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Varaosavarastoihin kohdistuu entistä enemmän samoja vaihto-omaisuuden 

hallinnan vaatimuksia kuin raaka-aine ja lopputuotevarastoihin. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kunnossapito-organisaatio voi 

vastata näihin tavoitteisiin heikentämättä koneiden ja laitteiden teknistä 

käytettävyyttä ja lisäämättä riskiä tuotannon menetyksille.  

 

Kirjallisuudessa on esitetty suuri joukko eri lähtökohdista kehitettyjä 

analysointimalleja ja varastonpitopolitiikoita. Niiden avulla varaosia voidaan 

jakaa eri luokkiin ja niiden muodostamaa kokonaisuutta hallita. Teoriaosiossa on 

suoritettu kirjallisuuskatsaus käytetyimpiin menetelmiin ja tapaustutkimuksiin. 

Empiiriaosiossa menetelmien soveltuvuutta tutkittiin käytännössä. 

Tiedonkeruussa käytettiin case-yrityksen dokumentteja ja tietojärjestelmistä 

saatavaa tietoa, sekä havainnointia ja avoimia haastatteluita. 

 

Tutkimuksen tuloksena havaittiin merkittävä kehityspotentiaali, jonka 

hyödyntämiseksi saatiin määriteltyä tarpeisiin ja tutkimuksen lähtökohtana 

olleeseen viitekehykseen sopivat analysointi- ja varastonhallintamenetelmät. 

Varastokokonaisuuden hallintapolitiikka ehdotettiin lisättäväksi osaksi 

laatujärjestelmää. Sen avulla menetelmien johdonmukainen noudattaminen ja 

ohjeiden ajan tasalla pitäminen toteutuvat myös käytännössä.   
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Spare part inventories managed by maintenance organization are facing many 

similar demands as are work-in-progress and end product inventories. The 

purpose of this study was to find out how a maintenance organization can meet 

the challenges without reducing the technical availability of the installations or 

risking the production or sales.   

 

In literature a great number of analysis methods and stocking policies are 

represented. They can be utilized for categorizing and managing the spare part 

stocks. In theoretical part, recent literature was reviewed on the most commonly 

used methods and case studies. In empirical part the usage of those methods was 

studied in practice. Data was collected from documents and information systems 

of the case–company as well as from observations and unstructured interviews.  

 

This research revealed an evident development potential. The selection of 

suitable analysis methods and policies according to set purposes and research 

framework was succesfully made. Warehouse management policies was 

proposed to be incorporated as a part of management standards in the future. This 

arrangement can ensure the alignment and consistency in practice. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Taustaa 

 

Yrityksiin sijoitetun pääoman tuottovaatimukset ovat kasvaneet yhä useammilla 

teollisuudenaloilla. Tämän seurauksena myös vaihto-omaisuuden hallinta on 

kasvattanut merkitystään. Varaosavarastot sitovat varsinkin pääomavaltaisilla 

aloilla merkittävän osan yrityksen pitkäaikaisesta vaihto-omaisuudesta aiheuttaen 

monia suoria ja epäsuoria kustannuksia jotka heikentävät yrityksen taloudellista 

suorituskykyä (Luit ym. 2011, s. 992). Kunnossapito-organisaatioiden tulisikin 

parantaa tietämystään siitä, mitä haittavaikutuksia suurilla varastoilla on yritykselle 

ja minkälaisilla menetelmillä voidaan parantaa varaosavarastojen hallintaa, 

menettämättä laitteiden teknistä käytettävyyttä ja lisäämättä riskiä myynnin tai 

tuotannon menetyksille. 

 

Varaosia hankitaan yrityksissä omaan varastoon muuttuvien tarpeiden mukaan 

laitteiden pitoaikana ja käyttöomaisuusinvestointien yhteydessä. Varaosavarastot 

ovat pääsääntöisesti luonteeltaan hyvin staattisia verrattuna raaka-aine- ja 

lopputuotevarastoihin, eivätkä ne esimerkiksi sopeudu toiminta-asteen muutoksiin. 

Vaihto-omaisuuden eräs taloudellinen perusolettama on, että se on muutettavissa 

suhteellisen nopeasti ja helposti käteiseksi. Tällainen piirre ei kuitenkaan kuvaa 

varaosavarastoja, koska varaosia on vaikea myydä ja muuttaa enää takaisin rahaksi.  

 

Pitkään varastossa seisovien nimikkeiden osalta myös hävikkiriski kasvaa 

oleellisesti. Jotkut varaosat saattavat mennä vanhentuessaan kokonaan 

käyttökelvottomiksi (Diallo ym. 2009, s. 191). Kone- ja laitekannan muutosten 

yhteydessä onkin hyvin tyypillistä, että poistettavien koneiden varaosia joudutaan 

sekä lukumääräisesti että arvolla mitattuna romuttamaan huomattavia määriä.   
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Teollisuusyritysten kunnossapitotoimintojen suorituskykyyn liittyviä osa-alueita 

on kehitetty ja tutkittu paljon viime vuosikymmeninä (Komonen 2002, s. 16). 

Tiivistetysti voidaan edelleen sanoa, että kunnossapito on silloin toimivaa ja 

tehokasta kun tuotantolaitteilla on korkea tekninen käytettävyys ja kustannukset 

pystytään pitämään matalana. Kunnossapidon taloudellista suorituskykyä on 

perinteisesti lähestytty sen toiminnasta aiheutuvien suorien kustannusten 

mittaamisella. Tämän rinnalle on tullut yrityksen pääoman hallinnan mukanaan 

tuomia uusia laajavaikutteisia taloudellisia tavoitteita ja menetelmiä kunnossapidon 

kokonaiskustannustehokkuuden kehittämiseksi. 

 

Varaosavarastojen analysointimenetelmiä on kehitetty jo vuosikymmeniä, mutta 

yrityksillä on edelleen vaikeuksia hallita kokonaisuutta muun muassa 

osaamispuutteen ja eri toimintojen välisen siiloutumisen aiheuttamien ongelmien 

vuoksi (Cavalieri ym. 2008, s. 380.). Braglia ym. (2004, s. 55) arvioi varastojen 

hallinnan puutteen erääksi syyksi ongelman monimutkaisuuden. Varastoissa 

olevien nimikkeiden määrät ovat suuria, kaikkea tarvittavaa tietoa ei ole usein 

saatavilla ja päätöksentekoa vaikeuttavia tekijöitä on paljon. Ferrari ym. (2006, s. 

905) esittää varaosavarastojen hallinnan suurimmaksi ongelmaksi nimikkeiden 

varastotasojen oikean määrittämisen vaikeasti ennustettavan kysynnän vuoksi. 

Pääomavaltaisilla aloilla kuten prosessi- ja kaivosteollisuudessa sekä ilmailualalla, 

vaihto-omaisuuden hallinnan tehostaminen on herättänyt kiinnostusta myös 

kunnossapito-organisaatioissa. Erilaisten tapaustutkimusten myötä (Cavalieri ym. 

2008, s. 391–393, Roda ym. 2013, s. 539–545 ) ajankohtaista kirjallisuutta 

analysointi- ja varastonhallintamenetelmien soveltamisesta on melko hyvin 

saatavissa. 

 

Varaosien puutostilanteet saattavat aiheuttaa kalliita kustannuksia yrityksille. 

Kuitenkin samaan aikaan varaosavarastojen kokoa ja arvoa tulisi huomattavasti 

pienentää. Varaosien määrä nousee jo keskikokoisissakin teollisuusyrityksissä 

useisiin tuhansiin nimikkeisiin. Varaosiin sitoutuneen pääoman hallinnan 

tehostamiseksi tarvitaankin erityisesti niitä varten kehitettyjä ratkaisumalleja.  
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Ongelmien ratkaisemiseen on kehitetty erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 

menetelmiä. Matemaattisia menetelmiä on käytetty varastojen optimoinnissa jo 

pitkään. Varaosien analysoinnissa niiden käytettävyydellä saattaa olla rajoitteita, 

koska ne voivat olla monimutkaisia käyttää. Matemaattiset mallit saattavat myös 

liikaa yksinkertaistaa ja yleistää ominaisuuksiltaan erilaisia nimikkeitä (Braglia 

2004, s. 56). Toisaalta suurten varaosamäärien käsittelyä ei ole kokonaisuudessaan 

aina mielekästä tai edes mahdollista suorittaa nimikekohtaisesti, joten 

taulukkolaskentaan perustuvat mallit toimivat hyvin varaosavaraston yleiskuvan 

muodostamisessa. Valinnat erilaisten analyysimenetelmien välillä ovat aina 

yrityskohtaisia. Varaosavarastojen hallintaan saattavat myös vaikuttaa 

merkittävästi alakohtaiset turvallisuus-, laatu- ja käyttövarmuusvaatimukset.  

 

Kuten muutamista yllämainituista kirjallisuudesta esiin nostetuista huomiosta 

voidaan päätellä, useat taloudelliset ja tekniset näkökulmat asettavat varaosiin 

sitoutuneen vaihto-omaisuuden yrityksissä omaan erityisasemaansa. Sen hallinnan 

kehittäminen vaatii varaosavarastojen analysointia varten luotujen menetelmien 

käyttöä, sekä kunnossapito-organisaation lisäksi yrityksen muidenkin tahojen 

osallistumista. Tämä viitekehys antaa tutkimukselle mielenkiintoisen ja 

ajankohtaisen lähtökohdan. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kunnossapidon 

varaosavarastojen hallintaa voidaan käytännössä kehittää kirjallisuudessa esitettyjä 

varaosaluokittelu- ja varastonhallintamenetelmiä hyödyntäen.  Tutkimusongelmaan 

pyritään löytämään vastauksia seuraavilla kysymyksillä: 

 

 

1. Miksi yrityksen vaihto-omaisuustavoitteet tulisi huomioida myös 

kunnossapidon näkökulmasta? 

 

2. Miten kunnossapito-organisaatio voi analysoida varaosiin 

sitoutunutta vaihto-omaisuutta ja arvioida eri menetelmien 

tuloksia? 

 

3. Millä tavalla eri analysointimenetelmiä ja toimintamalleja 

voidaan käytännössä hyödyntää? 

 

 

Vaihto-omaisuuden hallintaa valmistavan teollisuusyrityksen taloudenpidon 

käsitteenä ei tarkastella tässä tutkimuksessa koko laajuudessaan, vaan keskitytään 

erityisesti osa-alueisiin, joissa kunnossapito-organisaatiolla on 

vaikutusmahdollisuuksia. Varaosavarastoja käsitellään tässä tutkimuksessa 

yksinomaan osana yrityksen vaihto-omaisuutta. 

 

Empiirinen osuus käsittää elintarvikealalla toimivan suuren teollisuusyrityksen 

varaosavaraston nykytilanteen arvioinnin ja kehittämistoimenpiteiden esittämisen 

sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimusten pohjalta esitetään 

ehdotuksia menetelmistä varaosien analysointiin ja varastokokonaisuuden 

hallintaan. Analysointimenetelmien ja varastonhallintapolitiikkojen käyttöönotto 

on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  
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1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimusongelma määrittelee tarkastelunäkökulmasta riippuen, minkälainen 

tutkimusote sopii tarkoitukseen parhaiten. Tutkimusotteet voidaan jakaa 

laadullisiin ja määrällisiin tutkimustyyppeihin (Hirsjärvi ym. 2008, s. 186). 

Laadulliseen tutkimukseen sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen, ja 

kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 

2008, s. 157). Tässä diplomityössä tutkitaan kirjallisuudessa esitettyjen 

menetelmien käytännön soveltuvuutta teollisuusympäristössä, joten kyseessä on 

empiirinen tapaustutkimus, jonka laaja lähestymistapa on laadullinen tutkimusote.  

 

Tiedonkeruussa on käytetty kirjallisuuslähteitä, case–yrityksen dokumentteja ja 

tietojärjestelmistä saatavaa tietoa, sekä havainnointia ja avoimia haastatteluita. 

Tuloksia on arvioitu deduktiivisesti, tutkimalla kirjallisuudessa esitettyjä 

tapaustutkimuksia ja vertaamalla niitä case–yritykseen. Määrällistä tutkimusotetta 

on käytetty analysoitaessa case–yrityksen tietojärjestelmistä saatua tietoa, joka on 

saanut lopullisen informaatioarvonsa laadullisen tulkinnan kautta. Tarkennettaessa 

tämän tutkimuksen tutkimusotetta, voidaan vielä vertailla case–tutkimuksen 

sijoittumista suhteessa toiminta-analyyttiseen tutkimukseen ja 

kehittämistutkimukseen. Kananen (2013, s. 57) esittää, että tärkein ero näiden 

välillä on se, että tapaustutkimuksessa muutos ei tutkimuksen aikana vielä toteudu. 

Toiminta-analyyttinen tutkimus ja kehittämistutkimus tutkivat yhdessä tai 

useammassa asiantilassa tutkimuksen aikana tapahtuvaa muutosta tai muutoksia, 

jotka saadaan tutkimuksen aikana toteutettua. 

 

Teoriaosaan on kirjallisuuskatsauksen perusteella valittu joukko laajasti käytettyjä 

analysointimenetelmiä ja varastonhallintapolitiikoita, jotka soveltuvat erityisesti 

varaosavarastojen kehittämiseen. Tutkimuskohteen nykytilan arvioinnin, 

käytettävissä olevien resurssien ja varaosiin sijoitetulle pääomalle asetettujen 

tavoitteiden perusteella on valittu menetelmät, joiden käytettävyyttä ja tuloksia on 

tutkittu empiriiriaosiossa.  
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Empiiriaosiossa on myös suoritettu avoimia haastatteluita taloushallinnon, 

hankinnan, kunnossapidon ja tuotannon johdon kanssa. Tietojärjestelmistä saadun 

tiedon pohjalta on testattu eri menetelmien käytettävyyttä ja arvioitu niiden antamia 

tuloksia. Osallistuvan havainnoinnin avulla on tutkittu tuotantolaitoksen käytännön 

prosesseja ja toimintatapoja. 

 

Tapaustutkimukselle on tunnusomaista, että joudutaan käyttämään määrällistä 

tutkimusta osana laadullista tutkimusta. Tällaista asetelmaa voidaan kutsua 

eräänlaiseksi monimetelmäksi eli triangulaatioksi (Kananen 2008, s. 25). Tämän 

tapaustutkimuksen on tarkoitus sekä kartoittaa, että selittää eri lähtökohdista 

nousevien asiakokonaisuuksien vuorovaikutuksia. Tapaustutkimusta itsessään ei 

pidetä omana tutkimusotteenaan ja sillä ei ole omaa metodologiaa tai menetelmiä, 

vaan se koostuu tapauskohtaisesti tarpeellisiksi katsotuista tiedonkeruu- ja 

analyysimenetelmistä (Kananen 2013, s. 9). Empiiristä tutkimusta tehtäessä 

analyysissä korostuvat aineiston keräämismetodit, sekä analyysimetodit (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, s. 21). Laadullisessa tutkimuksessa voidaan aineistoa kerätä eri 

menetelmillä. Näistä yleisimpiä ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin 

dokumentteihin perustuva tieto. Menetelmiä voidaan käyttää eri tavoin yhdisteltynä 

tutkittavan ongelman ja resurssien mukaan. Niitä voidaan käyttää myös kerättäessä 

määrällisen tutkimuksen aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 71). Tutkimuksen 

tarkoitusta voidaan luonnehtia Hirsjärven ym. (2008, s. 134) mukaan neljän piirteen 

mukaan. Tutkimus voi olla kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Tässä 

diplomityössä käsiteltäviä tutkimusongelmia on lähestytty kartoittavan 

tutkimuksen tavoilla, jolloin on voitu arvioida aiheeseen liityviä väitteitä ja selvittää 

vähemmän tunnettuja ilmiöitä. Selittävän tutkimuksen tavoilla on etsitty syy-

seuraussuhteita ja pyritty tunnistamaan todennäköisiä syy-seurausketjuja.   
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1.4 Tutkimusraportin rakenne 

 

Tämä tutkimusraportti koostuu yhdeksästä luvusta, joiden sisältö ja tavoitteet on 

koottu taulukkoon 1. Taulukon Input–sarakkeessa on kuvattu syöttötietoja, joita on 

hyödynnetty eri lukujen tutkimuksissa. Luvuissa käsiteltyjen Input–tietojen 

pohjalta on saatu muodostettua Output–sarakkeeseen koostettua tietoa. Edeltävien 

lukujen Output–tietoa hyödynnetään osaltaan myös seuraavien lukujen Input–

syöttötietona. 

 

Taulukko 1. Raportin rakenne. 

Input Luku Output 

Tutkimuksen tarkoitus ja 

taustalla oleva tieto. 

1 Johdanto Tutkimuskysymykset ja 

työn rajaus sekä 

tutkimusmenetelmät. 

Vaihto-omaisuuteen ja 

varaosavarastoihin liittyvä 

kirjallisuus ja tutkimus.  

2 Vaihto-omaisuus Kunnossapidon osuus ja 

vaikutusmahdollisuudet 

vaihto-omaisuuden 

hallinnassa. 

Vaihto-omaisuuden 

mittaamiseen liittyvä 

kirjallisuus ja tutkimus. 

3 Vaihto-

omaisuuden 

mittaaminen 

Vaihto-omaisuuden 

mittarit ja 

varastokustannusten 

muodostuminen. 

Kunnossapito-organisaation 

strategiaan ja tavoitteisiin 

liittyvä kirjallisuus ja 

tutkimus. 

4 Kunnossapito Kunnossapito-

toimintojen strategian ja 

tavoitteiden asemointi 

yrityksessä sekä  

perusteita 

varaosahallinnan 

kehittämiselle. 
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Varaosien analysointi-

menetelmiin liittyvä 

kirjallisuus ja tutkimus. 

5 Varaosien 

analysointi 

Analyysimentelmien 

vertailu ja 

soveltuvuuden arviointi 

erilaisissa 

käyttökohteissa. 

Varaosavarasto-

kokonaisuuden hallintaan 

liittyvä kirjallisuus ja 

tutkimus. 

6 Varaosavaraston 

hallinta 

Varastonhallinta-

politiikkojen vertailu ja 

soveltuvuuden arviointi 

erilaisten 

varaosavarastotyyppien 

hallinnassa. 

Aikaisempien lukujen 

output–tieto. Yrityksen 

sisäinen materiaali. 

Yrityksen tietojärjestelmistä 

saatava tieto ja sen 

analysointi sekä avoimet 

haastattelut. 

7 Kunnossapidon 

varastokokonaisuu-

den kehittäminen 

case-yrityksessä 

Kuvaus case-yrityksen  

toiminnoista ja 

organisaatioista. 

Empiirinen tutkimus eri 

analyysimallien ja 

hallintapolitiikoiden 

soveltuvuudesta case-

yrityksessä. 

Empiirisen tutkimuksen 

tulokset. 

Tutkimuskysymykset ja 

tutkimuksen tavoitteet. 

8 Johtopäätökset Vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. 

Keskustelu 

menetelmistä, niiden 

tavoitteista ja 

soveltumisesta case- 

yrityksen kunnossapito-

organisaatioon. Arvio 

kehityspotentiaalista. 

Esitykset 

jatkotutkimusaiheista. 

Johtopäätökset ja 

tutkimuksen tulokset. 

9 Yhteenveto Keskustelu 

johtopäätöksistä ja 

tutkimuksen tuloksista.  

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto. Luvun alussa taustoitetaan 

tutkimusongelmaa ja kerrotaan lyhyesti, mitä aiheesta tiedetään tähän mennessä. 

Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset sekä 

tutkimuskysymykset. Luvun lopussa on kuvaus raportin rakenteesta. 

 

Tutkimuksen teoriaosa koostuu luvuista 2–6. Luvussa 2 käydään läpi mistä vaihto-

omaisuus koostuu ja miten se liittyy yrityksen taloudenpitoon. Samalla tuodaan 

esiin mitä liittymäkohtia vaihto-omaisuuden hallinnalla on kunnossapitoon. 

Luvussa 3 käsitellään vaihto-omaisuuden hallinnassa käytettyjä 

suorituskykymittareita ja käydään läpi varastonpitokustannusten aiheutumista ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä. Neljännessä luvussa käsitellään kunnossapidon 

suorituskykymittareita ja kunnossapitotoimintoihin kohdistuvia odotuksia, sekä 

kunnossapitostrategian merkitystä varaosavarastojen hallinnassa. Luvussa 5 

käydään läpi yleisimpiä analysointimenetelmiä ja samalla tutkitaan matemaattisten 

mallien ja erilaisten yhdistelmämenetelmien käyttökohteita.  

 

Luvussa 6 tutkitaan kirjallisuudessa esitettyjä varastokokonaisuuden hallintaan 

kehitettyjä malleja ja lähestymistapoja. Samalla hyödynnetään myös luvun 5 

analysointimenetelmiin liittyvää tutkimusta. Luvuissa 2–6 saadaan vastauksia 

ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen. Seitsemännessä luvussa esitellään 

case-yritys, sekä kunnossapito-organisaation roolit ja vastuut 

tuotantoprosesseittain.  Lisäksi tutkitaan varaston koostumusta, sen kehittämiselle 

asetettuja tavoitteita, kustannusrakennetta ja suuren nimikemäärän aiheuttamia 

ongelmia. Luvussa 7 saadaan vastauksia kolmanteen tutkimuskysymykseen. 

Kahdeksas luku on johtopäätökset. Siinä kerrataan tutkimuksen tarkoitus, 

tutkimuskysymykset sekä arvioidaan tutkimuksen onnistumista suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimuskysymysten vastaukset on esitetty luvussa 

tiivistettynä. Jatkotutkimustarvetta on myös arvioitu luvun lopussa. Yhdeksäs luku 

on yhteenveto. Siinä arvioidaan tutkimusta kokonaisuutena ja sen avulla 

saavutettuja tuloksia. 
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2 VAIHTO-OMAISUUS 
 

2.1 Varastoihin sitoutuva vaihto-omaisuus 

 

Yrityksen vaihto-omaisuudella tarkoitetaan käyttöpääomaa joka on sitoutunut 

yrityksen raaka-aineiden, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastoihin sekä 

niiden valmistamiseen liittyviin aineisiin ja tarvikkeisiin. Myös kunnossapidon 

varaosat kuuluvat yrityksen vaihto-omaisuuteen. Kansainvälisten IFRS–

tilinpäätösstandardien mukaan suuremmat ja käyttöajaltaan pitkäaikaiset varaosat 

voidaan lukea myös osaksi käyttöomaisuutta, jos varaosan käyttö rajoittuu vain 

tietyn aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen osalle ja käyttö on epäsäännöllistä.  

IAS 16 -standardin mukaan tällaisia varaosia voidaan käsitellä aineellisina 

käyttöomaisuushyödykkeinä ja menot kirjata poistoina kuluiksi (IFRS 

Interpretation Committee Meeting, 2010, s. 2). Kirjanpitolain 30.12.1997/1336 

luvun 4 pykälässä 4 määritetään vaihto-omaisuus seuraavasti: Vaihto-omaisuutta 

ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut 

hyödykkeet. 

 

Yrityksen taseen kaavassa vaihto-omaisuus on esitetty kohdassa vaihtuvat 

vastaavat taulukossa 2 esitetyllä tavalla (Korhonen ym. 2011, s. 28). Koneiden ja 

laitteiden varaosat luetaan kuuluvaksi vaihto-omaisuuden aineisiin ja tarvikkeisiin. 

 

Taulukko 2. Vaihto-omaisuus tasekaavassa (mukaillen, Korhonen ym. 2011, s. 

28). 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 

Vaihto-omaisuus 

Aineet ja tarvikkeet 

Keskeneräiset tuotteet 

Valmiit tuotteet / tavarat 

Muu vaihto-omaisuus 

Ennakkomaksut 
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Varastoilla ja niistä koostuvalla vaihto-omaisuudella on monia yhtymäkohtia 

yrityksen reaali- ja rahaprosesseihin. Vaihto-omaisuuden funktio on osaltaan 

ylläpitää yrityksen tuotantosykliä ja sen avulla voidaan tavoitella myös hyvää 

kannattavuutta. Kannattavuuteen vaikuttavia perustekijöitä ovat yrityksen 

liikevaihto, kustannustaso ja sidotun pääoman määrä (Faden 2014, s. 3–5, 

Losbichler ym. 2012, s. 120). Yrityksen pääomaeristä vaihto-omaisuus on yleensä 

vähiten tuottavaa. Sen hallinnan tehostaminen korostuu erityisesti taloudellisen 

laskusuhdanteen aikana, koska yritysten on vaikeampi saada kohtuuhintaista lainaa. 

Yrityksen koko ja toimiala vaikuttavat osaltaan tarvittavan vaihto-omaisuuden 

määrään. Tuotantoprosessin rakenne ja nopeus sekä tuotevalikoiman laajuus ja 

kausivaihtelut aiheuttavat myös toimialakohtaisia eroja. Yrityksen vaihto-

omaisuuden hallintaan liittyvästä taloudellisesta suorituskyvystä ovat kiinnostuneet 

lisäksi monet ulkopuoliset tahot, kuten sijoittajat ja vaihto-omaisuutta rahoittavat 

pankit sekä tavarantoimittajat.  

 

2.2 Varastoinnin tarkoitus ja varastonpitomallit 

 

Myytäväksi tarkoitettujen nimikkeiden varastojen pitämisellä yritys pienentää 

kysynnän vaihtelun aiheuttamaa riskiä omalle tuotannolle ja pystyy varmistamaan 

luotettavat toimitukset asiakkaalle. Varaosavarastojen pitämisellä yritys pyrkii 

pitämään tärkeät varaosat aina saatavilla ja siten välttämään koneiden ja laitteiden 

odottamattomia seisakkeja (Karsten & Basten, 2014, s. 94).  Huiskonen (2001, 

s.126) on määritellyt varastoinnin tarkoituksen olevan riittävän palveluasteen 

tuottaminen mahdollisimman vähällä varastoon investoidulla pääomalla ja 

matalilla hallinnointikustannuksilla. Eiselt & Sandblom (2010, s. 339) korostavat, 

että varastojen avulla luodaan puskuria, jolla tasataan vaihteluita yrityksen 

tavaravirrassa. Varaosavarastojen pitämisellä voidaan myös pienentää riskiä 

tuotannon ja myynnin menetykseltä. Tällöin riskinhallinnan vaihtoehtoiskustannus 

on varastonpidon kokonaiskustannus. Epävarmuuden hallinnan lisäksi varastot ovat 

yritykselle myös taloudellinen investointi (Niskanen & Niskanen  2007, s. 371).  
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Yhdysvalloissa valmistavan teollisuuden kaikesta pääomasta 37 % on sitoutunut 

rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen (Faden 2014, s. 3). Mikäli varastonhallinta ei vastaa 

sille asetettuja riski / kustannustaso -odotuksia, pääomankäytön hyötysuhde 

heikkenee. Päätökset siedettävästä riskitasosta ja sen mukanaan tuomista 

varastokustannuksista on tehtävä yrityskohtaisesti ja tuotantostrategian mukaisesti. 

 

Varastojen avulla helpotetaan myös tuotannon suunnittelua ja niiden kautta 

kulkevista nimikkeistä tallentuu yritysten tietojärjestelmiin tärkeää tietoa muun 

muassa varastotasoista, kiertonopeuksista ja hinnanmuutoksista. Näitä tietoja 

hyödynnetään erilaisiin sisäisen ja ulkoisen laskennan tarpeisiin, kuten 

tuotekalkyyleihin sekä budjetointiin ja tilinpäätökseen. Kasvava tarve sitoutuneen 

pääoman vähentämiseksi on lisännyt myös ulkoistettujen varastomallien tarjontaa. 

Seuraavaksi käydään erilaisia varastonpitomalleja läpi kunnossapidon 

näkökulmasta.  

 

2.2.1 Oma varasto ja perinteinen tilaus-toimitusketju 

 

Yrityksen itse omistama ja hallitsema varasto noudattaa perinteistä tilaus-

toimitusketjuperiaatetta ja on integraatio- ja läpinäkyvyysasteeltaan vähäisin 

varastonhallintamuoto toimittajaan nähden. Ilman selkeää 

varastonhallintapolitiikkaa se on kuitenkin altis haittailmiöille, jotka johtuvat 

ennakoimattomasta kysynnän ja tilausmäärien vaihteluista. Omien 

varaosavarastojen pitäminen on yleisin toimintamalli kunnossapidossa. Pitkiä 

toimitusaikoja omaavat, hitaasti liikkuvat, heikosti ennustettavat ja kalliit nimikkeet 

johtavat paljon pääomaa sitoviin varmuusvarastoihin. Näiden samojen tekijöiden 

johdosta toimittajat eivät yleensä ole halukkaita tarjoamaan palveluitaan asian 

suhteen (Huiskonen 2001, s. 130). Varastoja voidaan ohjata eri menetelmiin 

perustuen riippuen muun muassa nimikkeiden ominaisuuksista ja toimitusajoista.   
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Economical Order Quantity (EOQ) -mallin perusajatuksena on hyödyntää 

varastoinnin kokonaiskustannusten näkökulmasta taloudellisimman tilauseräkoon 

tuomia säästöjä. Eiseltin & Sandblomin (2010, s. 343) mukaan sen on ensimmäistä 

kertaa julkaissut Ford Whitman Harris vuonna 1913. Siinä tärkeimmät ratkaistavat 

asiat ovat varaston kiertonopeus (tc) ja tilausmäärä (Q) (kuva 1). Eiselt & Sandblom 

(2010, s. 343) ovat esittäneet EOQ–mallin määritelmät seuraavalla tavalla: 

 

 Kyseessä on yhdessä varastopaikassa pidettävä nimike, joka ei 

vanhene käyttökelvottomaksi  

 Kysyntä pysyy muuttumattomana ja täydennykset tehdään 

täysimääräisinä  

 Tilaus tehdään aina samalle toimittajalle ja täydennyksen 

oletetaan tapahtuvan välittömästi 

 Määräalennuksia ei oleteta olevan 

 Puutostilanteita ei sallita ja nimikkeellä on aina täysi saatavuus 

 Suunnittelun aikahorisonttia ei ole määritelty ja parametrit ovat 

kiinteitä 

 

 

Kuva 1. EOQ–malli (Eiselt & Sandblom 2010, s. 343). 
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Kuvassa 1 esitetyn mallin perusajatuksen mukaan tilaus tehdään, kun varasto on 

mennyt nollaan ja täydennyksen odotetaan tapahtuvan välittömästi, niin ettei 

puutostilanteita pääse syntymään. Esitetty malli on hyvin yksinkertainen eikä sitä 

täysin kuvatulla tavalla voida käytännössä monillekaan varastoille soveltaa. Malliin 

liitetään yleensä varmuusvarasto, jonka on arvioitu riittävän toimitukseen kuluvan 

ajan tL, kun tilauspiste R* (kuva 2) on ohitettu. 

 

 

Kuva 2. EOQ–malli ja tilauspiste (Eiselt & Sandblom 2010, s. 347). 

 

 

EOQ–mallissa (Niskanen & Niskanen 2007, s. 377) tavoitteena on optimoida 

eräkokoja niin, että tilauskustannukset ja varastointikustannukset pysyisivät 

mahdollisimman matalina. Taloudellisen eräkoon kaava voidaan esittää 

seuraavasti: 

 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 𝑥 𝑇 𝑥 𝐹

𝐻
    (1) 

 

T = Suunnittelukauden aikana tarvittavien yksiköiden lukumäärä 

F = Tilaamiseen liittyvät kiinteät kustannukset 

H = varastointikustannukset per yksikkö 
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2.2.2 Toimittajan omistuksessa olevat varastot 

 

Kaupintavaraston (Consignment Stock) tärkein ero omaan varastoon verrattuna on 

siihen sitoutuneen arvon kuuluminen toimittajalle, vaikka se sijaitsee asiakkaan 

tiloissa. Kulutuksen mukainen kirjanpito ja tilaaminen kuuluvat asiakkaalle, joten 

kaupintavarasto vastaa toiminnallisesti perinteistä tilaus-toimitusketjua (Holweg 

ym. 2005, s. 174). Asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa kulutettujen nimikkeiden 

saldot toimittajalle kuukausittain ja toimittaja lähettää täydennykset ja laskun. 

Kaupintavarasto voi olla kannattava sekä toimittajalle että asiakkaalle. Tällainen 

tilanne saattaa muodostua esimerkiksi siten, että toimittajalle on edullisempaa 

varastoida nimikkeitä asiakkaan tiloissa ja asiakkaalle on edullisempaa saada 

nimikkeet haltuunsa ilman sitoutuvaa pääomakustannusta (Jaber ym. 2014, s. 51).  

Hitaasti kiertävät ja arvokkaat nimikkeet sopivat asiakkaan kannalta hyvin 

kaupintavarastointiin. Taloudellista hyötyä saavutetaan, kun yrityksen omassa 

taseessa olevia varastoja voidaan vähentää. 

 

Vendor-Managed Inventory ja Vendor-Managed Replenishment (VMI/VMR) -

mallissa varastot ovat toimittajan omaisuutta kuten kaupintavarastomallissakin ja 

ne myös sijaitsevat yleensä asiakkaan tiloissa. Vastuu varaston täydennyksistä sekä 

toimituksiin liittyvä päätöksenteko, kuten eräkoot ja toimitusaika, on siirretty 

toimitusketjussa ylävirtaan ja se kuuluu VMI/VMR–mallissa toimittajalle. 

Toimittaja on vastuussa myös asikkaan määrittelemästä palveluasteesta (Holweg 

ym. 2005, s. 174). VMI/VMR–varastointiin sopivat parhaiten tasaisesti ja 

ennakoitavasti kiertävät nimikkeet, kuten tuotteiden raaka-aineet.  

 

VMI/VMR–mallin soveltuvuus eri kohteisiin riippuu tuotteen, yrityksen ja 

toimittajan ominaisuuksista. Se vaatii sitoutumista ja luottamusta sekä 

mahdollisesti investointeja tietojärjestelmiin informaation jakamiseksi molemmin 

puolin eikä välttämättä ole paras ratkaisu kaikille yrityksille (Niranjan ym. 2010, s. 

940). Toimittaja voi järjestää varastotason valvonnan monella eri tavalla, kuten 

asiakaskäynneillä, kulutusraportointijärjestelmillä tai seurantakameroiden avulla.  
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Toimitusten synkronoinnilla on pystytty edelleen kehittämään VMI/VMR–mallien 

toimivuutta. Tämä vaatii järjestelmältä täydellisen läpinäkyvyyden, jotta 

välivarastoja ja niihin liittyviä haittailmiöitä voidaan jättää kokonaan pois. Tekniset 

sovellukset kuten RFID voivat toimia tällaisten synkronoitujen varastonpitomallien 

tiedon välityksessä sekä asiakkaalle että toimittajalle. Tällöin ei enää ole edes 

merkityksellistä kumpi osapuoli tekee tilauksen (Holweg ym. 2005, s. 177). 

 

2.2.3 Pooling 

 

Pooling tarkoittaa yhteisiä keskitettyjä varastoja yritysten välillä, jotka käyttävät 

samoja varastonimikkeitä. Varastot voivat olla fyysisesti tai virtuaalisesti 

keskitettyjä (kuva 3). Keskitetyt varastot ovat houkutteleva vaihtoehto arvokkaille 

ja hitaasti kiertäville nimikkeille, joilla on pitkä toimitusaika ja vähän vaihtoehtoisia 

toimittajia. Kustannussäästöt saattavat olla huomattavia, joten niiden 

oikeudenmukainen allokointi on otettava huomioon osallistujayritysten kesken, 

samoin kuin jaetusta varastoinnista aiheutuvat kustannukset. Osallistuvilla 

yrityksillä saattaa olla pooling-varastolle toisistaan poikkeavia 

palveluastetavoitteita, joten esimerkiksi jälkitoimitusten kustannusten jakaminen 

saattaa olla vaikeaa. Potentiaalisiin säästöihin vaikuttavat pitkän ajan 

keskikustannusten muutos sekä kysynnän muutokset, mikäli varastojärjestelmään 

liittyy uusia yrityksiä (Karsten & Basten 2014, s. 95). 

 

 
Kuva 3. a) Keskitetty fyysinen ja b) keskitetty virtuaalinen varasto (Diallo ym. 

2009, s. 215). 
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Fritsche (2012, s. 1075) on osoittanut poolingin avulla saatavan säästöjä myös 

kunnossapitotoiminnoissa. Korkeaa käyttövarmuutta vaativien koneiden 

ennakoimattomien konerikkojen korvaaminen huoltojen suunnitelmallisuudella on 

voitu osaltaan saavuttaa täsmällisen varastologistiikan avulla pooling–varastosta.  

 

2.3 Varaosavarastot pääomatarkastelun näkökulmasta 

 

Varaosavarastojen funktio eroaa raaka-ainevarastoista, keskeneräisen työn 

varastoista ja valmistuotevarastoista. Tuotteisiin liittyvillä varastoilla tasataan 

muun muassa kysyntävaihtelua sekä valmistusprosessin vaiheiden kestosta johtuvia 

eroja. Varaosavarastojen päätarkoitus on auttaa kunnossapito-organisaatiota 

pitämään laiteet toimintakuntoisina. Varaosien varastotasoja ei voida muuttaa 

vastaamaan kausivaihteluita tai muutoksia tuotteiden myyntimäärissä (Kennedy 

ym. 2002, s. 201).  

 

Yleinen varaosavarastoihin liittyvä ongelma on, että kaikkia nimikkeitä hallitaan 

samoilla kriteereillä, vaikka niiden kriittisyys edellyttäisi kontrolloidumpaa 

lähestymistapaa (Huiskonen 2001, s. 126). Erityisesti pääomavaltaisilla 

teollisuudenaloilla laitteiden korkeat käyttöastevaatimukset osaltaan johtavat 

suuriin varastotasoihin. Keskikokoisella teollisuusyrityksellä varastonimikkeiden 

määrä saattaa olla useita tuhansia. Varaosahankinnoissa ollaan yleensä muutamien 

laitetoimittajien varassa, mikä asettaa rajoitteita hintojen ja toimitusehtojen 

kilpailuttamiselle. Varasosavarastot lasketaan pääsääntöisesti osaksi yrityksen 

vaihto-omaisuutta samalla tavalla kuin raaka-aine- ja lopputuotevarastot. Ne 

kirjataan kuluksi sen mukaisesti kuinka niitä käytetään. Varaosavaraston oikeaa 

mitoitusta on kuitenkin vaikea määrittää verrattuna myytäväksi tarkoitettuihin 

nimikkeisiin. Varastoinnin ohjausperusteita tulee tutkia riittävän monipuolisilla 

menetelmillä. Tällöin voidaan varmistua siitä, että yritys on sijoittanut pääomaa 

varaosavarastoihin oikeaan tietoon perustuen ja varasto tukee tuotantostrategiaa. 

Taulukkoon 3 on koottu eri tutkijoiden esittämiä oleellisimpia eroavaisuuksia 

varaosavarastojen ja tuotevarastojen välillä. 
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Taulukko 3. Eroavaisuuksia varaosien varastoinnin ja tuotteen varastoinnin välillä. 

Teknisten materiaalien ja varaosien eroavaisuudet tuotevarastoihin verrattuna 

Cavalieri ym. (2008) 
 

 Korkea epävarmuus milloin varaosa tullaan käyttämään. 

 Varaosanimikkeiden suuri määrä tekee varastonhallinnasta vaativaa. 

Keskikokoisella teollisuusyrityksellä nimikkeitä voi olla jopa 15000. 

 Varaosien hankinta keskittyy yleensä muutamalle toimittajalle, mikä 

vaikeuttaa kilpailuttamista toimitusaikojen ja hintojen suhteen. Jos 

toimittajia on useita, saattaa ongelmaksi muodostua vaihteleva laatu. 

 Kokonaan käyttöikänsä päässä olevien koneiden oikeaa varaosamäärää 

on vaikea arvioida. 

 Nimikkeiden välillä on suuria eroja kiertonopeuksissa, toimitusajoissa ja 

hinnoissa. 

 Varastojen hallintaprosesseissa usein huono läpinäkyvyys, tehottomuus 

hankinnoissa sekä tiedon siiloutumista. 

 Erikoisvaraosat saattavat olla erittäin kalliita. 

Grondys (2013) 

 Hankintamäärät yleensä pieniä määriä ja käyttö erityistarkoitukseen.  

 Varastotasojen määrittely perustuu eri parameterihin kuin 

tuotenimikkeillä. 

Kennedy ym. (2002) 

 Varaosia ei ole tarkoitus myydä eteenpäin asiakkaalle, vaan auttaa 

kunnossapitoa pitämään laitteet toimintakuntoisina. 

 Varaosavarastoja hallinnoidaan eri periaatteilla kuin keskeneräisen työn 

varastoja tai tuotevarastoja. 

 Osa varaosanimikkeistä on vakuutuksenomaisia ja niitä ei välttämättä 

koskaan tarvitse käyttää. 

Diallo ym. (2009) 

 Varaosilla on vain jokin tietty käyttökohde. 

 Toimitusajat vaihtelevat merkittävästi eri varaosien välillä. 

 Toimitusaikaa ei usein etukäteen tiedetä. 
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Monet varaosat, joilla on pitkä toimitusaika, hankitaan riskien hallitsemiseksi 

yleensä omaan varastoon. Mikäli käyttötarvetta ei kuitenkaan ilmene, ne sitovat 

vaihto-omaisuutta koko laitteen elinjakson ajan. Pahimmassa tapauksessa ne 

joudutaan romuttamaan koneen romutuksen yhteydessä. Tähän liittyy oleellinen 

näkökohta varaosavarastojen osuudesta osana yrityksen vaihto-omaisuutta. 

Varastonimikkeiden arvo ja määrä tulisi vastata todellisuutta. 

 

2.4 Varaosahävikkiä aiheuttavat tekijät 

 

Tuotannon laajentuessa kone- ja laiteinvestoinnit kasvattavat yleensä sitoutuneen 

vaihto-omaisuuden määrää, kun uuteen koneeseen hankitaan varaosia. Mikäli 

kyseessä on korvausinvestointi tai mittava modernisointi, joudutaan usein myös 

vanhoja käyttökelvottomaksi jääviä varaosia hävittämään ja alaskirjaamaan. 

Investointipäätöksiä tehtäessä tulisi ottaa huomioon laitteen koko elinjakson aikana 

aiheutuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Tuotteiden elinkaaren hallintaan 

perustuvan laitekannan teknistaloudellisen arvioinnin avulla voidaan pyrkiä 

ennustamaan laitteiden käyttöikä (Komonen ym. 2012, s. 53). Sen avulla voidaan 

parantaa myös varaosakulutuksen ennustettavuutta.  

 

Myös varasosien analysointimenetelmiä tulee hyödyntää laiteinvestointien 

yhteydessä, kun arvioidaan perustettavien nimikkeiden määrää ja tarkoitusta. Näillä 

toimenpiteillä voidaan varmistaa ennakkohuoltosuunnitelmaan kuuluvien osien ja 

toisaalta odottamattomien konerikkojen aiheuttamien tuotantoriskien varalle 

otettavien vakuutuksenomaisten osien järkevä varastointipolitiikka. 

Laiteinvestointien yhteydessä varaosia saadaan usein hankittua halvemmalla, mutta 

se johtaa helposti turhiin varastonimikkeisiin tai liian korkeisiin varastotasoihin. 

Yksi pääsyy varaosien pitämiseen omassa varastossa on hitaasti tai 

epäsäännöllisesti kiertävien nimikkeiden pitkät toimitusajat tai epävarma 

saatavuus. Kennedy ym. (2002, s. 208) korostaa, että tällaisten nimikkeiden 

kohdalla on suuri riski, että ne jäävät käyttämättä tai vanhenevat 

käyttökelvottomiksi.  
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Laite- ja konekohtaisten varaosavarastojen hallinta hankintahetkestä 

romuttamiseen vaatii suunnittelua ja ylläpitoa etenkin pääomavaltaisilla aloilla, 

koska koneiden käyttöikä on pitkä. Tuotantolinjojen ja koneiden elinjakson aikana 

suoritetaan yleensä useita vuosihuoltoja ja korjauksia. Laitevalmistaja on myös 

määritellyt omasta lähtökohdastaan laitteen elinkaaren ja varaosien saatavuuden, 

joka voi noudattaa esimerkiksi kysynnän keskijakaumaa laitteen suunnitellun 

elinkaaren ajalla (Minner 2011, s. 159). Laitteen elinkaaren loppupäässä varaosien 

saatavuus, toimitusaika ja hinta yleensä nousevat, mikä aiheuttaa painetta kasvattaa 

omassa varastossa pidettävien nimikkeiden määrää. Samalla todennäköisesti 

romutettaviksi päätyvien varaosien määrä jälleen kasvaa. Tällaiset tilanteet tulee 

ottaa huomioon kyseisten varaosien kriittisyysluokittelussa. 

 

Useilla varaosilla on ominaisuuksia, jotka aiheuttavat niiden vanhenemista ja 

saattavat tehdä niistä käyttökelvottomia. Etenkin automaatio- ja 

elektroniikkakomponenteilla on nykyään myös teollisuusympäristössä entistä 

lyhyempi elinkaari, mikä samalla pakottaa myös laitevalmistajat muuttamaan 

useammin laitekokoonpanoja. Sähkövaraosista esimerkiksi taajuusmuuttajat eivät 

kestä pitkää varastointia ellei niihin kytketä ajoittain sopivaa jännitettä. Tämä 

johtuu siitä, että kondensaattorin eristemateriaali heikkenee ja vuotovirta kasvaa. 

Ne kuivuvat muutamassa vuodessa käyttökelvottomiksi.  

 

Varaosien valmistusmateriaaleilla on myös ominaisuuksia, jotka tekevät niistä 

alttiita vanhentumiselle. Sitä aiheuttavat erilaiset ympäristötekijät, kuten valo ja 

lämpötila. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi yleisesti tiivisteissä käytetyt 

kumit ja muovit. Voiteluaineista vaseliinien ainesosat alkavat erottua toisistaan 

pitkään varastoituna. Hävikki ja varastonimikkeiden vanhentuminen ovat siis eräitä 

tärkeimpiä perusteita pääoman rahoituskustannusten ohella kunnossapidon vaihto-

omaisuuden hallinnalle.  
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3 VAIHTO-OMAISUUDEN ARVON MITTAAMINEN 

 

3.1 Vaihto-omaisuuden tunnusluvut  

 

Myyntiin tarkoitetuista nimikkeistä koostuvan vaihto-omaisuuden hallintaa 

tarkastellaan yrityksissä aina myös rahaprosessinäkökulmasta. Tällöin tavoitellaan 

erityisesti ostovelkojen ja myyntisaamisten maksuehtojen tehostamisella 

saavutettavia hyötyjä. Koneiden varaosia ei valmistavassa teollisuudessa ole 

tarkoitus myydä eteenpäin, joten varaosavarastojen hallinnan tehostamissa 

ostovelkojen ehtojen muutoksilla hyötyjen saavuttaminen on hyvin rajallista. Näin 

ollen yrityksen kassavirran tai maksuvalmiuden mittareita ei käsitellä tässä luvussa. 

 

Varastojen hallinnassa tulisi pyrkiä löytämään tasapaino ennustettavissa olevan 

kulutuksen ja varastoinnista aiheutuvien kustannusten välillä. Tämä yleistys koskee 

myös varaosavarastoja. Tunnusomaista niille on kuitenkin hidas kierto ja korkea 

varaston kokonaisarvo. Koska varaosat luetaan osaksi vaihto-omaisuutta suuret ja 

hitaasti kiertävät varaosavarastot myös heikentävät yrityksen kokonaisvarastojen 

laskennallista kiertonopeutta ja kiertoaikaa.  

 

Useiden vaihto-omaisuuden hallintaan liittyvien tunnuslukujen laskemiseen 

tarvitaan tietoa yrityksen kulurakenteesta, jota ulkopuolisella tarkastelijalla ei ole 

yleensä mahdollista saada. Laskemalla yritysten tilinpäätöksen ja taselaskelman 

perusteella vaihto-omaisuusprosentti voidaan saada jonkinlainen käsitys varastojen 

hallinnasta etenkin, kun tunnuslukuja verrataan muihin saman toimialan yrityksiin. 

Yrityksen varastonhallinnointi toimii sitä tehokkaammin, mitä matalampi vaihto-

omaisuusprosentti on (Kallunki 2014, s. 133). Vaihto-omaisuusprosentti saadaan 

laskettua jakamalla vaihto-omaisuuden määrä liikevaihdolla (kaava 2). 

 

 

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜‑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜‑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠−𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
                   (2) 
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Varastonhallinnan tehokkuutta yrityksen sisäisessä laskennassa voidaan mitata sen 

kiertonopeuden ja kiertoajan avulla (Niskanen & Niskanen 2007, s. 377). 

Kiertonopeus saadaan laskettua jakamalla tarkastelujakson ostojen arvo varaston 

kokonaisarvolla (kaava 3). Varaston kiertoaika päivissä saadaan jakamalla 

tarkastelujakson päivien lukumäärä varaston kiertonopeudella (kaava 4). 

Varastojen kiertoaika kertoo, miten pitkään tavarat ovat varastossa ennen kuin ne 

myydään tai kulutetaan. 

 

 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑡

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡
                    (3) 

 

   

      

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =
𝑇𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑝ä𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑘𝑚

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠
                     (4) 

     

 

 

   

 

3.2 Varaosavarastojen kustannusten muodostuminen 

 

Yritykset joutuvat yleensä rahoittamaan vaihto-omaisuutta pitkäaikaisella velalla. 

Velan korkokustannukset aiheuttavat pääomakuluja, jotka ovat suurin yksittäinen 

varaston pitämisen aiheuttama kustannus (Eiselt & Sandblom 2010, s. 342). 

Kustannuksia aiheuttavat myös henkilö- ja järjestelmäresurssit, joita tarvitaan 

varaosanimikkeiden hallintaan, sekä erilaiset tilausprosessiin liittyvät toimenpiteet. 

Taulukossa 4 on lueteltu tärkeimpiä kustannusten aiheuttajia. 
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Taulukko 4. Varaosavarastojen aiheuttamien kustannusten muodostuminen (Eiselt 

& Sandblom 2010, s. 342, Diallo ym. 2009, s. 217). 

Kustannustyyppi Aiheuttaja 

Varastointikustannus 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Korkokustannukset varaosiin 

sitoutuneelle pääomalle 

- Vakuutuskustannukset 

- Hävikki 

- Varaosien vanheneminen 

käyttökelvottomaksi 

- Varastotilan 

ylläpitokustannukset 

- Vauriokustannukset 

Tilauskustannus 

 

 
 

 

 

- Tilauksen valmistelu 

- Tilauksen tekeminen 

- Tilauksen seuranta 

- Tilauksen vastaanotto 

- Toimituskustannukset 

 

 

 

Varastoon kohdistuvat kokonaiskustannukset voidaan laskea kaavassa 5 osoitetulla 

tavalla (Niskanen & Niskanen 2007, s. 372). Kaavan alkuosa ottaa huomioon 

tilauksesta aiheutuvat kustannukset ja loppuosassa huomioidaan varsinaiset 

varastointiin liittyvät kustannukset. 

  

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 = (𝐹 𝑥 (
𝑇

𝑄
) ) + (𝐻 𝑥 (

𝑄

2
) )                    (5) 

 

 

T = Suunnittelukauden aikana tarvittavien yksiköiden lukumäärä 

Q = Tilauksen suuruus (kpl) 

F = Tilaamiseen liittyvät kiinteät kustannukset 

H = varastointikustannukset per yksikkö 
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Yleisesti suuri osa varaosavarastoista koostuu koneiden häiriöttömän 

toimintakyvyn vakuutuksena toimivista varaosista. Tällaisten osien pitäminen 

omassa hyllyssä on usein seurausta pitkistä tai epävarmoista toimitusajoista. 

(Kennedy ym. 2002, s. 208). Kuvassa 4 on havainnollistettu, miten varaosavaraston 

arvo ja koko kertoo tasapainottelusta puutekustannusten ja varastointikustannusten 

välillä (Cavalieri ym. 2008 s. 380). Varaosavaraston koko suhteessa muuhun 

vaihto-omaisuuteen vaihtelee yrityksen koon ja tuotantolaitteiston iän mukaan.  

 

 

Kuva 4. Varastointi- ja puutekustannukset (Cavalieri ym. 2008 s. 380). 

 

Osa varastokustannuksista ja tilauskustannuksista voivat olla toisiaan poissulkevia. 

Tällainen tilanne muodostuu, mikäli tarpeen ilmennyttyä varaosa asennetaan 

toimituksen saavuttua suoraan käyttökohteeseen ilman varastointivaihetta. Tällöin 

pääomakustannus jää aiheutumatta, mutta kiireellisten tapausten aiheuttamat 

toimituskustannukset saattavat puolestaan nousta korkeiksi. Ennustamattomista 

konerikkotapauksista aiheutuvia kiireellisiä tilanteita voidaan välttää mittaavan ja 

ennakoivan kunnossapidon menetelmillä. Saatavuutta voidaan pyrkiä parantamaan 

toimittajayhteistyön ja esimerkiksi poolingin avulla. 
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4 KUNNOSSAPITO 

 

4.1 Kunnossapidon päätehtävät 

 

Kunnossapidolla on selkeä yhteys tuotantolaitoksen ja yrityksen taloudelliseen 

suorituskykyyn. Sille löytyy useita määritelmiä kotimaisesta ja kansainvälisestä 

kirjallisuudesta ja standardeista. Teollisuuden kunnossapidolla voidaan katsoa 

olevan kaksi päätehtävää, joista toinen on tuotantolaitteiden korkea käytettävyys ja 

toinen matalat kunnossapitokustannukset (Komonen 2002, s.15). Toimintona 

kunnossapito on yksinkertaisimmillaan teollisuusyrityksissä tuotannon tukifunktio, 

jonka tehtävänä on tuotantoprosessin pitäminen toimintakykyisenä. Toisaalta se 

voidaan nähdä osana arvoketjumallia ja osana yrityksen kokonaisprosessia 

(Mikkonen 2009, s. 31). Kunnossapitofunktion rooliin vaikuttaa yrityksen toimiala 

sekä yritysjohdon strategiset valinnat, kuten onko kunnossapito ulkoistettu vai 

oman henkilökunnan suorittamaa.  

 

Kustannustehokkuuteen ja taloudellisuuteen pyrkiminen ovat yhteisiä piirteitä 

kaikille kunnossapitomalleille. Kunnossapitokustannukset suhteessa yritysten 

liikevaihtoon ovat Suomessa keskimäärin 5,5 %. Luku kuitenkin vaihtelee 

toimialoittain 1 %:n ja 25 %:n välillä (Komonen 2002, s. 28). Kunnossapitostrategia 

ja kustannustehokkuus tulisivat olla toisiaan tukevia kokonaisuuksia. Myös 

yritysjohdon on tärkeää olla tietoinen kunnossapidon kustannusrakenteesta, sen 

epäsuorista panoksista yrityksen tuottoihin, samoin kuin onnistuneen 

kunnossapitostrategian vaikutuksista yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen 

(kuva 5). 
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Kuva 5. Kunnossapidon vaikutus kannattavuuteen (Komonen 2005, s. 17). 

 

 

4.2 Kunnossapitostrategia 

 

Kunnossapitostrategiaan vaikuttavat liiketoiminnan asettamat tavoitteet ja 

yrityksen asettamat reunaehdot kunnossapitotoiminnoille. Näin ollen 

kunnossapitostrategia on aina yrityskohtainen. Kunnossapitostrategia määrittelee, 

miten tuotantolaitoksen kunnossapito toimii (Mikkonen 2009, s. 103). Sen tulisi 

olla selkeästi muotoiltu sekä perustua yritys- ja valmistustrategiaan, jotta 

kunnossapidon suorituskykyä voidaan selkeällä tavalla mitata (Muchiri ym. 2011, 

s. 298). 

 

 

Mikkonen (2009, s. 104) luettelee kunnossapidon strategisiin valintoihin 

vaikuttavia tekijöitä seuraavasti: 

 

 Liiketoiminnan tavoitteet eli se millaista suorituskykyä kunnossapidolta 

odotetaan 

 Taloudelliset reunaehdot eli se kuinka paljon kunnossapidolla on 

käytettävissään rahaa henkilöstökuluihin, varaosiin, tarvikkeisiin, ulkoisiin 

palveluihin ja yleensä koko toiminnan pyörittämiseen 



33 

 

 Viranomaismääräykset 

 Ympäristö- ja turvallisuusriskit ja määräykset 

 Markkinat ja kilpailutilanne, jotka voivat esimerkiksi vaikuttaa 

kunnossapitoseisakkien järjestämiseen 

 

Varaosavarastojen tulisi osaltaan kuvata sitä, minkälaista kunnossapitostrategiaa 

yrityksessä toteutetaan. Tehokkaan varastonkierron varmistamiseksi yrityksellä on 

oltava selkeä kunnossapitostrategia (Grondys ym. 2014, s. 194). Varaston 

laajuuteen vaikuttavat siten toimintatavat, joilla tuotantokoneita käytetään ja miten 

niille suoritetaan kunnossapitoa. Strategiassa määriteltävät eri kunnossapitolajit 

vaikuttavat varastonpitopolitiikkaan, varaosaluokitteluun ja kunnossapidon vaihto-

omaisuuden tunnuslukuihin.  

 

Ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet, joita ovat kuntoon tai kalenteriin 

perustuva kunnossapito, kuluttavat myös ennakoidusti varaosia. Ennakoiva 

kunnossapito tukee tehokasta varaosavaraston hallintaa. Suunnittelematon 

kunnossapito on lähinnä reagointia odottamattomiin konerikkoihin. 

Varaosaluokittelussa tulee kriteereitä määriteltäessä ottaa huomioon, kuuluko 

varaosa toiminnoltaan osaksi ennakoivan kunnossapidon suunnitelmaa vai onko se 

odottamattomien konerikkojen varalta varastossa. 

 

4.3 Kunnossapidon mittaaminen ja tunnusluvut 

 

Kunnossapidon mittaamista ja tunnuslukuja voidaan tässä tutkimuksessa lähestyä 

Komosen (2002, s.18) kehittämän luokittelumallin avulla. Se on tehty 

kunnossapitopäälliköiden ja yrityksen johdon avuksi kunnossapidon suorituskyvyn 

johtamisessa tuotantolaitteiden korkean käytettävyyden sekä taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi (kuva 6). Tämä tasapainotettu malli on yleinen 

järjestelmä, jossa etenkin prosessien laatuun liittyvät tunnusluvut ovat 

esimerkinomaisia.  
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Erilaisissa käyttökohteissa voidaan laatia omia tunnuslukujärjestelmiä esitetyn 

mallin puitteissa. Mallin keskellä on yrityksen valitsemat liiketoiminnan tavoitteet, 

joiden saavuttamiseksi tulisi kunnossapidolle valita sopivat mittarit kaikista 

segmenteistä. Mittareiden valintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen koko ja 

prosessien menetelmätaso (Mikkonen 2009, s. 54).  

 

 

Kuva 6. Malli kunnossapidon päätunnusluvuista (Komonen 2002, s. 18). 

 

 

Tasapainotetun mittariston tunnusluvut on jaettu kuuteen eri muuttujaluokkaan:  

 

1. External business-oriented objective variables (EOV). 

Liiketoimintalähtöiset tunnusluvut yritykselle ulkoapäin asetettujen 

suorituskykytavoitteiden mittaamiseen. 
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2. Internal objective variables for maintenance (IOV). 

Kunnossapitotoimintojen sisäiset tavoitemuuttujat. 

 

3. Exogenous Independent Variables (EIV). Liiketoiminnan ominaispiirteitä 

selittävät mittarit, joiden avulla voidaan tulkita muiden tunnuslukujen 

taustalla olevia muuttujia. 

 

4. Intermediate Internal Objective Variables (IMV). Lisätietoa antavia ja muita 

tunnuslukuja tukevia seurantamuuttujia, jotka kertovat muun muassa 

tulevista kehitystarpeista. 

 

5. Action Variables of Maintenance Function (ACV). 

Kunnossapitopäälliköille toiminnan ohjaamisen tarkoitettuja 

keinomuuttujia, jotka saavat tukea IEV–muuttujista. 

 

6. Internal Explanatory Variables (IEV). Kuvaavia muutujia, jotka antavat 

lisäinformaatiota muun muassa organisaation rakenteesta sekä 

kustannuksista. 

 

  



36 

 

5 VARAOSIEN ANALYSOINTI 

 

5.1 Analysoinnin kehittyminen 

 

Lentokoneteollisuutta ja ilmailualaa voidaan tarkastella eräänä kansainvälisenä 

esimerkkinä siitä, miten niiden historia, tekniikan kehittyminen, lainsäädännön 

muuttuminen, markkinoiden vapautuminen, kiristynyt kilpailu ja totuttujen 

käytäntöjen kyseenalaistaminen ovat johtaneet lyhyessä ajassa merkittäviin 

muutoksiin useissa yhtiöissä. Korkeat turvallisuusvaatimukset sekä kalliit varaosat 

ja vaikeasti ennustettava kulutus nostavat osaltaan vaihto-omaisuuden arvon näillä 

aloilla erittäin korkealle (Ferrari ym. 2006, s. 905). Varaosavarastoinnin 

problematiikkaa ratkaisemaan on erilaisista lähtökohdista kehitetty useita 

analysointi- ja luokittelumalleja. Varaosien luokitteleminen on oleellinen osa 

varastonhallintaprosessia, mutta analysointimallien soveltamisessa on otettava 

huomioon aina tapauskohtaiset eroavaisuudet, jotka myös määrittelevät sen miten 

kattavasti niitä pystytään hyödyntämään. Luokittelu helpottaa varaston 

kontrollointia, kulutuksiin pohjautuvien ennusteiden laadintaa ja varaston 

kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Analysoinnissa voidaan käyttää kvalitatiivisia 

ja kvantitatiivisia kriteereitä (Roda ym. 2013, s. 529). Tässä luvussa käsitellään 

kirjallisuudessa esitettyjä varaosien analysointimalleja ja yleisimpiä 

arviointikriteereitä. 

 

5.2 ABC-analyysi 

 

General Electric kehitti ABC-analyysin 1950–luvulla (Eiselt & Sandblom 2010, s. 

339). Tämä kvantitatiivinen nimikkeiden ryhmittely, joka tehdään yleensä kolmeen 

eri pääluokkaan Pareto-periaatteella, on nopea ja etenkin myyntituotteille yleisesti 

käytetty luokittelumenetelmä. Pareto-periaatteen mukaisesti voidaan esimerkiksi 

olettaa että A-luokkaan kuuluvat tärkeimmät nimikkeet sitovat 10 % varaston 

pääomasta, mutta tuovat 70 % liikevaihdosta. B-luokkaan kuuluvat nimikkeet 

sitovat 20 % pääomasta ja tuovat 20% liikevaihdosta. Heikoimmat C-nimikkeet 

sitovat 70 % arvosta, mutta tuovat vain 10 % liikevaihdosta (Ng 2007, s. 344). 
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ABC-analyysi sopii hyvin suurten nimikemäärien käsittelyyn ja se soveltuu myös 

varaosien luokitteluun. Tällöin A-luokkaan voidaan määritellä esimerkiksi 70 % 

varaosavaraston rahamääräisestä tai kappalemääräisestä kokonaiskulutuksesta 

muodostavat nimikkeet. ABC-luokittelu on usein riittävän tarkka menetelmä 

sellaisten nimikkeiden hallintaan joiden tärkeimpiä muuttujia ovat kiertoaika, 

kiertopeus, kysyntä, arvo tai niiden yhdistelmä. ABC–analyysin heikkouksiin 

voidaan lukea pelkkää kokonaiskulutusarvoa käytettäessä luokittelun johtaminen 

paljon pääomaa sitoviin tuloksiin. Myöskään luokittelun tuloksena syntyneiden 

ryhmien ohjausparametreihin ABC-analyysi itsessään ei ota kantaa (Zhang ym. 

2001, s. 186). Nimikekohtaiseen tarkasteluun ja useamman kuin kahden 

määrittelyatribuutin käyttämiseen samanaikaisesti perinteinen ABC-analyysi 

soveltuu huonosti.  

 

Eräs puute arvoon perustuvassa ABC-analyysissa on se, että varastonimikkeen arvo 

saattaa olla hyvin pieni verrattuna puutekustannuksiin, jolloin nimikkeen kriittisyys 

prosessin kannalta jää huomioimatta (Huiskonen 2001, s. 129). Perinteiseen ABC–

analyysiin onkin ehdotettu useiden tutkijoiden toimesta erilaisia menetelmiä ja 

laskentamalleja, jotta se palvelisi erityyppisiä ja vaativampiakin käyttökohteita.  

 

Taulukkoon 5 on koottu havainnollistavia esimerkkejä erityyppisistä yhden ja usean 

analyysikriteerin ABC-luokittelumalleista. Ne kaikki soveltuvat varaosien 

analysointiin, mutta perustuvat keskenään hyvin erilaisten kriteereiden käyttöön. 

Täysin vapaasti valittavan kriteeristön analyysit, kuten Ramanathanin (2006) 

esittämä lineaariseen optimointiin perustuva malli, soveltuvat parhaiten 

lukumääräisesti pienten varaosakokonaisuuksien luokitteluun. Ne ovat 

nimikohtaisen arvioinnin vuoksi työläämpiä ja vaativat myös edistynyttä 

taulukkolaskentaosaamista. Perinteinen ABC-analyysi on joustava menetelmä 

varaosien analysointiin, koska myös siinä voi arviointikriteereitä valita vapaasti. Se 

soveltuu suurten nimikemäärien käsittelyyn hyvin. Taulukon 5 kaksi muuta 

analysointimenetelmää (Zhang ym. 2001 ja Teunter ym. 2010) on kehitetty 

erityisesti varaosavarastoihin sitoutuneen pääomakustannusten hallintaan.  
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Taulukko 5. Yksi- ja monikriteerisiä ABC-analysointimalleja. 

ABC analyysimetodi Soveltuvuus ja funktio 

Luokittelu nimikkeen arvon, volyymin tai 

kysyntäarvon perusteella.  

Esimerkiksi:  

A-luokka (70 % varaston arvosta) 

B-luokka (20 % varaston arvosta) 

C-luokka (10 % varaston arvosta) 

 

General Electric (Eiselt & Sandblom, 2010) 

Soveltuu lopputuotenimikkeiden 

ja varaosanimikkeiden 

analysointiin. Sitoutuneen 

pääoman tarkastelu suurille 

nimikemäärille. 

 

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠

𝑇ä𝑦𝑑𝑒𝑛𝑛𝑦𝑠𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 𝑥 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎^2 
 

Tulosten mukaisessa suuruus-

järjestyksessä esimerkiksi: 

A-luokka (20%) –> Matalin palveluaste 

B-luokka (30%) 

C-luokka (50%) –> Korkein palveluaste 

 

Zhang ym. (2001) 

Soveltuu varaosanimikkeiden 

analysointiin keskusvarastoissa. 

Varastoon sitoutuneen pääoman 

minimointi suhteessa tilauspisteen 

ja palveluasteen määrittelyyn. 

 

𝑃𝑢𝑢𝑡𝑒𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 𝑥 𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑡ä𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠

𝑃𝑖𝑡𝑜𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜 
 

  

Luokittelu suuruusjärjestyksessä, A, B ja C-

luokille määritellään palveluaste. 

 

Teunter ym. (2010) 

Soveltuu varaosavarastoille. 

Kriittisyyden huomiointi puute-

kustannuksen avulla. 

Varastonpito-kustannusten 

optimointi. 

Painotetun lineaarisen optimoinnin 

käyttäminen ABC-luokittelussa. 

  

Maksimoinnin tuloksena saadaan 

pisteytykset varaosille (0–100), jotka 

voidaan jakaa ABC-luokkiin.  

 

Ramanathan (2006) 

Soveltuu varaosien 

nimikekohtaiseen analysointiin. 

Vapaasti valittavien 

analysointikriteerien keskinäisten 

arvojen maksimointi. 
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Flores ym. (1992, s. 72 ) mukaan, Flores & Whybark ovat vuonna 1986 kehittäneet 

ABC–analysoinnin käytettäväksi samanaikaisesti useammalle muuttujalle, kuten 

esimerkiksi varaosan kriittisyydelle ja kulutusarvolle (kuva 7). Tällöin organisaatio 

voi esimerkiksi määritellä halluamansa pääkategorian ja alakategorian, jolloin 

luokittelu antaa nimikkeille tuloksia kuten AB, AC, CA ja niin edelleen. Luokkia 

voi olla enemmänkin kuin kolme, mutta matriisi kasvaa nopeasti vaikeasti 

hallittavaksi viimeistään siinä vaiheessa, kun kaikille luokille määritellään 

tapauskohtaiset varastonhallintapolitiikat (Flores ym. 1992, s. 73).  

 

 

Kuva 7. Kahden muuttujan ABC-analyysi (Flores ym. 1992, s. 73). 

 

5.3 AHP-menetelmä 

 

Analytical Hierarchy Process (AHP) on tehokas ja joustava analysointimenetelmä, 

jossa voidaan käyttää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia kriteereitä. AHP perustuu 

ominaisvektorin laskemiseen valittujen painotettujen kriteereiden parivertailun 

tuloksista. Arvioijan subjektiivisuus saattaa kuitenkin tässä kriteereitä vastakkain 

asettelevassa mallissa vaikuttaa analyysin lopputulokseen (Molenaers ym. 2012, s. 

571). Menetelmän on kehittänyt Thomas. L. Saaty vuosina 1971–1975 

Whartonissa, Pennsylvanian yliopistossa. Ongelmanratkaisumenetelmänä AHP on 

yleisesti käytetty, koska sitä voi hyödyntää lähes minkä tahansa käytännön 

ongelman ratkaisussa.  
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Samassa prosessissa voidaan yhdistää sekä aineettomia että mitattavia 

arviointikriteereitä (Mukherjee & Dey 2008, s. 26). Hierarkian tulee olla tarpeeksi 

kattava ongelman käsittelyyn, mutta riittävän pieni, jotta tärkeysasteen mukaisilla 

painotuksilla olisi merkitystä. Suomessa sitä on käytetty myös poliittisen 

päätöksenteon tukena ydinvoimakeskusteluissa 1980-luvulla (Saaty 1987, s. 162).  

 

Analytical hierarchy process aloitetaan muodostalla pääkriteerit, alakriteerit, sekä 

vaihtoehdot tutkittavalle ongelmalle. Luokittelun ensimmäisessä vaiheessa 

pääkriteereiden tärkeyttä ongelman suhteen arvioidaan antamalla painoarvo 

kriteereiden parivertailumatriisissa välillä 9–1/9 (0,111). Laskemalla matriisista 

ominaisvektorit, saadaan pääkriteereiden keskinäinen järjestys selvitettyä 

vertaamalla vektoreiden arvoja keskenään (kuva 8). Ominaisvektoreiden summa 

matriiseissa on aina 1. Tämän jälkeen kaikille pääkriteereiden alakriteereille 

suoritetaan samanlainen vertailu ja lasketaan tärkeysjärjestys. Kun kaikkien 

alakriteereiden luokittelu on tehty, ne kerrotaan pääkriteereiden painotusten 

mukaisesti, jolloin kaikki vaihtoehdot saadaan paremmuusjärjestykseeen. 

 

 
Kuva 8. Esimerkki parivertailumatriisista alakriteerille (Molenaers ym. 2012, s. 

574). 

 

 

Braglia ym. (2004, s. 56) on menetelmässään yhdistänyt luotettavuuskeskeisen 

kunnossapitoideologian (Realibility Centered Maintenance) ja AHP analyysin. 

Tämän avulla voidaan analysointia varten erotella luotettavuudeltaan kriittiset 

varaosat. Analysoitava nimikejoukko voidaan rajata esimerkiksi koneiden 

historiatiedoista saatavien vikaantumistietojen tai varaosien ostohistorian 

perusteella.   
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5.4 VED-analyysi 

 

VED-analyysi on selkeä ja helppo kvalitatiivinen menetelmä, joka perustuu 

ammattilaisten kokemuksiin ja näkemyksiin. Sen avulla avulla voidaan tunnistaa 

erilaisia varaosaryhmiä ja helpottaa päätöksentekoprosesseja sekä luoda 

määrittelyjä varaosien ohjaukseen. Lyhenne VED koostuu sanoista Vital, Essential 

ja Desired. Yksinkertaiselta näyttävän kriteeristön toimivuus saattaa kuitenkin 

kärsiä mielipide-eroista analyysiä tehtäessä.  

 

Tutkimuksissa on havaittu, että hyvin strukturoidut varaosaluokittelut eivät koostu 

yksistään kvalitatiivisista tai kvantitatiivisista menetelmistä, vaan ovat niiden 

yhdistelmiä. VED–menetelmää onkin nykyään käytetty enemmän yhtenä 

monikriteerisen analyysin menetelmistä (Roda ym. 2014, s. 533). Molenaers (2012, 

s. 576) on yhdistänyt AHP- ja VED-analysointimenetelmät (kuva 9), jotta 

luokitteluun vaikuttavia asioita saataisiin otettua monipuolisesti mutta helpolla 

tavalla huomioon.  

 

 
Kuva 9. AHP- ja VED-analyysin yhdistäminen (Molenaers 2012, s. 575). 
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Dudeja (2014, s 24.) esittää varaosien arvoon perustuvan ABC-analyysin ja VED -

analyysin yhdistämistä (taulukko 6). Tällainen analyysi huomioi 

varaosanimikkeiden kriittisyyden ja ottaa samalla niiden varastoarvon huomioon. 

Tällaista tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi nimikkeiden varastotasojen 

määrittelyssä, jos varaosien käyttö on erittäin epäsäännöllistä tai aikaisempaa 

luotettavaa historiatietoa kysynnästä ei ole saatavilla. Koneiden elinkaaren 

loppupäässä olevien varaosien toimitusajat ja saatavuus saattavat toimittajien 

taholta heikentyä, mikä voidaan ottaa yhtenä näkökohtana tässä analyysissä 

huomioon.  

 

Taulukko 6. ABC-  ja VED-analyysin  yhdistäminen (Dudeja 2014, s. 24). 

 

 

Stoll ym. (2015, s. 228) on myös yhdistänyt ABC- ja VED-analyysin, mutta 

lisännyt siihen vielä XYZ-kriteerit (kuva 10). ABC-luokittelu perustuu varaosan 

hintaan, VED-analyysi nimikkeen kriittisyyteen ja XYZ-kriteerit edustavat 

kulutuksen ennustettavuutta. Tulosten perusteella määräytyy varastonpitostrategia. 

Arvokkaita A-nimikkeitä ei tulisi pitää paikallisessa varastossa, mutta jos ne on 

luokiteltu kriittisiksi ja niillä on epävarma kysyntä, tulee arviointi tehdä 

nimiketasolla. Jos arvo ei ole korkea, suositaan paikallista varastointia. Hyvän 

kulutusennustettavuuden ei-kriittisiä nimikkeitä, kuten A-E-X tai A-D-X ei tule 

pitää omassa varastossa, vaan tilata Just-In-Time (JIT) -periaatteella juuri ennen 

tarvetta.    
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Kuva 10. Kolmen arviointikriteerin menetelmä (Stoll ym. 2015, s. 228). 

 

5.5 Yleisesti käytettyjä arviointikriteereitä ja arviointimenetelmiä 

 

Suurin osa arviointikriteereistä, kuten toimitusaika, ovat yhdistettävissä erilaisiin 

arviointimenetelmiin, esimerkiksi ABC- tai VED-analyysiin. Seuraavassa kootaan 

yhteen tuloksia eri tutkijoiden keräämistä, kirjallisuudessa sekä empirisissä 

tutkimuksissa yleisesti esiintyneistä arviointikriteereistä. Osaa kriteereistä on 

käsitelty myös aiemmin tässä luvussa. Roda ym. (2013, s. 538) on tutkinut 

seitsemäntoista varaosaluokitteluun liittyvää artikkelia, joista järjestyksessä eniten 

viittauksia saaneet analysointikriteerit olivat: puutekustannukset, toimitusaika ja 

hinta. Muita tärkeäksi havaittuja kriteereitä olivat kysynnän määrä, kysynnän 

ennakoitavuus ja varaosan spesifisyys.  
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Empiriaan perustuen yrityksissä tärkeimpinä pidettiin puutekustannusta ja 

kulutuksen ennakoitavuutta.  Arviointimenetelmistä yrityksissä käytettiin eniten 

kokemukseen perustuvaa arviointia. Kirjallisuudessa esitetyistä 

analysointimenetelmistä yrityksissä VED oli käytetyin, jonka jälkeen tulivat 

järjestyksessä yhden kriteerin ABC-analyysi ja usean kriteerin menetelmät (Roda 

ym. 2013, s 538). 

 

Molenaers ym. (2012, s. 571) nostaa esiin varastojen ohjauksellisesta näkökulmasta 

tärkeimmiksi varastonpitokustannukset, kysyntäjakauman ja yksikköhinnan, sekä 

kunnossapidon näkökulmasta konerikkojen todennäköisyyden, toimitusajan, 

toimittajan luotettavuuden ja varaosan kriittisyyden. Luit ym. (2011, s. 993) 

ehdottaa varastonohjausta perustuen varastonimikkeiden välittömään ja määritellyn 

ajanjakson aikana tarkasteltavaan saatavuuteen, sekä varastonpitokustannuksiin ja 

koneiden tekniseen käytettävyyteen huomioiden varasosapuutteista johtuvat 

seisokit.  

 

Ramanathan (2006, s. 696) ja Ng (2007, s. 345) ovat koonneet useissa eri lähteissä 

eniten esiintyneitä arviointikriteereitä. Näitä olivat varastonpitokustannus, 

varasosan kriittisyys, toimitusaika, varaosan yleisyys, hävikki, korvattavuus, 

vuosittainen varastostaottojen lukumäärä, puutteet, varaosan kestävyys, 

korvattavuus, korjattavuus, tilauseräkoko, varastoitavuus, kysyntäjakauma ja 

puutekustannus.   
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6 VARAOSAVARASTON HALLINTA 

 

6.1 Varastonhallintapolitiikan valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Teollisuusyrityksen varaosakokonaisuuden hallintaan liittyy taloudellisia, logistisia 

ja teknisiä lainalaisuuksia, joiden johtamisen tueksi tarvitaan hyvin organisoituja 

toimintamalleja sekä niiden johdonmukaista noudattamista. Taloudellisesta 

näkökulmasta on tarpeen arvioida varaston arvoa sekä varaosanimikkeiden 

kiertonopeutta ja hävikkiä. Logistisessa mielessä kriittiset kysymykset liittyvät 

muun muassa nimikkeen saatavuuteen, toimitusaikaan, sijaintiin, eräkokoihin ja 

toimituskustannuksiin. Teknisestä näkökulmasta varaosakokonaisuuden tulee 

johdonmukaisesti tukea valittua kunnossapitostrategiaa eli on arvioitava 

esimerkiksi mitä nimikkeitä tarvitaan jatkuvasti ja mitä satunnaisesti.  

 

Yrityksissä talous-, hankinta-, logistiikka- ja kunnossapito-osastoilla on keskenään 

erilaiset toimintaprosessit ja niiden välillä saattaa usein olla vastakkaisia tavoitteita. 

Yhteistyön löytäminen tavoitteiden linjaamiseksi eri toimintojen kesken nousee 

varastokokonaisuuden hallinnassa tärkeään asemaan (Cavalieri ym. 2008, s. 379). 

Seuraavissa luvuissa arvioidaan näitä näkökulmia kolmen eri hallintaprosessin, 

Cavalierin ym. (2008) päätöksentekomallin ja Huiskosen (2001) logistisen 

viitekehyksen sekä Braglian ym. (2004) Multi Attribute Spare Tree -mallin avulla. 

 

6.2 Varastonhallinnan viiden askeleen päätöksentekomalli 

 

Varaosakokonaisuuden hallintaan kohdistuvien hyvin erilaisten vaatimusten 

saavuttamiseksi Cavalieri ym. (2008, s. 381) ehdottaa viiden askeleen 

päätöksentekoprosessia (taulukko 7). Sen tavoitteena on auttaa varastonhallinnasta 

vastaavia henkilöitä rakentamaan johdonmukaisesti hallittavissa oleva 

varaosavarastokokonaisuus. Esitetty päätöksentekoprosessi on tarkoitettu 

käytettäväksi varastojen perustamisvaiheessa sekä jo olemassa oleville varastoille.  
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Uusia varaosia hankittaessa, ennen varastonimikkeen perustamista, täytyy niille 

suorittaa kaikki viisi vaihetta käsittävä tarkastelu ja erityisesti määritellä valittua 

analyysimenetelmää käyttäen, mihin varaosaluokkaan uutta nimikettä ollaan 

perustamassa. Tällöin uusillekin varaosille määräytyy oikeanlainen 

hallintapolitiikka. Vaiheita käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

Taulukko 7. Viisi päätöksentekoaskelta (mukaillen, Cavalieri ym. 2008, s. 381). 

 

 

 

 

 

 

Vaihe 1

Nimikkeiden koodausjärjestelmän määrittely

Nimikkeen tiedoista täytyy selvitä varaosan tekniset tiedot, 
laitehierarkia, toimittaja ja fyysinen sijainti varastossa

Vaihe 2

Varaosien luokittelu

Varaosien luokittelussa täytyy ottaa huomioon taloudelliset ja tekniset 
ominaisuudet. Luokittelulla luodaan perusteet  oikeanlaiselle 

varastointipolitiikalle

Vaihe 3

Kulutuksen ennustaminen

Varaosien kulutuksen ennustamiseen kehitettyjen mallien avulla 
saadaan huomioitua niiden tekniset erityispiirteet

Vaihe 4

Varaosien hallintapolitiikan määrittely

Varaosaryhmille määritellään varastonpitotapa, johon vaikuttavat 
varaosaluokitteluista ja kulutusennusteista saatavat tiedot 

Vaihe 5

Varaosapolitiikan testaus ja validointi

Tulosten testaus todellisessa ympäristössä. Määrittelyiden korjaaminen 
ja muuttaminen tarvittaessa. 
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Vaihe 1. Nimikkeiden koodausjärjestelmän määrittely 

 

Varaosanimikkeen vaatimat laitehierarkiatiedot ovat yleensä oletuksena yritysten 

Enterprise Resource Planning (ERP) -toiminnanohjausjärjestelmissä. Nimikkeisiin 

voidaan yleensä liittää myös paljon muuta lisätietoa, kuten varaosan tekniset tiedot, 

tavararyhmä, toimittaja ja fyysinen sijainti varastossa (Cavalieri ym. 2008, s. 381).  

 

Vaihe 2. Varaosien luokittelu 

 

Varaosien kriittisyysluokittelu voidaan suorittaa kvalitatiivisilla tai 

kvantitatiivisilla menetelmillä, kuten ABC-analyysillä tai muilla erilaisilla luvussa 

3 esitetyillä analysointimalleilla. Näiden lisäksi tavararyhmämäärittely tulee olla 

suoritettu riittävälle tasolle. Cavalieri ym. (2008, s. 382) ehdottaa seuraavia neljää 

tavararyhmää: kulutusosat ja tarvikkeet, yleisvaraosat, laitevalmistajan varaosat ja 

strategiset varaosat. Tavararyhmät voidaan määritellä myös esimerkiksi 

prosessialueittain tai jollain muulla yrityksen valitsemalla tavalla. 

Tavararyhmämäärittelyä voi hyödyntää esimerkiksi valittaessa varaosaryhmiä, 

joihin halutaan erityisesti keskittyä. 

 

Vaihe 3. Kulutuksen ennustaminen 

 

Varaosista saatavilla oleva aikaisempi kysyntätieto vaikuttaa kulutuksen 

ennustamismenetelmän valintaan. Mikäli kysyntätieto on saatavilla, voidaan 

varaosille soveltaa esimerkiksi jotakin tilauspistemenetelmään perustuvaa 

perusvarastomallia. Mallin valinta on yrityskohtainen ja siihen vaikuttaa muun 

muassa varaosan kriittisyys ja arvo. Mikäli aikaisempaa historiatietoa ei ole 

saatavilla tai kulutus on hyvin epäsäännöllistä, ei ennustaminen useinkaan anna 

hyödyllistä tietoa (Dudeja 2014, s. 25–27). Mikäli kulutustietoa ei ole saatavilla, 

voidaan varastotason määrittelyssä käyttää menetelmiä, jotka sallivat niin 

sanottujen nollarivien käsittelyn. Tällaisia ovat muun muassa Crostonin 

Exponential smoothing-menetelmä, jossa käytetään keskimääräistä tilausmäärää ja 

keskimääräistä tilausväliä tulevan kulutusennusteen tekemiseen.  
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Edellä mainittu menetelmä antaa tutkimusten mukaan kuitenkin positiivisesti 

ennakoivia tuloksia ja siitä onkin tutkijoiden toimesta kehitetty eri variaatioita 

(Teunter & Sani 2009, s. 178).  Eaves & Kingsman (2004, s. 433) ovat tutkineet 

exponential smoothing -menetelmästä kehitettyä approksimaatio-menetelmää, joka 

on parantanut ennustustarkkuutta. Parantuneella ennustustarkkuudella voidaan 

tavoitella pienempiä varastotasoja. Aikaisempaan kulutushistoriaan perustuvaan 

ennustamiseen on kehitetty useita matemaattisia algoritmeja. Ne vaativat 

perehtymistä arvioitaessa soveltuvuutta kohteena olevaan varastoon. Matemaattiset 

mallit on yleensä kehitetty jonkin tietyn tavoitteen tai käyttökohteen näkökulmasta, 

mikä tekee niiden sovellettavuuden yleisellä tasolla rajalliseksi (Cavalieri ym. 

2008, s. 387). 

 

Vaihe 4. Varaosien hallintapolitiikan määrittely 

 

Varastonpitopolitiikkaa määriteltäessä Dekker ym. (1998, s. 70) esittää oleellisiksi 

tekijöiksi varastonpitokustannukset ja halutun palveluasteen. Varasto voidaan jakaa 

mahdollisesti aiheutuvien puutekustannusten mukaisesti useampaan luokkaan 

palveluasteen määrittelyä varten.  

 

Varaosa-analysointien perusteella muodostetuille luokille Cavalieri ym. (2008, s. 

382) ehdottaa hallintapolitiikan määrittelyyn kahta muuttujaa: tilauspisteen 

määrittely ja tilauksen eräkoko. Näitä muuttujia yhtäaikaisesti tarkastelemalla 

voidaan esimerkiksi arvioida parhaiten tarpeeseen soveltuva perusvarastomalli: 

 

 Kiinteä tilauspiste ja kiinteä täydennyseräkoko (Q, r). 

 Kiinteä tilauspiste, täydennys määriteltyyn maksimitasoon (s, S). 

 Kiinteä tilausintervalli ja täydennys määriteltyyn maksimitasoon 

(T, R). 

 Täydennys määriteltyyn maksimitasoon jokaisesta kulutuksesta (S–

1, S).   
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Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia varastonhallintapolitiikkoja, mutta siitä 

huolimatta harva yritys noudattaa niitä ainakaan kokonaisuudessaan. Eräänä 

tärkeänä syynä tähän Cavalieri ym. (2008, s. 387) pitää erilaisten mallien 

yksiselitteisyyden puutetta kohteena olevasta varaosaluokasta, lähtötilanteesta ja 

odotetusta lopputuloksesta. 

 

Vaihe 5. Varaosapolitiikan testaus ja validointi 

 

Valitun varaosapolitiikan testaus voidaan suorittaa simuloimalla kulutusta, jolloin 

voidaan varmistua eri varaosaluokille valittujen palveluasteiden oikeasta 

määrittelystä. Simuloinnilla voidaan varmistua myös siitä että on valittu 

optimaalinen varastonpitopolitiikka (Cavalieri ym. 2008 s. 390). Simulointia 

voidaan tarkentaa approksimaatiolla perustuen Poisson-jakaumaan, mikäli 

simuloitavan luokan varastomallina käytetään täydennystä määriteltyyn 

maksimitasoon jokaisesta kulutuksesta (S–1, S) (Dekker ym. 1998, s. 70). Tällä 

tavalla pyritään kriittisille ja ei-kriittisille varaosaryhmille varmistamaan oikeat 

varastotasot, ettei varaston täydennysaika ylitä todennäköistä seuraavaa 

kulutusajankohtaa. Etenkin hitaasti liikkuvien varaosien nimikekohtaiset 

varastomäärät tulisi aina pyrkiä asettamaan minimitasolle, jolla saavutetaan 

tavoiteltu palveluaste, mutta vältytään ylimääräisiltä varastonpitokustannuksilta.  

 

6.3 Varastonhallinta perustuen varaosien kontrolloitaviin ominaisuuksiin 

 

Huiskonen (2001, s. 127–128) on tutkinut yrityksen varaosahallinnan strategisia 

valintoja toimitusketjun toimijoiden välisestä logistisesta näkökulmasta ja toisaalta 

korostaen päätöksenteon käyttäjälähtöisyyttä ilman raskasta 

analysointimenetelmää. Varastojen hallinnan tärkeimmiksi kriittisyyslähtökohdiksi 

Huiskonen on määritellyt prosessikriittisyyden ja kontrollikriittisyyden. 

Toimitusketjun logistiset elementit muodostavat tapauskohtaisia 

vuorovaikutussuhteita, jotka vaativat päätöksentekoa, ohjausta ja koordinointia 

(kuva 11).  
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Strategy/policy/prosesses-kohta tarkoittaa toimittajan näkökulmasta lähinnä 

palveluastetta ja sitä tukevaa jakelusysteemiä. Asiakkaan kannalta oleellisinta on 

saatavuuden varmistaminen kohtuullisilla kustannuksilla. Tähän näkökohtaan 

liittyvät myös toimittajavalinnat ja heidän tarjoamat varastoratkaisut. Network 

structure kertoo, kuinka moniportainen jakeluverkoston rakenne on kyseessä ja 

miten se vaikuttaa eri varastonpito- ja jakeluvaihtoehtojen hyödynnettävyyteen. 

Management of relationships korostaa yhteistyön merkitystä avoimen 

tiedonvaihdon ja varastojen ohjauksen kannalta. Nämä kolme elementtiä 

muodostavat Coordination and control mechanisms-kokonaisuuden, jonka avulla 

paras logistinen kokonaisuus voidaan saavuttaa. Tämä vaikuttaa erityisesti 

päätöksentekoon, valittaessa varastonhallintapolitiikkaa, ja siihen liittyvään 

kontrollointitarpeeseen. 

 

Kuva 11. Perustavat elementit logistisesta näkökulmasta (Huiskonen 2001, s. 127). 

 

Varaosien analysoinnin tuloksena saadut luokittelut vaativat niille sopivia 

ohjaustapoja. Jokainen kontrolloinnin ominaispiirre vaatii arvioinnin myös 

logististen elementtien näkökulmasta, jotta koko varaosatoimitusketjun tekijät 

tulevat otetuksi huomioon.  
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Erityyppisten varaosien arviointikriteereistä tärkeimpiä tässä yhteydessä ovat 

varasosan kriittisyys, erityisominaisuudet, kysyntäjakauma ja arvo (kuva 12). 

Kriittisyydestä tulisi lisäksi edelleen erottaa kontrollikriittisyys, joka kuvaa muun 

muassa taloudellisia vaikutuksia varaosan puutostilanteessa, sekä 

prosessikriittisyys, joka ottaa huomioon kulutuksen ennakoitavuuden ja 

saatavuuden eri toimittajilta. Kaikkia luokittelukriteereiden välisiä 

kontrollointimahdollisuuksia ei voida nimiketasolla arvioida, vaan analysoinnin 

syvyys tulisi valita yrityksen priorisointiin ja erityisesti arvioitavana olevien 

varaosien ominaispiirteisiin pohjautuen (Huiskonen 2001, s. 130). 

 

 

Kuva 12. Varaosien kontrolliominaisuudet ja logistiset elementit (Huiskonen 2001, 

s. 129). 

 

Varaosakulutuksen ennustettavuus määrittelee osaltaan varastonhallinnan 

keinovalikoimaa. Varaosat tulisi tästä syystä luokitella myös ennustettavan ja ei-

ennustettavan kulutuksen nimikkeisiin. Kalliimpien ja ennakoitavasti kuluvien 

osien kohdalla tulisi suosia varastonpitomalleja joiden mukaisesti nimike on 

toimittajan omaisuutta niin kauan, kunnes kulutustarve ilmenee. Matalahintaisten 

helposti saatavien tarvikenimikkeiden varastonhallintapolitiikat tulisi vastaavasti 

määritellä siten, että hallinnolliset kulut jäävät pieniksi.  

 

Nopeiden toimitusten hyödyntäminen voi olla hyvä strateginen vaihtoehto omien 

varastotasojen alentamiseen niissä tapauksissa, missä toimitusajan aiheuttama 

odotuskustannus ei nouse varastointikustannusta suuremmaksi. Tällaisia voivat olla 

kalliit laitevalmistajan erikoisosat, joille kuitenkin on olemassa käyttäjiä.  
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Tällöin toimittaja on halukkaampi pitämään myös omia varastoja. Erittäin kalliiden 

ja hitaasti kiertävien varaosien osalta voi kustannuksia pyrkiä jakamaan myös 

poolingin avulla, jolloin perustetaan fyysinen tai virtuaalinen yhteinen varasto 

kyseiseen malliin osallistuvien yritysten kesken (Huiskonen 2001, s. 129). 

Strategisia valintoja varaosahallinnan kehittämisessä tehtäessä Huiskonen (2001, s. 

132) painottaa, että arviointi on aina tapauskohtaista ja suoritettava tarkasteltavan 

kohteen ominaisuudet huomioiden. Seuraavia ohjeita noudattamalla voi kuitenkin 

pyrkiä parantamaan pitkän aikavälin koordinointia ja välttää liiallisia 

varmuusvarastoja: 

 

 Varaosien toimitusketjuvalintoihin vaikuttavien logististen 

elementtien keskinäinen vuorovaikutus tulee olla selkeästi 

ymmärretty. 

 Vain oleellisimmat varaosien kontrolliominaisuudet tulisi valita 

kriteereiksi ja arvioida logistisia elementtejä niiden kannalta. 

 Erilaista kontrollointia vaativia ryhmiä muodostettaessa lähempi 

tarkastelu on tapauskohtaisesti tarpeen, jotta toimivat strategiat ja 

toimintapolitiikat saadaan muodostettua.  

 Varaosahallintaa eniten rajoittavien tekijöiden purkamista tulisi 

suorittaa jatkuvasti ja muokata strategiaa ja prosesseja vastaamaan 

muuttunutta tilannetta. 

 

6.4 Multi attribute spare tree analysis–varastonhallintamenetelmä 

 

Multi attribute spare tree analysis (MASTA) on kehitetty 

varastonhallintamenetelmäksi, joka ottaa monipuolisesti huomioon myös 

laadullisia kriteereitä, ja siinä sovelletaan AHP-menetelmää (Braglia ym. 2004, s. 

57). Analyysi koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa varaosat 

analysoidaan neljässä kriittisyysluokassa, joista varaosan kriittisyys on pääkriteeri, 

ja varaosan saatavuus, varaosan varastointiongelmat sekä varaosan kierto ovat 

alakriteereitä. Kuvassa 13 on esitetty kriittiseksi luokitellun varaosan 

analysointikaavio. 
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Kuva 13. Varaosan kriittisyys -luokan alapuurakenne (Braglia ym. 2004, s. 58). 

 

 

Jokaisessa kriittisyysluokassa suoritetaan AHP-analyysi haluttujen 

luokkakohtaisten kriteereiden ja kolmen kriittisyysluokan (desirable, important, 

critical) parivertailuun perustuen. Parivertailun tuloksille lasketaan 

ominaisvektorit, jotka kerrotaan alakriteeriluokkien välisellä painotuksella 

(taulukko 8). Halutuilla pääkriteerien painotuksilla kerrottujen alakriteereiden 

ominaisvektorituloksia verrataan määriteltyyn jaotteluun. 

 

Taulukko 8. AHP-parivertailumatriisi varaosan kierto -luokassa (Braglia ym. 

2004, s. 56). 
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Toisessa vaiheessa Braglia ym. (2004, s. 56) määrittelee neljään luokkaan 

luokitellut varaosat koottavaksi matriisiin (taulukko 9), joissa varaosaluokille 

määräytyy jokin neljästä hallintapolitiikoista:  

 

 Ei varastointia. MASTA ohjelman mukaisesti se, että varaosaa ei pidetä 

omassa varstossa, on tietoinen valinta. Se perustuu analyysiin 

mahdollisista ongelmista ja kustannuksista, joita aiheutuu siitä että osa ei 

ole heti saatavilla. 

 Yksi kappale varastossa. Yleisin hallintatapa jota hallitaan yhdessä 

ennakoivien kunnossapitotoimintojen kanssa. 

 Just-In-Time. Toivotuin hallintatapa, jota hallitaan yhdessä ennakoivien 

kunnossapitotoimintojen kanssa. Varaosille olemassa nopeat toimitukset. 

  Useita kappaleita varastossa. Kallein hallintatapa, joka perustuu 

analyysiin pitkistä toimitusajoista tai vakavista seurauksista 

puutostilanteissa. 

 

Taulukko 9. Varaosaluokkien varastonhallintapolitiikat (Braglia ym. 2004, s. 61). 

 

 

MASTA-menetelmää voidaan soveltaa suurille varaosavarastoille siten, että koko 

varastolle tehdään ensin yhden tai kahden muuttujan ABC-analyysi. Tämän 

analyysin tuloksista MASTA-menetelmään otetaan vain kaikkein kriittisimmät A-

luokan nimikkeet. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole koko varaston, vaan yhden 

varaosaluokan hallintapolitiikka. 
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7 VARAOSAVARASTON KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 

 

7.1 Case-yrityksen toimiala ja yritysesittely 

 

Juomateollisuudelle ja koko elintarvikealalle kohdistuu kovenevia vaatimuksia kun 

kuluttajien ja sen myötä vähittäistavarakaupan tarpeet muuttuvat entistä 

yksilöllisemmiksi. Pitkittynyt taloudellinen taantuma on lisäksi muuttanut 

kuluttajien käyttäytymistä entistä hintatietoisempaaan suuntaan. Tietämys 

tuotteiden hintaan vaikuttavista tekijöistä ja tuotteiden alkuperästä on parantunut 

kuluttajien keskuudessa, mutta esimerkiksi korkeammasta laadusta ei olla valmiita 

maksamaan kovinkaan paljon korkeampaa hintaa.  

 

Kauppojen omien merkkien tulo markkinoille on osaltaan aiheuttanut sen, että 

tuotevalikoimaa on paljon ja samoista hyllymetreistä kilpailevat entistä useammat 

valmistajat. Päivittäistavarakaupan toimialan vaatimuksiin vastaaminen on johtanut 

valmistavan teollisuuden yritysten vaihto-omaisuuden kasvamiseen eri tuotanto- ja 

toimitusketjun vaiheissa, joka vastavuoroisesti on nostanut tehokkaan 

käyttöpääoman hallinnan tärkeäksi välineeksi varmistettaessa taloudellinen 

suorituskyky. 

 

Case-yritys on juoma-alan yritys, jonka tuotantolaitos on pitkälle automatisoitu 

sekä prosesseiltaan joustava ja kustannustehokas. Laitekanta edustaa modernia 

tekniikkaa ja vaatii näin ollen oman henkilökunnan korkeaa osaamista ja 

säännöllistä yhteistyötä laitevalmistajien ja erilaisten yhteistyökumppaneiden 

kesken. Juomateollisuudessa kausivaihtelut ovat tyypillisesti suuria, kysynnän 

painottuessa keskikesään ja suurimpien juhlapyhien aikoihin. Lopputuote- ja raaka-

ainevarastoja pidetään yrityksissä tasoittamaan kysyntähuippuja ja ehkäisemään 

myynnin toimitusongelmia. Varastojen kasvamista liian suureksi halutaan 

kuitenkin välttää osana tehokasta vaihto-omaisuuden hallintaa.  
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Tämä tavoite saadaan toteutettua lyhyemmillä ajoerillä sekä tuotannonsuunnittelun 

ja myynnin ennustetarkkuuden parantamisella. Lyhyet ajoerät tarkoittavat myös 

paljon tuotevaihtoja. Henkilökunnan osaaminen ja joustavuus ovat tällöin tärkeässä 

asemassa, ettei tuottavuus heikkene kasvaneiden prosessien ylös- ja alasajojen ja 

säätötarpeiden vuoksi. 

  

7.2 Kunnossapito-organisaatio case-yrityksessä 

 

Kunnossapidon päätehtävä on huolehtia tuotantolaitoksen kiinteästä 

käyttöomaisuudesta ja toiminnallaan varmistaa laitteiden suunniteltu käytettävyys 

ja turvallisuus koko niiden elinkaaren ajan. Kunnossapidon vastualueeseen 

kuuluvat myös useat laissa määritellyt viranomaisvelvoitteet liittyen esimerkiksi 

painelaitteiden turvalliseen käyttöön ja kemikaalien varastointiin 

tuotantolaitoksessa.  

 

Kunnossapito on jaettu kolmeen päävastuualueeseen: juomanvalmistuksen, 

tuotteenvalmistuksen ja logistiikan kunnossapitoon. Juomanvalmistuksen ja 

tuotteenvalmistuksen kunnossapito on oman henkilökunnan suorittamaa. 

Logistiikan kunnossapito suoritetaan pääosin laitevalmistajien toimesta. 

Varaosavarasto palvelee lähinnä kahta ensin mainittua aluetta. Logistiikan 

laitevalmistajat tilaavat ja toimittavat tarvitsemansa varaosat omien 

hankintakanaviensa kautta, ja paikan päällä pidetään ainoastaan joitain tärkeimpiä 

nimikkeitä sekä kunnostettuja varaosia. 

 

Juomanvalmistuksen kunnossapitovastuualue 

 

Juomanvalmistuksen kunnossapito jakautuu automaatiokunnossapitoon ja 

mekaaniseen kunnossapitoon. Automaatiokunnossapidon henkilöt vastaavat 

prosessin vaatimasta järjestelmäylläpidosta ja ongelmatilanteiden ratkaisemisesta 

sekä automaatioon liittyvästä suunnitellusta kunnossapidosta, kuten mittalaitteiden 

huolloista ja kalibroinneista. Mittalaitteiden kalibrointia ja kunnossapitoa 

suorittavat myös ulkopuoliset yritykset.  
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Mekaaninen kunnossapito ja laitteiden suunniteltu kunnossapito suoritetaan 

juomanvalmistuksessa laitosmiesten toimesta. Vuosihuoltosuunnittelu ja toteutus 

suoritetaan koko tuotantolaitoksen vuositason karkeasuunnittelun mukaisesti. 

Ennakkohuoltojen ja työtilausten raportointi tapahtuu SAP PM -järjestelmän 

kautta.  

 

Tuotteenvalmistuksen kunnossapitovastuualue 

 

Tuotteenvalmistuksen kunnossapito jakautuu keskitettyyn vuorokunnossapitoon 

sekä tuotantolinjojen miehitykseen kuuluvaan kunnossapitoon. Vuorokunnossapito 

on erikoistunut nopeaan tekniseen tukeen kaikissa prosessin ongelmatilanteissa ja 

vastaa lähinnä korjaustoimenpiteistä sähköautomaation ja mekaanisen 

kunnossapidon osalta. Linjojen kunnossapitohenkilöt ovat erikoistuneet tuotannon 

aikana tapahtuvaan tekniseen tukeen ja vuosihuoltojen toteuttamiseen. 

Tuotteenvalmistuksessa vuosihuoltosuunnittelu ja toteutus suoritetaan koko 

tuotantolaitoksen vuositason karkeasuunnittelun mukaisesti painottuen 

loppusyksyyn ja alkukevääseen. Ennakkohuoltojen ja työtilausten raportointi 

tapahtuu SAP PM -järjestelmän kautta. 

 

Logistiikan kunnossapitovastuualue 

 

Logistiikan varasto- ja kuljetinjärjestelmien kunnossapidosta vastaavat 

laitevalmistajat. Paikalla päivittäin oleva huoltohenkilökunta vastaa korjaavasta ja 

ennakoivasta kunnossapidosta, ja he käyttävät tarvittaessa yritystensä omia 

resursseja poikkeavissa tilanteissa. Tuotteenvalmistuksen kunnossapidon 

henkilökuntaa on perehdytetty myös logistiikan laitteiden häiriötilanteiden 

ratkaisuun. Tällöin laitevalmistajan läsnäolon ulkopuolella tuotteenvalmistuksesta 

voidaan kutsua resursseja korjaustoimiin vikatapauksien sattuessa. Logistiikassa 

huoltotarve on suppeampi järjestelmäratkaisuiden ja erilaisen tavarankäsittelyn 

vuoksi. Tämän ansiosta vuosihuoltoja ei tarvitse suorittaa samassa laajuudessa kuin 

juomanvalmistuksessa tai tuotteenvalmistuksessa. Huoltoraportointi tapahtuu 

laitevalmistajien omien järjestelmien kautta. 
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7.3 Varaosavaraston ja kunnossapidon tavoitteet 

 

Case-yrityksessä ensisijaiset tavoitteet varastonhallinnan kehittämisessä ovat 

sitoutuneen pääoman vähentäminen sekä laitekannan muutoksista ja hitaasta 

kiertonopeudesta johtuvan hävikkiriskin pienentäminen. Varaosavarastoon 

sitoutuneelle vaihto-omaisuudelle on asetettu 30 %:n vähennystavoite. Tähän 

tavoitteeseen liittyy myös varastossa pidettävien nimikkeiden määrän 

vähentäminen. Muita tavoitteita ovat hallinnoinnin yksinkertaistaminen ja 

kunnossapitotarvikkeiden hankintakustannusten alentaminen.  

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin näiden lähtökohtien pohjalta, perustuen 

tietojärjestelmistä saatavaan aineistoon, osallistuvaan havainnointiin ja avoimiin 

haastatteluihin. Yrityksen ERP–toiminnanohjausjärjestelmä oli tutkimuksen 

tärkein tietojärjestelmä varastonhallinnan ja tiedonkeruun näkökulmasta. Kaikki 

nimiketason historiatieto oli sen kautta hyödynnettävissä ja muutettavissa 

taulukkolaskentamuotoon analysointeja varten. Tiedonkeruuta ja tutkimusta 

tuotantolaitoksen käytännön prosesseista ja toimintatavoista suoritettiin myös 

osallistuvan havainnoinnin avulla. Tähän menetelmään sisältyi varastonhoitajien, 

kunnossapitäjien sekä hankinnan ja kirjanpidon suorittamien prosessien ja 

käytäntöjen seurantaa.  Avoimia yksilöhaastatteluita suoritettiin taloushallinnon, 

hankinnan, kunnossapidon ja tuotannon johdon kanssa. Haastattelut toteutettiin 

ilman etukäteen laadittuja kysymyksiä, jotta eri toimintojen näkökulmia, 

mielipiteitä ja käsityksiä aiheeseen liittyen saatiin kerättyä mahdollisimman 

monipuolisesti. 

 

Kunnossapito-osasto vastaa varaosavaraston ylläpidosta ja kehittämisestä. Varaosat 

case-yrityksessä ovat suurimmalta osin hitaasti kiertäviä nimikkeitä. Hitaasti 

kiertävistä nimikkeistä osa on tuotantolaitoksen prosesseille kriittisiä, kun taas osa 

nimikkeistä kuuluu helposti saataviin standardiosiin. Tällaiset 

kehittämislähtökohdat edellyttävät tietämystä muutoksiin liittyvistä potentiaalisista 

riskeistä sekä harkittua kokemusperäistä lähestymistapaa kirjallisuudessa esitetyn 

tiedon lisäksi. 
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Tuotantolaitoksen kunnossapito noudattaa ennakoivan kunnossapidon strategiaa. 

Se perustuu määräajoin tehtäviin huoltoihin ja tarkastuksiin sekä niiden yhteydessä 

tehtyihin havaintoihin. Huoltoresurssien kohdentaminen ohjautuu prosessi- ja 

laitekriittisyyden mukaisesti. Kunnossapidon yhtenä päätavoitteena on varmistaa 

koneiden ja laitteiden korkea tekninen käytettävyys kustannustehokkaalla tavalla. 

Tätä tavoitetta case-yrityksen varaosavarasto tukee teknisestä näkökulmasta hyvin. 

Sen palveluastetta ei voida mitata tietojärjestelmien avulla eikä sitä ole varastolle 

määritelty, mutta se arvioitiin kunnossapitohenkilöiden haastattelujen perusteella 

melko korkeaksi.  

 

Kunnossapitostrategiaa tukeva varaston korkea palveluaste perustuu pääosin 

suureen nimikemäärään. Osaltaan tästä syystä taloudellisten tavoitteiden merkitys 

on kasvanut kunnossapitotoimintojen kustannustehokkaassa kokonaisajattelussa. 

Kunnossapito-organisaation tulee toiminnallaan tukea yrityksen menestystä 

kaikilla sen vaikutuspiirissä olevilla keinoilla. Näitä ovat tuottavuuden 

parantaminen, laatuhävikin minimointi sekä varastoihin sitoutuneen vaihto-

omaisuuden ja varastohävikin vähentäminen. Kunnossapidon suorituskykyä 

mittaavia kuukausittain raportoitavia tunnuslukuja case-yrityksessä ovat: 

 

- Varaosavaraston arvo 

- Kunnossapitokustannukset toiminnoittain 

- Varaosahankinnat kustannuspaikoille 

- Kulutus varaosavarastosta 

- Ulkopuolisen työn kustannukset 

- Konerikkojen osuus miehitetystä ajasta (%) 

- Konerikkojen lukumäärä 

- Lyhyiden pysähdysten osuus miehitetystä ajasta (%) 

- Työtapaturmat ja läheltäpiti -tilanteet 

- Toteutuneiden ja tekemättömien ennakkohuoltojen lukumäärä  

- Toteutuneiden ja tekemättömien työtilausten lukumäärä 
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7.4 Varaston koostumuksen ja tunnuslukujen arviointi 

 

Varaston kokonaisarvo on kausivaihtelut huomioiden keskimäärin 10 % koko 

tuotantolaitoksen vaihto-omaisuuden arvosta. Varaosavarasto koostuu kymmenestä 

tavararyhmästä, jotka jakaantuvat pienempiin alaryhmiin. Varaston arvo ei ole 

merkittävästi muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Korkeimmillaan 

varaston arvo on ollut joulukussa 2008. Kuvassa 14 on esitetty varaston arvon 

kehitystä vuosina 2007–2013.  

 

 

Kuva 14. Case-yrityksen varaosavaraston arvon kehitys vuosina 2007–2013. 

 

Romutuksia ja alaskirjauksia on tehty muutamien kymmenien tuhansien eurojen 

arvosta viime vuosina. Ne ovat liittyneet pääosin investointien aiheuttamiin 

varaosanimikemuutoksiin. Nimikkeiden määrä on ollut hienoisessa kasvussa 

viimeisten vuosien ajan. Kasvua on ollut eniten vuosien 2011–2013 välillä (noin 4 

%), jolloin myös laitekannassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.  
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Laitevalmistajan alkuperäisosien (Original Equipment Manufacturer, OEM) ja 

muiden, yleisesti saatavilla olevien standardivarastonimikkeiden välisen 

tarkastelun tulokset on esitetty kuvassa 15.  Tämä tarkastelu on oleellinen, koska 

muita nimikkeitä on saatavissa useammilta toimittajilta ja niille voidaan näin ollen 

soveltaa erityyppisiä kehittämistoimenpiteitä ja hallintapolitiikkoja kuin 

alkuperäisosille.  

 

 

Kuva 15. Laitevalmistajan varaosien (OEM) ja standardivaraosien vertailu. 

 

Kuvassa 15 esitetyn varaston koostumuksen perusteella voidaan selvästi nähdä 

kehityspotentiaalia yleisesti saatavissa olevien nimikkeiden osalta, sillä niiden 

osuus on suuri. Ero OEM-varaosien lukumäärän ja kokonaisarvon välillä kertoo 

puolestaan OEM-varaosien olevan keskimäärin korkeampihintaisia muihin 

nimikkeisiin nähden.  Varaosavaraston keskimääräinen kokonaiskulutukseen 

perustuva kiertonopeus vuodessa oli 0,32 ja keskimääräinen kiertoaika 1160 päivää. 

Kiertäviä aktiivisia nimikkeitä koko nimikemäärästä oli erittäin pieni osuus. Koko 

varaston nimikkeistä 58 % ei ollut kiertänyt neljän vuoden tarkastelujaksolla 

ollenkaan. Nimikkeitä, joilla ei ollut mitään tapahtumia yli kahdeksaan vuoteen, oli 

38 kappaletta. Tämän kaltaisten havaintojen perusteella voitiin myös arvioida, että 

osien vanhentumisesta ja laitekantamuutoksista johtuva hävikkiriski on korkea.  
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Laitevalmistajan OEM-varaosien varastointiperusteet ovat seurausta sekä pitkistä 

toimitusajoista että koneiden prosessikriittisyysluokittelusta. OEM-varaosista yli 

neljä vuotta seisoneita nimikkeitä oli 1760 kappaletta (33 %). Kuvassa 16 on 

esitetty, miten case-yrityksen varaosat jakaantuvat kiertonopeuksiltaan eri luokkiin. 

Hitaasti kiertävien nimikkeiden tarkastelujoukossa havaittiin useita tavararyhmiä ja 

mitään yhtenäistä nimittäjää ei nimikkeiden välillä ollut. Varaosanimikkeet, joilla 

ei ollut kiertoa vuosien 2010–2013 välisenä aikana ollenkaan, sitoivat 46 % koko 

varaston arvosta.  

 

 
Kuva 16. Varaosien kiertonopeus case-yrityksessä vuosina 2010–2013. 

 

 

Ylipainotettuna varastossa olivat mekaaniset standardiosat sekä sellaiset 

laitevalmistajien OEM-varaosat, joiden rikkoontuminen ei ollut osoittautunut 

todennäköiseksi ja joiden toimitusajat olivat lyhyitä. Kirjallisuudessa esitettyjen 

tapaustutkimusten tulokset tukevat johtopäätöstä, että case-yrityksen 

varaosavarasto edustaa toimialalleen tyypillistä laajuutta, koostumusta ja arvoa. 

Myös varastoon liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä ja esiintyvät laajasti 

kirjallisuudessa (Braglia ym. 2004, s. 61, Molenaers ym. 2012, s. 572). 
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7.5 Varaosien analysointimenetelmien sovellettavuus käytännössä 

 

Varaosanimikkeitä on case-yrityksessä lähes kymmenentuhatta. Suuri nimikemäärä 

rajoittaa useiden menetelmien käytettävyyttä merkittävästi. Analyysimenetelmät, 

jotka vaativat nimikekohtaista arviointia, ovat tämän tutkimuksen puitteissa ja 

myös käytännössä mahdottomia suorittaa. Tästä syystä empiiriset tutkimukset 

toteutettiin taulukkolaskentamenetelmillä, joihin oli saatavissa analysointiin 

tarvittavat syötteet yrityksen tietojärjestelmistä. Kunnossapito-organisaatio 

hallinnoi ja ylläpitää vaihto-omaisuuteen kuuluvia varaosaosia case-yrityksessä 

SAP/R3 ERP -toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Järjestelmään tallennettua 

nimiketason tietoa ja kulutushistoriatietoa oli hyvin saatavilla edelliseen 

järjestelmäpäivitykseen saakka, joka oli tehty vuonna 2008. Varastonhoitajien 

kokemus ja pitkä työhistoria toimintojen ylläpitämisessä on luonut hyvän perustan, 

jota pystyttiin hyödyntämään nimikkeiden analysoinnissa ja käytäntöjen 

selvittämisessä.  

 

Kahden muuttujan ABC-analyysi 

 

Kahden muuttujan ABC-analyyseja toteutettiin koko nimikkeistölle kahdella eri 

kriteeristöllä. Taulukossa 10 esitettyyn ABC-analyysiin valittiin 

kokonaiskulutusarvo ja kiertoaika. Kulutusarvo laskettiin jakamalla nimikkeen 

osuus koko varaston kulutusarvosta. Tämän jälkeen ABC-luokittelu tehtiin 

kumulutiiviseen kysyntäarvoon perustuen.  

 

A-luokkaan valittiin ensimmäiset 80 % kumulatiivista kulutusarvoa tuovat 

nimikkeet, B-luokkaan seuraavat nimikkeet 95 %:n saakka ja loput 5 % määriteltiin 

C-luokkaan kuuluviksi. Toisena muuttujan kriteerinä käytettiin kiertoaikaa, jolle 

määriteltiin luokat 0–4. Kiertoaika laskettiin koko nimikkeistölle soveltaen luvussa 

3.1 esitettyjä kaavoja.  
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Taulukko 10. ABC-analyysi perustuen nimikkeen kulutusarvoon ja kiertoaikaan 

 

 

Vertailu osoitti selkeästi miten suurin osa nimikkeiden lukumäärästä ja niiden 

sitomasta varastoarvosta kuului heikoimpaan C4-ryhmään. Osa tutkijoista on 

kritisoinut kokonaiskulutusarvoa arviointikriteerinä, koska arvoltaan korkeat 

nimikkeet saavat suuren painotuksen ABC-analyysissä. Tämän kritiikin perusteita 

voidaan havainnoida verrattaessa taulukon 10 kokonaiskulutusarvoon perustuvaa 

ABC-analyysiä taulukon 11 analyysiin, joka perustuu nimikkeen varastoarvoon.  

 

Taulukko 11. ABC-analyysi perustuen nimikkeen arvoon ja kiertoaikaan. 
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Merkittävin ero analyysien välillä on suurimman nimikemäärään muuttuminen C4-

luokasta A4-luokkaan. Kokonaiskulutusarvon käyttö analysointikriteerinä osoittaa 

toisaalta selkeästi, miten pieni osuus nimikkeistä ja sitoutuneesta pääomasta saa 

aikaan 80 % kokonaiskulutusarvosta.  

 

Kokonaiskulutusarvon antaman tiedon hyödynnettävyys kunnossapidon 

nimikkeille on kuitenkin vähäinen. Se soveltuu paremmin myyntituotteille, kun 

tavoitteena on arvioida nimikkeiden jakaumaa liikevaihdon näkökulmasta. 

Taulukon 11 tuloksia tutkittaessa pidemmälle havaittiin, että A4-luokan 

nimikkeistä suurin osa on arvoltaan alle 1000 euroa. Kuvassa 17 on esitetty A4-

luokan nimikkeiden varastoarvoihin perustuva jakauma.  

 

 

Kuva 17. A4-luokan nimikkeiden varastoarvoihin perustuva jakauma. 
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ABC-analyysi (Zhang ym. 2001)  

 

Vertailukohdaksi perinteisille ABC-analyyseille otettiin Zhangin ym. (2001, s. 190) 

kehittämä versio ABC-analyysistä. Se on alun perin kehitetty 

varaosakeskusvarastojen tarpeisiin, mutta soveltuu myös yrityksen oman 

varaosavaraston arviointiin. Lähinnä palveluasteen ja tilauspisteiden 

kohdentamisen perusteissa voidaan olettaa olevan painotuseroja ohjausattribuutteja 

määriteltäessä keskusvarastoon ja kunnossapidon varaosavarastoon. Nämä 

lähtökohdat huomioon ottaen mallin alkuperäinen käyttökohde ei ole este sen 

laajemmalle käytölle.  Zhangin ym. (2001) esittämä ABC-analyysi ottaa huomioon 

nimikkeen vuosikulutuksen, täydennystaajuuden ja yksikköhinnan. Nämä tiedot oli 

varaosanimikkeille saatavissa case–yrityksen tietojärjestelmistä, joten menetelmä 

oli mahdollista ottaa vertailukohdaksi kahden muuttujan ABC-analyyseille.  

 

Sitoutuneen pääoman hallinta on keskeisin tekijä, joka pyritään toteuttamaan 

optimoimalla palveluaste ja tilauspisteiden määrittely. Analyysin tarkoituksena on, 

että kalleimmille A-luokan osille määritellään heikoin palveluaste, eli niiden osalta 

otetaan tietoinen riski puutetilanteen todennäköisyydestä. Myös pitkät 

täydennysvälit johtavat herkästi varaosan kuuluvaksi A-luokkaan.  

 

Haluttu riskitaso tulee arvioida aina yrityskohtaisesti. Varaston palveluasteen 

määrittely on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska siihen tarvittavaa 

tietoa ei ollut saatavilla ja se tulee näin ollen määritellä kehitystoimenpiteiden 

käyttöönottovaiheessa. A-luokassa oli tutkimusten perusteella myös 

prosessikriittisiä nimikkeitä, joten niiden palveluasteen määrittelyyn tulee käyttää 

muita menetelmiä kuin pelkästään varastoarvoa tai kiertonopeutta. Nimikkeiden 

kriittisyyden monipuolisempaan arviointiin on tarjolla useita tässäkin raportissa 

esiteltyjä menetelmiä, jotta kehitystoimenpiteitä sovellettaessa voidaan välttyä 

tuotannon tai myynnin menetyksiltä tärkeiden varaosien puuttumisen vuoksi.  
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Taulukossa 12 on verrattu Zhangin ym. (2001, s. 190) esittämän ABC-analyysin 

tuloksia kokonaiskulutusarvon ja kiertoajan sekä ja varastoarvon ja kiertoajan 

ABC-analyysiin. Tulosten perusteella voidaan havaita, miten eri tavalla analyysit 

luokittelevat samoja nimikkeitä. Yhteistä näille ABC-analyyseille on se että ne on 

suunniteltu luokittelemaan nimikkeitä tehokkaan pääomanhallinnan tueksi. 

 

Taulukko 12. Vertailu eri ABC-analysointimallien tuloksista. 

 
 

 

Merkittäviä eroavaisuuksia tuloksissa voidaan havaita tarkastelujaksolla ilman 

kiertoa olleiden nimikkeiden kohdalla. Analyysi (2) luokittelee taulukon 12 

ensimmäisen nimikkeen luokkaan C4, kun taas analyysit (1) ja (3) luokkaan A. 

Toinen esille nostettava ero tuloksissa on nopeasti kiertävä voiteluainenimike 

XL315024. Vaikka luokittelut antavat ristiriitaisia tuloksia, ovat nimikkeeseen 

kohdistuvat tavoitteet molempien menetelmien perusteella samat. Tämän kaltaiset 

nimikkeet ovat varaston kannalta parhaita. Ne voivat olla melko kalliita, mutta 

kiertoaika on lyhyt ja hävikkiä ei tällöin pääse syntymään. Palveluaste tulee siis 

määritellä korkeaksi, jotta tuotetta on aina saatavilla.   
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XL523089 PINTAKYTKIN FTL50H-AGW2AC2G 456 0 456,34 0 0,00 0,000 A C4 A4

XL647099 AKSELITIIVISTE  40X 55X10/7 44 0 3,15 0 0,00 0,000 A C4 C4

XL535218 CO2 MITTAUSANTURI CT-6207/A 3105 6211 3105,43 2 0,49 0,000 A A3 A3

XL424733 TOIMILAITE EG 221-118.05 2625 1312 1312,33 1 0,99 0,000 A A2 A2

XL523027 ANTURI S-CLD132-PCS110HA1 3175 3175 1587,50 2 0,49 0,000 B A2 A2

XL523118 JOHTOKYKYANTURI CLD134-PVA43 7528 5646 1881,92 3 0,25 0,000 B A1 A1

XL633198 SYLINTERI 32x100 0 822 340 004 122 122 121,61 1 0,68 0,000 B C2 B2

XL644062 KORVAUSILMASUODATIN FA72RP 2600 2600 371,43 7 0,49 0,000 B A2 A2

XL548004 UV-LAMPPU W3T 162445 WTL 3561 7122 593,48 12 0,27 0,000 B A2 A2

XL424461 NÄYTEHANAN RUNKO P 1" 850011 1057 3172 352,42 9 0,22 0,000 C A2 A2

XL831208 TARTTUJA KAULUS 1-800-78-890-2 3993 3594 199,65 18 0,82 0,001 C A1 A1

XL535221 VALOKENNO WL 36-B320 1005385 701 468 116,88 4 0,49 0,001 C B2 A2

XL644058 SUODATIN BPS-304-CAS 0,45 7250 14499 241,65 60 0,49 0,002 C A1 A1

XL644059 SUODATIN PPP-3BN-CAS 30" 4470 7249 120,82 60 0,99 0,004 C A1 A1

XL315024 VOITELUAINE 0,5 KG 2094 13694 161,11 85 0,05 0,060 C A0 A0

XL831152 TEFLONPALJE 1-322-50-062-0 1067 10547 59,25 178 0,25 0,206 C A2 A2

XL614022 TAITTOPYÖRÄ D 131/40 MM 754 114 126 6,31 20 0,49 1,019 C C2 B2

XL815074 IMUKUPPI 82710399S001 3068 5578 27,89 200 0,25 1,043 C A2 A2
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7.6 Varastonhallintapolitiikan määrittely ja kehittämisen päälinjat 

 

Varaosavaraston pitkän aikavälin aktiivista hallintapoliitiikkaa ei case-yrityksessä 

ole ollut tähän saakka käytössä. Varaston nimikkeistöön on vaikuttanut myös 

yrityksen eri paikkakunnilla lopetettujen tuotantolaitosten varaosien siirto 

nykyiseen toimipisteeseen. Tämä on johtanut joidenkin nimikkeiden ylisuuriin 

varastomääriin ja lukuisiin hitaasti kiertäviin nimikkeisiin tapauksissa, joissa 

nykyisellä laitekannalla on niille vähemmän soveltuvia käyttökohteita. 

Varaosahallinnan kehittämiselle voidaan esittää kaksi päälinjaa: olemassa olevan 

varaston analysointi ja hallintapolitiikkojen määrittäminen, sekä uusien 

varastonimikkeiden perustamisvaiheen analysointi ja hallintapolitiikan 

määrittäminen. Tähän jaotteluun tärkeimpänä perusteena on ero olemassa olevien 

nimikkeiden määrässä ja vuosittain perustettavien uusien nimikkeiden määrässä. 

Ensin mainittuja on noin kymmenentuhatta ja jälkimmäisiä muutamia kymmeniä. 

Suuret nimikemäärät rajoittavat soveltuvien menetelmien määrää, jos analyysiin 

vaaditaan nimiketason tietoa, jota ei saada suoraan tietojärjestelmistä. Uusille 

perustettaville nimikkeille voidaan puolestaan soveltaa monipuolisemmin myös 

laadullisia menetelmiä. 

 

7.6.1 Olemassa olevan varastokokonaisuuden kehittäminen 

 

Nykyisen varaston analysointiin voidaan käyttää resurssien ja saavutettavissa 

olevien säästöjen valossa ainoastaan koko nimikkeistöä käsitteleviä menetelmiä, 

joiden tiedot saadaan suoraan yrityksen tietojärjestelmästä. Olemassa olevan 

varaston kehittämiseen voidaan soveltaa Cavalierin ym. (2008, s. 381) esittämää 

hallintapolitiikkaa, joka on helppokäyttöinen ja selkeä rakenteeltaan. Seuraavaksi 

kuvataan viiden askeleen päätöksentekomallin suorittamista käytännössä. 

Cavalierin ym. (2008, s. 381) esittämiä vaiheita on täydennetty soveltuvin osin 

muidenkin tutkijoiden toimenpide-ehdotuksilla siltä osin, kun ne sopivat vaiheen 

toimenpiteisiin. 
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Vaihe 1. Nimikkeiden koodausjärjestelmän määrittely 

 

Case-yrityksen nimikkeiden tiedoista selviää jo nykyisellään varaosan tekniset 

tiedot, toimittaja ja fyysinen sijainti varastossa. Varaosanimikkeet ovat 

suurimmalta osin tuotantokoneissa ja laitteissa käytettäviä varaosia ja tarvikkeita. 

Järjestelmään tallennetuissa perustiedoissa erääksi puutteeksi kunnossapidon 

henkilöstöä haastateltaessa todettiin kuitenkin se, että laitehierarkian mukaisia 

kohdetoimintopaikkoja tai kustannuspaikkoja ei ollut nimikkeiden perustiedoissa. 

Niiden hyödyllisyys korostuu raportoitaessa laitekohtaisia kulutushistoriatietoja 

kustannusten seuraamiseksi tai valmistauduttaessa esimerkiksi vuosihuoltoihin. 

Yrityksessä oli tulossa seuraava ERP-toiminnanohjausjärjestelmän päivitys 

lähitulevaisuudessa, joten tämä puute pyritään korjaamaan muutoksen yhteydessä. 

Kuvassa 18 on esitetty nimiketiedoissa nyt käytössä oleva tapa osoittaa varaosan 

toimintopaikka. 

  

 

Kuva 18. Nimikkeen perustiedot ERP-toiminnanohjausjärjestelmässä. 
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Koska tieto on vapaatekstikentässä, se ei automaattisesti kohdennu laitehierarkian 

mukaiselle toimintopaikalle, vaan kustannuspaikalle ainetilauskirjauksen 

yhteydessä. Tällaisessa kohdentamismallissa on se ongelma että kustannuspaikkoja 

tarvitaan paljon, jotta tarpeeksi tarkkaa kulutushistoriatietoa on saatavilla. Jos 

kustannuspaikkoja vastaavasti halutaan olevan vähän, varaosakulutuksen 

seurantatarkkuus heikkenee. Käyttöoikeudet kustannusperusteiseen raportointiin 

ovat rajoitetumpia kuin kulutusraportointiin. Tästä syystä varastonhoitajan ERP-

käyttäjäroolin oikeuksilla ei tarkkoja laitehierarkian mukaisia raportteja 

nykyisellään pääse tekemään. 

 

Vaihe 2. Varaosien luokittelu 

 

Varaosien luokittelu voidaan parhaiten suorittaa jollain luvussa 7.5 esitetyllä ABC-

analyysillä. Menetelmänä tulisi tällöin käyttää Zhangin ym. (2001) esittämää 

analyysiä, tai nimikkeen varastoarvoon ja nimikkeen kiertonopeuteen perustuvaa 

analyysiä. Näihin menetelmiin on saatavissa tiedot yrityksen järjestelmistä ja 

analyysi voidaan suorittaa kerralla koko nimikkeistölle. Varastoarvoon perustuvan 

analyysin pohjalta hitaimmin kiertävälle A4 luokalle on suoritettava 

kriittisyystarkastelu, jossa voidaan yhtenä työkaluna hyödyntää kuvassa 19 

esitettyä, yrityksessä jo käytössä olevaa kaaviota. Mikäli A4-luokan osa kuuluu A- 

tai B-kriittisyysluokan koneeseen, se tulee säilyttää omassa varastossa. 

 

 

Kuva 19. Case-yrityksessä käytetty tuotantolaitteen kriittisyysluokittelukaavio. 
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Kriittisyysluokittelu jakaa koneet tuotantolaitoksen toiminnan kannalta A-, B- ja C-

luokkiin. Luokille on myös määritelty kunnossapitotoimenpiteiden taso siten, että 

A-luokan koneille suoritetaan korkeimman ennakkohuoltostrategian mukaisia 

toimenpiteitä, jotka pohjautuvat mittaavaan tai aikaan perustuvaan suunnitelmaan. 

B- ja C-luokiteltujen koneiden ja laitteiden ennakkohuolto perustuu tarkastusten 

pohjalta havaitun kunnon mukaiseen strategiaan. Muita usein käytettyjä osan 

kriittisyyteen vaikuttavia arviointikriteereitä ovat yleinen saatavuus ja toimitusaika. 

 

Vaihe 3. Kulutuksen ennustaminen 

 

Nimikekohtaiset varastomäärät on aikaisemmin määritetty case-yrityksessä 

hintaan, laitekantaan, käyttökohteiden lukumäärään, aikaisempaan kokemukseen ja 

historiatietoon perustuen. Nimikekohtaisia hälytysrajoja on muokattu perustuen 

lähinnä konekannan muutoksiin ja kulutushistoriaan. Case-yrityksen ERP-

järjestelmästä on saatavissa kattava kulutushistoriatieto, jota voidaan hyödyntää 

nimikkeiden varastotasojen hallinnassa (kuva 20).  

 

 

Kuva 20. Esimerkki nimikkeen kulutushistoriasta. 
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Varaosien kulutuksen ennustamiseen on kehitetty erilaisia ratkaisuja, kuten 

Crostonin Exponential smoothing -menetelmä jossa käytetään keskimääräistä 

tilausmäärää ja keskimääräistä tilausväliä tulevan kulutusennusteen tekemiseen 

(Teunter & Sani 2009, s. 178). Tällaiset menetelmät ovat kuitenkin vaativia käyttää. 

Kulutuksen ennustaminen case-yrityksessä on tehtävissä riittävällä tarkkuudella 

järjestelmästä saatavaan kulutushistoriaan perustuen.  

 

Vaihe 4. Varaosien hallintapolitiikan määrittely 

 

Analysointien tuloksena syntyneitä luokkia pitää ohjata eri parametreilla, 

määrittelemällä esimerkiksi palveluaste ja tilauspiste. Muuten luokittelusta ei saada 

taloudellista tai muutakaan hyötyä. Case-yrityksessä A1–A4-luokissa oli paljon 

nopeasti kiertäviä yleistarvikkeita. Tällaisille nimikkeille on helppo löytää 

kaupintavarastoratkaisuja eri teollisuustarviketoimittajilta. Kilpailuttamisen avulla 

voidaan näissä nimikkeissä päästä myös ostojen kustannussäästöihin. A4-luokan 

arvokkaimmille ja kulutushistorian ja -ennusteen pohjalta hitaimmin kiertäville 

osille voidaan suositella lisäanalysointia pohjautuen esimerkiksi AHP- tai VED-

menetelmiin.  
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Taulukko 13. Ehdotuksia vaiheen 4 hallintapolitiikkojen määrittelyyn. 

Luokat  Hallintapolitiikka 

ABC-analyysi 

varastoarvoon ja 

kiertoaikaan perustuen 

 

A0–A2 Tavoitellaan normaalia palveluastetta. 

Prosessikriittisille OEM-varaosille ja nimikkeille, 

joilla on pitkä toimitusaika, suoritetaan erillinen 

kriittisyysanalyysi. Kaupintavarastoratkaisut 

yleistarvikkeille. Kiinteä tilauspiste, täydennys 

määriteltyyn maksimitasoon (s, S) tai täydennys 

määriteltyyn maksimitasoon jokaisesta 

kulutuksesta (S–1, S) nimikkeille, joita pidetään 

vain 1 kpl hyllyssä. 

A3–A4  Kuten edellä, mutta tavoitellaan matalaa 

palveluastetta. Kalliita ja harvoin tilattavia osia ei 

tule pitää omassa varastossa, ellei niillä ole pitkä 

toimitusaika. Kaupintavarastoratkaisut 

yleistarvikkeille. Kiinteä tilauspiste ja kiinteä 

mahdollisimman pieni täydennyseräkoko (Q, r). 

B1–B4  Normaali palveluaste. Tavoitellaan tähän 

luokkaan kuuluvien varaosien määrän 

minimointia, joten käsiteltävä nimiketasolla. 

Kiinteä tilauspiste, täydennys määriteltyyn 

maksimitasoon (s, S). 

C1–C4  Korkea palveluaste. Perusteena edullisten ja 

yleisesti saatavissa olevien nimikkeiden 

hallinnoinnin minimointi. 

Kaupintavarastoratkaisut yleistarvikkeille. Kiinteä 

tilauspiste, täydennys määriteltyyn maksimitasoon 

(s, S) tai kiinteä tilausintervalli ja täydennys 

määriteltyyn maksimitasoon (T, R). 
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ERP-järjestelmässä on myös käytännöllisiä raportointityökaluja, joiden avulla 

ongelmallisia nimikkeitä voidaan vertailla halutuilla kriteereillä (kuva 21).  Tätä 

tietoa voidaan käyttää hyväksi eri analyysiluokkien hallintapolitiikoiden 

määrittelyssä.  

 

 

Kuva 21. Nimikkeiden ominaisuuksien vertailua graafisesti ERP-järjestelmässä. 

 

Hitaasti liikkuvien kalliiden (luokat A3–A4) varaosien kriittisyys voidaan arvioida 

myös Huiskosen (2001, s. 129) ehdottamalla tavalla perustuen 

prosessikriittisyyteen ja kontrollikrittisyyteen. Prosessikriittisyyden arviointi voi 

perustua esimerkiksi keskimääräisen lopputuotevaraston riittoon. Tällöin 

arvioidaan tuotantolaitoksen kykyä selviytyä konerikosta ilman menetettyä 

myyntiä. Kontrollikriittisyyden arvioinnissa voidaan tutkia 

vaikutusmahdollisuuksia toimitusaikojen ja saatavuuden kehittämisessä.   Kuvassa 

22 on esitetty vuonna 2014 toteutuneiden tilausten odotettu ja toteutunut 

toimitusaika. 
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Kuva 22. Pitkän toimitusajan nimikkeiden toteutuneet toimitusajat vuonna 2014. 

 

 

Vaihe 5. Varaosapolitiikan testaus ja validointi 

 

Varaosapolitiikkojen testaus tulee suorittaa ABC-luokille asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti todellisessa ympäristössä. Ristiinvertailua tulosten oikeellisuuden 

varmistamiseksi voidaan tehdä pistokoemaisesti käyttämällä samoille nimikkeille 

useampaa analyysimenetelmää. Hitaasti liikkuvien varaosien nimikekohtaiset 

varastomäärät tulee asettaa minimitasolle, jolla saavutetaan tavoiteltu palveluaste, 

mutta vältytään ylimääräisiltä varastonpitokustannuksilta. Varaosapolitiikkojen 

käytännön testaus ja validointi on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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7.6.2 Analyysimallit ja hankitapolitiikka uusille nimikkeille 

 

Uusia nimikkeitä perustetaan case-yrityksen varaosavarastoon noin 30–40 kpl 

vuodessa. Niitä perustettaessa voidaan menetellä saman päätöksentekomallin 

mukaisesti kuin olemassa olevankin varaston osalta. Mikäli uusien nimikkeiden 

perustamista halutaan arvioida monipuolisemmin, päätöksentekomallin vaiheessa 

2 voidaan suorittaa analysointeja useampaa menetelmää hyödyntäen.  

 

Nimikekohtaista arviointia tehtäessä voidaan käyttää esimerkiksi ABC- ja VED-

analyysin yhdistelmää Dudejan (2014, s. 24) esittämällä tavalla, tai ABC-analyysiä 

Teunterin ym. (2010, s. 346) esittämällä tavalla. Taulukossa 14 niiden 

analysointituloksia verrataan kahteen luvussa 7.5 esitettyyn ABC-analyysin 

tuloksiin.   

 

Teunterin ym. (2010, s. 346) esittämän analyysin vaikein ratkaistava kriteeri on 

puutekustannuksen määrittely. Luokittelun tuloksiin sillä on käytännössä suurin 

vaikutus. Taulukossa 14 on annettu varaosille toisistaan merkittävästi poikkeavia 

puutekustannuksia. Korkeat puutekustannukset korostuvat entisestään, mikäli 

nimikkeen käyttö on toistuvaa. Tulokset luetellaan, toisin kuin Zhangin ym. (2001, 

s. 190) mallissa, suurimmasta pienimpään. Ensimmäisenä on A-luokka, jolla tulisi 

olla korkein palveluaste ja vastaavasti C-luokalla matalin.  

 

VED-analyysi on luokittelumenetelmänä nopea ja helppo käyttää. Sen 

yhdistäminen perinteiseen ABC-analyysiin on toimiva vaihtoehto arvioitaessa 

esimerkiksi A0–A4-luokkien kriittisyyttä. Taulukossa 14 VED-analyysi on 

yhdistetty varastonarvoon ja kiertonopeuteen perustuvaan ABC-analyysiin. 

Taulukon 14 aineisto on sama kuin taulukossa 12. VED-arviointiin ovat tässä 

esimerkissä kriteereinä olleet toimitusaika ja kysyntätaajuus.  
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Taulukko 14. Uusille nimikkeille soveltuvien analyysien vertailu. 

 

 

7.7 Käytännön toimenpide-ehdotukset 

 

Suoritettujen analysointien perusteella varastossa on merkittävää 

kehityspotentiaalia. Eniten tulee kiinnittää huomiota varaston kokonaisarvoon. 

Asetettu 30 %:n vähennystavoite on realistinen ja saavutettavissa. Yrityksessä 

sovelletaan varastoille sisäistä 8 %:n korkokantaa. Lisäksi varaosiin sitoutuneesta 

vaihto-omaisuudesta aiheutuu muita kustannuksia muun muassa 

vakuutusmaksuista ja tilojen ylläpidosta. Korkea varastoarvo yhdessä korkean 

sisäisen koron kanssa tekee pääomakustannuksista tärkeän kehityskohteen. 

Euromääräistä arvoa sitoutuneesta pääomasta aiheutuvasta todellisesta 

vuosikulusta ei kuitenkaan voida tarkkaan laskea. Kuten yleensä pääoman 

käyttökohteita arvioitaessa, myös tässä tapauksessa sisäinen korko kuvaa 

ensisijaisesti valitun sijoituskohteen tuottovaatimusta ja riskiä.   
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XL315024 VOITELUAINE 0,5 KG 178 500 161,11 84 1 6 39,3200 A A0 C A0E

XL548004 UV-LAMPPU W3T 162445 WTL 1900 303 10000 593,48 2 10 2 33,0388 A A2 B A2V

XL523027 ANTURI  S-CLD132-PCS110 270 2000 1587,50 2 13 1 14,8217 A A2 B A2V

XL523118 JOHTOKYKYANTURI CLD134-PVA4 640 2000 1881,92 3 16 1 9,3772 A A1 B A1V

XL424733 TOIMILAITE EG 221-118.05 223 1 1312,33 30 5 1 0,1345 B A2 A A2E

XL633198 SYLINTERI 32x100 0 822 340 004 10 1 121,61 1 14 1 0,0964 B B2 B B2E

XL535221 VALOKENNO WL 36-B320 1005385 60 1 116,88 3 11 1 0,0503 B A2 C A2E

XL614022 TAITTOPYÖRÄ D 131/40 MM 754.02 10 1 6,31 6 12 20 0,0311 B B2 C B2E

XL523089 PINTAKYTKIN FTL50H-AGW2AC2G64 39 1 456,34 1 14 1 0,0258 B A4 A A4E

XL424461 NÄYTEHANAN RUNKO P 1" 850011 90 1 352,42 4 5 2 0,0223 C A2 C A2D

XL535218 CO2 MITTAUSANTURI CT-6207/A 264 1 3105,43 2 44 1 0,0076 C A3 A A3V

XL831152 TEFLONPALJE 1-322-50-062-0 91 1 59,25 10 7 20 0,0055 C A2 C A2D

XL831208 TARTTUJA KAULUS 1-800-78-890-2 339 1 199,65 1 10 1 0,0029 C A1 C A1E

XL815074 IMUKUPPI 82710399S001 261 1 27,89 8 31 30 0,0010 C A2 C A2V

XL644059 SUODATIN PPP-3BN-CAS 30" 380 1 120,82 2 10 6 0,0009 C A1 C A1E

XL644062  KORVAUSILMASUODATIN FA72RPF 221 1 371,43 1 9 6 0,0008 C A2 B A2E

XL644058 SUODATIN BPS-304-CAS 0,45 616 1 241,65 2 10 6 0,0005 C A1 C A1E

XL647099 AKSELITIIVISTE  40X 55X10/7 4 1 3,15 0 12 1 0,0000 C C4 A C4D
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Hävikkikustannuksia arvioitiin oman kunnossapitohenkilöstön sekä 

laitevalmistajien suorittamien tutkimusten perusteella. Hitaimmin kiertävästä 

luokasta tutkittiin sähkövaraosanimikkeet. Käyttökelvottomaksi jääneitä 

nimikkeitä löydettiin 212 kappaletta, joiden arvo oli yhteensä 46 160 euroa. Koko 

varastoa ei voitu tämän tutkimuksen puitteissa tutkia. Tämä otos kuitenkin osoitti 

konkreettisesti, miten kirjallisuudessakin esitetyt varastojen hävikkiongelmat 

ilmenevät. Tärkeä näkökulma hävikin vähentämisessä on tarkempien 

arviointimenettelyjen käyttö uusia nimikkeitä laitehankintojen yhteydessä 

varastoon perustettaessa. 

 

Toimituskustannuksia ei saa tietojärjestelmistä yksiselitteisesti eroteltua. Tähän on 

syynä toimituskulujen sisällyttäminen laskun loppusummaan toimittajien toimesta.  

Pikarahtien määrä saattaa kasvaa, mikäli varastossa pidettäviä nimikkeitä 

merkittävästi alennetaan. Tästä syystä on arvioitava toimituskustannusten 

seurannan kehittämistä ja sen ottamista osaksi varastonohjausmittaristoa.  

 

Varastonhoitajan käyttämä työaika ja siitä aiheutuvat henkilökustannukset 

jakautuvat käytännössä tilaus- ja nimikehallinnasta aiheutuviin 

varastonpitokustannuksiin. Näiden kustannusten alentaminen ei itsessään ole 

päätavoite. Sen sijaan tehtäviin kuluva aika tulisi muuttaa enemmän 

nimikehallintaan kohdistuvaksi. Tällöin varaston palveluasteen ylläpitämisen ja 

kustannustenhallinnan vaatima resurssi saadaan tehokkaammin hyödynnettyä. 

 

Suuri nimikemäärä aiheuttaa paljon ylläpitoon liittyvää työtä. Kaikki 

kunnossapitohenkilöt eivät osaa käyttää ERP-toiminnanohjausjärjestelmää 

varaosahakuun, mikä tarkoittaa lähes kymmenentuhannen nimikkeen varastossa 

pitkiä etsimisaikoja ja epävarmuutta siitä, onko etsitty nimike ylipäätään olemassa 

varastossa. Varastoja ei ole lukittu eikä tietokoneelle pääsyä estetty, joten varaosien 

haku on koko henkilöstölle mahdollista. Varaosia noudettaessa tulee täyttää 

ainetilauslomake (kuva 23), josta ilmenee tapahtuman oleelliset tiedot. 

Inventointeja tehtäessä on kuitenkin havaittu usein saldopoikkeamia, joten monta 

kertaa ainetilauslomake jää käytännössä täyttämättä. 



79 

 

 

Kuva 23. Ainetilauslomake varastotapahtumien kirjaamiseen. 

 

Varastossa asioimisen osittainen rajoittaminen tulee ottaa harkintaan yhtenä 

kehitystoimenpiteenä. Myös siisteyden ja järjestyksen ylläpito vaatii resursseja 

suuresta varastossa asioivien henkilöiden määrästä johtuen. Alihankkijat ja 

yhteistyökumppanit saattavat myös tarvita varaosia ja tarvikkeita case-yrityksen 

varastosta. Tällä on havaittu olevan vaikutusta saldopoikkeamiin, kun kulutusta ei 

kirjata tietämättömyyden tai viitsimättömyyden vuoksi noudon yhteydessä.  

 

Yhtenä kehitystoimenpiteenä varastoon sitoutuneen pääoman vähentämiseksi 

voidaan ehdottaa kunnossapidon yleistarvikkeiden ja standardiosien varastoinnin 

keskittämistä yhdelle tai kahdelle ulkopuoliselle toimijalle. Näihin nimikkeisiin on 

varaston koostumuksen analysoinnin perusteella sitoutunut merkittävä osuus sen 

kokonaisarvosta. Näillä keskittämistoimenpiteillä voidaan saada hankinnoista 

kustannussäästöjä ja toimittajalta voidaan edellyttää kaupintavarastoratkaisua, 

jolloin sitoutunutta pääomaa ja varastonimikkeiden määrää SAP-

toiminnanohjausjärjestelmässä saadaan laskettua. Varastoratkaisuun tulisi yhdistää 

samalla viivakoodijärjestelmä helpottamaan varaosien uloskuittausta. Tällöin 

paperisten ainetilauslomakkeiden käyttöä voidaan vähentää. Kustannusten 

kohdentamisperiaate täytyy kuitenkin arvioida ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Esimerkiksi edullisten kunnossapitotarvikkeiden ja voiteluaineiden kustannukset 

voitaisiin kohdistaa tuotanto-osastojen yhteiskustannuspaikolle. 
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Aktiivisia toimittajia kunnossapidon nimikkeille oli laskuarkistosta kerätyn tiedon 

perusteella 470. Hankintojen keskittäminen voisi tuoda kustannussäästöjä, koska 

hinnat olisivat paremmin neuvoteltavissa. Myös ostoreskontran ja kirjanpidon 

suorittamaa työtä ja varastonimikkeiden määrää voitaisiin keskittämisen avulla 

vähentää ja saada näin aikaan myös epäsuoria säästöjä.  

 

Varastossa pidettävistä eri varasosista voidaan analyyseihin perustuen vähentää 

noin 1000–1500 nimikettä. Näistä osa on mahdollista siirtää toimittajakaupintaan 

ja osa romuttaa. Laitevalmistajien kanssa yhteistyönä tehtyjen arviointien 

perusteella joitain nimikkeitä on mahdollista vaihtaa toisiin samanhintaisiin 

varaosiin. Varastoon sitoutuneen pääoman arvosta voidaan näillä toimenpiteillä 

saada laskettua arviolta noin neljännes. Aikaa toimenpiteiden suorittamiseen on 

haastatteluiden ja havainnointien pohjalta arvioitu kuluvan 1–2 vuotta.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

8.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tulokset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten kunnossapidon 

varaosavarastojen hallintaa voidaan kehittää vaihto-omaisuuteen sitoutuneen 

pääoman vähentämiseksi ja minkälaisia varaosaluokittelu- ja 

varastonhallintamenetelmiä siihen voidaan hyödyntää. Taulukkoon 15 on koottu 

tutkimuskysymykset ja vastaukset. Tutkimus jakautui teoriavaiheeseen sekä 

empiiriseen tutkimusvaiheeseen case-yrityksessä. Teoriavaiheessa tutkittiin 

aiheeseen liittyvää tietoa ja tapaustutkimusaineistoa tieteellisistä julkaisuista sekä 

muista kirjallisuuslähteistä. Empiirinen osio suoritettiin case-yrityksessä, jossa 

kunnossapito-organisaation hallinnoima varaosavarasto edusti keskimäärin 10 %:a 

koko vaihto-omaisuuden arvosta ja koostui lähes kymmenestä tuhannesta 

nimikkeestä.  

 

Case-yrityksessä tärkeimmiksi kehityskohteiksi oli määritelty olemassa olevan 

varaston arvon alentaminen ja hävikkiriskin pienentäminen. Muita tavoitteita olivat 

ostokustannusten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä varastonimikkeiden 

ylläpitoon ja hallinnolliseen työhön kuluvan ajan rationalisointi. Myös uusien 

nimikkeiden perustamiseen tavoiteltiin selkeää toimintamallia. Varaosien 

analysointimallien tutkiminen, valinta ja testaaminen empiirisessä 

tutkimusvaiheessa saatiin vietyä tavoitellulla laajuudella läpi. Tutkimuksiin 

osallistuneiden henkilöiden kokemus ja pitkä työhistoria varaston ylläpidossa 

auttoivat tulosten arvioinnissa ja päämäärien asettamisessa. Tutkimustulokset 

vahvistivat lähtöoletuksen case-yrityksen nykyisen varaosavaraston merkittävästä 

kehityspotentiaalista.  

 

Varaosien analysointikriteereiden valinta ja varastokokonaisuuden hallintaan 

vaikuttavien päätösten tekeminen tapahtuu aina yrityskohtaisesti. Näin ollen 

mallien keskinäistä paremmuutta vaikuttavuuden ja soveltuvuuden osalta ei voida 

tämän tutkimuksen pohjalta yleisesti osoittaa.  
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Taulukko 15. Tutkimuskysymykset ja vastaukset. 

Tutkimuskysymys Vastaus tutkimuskysymykseen 

Miksi yrityksen vaihto-

omaisuustavoitteet tulisi huomioida 

myös kunnossapidon näkökulmasta? 

Pääomavaltaisilla toimialoilla koneiden 

ja laitteiden varaosat sitovat 

merkittävän määrän yrityksen vaihto-

omaisuudesta. Kunnossapito-

organisaation tulee tiedostaa 

varastonpidosta aiheutuvat välittömät 

sekä välilliset kustannukset ja osata 

johtaa niitä käyttäen oman ja muiden 

organisaatioiden osaamista.   

Miten kunnossapito-organisaatio voi 

analysoida varaosiin sitoutunutta 

vaihto-omaisuutta ja arvioida eri 

menetelmien tuloksia? 

 

Analyysimenetelmiä varastojen 

tutkimiseen ja luokittelemiseen on 

kehitetty maailmanlaajuisesti ja niiden 

soveltamiseen on kirjallisuudessa useita 

tapaustutkimusesimerkkejä. Perinteinen 

ABC-analyysi ja sen muunnokset 

tarjoavat usein riittävän työkalun 

analysointiin. Myös vaativampia 

malleja on kehitetty, joita voidaan 

käyttää osana arviointiprosessia 

esimerkiksi kriittisten varasosien 

tutkimisessa.  Rajoittavina tekijöinä 

saattaa olla yrityksen tietojärjestelmistä 

saatavan tiedon määrä ja käytettävyys. 

Organisaatiolla tulee olla selkeä käsitys 

valitun analyysin toimintaperiaatteesta 

ja tulosten soveltamisesta. 

Millä tavalla eri 

analysointimenetelmiä ja 

toimintamalleja voidaan käytännössä 

hyödyntää? 

 

Varaosavaraston tulee osaltaan tukea 

kunnossapitostrategiaa. Varaosien 

analysointi tulee kytkeä osaksi 

varastonhallintakokonaisuutta. 

Luokitelluille varaosakokonaisuuksille 

tulee määritellä hallintapolitiikat ja niitä 

tulee johdonmukaisesti noudattaa. 

Varastonhallintaperiaatteet tulisi ottaa 

osaksi yrityksen toimintajärjestelmää ja 

niitä tulisi päivittää vastuuhenkilön 

toimesta aina tarpeen vaatiessa. 
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Vertailtaessa tätä tutkimusta kirjallisuudessa esitettyihin tapaustutkimuksiin 

(Cavalieri ym. 2008 s. 391–393, Roda ym. 2013, s. 539–545) voitiin havaita, että 

tarpeet ovat aina tapauskohtaisia. Tässä tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä 

hyödyntäen voidaan olettaa vastaavanlaisista nimikkeistä koostuvien 

varaosavarastojen analysoinnin tuottavan samankaltaisia tuloksia. Näiden 

menetelmien käyttö on suoraan toistettavissa myös muiden toimialojen yrityksissä 

ja varaosia hallinnoivissa organisaatioissa. 

 

8.2 Yleisiä suosituksia varaosavaraston kehittämiseen  

 

Suosituksia kehitystoimenpiteiden läpiviemiseen voidaan tutkimuksen perusteella 

antaa yleisellä tasolla seuraaviin asioihin: 

 

 Kunnossapitostrategia ja laitekriittisyysluokittelu tulee olla ajantasalla. 

 Laitevalmistajayhteistyötä tulee kehittää toimitusaikojen ja mahdollisten 

kaupintavarasto- tai pooling-ratkaisujen osalta. 

 Varaosien analysointikriteerit ja varastonpitopolitiikka tulee määritellä 

yhteistyössä talous-, hankinta- ja kunnossapito-organisaatioiden kesken. 

 ERP-toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksia tulee tutkia ja 

hyödyntää varastonhallinnassa. 

 Varastonpitomalleja tulee kehittää hallinnointi- ja ylläpitokustannusten 

vähentämiseksi yleisesti saatavissa olevien standardiosien ja 

kunnossapitotarvikkeiden toimittajien kanssa. 

 

Yrityksen järjestelmistä saatava tieto ja käytettävissä olevien resurssien määrä 

vaikuttavat merkittävästi mallien hyödynnettävyyteen sekä hallintapolitiikkojen 

kehittämiseen ja niiden käyttöönottoon. Varaosavarastoja voidaan useissa 

tapauksissa ohjata melko hyvin jo perinteisillä tilauspistemenetelmillä, etenkin jos 

nimikkeiden kulutus on ennakoitavaa ja yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä 

nimikkeitä ei ole paljon. Laajempia varastokokonaisuuksia tulee kuitenkin arvioida 

monipuolisemmilla työkaluilla. ABC-analyysiä voidaan pitää hyvänä ja helppo-

käyttöisenä menetelmänä, jota kaikki kunnossapito-organisaatiot voivat hyödyntää. 
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Laadullinen Analytic Hierarchy Process-menetelmä (AHP) ja sen erilaiset 

sovellukset ovat vuosien saatossa saavuttaneet laajaa kannatusta tutkijoiden ja 

yritysten keskuudessa. Sen käyttö vaatii jonkin verran perehtymistä 

ominaisvektorien laskemisen ja monivaiheisuutensa vuoksi, etenkin jos 

pääkriteereitä ja alakriteerien vaihtoehtoja on enemmän kuin kolme. AHP:n suosio 

perustuu sen sovellettavuuteen lähes minkä tahansa ongelman ratkaisuun, jossa 

halutaan hyödyntää analysoitavien asioiden välisiä painoarvoja. 

 

VED-analyysi on yleisesti tunnettu ja usean muun analyysimenetelmän kanssa 

sovellettu laadullinen menetelmä, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. VED-

analyysi perustuu nimikekohtaiseen arviointiin, joten useiden tuhansien 

nimikkeiden ollessa kyseessä kannattaa ensin ottaa kaikkein kriittisimmät osat 

lähempään tarkasteluun. Mikäli kunnossapidon tietojärjestelmistä on saatavissa 

kattavia konehistoriatietoja, voidaan kriittisimmät nimikkeet valita esimerkiksi 

luotettavuuskeskeisen kunnossapitofilosofian tarjoamilla työkaluilla, kuten Braglia 

ym. (2004, s. 56) ehdottaa. 

 

Varaosavarastojen hallintapolitiikat kattavasti käsiteltynä ovat melko harvinaisia 

tieteellisessä kirjallisuudessa. Tämä on todennäköisesti seurausta siitä, että myös 

yrityskohtaiset toimintatavat, resurssit ja tietojärjestelmät sekä kunnossapito-

organisaation merkitys yrityksen prosesseille vaihtelevat huomattavasti. 

Kirjallisuudessa esiintyneet esimerkkitapaukset sijoittuivat usein erittäin 

pääomavaltaisille aloille, kuten kaivosteollisuuteen, tai korkeaa palveluastetta 

vaativiin kohteisiin, kuten sairaaloihin. Hallintapolitiikan käyttöönotto ja ylläpito 

muodostuvat helposti suurissa varastoissa liian vaativiksi. Jotta hallittavan 

kokonaisuuden muuttujat saadaan pidettyä kohtuullisina, varaosaluokkia tulisi olla 

käytössä vain muutamia (ABC-luokat tai kriittiset, ei-kriittiset). Useampia 

varaosaluokkia hallinnoitaessa tulee arvioida resurssien riittävyys niiden 

mittaamisessa ja ohjaamisessa.  
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8.3 Suositukset case-yritykselle  

 

Varastonhallintapolitiikan määrittely ja käyttöönotto on tämän tutkimuksen 

pääsuositus. Se tulisi ottaa osaksi yrityksen laatujärjestelmää ja sen tulisi kattaa 

olemassa olevien varaosien hallinta sekä uusien nimikkeiden perustamiseen 

liittyvät menettelytavat. Tällä tavalla kunnossapito voi hallitusti ja 

järjestelmällisesti lähestyä yrityksen vaihto-omaisuustavoitteita ja saada aikaan 

vaadittuja tuloksia.  

 

Varastonhallintapolitiikka tulee dokumenttina olla siten muotoiltu, että sen osia 

voidaan välittää kolmansille osapuolille, esimerkiksi laitetoimittajalle investointien 

mukana tulevien varaosapakettien suunnitteluun. Sen tulee pitää sisällään 

sovellettava varaosien analysointimenetelmä ja käyttöön liittyvät määrittelyt. 

Empiirisen tutkimuksen perusteella varastonhallintapolitiikaksi voidaan suositella 

käytettäväksi Cavalierin ym. (2008, s. 381) esittämää viiden askeleen 

päätöksentekomallia. Varastonhallinnan tunnusluvut ja tavoitteet tulisi määritellä, 

jotta sen suorituskykyä voidaan käyttöönoton jälkeen seurata. Tunnusluvuista oli 

tutkimushetkellä käytössä vain varaston kokonaisarvon kuukausittainen seuranta. 

Vähintään vuositasolle tulisi määrätä monipuolisempia mittareita. 

 

 

Varaosien analyysimenetelmän valintaan vaikuttavat osaltaan resurssikysymykset. 

Varastoihin sitoutuneen pääoman hallintaan ei useinkaan pystytä osoittamaan 

merkittäviä henkilöresursseja. Tästä syystä koko nimikkeistön käsitteleyyn 

soveltuvat taulukkolaskentamallit puoltavat paikkaansa. Niitä on lyhyen 

perehtymisen jälkeen helppo käyttää ja toistaa toteutettujen muutosten jälkeen 

tulosten tarkastelemiseksi. Näin ollen voidaan suositella empiirisessä 

tutkimuksessa käytettyjen analyysimallien käyttöönottoa. Varaston arvoon ja 

kiertoaikaan perustuva kahden muuttujan ABC-analyysi on ensisijainen suositus. 

ABC-luokille tulee asettaa tavoitteet varastonhallintapolitiikan määrittelyn 

mukaisesti.  
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Jatkotutkimuksia tulisi toteuttaa varaston palveluasteen määrittelemiseksi. Sen 

avulla voitaisiin parantaa ABC-luokkien tavoitteen asettelua ja seurantaa. 

Kaupintavarastoratkaisujen laajentaminen kustannussäästöjen tavoittelemiseksi 

yleistarvikenimikkeille on tutkimusten perusteella potentiaalinen kehityskohde. 

Siihen liittyen on tutkittava myös kustannusten jakamisperiaatteet, koska 

poistettavien varaosien tiedot tulisi poistaa myös ERP-järjestelmästä hallittavien 

nimikemäärien vähentämiseksi. 
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9 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen taustalla ovat vaikuttaneet yritysten sijoitetun pääoman 

kasvaneet tuottovaatimukset, jonka seurauksena myös vaihto-omaisuuden hallinta 

on kasvattanut merkitystään. Varaosavarastot sitovat varsinkin pääomavaltaisilla 

aloilla merkittävän osan yrityksen pitkäaikaisesta vaihto-omaisuudesta aiheuttaen 

monia suoria ja epäsuoria kustannuksia. Case-yrityksen varaosavarasto koostui 

noin kymmenestätuhannesta nimikkeestä, joista suurimmalla osalla ei ollut mitään 

tapahtumia moniin vuosiin. Tavoitteena oli löytää menetelmiä varaosien 

analysointiin ja varastokokonaisuuden hallintaan, jotta vaihto-omaisuustavoitteet 

voidaan saavuttaa vaarantamatta yrityksen tuotanto- ja toimitusvarmuutta.  

 

Tutkimus toteutettiin empiirisenä tapaustutkimuksena käyttäen laadullista 

tutkimusotetta. Tutkimus jakautui teoriavaiheeseen ja empiiriseen vaiheeseen. 

Empiiriseen tutkimukseen liittyvä tiedonkeruu suoritettiin hyödyntämällä case-

yrityksen tietojärjestelmiä ja dokumentteja sekä suorittamalla havainnointeja ja 

avoimia haastatteluita. Kirjallisuudessa esitettyjen tapaustutkimusten ja case-

yrityksessä suoritetun empiirisen vaiheen tutkimusten perusteella havaittiin 

merkittävä potentiaali varaosavaraston hallinnan kehittämiseksi. Simuloimalla eri 

menetelmiä voitiin osoittaa, miten ne käyttäytyvät hyvin erityyppisten nimikkeiden 

analysoinnissa. Varaston koostumuksen tutkimisen ja analysointitulosten 

perusteella voitiin tehdä konkreettisia ehdotuksia käytännön tasolla toteutettavaksi.  

 

Varaosavarastojen hallintaan ei ole perinteisesti kohdistunut samassa laajuudessa 

tehostamistoimenpiteitä kuin lopputuotevarastoihin. Tähän yhtenä syynä on 

epävarmuus mahdollisista negatiivisista vaikutuksista varaston palveluasteeseen ja 

sitä kautta koneiden toimintavarmuuteen. Yritysten järjestelmistä ei myöskään aina 

ole saatavilla riittävän yksityiskohtaista tietoa, jotta tuhansien nimikkeiden määrää 

voitaisiin lähestyä ja analysoida systemaattisella tavalla. Tämän kaltaisten riskien 

ja syiden taakse ei voida kuitenkaan kunnossapito-organisaatioissakaan piiloutua. 

Avaimet toiminnan kehittämiseen ja muutosten aiheuttamien riskien 

minimoimiseen ovat pääsääntöisesti organisaation omissa käsissä.   
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Tietämys etenkin pääomakustannusten vaikutuksista on otettava huomioon, sillä 

suuri osa yrityksistä joutuu rahoittamaan vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman 

ainakin osittain ulkopuolisella rahoituksella. Yrityksen vaihto-omaisuutta 

kokonaisuutena tarkasteltaessa varaosavaraston tärkeimpänä funktiona on tarjota 

omaa pääomavaraustaan vastaan teknistä luotettavuutta, jota voidaan epäsuorasti 

hyödyntää raaka-aine- ja lopputuotevarastojen tehokkaassa ja ennakoitavassa 

hallinnassa. Kirjallisuudessa esitetyille analysointimalleille ja 

varastonhallintapolitiikoille on osoittautunut olevan laajaa kysyntää useilla 

toimialoilla. Niiden johdonmukainen noudattaminen on kuitenkin osoittautunut 

haastavaksi, mihin syynä ovat muun muassa eri toimintojen väliset ristikkäiset 

tavoitteet ja varastokokonaisuuden hallinnan vaatiman ammattitaidon puute. 

Menetelmien kirjo ja kehittäjien näkemykset eri menetelmien paremmuudesta 

asettavat niitä käyttävät tahot haastavaan asemaan. Suurta varaosavarastoa 

analysoitaessa organisaation on tiedettävä mitä se tavoittelee, miten toimintaa 

halutaan mitata ja mitä tuloksien perusteella tulisi tehdä.  

 

Tämän tutkimuksen johtopäätösten perusteella voidaan todeta, että tutkimukselle 

asetetut tavoitteet saavutettiin. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, ja niiden 

perusteella voidaan todeta, että varaosiin sitoutuneen vaihto-omaisuuden hallinta 

on yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja menestyksen osatekijä. Tutkimukselle 

oli saatujen tulosten valossa tarvetta, ja ehdotettuja toimenpiteitä tulisi ottaa case-

yrityksessä käyttöön osana kunnossapidon toimintamalleja.  
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