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Työn tavoitteena on löytää kohdeyrityksen sisäisen logistiikan 

prosessien ja materiaalivirtojen tehostamiskohteita. Sisäisen logistiikan 

ja materiaalienohjauksen toimivuutta halutaan tutkittavan lähtötiedoksi 

prosessien ja materiaalivirtojen parantamiselle. Materiaalivirtojen 

tutkimisella saadaan selville tutkimuksen aikana suoritettavan 

kehitysprojektin aiheuttamat muutokset. Tutkimuksen aikana 

kehitetään kustannustyökalu, jolla voidaan määrittää 

materiaaliensiirroista aiheutuvia kustannuksia. Tutkimus suoritettiin 

käyttäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Haastattelut ja keskustelut antoivat lähtötiedot materiaalivirtojen 

tutkimiselle, jonka vuoksi ne tukevat toinen toisiaan. Taustatiedoksi 

syvennytään kirjallisuudessa ilmenneisiin ohjeisiin prosessien ja 

materiaalivirtojen analysoimisesta, mittareista sekä kehitettävän 

kustannustyökalun kannalta toimintolaskennan menetelmistä. 

Tutkimuksen tuloksena pystyttiin havaitsemaan prosessien toimintoihin 

liityviä haasteita sekä turhia materiaalivirtoja. Materiaalivirta-analyysillä 

pystyttiin arvioimaan materiaalivirtojen merkitystä sekä kehitysprojektin 

aiheuttamien muutoksien luomia vaatimuksia. Lisäksi materiaalivirta-

analyysin pohjalta pystyttiin muodostamaan skenaarioita 

materiaalivirtojen tehostamiseksi. 
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The objective of this research is to locate improvement targets in the 
companys internal logistics processes and materialflows. The research 
will be made for adaptation of future changes and the development 
project changes. The cost tool will be created in the research. It will 
calculate the costs caused by materialflow movements in internal 
logistics. The research was executed by using both quantitative and 
qualitative research methods. The interviews and discussions gave 
important data of the researchable processes, supporting materialfow-
analysis. The theoretical background is achieved through exploring the 
literature of process and materials management. The main focus of the 
theoretical background is to look for materialflow measurements and 
ways to analyze materialflows. For the cost tool creation, theories of 
activity based costing will be used. The main results of the research 
were to recognize challenges in the processes and to locate waste 
materialflows. By materialflow analysis, it is able to evaluate their 
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1. JOHDANTO 

 

Materiaalivirtojen hallinta ja johtaminen on avainasemassa 

valmistusteollisuudessa. Erityisesti tuotannon kannalta materiaalien oikeanlainen 

ohjaaminen ja sujuva liikehdintä on tärkeää, sillä tuotanto on riippuvainen 

materiaaleista joita siihen tarvitaan. Materiaalivirtojen osalta tulee yrityksen 

panostaa materiaalien virtaustehokkuuteen. Materiaalivirtojen kannalta 

olennaisena osa-alueena toimivat eri logistiset prosessit, kuten materiaalien 

vastaanotto, varastointi ja kuljetukset sekä materiaalien käsittely eri sisäisen 

logistiikan toiminnoissa.  

 

1.1 Työn tausta 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä on terveys- ja hyvinvointiteknologiaan, erityisesti 

suunterveydenhoitoteknologiaan erikoistunut yritys. Pääasiallisena liiketoimena 

valmistetaan hammashoitokoneyksikköjä, sekä pään- ja raajojen 

röntgenkuvantamislaitteita ja ohjelmistoja. Hammashoitokonetuotannossa 

valmistetaan sekä yksittäisiä koneita että integroituja kokonaisratkaisuja. 

Valmistuksen ollessa asiakasohjautuvaa ja tuotteet teknologisesti todella 

kehittyneitä, on valmistettavien tuotteiden materiaalikirjo todella laaja. 

Tutkimuksen kohdeyritys haluaa selvittää materiaalivirtojen ja sisäisen logistiikan 

prosessien lähtötilanteen, jonka avulla pyritään löytämään potentiaalisia 

tehostamiskohteita kohdeyrityksen materiaalienohjauksessa. Lisäksi 

materiaalivirtojen tutkimisella voidaan arvioida tutkimuksen aikana suoritettavan 

kehitysprojektin vaikutuksia. 

Kohdeyrityksen tuotantolaitokset ovat paikallisesti hajautettu n. 500 m 

etäisyydellä toisistaan. Hajautuvuus aiheuttaa haasteita sisäisen logistiikan 
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tehokkuuteen varsinkin sisäisen kuljetuksen ja materiaalienohjaamisen kannalta. 

Koska tuotantolaitoksia ei voida yhdistää, tulee haasteisiin vastata tehostamalla 

sisäisen logistiikan tukiprosesseja, jotka edesauttavat koko sisäisen logistiikka 

prosessin toimintaa. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksessa halutaan selvittää kohdeyrityksen sisäisen logistiikan prosessien ja 

materiaalivirtojen tehostamiskohteita. Tämän vuoksi diplomityön keskeisimmät 

tavoitteet ovat: 

1. Selvittää yrityksen sisäisen logistiikan prosessien lähtötilaa ja 

mahdollisia tehostamiskohteita.  

2. Analysoida yrityksen materiaalinohjauksen tehokkuutta, sekä 

tarkastella materiaalinohjauksen jatkokehittämisen 

mahdollisuuksia. 

- Luoda skenaarioita tehostamis mahdollisuuksista 

3. Arvioida valmistuotelähettämön keskittämisprojektin vaikutuksia 

sisäisen logistiikan toimintoihin ja materiaalivirtoihin. 

- Kustannustyökalun kehitys, jolla verrataan lähtötilanteen ja 

projektin jälkeisiä materiaalivirtojen logistisia kustannuksia 

Näiden tavoitteiden saavuttamisen avulla pystytään kartoittamaan 

tehostamiskohteita, luomaan kehitysehdotuksia ja arvioimaan niiden vaikutuksia 

ottaen huomioon toteutettavan kehitysprojektin. Projektin olennaisimpina sisäisen 

logistiikan toimintoina ovat: kuljetus-, varastointi-, vastaanotto-, valmistuotteiden 

lähettämöprosessi sekä vientihuolinta.  

Sisäisen logistiikan prosessien ja materiaalivirtojen tarkastelussa keskitytään 

ainoastaan eri toimintojen väliseen logistiikkaan jättäen tuotannon sisäisen 

logistiikan kokonaistarkastelun ulkopuolelle. Tuotannon sisäisen logistiikan 

tarkastelu ei ole tutkimuksen kannalta olennaista, koska siitä vastaat kunkin 

tuotantoverstaan logistiikkapäällikkö. Materiaalivirtoja tarkastellaan ainoastaan 
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emoyhtiön kohdalla, jättäen tarkastelun ulkopuolelle samassa ympäristössä 

toimivat tytäryhtiöt.  

Diplomityöprojektin teoreettiseksi taustatiedoksi haetaan näkökantaa 

kirjallisuudesta ja tieteellisistä julkaisuista. Kirjallisuudesta pyritään etsimään 

keinoja materiaalivirtojen analysoimiseen sekä yleispäteviä teorioita 

materiaalienohjaamisesta. Näkökulmia prosessien analysoimiseen ja 

kehittämiseen haetaan prosessijohtamisen teoreettisista viitekehyksistä. 

Materiaalivirtojen mittaaminen kustannusnäkökulmasta tullaan toteuttamaan 

toimintolaskennan menetelmin.  

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutetaan työsuhteessa kohdeyrityksen kanssa. Työn tekemisessä ei 

noudatettu tiettyä järjestystä, vaan useita vaiheita suoritettiin yhtäaikaisesti. 

Tutkimusmenetelminä käytetiin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimusmenetelmän yhdistelmää. Tutkimusmenetelmät tukevat toisiaan, sillä 

kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla pystytään löytämään asioita, joita 

voidaan tutkia myös kvantitatiivisesti.  

Tutkimuksen alussa tutustutaan kirjallisuudesta löytyviin keinoihin prosessien 

johtamisesta ja materiaalinohjauksesta. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään 

etsimään tietoa prosessien analysoinnista sekä materiaalinohjauksen 

kehittämisestä. Keskeisenä asiana voidaan pitää prosessien ja materiaalien 

ohjaamisen mittaamiskeinoja. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus on esitelty luvuissa 

2-4.  

Tutkimuksen empiiristä osiota lähdetään suorittamaan kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän keinoin, tutustumalla kohdeyrityksen sisäisen logistiikan 

toimintoihin haastatteluiden, keskusteluiden ja havainnoinnin avulla. 

Kvalitatiivisen osuuden jälkeen lähdetään etsimään kvantitatiivista tietoa 

yrityksen käyttämästä toiminnanohjausjärjestelmästä. Kerätystä tiedosta 

muodostetaan erilaisia analyysejä. Tutkimukseen kuuluu myös kokeellisen 

tutkimuksen menetelmiä kehitellyn kustannustyökalun muodostamiseksi.  
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1.4 Työn rakenne 

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensin kappaleissa 2-4 tarkastellaan aiheeseen 

liittyvää kirjallisuusmateriaalia, etsien sopivia tutkimustuloksia ja käytäntöjä 

tutkimuksen käsittelyn tueksi. Toisessa osiossa, kappaleissa 5-6 käsitellään työn 

empiiriset tutkimukset, mitä analyysejä työssä käytetään ja kuinka projektia 

toteutetaan. Empiirinen osuus alkaa lähtötilanteen hahmottamisella, josta edetään 

systemaattisesti vaihe kerrallaan kohti tutkimuksen tuloksia ja päätelmiä.  

Kappaleessa 2 käsitellään prosessijohtamisen keinoja, prosessien analysoimiseksi, 

mittaamiseksi sekä kehittämiseksi. Kappaleessa 3 käsitellään toimitusketjun 

analysoimista keskittyen erityisesti logististen prosessien analysoimiseen, 

mallintamiseen ja mittaamiseen sekä kustannusnäkökulmasta käsitellään 

toimintolaskennan periaatteita. 

Kappaleessa 4 käsitellään materiaalinohjauksen periaatteita ja tehokkuuden 

mittaamista. Näkökulmana käytetään muun muassa Lean-filosofiaa ja sen 

yhdistämistä materiaalinohjaukseen.  

Kappaleessa 5 käsitellään kohdeyrityksen lähtötilaa, yrityksen toimintaa sekä 

tutkimuksen kannalta oleellisten sisäisen logistiikan prosessien toimintaa. 

Kappaleessa annetaan myös karkea kuva materiaalivirtojen lähtötilanteesta.  

Kappaleessa 6 esitellään ensiksi haastatteluiden ja havaintojen tuloksia. Tämän  

jälkeen esitellään projektin aikana tehdyn valmistuotelähettämön 

keskittämisprojektin vaiheita ja muutoksia eri toiminnoissa. Keskeisimpänä 

käsitellään tehtyjä materiaalivirta-analyysejä. Kappaleen lopussa esitellään luodun 

kustannustyökalun kehittämisvaiheita.  

Kappaleessa 7 esitetään työstä saadut johtopäätökset ja pohdinnat mihin työn 

tuloksien avulla ollaan päästy. Lisäksi pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita. Viimeisenä kappaleeseen 8 on koottu yhteenveto 

tutkimusprojektin keskeisimmistä analyyseistä ja johtopäätöksistä. 
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2. PROSESSIJOHTAMINEN 

 

Prosessiajattelu on tullut viimevuosina laajalti tunnetuksi toimintojen 

kehittämisen ja muuttamisen välineenä. Prosessiajattelun on huomattu soveltuvan 

erityisen hyvin reaali- ja informaatioprosessien tarkasteluun. Koska logistiikka on 

reaaliprosessi ja informaatiointensiivinen, on prosessiajattelusta tullut tärkeä keino 

kehittää logistisia toimintoja. (Karrus, 2005, s. 210) Näiden syiden vuoksi 

päädyttiin tässä työssä käyttämään prosessiajattelun menetelmiä sisäisen 

logistiikan prosessien tutkimisessa. 

Tässä kappaleessa käydään läpi prosessijohtamisen menetelmiä keskittyen 

erityisesti prosessien analysoimiseen ja mallintamiseen, joiden kautta päästään 

käsiksi prosessien kehittämiseen ja mittaamiseen liittyviin keinoihin. Prosessien 

johtamisen menetelmät ovat tutkimuksen kannalta olennaisia sillä niiden avulla 

saadaan ymmärrys prosessien toiminnasta. 

 

2.1 Prosessien analysointi ja mallintaminen 

Prosessit ovat asiakkaalle lisäarvoa luovia toimintoja, joihin yritys käyttää 

resursseja. Prosessi tarkoittaa asiakkaalta-asiakkaalle ketjua, jossa asiakas voi olla 

joko sisäinen tai ulkoinen. Prosessissa yhdistyy useat arvoa lisäävät toiminnot 

kokonaiseksi ketjuksi. Se voidaan jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit 

kytkeytyvät ulkoiseen asiakkaaseen ja tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä ja 

palvelevat ydinprosessia. Prosessien johtamisessa keskeistä on asetttaa 

prosesseille yrityksen päämääristä johdetut tavoitteet, ymmärtää ja seurata 

prosessista saatavaa palautetta, sekä käyttää näitä tietoja prosessien 

kehittämisessä. (Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s. 5) 

Useimmissa yrityksissä organisaatiorakenteena käytetään ns. funktionaalista 

työnjakoa, jossa organisaatio on jaettu samaa toimenkuvaa toteuttavien 

henkilöiden yksiköihin tai osastoihin. Funktionaalisen organisaation ongelmana 

on nk. osaoptimointi, jossa jokainen osasto tai yksikkö ajaa vain omaa etuaan ja 
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tavoitteitaan. Tämä muun muassa voi johtaa raskaaseen, monitasoiseen ja 

hierarkiseen organisaatioon. Funktionaalinen työnjako yrityksen sisällä johtaa 

usein päällekkäiseen toimintaan, sitoutuneen pääoman hitaaseen kiertoon ja 

huonoon laatuun sekä sisäiseen kaupankäyntiin, joka ei puolestaan tuota 

asiakkaalle minkäänlaista arvoa. (Hannus, 1993, s. 34) 

 

Prosessien analysointi 

Prosessien parantamiseen ja uudelleensuunitteluun tarvitaan luonnollisesti 

kunnollista prosessien analysointia. Prosessianalyysi keskittyy siihen kuinka työ 

tulee tehdyksi. Siinä muun muassa vastataan käytännössä kysymyksiin: 

tarjotaanko parhainta arvoa asiakkaalle (sisäiselle tai ulkoiselle)? Voidaanko työtä 

parantaa? Prosessikehitystyöhön lähtiessä on syytä rajata ensin millaisesta 

kehitysprojektista on kyse ja mitä prosessia tai prosesseja muutos koskee. 

Kehityskohteen rajauksen jälkeen tarvitaan luotettavaa tietoa nykyisestä 

prosessista tiedon saatavuuden puitteissa. Olemassa olevista prosesseista kootaan 

yleistä mittaustietoa ja tietoa jolla prosessin toteutustapaa voidaan havainnollistaa. 

Tiedonkeruuseen voidaan käyttää mm. haastatteluja, ryhmätyötä, tietokantojen 

analyysiä aiemmista suoritustiedoista, prosessin havainnointia sekä prosessin 

mallintamista simulaationa. (Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s. 6-7) 

Roberts (1996, s.75-76) kirjoittaa kirjassaan ”Process re-engineering”, että on 

harkittava etukäteen mitä tietoa prosessista kerätään ja analysoidaan. Se on 

tärkeää, sillä pitää tietää mitä asioita tulee mitata, kuinka tietoja prosessista 

kerätään ja kuinka tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa. Kun tiedot prosessista 

on kerätty, ne kootaan yhteen. (Roberts, 1996, s. 75-76) 

Krajewski et all (2010, s. 145-146) jakaa prosessianalyysin kuuteen vaiheeseen: 

Vaihe 1: Mahdollisuuksien tunnistaminen  

Mahdollisuuksien tunnistamisella tarkoitetaan sitä, että tunnistetaan 

mahdollisuuksia, joilla saadaan parannettua prosessia, jotta se luo enemmän arvoa 

joko sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle.  
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Vaihe 2: Prosessin laajuuden määritys 

Määritetään rajat, joissa prosessia analysoidaan. Prosessin rajaus on olennaista, 

jottei rajoista tule liian laajoja, mikä saattaa parannuksien suhteen turhauttaa 

työntekijöitä.  

Vaihe 3: Prosessin dokumentointi 

Prosessin laajuuden määrittämisen jälkeen tulee prosessi dokumentoida. 

Dokumentointi pitää sisällään prosessin syötteet (input), sisäiset tai ulkoiset 

toimijat, tuotokset (output) ja asiakkaat (sisäiset tai ulkoiset). Nämä tiedot 

näytetään diagrammina, johon on annettu vielä yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Vaihe 4: Toiminnan arviointi 

Prosessien arvioimisessa on hyvä olla sopivia toiminnan mittareita, joiden avulla 

pystytään arvioimaan mitä tulee parantaa. Mittarit ovat toiminnan mittareita 

prosessille ja siinä oleville vaiheille. Analysoija luo esimerkiksi laadun, 

asiakastyytyväisyyden, aika joka kuluu yhteen vaiheeseen tai koko prosessiin. 

Muita mittareita voi olla esimerkiksi kustannus, toimitusvarmuus ja joustavuus. 

Kun mittarit on tunnistettu, tulee kerätä tietoa prosessin nykyisestä toimivuudesta. 

Vaihe 5: Prosessin uudelleen suunnittelu. 

Analyysi prosessista ja sen toiminnasta valituilla mittareilla pitäisi paljastaa 

katkoksia tai aukkoja nykyisen ja halutun toiminnan välillä. Analysoijan tai 

suunnittelutiimin tulee kaivautua syvälle prosessiin löytääkseen toiminta-aukkojen 

juuret. Käyttämällä analyyttistä ja luovaa ajattelua, voidaan luoda kattava lista 

parannusideoista.  

Vaihe 6: Muutoksien implementointi 

Implementointi on enemmän, kuin suunnitelman luomista ja sen toteuttamista. 

Implementoinnilla tuodaan esille niitä asioita, joita vaaditaan uudistetun prosessin 

toteutumiseen. 
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Prosessien mallintaminen 

Prosesssien mallintaminen mahdollistaa eri organisaatiotasojen välisten prosessien 

riippuvuuksien havainnoimisen. (Adamczak, et al., 2013, s. 257) Prosessien 

kehittämisessä huomiota tulisi kiinnittää arvoaluoviin toimintoihin ja 

arvoaluovien toimintojen löytämiseen. Arvoaluovien toimintojen löytämisessä 

prosessien mallintaminen on avainasemassa. Huomion kiinnittyessä arvoa luovaan 

toimintoon voidaan paljastaa myös arvon luomisen ongelmakohtia. (Martinsuo ja 

Blomqvist, 2010, s.17) 

Prosessien analysointiin on useita työkaluja ja menetelmiä, joista virtakuvaus 

(flowchart), service blueprint ja prosessikuvaajat voivat antaa hyvän kuvan 

nykyisestä prosessista ja ehdotetuista muutoksista. Prosessityön mittaustekniikat 

tarjoavat tärkeitä arvioita siitä kuinka pitkään eri tehtävät kestävät. Tietoanalyysi 

työkalut, kuten tarkistuslista (checklist), palkkikuvaajat, Pareto-kuvaaja ja syy-

seuraus-diagrammi sallivat analysoijan mennä ongelmien perussyihin. (Krajewski 

et al., 2010, s. 144)  

Prosessikartta on tärkeä työväline toiminnan kehittämisessä, koska monet 

ongelmat liittyvät ydinfunktioiden välisiin rajapintoihin, joita prosessikartta tuo 

selvästi esille. (Hannus, 1993, s. 44) Yrityksen kriittisten prosessien eli 

ydinprosessien määrittämisessä löydetään asiakkaalle eniten arvoa luovat 

prosessit. Jokaisen prosessin osalta tulee selvittää ketkä ovat suoria asiakkaita, 

millä tavoin prosessi kytkeytyy arvoketjuun ja minkälaista lisäarvoa prosessi 

tuottaa. Prosessin tehokkuuteen liittyen voidaan myös määrittää minkälaisia 

resursseja ja tukea prosessi tarvitsee. (Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s. 9) 

Prosessien kuvaamisessa tunnistetaan ja kuvataan lisäarvoa tuottaviin tehtäviin 

kytkeytyneitä tieto- ja materiaalivirtoja. Prosessille tunnistetaan alku- ja 

loppukohdat sekä syötteet (input) ja tuotokset (output) (kuva 1). Kuvattavaa 

prosessia voidaan rajata yleisellä tasolla hahmottamalla rajapinnat, lisäarvo- ja 

osatehtävät sekä resurssit koko prosessissa. (Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s.9) 
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Kuva 1. Ydinprosessin rajaaminen ja karkea kuvaus. ( Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s. 10) 

Prosessin nykytilanteen kuvantamisessa voidaan edetä alusta loppuun seuraten 

arvoa lisääviä toimintoja sekä tieto- ja materiaalivirtoja. Tavoiteprosessissa taas 

kannattaa edetä lopusta alkuun. Kuvassa 2 on esitelty ydinprosessin vaiheiden ja 

sisällön karkeaa kuvausta osaprosessitasolla. 

 

Kuva 2. Ydinprosessin vaiheiden ja sisällön karkea kuvaus. (Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s. 10) 

Prosessin yksityiskohtaisessa kuvauksessa käsitellään kriittisimpiä prosesseja, 

joissa tehtäville kohdennetaan niiden vaatimat resurssit. Yksityiskohtaisessa 

prosessikuvauksessa erotellaan tehtävät ja tehtävien riippuvuus, jotka ovat 

mitattavissa. Tärkeää on myös tehtävän suorittamisen roolit ja vastuut. (Martinsuo 

ja Blomqvist, 2010, s.10) 

Perinteinen tapa kuvata prosesseja on käyttää vuo- tai työnkulkukaavioita. Niissä 

kuvataan yhden ydin- tai aliprosessin vaiheita aikajärjestyksessä. (Hannus, 1993, 

s.46) Vuokaavio antaa visuaalisen kuvan siitä, millä tavoin materiaalit ja 

informaatio liikkuvat prosessissa, ja kuinka prosessi etenee. Kaavio auttaa 
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kommunikoinnissa sekä mahdollisten ongelma-alueiden, kuten osastojen välisten 

rajapintojen tai prosessien pullonkaulojen paikallistamisessa. Vuokaaviota 

piirrettäessä voidaan tarkastella useita näkökulmia. (Roberts, 1996, s. 73) 

Vuokaaviota piirtäessä voidaan käyttää kuvan 3 mukaisia symboleita 

kuvastamaan eri toimintoja. 

 

Kuva 3. Vuokaavion symboleita. (Roberts, 1996, s. 74) 

 

2.2 Prosessien kehittäminen ja mittaaminen 

Oleellisten prosessien tunnistamiseksi lähdetään liikkeelle yrityksen todellisesta 

toimintaympäristöstä. Yrityksen prosessikartta tulee tunnistaa ja löytää kohdat, 

joihin yksittäinen prosessi kuuluu. Oleellisten prosessien ja yrityksen 

prosessikartan tunnistamisessa on selvitettävä ketkä ovat liiketoiminnan kannalta 

keskeiset asiakkaat ja millaisen ketjun yritys yhdessä asiakkaiden ja 

alihankkijoiden kanssa muodostaa. Voidaan puhua arvoketjusta, josta voidaan 

puhua myös arvoverkostona. (Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s. 8) Arvoketjumalli 

korostaa eri toimintojen kytkennän ja yhteiskäytön merkitystä yrityksen sisällä ja 

yritysten välisessä arvoverkostossa. Kytkennät arvoketjussa muodostuvat, kun 

toiminnot vaikuttavat muiden toimintojen kustannuksiin ja tehokkuuteen. 

(Hannus, 1993, s. 53) 
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Prosessien kehittäminen 

Martinsuo ja Blomqvist(2010, 17-18) mukaan kehittämiskohteita voidaan löytää 

kolmelta eri suunnalta: puutteellisesta investoinnista arvoa luovaa toimintaa 

kohtaan, tuhlauksesta ja virhevalinnoista. Puutteellisilla investoinneilla 

tarkoitetaan muun muassa toimintojen aliresursointia tai muuten puutteellista 

resursointi- ja organisointiasetelmaa prosessissa. Nämä aliresursoinnit näkyvät 

muun muassa pullonkauloina. Tuhlaus voi tarkoittaa yliresursointia, hävikkiä tai 

turhia odotusaikoja. Tuhlauksen kohteena voi olla esimerkiksi henkilötyövoima, 

materiaali, tuotteet, komponentit tai aika. Tuhlaus ylipäätään heikentää prosessin 

suorituskykyä ja hyötyä koko yritykselle. Virhevalinnoilla tarkoitetaan prosessin 

toimintojen kohdentamista yrityksen tavoitteisiin. Toisinsanottuna 

virhevalinnoissa on kysymys siitä, että onko prosessin käyttö 

tarkoituksenmukaista ja oikeisiin asioihin pyrkivää koko yrityksen kannalta. 

Kaij E Karruksen (2005, s. 214) mukaan on olemassa useita eri toimintatapoja 

liiketoiminnan kehittämisessä. Näistä toimintatavoista tämän tutkimuksen 

kannalta olennaisina valittiin seuraavat: 

Tarjontaketjun hallinta (SCM Supply Chain Management) 

Tarjontaketjun hallinta on logistiikkaa korostava lähestymistapa. Siinä 

koordinoidaan tavara- ja tietovirtoja aina raaka-aineiden toimittajalta 

loppuasiakkaalle saakka. SCM:n tavoitteena on virtaviivaistaa toimintaa 

arvoketjun tasolla poistamalla turhia välivaiheita ja toimintoja, mahdollistaen 

materiaalien liikkeen ilman turhia välivarastoja. (Karrus, 2005, s. 214) 

Aikaan perustuva johtaminen (TBM, Time Based Management) 

Aikaan perustuva johtaminen on ajattelutapa, jossa aika on kriittisenä resurssina ja 

suorituksien keskeisimpänä mittarina. Lähtökohtana käytetään ydinprosessien 

toimituslähtöistä tarkastelua, jossa tavoitteena on pienentää prosessien 

läpimenoaikoja, jolloin pystytään välttymään ns. tuottamattomalta ajalta. (Karrus, 

2005, s. 214) Ajan hallinta on yrityksen kykyä palvella asiakasta mahdollisimman 

nopeasti. Toimitusaika on yleinen ajanhallintaan liittyvä käsite, joka voi olla 

kilpailijaa pienempi. Lyhyt toimitusaika ja prosessin läpimenoaika ovat tärkeitä 

kilpailutekijöitä. (Sakki, 1999, s. 164-165) 
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Toimintojohtaminen (ABM, Activity Based Management) 

Toimintojohtaminen perustuu toiminnan kehittämisen ja operatiivisen johtamisen 

prosessilähtöiseen lähestymiseen. Se on työkalu, joka on kehittynyt perinteisen 

kustannuslaskennan epäkohtien ja puutteiden korjaamisen kautta. 

Toimintoperusteisen johtamisen lähtökohtana on horisontaalinen ohjaus ja 

prosessilähteisyys perinteisen funktionaalisen lähtökohdan sijaan. Tavoitteena on 

kustannustehokkuus, asiakastyytyväisyys, joustavuus, korkea toiminnan laatu, 

lyhyet läpäisyajat ja korkea toimitustäsmällisyys. ABM:n kustannuslähtökohtana 

on toimintoperusteinen kustannuslaskenta ABC, Activity Based Costing), eli 

toimintolaskenta. (Hannus, 1993, s. 193) Toimintolaskentaa käsitellään 

myöhemmin kappaleessa 3.3. 

 

Prosessien mittaaminen 

Prosessia voidaan mitata ja seurata sen tuotoksia, syötteitä sekä prosessin 

toimivuutta. Varsinkin prosessien alkuvaiheessa tuotoksien mittaaminen voi olla 

hyvä lähtökohta niiden kehittämisessä. Prosessin jatkuvan parantamisen kannalta 

tuotoksien mittaaminen ei välttämättä kuitenkaan anna ajantasaista tietoa 

prosessin ohjaamiseen. Syötteiden mittaamisellakaan ei edistetä prosessin 

optimointia sen toteutuksen aikana. Prosessin aikainen mittaaminen voi olla 

haastavaa, siitä huolimatta prosessia tulee jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi 

mitata prosessimittareilla, kuten läpimenoajan, aikataulun osumatarkkuuden tai 

saannon avulla. Kuitenkin syötteiden ja tuotosten mittaamisellakin on oma 

osuutensa prosessien kehittämisessä, sillä niillä päästään pureutumaan kunnolla 

ongelmian syihin. (Martinsuo ja Blomqvist, 2010, s.15) 

 

Kustannustehokkuus 

Tuottavuus, joka tarkoittaa myös kustannustehokkuutta on yrityksen 

toimintatapojen ja ihmisten ammattitaidon seurausta. Kustannustehokkuudella 

tarkoitetaan sitä, kuinka saadaan toiminnasta mahdollisimman tuottavaa 

minimikustannuksin. Tuottavuus voidaan määrittää yrityksen tuotoksien suhteella 

käytettyihin panoksiin. Tuotoksia ovat esimerkiksi tuotteiden kappalemäärä ja 

panoksia tuotteiden tekemiseen käytettyjen tuotantotekijöiden, työn, pääoman 
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sekä muiden resurssien määrä. (Sakki, 1999, s. 43) Kustannustehokkuus vaikuttaa 

yrityksen tulokseen. Tilaus-toimitusketjun kustannuksista merkittävä osa aiheutuu 

siitä, kuinka pystytään ohjaamaan tavaravirta toimittajalta lähtien, yrityksen läpi 

asiakkaalle saakka. Tämän vuoksi logistisella tehokkuudella on suuri osuus 

yrityksen toiminnan tuloksellisuudessa. Toisinpäin taas yrityksen toiminnan 

tunnusluvut kertovat osaltaan sen, kuinka tehokkaasti yrityksen logistiset prosessit 

toimivat. Kannattavuus on yleisin mittari mitattaessa yrityksen taloudellista 

tulosta. Kannattavuus riippuu yrityksen tuotoista ja kuluista. Kustannukset pitävät 

sisällään omat kustannukset ja myös kaikki toimitusketjussa aiemmin syntyneet 

kustannukset. Mitä enemmän tehdään päällekkäistä työtä ja samoja asioita 

moneen kertaan sitä korkeampia ovat oman toiminnan kustannuksetkin.  
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3. TOIMITUSKETJU- JA LOGISTINEN PROSESSI 

 

Toimitusketjun analysoimisessa lähestytään toimitusketjun johtamista yleisesti 

useista eri näkökulmista miettimällä eri toimitusketjun vaiheita. Nämä vaiheet 

kuvaavat logististen toimintojen optimointitasoja. Näitä vaiheita ovat 

toimintaperusteinen taso, prosessitaso ja toimitusketjutaso. (Bullinger, et al., 2002, 

s. 3534) 

Tässä kappaleessa käsitellään toimitusketjun analysoimista ja erityisesti 

logististen prosessien analysoimista. Koska työssä halutaan tutkia yrityksen 

sisäisen logistiikan prosesseja ja materiaalivirtoja, on hyvä saada selville asioita, 

joita kannattaa ottaa huomioon logististen prosessien tarkastelussa.  

 

3.1 Toimitusketjun analysointi 

Logistisen ylivertaisuuden saavuttamisessa korkeasti dynaamisessa 

toimittajaverkostossa, on perusteellinen ja jatkuva koko verkoston analysoiminen 

välttämätöntä. (Bullinger, et al., 2002, s. 3534) Logistinen taso voi olla määritelty 

organisaation logistisen huippuosaamisen saavutuksena. Se voi olla esitetty 

reaalisoituna yhteistyönä tai logistisen organisaation strategisena päämääränä 

(materiaalivirtaorientoitu-, materiaali- ja informaatiovirtaorientoitujohtaminen). 

(Bullinger, et al., 2002, s. 3536) 

Bullinger et al (2002, s. 3537) määrittävät artikkelissaan, kolme analyysin 

päävaihetta toimitusketjun toiminta-analyysissä: 

 Bisnesobjektien ja -prosessien tunnistaminen 

 Prosessitoiminnan mittaus 

 Parannusmahdollisuuksien ja optimoitujen mittareiden määrittely 

Bisnesobjektien ja -prosessien tunnistamisessa tavoitteena on mallintaa 

toimitusketjun todellinen virtaus (materiaali ja informaatio) orientoidulla 

prosessimallilla. Bisnesprosesseja ja bisnesobjekteja käytetään liittämään tehtaan 
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tulo- ja lähtötuotanto yksiköihin. Tunnistamisvaihe pitää sisällään selvityksen 

kaikista asiakas-toimittajasuhteista ja -toiminnoista, jotta niitä pystytään 

koordinoimaan. Myös olemassa olevat hallintatyökalut ja muut 

koordinointiprosessit tutkitaan. (Bullinger, et al., 2002, s. 3537) 

Prosessitoiminnan mittaamisessa päämääränä on mitata, monitoroida, kontrolloida 

ja kohdistaa logistisia toimintoja. Toimintojen mittaaminen edustaa 

ydinoperaatioita analyyseillä, jotka pohjautuvat kvantitatiivisesti ja todistettavasti 

strategisiin päätöksiin. (Bullinger, et al., 2002, s. 3537) Johtamiseen kuuluu 

suunnittelua, organisoimista, koordinointia ja kontrollointia. Kontrolloinnin yksi 

avaintekijä on osasto-tai funktionaalisen toiminnan mittaaminen, jotta tunnistetaan 

kuinka ne suhteutuvat suunniteltuun toimintaan. (Barker, 1991, s. 18)  

Ratkaisuvaiheessa esitellään mittauksen tuloksia, joiden on tarkoitus johtaa 

toimenpiteisiin. Tämän hetkinen toimitusketjun olemassaolo linkittyy jatkuvaan 

prosessien tai lähdeprosessien toimintojen parantamiseen. Jotta mittaus olisi 

tarkoituksenmukainen, pitää parannuksien suuntaukset vahvistaa. Esimerkiksi 

tuottavuusmittarissa, tuottavuuden kasvu kuvaa useimmiten parannusta ja 

kustannusmittarissa taas kustannuksien laskeminen kuvaa tapahtunutta 

parannusta. (Bullinger, et al., 2002, s. 3539)  

 

3.2 Logistinen prosessi ja logistisen toiminnan tehokkuus 

Logistinen prosessi muodostuu, kun organisaation eri puolilla olevat tavaran tai 

palvelun toimittamiseen liittyvät vaiheet linkitetään yhteen. Logistinen prosessi 

alkaa asiakkaan toimesta esimerkiksi asiakkaan tehdessä tilauksen, jonka jälkeen 

tietovirrat kulkevat koko organisaation kautta tavarantoimittajalle, josta lähtevät 

tavaravirrat liikkuvat yrityksen kautta asiakkaalle. (Sakki, 1999, s.24) 

Logistinen prosessi kulkee yrityksen läpi usean vastuualueen kautta. Se ei ole 

pelkästään tavaran jakelua koskeva käsite, vaan se kattaa useita hajallaan olevia 

työtehtäviä. Logistiikka on tavaroiden käsittelyä, kuljettamista ja säilyttämistä. 

Logistiikka ei kuitenkaan ole pelkästään fyysistä materiaalien hallintaa, vaan 
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siihen liittyy myös materiaalivirtoihin liittyvät informaatiovirrat (esim maksu-, 

raha- ja pääomavirtojen suunnittelua ja toteuttamista). Logistinen prosessi kohtaa 

monessa kohtaa asiakkaan, jonka vuoksi logistiikan toteuttaminen muodostaa 

myös keskeisen menestystekijän, jolla yritys pystyy parantamaan kilpailukykyään. 

(Sakki, 1999, s.24)  

Asiakkaan ja valmistajan välisten esteiden poistamisessa on logistiikan merkitys 

keskeisenä kilpailukeinona. Logistiikan tavoitteet voidaan tiivistää kolmeen 

pääkohtaan: 

 Kustannustehokkuus 

 Läpimenoaikojen lyhentäminen 

 Palvelutehokkuus 

Perinteiset logistisen prosessin mittarit voidaan jakaa nk. pehmeisiin ja koviin 

mittareihin. Kovia mittareita ovat mm. palvelu, kustannukset ja sijoitetun 

pääoman tuottoaste (ROI). Pehmeitä mittareita ovat mm. johtajien havainnot 

asiakastyytyväisyydestä ja uskollisuudesta. (Fugate et al., 2010, s. 44) 

Tehokkaan toimitusketjun tulee olla kustannustehokas, mikä varmistaa ketjun 

taloudellisen tehokkuuden. Lisäksi ketjun tulee olla toiminnallinen, eli vähentää 

turhia prosesseja, minimoida ketjussa olevia toimintoja ainoastaan niihin, jotka 

ovat välttämättömiä. Toiminnallisuus on myös tuotteiden kunnollista valmistelua 

joka helpottaa esimerkiksi niiden vastaanottamista varastossa tai kaupassa. 

Tavarat tulisi merkata siten, että varmistetaan niiden virheetön ja nopea 

tunnistaminen, jotta niiden vastaanottamiseen käytettävä aika saataisiin 

minimoitua. (Lichocik ja Sadowski, 2013, s. 122) 

Logistiikan onnistumisen mittaamisessa ovat taloudelliset näkökulmat 

päätekijöinä. Tämä johtuu siitä, että logistiikan sisältämät toiminnot ei katsota 

kuuluvan tuotteen valmistukseen, myyntiin tai hallinnolliseen toimintaan. 

Välilliset toiminnot, joita valmistus, myynti ja tuotteen hallinto ovat, tuottavat 

asiakkaalle lisäarvoa aiheuttaen samalla kustannuksia. Välittömien valmistus ja 

myyntikustannusten määrittäminen katsotaan helpoksi, mutta välillisten 

kustannusten määrittäminen on työläämpää. Nykyäänkään ei monissa yrityksissä 
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ymmärretä informaatio- ja materiaalivirtojen vaikutusta toiminnan tulokseen. 

(Hokkanen et al., 2011, s. 57-58) 

 

3.3 Logististen kustannuksien mittaaminen 

Useimmiten logistisia kustannuksia ja toimitusketjun kustannuksia pidetään 

samana asiana, mutta todellisuudessa niiden ero on se, että toimitusketjun 

kustannukset ovat käsitteenä laajempi, joka sisältää logistiikan kustannukset. 

Toimitusketjun kustannukset voidaan jakaa viiteen kategoriaan: 

tuotantokustannuksiin, kuljetuskustannuksiin, varastointikustannuksiin, 

varastonhallintakustannuksiin ja sisäisen materiaalinkäsittelyn kustannuksiin. 

(Pettersson ja Segerstedt, 2013, s. 357-358) 

Artikkelissaan Petterson ja Segerstedt (2013, s. 359) kertovat, että yritys voidaan 

jakaa useampaan eri toiminnalliseen osastoon, joista jokainen on vastuussa omista 

kustannuksistaan. Yrityksen kokonaiskustannukset sisältävät jokaisen osaston 

kustannukset. Toimitusketjun kustannukset (SCC, Supply Chain Costs) on 

toimitusketjun alueen käsittelyn kustannuksia, joka kattaa koko yrityksen 

hallinnoiman toimitusketjun. Petterson ja Segerstedt (2013. s.359) ehdottavatkin, 

että SCC jaetaan viiteen alueeseen, joita ovat: 

1. Tuotantokustannukset 

2. Hallintokustannukset 

3. Varastointi kustannukset 

a. varastoon sitoutuvan pääoman kustannus 

b. varaston toimintakustannukset 

4. Jakelukustannukset 

5. Pääomakustannukset 

Mitattaessa kustannuksia pitää tietää mitä asioita tulee mitata. Artikkelissa 

”Measuring Supply Chain cost” (Pettersson ja Segerstedt, 2013, s. 358) on esitetty 

kaksi logististen kustannuksien periaatetta, jotka voidaan yhdistää myös 

toimistusketjun kustannuksiin:  
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 Systeemin tulee kuvastaa materiaalivirtoja. Sen tulee olla kykenevä 

tunnistamaan asiakaspalvelun tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset 

 Systeemin pitäisi olla kykenevä tekemään kustannus- ja tulosanalyysejä 

asiakastyypeistä, markkinasegmenteistä ja jakelukanavista 

Logistinen työ voidaan jakaa kahteen osaan, ohjaamiseen ja toteuttamiseen. 

Ohjaamiseen sisältyy tavaran hankintaan ja asiakaspalveluun liittyvä työ sekä 

taloushallintaan liittyviä osia ja joitakin logistisia toimintoja. Toteuttaminen 

koostuu tavaroiden kuljettamisesta, käsittelystä ja varastoimisesta. Ohjaamisesta 

ja toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia. Ohjaamisen kustannukset ovat 

pääasiassa palkkakustannuksia. Kustannuksia aiheuttavat myös henkilöiden 

käytössä olevat tilat ja laitteet sekä kaikki tietojenkäsittely liittyen esimerkiksi 

varastointiin, ostamiseen ja myyntitilausten käsittelyyn. Se minkä suuruisia 

kustannukset ovat riippuvat olennaisesti ohjauksen työmäärästä, joka taas riippuu 

logistisen prosessin yhteistyöstä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa. 

Samojen asioiden toistaminen toimitusketjussa luonnollisesti lisää ohjauksen 

kustannustaakkaa. (Sakki, 1999, s. 55-56) 

 

Toimintolaskenta 

Perinteistä kustannuslaskentaa toteutetaan yrityksissä osastoittain. Kuitenkin 

osastokohtaisen kustannuslaskennan lähestymistapa ei sovellu kovinkaan hyvin 

logistisen prosessin kustannusten selvittämiseen. Logistisen prosessin laajuuden ja 

esimerkiksi tilausprosessin laajuuden vuoksi toimintolaskenta soveltuu siihen 

paremmin. Toimintolaskennassa selvitetään kustannukset arvoketjun mukaisesti 

toiminnoittain. (Sakki, 1999, s. 48) Toimintotietoja käytetään esimerkiksi ei-

kannattavien ja kannattavien tuotteiden, erien ja asiakkaiden löytämiseen. (Karrus, 

2005, s. 203) Tämän vuoksi se sopii myös hyvin tämän tutkimuksen 

kustannusanalyysimenetelmäksi, vertailtaessa materiaalien sisäisessä siirrossa 

käytettävien siirtovälineiden kustannuksia. 

Toimintolaskenta yrittää muuttaa perinteisessä kustannuslaskennassa välillisenä 

kustannuksena olevia kustannuksia välittömiksi kustannuksiksi. Välittömien 
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kustannuksien lisääntyminen johtaa tiukempaan yhteistyöhön prosessien ja 

kustannuksien välillä. (van Damme ja van der Zon, 1999, s. 73-74) 

Vaikka toimintolaskennassa käytetäänkin paljon oletuksia, on sen käyttäminen 

tarkempaa, kuin mielivaltaisen muun metodin käyttäminen, koska systeemi 

näyttää syy-seuraussuhteen kustannuksien ja kustannuksia aiheuttavien 

toimintojen välillä. (Stapleton, et al., 2004, s. 587) Toimintolaskennan ideana on 

nähdä, kuinka kustannukset muuttuvat ja riippuvat eri tekijöistä. Lisäksi sillä 

nähdään kuinka kustannuksiin voidaan vaikuttaa. (Gröhn, 2003, s. 66) 

Resurssiajureiden määritys 

Toimitusketjussa kertyvien kustannuksien seuraamista on toteutettava ketjun eri 

vaiheissa. Toimitusketjun tehokkuuden arvioimisessa tavoitteet saavutetaan vasta 

koko ketjun tehokkuuden tarkastelussa ja arvioimisessa. Koko ketjun 

tehokkuuden arvioimiseen toimintolaskennan periaatteet ovat sopivia. Tähän 

kuuluu ensinnäkin eri resurssien käytön ja niiden aiheuttamien kustannusten 

selvittäminen. Resursseilla tarkoitetaan henkilökuntaa, toimitiloja, koneita ja 

laitteita, sekä pääomaa. Niistä aiheutuu edelleen palkkakuluja, vuokrakuluja ja 

pääomakuluja. (Sakki, 1999, s. 50) 

Toimintolaskennassa pitää ensiksi tunnistaa resurssiajurit, jotta voidaan allokoida 

resurssien kustannukset eri toiminnoille. Resurssiajurit ovat erilaiset jokaiselle 

toiminnolle ja resurssille. Esimerkkejä resurssiajureista ovat esimerkiksi aika 

(tunnit/minuutit) per resurssihenkilö tai tila (m2 tai m3) resurssirakennusta 

kohden. Esimerkiksi tyypillisimpiä varastotoiminnan pää- ja alitoimintoja ovat 

toimitusten vastaanotto, varastopaikan määrittely, hyllytys, varastointi, keräily, 

lähetyksen valmistelu ja lähettäminen. (van Damme ja van der Zon, 1999, s. 79) 

Toiminnoilla on useimmiten selkeä looginen hierarkia, esimerkiksi tehtaalla 

toimintojen kohteena ovat tyypillisesti yksikkö, erä, tuote ja itse tehdas. Jokaisella 

on olemassa selkeät ohjeet, millä tavoin niiden kustannukset kohdistuvat. Erään 

liittyviä toimintoja ovat asetus, varastokeräily, materiaalinsiirrot, osto- ja 

myyntitilausten käsittely, kuormaus, lastaus ja purkaminen. (Karrus, 2005, s. 200-

201) 
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Yrityksen kulujen selvittäminen voidaan aloittaa haastattelemalla eri osastojen 

johtajia. Haastatteluissa pyritään selvittämään mitä toimintoja eri osastoihin liittyy 

ja mitkä tekijät määrittävät sen kuinka kauan toiminnot kestävät. Toimintoihin 

kuluvan ajan selvittämisen jälkeen tiedoista muodostetaan resurssikustannuksia 

eri toiminnoille. (Stapleton, et al., 2004, s. 585)  

Toiminnon kustannusajurit 

Resurssieajureiden avulla saadaan rakennettua kustannusajureita, jotka kertovat 

yhden tapahtuman yritykselle aiheuttaman kustannuksen keskiarvon. (Sakki, 

1999, s. 50) Kustanusajureiden määrittelyssä voidaan linkittää toimintojen 

suorituksia kysyntään. Yksinkertaisesti voidaan ajureina käyttää esimerkiksi 

tehdastunteja, konetunteja, prosessoitua materiaalia tai tuotettuja tuotteita. 

Toimintojen ja kustannusobjektien linkittäminen tapahtuu 

toimintokustannusajureilla, jotka asetetaan jokaiselle toiminnolle. Kustannusajuri 

lasketaan jakamalla toiminnon kustannukset ajurin lukumäärällä. (Stapleton, et al., 

2004, s. 586) Kuvassa 4 on esitelty esimerkkejä eri toiminnoista ja niiden 

toimintoajureista, joiden perusteella kustannukset kohdistetaan.  

Toimintoajurit 

Toiminto   Toimintoajuri 

kuljetus   km, toimitukset 

vastaanotto/lähettämö   kuormalavat, tilausrivit 

Varastointi 
  kuormalavan sijainti 

  kollit, kuormalavat 

      

Kuva 4. Esimerkkejä toimintoajureista. (mukaillen) (van Damme ja van der Zon, 1999, s. 79) 
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4. MATERIAALINOHJAUS 

 

Materiaalinohjauksella on suuri osuus yrityksien toiminnassa. Se tarkastelee niin 

raaka-aineiden kuin valmistuotteiden ja puolivalmisteiden ohjaamista 

organisaatiossa. Koska tämän tutkimuksen päätavoitteena on käyttää 

materiaalivirtojen tutkimista apuna etsittäessä sisäisen logistiikan 

tehostamiskohteita, on hyvä tarkastella kirjallisuudessa esiteltyjä 

materiaalinohjauksen keinoja ja teorioita, jotta opitaan ymmärtämään 

materiaalinohjaukseen liittyviä menetelmiä. 

Tässä kappaleessa käydään läpi materiaalienohjaamiseen käytettäviä keinoja ja 

teorioita. Kappaleessa käsitellään myös materiaalien ohjausta Lean-periaatteen 

mukaisesti.  

 

4.1 Materiaalinohjauksen periaatteet 

Materiaalinohjaaminen on yksinkertaisuudessaan prosessi, jossa organisaatio 

toimittaa ja vastaanottaa tuotteita ja palveluita, joita se tarvitsee saavuttaakseen 

ostamisen, varastoinnin ja materiaalien liikkumisen tavoitteet. Siihen liittyy 

suunnittelua, hankintaa, varastoimista ja oikeanlaisten ja laadukkaiden tuotteiden 

tarjoamista. Materiaalinohjaamisen tehtävänä on optimoida toiminta 

asiakaspalvelun vaatimuksien mukaisesti. Kuitenkin samanaikaisesti lisätään 

tuottavuutta minimoimalla kustannuksia ja käyttämällä hyödyksi mahdollisimman 

hyvin saatavilla olevia resurssseja. (Barker, 1991, s. 5) Ennenkaikkea 

materiaalinohjaaminen on toiminto, jonka ensisijaisena tarkoituksena on 

varmistaa materiaalien tehokas virtaaminen, organisaation sisälle ja ulos. (Datta, 

2006, s. 22) Materiaalinohjaukseen liittyy termi tuotantologistiikka, joka 

käsittelee kaikkia sisäisiä prosesseja, joita tarvitaan yrityksen materiaalivirtojen, 

varastoinnin ja sisäisen kuljetuksen suunnittelussa ja kontrolloimisessa. (Gleissner 

ja Femerling, 2013, s. 13) 
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Materiaalinohjaaminen kattaa laajan luettelon eri metodeja ja lähestymistapoja 

kirjallisuudessa. Materiaalinohjaaminen käytännössä tarkoittaa niiden 

analysoimista ja optimoimista tuotantoprosessien ja muiden toimintojen aikana. 

Materiaalinohjauksessa voidaan keskittyä moneen eri tasoon yrityksen 

toiminnassa. tason määrittäminen on tärkeää analysoidessa materiaalivirtoja. 

Materiaalivirtojenohjaamisessa määritetään systeemirajat, jotka jakautuvat 

seuraavanlaisesti: (Wagner ja Enzler, 2005, s. 7) 

 Yrityksen sisäiset prosessit-sisäinen logistiikka 

 Koko yritys 

 Toimittajasuhteet arvonluonti ketjussa 

 Koko toimitusketju 

 Alue 

 Valtio 

Materiaalivirtojen ohjaaminen voidaan jakaa kahteen pääosa-alueeseen: sisäisten 

materiaalivirtojen johtamiseen ja poikkiyritykselliseen materiaalivirtojen 

johtamiseen. Nimensä mukaisesti sisäisessa materiaalivirtojen johtamisessa 

käsitellään yrityksen sisäistä materiaalien virtaa, ja poikkiyrityksellisessä 

materiaalivirtojen ohjaamisessa käsitellään ulkoista materiaalivirtaa yrityksen ja 

muiden toimitusketjun toimijoiden välillä. (Wagner ja Enzler, 2005, s. 8) Kirjassa 

”Materials Management:prosedures, text and cases” (Datta, 2006, s. 19) on 

esitelty materiaalivirtaprosessi, joka on kuvan 5 mukainen: 
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Kuva 5. Materiaalivirtaprosessi (Datta, 2006, s. 19) 

 

ABC- ja XYZ-analyysit 

Tuotteiden luokitteluun voidaan käyttää tunnettua ABC-analyysiä. Tuotteiden 

ABC-analyysillä tarkoitetaan tuotteiden luokittelua esimerkiksi. niiden myynnin 

ja kulutuksen mukaan. Tuotteita voidaan myös luokitella nk. XYZ-analyysin 

mukaisesti, jossa luokittelu tehdään tapahtumamäärien perusteella. Tapahtumat 

voivat olla esimerkiksi. myyntitapahtumia tai siirtotapahtumia. (Sakki, 1999, s. 

100) Edellä mainitut analyysit liittyvät nk. Pareton sääntöön. Pareton sääntö on 

tunnettu 20:80 jaottelusta, jonka mukaan 20 % tuotteista tuo 80 % rahamääräisestä 

myynnistä. (Vrat, 2014, s. 39) Vratin (2014, s. 43) mukaan ABC-analyysin voi 

yhdistää esimerkiksi VED-analyysin kanssa. Yhdistetyllä analyysillä saadaan 

ryhmiteltyä tarkasteltavat tuotteet kahdesta eri perspektiivistä, jonka perusteella 

voidaan analysoida tuloksia tarkemmin.  

Vaikka edellä mainitut analyysit ovat yhdistettynä kirjallisuudessa pääasiassa 

tuotteiden lajitteluun, voidaan niitä käyttää myös yleisenä lajittelumenetelmänä 

esimerkiksi. asiakkaiden tai yksittäisten materiaalien lajittelussa. Tämän 

tutkimuksen kannalta ABC ja XYZ-analyysit ja niiden yhdistäminen tulevat 

olemaan yksi materiaalivirtojen analysointikeinoista.  

 

MATERIAALIVIRTA

INFORMAATIOVIRTA

TOIMITTAJA

OSTO JA HANKINTA 
TOIMINNOT

VARASTON 
KONTROLLOINTI

VARASTOINTI/ASIAKAS

MYYNTI JA 
MARKKINOINTI

VARASTOT

TUOTANTO/VALMISTUS 
(MONIMUTKAISET SISÄISET 

ALISYSTEEMIT
MUKAANLUKIEN)

TUOTANNON 
SUUNNITTELU JA 
KONTROLLOINTI

LOGISTIIKKA (KULJETUKSET, 
OHJAUS JA LAIVAUS)

VASTAANOTTO JA 
TARKISTUS
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4.2 Materiaalinohjauksen tehokkuuden mittaaminen 

Materiaalivirtojen analysointiin kuuluu funktionaalisena osana eri toimintojen, 

kuten varastoinnin ja kuljetuksien mittaamista. Mittaamisessa tunnistetaan 

toiminnan vajavaisuudet. Onnistuneen materiaalinohjaamisen soveltaminen missä 

tahansa muodossa täytyy mitata tuotannon ulostuloa tai tarjottua palvelutasoa ja 

kustannuksia vastaan. (Barker, 1991, s. 18)  

Logististen prosessien arvioimiseen ja mittaamiseen voidaan käyttää mittareina 

kustannuksia ja kulutettua aikaa. Kyseisiä atribuutteja voidaan mitata eri tavoin. 

Kustannuksia voidaan mitata esimerkiksi toimintolaskennalla joka on käsitelty jo 

aiemmin kappaleessa 3.3 ja aikaa nk. arvovirtakaaviolla (VSM, Value Stream 

Mapping-). (Adamczak, et al., 2013, s. 258) 

 

Lean-filosofia 

Koska sisäinen logistiikka ja materiaalienohjaus kuuluvat koko tuotantoprosessiin, 

niin tutkimuksessa voitiin käyttää hyödyksi Lean-filosofian mukaisten hukkien 

määrittämistä.  

Toyota on määrittänyt 7 yleisintä hukkaa tuotantoprosessissa: 

 Ylituotanto 

 Odotus 

 Kuljetus 

 Sopimaton prosessointi 

 Tarpeeton varastointi 

 Tarpeeton liike 

 Virheet ja viat 

(Hines ja Rich, 1997, s. 47) 

Ylituotanto mielletään kaikkein vakavimmaksi hukaksi, koska se lamauttaa 

sujuvan tuotteiden tai palveluiden virtauksen ja todennäköisesti estää tuottavuutta 

ja laatua. Ylituotanto johtaa myös ylimääräiseen ohjaukseen ja varastointiin. Jos 

ylituotantoa ei huomata ajoissa voi se aiheuttaa tuotteissa heikentymistä ja 
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luonnotonta painetta työtahdissa. Se johtaa myös turhaan varastointiin 

tuotantoprosessin aikana. (Hines ja Rich, 1997, s. 47) 

Kun aikaa käytetään epätehokkaasti, aiheuttaa se turhaa odotusta. Tehtaissa tämä 

tarkoittaa usein sitä, että odotusta syntyy kun tuotteet eivät liiku tai niitä ei 

työstetä ollenkaan. Tämä hukka vaikuttaa sekä tuotteisiin, että työntekijöihin 

molempien joutuessa odottamaan. Ideaalisin tilanne olisi odotusajaton 

prosessointi nopeampien tuotevirtauksien ohella. (Hines ja Rich, 1997, s. 48) 

Kuljetuksessa syntyy käytännössä hukkaa aina, kun tuotteita siirretään paikasta 

toiseen. Kuljetustoiminnassa tuleekin pyrkiä niiden minimointiin. Sen lisäksi 

ylimääräinen käsittely ja liiallinen liikuttelu voivat aiheuttaa tuotteiden tai 

materiaalien vahingoittumista ja huonontaa kommunikointia prosessien välisen 

etäisyyden vuoksi. (Hines ja Rich, 1997, s. 48) 

Sopimatonta prosessointia tapahtuu tilanteisssa, joissa tehdään monimutkaisia 

ratkaisuja yksinkertaisiin asioihin. Esimerkkinä käytetään suurta toiminnallisesti 

joustamatonta laitetta usean joustavan laitteen sijasta. Ideaalisinta edellä 

mainitussa esimerkissä on se, että pidetään pienimmät mahdolliset koneet jotka 

ovat kykeneviä tuottamaan vaaditun laadun, sijoitettuna edeltävien ja seuraavien 

prosessien viereen. (Hines ja Rich, 1997, s. 48) 

Tarpeeton varastointi lisää läpimenoaikaa, estäen nopean ongelmien 

tunnistamisen ja tilan kasvatuksen, jonka vuoksi se heikentää kommunikointia. 

Vaikka ongelmat ovat periaatteessa piilotettuna varastoon, niiden korjaamiseksi 

ne pitää ensin löytää, joka voidaan saavuttaa ainoastaan vähentämällä varastointia. 

Lisäksi tarpeeton varastointi aiheuttaa merkittäviä varastointikustannuksia ja 

alentaa organisaation kilpailukykyä tai arvovirtaa. (Hines ja Rich, 1997, s. 48) 

Tarpeettomat liikkeet sisältää tuotannon ergonomiaa missä operoijien täytyy 

kurkottaa, kääntää ja nostaa vaikka kyseisiä toimintoja voitaisiin välttää. Nämä 

toimet väsyttävät työntekijää joka todennäköisesti johtaa huonoon tuottavuuteen 

ja usein laatu ongelmiin. (Hines ja Rich, 1997, s. 48) 
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Arvovirtakuvaus (VSM) 

Toimitusketjun kehittämisessä on tärkeää mallintaa arvoa luovia prosesseja 

eliminoimalla arvoa tuottamattomia prosesseja. Luomalla tasaisempia prosesseja, 

tuotteista ja palveluista tulee paljon arvokkaampia asiakkaalle. Autonvalmistaja 

Toyota oli ensimmäinen, joka käytti nk. arvovirtakuvaustekniikoita (VSM) 

implementoidakseen Lean-konsepteja ja työkaluja. VSM:än tarkoituksena on 

minimoida hukkaa, joka ehkäisee sujuvaa, jatkuvaa tuotteiden ja informaation 

virtaamista läpi arvovirran.  (Teichkräber, et al., 2012, s. 47)  

Arvon luominen on jaettu kolmeen kategoriaan: 

1. Ei-arvoa-luovat toiminnot (NVA, Non Value Added) 

2. tarpeelliset, mutta ei arvoa-luova-toiminto (NNVA, Necessary Non Value 

Added) 

3. Arvoa-luova-toiminto (VA, Value Added) 

Ei-arvoa-luovat toiminnot ovat toimintoja, jotka ovat Lean-periaatteen mukaan 

puhdasta hukkaa. Ne sisältävät tarpeettomia toimintoja ja ne tulisi poistaa 

välittömästi. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi odotusaika ja tuotteiden 

ylimääräinen käsitteleminen. Tarpeelliset ei-arvoa-luovat toiminnot voivat olla 

turhia, mutta ovat välttämättömiä liiketoiminnan kannalta. Esimerkkejä näistä 

ovat esimerkiksi. saapuvan tavaran pakkauksen avaaminen. Arvoa luovat 

toiminnot ovat esimerkiksi raakamateriaalien vaihtamista tai prosessoimista 

käyttämällä manuaalista työtä. Esimerkkejä tällaisista toiminnoista ovat osien 

kokoonpaneminen, raaka-aineiden valmistus ja runkojen maalaaminen. (Hines ja 

Rich, 1997, s. 47) 

Arvovirta on yrityksen toimintojen ketjua, joka alkaa asiakkaan tekemästä 

tilauksesta ja päättyy asiakkaan ottaessa vastaan lopputuotteen. Arvovirta sisältää 

kaikki ne vaiheet, jota vaaditaan raaka-aineen muuttuessa lopputuotteeksi. Se 

toteutetaan aina yhden tuotteen näkökulmasta. (Malvalehto ja Haapasalo, 2002, s. 

184-185) Rahani ja Al-Ashraf (2012, s 1728) käsittelevät artikkelissaan 

arvovirtakuvauksen luomista. Arvovirtakuvaus pitää sisällään koko 

prosessivirtauksen, johon kuuluu informaatio- ja materiaalivirrat. Heidän 

esittämässä yksinkertaistetussa esimerkissä käsitellään arvovirtakuvausta 
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pelkästään materiaalivirtojen kautta. (AR ja Al-ashraf, 2012, s. 1728) 

Arvovirtakuvauksen alkuperät keskittyvät pääasiassa analysoimaan ja 

parantamaan valmistusympäristöä hajanaisten virtaviivojen avulla. Tätä 

viitekehystä voidaan tutkia esimerkiksi. tuoteprosessimatriisilla. (Malvalehto ja 

Haapasalo, 2002, s. 184-185)  

Koska tässä tutkimuksessa ei käsitellä tuotantoprosessia, tulee arvovirtakuvaus 

esille materiaalivirtakuvaajien kautta, joka sopii kuitenkin hyvin lähdetiedoissa 

esiteltyyn kuvaukseen. 

 

Materiaalivirtojen mittaaminen 

Seuraavassa käsitellään materiaalien virtausta lähinnä varastointiprosessin 

näkökulmasta, mutta se pitää kuitenkin sisällään samoja elementtejä, mitä liittyy 

sisäiseen materiaalien virtaukseen, jonka vuoksi teoria on katsottu tähän 

sopivaksi.  

Varastotoiminnan seuranta ulottuu tavaran toimittajilta ja alihankkijoilta aina 

asiakkaalle asti. Itse varastoprosessin lisäksi tarvitaan tietoa hankinnan ja 

myynnin tilausjärjestelmistä, sekä tuotannonohjausjärjestelmän 

varastonohjaukselle asettamista tehtävistä. Kuvassa 6 on esitelty varastotoiminnan 

seuranta-alueita. (Aminoff, et al., 2004, s. 5-6) 

 

Kuva 6. Varastoinnin seuranta-alueet (Aminoff, et al., 2004, s. 6) 
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Tilaukset ja siirtotehtävät luovat sen perustan jonka mukaan tavara fyysisesti 

liikkuu varastossa ja sieltä pois. Seurannassa tulisi määritellä ne vaateet joiden 

mukaan tilaukset ja siirtotehtävät tapahtuvat, jotta pystytään seuraamaan 

toimitusaikaa tai toimitustäsmällisyyttä. Tilauskanta ja siirtotehtävät luovat 

varaston ennakkosuunnittelulle operatiivisen tason perustaa. (Aminoff, et al., 

2004, s. 8) 

Varastotoiminnassa yleinen seuranta kohdistuu nimikkeisiin. Seurannan avulla 

tunnistetaan eri nimikeryhmiä. Tällöin voidaan määrittää eri ryhmille niiden 

vaatimia käsittelytapoja. Aminoffin (2004, s. 8) mukaan myös varastoitavien 

välitystuotteiden erillinen tarkastelu on tärkeää. 

 

Kuva 7. Luokitteluperusteita (Aminoff, et al., 2004, s. 14) 

Kuvassa 7 on esitelty Aminoff et all (2014, s. 14) esittelemiä nimikkeiden sekä 

toimittajien ja asiakkaiden luokitteluperusteita. Luokittelu mahdollistaa 

nimikkeiden, toimittajien ja asiakkaiden erilaisen kohtelun varastoprosessin eri 

vaiheissa. Tämän avulla pystytään räätälöimään toimintaa, kiireellisyyden, 

tärkeyden tai riskin arvioinnin huomioimisessa. 

Materiaalivirtojen seuranta on keskeisin toimi varastoinnin seurannassa. Eri 

materiaalivirtojen luokittelu on Aminoff, et al (2004, s. 9) mukaan todella tärkeää. 

Normaalin tavaravirran lisäksi on pystyttävä erottelemaan myös palautus- ja 

jätevirrat. Varaston toiminnan kehittämisen kannalta voidaan erotella toisistaan eri 

varastointikeinoja, kuten lavahyllyt, pientavarahyllyt, erikoistavarahyllyt ja 
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massa-alueet lattialla pinoamista varten. Kuvasta 8 nähdään materiaalivirtojen 

seurantaan liittyvät osa-alueet ja lisäksi kuvassa 9 on esitelty materiaalien 

virheseurantaan liittyviä osa-alueita. (Aminoff, et al., 2004, s. 9) 

 

Kuva 8. Materiaalivirtojen seuranta (Aminoff, et al., 2004, s. 10) 

 

Kuva 9. Materiaalivirran virheseuranta (Aminoff, et al., 2004, s. 11) 

Materiaalivirtojen virheseurannan avulla pyritään eliminoimaan havaittuja 

virheitä. Tämän vuoksi kustakin virheestä pitää tunnistaa sen laji, aiheuttaja ja 

virheen havaintopaikka. (Aminoff, et al., 2004, s. 11) 
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Taulukko 1. Toimintojen mittareita (Aminoff, et al., 2004, s. 17–18) 

 

Taulukkoon 1 on koottu Aminoff, et al (2004, s. 17-18 ) tekemässä tutkimuksessa 

käsiteltyjä mittareita, jotka katsottiin parhaiten sopivan tämän tutkimuksen pariin.  

Mittareista lasketaan usein keskiarvoja. Logistisisssa keskiarvoissa toisella 

puolella on paljon pieniarvoisia lukuja ja toisella puolella muutama todella 

suuriarvoinen luku. Jälkimmäiset näistä nostattavat luonnollisesti keskiarvoa, 

jolloin se ei lukumääräisesti välttämättä esitä tyypillisintä tilannetta. Tämä on 

erityisesti materiaalivirran mittareiden kohdalla, jonka vuoksi asioita tulee selittää 

myös jakaumien avulla, jolloin vältytään keskiarvojen tuomalta mahdollisesti 

harhaanjohtavalta tiedolta. (Aminoff, et al., 2004, s. 16) 

Materiaalivirtojen mittarit kuvaavat toiminnan luonnetta ja rakennetta. Näiden 

muutoksien seuranta on tärkeää. Liiketoiminnan muutokset, asiakaskohtaiset 

räätälöidyt toimintatavat, varastoinnin vähentäminen sekä kysyntälähtöinen 

toiminta pienentävät tilausten rivimääriä ja kokoa. Näillä asioilla on negatiiviset 

vaikutukset varastotoiminnan tehokkuuteen. (Aminoff, et al., 2004, s. 16) 

Työntehokkuuden mittarit ovat tärkeitä varastotoiminnan kehittämisessä. 

Henkilöstökustannukset ovat merkittävin osa varastoinnin kustannuksista. 

Työtehokkuus kulkee käsi kädessä materiaalivirtojen rakenteen muutoksien kuten 

tilauksessa olevien rivilukumäärien ja rivin koon kanssa, jonka vuoksi niitä tulee 

tarkastella rinnakkain. (Aminoff, et al., 2004, s. 18) 
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4.3 Varastointi 

Varastotyypit ja varaston hallinta 

Materiaalien varastoinnin tarkoituksena on pitää huoli siitä, että tarvittavat 

materiaalit eivät pääse loppumaan. Ilman varastointia tulisi materiaalien 

puutoksia, joka johtaa tuotannon viivästymiseen. Lisäksi varastoinnissa pidetään 

huolta materiaalien sujuvasta virtauksesta seuraavaan prosessivaiheeseen. (Vrat, 

2014, s. 22) 

Jokaisella varastolla on omanlainen rakenteensa riippuen siitä mitä siellä 

varastoidaan. Riippuvia tekijöitä ovat muun muassa materiaalien tarvitsema tila 

tai materiaalien laatu. (Inventory and Logistics Management-kirja, kappale 3 

s.131) On olemassa useita varastotyyppejä, jotka eroavat toisistaan lähinnä 

varustelunsa ja varastointiympäristönsä kautta. Kaikkein yleisimmät varastotyypit 

ovat: 

 Bulkki eli massavarasto 

 Avoin varasto 

 Korkeahyllyvarasto 

 Hyllyvarasto 

 Keräysaluevarasto 

Tehokkaan materiaalivirta-analyysin saamiseksi hyvin suunniteltu materiaalien 

varastointialue tulisi olla perustettu. Perustuen informaatioon vapaasta tilasta ja 

hyllyistä, on mahdollista sovittaa useampia hyllyjä rajoitetulle alueelle. (Lee, et 

al., 2012, s. 514) 

Tehokas varastonhallinta on vaativa tehtävä. On tärkeää ottaa huomioon kuinka 

tulee hallita olemassa olevaa varastoa, jotta pystytään vastaamaan nykypäivän 

haasteisiin. Varastonhallinta pitää sisällään monimutkaisten varasto- ja 

jakeluprosessien kontrolloimista ja optimoimista, riippuen tietysti yrityksen 

varaston luonteesta ja sen tarkoituksesta. (Faber, et al., 2013, s. 1231) 
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Varaston layoutin suunnittelu 

Varaston suunnittelun kannalta tärkeä osa-alue on varaston layoutin suunnittelu. 

Layoutin suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon monia tekijöitä tavaroiden 

sijoittelusta varaston sijaintiin, jotta varasto pystyisi tukemaan sen toimintaa. 

Layoutin suunnittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa hyllyjen sijainnit ja 

määrät, input- ja output-pisteet, käytävien lukumäärät, niiden koot ja 

suuntautuminen. Lisäksi tulee ottaa huomioon varastossa tarvittavat tilat, sekä 

virtauskaavion suunnittelu ja keräysalueiden muodostuminen. (Hassan, 2002, s. 

432) Sopivin varasto layout riippuu sen toiminnallisesta tilanteesta, ja 

tunnusomaisuuksista, kuten modulaarisuudesta, kompaktiudesta, 

sovitettavuudesta, jakeluiden liikkeistä, saavutettavuudesta ja joustavuudesta. 

(Huertas, et al., 2007, s. 260) 

Varaston layoutin suunnittelu on monimutkainen tehtävä, johtuen monista eri 

tekijöistä. Ensinnäkin suunnitelmapäätöksien määrä on todella laaja ja monet 

niistä ovat yhdistettäviä ongelmia, joita on hankala ratkaista optimaalisesti. 

Toiseksi, monet toiminnot ja tekijät vaikuttavat materiaalien 

käsittelykustannuksiin ja varaston läpimenoon. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat 

ja tulisi olla vuorovaikutuksissa toisiinsa suunnitelmaa tehtäessä. (Hassan, 2002, 

s. 432) Yksi isoimmista varastojen ongelmista on nimenomaan layoutin 

suunnittelu ja tuotteiden allokointi, jotta saadaan lisättyä lattiatilan käyttöastetta, 

sekä pienennettyä siirtymäaikaa, materiaalien käsittelyä ja kustannuksia. (Huertas, 

et al., 2007, s. 261) 

Varastopäälliköt, jotka huomaavat, että varaston toimintaa voidaan parantaa yhtä 

tai useampaa nykyisen layoutin toimintaa muuttamalla, eivät kuitenkaan helpolla 

löydä metodeja muutoksien arvioimiseen käyttämällä nykyisiä saatavilla olevia 

tietoja. Tässä tapauksessa on tarve käyttää helposti käytettävää mallia asioiden 

arvioimiseksi. (Huertas, et al., 2007, s. 261) Hassan (2002, s. 433) esittää 

artikkelissaan varaston layoutin suunnitteluun liityviä vaiheita, joista seuraavassa 

on esitelty tämän työn kannalta oleellisimmat vaiheet: 

1. Tunnistetaan varaston tyyppi ja tarkoitus 

2. Perustetaan operoivat tahot 
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3. Varaston osittaminen 

4. Materiaalien käsittelyn, varastoinnin ja lajittelusysteemin suunnittelu 

5. Määritetään tarvittava tila 

6. Määritetään input- ja output- pisteiden lukumäärä ja sijainnit 

7. Määritetään hyllyköiden sijainnit ja lukumäärät 

Tuotteen ominaisuuksia, kuten keräysten tiheyttä, painoa tai mittareita käytetään 

tunnistettaessa tuotteen varastointi paikkaa, mihin se tulisi sijoittaa varastossa. 

Esimerkiksi tuotteet, joiden keräystiheys on korkea, tulisi sijoittaa lähetyspisteen 

lähettyville, jolloin saadaan varmistettua että tuotteen keräämiseen ja 

kuljetusmatkoihin varastossa ei menisi turhaa aikaa. Tuotteita voidaan varastoida 

myös luokittain. (Glock ja Grosse, 2012, s. 4345)  
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5. YRITYKSEN LÄHTÖTILA 

 

Yrityksen lähtötilan määrittäminen on tutkimuksen kannalta tärkeää, jotta 

pystytään jäsentämään tutkittavaan asiaan liittyvät avainasiat. Lisäksi opitaan 

ymmärtämään yrityksen omaan toimintaan liittyviä asioita, jotka helpottavat 

tutkimustyön toteuttamista. Lähtötilan kartoituksessa pyritään antamaan 

mahdollisimman tarkat lähtökohdat yrityksen sisäisen logistiikan prosesseista 

sekä yrityksen materiaalivirtojen hallinnasta ja materiaalinhallintaprosessien 

käytännöistä. Tällä tavoin pystytään ymmärtämään yrityksen materiaalivirtojen 

kokonaisuus ja pystytään löytämään mahdollisia kehityskohteita sisäisen 

logistiikan prosesseissa. 

 

5.1 Yrityksen toiminta 

Yritys harjoittaa paikallisesti hajautettua tuotantoa, jossa tuotantolaitokset 

sijaitsevat noin 0,5 km etäisyydellä toisistaan. Yritys käyttää toimitiloistaan 

nimiä: A-talo, B-talo, D-talo (materiaalivarasto) ja E-talo. Näistä rakennuksista A 

ja B sijaitsevat vierekkäin sekä E ja D vierekkäin. Jatkossa työssä käytetään edellä 

mainittuja nimityksiä yrityksen toimitiloista.  

Nopean kasvutahdin mukana yrityksen tulee pyrkiä vastaamaan kasvun vaatimiin 

tarpeisiin. Tarpeita syntyy monissa tekijöissä. Tutkimuksessa käsitellään 

kohdeyrityksen sisäisen logistiikan prosesseja ja materiaalivirtoja. Yrityksen 

hajautunut toiminta vaatii paljon yrityksen sisäiseltä logistiikalta. Hajautunut 

toiminta aiheuttaa mm. sisäistä kuljetustoimintaa komponenttien kuljettamisessa 

tuotantoverstaalle sekä valmistuotteiden kuljettamisessa valmistuotelähettämöön.  

Lähtötilan selvittely alkaa yrityksen toimintojen ja prosessien yleisellä 

esittämisellä. Toimintojen esittelyn jälkeen esitetään yrityksen materiaalivirtojen 

lähtötilanne. 
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5.2 Yrityksen prosessien kuvaus 

Yrityksen prosessien määrittelyssä lähdettiin liikkeelle, tunnistamalla yrityksen 

sisäisen logistiikan ydinprosessit. Ydinprosessit tunnistettiin työnohjaajan kanssa 

käydyn keskustelun avulla. Yrityksen sisäisen logistiikan ydinprosesseja ovat: 

tuotantoprosessi sekä tilaus-toimitusprosessi, jotka päätetiin jakaa tässä erilleen. 

Ydinprosessit ja niistä edelleen muodostuvat osaprosessit on esitelty myöhemmin 

kappaleessa 6.1.  

Tärkeinpiä osaprosesseja määriteltäessä päädyttiin työnohjaajan kanssa seuraaviin 

osaprosesseihin: materiaalien ostovastaanotto, materiaalien varastointi sekä 

valmistuotteiden lähettäminen ja vientihuolinta. Edellä mainituista osaprosesseista 

kaksi ensimmäistä kuuluvat tuotantoprosessiin ja kaksi viimeistä tilaus-

toimitusprosessiin. Yhtenä tärkeänä osaprosessina voidaan pitää myös yrityksen 

omaa kuljetustoimintaa, joka asettuu kumpaankin ydinprosessiin.  

Työssä keskitytään pääasiassa edellä mainittuihin ydinprosesseihin ja niiden osa-

prosesseihin. Yrityksen valmistusprosesseja käydään läpi vain lyhyesti, sillä 

valmistusprosessit on rajattu tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Tässä 

kappaleessa esitellään edellä mainittujen prosessien toimintaa kohdeyrityksessä. 

Työn kannalta tärkeisiin osaprosesseihin tutustuttiin ensiksi liitteissä 1 olevan 

lomakkeen avulla, joka toimitetttiin jokaisesta prosessista vastaavalle henkilölle. 

Lisäksi prosesseihin tutustuttiin myös haastatteluiden ja kenttätutkimuksen 

mukaisesti havainnoimalla prosessin toimintaa. 

 

Tuotanto 

Yritys tuottaa korkean teknologian suunterveydenhuollon laitteita, sekä näihin 

laitteisiin erilaisia ohjelmistoja. Tuotteet voidaan jakaa viiteen ryhmään taulukon 

2 mukaisesti. (Planmeca Oy, 2014) 
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Taulukko 2. Planmeca Oy:n tuoteperheet (Planmeca Oy, 2014) 

 

Yrityksen tuotannonohjaus noudattaa ETO-menetelmää (engineer to order), jossa 

tuotteita räätälöidään asiakastarpeen mukaisesti. Yrityksellä ei ole varsinaista 

valmistuotevarastoa, vaan tuotteiden valmistuessa ne toimitetaan tavallisesti 0-5 

päivän kuluessa.  

Jatkossa yrityksen tuotannosta puhutaan verstaiden näkökulmasta. Verstaita on 2 

kappaletta: Unit- ja röntgen-verstas. Unit-verstas sijaitsee E-talossa, mutta siihen 

kuuluvana on myös nk. satelliittituotannot, joista potilastuolin ja hoitovalaisimen 

tuotannot sijaitsevat A-talolla ja Cad/Cam tuotteiden valmistus D-talolla. Jatkossa 

puhuttaessa satelliittikokoonpanoista tarkoitetaan sillä Unit-tuotannon tukitiimistä 

erillään olevia tuotantoja (Unit-A). 

 

Varaosatuotanto 

Varaosaosaston tehtävänä on kokoonpanna ja valmistaa asiakkaille lähteviä osa-

kokoonpanoja varaosiksi yrityksen tuotteisiin. Varaosien kokoonpano toimii sekä 

eri tuotanto-osastoilla että varaosien omalla tuotanto-osastolla. 

Varaosatuotannosta avataan töitä verstaille, joissa osakokoonpanot valmistetaan ja 

toimitetaan varaosaosastolle, missä ne valmistellaan vientiä varten. Varaosien 

toiminta on riippuvainen tuotannon ajoituksesta ja aikataulussa pysymisestä, joka 

vaikuttaa varaosien toimitusvarmuuteen.  

Varaosakoordinaattorin (18.3.14) mukaan varaosatoimituksia on viikossa noin 

500 kpl ja keskimäärin 100 kpl päivässä. Toimitukset tapahtuvat 

kuriiritoimituksella. Kuriiri noutaa tavarat joka päivä klo 16.00 mennessä. 
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Haastetta varaosien toimitusvarmuudelle aiheuttaa tuotannon aikataulussa 

pysyminen sekä tuotannon ohjautuvuus.  

 

Varastointiprosessi 

Varastointiprosessi koostuu useasta osatehtävästä, joita ovat: vastaanotto, 

varastointi, hyllytys, keräily ja lähettäminen. Tutkimuksen lähtötilanteessa 

materiaalivarastolla työskentelee yhteensä 7 varastomiestä ja heidän esimiehensä. 

Aineellisina resursseina varaston toiminnan kannalta ovat 2 työntömastotrukkia, 3 

pinoajaa, sekä 1 kaasutrukki ja 1 sähkötrukki. Lisäksi tietojenkäsittelyssä 

resursseina ovat tietokoneet ja tärkeimpänä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla 

hallitaan varastonohjausta. 

”Varastointiprosessin tavoitteena on olla suoraviivainen, nopea ja tarkka 

toiminnaltaan. Tavoitteena on toimittaa oikeat materiaalit, oikeaan paikkaan, 

toimitusajanpuitteissa”. (Prosessikuvauslomake, Liite 1) 

Varastointiprosessilla on periaatteessa kaksi eri aloituskohtaa: ensimmäinen liittyy 

tavaroiden hankintaan toimittajilta ja toinen liittyy tuotantolaitoksen 

materiaalitarpeeseen. Voidaan puhua varaston tulo- ja lähtöprosesseista. 

Tavaroiden tuloprosessi käynnistyy, kun ostaja huomaa tarpeen 

materiaalitäydennyksille. Tuloprosessi päättyy siihen, kun materiaalit otetaan 

vastaan niiden saapuessa. Tämän jälkeen ne joko varastoidaan, lähetetään 

tarkastamoon tarkastettavaksi tai toimitetaan suoraan prosessoitavaksi, riippuen 

materiaalinohjausperiaatteesta. Lähtöprosessi alkaa siitä, kun tuotannossa 

huomataan materiaalien täydennystarve. Tuotannosta tehdään täydennystilaus, 

joka kerätään tilaustietojen mukaisesti ja lähetetään tuotantoon prosessoitavaksi, 

jota voidaan sanoa lähtöprosessin ja koko varastointiprosessin päätöspisteeksi.  

Yrityksen materiaalien varastointi tapahtuu D-talossa, jonka vieressä sijaitsee E-

talo. Materiaalivarastolla varastoidaan materiaaleja, joita käytetään kummassakin 

tuotantolaitoksessa A ja E. Varastoitavien nimikkeiden määrä on suuri. 

Nimikkeiden ominaisuudet vaihtelevat todella paljon suurista maalatuista valuista 

pieniin mutterin kokoisiin komponentteihin. Huomion arvoista on se, että noin 
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50 % materiaalivarastolla olevista komponenteista on 

hammashoitokonetuotantoyksikköön meneviä komponentteja. 

Vuosittain lisääntyvän myynnin johdosta materiaalien varastointimäärät ovat 

kasvaneet, ja uusien innovaatioiden ja laadukkaan tuotekehityksen johdosta 

tuotettavista laitteista tulee teknologialtaan entistä kehittyneempiä. Tämä 

mahdollisesti lisää entisestään tarvittavien materiaalien määrää. Lisäksi 

valmistuotteiden räätälöitävyys aiheuttaa lisämateriaalitarpeita. Yritys pitää 

suhteellisen korkeita materiaalivarastoja johtuen kysynnän ennustamisen 

vaikeudesta ja siitä, että tuotteiden toimitusvarmuuteen panostetaan todella paljon. 

 

Vastaanottoprosessi 

Yrityksen materiaalipäällikön mukaan vastaanoton tavoitteena on saada 

saapumispäivän aikana tulleet tavarat vastaanotetuksi järjestelmään. Optimaalisin 

tilanne olisi tehdä vastaanotto järjestelmään heti tavaran tullessa vastaanottoon. 

Vastaanottoprosessin tavoite voidaan kiteyttää seuraavaan lauseeseen: 

”Vastaanottoprosessin tavoitteena on saada käsiteltyä toimittajalta tulleet 

toimitukset oikein ja tehokkaasti saapumispäivän aikana” 

Tämän tutkimuksen alaisia vastaanottoja kohdeyrityksellä on kolmessa eri 

paikassa: D-, E- ja A-talossa. Vastaanottojen erona on se, että materiaalivarastolle 

toimitettavat materiaalit menevät vastaanoton kautta pääasiassa varastoitavaksi. 

A- ja E-talon vastaanotosta tavarat toimitetaan suoraan tuotannonvarastoon. 

Lisäksi E-talon vastaanotosta tavaroita ohjataan myös korkeavarastoon, joka 

kuuluu sisäisen alihankkijan vastuualueelle. Selvyyden vuoksi jatkossa 

vastaanottoja puhutellaan niiden sijainnin mukaan seuraavasti: vastaanotto-E, 

vastaanotto-A ja vastaanotto-D. 

Kohdeyrityksen vastaanottoprosessi alkaa materiaalien saapumisesta. Prosessi 

pitää sisällään toimituksen purkamisen kuljetusvälineestä vastaanottoalueelle. 

Ennen tavaran vastaanottamista tietojärjestelmään tehdään tarkastukset saapuneen 

paketin tai lavan pitämästä sisällöstä ja kappalemääristä. Kun tavara on 

vastaanotettu tietojärjestelmään, tulostetaan tavaralle tarvittavat paperit ja tarrat. 
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Tarroista on luettavissa seuraavat tiedot: materiaalin nimi, nimikkeen tuotekoodi, 

vastaanottotunnus, vastaanottopäivämäärä, varastopaikka johon nimike on tilattu 

sekä paketissa oleva lukumäärä. Nimikkeelle osoitetusta varastopaikasta saadaan 

selville se, onko nimike varastoonohjautuva, meneekö se erilliseen 

vastaanottotarkastukseen vai toimitetaanko vastaanotettu nimike suoraan 

tuotantoon. 

 

Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus sijaitsee E-talossa. Vastaanottotarkastuksen tehtävänä on 

tarkastaa alihankkijoilta ja koneistamo-maalaamosta tulevia komponentteja, jotta 

komponenttien laadulliset vaatimukset täyttyvät. Lähtökohtaisesti tarkastetaan 

tavaraa, jossa on jo aiemmin ollut laatuongelmia. Tarkastuksia tehdään myös 

uusien toimittajien kohdalla, jotta päästään selvyyteen toimittajan tavaroiden 

laadusta.  

”Vastaanottotarkastamon tavoitteena on tarkastaa yritykseen saapuvia nimikkeitä 

onnistuneesti ja tavoitellussa ajassa”. (Prosessikuvauslomake, Liite 1) 

Vastaanottotarkastukseen menevät tavarat on jaoteltu teknisesti koe-eriin ja 

kontrollieriin. Koe-erät ovat sellaisia eriä, joita toimittaja toimittaa yritykselle 

tarkastettavaksi. Erä tarkastetaan ja tarkastuksen tuloksen perusteella annetaan 

toimittajalle lupa valmistaa tilauserä loppuun. Koe-erät menevät tarkastuksen 

jälkeen joko tuotantoon prosessoitavaksi, tuotekehitykseen tai 

menetelmäsuunnittelijalle. Tarkastusprosessissa mittaillaan materiaalien eri 

ominaisuuksia, joille on jokaiselle omat läpäisyrajat. Läpäisyrajojen mukaan 

päätetään onko materiaali käyttökelpoinen vai ei. Joskus materiaaleissa olevia 

rakenteellisia virheitä voidaan korjata koneistamossa tai maalipintojen häiriöitä 

maalaamossa, jolloin tavaraa ei tarvitse reklamoida toimittajille. 

 

Lähetysprosessi 

Lähtötilanteessa lähettämö sijaitsee A-talon ensimmäisessä kerroksessa. Se toimii 

valmistuotteiden, välitystuotteiden ja varaosien lähetyspisteenä. Sen yhteydessä 

sijaitsee myös A-talon vastaanotto. Lähettämöä ohjaa käytännössä vientihuolinta. 

Lähettämössä työskentelee 3 varastotyöntekijää ja heidän esimiehensä, sekä 
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kuljetusesimiehen alaisuudessa oleva henkilökunta tarvittaessa. Koska lähettämön 

toiminta on keskitettyä, tulevat tuotantoverstaiden valmistuotteet ensin 

lähettämöön, jossa ne välivarastoidaan toimituspäivään saakka. Välivarastointi 

kestää tyypillisesti 0-2 päivää.  

Lähetysprosessi alkaa siitä, kun vientihuolinnalta tulee lähettämöön toimituksen 

keräilylista, jonka mukaan lähettämön varastomiehet tekevät valmistuotteiden 

keräilyt. Itse keräilyprosessiin kuuluu saman toimituksen tavaroiden kerääminen 

samaan paikkaan. Prosessin seuraavassa vaiheessa tehdään kerätyille tavaroille 

vaadittavat tarroitukset, josta nähdään toimitukseen liittyvät tiedot. Tarroitus 

voidaan tehdä vasta kun kaikki toimitukseen kuuluvat tuotteet ovat valmistuneet 

ja huolinta on tulostanut toimitukseen liittyvät asiakirjat ja tarrat lähettämöön. 

Lähettämöprosessi päättyy, kun kerätty toimitus lastataan kuorma-autoon 

toimitettavaksi.  

Lähettämössä välivarastoidaan kaikki valmistuotteet. Valmistuotteiden 

toimitustilavuudet vaihtelevat 0,09 kuutiometristä 1,9 kuutiomertiin. 

Tuotepakettien kokojen vaihdellessa monipuolisesti, aiheuttaa se lisähaasteita 

tavaroiden järkevään järjestelyyn lähettämöalueelle sekä kuorma-autoon 

kuljetusta varten. 

 

Kuljetusprosessi 

Yritys harjoittaa omaa kuljetustoimintaa, jossa omat autot hoitavat sekä sisäisen 

kuljetuksen rakennuksien välillä, että vientikuljetuksia terminaaleihin ja kotimaan 

asiakkaille. Kuljetus hoitaa myös alihankintanoutoja terminaaleista.  

”Kuljetuksen tavoitteena on toimittaa oikeat valmistuotteet, ajallaan oikeaan 

paikkaan. Lisäksi sisäisen kuljetuksen osalta tavoitteena on pystyä vastaamaan 

materiaalienkuljetustarpeisiin”. (Prosessikuvauslomake, Liite 1)  

Yrityksellä on omaa kuljetuskalustoa kahden kuorma-auton ja kolmen 

pakettiauton verran. Kuljetukset tapahtuvat niin, että kuljetusesimies suunnittelee 

päivän tulevat kuljetukset viimeistään edellisenä päivänä huolinnasta saamiensa 

tietojen perusteella. Kuljetuksia pyritään optimoimaan, jotta kuorma-auton 
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käyttökapasiteetti saadaan pidettyä mahdollisimman korkealla. Yhden 

toimituskeikan suorittamiseen kuluu aikaa keikasta riippuen jopa useita tunteja. 

Niinpä rajoitetun kuljetuskaluston vuoksi kuljetusten optimoiminen ja kunnollinen 

suunnittelu nousee toiminnan osalta tärkeään asemaan. Tarpeen tullen käytetään 

myös ulkoisia kuljetuspalveluita, mikäli toimitusajoja on niin paljon, että omilla 

resursseilla kaikkia ei ehditä tekemään. 

Kuljetuksien päivittäiseen aikatauluun toimituskuljetuksien lisäksi kuuluu sisäinen 

liikenne tuotantoverstaiden ja materiaalivaraston välillä. Sisäisessä kuljetuksessa 

kuljetetaan komponentteja, valmistuotteita sekä muuta tavaraa. Tälle sisäiselle 

kuljetukselle on muodostettu kiinteät aikataulut, joita noudatetaan sekä tuotannon, 

että komponentteja lähettävien koneistamo-maalaamon, varaosien ja 

materiaalivaraston puolesta. Näitäkin sisäisiä kuljetuksia pyritään optimoimaan, 

jotta kuorma-auton kapasiteetti olisi parhaassa mahdollisessa käytössä. 

 

Vientihuolintaprosessi 

Vientihuolinta toimii lähettämön ja kuljetustoiminnan ohjaajana. Vientihuolinta-

prosessi etenee niin, että myyjä tekee myynnin, josta vientikoordinaattori syöttää 

myyntitilauksen tietojärjestelmään. Asiakas vahvistaa tilauksen ja hyväksyy sen, 

jos se on sellainen, kuin myyjän kanssa oli sovittu. Vahvistuksen jälkeen 

tilauksesta menee tieto tuotantoon, jonka mukaan tuotannonsuunnittelija luo siitä 

työn. Tuotannon valmistusaikataulun mukaisesti vientikoordinaattori luo 

suunnitellun toimituspäivän toiminnanohjausjärjestelmään. 

Vientikoordinaattori toimittaa tuotteiden toimitusaikatauluun liittyen lähtevien 

toimitusten vahvistukset huolinnalle. Huolinta ottaa yhteyttä terminaaleihin ja 

sopii lähtöön liittyvistä aikatauluista. Huolinta toimittaa toimitukseen liittyvät 

dokumentit lähettämöön, jossa tehdään keräily.  

Huolinnan toiminta on todella riippuvainen tuotannon oikea-aikaisuudesta ja 

aikataulussa pysymisestä. Tuotannon myöhästyminen aiheuttaa paineita 

huolinnalle ja sitä kautta myös kuljetukselle ja lähettämölle. 
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5.3 Materiaalivirrat lähtötilanteessa 

Kattavan materiaalivirta-analyysin tekemiseksi pitää ensiksi määritellä 

päämateriaalivirtojen lähtötila. Lähtötila määritellään graafisesti kuvaamalla 

materiaalien liikkeet organisaation sisällä (sisäisen logistiikan alueella), sekä 

materiaalien input- ja output-virrat organisaatiorajojen läpi. Virtojen 

kuvantamisen apuna käytetään myös numeerista tietoa, jota korostetaan graafisten 

kuvien avulla. 

Suurinta materiaalivirtaa yrityksestä ulospäin tapahtuu valmistuotteiden osalta. 

Yrityksestä pois lähtevään materiaalivirtaan kuuluu myös valmistuotteiden 

varaosat, joita lähetetään asiakastarpeen mukaisesti. Lisäksi ulospäin 

suuntautuvaan virtaan kuuluu alihankkijoille esimerkiksi pinnoitukseen tai 

verhoiltavaksi menevät komponentit, jotka on rajattu tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle.  

Liitteen 2 materiaalivirtakuvaajassa on kuvattu nuolien avulla mistä minne 

materiaalien virtausta tapahtuu. Materiaalit on jaettu taulukon 3 mukaisesti: 

Taulukko 3. Materiaalivirtojen tyypit 

 

Materiaalivirtojen tutkimuksessa käytetään tarkasteluajanjaksona 1.3.13–28.2.14 

välistä aikaa.  
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6. SISÄISEN LOGISTIIKAN PROSESSIEN JA 

MATERIAALIVIRTOJEN TEHOSTAMINEN 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on löytää tehostamiskohteita kohdeyrityksen 

sisäisen logistiikan prosesseista ja materiaalivirroista. Sisäisen logistiikan 

materiaalivirtojen tutkimiseen päätettiin käyttää kattavaa materiaalivirta-

analyysia. Materiaalivirta-analyysin lisäksi rakennettiin yritystä palveleva 

kustannustyökalu, jonka tarkoituksena on antaa tukea logististen prosessien 

kehittämisessä tulevaisuudessa. Tehostamiskohteiden löytämiseen käytettin 

materiaalivirta-analyysin lisäksi prosessien määrittämistä ja kuvantamista. 

Prosesseihin tutustuttiin haastatteluiden ja havainnoinnin merkeissä. 

Materiaalivirtoja tarkastellaan sekä materiaalien fyysisestä että eri logististen 

toimintojen, vastaanoton, lähettämön, varaston ja kuljetuksen näkökulmista. 

Työsssä kehitettävän kustannustyökalun avulla pystytään määrittämään 

materiaalien siirroista aiheutuvia kustannuksia. Työhön liittyvänä osana on 

projekti, jossa yrityksen valmistuotelähettämö keskitetään yrityksen ostamiin 

uusiin toimitiloihin. Tarkoituksena on arvioida lähettämön siirtymisen vaikutuksia 

lähettämön omaan toimintaan, sekä muiden prosessien toimintaan ja tätä kautta 

materiaalivirtoihin.  

Tutkimuksen kvantitatiivista tietoa materiaalien ja valmistuotteiden 

materiaalivirroista etsittiin yrityksen käyttämästä ERP-

toiminnanohjausjärjestelmästä. Tietojen löytämiseksi käytettiin apuna eri 

sidosryhmien ja työnohjaajan neuvoja. Tutkimuksessa tarvittavaa empiiristä tietoa 

hankittiin tutustumalla eri prosessien toimintoihin ja materiaalien solmukohtiin, 

sekä haastattelemalla eri prosesseista vastaavia henkilöitä. Kerättyjen tietojen 

analysoimiseen käytettiin Excel-taulukkolaskentaa. 

Kasvavan tuotantomäärän ja sen mukana kasvavan materiaalien tarpeen johdosta 

yritykselle tuli ajankohtaiseksi tehostaa sisäisen logistiikan toimintaa. Toiminnan 

tehostamisen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että kasvua voidaan tehdä 
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mahdollisimman tehokkaasti ja niin, etteivät yrityksen asiakkaalle arvoa luovat 

toiminnot kärsisi puutteellisten resurssien tai toiminnan tehottomuuden vuoksi. 

Materiaalivirtojen tutkimisella on yritykselle suuri merkitys. Yrityksen omien 

intressien mukaisesti pyritään tutkimuksessa materiaalivirtoja tarkastelemaan 

kolmen eri tekijän kautta: 

1. Virtaamistehokkuus 

2. Vaaditut henkilöresurssit 

3. Tilatehokkuus 

4. Toimitustehokkuus 

Nämä neljä tekijää ovat avainasemassa materiaalivirtojen tutkimisessa. 

Virtaamistehokkuus edustaa erityisesti sitä, että monen eri välikäden, käsittely- tai 

välivarastointikerran kautta, materiaalit lopulta päätyvät prosessoitavaksi. 

Vaadittuja henkilöresursseja pohditaan pääasiassa mahdollisen hukkatyön kautta, 

sekä materiaalivirroissa materiaalien käsittelyn ja siirtojen kautta. 

Tilatehokkuudella otetaan kantaa tilakapasiteetin käyttöön ja toisaalta myös 

siihen, että kuinka sitä voidaan säästää. Toimitustehokkuus liittyy pääasiassa 

materiaalivaraston toimintaan ja siihen kuinka joustavasti materiaaleja saadaan 

varastolta tuotantoon.  

Edellä mainittujen tekijöiden kautta pyritään löytämään mahdollisia 

tehostamiskohteita yrityksen materiaalienohjauksessa, sekä luomaan 

kehitysehdotuksia materiaalivirtojen tehostamiseksi. 

 

6.1 Sisäisen logistiikan prosessit 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimmat sisäisen logistiikan prosessit on 

esitelty edellä kappaleessa 5.2. Yrityksen sisäisen logistiikan ydinprosesseja ja 

niihin liittyviä osaprosesseja on esitetty kuvan 10 vuokaaviossa.  
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Kuva 10 Vuokaavio sisäisen logistiikan prosesseista 

Vuokaavio kuvaa koko yrityksen tuotanto- ja tilaus-toimitusketjua. Nuolet 

kuvaavat materiaalien liikkeitä ja katkoviivat informaation liikkeitä. Kuvasta 

nähdään eri osaprosessien väliset rajapinnat ja riippuvuudet, jotka mahdollisesti 

aiheuttavat pullonkauloja materiaalienvirtauksessa.  

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksessa havaittuja ja haastatteluiden sekä 

keskusteluiden kautta esiin nousseita ongelmia tai haasteita eri sisäisen logistiikan 

prosesseissa. Ensiksi käydään läpi haastatteluissa ilmenneitä asioita kappaleessa 

6.1.1 ja kappaleessa 6.1.2 käydään läpi havaittuja asioita. Henkilökohtaisessa 

havainnoinnissa keskityttiin tutkimaan käytännössä prosessien toimintaa ja 

oppimaan prosessien vaiheita. 

 

6.1.1 Haastattelut prosesseista 

Prosessien arvioinnin ja määrittelyn tueksi suoritettiin haastatteluita jokaisesta 

prosessista vastaavalle henkilölle. Haastatteluiden kysymyslistat on esitetty 

liitteissä 3, 4 ja 5. Haastattelujen teemoina pyrittiin pitämään jokaisen 

haastateltavan henkilön johtaman prosessin toimintaa, keskittyen 

materiaalienohjaukseen, haasteisiin ja kehityskohteisiin. Haastatteluiden 
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kysymykset eivät olleet jokaiselle haastateltavalle samanlaisia, vaan joidenkin 

kohdalla käytettiin myös valmistuotelähettämön keskittämisprojektiin liittyviä 

kysymyksiä. Haastattelut ja keskustelut tuovat tärkeää esitietoa materiaalivirta-

analyysin muodostamiseen. 

Haastatteluiden lisäksi projektin aikana on käyty epävirallisia keskusteluita eri 

henkilöiden, kuten varastotyöntekijöiden, kuljettajien ja vastaanottovirkailijoiden 

kanssa. Tavoitteena on saada kyseessä olevassa prosessissa työskentelevältä 

näkökantoja prosessin toimintaan, jotta ei jäädä pelkästään johtajien tai esimiesten 

näkökannan varaan. Seuraavana esitellään haastatteluista ja keskusteluista 

poimittuja asioita. 

 

Vastaanotto (Haastattelu: Varastoesimies, 13.3.14, keskustelut 

vastaanottotyöntekijät ja materiaalipäällikkö) 

Varastoesimiehen haastattelusta ja keskusteluista vastaanottovirkailijoiden kanssa 

kävi ilmi samoja asioita vastaanoton toiminnasta. Haastatteluiden ja 

keskusteluiden kautta pystyttiin jäsentämään 2 suurempaa haastetta ja niiden 

vaikutuksia toiminnassa. Nämä kaksi haastetta ovat: 

1. Haastava toimintaympäristö 

2. Saapuneen toimituksen näkyvyys tietojärjestelmässä 

Haastava toimintaympäristö 

E- ja D-Vastaanoton materiaalinohjauksessa nähtiin nykytilanteessa haastavana 

vastaanottojen toimintaympäristö. Haastavien toimintaympäristöjen vuoksi 

työvaiheita ei saada tehtyä tehokkaimmalla tavalla.  

Toimintaympäristön haastavuutena pidettiin pääasiassa molempien vastaanottojen 

rajoitettua tilaa. Tilanpuute vaikuttaa olennaisesti vastaanottojen 

läpimenoaikoihin. Se hidastaa ja aiheuttaa turhaa tavaroiden siirto- ja 

käsittelytyötä kasvattaen vastaanoton läpimenoaikaa. Vastaanotosta-D puuttuu 

materiaalivaraston tilanpuutteen vuoksi erillinen vastaanottoalue, jonne saapuva 

tavara voidaan purkaa. Keskusteluista ilmeni, että varsinkin vastaanotossa-D 

tilanpuute aiheuttaa ongelmia volyymiltaan isompien toimituksien, kuten 
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konttitoimitusten vastaanotossa. Konttitoimituksissa sisääntulevat materiaalivirrat 

ovat niin suuria, että rajallisen tilan vuoksi toimitusta ei saada purettua 

vastaanoton välittömään läheisyyteen, vaan sille joudutaan raivaamaan tila joltain 

hyllykäytävältä. Tämä taas tukkii käytävän, jossa pitäisi pystyä tekemään 

keräilyjä. Lisäksi toimituksen purkaminen laajalle alueelle vaikuttaa 

vastaanottotyön tekonopeuteen. Hajautuvuuden vuoksi myös virheiden 

todennäköisyys kasvaa. 

Vastaanoton läpimenoajan kasvaessa seurauksena voi olla se, että vastaanottoa ei 

saada tehtyä saapumispäivän aikana vaan toimituksen vastaanotto voi kestää 

useita päiviä. Tällöin vastaanoton päätavoitetta ei pystytä saavuttamaan.  

Saapuneen toimituksen näkyminen tietojärjestelmässä 

Vaikka tavara on fyysisesti vastaanotossa, se ei näy järjestelmässä ennen kuin se 

on vastaanotettu määritetylle varastopaikalle. Tämän vuoksi ei myöskään saada 

oikeaa tietoa siitä, milloin toimitus on todellisuudessa saapunut, mikä vaikeuttaa 

vastaanoton toiminnan mittaamista. Vastaanottotyöntekijöiden mukaan tavaran 

paikantaminen on hankalaa, kun tavarasta ei ole tietoa järjestelmässä ennen 

vastaanottoa. Pelkkä tavaran vastaanottaminenkaan ei takaa 100 % varmuudella 

tavaran sijaintia, sillä vastaanotosta jää järjestelmään tieto ainoastaan 

vastaanottajan nimen mukaan, mikä ei takaa tavaran sijaintia. Tavaran vaikea 

jäljitettävyys aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kiireellisten komponenttien 

toimituksessa tuotantoon. Huono jäljitettävyys johtaa siihen, että tavaran 

olinpaikan selvittämiseen joudutaan tekemään ylimääräistä työtä. Lisäksi 

jälkeenpäin vastaanottoja tarkastellessa asia aiheuttaa epävarmuutta oikean 

informaation keräämiseen.  

Edellä mainitun ongelman vuoksi ostajat luovat painetta vastaanottotyöntekijöille 

kiireellisten toimituksien käsittelemiseen. Vastaanottotyöntekijät näkevät 

ongelmallisena myös sen, että he eivät itse tiedä tai saa kunnolla selville, jos jokin 

toimitus on kiireellinen ja sille tulisi tehdä vastaanotto ennen muita. 

Vastaanottotyöntekijät toivovatkin, että he saisivat paremmin tietoa saapuvan 

tavaran kiireellisyydestä, jotta vältytään liian myöhään tulleen ilmoituksen 

aiheuttamalta kiireeltä.  
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Vastaanottotarkastus (Haastattelu: Quality Control Engineer, 4.7.2014) 

Vastaanottotarkastus päätettiin työn ohjaajan kanssa jättää tarkemman tarkastelun 

ulkopuolelle. Tässä halutaan kuitenkin esittää joitain otoksia haastattelusta ja 

prosessikyselylomakkeesta joita käytiin läpi vastaanottotarkastuksesta vastaavan 

esimiehen kanssa.  

Vastaanottotarkastus käyttää toiminnan mittarinaan tarkastuksen läpimenoaikaa. 

Vastaanottotarkastuksesta vastaavan esimiehen mukaan läpimenoaika on tällä 

hetkellä todella huono. Haastateltavan mukaan kehitettävää olisi varsinkin eri 

sidosryhmien toiminnassa, joka edesauttaisi myös vastaanottotarkastamon 

toimintaa.  

”Prosessi on monimutkainen ja vaatii useamman tahon yhteistyötä”. (Quality 

Control Engineer, 4.7.2014) 

Haastateltavan mukaan tuotekehityksen tulee pitää huoli komponenttien 

piirustusten ja niissä olevien määritelmien parantamisesta. Ostajien tulee kehittää 

toimittajan laaduntuottokykyä systemaattisesti ja ennen kaikkea panostaa siihen 

enemmän, tällöin laatukustannuksia saataisiin pienennettyä. Lisäksi tarkastamon 

omassa toiminnassa tarkastuksesta pitäisi saada aktiivisempaa sekä joitain 

tarkastusmenetelmiä tulisi jälleen kehittää.  

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen mitkä osat on tarpeellista tarkastaa. Tämä 

liittyy olennaisesti siihen, että nykytilanteessa kaikki tarkistukseen määrätyt 

tavarat ohjataan vastaanottotarkastamoon, mikä tukkii siellä olevia tiloja. 

Joidenkin tarkastusten kohdalla tarkastus voi olla sen verran yksinkertainen, että 

sen voisi suorittaa myös vastaanoton yhteydessä. Mikäli tarkastuksia tehtäisiin 

vastaanottojen yhteydessä, pienentyisivät materiaalivirrat tarkastamoon, mikä 

vähentäisi materiaalivirtojen aiheuttamia kustannuksia.  

 

Varastointi (Haastattelu: Varastoesimies, 13.3.14)  

Materiaalivarastolta toimitetaan komponentteja yrityksen tuotantolaitoksiin. 

Materiaaleja toimitetaan tuotantolaitoksiin sisäisen kuljetuksen ja sisäisen siirron 

kautta. Sisäisessä kuljetuksessa materiaalit liikkuvat yrityksen oman 
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kuljetuskaluston voimin. Sisäisessä siirrossa tavarat toimitetaan 

materiaalivaraston vieressä olevan tuotantolaitoksen droppausalueelle, josta 

tehtävään määritetty henkilö vie tavarat tuotannon varastoon. 

Keskusteluiden ja haastattelun pohjalta pystytään nimeämään materiaalivarastolla 

useampia kehityskohteita. Haastattelussa ilmeni, että haastetta varastossa 

tehtävään työhön ja materiaalienohjaukseen aiheuttaa sekä varaston sisäiset, että 

ulkoiset tekijät.  

Sisäiset tekijät: tilanahtaus ja ylikapasiteetti 

Suurinta ongelmaa materiaalivaraston toimintaan aiheuttaa tilanpuute johtuen 

ylikapasiteetistä. Tilanahtauden vuoksi keräilytyössä joudutaan tekemään paljon 

hukkatyötä tavaroiden edestakaisessa siirtämisessä. Keräilyajan läpimenoaika 

vaikuttaa luonnollisesti varaston toimitusvarmuuteen. Varastoesimiehen mukaan 

nykytilanteessa keskimääräinen keräilytahti per varastomies on noin 4 keräystä 

tunnissa. Varastoesimiehen mukaan tyhjillä käytävillä sopivaksi keräilytahdiksi 

voidaan arvioida 6 keräystä tunnissa, mikä tarkoittaisi keräilyn nopeutumista 50 

prosentilla. Tilanahtaus vaikuttaa myös muuhunkin varastossa tehtävään työhön, 

kuten materiaalien käsittelyyn, vastaanottoon ja tavaroiden hyllytykseen. 

Ulkoiset tekijät: Tuotantojen täydennystilauskäytännöt 

Varaston toimintaan vaikuttaa myös varaston ulkopuoliset tekijät. Haastattelussa 

ilmeni, että näitä ulkopuolisia tekijöitä ovat pääasiassa tuotantojen materiaalien 

täydentämis- sekä ohjaussysteemit. Tuotantolaitoksien pitäisi osoittaa tarkempaa 

huomiota siihen millä periaatteilla täydennystilauksia tehdään. Verstailla on 

käytössä systeemi, jossa tavaroita varastoidaan tietynkokoisissa laatikoissa. 

Nimikkeille on määritelty nk. varastoresurssi, joka kertoo kuinka monta 

kappaletta kyseistä nimikettä sille varattuun laatikkoon mahtuu. Resurssit on 

määritelty niin, että laatikon tulisi sisältää vähintään yhden viikon kulutuksen 

määrän. Täydennystilaukset materiaalivarastolta tulee tehdä tämän määritellyn 

resurssin mukaan. Varastoesimiehen mukaan systeemissä aiheuttaa ongelmia se, 

että varastoresurssien suuruudet eivät ole olleet tilankäytöllisesti optimaalisia. 

Lisäksi osastonjärjestelijät noudattavat varastoresurssin mukaan tilaamista todella 

vaihtelevasti. Määritellyt resurssit on havaittu olevan liian vajaita tai vastaavasti 
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resurssimääräksi on määritelty lukumäärä, joka ei mahdu sille varattuun 

laatikkoon. Vajaat tilauserät aiheuttavat varastolla turhaa keräilytyötä, sillä 

tilausten tiheys lisääntyy, jos tilauserien riitot ovat liian pieniä.  

Nykyisessä tilanteessa täydennystilauksissa on liikaa vaihtelevuutta esimerkiksi 

tilauksien päivittäisten lukumäärien suhteen. Täydennystilauksien lukumäärän 

voimakas vaihtelu johtaa ajoittain varastotyön ylikuormittumiseen kun toisaalta 

työn kuormitusaste voi olla matalaa. Myös kiiretilaukset aiheuttavat jossain 

määrin haasteita varastolla. Kiiretilaukset ovat seurausta siitä, että tuotannossa on 

huomattu materiaalien täydennystarve liian myöhään.  

Hukkatyötä aiheuttavat tilanteet joissa materiaalien täydennystilauksista vastaava 

osastonjärjestelijä tekee muutoksen tilauksen sisältöön. Usein käy niin, että 

tilauksen muutoksista ei ilmoiteta suoraan puhelimitse, vaan sähköpostilla, jota 

keräilijät harvemmin pystyvät huomaamaan. Tämän vuoksi varastossa tehdään 

turhaa keräilyä, kun osastonjärjestelijän ilmoitus tilauksen muutoksesta saadaan 

liian myöhään. Turhan keräilytyön lisäksi varastotyöntekijä joutuu tekemään 

uuden keräilyn tai korjaamaan toiminnanohjausjärjestelmässä aiheutuneet virheet. 

Asia aiheuttaa myös saldovirheitä, mikäli lähetyskuittaamiset tehdään tästä 

johtuen väärin ja riskinä on se, että asiaa ei huomata.  

 

Kuljetus ( Haastattelu: kuljetusesimies, 11.2.14) 

Kuljetuksen toiminta on keskitettyä niin, että kahdella kuorma-autolla hoidetaan 

materiaalivirtoja tuotantolaitoksien ja varaston välillä sekä vientitoimitukset 

terminaaleihin ja kotimaan asiakkaille.  

Kuljetusesimiehen mukaan haasteellisen kuljetustoiminnasta tekee aikataulujen 

suunnittelu. Muutokset asiakastilauksiin vaativat kuljetukselta kykyä joustaa ja 

suunnitella omat aikataulut uudelleen. Haastattelusta ilmeni, että informaatiovirta 

kuljetuksen ja huolinnan välillä on yksi haasteita aiheuttava tekijä. Mikäli 

huolinnasta saadaan tiedot lähtevästä toimituksesta liian myöhään, ei kuljetus 

pysty välttämättä omilla resursseillaan vaikuttamaan tarpeeseen.  
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Ongelmia aiheuttaa liiallinen kiire. Kiire johtuu pääasiassa siitä, että tuotanto on 

myöhässä suunnitellusta aikataulustaan. Useimmiten samassa toimituksessa lähtee 

useamman verstaan tuotteita, jolloin toimitusta joudutaan viivästyttämään 

mahdollisimman pitkälle yhden tai useamman puuttuvan tuotteen vuoksi. Kiirettä 

aiheuttaa myös asiakastilausten muutokset, joita vientihuolinta lupaa liian pitkälle 

prosessissa.  

Kaikki edellä mainitut seikat vaativat kuljetukselta joustavuutta ja 

suunnitelmallisuutta. Kuitenkin kohdeyritys pyrkii keinolla millä hyvänsä 

luomaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin arvoa, jolloin kaikessa muussa 

pyritään joustamaan. Joustavuus onkin yksi kohdeyrityksen menestystekijöistä ja 

kilpailuvalteista. 

 

Lähettämö ja vientihuolinta (Haastattelu: Kuljetus- ja lähettämöesimiehet 

11.2.2014; Supply Chain Coordinator, 1.4.2014) 

Lähettämön ja vientihuolinnan toiminta ovat kytköksissä toisiinsa. Käytännössä 

vientihuolinta ohjaa lähettämöä. Yhteisenä tavoitteena on, että oikea tavara lähtee 

oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Edellä mainittu tavoite vaatii ensisijaisesti 

huolinnan ja lähettämön välistä yhteistyötä, jossa informaatiovirta on 

avainasemassa. 

Sekä kuljetusesimies, että lähettämöesimies mainitsivat lähettämön tilanpuutteen 

vaikuttavan toiminnan tehokkuuteen. Valmistuotteille ei ole olemassa omaa 

keräilyaluetta, vaan keräilyt tehdään sinne missä tilaa on. Jos tilaa ei ole, sitä pitää 

järjestää. Keräilyalueen puuttuminen tekee kerättyjen tavaroiden paikantamisesta 

hankalampaa. Keräilyimpulssi tapahtuu niin, että huolinta tulostaa keräilylistan 

lähettämöön, vaikka kaikki toimituksen tuotteet eivät olisikaan valmiina. Tämä 

aiheuttaa keräilytilanteessa erillistä tutkailutyötä varsinkin suurivolyymisten 

keräyksien kohdalla, kun joudutaan etsimään listalta tuotteet, mitkä ovat valmiina 

ja mitkä eivät.  

Tuotannon aikataulussa pysymisellä on suuret vaikutukset lähettämöön, 

huolintaan sekä kuljetuksen toimintaan. Huolinta joutuu tekemään päätöksen 

mikäli jonkin tuotteen puuttuessa, puuttuva tuote siirretään jälkitoimitukseen. 
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Valmistuotteiden olisi hyvä valmistua sen verran ajoissa ennen toimitusta, jotta 

huolinta ehtii tekemään oman osuutensa toimitukseen liittyen ja lähettämö ehtii 

tekemään keräilyn ja tarroituksen.  

Lähettämön läpimenoaikaa on hankala määrittää, sillä se on riippuvainen monesta 

eri tekijästä. Tämä johtuu siitä, että huolitsijat tulostavat keräilylistoja 

lähettämöön, vaikka kaikki keräiltävät tuotteet eivät olisikaan varastossa tai edes 

valmistuneet. Keräilysysteemi aiheuttaa sen, että tuotteita kerätään mahdollisesti 

monta päivää ennakkoon, jolloin asiakastilausmuutoksen tai toimituksen 

peruuntuessa on tehty turhaa työtä keräilyn suhteen.  

 

6.1.2 Havaintoja prosesseista 

Havainnointi suoritettiin osallistuvana havainnointina tutustuen eri prosessien 

toimintaan. Havainnoimalla pystyttiin löytämään sekä haastatteluissa ilmenneitä 

että haastatteluista poikkeavia haasteita.  

 

Vastaanotot 

Vastaanottotoiminnan havainnoinnissa hyödyksi oli aikaisempi työkokemus 

vastaanottotehtävistä. Vastaanotossa oltiin mukana seuraamassa 

vastaanottotyöntekijöiden työskentelyä. Koska yrityksellä on kolme eri 

vastaanottoa, vaaditaan havainnointia jokaisesta vastaanotosta, sillä 

vastaanottoihin saapuvat materiaalit ovat ohjaukseltaan ja tyypiltään erilaisia. 

Havainnoinnin avulla pystyttiin löytämään mm. vastaanoton läpimenoaikoihin 

vaikuttavia tekijöitä.  

Vastaanoton läpimenoajan suoranainen määrittäminen on hankalaa, koska se on 

riippuvainen todella monesta tekijästä. Vastaanoton läpimenoajan havaittiin 

olevan riippuvainen aiemmin mainittujen haastatteluissa ilmenneiden haasteiden 

lisäksi seuraavaksi esitellyistä tekijöistä.  
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Materiaalinohjausperiaate: Vastaanotosta riippuen nimikkeet on ohjattu niin, että 

nimike pysyy siinä rakennuksessa, johon sen kuuluu vastaanoton jäljiltä mennä. 

Ohjaukset on jaettu seuraavalla tavalla: 

 Vastaanotto-E: Korkeavarastoon menevät nimikkeet, tuotantoihin (Unit ja 

Planmed) sekä vastaanottotarkastamoon 

 Vastaanotto-D: materiaalivarastoon, vastaanottotarkastamoon ja Unit-E 

tuotantoon 

 Vastaanotto-A: A-talon varastoon ja tuotantoverstaisiin menevät 

materiaalit, välitystuotteet lähettämöön 

Ohjausperiaatteen vaikutus vastaanottoprosessin läpimenoaikaan näkyy 

tavarankäsittelyssä. Esimerkiksi tarkastukseen ohjattavista nimikkeistä pitää 

purkaa saapuneita pakkauksia ja ottaa tarkastukseen menevä erä erilliseen 

laatikkoon. Erälle tehdään oma vastaanotto, jonka jälkeen tavara toimitetaan 

tarkastukseen. 

Materiaalin toimittaja: Vastaanotossa-E kiinalaisen toimittajan käyttämä 

kuormalava, ei sovellu yrityksen käyttämän korkeavaraston palettihyllyyn, koska 

ne aiheuttavat ongelmaa robottitrukeille lavan tunnistamisessa. Tämän vuoksi 

pahimmassa tapauksessa kiinalaisella lavalla tulevat tuotteet joudutaan latomaan 

vastaanotossa erilliselle euro- tai fin-lavalle tai käyttämään nk. orjalavaa, jonka 

robotti pystyy tunnistamaan. Molemmat toimenpiteet vaativat 

vastaanottotyöntekijöiltä ylimääräistä työtä. Työ on lisäksi aikaa vievää, jolloin 

muu vastaanottotoiminta hidastuu ja vastaanoton päivätavoitteen saavuttaminen 

on hankalampaa.  

Laatikkovarastointi: Laatikkovarastoinnissa puretaan saapuneen tavaran 

pakkaukset ja laitetaan nimikkeet laatikolle määritellyn maksimimäärän 

mukaisesti laatikoihin. Tästä hyvänä esimerkkinä havaittiin erään nimikkeen 

saapumiserän sijoittelun laatikoihin vievän aikaa keskimäärin 3 tuntia. 

Vastaanottotyöntekijöiden mielestä systeemi on joidenkin nimikkeiden kohdalla 

turhauttavaa ja liiaksi aikaa vievää. Laatikkovarastoinnissa tulisi kiinnittää 
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tarkemmin huomiota laatikon tuomiin todellisiin hyötyihin ja tarkastella sitä, mille 

materiaaleille laatikkosysteemi sopii. 

Väärät toimitusosoitteet: Yksi ylimääräistä työtä vastaanotossa aiheuttava tekijä, 

on toimituksien saapuminen väärään osoitteeseen. Vastaanottotyöntekijöiden 

mukaan väärät toimitukset voivat johtua sekä ulkoisesta tai sisäisestä virheestä. 

Jos virhe on sisäinen, niin normaalisti ostaja on tilausta tehdessään tilannut 

nimikettä väärään toimitusosoitteeseen tai tilattavan nimikkeen 

varastopaikanohjauksen sijainti on virheellinen. Toimittajasta johtuessa joko 

kuljettaja on toimittanut tavarat väärään paikkaan tai samassa toimituksessa on 

tavaraa, joita menisi useamman eri vastaanoton kautta, jonka vuoksi kuljetusliike 

saattaa toimittaa kaikki tavarat samaan vastaanottoon.  

”Väärissä toimituksissa vastaanottaja joutuu selvittämään, onko tavara 

tarkoituksella siellä mihin se on toimitettu vai ei”. (Vastaanottotyöntekijä 

10.6.2014) 

Kuten yllä olevasta viittauksesta käy ilmi vastaanottotyöntekijä joutuu tavaran 

saapuessa selvittämään ostajilta onko tavara tarkoituksella ohjattu siihen 

vastaanottoon, johon se on saapunut. Väärät toimitukset aiheuttavat ennen kaikkea 

hukkatyötä, sekä vastaanottajan että kuljetuksen näkökulmasta. Varsinkin 

kiireellisten tavaroiden kohdalla tavaran saapuminen väärään osoitteeseen voi 

aiheuttaa yleisesti ongelmaa mikäli kuljetus ei pysty toimittamaan materiaaleja 

oikeaan paikkaan tarvittavalla hetkellä. Vääristä toimitusosoitteista aiheutuvat 

materiaalivirrat ovat yksi kustannuksia aiheuttava tekijä, ja ennen kaikkea sen 

vaikutukset näkyvät yleisesti materiaalien virtaustehokkuudessa. 

 

Materiaalivarasto 

Materiaalivarastolla tehdyssä havainnoissa pystyttiin havaitsemaan pääasiassa 

samoja asioita, jotka tulivat ilmi haastatteluissa.  

Yrityksen materiaalien kirjo on todella laajaa, jonka vuoksi materiaalityypit 

vaihtelevat paljon. Keräiltävän nimikkeen koko, paino, käsiteltävyys, kuljetustapa 

(rullakkoon ladottuna vai laatikossa) vaikuttavat keräilytyön kestoon. 
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Unit-E verstaalle meneviä maalattuja valuja pakataan rullakoihin ja A-talon 

tuotantoihin menevät valut kuljetetaan niiden toimituspakkauksissa. Joidenkin 

nimikkeiden kohdalla pitää olla erityisen tarkka pakkaamisen suhteen, sillä 

esimerkiksi maalatut nimikkeet ovat herkkiä kolhiintumaan. Herkästi 

vahingoittuvien tavaroiden pakkaussysteemeissä olisi parantamisen varaa, 

jotta pakkaamistoiminnosta saataisiin nopea, helposti toteutettava ja turvallinen 

sekä henkilölle, että pakattavalle nimikkeelle. Valut voivat painaa kappaleelta 

jopa 30 kg, mikä aiheuttaa oman haasteensa pakkaamiseen. Painavien valujen 

nostaminen korkealle rullakon hyllylle on työturvallisuuden kannalta riskitekijä. 

Vaikea käsiteltävyys voi aiheuttaa myös materiaalien kolhiintumista. Nämä 

pakkausongelmat kohdistuvat pääasiassa muutamaan nimikkeeseen, jonka vuoksi 

ongelman ratkaiseminen ei vaatisi suuria muutoksia tai investointeja. 

Materiaalien ominaisuuksien vaihtelun vuoksi materiaalivaraston keräilyprosessi 

on haasteellinen. Esimerkiksi maalattujen valujen kohdalla keräilyyn kuluu aikaa 

paljon enemmän normaaliin laatikkokeräilyyn verrattuna. Keräilyyn kuluvan ajan 

vuoksi muiden tilausten keräily viivästyy. Unit verstaalle toimitettaessa valut 

ladotaan rullakoihin, joka vaatii ajan lisäksi myös sopivan tilan latomisen 

toteuttamiseksi. Maalattujen valunimikkeiden kohdalla on muutama tietty nimike, 

joiden tarpeet ovat kriittisiä. Niitä tilataan varastolta 1-3 kertaa viikossa suuren 

menekin ja yksikkökoon vuoksi. ´Tässä asiassa havaittiin olevan yksi tärkeä 

kehityskohde, jossa pyrittäisiin parantamaan valunimikkeiden tuotantoon 

toimitussysteemiä.  

 

Kuljetus 

Havainnointia tehtiin kulkemalla kuljetuksen mukana sisäisen liikenteen reiteillä, 

jolloin saatiin hyvä käsitys siitä, mitä sisäinen kuljetus pitää sisällään.  

Kuljetus hakee E-talon valmistuotteiden lähtöpaikalta joka aamu edellisenä 

päivänä tai aamulla valmistuneet valmistuotteet sekä mahdolliset koneistamo-

maalaamon komponentit. Valmistuotteiden lähtöalue E-talolla on todella 

rajallinen, minkä vuoksi valmistuotteiden pakkauksien mahtuminen alueelle on 

hankalaa. Alueen ahtaus saattaa aiheuttaa ongelmatilanteita viereisessä tilassa 
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toimivien robottitrukkien osalta. Tutkimuksessa havaittiin myös, että lähtöalueelle 

asetettaville tavaroille ei noudateta järjestystä, vaan ne asetetaan alueelle sitä 

mukaan kun ne sinne tuodaan. Tämän vuoksi kuljettaja joutuu tavaroita 

noutaessaan siirtelemään tavaroita sellaiseen järjestykseen, että ne saadaan 

mahtumaan yhdellä kuljetuksella. Varsinkin komponenttilavojen kohdalla kuskille 

aiheutuu ylimääräistä työtä lavojen pinoamisessa ensiksi torneiksi, kuorma-auton 

tavaratilan käytön optimoimiseksi. 

 

6.2 Valmistuotelähettämön keskittäminen ja materiaalivaraston hajautus 

Lähtötilanteen materiaalivirtojen kuvaaminen toimi lopullisen päätöksenteon 

tukena päätettäessä uusien toimitilojen tarkoituksesta. Toimitiloihin päätettiin 

keskittää yrityksen valmistuotelähettämö. Valmistuotelähettämön siirtäminen 

uusiin toimitiloihin johti juuriaan lähettämön nykyisen toimintaympäristön 

haasteista sekä mahdollisuudesta hajauttaa materiaalivarastoa, jolloin perustetaan 

verstasvarastot A-talon Röntgen verstaalle ja materiaalivarasto jää 

hammashoitokonetuotannon varastoksi. Tässä kappaleessa käydään läpi 

valmistuotelähettämön keskittämisprojektin sisältöä ja sen aiheuttamia muutoksia 

eri sisäisen logistiikan toiminnoissa. 

 

6.2.1 Projektin esittely 

Projekti pitää sisällään kaksi kokonaisuutta, joista lähettämön siirto suoritetaan 

ensimmäisenä.  

Lähettämön siirtyminen uusiin toimitiloihin 

Alkutilanteessa lähettämön hankalan toimintaympäristön vuoksi 

keräilytoiminnassa ei ole mahdollista pitää järjestelmällistä systeemiä. Uuden 

lähettämön suuret tilat tuovat erilaisia mahdollisuuksia koko lähettämöprosessin 

tehostamiseksi.  

Projektissa lähdettiin kehittämään vientihuolinnan ja lähettämön yhteistä 

toimintaa. Tavoitteena se, että toimituksien keräilyjä viivästetään mahdollisimman 
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lähelle toimituspäivää, jotta toimituspäivän muuttuessa syystä tai toisesta, 

pystytään välttymään hukkatyöltä. Lisäksi huolinnassa tullaan jatkossa 

keskittymään enemmän siihen, kuinka pitkälle asiakastilausprosessissa muutoksia 

hyväksytään ilman toimituspäivän siirtämistä. Lähettämön materiaalienohjauksen 

kannalta oleellisena voidaan pitää aiempaa suurempia toimintatiloja. Tilojen 

ansiosta keräilystä saadaan suunnitelmallista. Lisäksi lähettämöön hankitut 

palettihyllyt mahdollistavat korkeussuunnassa tilan tehokkaan käytön. 

 

Materiaalivaraston hajautus 

Yhdessä lähettämön siirtymisen kanssa toteutetaaan materiaalivaraston 

hajauttaminen, jossa materiaalivarastosta tulee Unit-verstaan varasto sekä vanhan 

lähettämön tilaan perustetaan A-talon tuotantojen verstasvarasto. 

Materiaalivaraston hajauttaminen tulee helpottamaan varaston toimintaa 

vapauttaen tilaa sekä pienentäen sinne saapuvaa ja sieltä lähtevää materiaalivirtaa. 

Vapautuva tila tuo mahdollisuuksia varastotoiminnan kehittämiselle. 

Materiaalivaraston hajauttamisella on vaikutukset myös sisäisen kuljetuksen 

näkökulmasta. Yksi merkittävä materiaalivirta tulee poistumaan kokonaan, kun 

materiaaliliikenne materiaalivaraston ja A-talon välillä poistuu. 

 

6.2.2 Valmistuotelähettämön toiminta 

Valmistuotelähettämön keskittäminen erilliseen paikkaan mahdollistaa 

lähettämöprosessin tehostamisen. Moninkertaistuneet varastointi- ja 

työskentelytilat takaavat erilliset keräilyalueet ja järjestelmällisen toiminnan. 

Aiemmin vientihuolinta tulosti keräilylistat lähettämöön kun asiakastilauksesta on 

saatu vahvistukset ja toimituspäivä on saatu sovittua huolintaliikkeiden kanssa. 

Normaalisti lähetyslistan saapumisesta toimitus lähtee liikenteeseen 0-5 päivän 

kuluessa. Tällöin ongelmaksi havaittiin se, että hyvinkin usein asiakkaat tekivät 

muutoksia tilauksiin, jotka oli kerätty ja valmiina toimitettavaksi. 

Asiakastilauksien muutokset aiheuttavat kiirettä monelle sidosryhmälle. Lisäksi 
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toimituksien peruuntuminen viimehetkillä tekee lähettämössä tehdystä keräilystä 

turhaa.  

 

Toiminnalliset muutokset 

Valmistuotelähettämö ja huolinta kokevat uuden systeemin kautta toiminnallisia 

muutoksia. Uudella toiminnalla pyritään vastaamaan toiminnallisiin haasteisiin 

joita ilmeni haastatteluissa ja tutkimuksen havainnoinnissa.  

Toiminnanohjausjärjestelmään luodaan lisäominaisuuksia, jossa voidaan määrittää 

lähtevän toimituksen tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmästä pystytään 

jatkossa näkemään ovatko tiettyyn toimitukseen sisältyvät tuotteet valmiina vai 

eivät. Systeemi tulee parantamaan tilaus-toimitusprosessin läpinäkyvyyttä. 

Huolinta päivittää luotua toimitusta sitä mukaan, kun koneita valmistuu. Huolinta 

antaa lopulta kaikkien koneiden valmistuttua signaalin lähettämölle 

tietojärjestelmän kautta. Kun signaali on annettu, toimitus on suurilta osin 

lopullinen, eikä siihen pitäisi tulla enää muutoksia. Tällöin lähtötilanteesta 

poiketen keräily suoritetaan vasta kun kaikki koneet ovat valmistuneet. 

Systeemillä pyritään välttymään hukkatyöltä mahdollisten asiakastilausmuutosten 

tai -peruutusten vuoksi. Lisäksi lähtötilanteesta poiketen lähettämön henkilökunta 

tarkkailee itse toiminnanohjausjärjestelmästä lähtevien toimituksien tietoja ja 

tuotteiden valmistumista. Näiden tietojen avulla he pystyvät ennakoimaan ja 

suunnittelemaan tehtäviä keräilyjä. Ennakoimisessa on kuitenkin käytettävä 

harkintaa varsinkin tietyille asiakkaille lähtevien toimituksien kohdalla. 

 

Lähettämön layout 

Tutkimuksen aikana toteutettiin uuden layoutin suunnittelu. Suunnitelmaa 

lähdettiin rakentamaan kuljetus- ja lähettämöesimiehille pidetyn haastattelun 

kautta. Haastattelussa saatiin selville lähettämövarastoinnin tarpeita, joita 

käytettiin hyväksi layoutin suunnittelussa. Tutkimuksessa hahmoteltu ja toteutettu 

layout on esitelty liitteessä 6.  

Uusissa toimitiloissa käytössä oleva pinta-ala tulee lisääntymään huomattavasti 

vanhaan lähettämöön verrattuna. Haastatteluista ja keskusteluista nousi esille, että 
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isoimmille terminaaleille voidaan hahmotella omat keräilyalueet, jonne kerätään 

terminaaleihin tietyssä toimituksessa menevät tuotteet. Näin toiminta pysyisi 

selkeänä ja kuorma-autoa lastatessa olisi tiedossa missä lähtevät tavarat tarkalleen 

sijaitsevat. Myös isoille projektitoimituksille nähtiin oma keräilyalue 

tarpeellisena. Yhtenä ideana nähtiin myös ns. viikkotoimitusalueen perustaminen. 

Viikkotoimitusalue on määritelty maakohtaisesti sen mukaan mihin maihin 

tapahtuu eniten toimituksia viikossa. Nämä maat ja niihin lähtevien toimituksien 

määrät ja tilavuustiedot on esitelty kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Viikkotoimitusmaat 

Layoutin suunnittelussa pitää ottaa huomioon vanhan lähettämön 

varastointikeinot. Välitystuotteille ja pienemmille valmistuotepaketeille 

rakennetaan omat kevytpaletti- tai peltihyllyköt. Haastateltavien mukaan 

näidenkin tarve on kasvava, sillä vanhassa lähettämössä olleet hyllyköt eivät 

olleet tilavuudeltaan riittävät.  

Uuteen lähettämöön päätettiin hankkia raskaspalettihyllyköt. Palettihyllyt 

mahdollistavat tilankäytön korkeussuunnassa. Suunniteltuihin palettihyllyihin 

tulee tilaa 544 eurolavan verran. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 544 

kuutiometrin tilakapasiteettia. Palettihyllyihin on tarkoitus varastoida sellaisia 

valmistuotteita, joiden toimituspäivä on normaalia kauempana 

valmistumispäivämäärästä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi projektitilauksiin 

kuuluvat tuotteet, joissa volyymit ovat isoja, mutta valmistumispäivät saattavat 

olla kaukana toisistaan. Haastattelussa ilmeni, että volyymituotteiden 

massavarastoinnille olisi tarvetta, sillä niiden varastoiminen lattialla ei ole 
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tilankäytöllisesti ja käytännöllisyydenkään kannalta optimaalisinta, jonka vuoksi 

palettihyllyissä varastoidaan myös volyymituotteita. 

 

Tuotteiden ohjaus lähettämöön saapuessa 

Uusien keräilyalueiden ja palettihyllyjen johdosta valmistuville tuotteille 

asetetaan ohjaussäännöt niiden saapuessa lähettämöön. Ohjaussäännöt määrittää 

kunkin tuotteen toimituksesta vastaava huolitsija. Ohjauksia on kolme erilaista, 

jonka mukaan tuotteet sijoitetaan lähettämöön: aloitettu keräily, keräilyalueelle 

määrittelemättömään paikkaan tai hyllyyn. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 

tuotteelle, joka saapuu on tehty keräilyjä muiden samassa toimituksessa lähtevien 

tavaroiden osalta. Toisessa vaihtoehdossa kyseisen tuotteen toimitukseen ei ole 

vielä tehty keräilyjä, jonka vuoksi tuote asetetaan erilleen keräillyistä tuotteista. 

Hyllyohjauksessa tuotteen lähtöpäivä on sen verran kaukana, että se on järkevintä 

laittaa hyllyyn, jotta se ei vie turhaan lattiatilaa. Hyllyohjaukseen menevät myös 

tilanteen mukaan sellaiset tuotteet, joiden tilauksessa on häiriötä asiakkaan 

puolelta.  

Liitteessä 6 olevaan layout-kuvaan on merkattu erikseen ohjaustyypin mukaiset 

alueet. Valmiiksi tehtyyn keräilyyn menevät tuotteet viedään keräilyalueille, jotka 

ovat alueet 4 ja 5. Toimitukset, joille ei ole tehty vielä keräilyä viedään pääasiassa 

alueelle 2. Konttikeräilyyn menevät tuotteet viedään suoraan konttikeräysalueelle 

3. Kyseisten alueiden käyttötarkoitus ei ole orjallista, vaan edellä mainittua 

jaottelua noudatetaan tilan puitteissa.  

 

6.2.3 Materiaalivaraston hajautuminen  

Koska päätetyssä skenaariossa muutetaan lähettämön sijaintia, sekä hajautetaan 

materiaalivaraston toimintaa verstasvarastoiksi, tulee materiaalivirtojen suunnat ja 

määrät muuttumaan. Nämä muutokset vaikuttavat niin materiaalivarastoon, 

kuljetukseen, vastaanottoihin, kuin myös ostajien toimintaan. Tutkimuksessa 

vaikutuksia arvioitiin toiminnallisista sekä materiaalivirtojen näkökulmista.  
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Materiaalivaraston hajautus tuo mukanaan useita hyötyjä. Kuitenkin hyötyjen 

saavuttamiseksi vaaditaan eri toimenpiteitä. Verstasvarastoinnista aiheutuvia 

hyötyjä A-talon verstaiden näkökulmasta on esitelty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Materiaalivaraston hajautuksen tuomia hyötyjä 

 

Verstasvaraston perustaminen A-taloon tuo joustavuutta materiaalien saamiseksi 

tuotantoon prosessoitavaksi. Materiaalien tarpeita ei tarvitse jatkossa enää 

ennustaa, vaan materiaaleja voidaan noutaa verstasvarastossa suoraan tarpeeseen 

lyhyemmällä varoajalla. A-talon verstasvarastoon perustetaan materiaalien 

pakkauspiste, jossa materiaalit pakataan 5S muotoon, jolloin tuotantoon viedään 

mahdollisimman vähän ylimääräistä jätettä. Verstasvarastotilanteessa perustetaan 

molempiin verstasvarastoihin tarkastuspiste, jossa pystytään tekemään 

tarkastuksia, jotka eivät vaadi vastaanottotarkastamon mittauslaitteita. 

Kokonaisuudessaan varaston hajautuksen vuoksi materiaalivirtojen lukumäärä 

vastaanottotarkastukseen tulee lisääntymään. Kuitenkin tilavuusvirrat pienenevät 

johtuen verstasvarastoille perustettavista tarkastuspisteistä.  

Materiaalivaraston varastotoiminnan suhteen hyötynä on erityisesti tilan 

vapautuminen. Hajautuksen johdosta varastosta siirretään tavaraa yli 500 

kuutiometrin verran, joka vapauttaa huomattavat määrät tilaa materiaalivarastolla. 

Tilan vapautuminen mahdollistaa varastointitoiminnan jälleenkehittämisen ja 

suunnittelun. 
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6.3 Materiaalivirta-analyysi 

Tässä materiaalivirta-analyysissä käydään läpi kohdeyrityksen eri toimintojen 

välisiä materiaalivirtoja. Tämän analyysin tarkoituksena on analysoida yrityksen 

lähtötilanteen materiaalivirtoja tavoitteena löytää materiaalivirtojen ja sitä kautta 

sisäisen logistiikan prosessien tehostamiskohteita. Materiaalivirta-analyysi toimii 

sisäisen logistiikan jatkokehittämisen kannalta oleellisena pohjatietona. 

Materiaalivirta-analyysiä käytetään myös tutkimuksessa kehitettävässä 

kustannustyökalussa. Analyysissä käsiteltävät materiaalivirrat ovat taulukon 5 

mukaiset.  

Taulukko 5 Tarkasteltavat materiaalivirrat ja niiden mittarit 

 

 

6.3.1 Vastaanotot 

Kohdeyrityksessä vastaanotto toimii materiaalivirtojen solmukohtana, josta 

materiaalivirrat jakautuva useampaan kohteeseen. Tämän vuoksi mahdollisilla 

pullonkauloilla vastaanotossa on merkittävät vaikutukset koko materiaaliketjuun. 

Yrityksen vastaanottojen input-output materiaalivirrat ovat kuvan 12 mukaiset.  

 

Kuva 12. Vastaanottojen input/output materiaalivirrat 
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Kuvassa 12 olevat materiaalivirrat kuvastavat materiaalien virtausta vastaanoton 

jälkeen materiaalien käyttökohteen mukaan. Eri vastaanottoihin saapuvat 

materiaalivirrat eroavat tyypiltään toisistaan, jonka vuoksi materiaalivirtojen reitit 

ovat erilaiset.  

Kuvassa 13 ja taulukossa 6 on esitettty tunnuslukuja, joiden avulla pystytään 

tunnistamaan eri vastaanottoihin liittyviä ominaisuuksia. 

 

Kuva 13. Vastaanottojen komponenttimateriaalivirtojen mittareita 

Taulukko 6. Välitystuotteiden mittareita 

 

Todellisten toimitusten lukumäärä kertoo toimituksien lukumäärän 

toimittajakohtaisesti. Vastaanottojen lukumäärä kertoo tehtyjen 

vastaanottotapahtumien lukumäärän. Vastaanotto pitää sisällään yhden tai 

useamman vastaanottorivin, joka kuvastaa yhtä tuotetta. Vastaanoton 

tekokäytäntö vaihtelee työntekijäkohtaisesti. Jotkin työntekijät luovat aina uuden 

vastaanoton esimerkiksi lavakohtaisesti, kun taas toiset tekevät toimituksen kaikki 

vastaanotot saman tunnuksen alle. Vastaanottorivit eivät ole kaikkein parhain 

mittari vastaanottojen lukumäärän mittaamisessa, koska se ei ota huomioon jos 

vastaanotettaessa samalle nimikkeelle on luotu useampi vastaanottotunnus. Näin 

tapahtuu yleensä, kun vastaanottoa tehdään viivakoodilukijalla. Tämän vuoksi 
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kerätystä datasta muodostettiin luvut, jotka ottavat huomioon, mikäli samaa 

nimikettä on otettu vastaan eri vastaanottotunnuksella. (kuva 13, vastaanottorivit, 

kapula) 

 

Vertailu 

Verrattaessa tilavuusvirtoja ja toimituksien lukumääriä pystytään havaitsemaan 

vastaanottoon saapuvien toimituksien suuruusluokkaa. Vastaanottoon-A saapuu 

suoraan tuotantoon meneviä materiaaleja sekä välitystuotteita. Vastaanottoon-A 

saapuu noin 35 % kaikista saapuvista komponenttitoimituksista ja 24,4 % kaikesta 

vastaanotetusta tilavuusvirrasta. Keskimäärin toimituksia saapuu 13 kappaletta 

päivässä keskihajonnan ollessa 3,8. Keskimääräinen tilavuusvirta on noin 14 

kuutiometriä päivässä. Tietojen perusteella vastaanotto-A:lle riittää 

vastaanottoalueeksi noin 4-5 neliömetrin alue. Keskimäärin toimituksia saapuu 1-

2 kpl tunnissa, jonka vuoksi kertamäärät ovat melko pieniä.  

Välitystuotteiden materiaalivirrat on esitelty taulukossa 6. Taulukon luvut on 

muodostettu välitystuotteiden toimittajalta tulleiden toimituksien perusteella. 

Välitystuotteiden vastaanotoista noin 89 % tulee varsinaisista välitystuotteista ja 

loput noin 11 % pääasiassa varaosiksi menevistä tuotteista.  

Vastaanotto-D on materiaalivaraston vastaanotto. Varastolla otetaan vastaan noin 

65 % kaikesta materiaalien tilavuusvirrasta. Materiaalivarastolle saapuvat 

komponentit ovat varasto-ohjautuvia, jonka vuoksi sinne saapuu 

kertatilavuudeltaan suuret toimitukset. Toimituksien kokonaislukumäärä on pienin 

(24 %) verrattuna muihin vastaanottoihin. Varastolle saapuu päivässä keskimäärin 

8 toimitusta, joiden keskimääräinen tilavuusvirta on noin 30 kuutiometriä. D-

vastaanoton suurien kertatoimituksien vuoksi vastaanottoprosessiin kuluu 

ajallisesti paljon aikaa. Konttitoimituksien kohdalla on tärkeää, että 

vastaanotettavat tavarat saadaan sijoitettua lähekkäin, jolloin vastaanottotyöstä 

saadaan helpoiten toteutettavaa. Tilavuusvirran keskihajonta on melko suuri 22,8 

kuutiometriä, jonka vuoksi päivittäisten vastaanottojen materiaalivirrat vaihtelevat 

rajusti johtuen juurikin isojen konttitoimitusten kertatilavuuksista. Tämän vuoksi 
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tulee vastaanotossa olla tarpeeksi isot ja joustavat tilat, jotta vastaanottoprosessista 

selvitään sen tavoitteiden puitteissa.  

Vastaanottoon-E saapuvat sekä suoraan verstaille menevät materiaalit että 

korkeavarastoon menevät koneistamo-maalaamon materiaalit. Vastaanotto E:lle 

on ominaista kooltaan pienet ja tiheästi saapuvat toimitukset, mikä näkyy 

tilavuusvirrassa sekä saapuneissa toimituksissa. Koneistamo-maalaamoon 

menevien materiaalivirtojen johdosta yksittäiset toimitukset voivat olla 

volyymiltaan suuria. Vastaanotto-E:n tulee olla virtaustehokkuudeltaan erityisen 

tehokas juurikin sen vuoksi, että materiaalit menevät pääasiassa suoraan 

tuotannon varastoon. Tämän vuoksi sinne ei pitäisi saapua sellaisia nimikkeitä, 

joiden vastaanottaminen vaatii ylimääräistä työtä.  

Edellä mainitut vastaanottojen ominaisuudet voidaan havaita myös kuvan 14 

pylväsdiagrammeista. Diagrammeissa on eritelty vastaanotettujen materiaalien 

verstaskohtaisia prosentuaalisia osuuksia eri mittareiden osalta.  

 

Kuva 14. Vastaanottojen mittareita verstaittain 
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Tarkastellessa D-vastaanoton materiaalivirtoja voidaan huomata, kuinka 

tilavuusvirta suhteessa saapuneisiin toimituksiin on suurin Panor-verstaan 

materiaalien kohdalla. Saapuvan toimituksen volyymikoolla on merkitystä 

erityisesti vastaanottoon vaadittavan alueen ja resurssien vuoksi. Kuvasta 

huomataan selkeästi myös A-vastaanoton tyypillisyydet. Suoraan A-vastaanottoon 

saapuvasta materiaalivirrasta yli 70 % menee Panor-verstaan käyttöön. 

Aiemmin kuvassa 12 oli esitelty input-output kuvaaja vastaanottojen 

materiaalivirroista. Tarkastelujaksolla toteutunut materiaalivirta-analyysin 

mukainen vastaanottojen input-output materiaalivirtakaavio saatiin muodostettua 

tarkastellen vastaanottojen jälkeisiä materiaalivirtoja. Vastaanoton jälkeisiä 

materiaalivirtoja tutkittiin materiaalin kohdevaraston ja varastopaikan perusteella. 

Niiden avulla pystyttiin määrittämään minne tavara kulkeutuu vastaanoton 

jälkeen. Tuloksena saatiin kuvan 15 mukainen kuvio.  

 

Kuva 15. Toteutunut vastaanoton input-output materiaalivirtakuvaaja 

Kuten kuvasta 15 huomataan, on toteutuneessa materiaalivirtakaaviossa enemmän 

materiaalivirtoja, kuin kuvassa 12 esitetyssä. Kuvasta voidaan huomata, kuinka 

materiaalivirrat menevät ristiin. Koska materiaaleja tulee systeemiin kolmen eri 

vastaanoton (”putken”) kautta, ei vastaanoton jälkeisiä materiaalivirtoja pitäisi 

kulkeutua putkien välillä. Tähän tilanteeseen voi johtaa moni tekijä, mutta yksi 

havaittu ja myös keskusteluissa ilmi tullut tekijä on toimituksien saapuminen 

väärään osoitteeseen, jota tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 6.3.5. 
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ABC- ja XYZ-analyysit 

Tehdyn materiaalivirta-analyysin pohjalta päätettiin tarkastella vastaanottoja 

keskittyen toimittajiin, toimitusten lukumääriin ja tilavuusvirtoihin. Tämän vuoksi 

muodostettiin jokaiselle vastaanotolle ABC- ja XYZ- analyysit. ABC- ja XYZ-

analyysien avulla saatiin tarkasteluun mukaan eri toimittajien merkitykset 

saapuvissa materiaalivirroissa. ABC-analyysissä toimittajat lajiteltiin 

tilavuusvirran mukaan suuruusjärjestykseen. XYZ-analyysissä toimittajat 

lajiteltiin toimitusten lukumäärän mukaan suuruusjärjestykseen. 

Vastaanottojen merkittävästi erisuuruisten materiaalivirtojen vuoksi ei ABC- 

luokittelussa käytetty jokaisessa vastaanotossa samoja perusteita. Vastaanottoja 

tarkasteltiin yksitellen. Taulukossa 7 on esitelty vastaanottojen ABC-

luokitusperusteet. 

Taulukko 7. Toimittajien ABC-luokittelu 

 

Luokat kertovat, että esimerkiksi vastaanotossa-A, toimittajat joiden toimituksien 

kumulatiivinen tilavuusvirta vastaa 85 % kaikesta tilavuusvirrasta päätyvät 

luokkaan-A. B-luokkaan päätyivät toimittajat jotka toivat seuraavat 9 % 

tilavuusvirrasta. E-vastaanotossa A-luokan perustelu poikkeaa muista 

vastaanotoista, sillä toimittajakohtaiset tilavuudet ovat paljon pienempiä eikä 

vuositilavuuksissa ole toimittajakohtaisesti niin suuria eroja. 

Samoin kuin ABC-luokkien, myös XYZ-luokkien määrittelyssä eri vastaanottoja 

käsiteltiin ominaan, jonka vuoksi luokitteluperusteet ovat eriäviä. Taulukosta 8 

näkyy XYZ-luokitteluperusteet. 
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Taulukko 8. Toimittajien XYZ-luokittelu  

 

Taulukossa 8 olevan lisätaulukon luvut kertovat perusteet, joilla päädyttiin 

määrittämään eri luokat ja niiden raja-arvot.  

Yhdistämällä ABC- ja XYZ-analyysit pystytään lajittelemaan toimittajat eri 

luokkiin toimistusten lukumäärän ja tilavuusvirtojen mukaisesti. Yhdistetystä 

analyysistä saatiin kuvan 16 mukainen nelikenttä. Nelikentän luokat on jaoteltu 

seuraavasti: 

Kenttä 1: Toimittajat, joilla on tiheä toimitusväli ja pienet tilavuusvirrat. (XYZ= 

X tai Y ja ABC= C tai D) 

Kenttä 2: Toimittajat, joilla on tiheä toimitusväli ja suuret tilavuusvirrat.  (XYZ= 

X tai Y ja ABC= A tai B) 

Kenttä 3: Toimittajat, joilla on harva toimitusväli ja pienet tilavuusvirrat. (XYZ= 

Z tai Z0 ja ABC= C tai D) 

Kenttä 4: Toimittajat, joilla on harva toimitusväli ja suuret tilavuusvirrat. (XYZ= 

Z tai Z0 ja ABC= A tai B) 
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Kuva 16. Toimittajien nelikenttäanalyysi 

Kuvassa olevat prosenttiluvut kertovat kunkin mittarin prosentuaaliset määrät 

kyseisessä vastaanotossa. Nelikenttäanalyysin avulla saadaan erilaista kuvaa 

vastaanotoista ja toimittajista.  

Kenttä 1: ”Rutiinivastaanotot”. Kentän 1 toimittajien toimitukset ovat 

vastaanoton kannalta helppoja pienen tilavuuden johdosta. Tiheät toimitukset 

kasvattavat kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Tiheiden toimitusvälien 

ansiosta varastotasot pysyvät matalampina, mikä vähentää varastoon sitoutunutta 

pääomaa ja sen aiheuttamia kustannuksia. Ne aiheuttavat kuitenkin enemmän 

tavaran käsittelytyötä ja syövät näin ollen henkilöresursseja. Tiheiden toimitusten 

vuoksi näiden toimittajien nimikkeet ovat pääasiassa nopeasti saatavilla olevaa 

nopeakiertoista kulutustavaraa. Vastaanottoprosessin pitää toimia näiden kohdalla 

mahdollisimman nopeasti, varsinkin vastaanotoissa-A ja -E, joista nimikkeet 

menevät suoraan tuotantoon. 

Kenttä 2: ”Keskity tehokkuuteen”. Kentän 2 toimittajien toimituksien 

lukumäärät ovat korkeita. Vastaanottoon-D tulevien toimituksien materiaalit ovat 

tyypiltään suuren menekin tavaroita ja kooltaan suuria. Toimitusten suurien 

kokojen vuoksi niiden vastaanottotyö vaatii enemmän aikaa, tilaa ja resursseja. 
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Tämän vuoksi vastaanottoprosessissa resursseja kannattaa ohjata näihin 

toimituksiin, jotta tavara saadaan eteenpäin vastaanottoalueelta mahdollisimman 

nopeasti. E-vastaanotossa toimitusten tilavuudet eivät ole niin merkittäviä, mutta 

toimintaympäristön huomioon ottaen haasteellisia. Vastaanottoon-A 

toimitettavissa toimituksissa on havaittavissa 3 isompaa toimittajaa, jotka 

vastaavat noin 90 % kokonaistilavuusvirrasta. Näiden toimittajien tavaroiden 

vastaanottoon tulee erityisesti panostaa resurssien osalta, jotta toimitukset saadaan 

vastaanotosta mahdollisimman nopeasti eteenpäin.  

Kenttä 3: ”Neutraali”. Kentän 3 toimitukset ovat harvoja ja tilavuudeltaan 

pieniä. Näiden toimittajien toimitukset ovat pääasiassa yksittäistoimituksia, joita 

saapuu harvoin. Nämä eivät ole vastaanottoprosessin kannalta merkittäviä. 

Kenttä 4: ”Ennakoiminen”. Vastaanotto-E:n kohdalla huomataan 

mielenkiintoinen seikka, jossa 32 % vastaanotttoon-E tulevasta tilavuusvirrasta 

kuuluu kenttään 4. Tämä kuvastaa sitä, että vastaanottoon-E tulevissa 

toimituksissa voi olla yksittäisiä suurivolyymisia toimituksia, jotka syövät tällöin 

enemmän vastaanottoresursseja. Vastaanotto-E:ssä tehtyjen havaintojen 

perusteella nämä tapaukset ovat vastaanottoprosessin kannalta haasteellisia ja 

voivat aiheuttaa pullonkauloja. 

Toimittajien jaottelussa päästään erityisesti käsiksi niihin seikkoihin, joilla 

pystytään mahdollisesti ennakoimaan tulevan toimituksen vastaanottoprosessia. 

Kun tiedetään valmiiksi minkä suuruisia toimittajien toimitukset luonnollisesti 

tilavuudeltaan ovat, pystytään varautumaan vastaanottoon pitämällä huoli, että 

vastaanottoalueen tila riittää sekä lisäämällä tarvittaessa henkilö- tai 

koneresursseja.  

 

6.3.2 Materiaalivarasto 

Materiaalivarasto on komponenttien kannalta olennainen osa 

materiaalivirtaverkostoa. Materiaalivarastolle saapuu toimittajilta varasto-

ohjattuja komponentteja. Yleensä nämä nimikkeet ovat sellaisia, joilla on pitkät 
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toimitusajat, menekki on suurta tai nimike on tilavuudeltaan suuri. 

Materiaalivarastolta lähtee kaksi päämateriaalivirtaa E- ja A-talolle ja niistä 

edelleen kaikkiin tuotantoverstaisiin. 

Unit-tuotantoverstas sijaitsee materiaalivaraston vieressä, joten materiaalit 

siirretään verstaalle pumppukärryillä tai rullakoilla. Muille tuotantoverstaille 

menevät materiaalivirrat kulkevat sisäisen kuorma-autokuljetuksen kautta. 

Kuljetukset on aikataulutettu vakio ajovuorojen suhteen, jolloin materiaalivirrat 

sijoittuvat jokaiselle aamulle ja tarpeen mukaan muina aikoina kuljetuksen omien 

aikataulujen puitteissa.  

Taulukossa 9 on esitelty yhteenvetona materiaalivarastolta tarkasteluaikana tehdyt 

varastojen väliset siirrot ja tilavuusvirrat eri verstaille.  

Taulukko 9. Yhteenveto materiaalivarastolta tehdyistä siirroista 

 

Todellista varastossa tehtävää työtä voidaan mitata varastotapahtumien kautta. 

Varastotapahtuma kertoo kuinka monta eri nimikettä on siirretty tarkastelujakson 

aikana, kun taas ”varastojen välinen siirto” (varastosiirto tai täydennystilaus) 

kuvaa yhtä siirtotapahtumaa, joka voi sisältää useamman varastotapahtuman. 

Siirtotapahtumien avulla voidaan mitata varaston toimitusvarmuutta. 

Materiaalivarastolla käytetään keräilylistana tulostettua paperilistaa. Keräilytyön 

kannalta on tehokkaampaa, kun yksi täydennystilaus sisältää useampia nimikkeitä. 

Tällöin täydennystilaukseen vaadittava keräily voidaan tehdä yhdellä työkerralla, 

ilman useamman tilauksen välikäsittelyitä.  
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Vertailemalla taulukon 9 sarakkeiden lukuja, pystytään huomaamaan mihin 

verstaaseen menevät materiaalivirrat ovat minkäkin mittarin kannalta 

merkityksellisiä. Koska Unit-verstaalle tehtävien siirtojen lukumäärä on paljon 

suurempi muihin verrattuna, päätettiin päivittäisen tilavuusvirran keskiarvoa 

painottaa päivittäisten siirtojen lukumäärällä. Painotuksella saadaan tarkempi tieto 

siirtojen merkitsevyydestä materiaalivirtojen suhteen.  

Tarkastelussa mielenkiintoisina näkökulmina pidetään kahden tuotantoverstaan: 

Unitin ja Röntgenin välisten siirtojen ja tilavuusvirran eroja. Unitin kohdalla 

otetaan huomioon ainoastaan E-talossa sijaitseva tuotanto. Röntgen-verstaaseen 

kuuluu taulukossa olevat kolme eri verstasta: Panor, Intra ja Digi. Taulukosta 

huomataan, että siirtojen lukumäärällä painotettu tilavuusvirran päiväkeskiarvo on 

Röntgen-verstaalla noin tuplasti suurempi, kuin Unit-verstaalla. Tämä tarkoittaa 

sitä, että Röntgen-verstaalle menneet nimikkeet ovat tilavuudeltaan 

merkitsevämpiä, vaikka siirtoja tapahtuukin noin 3 kertaa vähemmän, kuin Unit-

verstaalle.  

Materiaalivaraston sijainti Unit-verstaan suhteen on ihanteellinen. Se mahdollistaa 

materiaalien tiheän siirtovälin, joka on yksi syy siihen, että siirtoja tehdään paljon. 

Taulukon 9 luvut paljastavat, että Unit verstaan keskimääräiset päiväsiirtomäärät 

ovat noin 41 kpl päivässä, mikä on merkittävän suuri lukumäärä. Siirtojen suureen 

määrään syynä on jo haastatteluissakin ilmennyt tuotantojen käyttämät 

täydennystilausmenetelmät. A-talon tuotantojen suhteen materiaalit vaativat aina 

sisäistä kuljetusta jonka vuoksi täydennystilauksen tekemisessä ei voida olla niin 

joustavia, kuin Unit-verstaalla. Siirtojen lukumäärien hajonta paljastaa, kuinka 

paljon siirtojen määrät vaihtelevat päiväkohtaisesti keskiarvon molemmin puolin. 

Suuri vaihtelevuus ei ole varastossa tehtävän keräilyn kannalta suotavaa, vaan 

tilauksia pitäisi tulla tasaisesti, jotta varastolla saavutettaisiin paras mahdollinen 

tehokkuus.  

ABC-ja XYZ-analyysit 

Materiaalivarastolta tehtyjen varastosiirtojen yhteenvedosta päätettiin valita 

yrityksen kaksi tuotantoverstasta Unit ja Röntgen. Näille verstaille muodostettiin 
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yhteinen ABC-analyysi. ABC-analyysissä nimikkeet jaettiin tilavuusvirran 

mukaan neljään ryhmään seuraavan taulukon mukaisesti. 

Taulukko 10. Materiaalivarastolta siirrettyjen nimikkeiden ABC-luokitus 

 

ABC-analyysi noudattaa jo edellisessä kappaleessa esiteltyä ABC-analyysin 

kaavaa. Verstaisiin tehdyt siirrot lajiteltiin nimikekohtaisesti 

kokonaistilavuusvirran mukaan laskevaan järjestykseen.  

Unit- ja Röntgen-verstaat on pilkottu taulukossa 9 pienempiin osa-alueisiin. 

Verstaiden nimikkeiden yhteismäärät ovat seuraavanlaiset: 

 Unit-E ja -A : 1597 kpl 

 Röntgen, Panor, Intra, Digi: 445 kpl 

Tehtyjä siirtoja tarkasteltiin XYZ-analyysin avulla, jossa nimikkeet jaettiin ABC–

analyysin tavoin neljään luokkaan. XYZ-analyysissä luokituksena käytettiin 

nimikekohtaisesti siirtotapahtumien lukumäärää. Taulukossa 11 on esitelty 

analyysin jaotteluperusteet. 
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Taulukko 11 Materiaalivarastolta siirrettyjen nimikkeiden siirtotapahtumien XYZ luokittelu 

 

Yhdistämällä edellä tehdyt ABC- ja XYZ-analyysi saatiin muodostettua kuvan 17 

mukainen nelikenttäanalyysi.  

 

Kuva 17. Verstaiden nelikenttäanalyysi 

Tuotantoverstaiden ja varaston näkökulmasta sopiva nimikkeiden 

täydennystilausrytmi on enintään kerran viikossa. Verstaiden tulee tällöin pyrkiä 

siihen, että tuotannon varastossa olevien nimikkeiden riitot vastaisivat tätä 

tavoitetta. Suuritilavuuksisten nimikkeiden kohdalla tämä ei rajallisen tilan vuoksi 

ole mahdollista. Seuraavana on avattu kuvan 17 kenttien sisältöä.  

Kenttä 1: ”Tilausten lukumäärän pienentäminen”. Tämän kentän nimikkeet 

ovat tilavuudeltaan pieniä ja niiden siirtoväli on tiheä. Tämän kentän kohdalla 

tavoitteena on pienentää tilausten lukumäärää. Nimikkeiden tilauseräkokoja tulee 

tarkkailla, jotta löydetään sellaiset nimikkeet, joiden täydennysmenetelmää tai 

ohjausta tulee muuttaa. Lisäksi voidaan tarkkailla, onko nimikkeiden ohjaus 

varastolle järkevintä. Pienet tilavuudet mahdollistaisivat tässä tilanteessa sen, että 
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nimikkeitä voidaan tilata suoraan tuotantoon, ilman varastoimista 

materiaalivarastolla. Tiheät siirtovälit aiheuttavat sen, että nimikkeitä joudutaan 

keräämään usein, vaikka fyysisen kokonsa puolesta niiden tilauserät voisivat olla 

suuremmat. 

Kenttä 2: ”Helppo saatavuus ja virtaustehokkuus”. Tämän kentän nimikkeet 

ovat sellaisia, joita joudutaan suuren kokonsa vuoksi tilaamaan usein. Tämän 

vuoksi kentän nimikkeet aiheuttavat suurimpia materiaalivirtojen 

siirtokustannuksia. Nimikkeiden käsittelyyn tulee kiinnittää huomiota. 

Nimikkeiden helppo saatavuus on erityisen tärkeää, koska tällaisten nimikkeiden 

keräämiseen kuluu keskimääräistä enemmän aikaa. Näiden nimikkeiden kohdalla 

tulee lisäksi välttää kiiretilauksia, jonka vuoksi tuotannossa pitää olla erityisen 

tarkka nimikkeiden riitosta, koska nämä ovat suurimpia pullonkaulojen 

aiheuttajia.  

Kenttä 3: ”Ohjauksen tarkastus tai ei reagointia”: Näiden nimikkeiden 

kohdalla tulee miettiä nimikkeiden ohjausta suoraan tuotantoon. Keräilyn kannalta 

ei kannata kiinnittää suurta huomiota, sillä nimikkeet eivät ole merkittäviä.  

Kenttä 4: ”Tarkasta aktiivisuus”: Tämän kentän nimikkeet ovat 

materiaalivirtojen kannalta merkityksettömiä. Näissä voi olla sellaisia nimikkeitä, 

jotka eivät ole kovinkaan aktiivisia. 

Nelikentän mukaan varastossa tehtävän keräilyn ja toimitusten kannalta 

tärkeimmät kentät joihin tulee keskittyä ovat kentät 1 ja 2. Kyseisten kenttien 

nimikkeiden tilaus-toimitusprosessin kehittäminen on perusteltua. Kentän 1 

nimikkeiden kohdalla materiaalivarastolta tehtävissä tilauseräkoissa tulee 

keskittyä siihen, että nimikkeiden tuotannonvarastossa olevien materiaalien riitto 

olisi vähintään 1 viikko. Kentän 2 nimikkeiden kohdalla tulee miettiä 

toimitusmetodeja, joilla usein liikkuvat suuren tilavuuden komponentit saataisiin 

mahdollisimman sujuvasti tuotantoon. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

keräämällä useamman kerran viikossa liikkuvia nimikkeitä valmiiksi 

puskurivarastoon, joista niiden kerääminen tapahtuu nopeasti ja helposti. 

Maalattujen valujen kohdalla siirto valmiiksi kuljetusmuotoon rullakkoon 
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vähentäisi ruuhkan keskellä tapahtuvaa latomistyötä, joka vaikuttaa muiden 

keräilyjen tekemiseen.  

 

6.3.3 Lähettämö ja toimitukset 

Lähettämö toimii valmistuotteiden varastointialueena ennen toimitusta 

asiakkaalle. Lähettämöön siirretään päivittäin valmistuotteita kuorma-autolla E-

talon verstailta ja sisäisillä siirroilla lähettämön kanssa samassa rakennuksessa 

olevilta verstailta. Toimituksia tehdään terminaaleihin ja satamiin. Näiden lisäksi 

osa toimituksista tapahtuu noutoina.  

Lähettämöön tulevia materiaalivirtoja tarkasteltiin kummankin tuotantolaitoksen 

näkökulmista. Tarkastelujaksolta haettiin valmistuotteiden valmistumistietoja, 

joita käsiteltiin verstaskohtaisesti. Valmistuotteiden materiaalivirrat lähettämöön 

on koottu taulukkoon 12. Taulukosta nähdään valmistuneiden tuotteiden 

lukumäärät sekä tilavuusvirrat.  

Taulukko 12. Valmistuotteiden siirrot lähettämöön. 

 

Materiaalivirtojen osalta Unit-tuotantoverstaan materiaalivirrat ovat merkittävät 

vaaditun kuorma-autokuljetuksen vuoksi. Valmistuneiden tuotteiden 

kappalemääristä voidaan päätellä yksittäisen tuotteen merkitsevyyttä. Suurimmat 

kappalemäärät valmistuu Unit-verstaalta, jonka jälkeen toisena tulee Röntgen- 

verstaaseen kuuluva Intra-tuotanto. Intran tuotteet ovat volyymituotteita, eivätkä 

kovinkaan räätälöityjä. Panor-tuotannon tuotteet ovat yksittäistilavuudeltaan 
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kaikkein merkittävimmät. Digin-verstaan tuotteet ovat pieniä paketteja, jonka 

vuoksi tilavuusvirrat ovat pienet suuresta kappalemäärästä huolimatta.  

 

ABC- ja XYZ-analyysit 

Toimitukseen meneviä materiaalivirtoja tarkasteltiin toimituksien lukumäärän, 

tilavuusvirran ja asiakkaan suhteen. Tarkastelusta saatiin selville mille asiakkaille 

toimitetaan useiten tavaraa ja minkä suuruisia tilavuudeltaan toimitukset 

keskimäärin ovat. Myös toimituksia päätettiin analysoida jo aiemmin esitellyn 

nelikenttäanalyysin avulla.  

Analyysissa toimituksia jaoteltiin asiakkaan mukaisesti. ABC-analyysissä jako 

tehtiin vuositilavuusvirran suhteen ja XYZ-analyysissä tarkasteltiin toimituksia 

asiakaskohtaisen lukumäärän mukaan. Määritetyt ABC- ja XYZ-luokat on esitelty 

taulukossa 13. ABC- ja XYZ-analyysien yhdistämisellä saatiin muodostettua 

kuvan 18 mukainen nelikenttäanalyysi.  

Taulukko 13. Asiakkaiden ABC ja XYZ luokitus 
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Kuva 18. Toimitusten nelikenttäanalyysi 

Kuten aikaisemmissakin nelikenttäanalyyseissä, kentät kertovat eri asioita 

tarkasteltavasta kohteesta. Seuraavassa on analysoitu tarkemmin muodostettuja 

kenttiä. Toimituksien lukumäärässä täytyy huomioida, että joillekkkin 

asiakkkaille voidaan toimittaa lyhyessä ajassa paljon toimituksia, jolloin analyysin 

mukaan asiakas voi päätyä joko kenttään 1 tai 2. Tämä aiheuttaa tulkinnan varaa 

analyysissä, jonka vuoksi analyysi on enemmän suuntaa-antava. 

Kenttä 1: ”Säännölliset asiakkaat”. Tämän kentän asiakkaille menevät 

toimitukset ovat tilavuudeltaan pieniä, mutta toimituksia tapahtuu määrällisesti 

paljon. Tämän kentän asiakkaat aiheuttavat paljon käsittely- ja hallinnointityötä. 

Niiden kohdalla tulisi tarkastella toimitusajankohtia ja 

optimoimismahdollisuuksia. Korkeat toimitusten lukumäärät, toimitusehdosta 

riippuen, aiheuttavat yritykselle toimituskuluja, jonka vuoksi pitäisi pyrkiä 

toimitussyklin mahdolliseen harventamiseen, jolloin kertatoimituksista saadaan 

tuotevolyymiltaan suurempia.  

Kenttä 2: ”Säännölliset suuret asiakkaat”: Tämän kentän asiakkaille menee 

paljon toimituksia ja toimituksien koot ovat suuria. Volyyminsa suhteen nämä 

ovat tärkeimpiä asiakkaita. Tämän kentän asiakkaiden toimitusprosesseihin 

kannattaa erityisesti panostaa esimerkiksi luomalla asiakasstrategioita. 

Lähettämöprosessissa näille asiakkaille voitaisiin luoda omat keräilyalueet. 

Kentän asiakkaista 9 on ranskalaisia asiakkaita, joille toimitettava tilavuusvirta on 

n. 10 % koko kentän tilavuusvirrasta ja toimituksista n. 20 %. 
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Kenttä 3 ”kehitä tai jätä huomioimatta”: Satunnaisasiakkaat ovat toimitettavien 

tuotteiden ja materiaalienohjauksen kannalta muutamaa poikkeusta 

lukuunottamatta materiaalivirtojen kannalta merkityksettömiä yksittäisasiakkaita. 

Näihin muutamaan poikkeusasiakkaaseen kannattaa kiinnittää tulevaisuudessa 

huomiota, jotta saataisiin asiakas siirrettyä pois tästä kentästä.  

Kenttä 4: Projektitoimitukset: Tästä kentästä on tunnistettavissa 

projektitoimituksia, joita on vuodessa vähän, mutta määrät ovat sitäkin 

merkittävimpiä. Nämä tarkoittavat suuria kertamyyntejä, joissa katteet ovat 

oletettavasti korkeita ja logistiset kustannukset pysyvät matalana.  

Lähes 87 % asiakkaista sijoittuu kenttään 3, mikä tekee siitä kehitysalttiin 

vaihtoehdon. Kentästä 3 tulee etsiä potentiaalisia asiakkaita, joita pystyttäisiin 

siirtämään muihin kenttiin. Materiaalivirtojen ja toimituksien suhteen mittareiden 

prosenttiosuudet jakautuvat selkeästi. Luvuista voidaan huomata, että ero 

suuritilavuuksisten ja pienitilavuuksisten toimituksien välillä voi olla kenttien 

välillä todella suuri. Merkittävimpinä voidaan kuitenkin pitää kenttien 2 ja 4 

asiakkaiden tilavuusvirtoja. Kentän 4 asiakkaille toimitettava tilavuusvirta oli 12, 

3 % kaikesta tilavuuvirrasta, mikä on asiakkaiden lukumäärän (1,4 %) huomioon 

ottaen merkittävä määrä. Kentän 2 asiakkaille toimitettu tilavuusvirta oli kaikkein 

suurin 62,6 % kokonaistilavuudesta, mikä on myös asiakkaiden lukumäärän (8,1 

%) huomioon ottaen merkittävä. Yhteensä asiakkaita tarkastelussa oli 352 

kappaletta. 

 

Verstastoimitukset 

Koska lähettämö on keskitetty yhteen paikkaan, ei toimituksia tehdä muualta. 

Toimitukset pitävät usein sisällään molempien tuotantolaitoksien tuotteita, minkä 

vuoksi lähettämön keskittäminen on perusteltua. Materiaalivirta-analyysissä 

päätettiin ottaa selvää, kuinka suuri osuus eri verstaiden toimitetuista tuotteista 

olisi pystytty tarkastelujakson aikana toimittamaan suorina verstastoimituksina, 

ilman lähettämöprosessia. Sisäisen logistiikan kannalta verstastoimituksilla on 

merkitystä sisäisen kuorma-autoliikenteen suhteen sekä materiaalien käsittelyn 

kannalta. 
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Verstaskohtaisia toimituksia selvitettiin keräämällä tiedot toimitetuista tuotteista. 

Toimituksia tarkasteltiin tuotetasolla, jotta saatiin selville, minkä verstaan tuotetta 

toimitettiin missäkin toimituksessa. Tuotteet kategorisoitiin sen mukaan mikä 

valmistetaan tuotantolaitos-E:ssä ja mikä tuotantolaitos-A:ssa. Kategorisoinnin 

jälkeen yhdisteltiin toimitukset ja niiden sisältämät tuotteet. Excel-taulukon avulla 

koottiin erilleen toimitukset, joissa on ainoastaan tuotantolaitos-A:n, -E:n tai 

molempien tuotteita (taulukko 14).  

Taulukko 14. Verstastoimituksien kategorisointi 

 

Taulukosta 14 nähdään ensiksi asiakas ja toimitustunnus. Lisäsarakkeina on myös 

tiedot toimituksen hoitaneesta huolitsijaliikkeestä ja toimitustavasta. Sarakkeessa 

5 nähdään toimituspäivämäärä. Sarakkeesta 9 eteenpäin on tärkeimmät 

informaatiot tarkasteltavan asian kohdalla. Sarakkeesta 6 nähdään missä 

tuotantolaitoksessa ja kuinka paljon kyseiseen toimitukseen valmistettiin tuotteita. 

Toimitus on välttämätöntä suorittaa lähettämöprosessin kautta, mikäli sarakkeissa 

6 ja 7 (A-talo ja E-talo) molemmissa esiintyy nollasta poikkeavia lukuja. Kun 

toisessa sarakkeista on luku 0, tiedetään että kyseinen toimitus olisi voinut olla 

mahdollinen verstastoimitus. Helpoiten asian pystyy huomaamaan tarkastelemalla 

saraketta 11. Sarakkeeseen 11 on värikoodattu toimituksen mahdollinen 

lähetyspaikka. 

Taulukosta saatiin selville kunkin toimituksen tilavuusvirrat, sekä tuotteiden 

lukumäärät. Lopuksi koottiin taulukon 15 mukainen yhteenveto. 
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Taulukko 15. Yhteenveto verstastoimituksista 

 

Kuten taulukosta 15 huomataan, olisi 23 % kaikista toimituksista voitu toimittaa 

ilman lähettämöprosessia suoraan E-talon verstailta. Vain 26 % toimituksista piti 

sisällään molempien tuotantoverstaiden tuotteita. Kuten tilavuusvirroistakin 

voidaan huomata, tuotantolaitos-A:n kohdalla tilavuusvirrat ovat merkittävän 

suuria. Tuotantolaitos-E:n kohdalla vaaditaan kuorma-autokuljetusta, joka lisää 

materiaalivirran merkitystä kustannustekijänä. Taulukossa on otettu kantaa siihen, 

kuinka monta kuorma-autokuljetusta vaaditaan kyseisten tilavuusvirtojen 

siirtämiseen. Siihen on otettu mukaan myös tuotantolaitos-A:sta tehtävien 

kuljetuksien lukumäärä vertailuna tulevaan tilanteeseen valmistuotelähettämön 

siirtymisen myötä. Luvuista voidaan huomata, että sekä tarkasteluajanjaksolla 

(19 %) että skenaarion jälkeen (48 %) kuljetuksien kokonaislukumäärät 

vähentyisivät verstastoimituksien ansiosta. Kuten prosenttiluvuista pystytään 

huomaamaan, saataisiin kehitysprojektin jälkeen siirryttäessä verstastoimituksiin 

kompensoitua siitä aiheutuvat kuljetusten määrien nousut. Kuljetusten lukumäärän 

tarkastelu taulukossa 15 on lisäksi näkyvissä tarkastelujakson ja kehitysprojektin 

jälkeisen tilanteen välinen kuljetusten lukumäärän muutos sekä nykyisen 

toiminnan että verstastoimituksen näkökulmista.  
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6.3.4 Muut materiaalivirrat 

Koneistamo-maalaamo 

Koneistamo-maalaamon (jatkossa Koma) osuus sisäisenä alihankkijana on tärkeä 

koko yrityksen tuotantoprosessissa. Koma tuottaa ja toimittaa verstaille 

koneistettuja sekä maalattuja komponentteja. Komalla on myös tärkeä osuus 

muiden alihankittujen tuotteiden korjauksissa tai uudelleen maalauksissa.  

Materiaalivirta-analyysissä käsiteltiin Komasta lähtevän maalattujen 

komponenttien materiaalivirtoja. Maalattujen komponenttien materiaalivirrat 

olivat tarkastelujakson aikana yhteensä noin 935 m3. Taulukosta 16 nähdään 

tarkemmin eriteltynä eri verstaille menevien materiaalivirtojen määrät ja 

tapahtuneet materiaalien siirrot.  

Taulukko 16. Maalaamon materiaalivirrat. 

 

Maalattujen komponenttien osalta tuotannonohjaus on riippuvainen jokaisen 

tuotantoverstaan osastonjärjestelijästä, koska komponentteja valmistetaan vain 

tarpeeseen. Verstaiden osastonjärjestelijöiden tehtävänä on huolehtia maalattujen 

komponenttien riitot omassa tiimissään. Tämän vuoksi osastonjärjestelijä joutuu 

itse huolehtimaan milloin maalattuja komponentteja tarvitaan. Visuaalinen 

täydennystarpeen havaitseminen on epävarma. Se on yksi tekijä, joka aiheuttaa 

materiaalien puutostilanteita tuotannossa. Puutostilanteet johtuvat pääasiassa siitä, 

että materiaalitarve huomataan liian myöhään. Systeemissä löytyisi kehitysvaraa, 

missä pitäisi pyrkiä pois visuaalisesta täydennysmenetelmästä. Tämä onnistuisi 

kytkemällä tuotannonohjaus ERP-järjestelmässä suoraan nimikkeiden 

varastosaldoihin. Haastetta tälle aiheuttaa kuitenkin saldovirheet, jotka voivat 

vääristää todellista tarvetta. 
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Vertailemalla taulukon 16 tietoja valmistuneiden töiden ja siirtokertojen määristä 

voidaan todeta, että yleisimmin valmistuneita töitä toimitetaan verstaille 

useammassa erässä. Tämän perusteella voidaan todeta, että verstailta on tehty 

maalaustöiden avauksia liian myöhään, jonka vuoksi maalaamosta toimitetaan 

vajaita eriä heti valmistumisen jälkeen. Unit-verstaan kohdalla asia ei aiheuta 

ongelmaa, sillä tavara kulkee helposti hissillä maalaamosta verstaalle. A-talon 

verstaiden kohdalla taas asiaa tulisi pyrkiä välttämään. Tavaran toimittaminen 

useassa erässä kuorma-autolla sitoo resursseja sekä aiheuttaa 

kuljetuskustannuksia. 

 

6.3.5 Turhat materiaalivirrat 

Tehdyn materiaalivirta-analyysin aikana pystyttiin havaitsemaan materiaalivirtoja, 

joita voidaan luonnehtia turhiksi materiaalivirroiksi.  

Väärät toimitusosoitteet 

Vastaanottotyöntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja havainnoissa ilmeni 

ongelma koskien vääriä toimitusosoitteita. Väärien toimitusosoitteiden ongelmaa 

on käsitelty aiemmin kappaleessa 6.1.2. Tässä käsitellään asiaa materiaalivirtojen 

näkökulmasta. Vääriä toimituksia havaittiin tapahtuvan kaikkiin kohdeyrityksen 

vastaanottoihin. Ongelman pystyy havaitsemaan tutkimalla vastaanottojen 

jälkeisiä materiaalivirtoja. Väärät toimitukset pystyttiin löytämään tutkimalla 

vastaanotettujen nimikkeiden varastopaikkaa, jonne ne oli otettu vastaan. 

Oletuksena käytettiin, että materiaalin tulisi saapua siihen vastaanottoon, jonka 

kanssa samassa rakennuksessa sijaitsee materiaalille määritelty varastopaikka. 

Olettamuksen perusteella väärän toimitusosoitteen toimituksia tapahtui 

tarkastelujakson aikana melko paljon. Materiaalivirtoina väärät toimitukset ovat 

taulukon 17 mukaiset.  

  



84 

 

Taulukko 17. Väärät toimitukset 

 

Väärien toimituksien merkitys tilavuusvirtana ei ole kovinkaan merkittävä. Se 

aiheuttaa ylimääräisiä materiaalien siirto- ja käsittelykustannuksia kuljetuksen ja 

sisäisten siirtojen osalta. Tutkittaessa vastaanotto-E:n tilannetta voidaan luvuista 

huomata, että n. 38 % tulevasta tilavuusvirrasta aiheutuu materiaaleista, jotka 

päätyvät vastaanoton jälkeen materiaalivarastoon. Lisäksi on huomattavaa myös 

vastaanottoon-A tulevan materiaalivarastolle ohjatun materiaalivirran määrä, joka 

vastaa n. 10 % koko vastaanotto-A:n materiaalivirroista.  

Väärien toimitusosoitteiden vuoksi materiaalivirtakuvaaja vastaanottojen jälkeen 

on aiemmin esitetyn kuvan 15 mukainen. Kuvasta on havaittavissa kuinka 

materiaaleja liikkuu nk. materiaaliputkien välillä, joka ei ole materiaalien 

ohjaamisen kannalta tehokasta. Ylimääräiset materiaalivirrat aiheuttavat jo 

aiemmin mainittujen kustannuksien ja lisätyön lisäksi myös riskiä materiaalien 

vahingoittumisessa tai katoamisessa siirtojen aikana.  

 

Virheellinen varastopaikka 

Toinen turhaa materiaalivirtaa aiheuttava tekijä oli materiaalien virheellinen 

varastopaikka. Kyseisen ongelman tutkija oli havainnut jo aiemmin 

työskennellessään Unit-tuotantoverstaalla. Myös varastoesimiehen kanssa 
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käydyssä haastattelussa tuli esille kyseinen ongelma, jota lähdettiin tutkimuksessa 

avaamaan materiaalivirtojen osalta.  

Ongelmassa on kyse siitä, että nimikkeille määritellyt oston varastonohjaukset 

ovat virheellisiä. Näiden nimikkeiden kohdalla toimituserä siirretään 

vastaanotosta suoraan tuotannon varastoon. Tuotannon varastopaikalla ei ole 

kuitenkaan tarpeeksi tilaa koko erälle, jonka vuoksi osastonjärjestelijä joutuu 

lähettämään materiaalit materiaalivarastolle. Materiaalien lähettämisessä 

varastolle tapahtuu turhaa käsittelytyötä, sekä materiaalien liikettä kahden eri 

rakennuksen välillä sitoen henkilöresursseja ja aiheuttaen myös materiaalien 

siirtokustannuksia. Oikeilla ohjauksilla materiaalit saataisiin varastolle suoraan 

toimittajalta, jolloin vältyttäisiin Lean-periaatteen mukaisesti turhalta liikkeeltä.  

Toiminnanohjausjärjestelmästä etsittiin varastosiirtoja, jotka olivat tapahtuneet 

tuotannosta materiaalivarastoon. Siirtojen määrät olivat varsinkin Unit-

tuotantoverstaan kohdalla yllättävän suuria.  

Taulukko 18. Materiaalivirrat tuotantoverstaalta materiaalivarastoon 

  

Taulukosta 18 nähdään kuinka paljon väärästä ostonohjauksesta aiheutuvia siirtoja 

tapahtui tarkastelujakson aikana. Varsinkin tuotantolaitos-A:n kohdalla 

materiaalivirrat ovat suhteellisen suuria. Unit-verstaan kohdalla siirtotapahtumien 

lukumäärät ovat merkittäviä. Siirtotapahtuma vaatii ylimääräistä työtä sekä 

materiaalin lähettämisessä että toiminnanohjausjärjestelmässä tehtävän 

tietoteknisen työn ja tavaran käsittelytyön vuoksi. 
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6.3.6 Valmistuotelähettämön siirtoprojektin vaikutukset materiaalivirtoihin 

Valmistuotelähettämön keskittämisellä erilliseen rakennukseen ja 

materiaalivaraston hajauttamisella tulee olemaan vaikutukset yrityksen sisäisiin 

materiaalivirtoihin. Materiaalivirrat muuttuvat valmistuotteiden osalta niin, että 

A-talon verstailta tapahtuu kuorma-autokuljetuksella valmistuotteiden 

materiaalivirtaa uuteen lähettämöön. Lisäksi verstasvarastoinnin johdosta 

materiaalivirta materiaalivaraston ja A-talon välillä häviää. Jatkossa A-talon 

verstaiden materiaalit saapuvat toimittajalta suoraan A-talon vastaanottoon, mikä 

lisää vastaanottoon tulevaa materiaalivirtaa huomattavasti. Näin ollen 

materiaalivirtojen muutokset kohdistuvat pääasiassa materiaalivarastoon, A-talon 

vastaanottoon, sekä kuljetukseen A-talon ja uuden lähettämön välillä. 

 

Vastaanotto 

Vastaanotot tulevat muuttumaan huomattavasti A- ja D-taloilla. Vastaanottojen 

materiaalivirtoihin liittyviä muutoksia on esitetty kuvassa 19.  

 

Kuva 19. Vastaanotot projektin jälkeen 

Muutokset materiaalivirroissa A- ja D-talon vastaanotoissa ovat merkittävät. A-

talon vastaanoton materiaalivirrat tulevat kasvamaan noin 152 % ja D-talolla 

vähentymään noin 57 %. Varaston hajautuksessa saapuvien toimituksien määrä 
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tulee lisääntymään, mikä näkyy vastaanottotapahtumien määrän lisääntymisenä. 

Tämä johtuu siitä, että eri verstaat käyttävät samoja materiaalintoimittajia, jolloin 

lähtötilanteessa sama toimittaja sai toimitettua useamman verstaan tavarat yhteen 

vastaanottoon. Kuvan 19 taulukosta nähdään, että A-talolla toimitukset tulevat 

lisääntymään noin 35 % ja D-talolla taas vähentymään 23 %. Yhteensä 

toimituksien lukumäärä tulee lisääntymään noin 7 %. Tämän johdosta A-talon 

vastaanotossa tapahtuva työmäärä tulee kasvamaan huomattavasti, kun taas D-

talolla vastaanoton työmäärä tulee vähenemään.  

Materiaalivirtojen kasvu vastaanotossa-A vaatii tehokasta vastaanottotoimintaa. 

Lisäksi varaston tilankäytön optimointi on tärkeää, kun puhutaan isoista määristä 

ja yksikkökooltaan suurista materiaaleista. Vastaanotto-A:n lisääntyvän 

materiaalivirran vuoksi vastaanottoalueen kapasiteettia täytyy suurentaa, jotta 

pystytään toimimaan suurien kertatoimituksien kanssa. Vastaanottoalueen 

kapasiteetin täytyy olla vähintään yhden konttilähetyksen suuruinen arviolta 30-35 

neliötä.  

 

Materiaalivarasto 

Hajautuvan materiaalivaraston osalta muutokset materiaalivirtoihin syntyy 

vastaanoton lisäksi varaston omassa toiminnassa. Aikaisemmassa tilanteessa 

keräilyjä tapahtui yhteensä noin 18 000 kappaletta vuodessa. Muutoksen jälkeen 

keräilyjen määrät vähenevät noin 36 %. Taulukossa 19 on esitelty punaisella 

korostettuna hajautuksen alaisten verstaiden varastotapahtuma-arvot.  

Taulukko 19. Materiaalivaraston varastosiirtojen muutokset 
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Keräily vastaa arviolta 70 % varastossa tehtävästä työstä, jonka vuoksi keräilyjen 

väheneminen näkyy työmäärässä. Vähentyneen työn vuoksi resursseja voidaan 

uudelleen sijoittaa. Lähtevät tilavuusvirrat tulevat pienenemään noin 60 % 

alkuperäisestä. 

 

Kuljetus 

Kuljetuksen osalta materiaalivaraston ja A-talon väliltä poistuva 

materiaalivirtaliikenne vapauttaa resursseja. Kuitenkin tilalle tulee kuljetukset A-

talon ja uuden lähettämön välillä. Edellä esitetyssä taulukossa 19 on esiteltynä 

kuljetuksien lukumäärät mitä materiaalivirrat D-talon ja A-talon välillä 

alkutilanteessa vaativat. Määrät on laskettu käyttäen kuorma-auton tyypillistä 

keskimääräistä kuljetustilavuutta, joka on 15 kuutiometriä. Seuraavassa on esitelty 

myös kuinka paljon tarvitaan jatkossa kuljetuksia A-talon ja uuden lähettämön 

välillä.  

 Poistuva virta: Materiaalivarasto, komponentitA-talo: materiaalivirta 

5823 m3, kuljetuksia 389 kpl/a 

 Syntyvä virta: A-talo, valmistuotteet uusi lähettämö: Materiaalivirta 

7364 m3, kuljetuksia 491 kpl/a 

Kuljetuksien lukumäärät tulevat hieman kasvamaan. Kuitenkin kuljetuksiin 

kuluva aika vähenee, sillä kuljetus A-talolta uuteen lähettämöön vaatii yli puolet 

vähemmän aikaa, joka näin ollen kompensoi kuljetuksien määrän lisääntymistä. 

Kuljetuksen toiminta pysyy keskitettynä A-taloon, joka palvelee parhaiten 

liikennettä uuteen lähettämöön, sillä valmistuotteita voidaan kuljettaa lähettämöön 

aina kun kuorma-autot lähtevät toimitusajolle terminaaleihin. 

 

6.4 Kustannustyökalun kehittäminen  

Materiaalienohjaukseen liittyy olennaisesti eri logistisia kustannuksia. Nämä 

kustannukset ovat pääasiassa työstä aiheutuvia kustannuksia, kone- ja 

kuljetuskalustokustannuksia sekä varastonpitokustannuksia. Tämän tutkimuksen 

intressien pohjalta keskitytään kustannusanalyysissä materiaalivirtojen 
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kustannuksiin tehdyn työn ja ajan perusteella. Työstä aiheutuva kustannus 

määritellään henkiläkustannuksen mukaan. Kustannuslaskennassa sovelletaan 

toimintolaskennan menetelmiä. Kuljetuskustannuksiin lasketaan mukaan myös 

kuorma-autojen kalustokustannukset. 

Kappaleessa 7 esitellään kustannustyökalun käyttöä. Toimintolaskentaan 

tarvittavien ajurien ja kustannuksien luokitukset tässä tutkimuksessa ovat 

seuraavanlaiset: 

 Toiminto= Siirtotyö tietyllä resurssivälineellä 

 Resurssiajuri= Prosenttiosuus materiaalivirrasta mitä tietyllä 

siirtovälineellä siirretään 

 Toimintoajurit= Tilavuusvirta, siirretty matka, kerta 

 Toimintokustannus= yhden toiminnon kustannus [ €/m3/m tai €/m3/krt] 

Toimintolaskennassa toiminnoille määritellään toimintokustannukset. 

Toimintokustannukset määräytyvät käytetyn tavaransiirtovälineen mukaan. 

Laskettaessa materiaalivirran siirrosta aiheutuvia kustannuksia otetaan huomioon 

käytetty siirtoväline, siirretty matka tai käyttökerta sekä siirretty tilavuusvirta. 

Tilavuusvirran kohdalla käytetään resurssiajurina prosenttilukuja, jotka kertovat 

mitä resurssia on käytetty minkäkin verran tarkastellun materiaalivirran kohdalla. 

Tutkimuksessa ja kehitettävässä kustannustyökalussa resursseina ovat yrityksen 

käyttämät materiaalien siirtovälineet: pumppukärryt, pinooja, rullakko, tavarahissi 

sekä kuorma-autot. Toimintojureita määritettäessä tavoitteena on selvittää 

jokaiselle resurssille ajasta riippuvainen kustannuskerroin.  

Kustannustyökalun kehittämisessä on neljä vaihetta: 

1. Mittaukset  

2. Mittauksien pohjalta lasketut kustannuskertoimet 

3. Kustannuslaskentataulukoiden muodostus 

a. Kiinteä taulukko materiaalivirta-analyysin mukaan 

b. Muuttuva taulukko, muuttuvien arvojen mukaan 

4. Taulukon jatkokehitys ja päivittäminen 
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1. Mittaukset 

Toimintoajureiden määrittelyssä lähdettiin liikkeelle kokeellisen tutkimuksen 

menetelmin. Ensiksi määriteltiin, kuinka paljon vie aikaa kullakin resurssilla 

tavaran siirtäminen tietyn vertailumatkan verran. Taulukossa 20 on esitelty mitä 

vertailuarvoja kullekin resurssille käytettiin.  

Taulukko 20. Käytetyt vertailuarvot 

 

Kuorma-autoille ja hissille käytettiin vertailussa matkan sijasta käyttökertaa, 

koska kuorma-autolla materiaalien sisäisessä siirtämisessä ei lyhyellä 

kuljetusmatkalla nähty olevan merkitystä. Samoin hissillä tehtiin mittaukset 

käyttökerran mukaan sillä tuotantorakennuksessa kerroksien lukumäärä ei ole niin 

iso, että tarvitsisi ottaa erikseen huomioon kerroksia. Muille resursseille mitattiin 

aikoja sekä kokeilemalla että kellottamalla toimintaa. Jokaiselle resurssille 

mitattiin 5-15 otosta, jotta saatiin tarkempaa kuvaa ajankulutuksesta. 

Mittaustulokset on esitelty taulukossa 21.  
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Taulukko 21. Mittaustulokset  

 

Johtuen eri toimintaympäristöistä, joissa siirtovälineitä käytetään, joudutaan eri 

resursseille määrittämään joutuisuuskertoimet todenmukaisten tulosten 

saamiseksi. Toimintaympäristön ja käyttäjäkunnan mukaan määritettiin 

valmistuotelähettämössä pinoojan joutuisuuskertoimeksi 1, jota käytettiin 

vertailuarvona. Kerroin oli perusteltua, sillä uuden valmistuotelähettämön 

ympäristö on sellainen, joka mahdollistaa siirtovälineen käytön 

maksimitehokkuudella. Materiaalivarastolla (D-talo) joutuisuuskertoimeksi 

määriteltiin 1,33 johtuen varaston tukkoisuudesta, sekä vilkkaammasta 

tavaraliikenteestä, joiden arvioitiin lisäävän vertailuun kuluvaa aikaa 33 %. 

Rullakon kohdalla käytettiin samaa mittaustulosta, kuin pumppukärryllä. 

Kuitenkin joutuisuuskertoimen perusteella rullakolle saatiin 1,2 kertainen aika 

pumppukärryyn nähden. Tämä oli perusteltua, sillä rullakon siirtäminen havaittiin 

raskaammaksi isolla kuormalla.  

Joutuisuuskerroin otettiin huomioon myös kuorma-auto kuljetuksissa, joissa 

kuljetetaan samassa kuormassa sekä valmistuotteita, että komponentteja. Kuorma-

autolle joutuisuuskerroin saatiin määriteltyä kuljetuksiin kuluvien aikojen 

perusteella laskennallisesti. Kuljetuksia E-talolta A-talolle tapahtuu 2 kertaa 

päivässä, aamulla ja iltapäivällä. Valmistuotteiden kuljetus on painotettu aamuun 

ja komponentteja kuljetetaan kummallakin kerralla, mutta suurin tilavuusvirta 

komponenttien suhteen painottuu iltapäivälle. Riittävän tarkka joutuisuuskerroin 

saatiin laskettua, kun verrattiin aamukuljetuksen ja iltapäiväkuljetuksen 
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keskimääräisen ajan välistä suhdetta. Komponenttien kohdalla kuorma-auton 

lastausaikaan huomattiin kuluvan enemmän aikaa, komponenttilavojen 

päällekkäin lastauksen vuoksi. 

 

2. Toimintokustannuksien määrittely 

Taulukon 22 sarakkeeseen 3 on laskettu jokaiselle resurssille vertailumatkaan 

kuluva aika jakamalla sarakkeen 2 arvot tyypillisellä siirtokapasiteetillä. Saatu 

tulos oli yksikössä [min/siirtokapasiteetti/vertailumatka tai kerta]. Kyseinen aika 

muutettiin tunneiksi sarakkeessa 5, jotta pystytään laskemaan resurssille 

toimintokustannus.  

Taulukko 22. Materiaalien siirtoresurssien muuttujia  

 

Toimintokustannukset määriteltiin ensiksi vertailumatkan suhteen. Kertomalla 

sarakkeen 5 luvut sarakkeen 8 henkilökustannuksella, saatiin muodostettua 

ensimmäinen kustannuskerroin yksikössä [€/tyyp.siirtokapas./50m tai krt]. 

Sellaisten resurssien kohdalla, joissa käytetään muuttujana matkaa, jaettiin 

kyseinen kerroin vertailumatkalla. Tällöin saatiin lopullinen toimintokustannus 

esiteltynä taulukossa 23, sarakkeessa 6.  

Taulukon 23, sarakkeessa 5 oleva kuljetuskaluston kustannus saatiin määriteltyä 

yrityksen kirjanpitotietojen ja kuorma-auton pääomatietojen avulla. 

Kuljetuskalustokustannuksiin kuuluu, polttoaine-, korjaus- ja huolto- sekä 

ajoneuvovero- ja vakuutuskustannukset. Laskennassa käytettiin apuna 
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alkutilanteen materiaalivirtojen vaatimat kuljetusten lukumäärät, laskettuna 

tyypillisen siirtokapasiteetin mukaan. Kustannusten kohdistamisessa jouduttiin 

arvioimaan sisäisen kuljetuksen osuus kuorma-autojen kokonaiskustannuksista. 

Diplomityönohjaajan ja kuljetushenkilöstön kanssa päädyttiin sisäisen kuljetuksen 

vastaavan 25 % kuorma-autojen kokonaiskustannuksista. Kun sisäisen kuljetuksen 

kokonaiskustannus saatiin määritettyä, jaettiin se kuljetuksien lukumäärällä, 

jolloin saadaan yhden kuljetuksen kuljetuskalustokustannus. 

Taulukko 23. Materiaalien siirtoresurssien toimintokustannukset 

 

 

3. Kustannuslaskentataulukoiden rakentaminen 

Toimintokustannuksien laskemisen jälkeen luotiin kaksi eri versiota 

kustannustyökalusta. Toinen työkaluista käyttää lähtöarvoina mittauksissa ja 

oletuksissa annettuja vertailuarvoja ja toisessa määritetään muuttuvia arvoja ja 

tarkastellaan niiden vaikutusta toimintokustannukseen. Näiden muuttuvien 

arvojen pohjalta pystytään muodostamaan vertailuja, joista nähdään eri resurssien 

ja muuttujien vaikutukset toimintokustannuksiin. Ensimmäisessä taulukossa 

lasketaan jokaisen materiaalivirran kustannus yksitellen taulukon 24 avulla. 
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Taulukko 24. Yksittäisen materiaalivirran kustannuslaskenta 

 

Taulukkoon syötetään tiedot materiaalivirrasta ja sen siirtoon käytettävistä 

välineistä. Keltaisella pohjalla oleviin soluihin voidaan lisätä tietoja, jolloin 

lopputulos on näkyvissä vihreällä merkityllä alueella. Sarakkeessa 1 nähdään 

valittavissa olevat siirtovälineet. Sarakkeeseen 2 sijoitetaan joko siirtomatka tai 

kuorma-autojen ja hissin kohdalla käyttökerta. Sarakkeeseen 3 merkataan kuinka 

suuri osuus kokonaismateriaalivirrasta siirrettiin kullakin siirtovälineellä. 

Taulukon oikeassa alareunassa saadaan yhteenlaskettu tulos määriteltyjen arvojen 

suhteen yksikössä [€/a]. Sen alapuolella on määritelty, kuinka paljon kustannus 

vastaa yhden henkilön aiheuttamista vuosikustannuksista. Henkilötyövuosissa 

käytetään varastotyöntekijöiden ja kuljetustyöntekijöiden henkilökustannuksia. 

 

4. Taulukon jatkokehitys ja päivittäminen 

Määriteltyjen toimintokustannuksien avulla pystytään laskemaan 

materiaalivirtojen siirtämisestä aiheutuvat kustannukset. Kustannuksien 

laskemista voidaan käyttää hyödyksi kehitettäessä sisäistä logistiikkaa ja 

materiaalien ohjausta. Mitattuja aikoja voidaan käyttää hyödyksi 

tuotantoprosessien läpimenoaikojen tarkentamisessa, mikäli siellä ei ole kaikkia 

resursseja otettu huomioon. Muuttujataulukolla pystytään simuloimaan eri 

tilanteita, joissa tapahtuu muutoksia eri arvoissa, kuten resurssissa, 

materiaalivirrassa tai siirtomatkassa.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

 

Diplomityön tavoitteena oli etsiä kohdeyrityksen sisäisestä logistiikasta ja 

materiaalivirroista tehostamiskohteita. Kappaleessa 6 on esitelty tutkimuksen 

analyysejä, joten tässä kappaleessa pohditaan ratkaisuja löydettyihin prosessien 

ongelmakohtiin, sekä kootaan yhteen materiaalivirta-analyysin keskeisimpiä 

asioita.  

Tutkimuksessa pystyttiin löytämään sekä prosessien toiminnasta, että 

materiaalivirta-analyysistä Lean-filosofian mukaisia seitsemän hukan aiheuttajia. 

(Hines ja Rich, 1997, s. 47) 

 

7.1 Prosessit ja kehitysprojekti 

Tutkimuksen kappaleessa 6.2 käsiteltiin kohdeyrityksen sisäisen logistiikan 

prosesseja haastatteluiden ja havainnoinnin avulla, joiden perusteella pystyttiin 

paikantamaan kehittämiskohteita, joita on koottu yhteen taulukossa 25. 
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Taulukko 25. Prosessien haasteita 

 

 

Ehdotukset 

Vastaanoton näkyvyydellä toiminnanohjausjärjestelmässä ennen varsinaista 

vastaanottoa välttyttäisiin tilanteilta, joissa sidosryhmät eivät tiedä, onko tavara 

saapunut taloon ja missä se sijaitsee. RFID:llä saataisiin tavara helposti 

järjestelmään sen saapuessa taloon. RFID:ä halvempi ja yksinkertaisempi 

vaihtoehto olisi viivakoodilukijalla kuitata toimitus saapuneeksi vastaanottoon. 

Tämä palvelisi tilanteita, joissa vastaanoton odotusjono on pitkä, kuten 
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materiaalivarastolla konttitoimituksissa. Jäljitettävyydessä päästäisiin eteenpäin 

luomalla jokaiseen vastaanottoon oma tunnus, joka pystytään näkemään 

vastaanottoja tarkastellessa. Tällöin sidosryhmät pystyvät näkemään 

järjestelmästä missä tavara sijaitsee.  

Tuotantoverstaiden täydennystilausmenetelmien puutteellisuuteen tulee puuttua 

sekä materiaalivaraston, että verstaan näkökulmasta. Materiaalivaraston 

varastotoiminnan muuttaminen enemmän keräilyvarastomaiseksi toisi ratkaisun 

tähän ongelmaan. Varastoon voitaisiin luoda erillinen keräilyalue, jossa voidaan 

pitää materiaalien puskurivarastoa esimerkiksi kaksilaatikkojärjestelmällä. 

Tuotantoon menevät materiaalien täydennykset tapahtuisivat näin noutoina 

puskurivarastosta. Systeemin avulla saataisiin parannettua laatikoiden 

tilakapasiteetin käyttöä sekä saadaan parannettua materiaalien virtaustehokkuutta. 

Osastonjärjestelijän tekemät muutokset tilauksiin kesken keräilyn ratkeaisi, kun 

toiminnanohjausjärjestelmään luotaisiin kenttä, joka ilmoittaa onko tilaus 

keräilyssä. Tämä ”keräilyssä” tila aktivoituisi heti, kun varastotyöntekijä tulostaa 

keräilylistan, jolloin tilaukseen ei voitaisi tehdä enää muutoksia kuin varaston 

puolella. Tällöin osastonjärjestelijän tulee ilmoittaa puhelimitse varastoon 

haluamastaan muutoksesta, jolloin tieto kulkee välittömästi keräilijöille ja 

muutoksia voidaan vielä tehdä.  

E-talon lähtevien tavaroiden alueen järjestely tavaran tyypin mukaan olisi 

suotavaa. Lähteville tavaroille tulisi tehdä rajat, joka erottaa valmistuotelavat ja 

komponenttilavat omiksi jonoiksi. Lavoja tulee jatkossa osastonjärjestelijöiden 

toimesta latoa valmiiksi päällekkäin, jotta tavarat olisivat kuorma-autokuljettajan 

niitä noutaessa valmiina lastauskunnossa. 

 

Kehitysprojekti 

Kehitysprojekti toimi tutkimuksen kyljessä valmiina ratkaisuna, jonka 

havaittiinkin ratkaisevan joitain taulukossa 25 esitetyistä ongelmista. Uudessa 

lähettämössä lisääntyvä tila tuo joustavuutta lähettämössä tapahtuvaan keräilyyn. 

Keräilyjä voidaan tehdä jatkossa suunnitelmallisesti, koska käytössä oleva tila 

lisääntyi merkittävästi. Huolinnan ja lähettämön toiminnalliset muutokset tuovat 
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parannusta asiakastilausten hallintaan. Asiakastilauksien muutoksista johtuva kiire 

ja hukkatyö vähenevät, sillä keräilyt tehdään suunnitelmallisesti mahdollisimman 

lähellä toimituspäivää.  

Kehitysprojektin mukanaan tuomat muutokset materiaalien varastointiin tuovat 

hyötyjä verstaiden materiaalien saannin kohdalla. A-talon verstasvarasto tuo 

joustavuutta materiaalien saamisessa tuotantoihin prosessoitavaksi. Materiaalien 

helpomman ja joustavamman saatavuuden vuoksi tuotannossa olevia 

puskurivarastoja voidaan mahdollisesti pienentää. A-talon verstasvarastosysteemi 

tulee lisäämään siellä työskentelevien vastaanottotyöntekijöiden työmäärää, 

lisääntyvän materiaalivirran vuoksi.  

Materiaalivaraston muuntuminen verstasvarastoksi helpottaa varaston työtaakkaa. 

Vapautuvan tilan johdosta myös alkutilanteessa tukkoiset käytävät tulevat 

tyhjentymään, jolla on positiiviset vaikutukset varastossa tapahtuvaan keräilyyn 

sekä vastaanottoon. Materiaalivarastolla vapautuvan tilan vuoksi pystytään 

varaston toimintaa kehittämään ja suunnittelemaan uusia ratkaisuja 

varastointiprosessin kehittämiseksi. 

 

7.2 Materiaalivirta-analyysi 

Materiaalivirta-analyysin rakentamisessa onnistuttiin hyvin. Materiaalivirta-

analyysistä tuli kattava ja sen avulla pystyttiin määrittämään tutkimuksen 

tavoitteena olleita tehostamiskohteita. Materiaalivirta-analyysissä käytettiin 

teorioissa esiteltyjä materiaalivirtojen mittareita, sekä pystyttiin Aminoffin (2004, 

kuva 10) mukaisesti havaitsemaan turhia materiaalivirtoja. Materiaalivirta-

analyysin avulla pystyttiin arvioimaan mahdollisten muutoksien vaikutuksia eri 

prosesseissa sekä luomaan ehdotuksia muutoksien suhteen. 

Materiaalivirta-analyysin rakentaminen oli suuri prosessi. Tiedon hankinta, 

suodattaminen ja yhdistäminen, sekä erottelu aiheutti suurimman työmäärän 

tämän diplomityön aikana. Vasta kerättyjen tietojen jälkeen pystyttiin 

analysoimaan materiaalivirtoja tarkemmin ja muodostamaan yrityksen 
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materiaalivirtakuvaajat ennen ja jälkeen muutoksien. Liitteissä 7 ja 8 on esitelty 

yrityksen materiaalivirtakuvaajat. Liitteiden kuvissa on esiteltynä kaikki 

analyysissä selvitetyt pää- sekä sivumateriaalivirrat. Sivumateriaalivirtojen 

kuvaajaan on merkitty tilavuudeltaan pienet virrat sekä havaitut epätoivottavat 

materiaalivirrat. 

 

Lähtötilanteen materiaalivirta-analyysi 

Vastaanotot 

Vastaanottojen analysoinnilla saatiin erityisesti selville niiden kuormituksia 

materiaalivirtojen ja saapuvien toimituksien suhteen. Analyysin perusteella 

voidaan todeta, että kohdeyrityksen vastaanotot ovat merkittävimpiä 

materiaalivirtojen solmukohtia. Tämä oli parhaiten havaittavissa varsinkin 

materiaalivaraston kohdalla, jossa vastaanottoprosessi saattoi venyä useiden 

päivien päähän tavaran saapumisesta. Materiaalivirtojen osalta tulee ensisijaisesti 

keskittyä siihen, että pystytään takaamaan mahdollisimman hyvä virtaustehokkuus 

ja välttämään turhia materiaalivirtoja. Näiden välttäminen ajaa sisäisen logistiikan 

toimintaa eteenpäin, pienentää logistisia kustannuksia ja vähentää ylimääräisen 

työn määrää edesauttaen Lean-filosofian mukaista toimintaa. (Hines ja Rich, 

1997, s. 47) Vastaanottoihin saapuvista materiaalivirroista voidaan todeta, että 

haastavinta niiden hallitseminen on materiaalivarastolla. Siellä keskimääräinen 

päivätilavuusvirta on noin 30 m3 luokkaa ja keskihajonta 22,8 m3. Suuri 

tilavuusvirta ja varsinkin keskiarvon vaihtelu vaativat vastaanotolta sopivat 

puitteet vastaanoton suorittamiseksi.  

Haastatteluista sekä vastaanottojen jälkeisiä materiaalivirtoja tutkimalla saatiin 

selville väärien toimitusosoitteiden aiheuttamat turhat materiaalivirrat. Väärien 

toimitusosoitteiden materiaalivirrat eivät olleet kuutio määrältään kovinkaan 

merkittäviä, mutta ne aiheuttavat ylimääräistä käsittelytyötä sekä vastaanotolle 

että kuljetukselle. Keskusteluissa nousi ilmi seikkoja, joihin yrityksen kannattaa 

kiinnittää huomiota, jotta virheellisten toimitusosoitteiden ongelmaa pystyttäisiin 

välttämään. Ostajien pitää olla tarkempia sen suhteen mihin tavaroita tilataan ja 

omien kuljettajien toimittaessa tavaroita, tulee kuljettajan tarkastaa rahtikirjasta, 

minkä verstaan ostotunnuksella materiaalit on tilattu eikä viedä toimitusta 
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pelkästään osoitteen perusteella. Jos tavara tilataan normaalista poikkeavalle 

varastopaikalle tarkoituksella, tulee siitä tehdä ilmoitus vastaanottotyöntekijälle. 

Tällöin vastaanottotyöntekijä ei joudu tavaran saapuessa selvittämään, miksi 

tavara on saapunut juuri siihen vastaanottoon. 

Vastaanotoille tehtiin nelikenttäanalyysi, jossa analysoitiin vastaanottoja 

toimittajien suhteen. Analyysi jakaa toimittajat tilavuusvirran ja toimitusten 

lukumäärän perusteella. Nelikenttäanalyysi voi toimia oston- ja 

materiaalihallinnon tukena, koska sillä voidaan analysoida eri toimittajia, josta 

voidaan löytää uusia ideoita ostojen toteutukseen. Vastaanottojen näkökulmasta 

nelikenttäanalyysillä pystytään vaikuttamaan esimerkiksi vastaanottojen 

toimintajärjestykseen. 

 

Materiaalivarasto 

Materiaalivaraston kohdalla saatiin selville varastosta tehtävien siirtojen 

merkitykset materiaalivirtoihin eri verstaiden näkökulmasta. Määrällisesti eniten 

varastossa tehtäviä keräilyjä tehtiin Unit-E-talon verstaaseen. Tilavuusvirtojen 

päivittäisen keskiarvojen painottaminen tehtyjen varastosiirtojen lukumäärällä 

antoi parhaimman kuvan materiaalivirran merkitsevyydestä. 

Täydennystilausmäärien suuri vaihtelevuus on yksi haasteita aiheuttava tekijä, 

joka ilmeni myös haastatteluista. Vaihtelevuus pystytään toteamaan myös 

tarkastelemalla eri verstaille tehtyjen siirtojen lukumäärien keskihajontaa. 

Vaihtelevuus aiheuttaa haasteita erityisesti varaston näkökulmasta. Tilausmäärien 

ollessa epätasaiset, on varastossa tehtävän keräilytyön kuormitus epätasaista. 

Nimikkeen virheellinen varastopaikka havaittiin aiheuttavan turhia 

materiaalivirtoja vastaanotosta tuotantoon ja sieltä materiaalivarastolle. Määrät 

eivät ole tilavuudeltaan suuria, mutta jokainen tapahtuma aiheuttaa ylimääräistä 

työtä. A-talon verstaiden kohdalla nämä ovat kriittisiä, koska tavaroiden 

toimittaminen materiaalivarastolle vaatii sisäistä kuljetusta. Ongelman 

ratkaisemiseksi ehdotetaan, että tutkimuksessa muodostettua materiaalia käydään 

läpi ostajien kanssa. Analyysissä kerättyjen nimiketietojen pohjalta voidaan 
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selvittää mitkä nimikkeet ovat sellaisia, joiden ohjaukseen tulee puuttua, jotta 

ongelmalta vältyttäisiin jatkossa.  

Tehdyn materiaalivirta-analyysin perusteella pystyttiin luomaan erilaisia 

skenaarioita sille kuinka materiaalivirtoja tuotantoihin voitaisiin tehostaa. 

Skenaarioita käsiteltiin ainoastaan Unit-verstaan näkökulmasta. Tarkastelussa 

luotiin 4 eri mallia ja käytettiin tärkeimpinä attribuutteina kappaleen 6 alussa 

mainittuja tekijöitä. 

1. Malli 1: Päivän keräilyt-toimitus 

2. Malli 2: Keräily valmis- toimitus 

3. Malli 3: Päivän keräilyt (laatikkotavarat)-toimitus ja rullakko- ja 

lavatavarat keräily-toimitus 

4. Malli 4: Puskurivarastointi 

Mallit 1 ja 2 edustavat ääripäitä. Mallissa 2 varastokeräilyt tehdään niin, että 

keräilyjä tehdään osastonjärjestelijäkohtaisesti. Rullakkoon kerättävät 

laatikkotavarat toimitetaan heti, kun rullakko on saatu täyteen. Lava- ja 

irtorullakkomateriaalit toimitetaan heti keräilyn jälkeen. Mallissa 1 keräilyjä ei 

tehdä tietyn osastonjärjestelijän mukaan, vaan keräilyt tehdään koko työpäivän 

ajalta ja kerätyt materiaalit toimitetaan joko työpäivän päätteeksi, tai seuraavan 

päivän aamuna. Malli 1 edustaa käytännössä nykyistä toimitapaa.  

Mallissa 3 noudatetaan muuten samaa kaavaa kuin mallissa 1, mutta lava- ja 

irtorullakkomateriaalit toimitetaan heti keräilyn jälkeen, mikä parantaa 

virtaustehokkuutta ja vähentää kiinteän lattiakapasiteetin määrää. Mallissa 4 

perustetaan puskurivarastoalue irtorullakkotavaroille, joiden menekki on kaikkein 

suurinta. Nämä tavarat on valittu keskimääräisen siirtotiheyden mukaan. 

Puskurivarastoalue käyttää kahden laatikon järjestelmän periaatetta 

rullakkomuodossa. Jokaisella nimikkeellä on puskurialueella kahden tyypillisen 

tilauserän määrä tavaraa, jolloin alueen keskimääräiseksi kierroksi saadaan 1 kerta 

viikossa. Puskurivarastoaluetta täydennettäisiin aina työpäivän lopuksi, jolloin 

muuta keräilyä ei enää varastossa tapahdu. Puskurivarastoalueen nimikkeet ovat 

tutkimuksessa tehdyn nelikenttäanalyysin mukaan kentän 2 nimikkeitä. Niiden 
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keräilyyn kuluu normaalia enemmän aikaa vaikuttaen koko keräilyprosessiin ja 

työntekoon varastossa. Puskurialue ehkäisee tätä, jonka vuoksi aikaa jää enemmän 

muille keräilyille ja pullonkauloja aiheuttavien puskurinimikkeiden 

toimitustehokkuutta saadaan kasvatettua. Muiden tavaroiden toimitus tehdään 

samalla periaatteella, kuin mallissa 3. Seuraavaan taulukkoon on koottu 

yhteenveto kaikista malleista ja niiden hyödyistä ja haitoista. 

Taulukko 26. Yhteenveto varaston keräily-toimitusmalleista 

 

 

Taulukosta pystytään huomaamaan mallien soveltuvuutdet aiemmin määriteltyjen 

tekijöiden suhteen. Tekijöitä on arvioitu pistein 1-5. Mallien vaatimat kiinteät 

varastointitilat on laskettu materiaalivirtojen perusteella. Jokaisen mallin 

resurssiajat määriteltiin materiaalivirtojen ja kustannustyökalun mittaustietojen 

perusteella. Luvut eivät ole tarkkoja, vaan suuntaa-antavia. Niiden tarkoituksena 

on perustella malleille määriteltyä pisteytystä. 
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Pisteytyksen perusteella tehokkain tilaus-toimitustapa olisi mallin 2 mukainen, 

jossa keräilyt tehdään osastojärjestelijäkohtaisesti rullakoittain. Kuitenkin mallien 

pisteytys ei anna absoluuttista kuvaa siitä, mikä on paras vaihtoehto. Vaan sen 

tarkoituksena on poimia malleista asioita, jotka ovat kullekin mallille ominaisia. 

Tämän perusteella yrityksen tulee miettiä mitä ominaisuutta halutaan painottaa. 

 

Varastoinnin keskittäminen vs. hajauttaminen 

Materiaalivirta-analyysin perusteella muodostettiin myös skenaario varastoinnin 

suhteen tarkastelemalla varastoiden keskittämisen ja hajauttamisen plussia ja 

miinuksia kohdeyrityksen kannalta. Keskittämisessä ensisijaisina etuina on 

resurssien yhdistäminen, jolloin saadaan vähemmällä resurssimäärällä aikaiseksi 

parempaa tehokkuutta materiaalien ohjauksen suhteen. Toisaalta keskittäminen 

vaikuttaa materiaalien toimitusvarmuuteen, joka hajauttamalla on parempi, koska 

materiaalit on helposti saatavilla samassa sijainnissa tuotannon kanssa. 

Hajauttaminen luo riskin tutkimuksessa havaituille sivumateriaalivirtojen 

syntymiselle, kun taas keskusvarastointi käytännössä eliminoi ne kokonaan. 

Materiaalien siirtokustannuksien osalta keskitetty varastointi on arvokkaampaa, 

koska se vaatii kuorma-auto kuljetusta. Kuitenkin muissa kustannuksissa, kuten 

varastointi-, henkilöresurssi- ja käsittelykustannuksissa keskusvarastointi tulee 

luultavimmin olemaan kustannustehokkaampaa. Keskittämisen ja hajauttamisen 

plussia ja miinuksia on koottu yhteen taulukossa 27.  
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Taulukko 27. Varaston keskittäminen vs hajauttaminen 

 

 

Lähettämö ja toimitukset 

Lähettämöön tehdyillä valmistuotteiden siirroilla on materiaalivirtojen kannalta 

merkitys materiaalien siirrossa ja sisäisessä kuljetuksessa. Tässä tehtiin tarkastelu 

koskien yrityksellä olevien satelliittikokoonpanojen tuotannon muuttamisesta. 

Tarkastelussa luotiin 3 skenaariota mahdollisista satelliittikokoonpanojen 

valmistuspaikoista: 

1. Satelliittien materiaalit ja tuotanto F-talolla 

2. Satelliittien materiaalit materiaalivarastolla ja tuotanto F-talolla 

3. Satelliittien materiaalit materiaalivarastolla ja tuotanto E-talolla 

Skenaarioita vertailtiin nykytilanteeseen hyötyjen ja haittojen perusteella, sekä 

materiaalien siirron kustannusnäkökulmasta. Jokaisella skenaariolla on hyvät ja 

huonot puolensa. Kuitenkin yhteenvedosta on havaittavissa kaksi parhainta 

vaihtoehtoa, jotka ovat skenaariot 1 ja 3. Vaikka skenaariossa 3 materiaalien 

siirtokustannukset ovat suurimmat muihin nähden, tuo vaihtoehto paljon muita 

hyötyjä. Tärkeimpänä se mahdollistaa tuotannontukitiimin ja tuotannon 
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sijaitsevuuden samassa paikassa. Lisäksi se mahdollistaa verstastoimituksien 

käyttämisen, kun saman tuoteperheen tuotteet valmistuvat samassa paikassa. 

Skenaariossa 1 materiaalit varastoitaisiin samassa paikassa tuotannon kanssa, 

jolloin materiaalien saatavuus on joustavaa ja parantaa virtaustehokkuutta. 

Satelliittikokoonpanojen valmistuspaikan nykytila ja skenaarioiden yhteenveto on 

esitelty seuraavassa taulukossa: 
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Taulukko 28. Satelliittikokoonpanojen skenaarioiden yhteenveto 

 

 

Toimituksien materiaalivirtoihin liittyen tehtiin tarkastelu nk. verstastoimituksista. 

Tehdyssä tarkastelussa huomattiin, että suurin osa toimituksista sisälsi ainoastaan 

tuotantolaitos-A:ssa valmistuneita tuotteita ja 23 % toimituksista olisi voitu 

toimittaa suoraan E-talon verstaalta. Materiaalivirtana se vastasi 8,2 % 

valmistuotteiden kokonaismateriaalivirroista. Verstastoimituksissa etuna on se, 

että ei tarvittaisi lähettämöprosessia eikä valmistuotteita tarvitsisi kuljettaa 

lähettämöön varastoitavaksi. Ne vähentäisivät tuotteiden käsittelytyötä, jonka 

vuoksi myös riski tuotteiden vahingoittumisesta pienenee. Kuitenkin 

verstastoimituksien tulisi olla kooltaan sen verran isoja, että kustannuksien 

puolesta suoratoimitus olisi järkevää. Verstastoimituksien käyttöönotto vaatisi 

molempien tuotantolaitosten lähtevien tavaroiden alueille nykyistä isompia 

varastointitiloja. 
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Kehitysprojektin jälkeinen materiaalivirtakuvaaja 

Saatujen tulosten mukaan kehitysprojektin vaikutukset komponenttien 

materiaalivirtoihin tulee olemaan suurimmat keskusvarastolla sekä A-talon 

vastaanotossa. Materiaalivarastolle saapuvien materiaalivirtojen pienentyessä 

lähes 60 %, saadaan helpotusta siellä tapahtuvaan vastaanottoon sekä varastossa 

tapahtuvan toiminnan suhteen. Suurimmat materiaalivirrat kääntyvät A-talon 

vastaanottoon, missä saapuvan materiaalivirran määrä tulee kasvamaan noin 

52 %. Hajautuksen vuoksi vastaanotettavien toimituksien lukumäärä 

kokonaisuudessaan tulee kasvamaan, koska molemmat tuotantoverstaat käyttävät 

samojen toimittajien materiaaleja. Haasteena tulee olemaan käytettävissä oleva 

tila ja selviytyminen suurista materiaalivirroista. Haasteesta selviytymiseksi 

joudutaan vastaanotto-A:ssa tekemään henkilöresurssien lisäystä. Tämä ei 

kuitenkaan vaadi lisärekrytointeja, sillä henkilöresursseja saadaan siirrettyä 

materiaalivarastolta, missä resurssien tarve vähenee.  

Valmistuotelähettämön kohdalla muutokset ovat olleet onnistuneita ja niihin on 

sopeuduttu hyvin. Valmistuotteiden osalta E-talon valmistuotemateriaalivirrat 

kääntyvät uuteen lähettämöön, joka ei kuitenkaan aiheuta muutoksia toimintaan 

tai kustannuksiin. Uutena materiaalivirtana tulee A-talon tuotannoista lähtevät 

valmistuotteet, joita viedään sisäisellä kuljetuksella uuteen lähettämöön.  

Materiaalivaraston toiminnan kannalta varaston hajauttaminen vähentää 

keskusvarastolla tehtävien keräilyjen määrää. Varastojen välisten siirtojen määrät 

vähenevät noin 36 %. Vaikutusta varaston läpimenoaikaan ei voida suoraan 

määrittää keräilyjen tai vastaanoton muutoksien avulla. Kuitenkin arviolta 

läpimenoaika tulee paranemaan noin 40-50 %. Arvio perustuu ensisijaisesti 

siihen, että varaston tukkoisuus vähenee, jonka vuoksi yhteen keräilyyn vaadittava 

työmäärä tulee laskemaan.  

Molempiin verstasvarastoihin perustetaan vastaanottotarkastuspiste, jossa 

pystytään tekemään yksinkertaisimmat materiaalien tarkastukset. Tämän ansiosta 

saadaan vastaanottotarkastamoon meneviä materiaalivirtoja pienennettyä, jolla 

oletettavasti on myös vaikutusta tarkastamon läpimenoaikaan. Kuitenkin A-talolta 
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lähtevät materiaalivirrat vastaanottotarkastamoon tulevat kasvamaan 

verstasvarastoinnin johdosta lähtötilanteeseen verrattuna. 

Edellä mainittujen muutoksien pohjalta saatiin muodostettua 

materiaalivirtakuvaaja kehitysprojektin jälkeisestä tilanteesta. Kuvaaja on esitetty 

liitteessä 9. On vaikea arvioida verstasvarastoinnin vaikutusta ei toivottuihin 

sivumateriaalivirtoihin, kuten vääriin toimitusosoitteisiin. Kuitenkin voidaan 

todeta, että väärien toimitusosoitteiden kohdalla materiaalivirta A-talon ja 

keskusvaraston välillä tulee oletettavasti poistumaan. Samalla sisäisten 

kuljetuksien lukumäärä tulee tältä osin pienenemään. Lisäksi materiaalivirrat A-

talon tuotantoverstailta keskusvarastoon loppuvat, sillä virheellisten 

ostonohjausten tilanteessa nimikkeet ohjataan suoraan A-talon verstasvarastoon.  

 

7.3 Kustannustyökalu 

Työkalun käyttö 

Materiaalivirtojen kustannuslaskentaa varten kehiteltiin kustannuslaskentatyökalu. 

Laskentatyökalun määrittämisessä käytettiin toimintolaskennan periaatteita. 

Toimintolaskennan käyttäminen oli perusteltua, sillä sen avulla saatiin 

kohdistettua materiaalien siirtoresursseille kustannuskertoimet. 

Kustannuskertoimia käytettiin materiaalien siirroista ja kuljetuksista aiheutuvien 

kustannuksien selvittämiseen materiaalivirta-analyysissä. Nämä kustannukset on 

esitelty liitteen 10 taulukossa. Saaduillla tuloksilla pystytään vertailemaan 

kehitysprojektin ja alkutilanteen välisiä eroja. Kokonaiskustannukset 

lähtötilanteessa ja alkutilanteessa on esitelty taulukossa 29. 
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Taulukko 29. Alkutilanteen ja kehitysprojektin jälkeisten materiaalivirtojen siirtokustannukset 

 

Kehitysprojektilla ei lähdetty hakemaan materiaalien siirtojen kustannushyötyjä, 

vaan saavutettavat hyödyt saadaan toimintojen tehostumisen kautta, kuitenkin niin 

että kustannustehokkuus pysyisi vähintään samana. Kuten luvuista voidaan 

huomata, tuo valmistuotelähettämön muutto ja sen osaprojektit mukanaan pienet 

kustannussäästöt materiaalien siirtokustannuksissa. 

 

Kustannustyökalun päivittäminen ja arviointi 

Kustannustyökalusta luotiin kiinteä versio, joka laskee kustannukset 

materiaalivirta-analyysin lukujen perusteella, sekä versio, jolla voidaan 

muodostaa herkkyyanalyysejä eri muuttujien mukaan. Päivitettävyytensä vuoksi 

kustannustyökalua voidaan laajentaa, esimerkiksi resurssien lisääntyessä tai 

oletusarvojen muuttuessa. Muutoksia ja päivityksiä varten on työkalun 

toimintaperiaate erikseen dokumentoitu.  

Kustannustyökalun todettiin olevan toimiva ja havainnoillistava, jota pystytään 

jatkossa käyttämään hyödyksi eri logististen prosessien suunnittelussa. Työkalun 

jatkokehittämisessä voidaan esimerkiksi määrittää prosessien sisäisten 

materiaalivirtojen siirroista aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuksessa saadut 

kustannuskertoimet eivät edusta absoluuttisia todellisia arvoja syntyvistä 

kustannuksista, vaan ovat enemmän suuntaa-antavia suuruusluokaltaan. Tämän 

vuoksi kustannukset ovat todellisuudessa kerrannaisia määritettyihin nähden. 
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7.4 Jatkotutkimus 

Diplomityön aihealue oli sen verran laaja, että jatkotutkimuskohteita löytyi useita. 

Yksi mielenkiintoisimmista jatkotutkimuskohteista on mahdollisten suorien 

verstastoimituksien kannattavuuden selvittäminen. Tutkimuksessa tulisi selvittää 

millaisilla toimitusmäärillä saataisiin suorista verstastoimituksista kannattavaa. 

Lisäksi siihen liittyisi olennaisesti myös se, että voitaisiin selvittää mitä muita 

toimenpiteitä tai muutoksia eri prosesseisssa verstastoimituksien toteuttaminen 

vaatisi. Verstastoimituksien tutkimisessa myös tässä tutkimuksessa rakennettu 

kustannustyökalu pääsisi toimintaan.  

Jos verstaiden materiaalivirtoja lähdettäisiin pilkkomaan osiin, saataisiin selville 

tuotannon kasvun tarkat vaikutukset vastaanottoihin ja muihin toimintoihin. Tässä 

analyysissä materiaalivirroissa ei menty tuotannon sisälle, jonka vuoksi saadut 

tulokset perustuvat käsiteltyjen toimintojen tietoihin. Jatkotutkimuksena voitaisiin 

tutkia verstaskohtaisesti materiaalivirtoja. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää 

mahdollisimman syvällisesti eri tuotteissa olevat materiaalien määrät ja sitä kautta 

analysoida materiaalivirtoja esimerkiksi tuotannon kasvun tai tuotteen 

ominaisuuksien muuttuessa. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä lisäksi 

tarkastelemalla yksitellen jokaista tässä tutkimuksessa ollutta prosessia ja niiden 

sisäisiä materiaalivirtoja. Kehitetyn kustannustyökalun avulla voitaisiin määrittää 

esimerkiksi varastossa tapahtuvasta työstä aiheutuneet kustannukset, jokaiselle 

prosessivaiheelle. 
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8. YHTEENVETO 

 

Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen sisäisen logistiikan prosessien ja 

materiaalivirtojen lähtötilanteen määrittelyn avulla tunnistaa tehostamiskohteita ja 

luoda kehitysehdotuksia materiaalivirta-analyysin pohjalta. Työssä arvioitiin 

myös tutkimuksen aikana suoritettavan kehitysprojektin vaikutuksia prosesseihin 

ja materiaalivirtoihin. Kehitysprojektina oli valmistuotelähettämön siirtäminen 

erilliseen toimitilaan sekä materiaalivaraston hajauttaminen verstasvarastoiksi. 

Ennen tutkimuksen aloittamista pyrittiin kirjallisuutta tutkimalla löytämään 

keinoja prosessien analysoimiseen ja mallintamiseen sekä kehityskohteiden 

havaitsemiseen. Materiaalivirtojen osalta keskitytttiin kirjallisuudessa etsimään 

tietoa materiaalien ohjaamisesta ja materiaalivirtojen mittaamisesta, joka oli 

pääosassa tässä tutkimuksessa.  

Tutkimusta toteutettiin vaiheittain. Joitain vaiheita suoritettiin myös 

yhtäaikaisesti, sillä vaiheet eivät olleet aina toisistaan riippuvaisia. Ensiksi 

lähdettiin liikkeelle alkutilanteen materiaalivirtojen esityksellä, jolla saatiin 

selville materiaalien päävirrat. Teoriaosiossa esiteltiin materiaalivirtojen 

mittareita, joita pystyttiin käyttämään hyödyksi niiden tutkimisessa.  

Prosessijohtamisen teorioiden pohjalta lähdettiin liikkeelle tutustumalla 

tutkittaviin prosesseihin. Prosesseja lähdettiin tutkimaan haastatteluiden ja 

havaintojen kautta. Haastattelut suoritettiin tutkittavista toiminnoista tai 

toimintojen materiaalien ohjauksesta vastaaville henkilöille. Samanaikaisesti 

suoritettiin myös havainnointia eri prosessien toiminnoista. Tähän antoi tukea 

tutkijan aikaisempi työkokemus yrityksessä. Haastatteluista ja havainnoinnissa 

saatiin selville eri toiminnoissa ilmenneitä toiminnallisia sekä 

materiaalienohjaukseen liittyviä haasteita. Haasteita arvioitiin ja mietittiin niihin 

ratkaisuja.  

Kehitysprojektin suhteen lähdettiin projektin alussa suunnittelemaan uuden 

lähettämön layoutia. Teoriaosiosta saatiin vinkkejä layoutin suunnittelussa 

huomioon otettavista asioista. Uuden lähettämön varastoinnin tarpeita selvitettiin 
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haastattelemalla kuljetus- ja lähettämövaraston esimiehiä. Layoutin suunnitteluun 

liittyi olennaisesti uuden lähettämövaraston keräilyalueiden määritys, sekä 

kuormalavahyllyjen paikkojen suunnittelu ja hankinta. Projektilla on vaikutuksia 

sekä yrityksen materiaalivirtoihin, että tämän tutkimuksen alaisiin toimintoihin. 

Projektin suhteen arvioitiin sen mukanaan tuomia hyötyjä ja vaatimuksia. 

Tutkimuksessa havaittiin sen tuovan ratkaisuja joihinkin haastatteluissa ja 

havainnoinnissa ilmenneisiin haasteisiin.  

Materiaalivirta-analyysin tekeminen oli tutkimuksen työllistävin osuus ja samalla 

palkitsevin. Tietojen etsimiseen kului todella paljon aikaa. Tietojen etsiminen, 

yhdistäminen ja analysointi oli kuitenkin antoisinta. Haastetta tiedon etsimiseen 

toi oikeanlaisen tiedon löytäminen, johon apua saatiin työnohjaajalta ja eri 

prosesseista vastaavilta henkilöiltä. Tehdyllä materiaalivirta-analyysillä pystyttiin 

määrittämään yrityksen kannalta olennaisten sisäisten materiaalivirtojen 

lähtötilannetta ennen kehitysprojektin mukanaan tuomia muutoksia. Tietoa 

etsittiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, josta tiedot ladattiin Exceliin ja 

yhdisteltiin sopivaan muotoon. Lähtötilanteen määrityksen avulla pystyttiin 

määrittämään myös kehitysprojektin mukanaan tuomat vaikutukset yrityksen 

materiaalivirtoihin.  

Materiaalivirtoja analysoitiin eri kirjallisuudesta ilmenneiden mittareiden sekä 

ABC- ja nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysissä mentiin 

materiaalivirroissa syvemmälle. Vastaanoton materiaalivirtoja tarkasteltiin 

toimittajien perusteella, materiaalivarastoa nimikkeiden ja toimituksia asiakkaan 

perusteella. Nelikenttäanalyysien tuloksena saatiin luotua suuntauksia eri kenttien 

ominaisuuksien perusteella. Varsinkin materiaalivaraston nelikenttäanalyysillä 

saatiin selville sieltä tehtävien tilausten merkitys materiaalivirroille. 

Nelikenttäanalyysin perusteella pystyttiin havaitsemaan ne kentät, joiden 

nimikkeiden tilaus-toimitusprosessiin yrityksen tulee panostaa. Tuloksena 

muodostettiin skenaarioita materiaalivaraston tilaus-toimitusprosessin suhteen. 

Skenaarioita arvioitiin vertailemalla niiden hyviä ja huonoja puolia. Arviointia 

suoritettiin virtaustehokkuuden, tilatehokkuuden, toimitustehokkuuden ja 

henkilöresurssitehokkuuden perusteella. 
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Erityisen mielenkiintoisena osa-alueena materiaalivirta-analyysissä oli nk. 

verstastoimituksien tarkastelu. Verstastoimituksien tarkastelun tuloksena oli 

ensisijaisesti sellaisten toimituksien määrittäminen, jotka olisi voitu 

tarkastelujakson aikana toteuttaa suoraan verstailta ilman lähettämöprosessia. 

Koska tarkastelussa raapaistiin vain pintaa kyseisestä aiheesta, saataisiin siitä 

jatkossa mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde.  

Materiaalivirta-analyysin päätteeksi luotiin yrityksen käyttöön kustannustyökalu, 

jolla pystytään määrittämään materiaalivirtojen siirtojen henkilökustannuksia eri 

siirtovälineillä. Kustannustyökalun luomiseksi tarvittiin kirjallisuuslähteitä 

toimintolaskennan periaatteista, sillä kustannusajureita määriteltiin jokaiselle 

käytettävälle siirtovälineelle. Kustannustyökalun kehittäminen piti sisällään 4 

vaihetta. Ensiksi tehtiin mittaukset eri resurssien kuluttamista ajoista 

vertailumatkan tai käyttökerran sekä siirtomäärän mukaan. Mittauksien pohjalta 

määritettiin toimintoajurit jokaiselle resurssille. Toimintoajureiden avulla 

pystyttiin laskemaan materiaalivirta-analyysin mukaisten virtojen kustannuksia. 

Työkalusta luotiin kaksi eri taulukkoa, joista toinen on kiinteä taulukko 

mittaustuloksien, tehdyn materiaalivirta-analyysin ja oletuksien mukaan. Toisella 

voidaan simuloida materiaalivirtojen kustannuksia eri muuttujien mukaan.  

Tutkimuksessa asetetut tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Tutkimuksessa 

toteutetut analyysit palvelevat yrityksen prosessien jatkokehittämistä. Koko 

tutkimuksen tärkeinpänä tuloksena saatiin kattavan analyysin perusteella 

kartoitettua turhia materiaalivirtoja, sekä ehdotuksia toiminnallisiin muutoksiin eri 

skenaarioiden merkeissä. Kehitetyllä kustannustyökalulla yrityksen logistisista 

prosesseista vastaavat henkilöt voivat määrittää materiaalivirroista aiheutuvia 

kustannuksia, joka toimii toimintojen suunnittelun apuvälineenä.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Prosessikuvauslomake (Anon, 2013)(Lahden Ammattikorkeakoulu, 

2013) 
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LIITE 2. Yrityksen materiaalivirta kuvaaja 
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LIITE 3. Haastattelujen kysymyslista: tuotannot, varasto ja vastaanottotarkastus 

Haastettelukysymykset 

Tuotannot, varasto, vastaanottotarkastus 

Materiaalienohjaus ja Materiaalivirrat  

1. Mikä on teidän tehtävänne X materiaalivirtojen osalta? (R, K, V, VOT, 

SO) 

2. Mitä toimintoja liittyy X prosessiin? (VOT 

3. Kerro jotain X materiaalivirroista (input ja output) (R, K, V, SO) 

4. Minkälaista tiedonkulku käytäntöä käytätte materiaalienohjaamisessa?(R, 

K, V, VOT) 

5. Päivittäisten materiaalivirtojen määrät X tuotantoon? (R, SO) 

6. Päivittäisten materiaalivirtojen määrät E- taloon? (K, V, VOT, SO) 

7. Päivittäisten materiaalivirtojen määrät A-taloon? (K, V, VOT, SO) 

8. Minkälaiset ovat materiaalivirrat, jotka lähtevät ulos organisaatiosta? (V) 

9. Pystyttekö nimeämään pullonkauloja X materiaalien ohjaamisessa? (R, K, 

V, VOT, SO) 

10. Mitkä ovat suurimmat haasteet X:n materiaalienohjauksessa? (R , K, V, 

VOT)  

11. Kuinka uskotte mahdollisen X materiaalien varastoinnin muuttamisen 

verstasvarastoinniksi A-taloon vaikuttavan materiaalien ohjaukseen X 

kannalta? (R, V, VOT)  

12. Kehitysehdotuksia materiaalivirtaprosesseihin? sekä fyysiseen 

materiaalivirtaan että informaatioavirtaan liittyen. (K, V, VOT, SO) 

K= koneistamo maalaamo 

V= Varaosat 

VOT= Vastaanottotarkastus 

R= Röntgen verstas 

SO= Materiaalivarasto 
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LIITE 4. Haastattelujen kysymyslista: lähettämö ja kuljetus 

Haastattelukysymykset 

Lähettämö ja kuljetus 

Ennen lähettämön siirtymistä 

1. Minkälaiset resurssit teillä tällä hetkellä on lähettämön ja kuljetuksen 

osalta?  

2. Kerro pääpiirteittäin kuljetuksien suunnittelusta ja toiminnasta?  

3. Miten lähtevät tuotteet on asetettu lähettämön tiloissa?  

4. Onko teillä minkälaisia oman toiminnan mittareita/tilastoja käytössä?  

5. Mitä asioita nykyisessä toiminnassanne voisi muuttaa/parantaa/kehittää? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 5. Haastattelujen kysymyslista: Vientihuolinta 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Vientihuolinta 

1. Kerro hieman vientihuolinnan toimintaperiaatteesta? 

a. mitä tekee? 

b. sidosryhmät? (talon sisäiset, asiakkaat, toimittajat) 

2. Kerro hieman vientihuolinnan prosessin vaiheista? 

3. Millä tavoin toimitte yhteistyössä lähettämön ja kuljetuksen kanssa? millä 

tavoin kommunikoitte lähettämön ja kuljetuksen kanssa? 

4. Materiaalivirroista huolinnan näkökulmasta, minkälaiset toimitukset ovat 

yleisimpiä ja minkä suuruisia ovat tavallisesti toimitettavat määrät esim. 

maittain? 

5. Mitä haasteita liittyy nykyiseen huolinnan ja lähettämön/kuljetuksen 

väliseen suhteeseen? 

6. Mitä haasteita muut toiminnot, kuten tuotanto aiheuttaa huolinnan omaan 

toimintaan? 

7. Mitä haasteita lähettämön siirtyminen eri toimitiloihin, kuin missä huolinta 

sijaitsee aiheuttaa huolinnan ja lähettämön väliseen suhteeseen? 
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LIITE 6. Lähettämön uusi layout 
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LIITE 7. Alkutilanteen päämateriaalivirrat 
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LIITE 8. Lähtötilanteen sivumateriaalivirrat 
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LIITE 9. Päämateriaalivirrat kehitysprojektin jälkeen 

 



 

LIITE 10. Materiaalivirtojen siirtokustannukset. 

 


