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Vuonna 2009 Kespron horeca-tuotteille perustettiin oma keskusvarasto, jolloin 

logistiikka- ja ostotoiminnot eriytettiin vähittäiskaupan toiminnoista säilyttäen 

synergiaetuja. Tilaus-toimitusketjun vaatimukset ovat lisääntyneet jatkuvasti ja se on 

luonut painetta aikatauluhallinnan merkitykselle. Ruuhka-Suomen asiakkaille on paine 

toimittaa tuotteet entistä nopeammin kilpailukyvyn takaamiseksi. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ruokaputken toimitusvarmuuden heikoimpia 

kohtia aikatauluhallinnan ja tavaravirran ohjauksen näkökulmista. Lisäksi 

varastonohjausparametrien paikkansapitävyys nostettiin tutkimuksessa esille, jotta 

kehitysehdotuksia ja malleja toiminnan kehittämiselle voitiin luoda. Tutkimuksen 

tavoitteeseen pääsemiseksi ajettiin runsaasti logistista dataa varastoinnista ja kellonajoista 

sekä analysoitiin näitä erilaisten parametrien valossa. Tarkasteltavina ajanjaksoina 

käytettiin vuoden 2014 lokakuuta ja osittain pääsiäistä. Raportti sisältää tutkimusta 

tukevan teoriakatsauksen ja yrityksen toimintaa käsittelevän empiirisen osuuden, joka 

perustuu vahvasti kvantitatiiviseen tutkimukseen sisältäen kuitenkin runsaasti 

haastatteluja ja keskusteluja. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksena todettiin, että aikatauluhallintaa tulee kehittää 

tavaravirtojen oikea-aikaisen kohtaamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi järjestelmätuen 

kehittäminen yhdessä varastonohjauksen ja tilausaikojen kanssa ovat todistetusti 

yhteydessä aikatauluhallinnan kehittämisen kanssa. Merkittävä havainto kehityksen 

kannalta oli toimittajien ja tuoteryhmien pilkkominen omiksi kokonaisuuksiksi ja tätä 

kautta aikatauluhallinnan ja tavaravirtojen ohjauksen kehittäminen. Näiden havaittujen 

kehittämispainopisteiden pohjalta on luotu myös mittari, jolla voitaisiin vaihtoehtoisesti 

mitata toimittajan kyvykkyyttä suhteutettuna varaston puutekeräystyöhön. Työ antaa 

hyödynnettävää tietoa ja kehitysideoita toimitusvarmuuden parantamiseksi 

aikatauluhallinnan menetelmillä. 
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From the year 2009 the horeca products of Kespro have located in an own central 

warehouse. Logistics and purchasing processes were distinguished from retail processes 

holding synergy benefits on. The changes of markets have created pressure for 

developing the schedule management. The pressure to supply products quicker has 

increased among the customers in southern Finland. 

 

The goal of this thesis was to explore the weakness in supply chain’s delivery reliability 

by analyzing the schedule management and by controlling the flow of goods. The 

managing of warehouse parameters was also on focus in this thesis in order to creating 

the development proposal and models. To achieve this goal the logistics data of 

warehousing, transporting and schedules were driven and analyzed comparing different 

parameters. This study report includes a literature review and an empirical study. The 

empirical study is strongly based on quantitative research also including lots of 

qualitative research such as interviews and communications. 

 

The study results showed that the schedule management has to be developed in order to 

enable the meeting of incoming and outcoming flow of goods. Also the developing of the 

systems with warehouse controlling and the timing of the orders are substantiated 

connected with schedule management. The suppliers and product groups should allocate 

to their own wholenesses to develop delivery reliability and schedule management. A 

scale has also been developed to help the development of deliveries. 
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Tämä diplomityö on tehty kaupan alan logistiikkapalvelujen tuottajan Keslogin toimesta 

yhteistyössä Kespron kanssa. Työ on oma aihekokonaisuutensa, jonka tutkimiselle on 

yrityksissä koettu olevan tarvetta. Kiitos yrityksille. Kiitän myös professori Janne Huiskosta 

työn ohjauksesta, tarkastuksesta. Erityisesti kiitän Keslogin puolelta ohjaajaani diplomi-

insinööri Simo Halkosaarta kaikesta ohjeistuksesta, tuesta ja ennen kaikkea mahdollisuudesta 

tehdä tämä mielenkiintoinen työ haastavassa ja monipuolisessa toimintaympäristössä. Olen 

nöyrästi kiitollinen myös Keslogin, Kespron ja Ruokakeskon muulle henkilökunnalle, joka on 

auttanut työn valmiiksi saattamista ja uhrannut aikaansa työn eteen. 

 

Haastavien ja nopeasti vierähtäneiden opiskeluvuosien – näiden vuosien, jotka ovat elämän 

parasta aikaa – jälkeen on mukava lähteä kohti uusia haasteita niin työelämässä kuin 

yksityiselämässäkin. Monille tuttua valmistumisen kynnyksellä on tunne siitä, jäikö 

opinnoista mitään päähän. Hieman samoja ajatuksia on itsellekin noussut, mutta onneksi olen 

ymmärtänyt, että kaikkea ei voikaan osata eikä valmistuessa voi olla huippuammattilainen. 

Opiskelu, siinä missä armeijakin, kasvattaa pojasta miehen, entisestään. Tämä antaa hyvät 

valmiudet kasvaa ja kehittyä vuosien varrella entistä paremmaksi – asiassa kuin asiassa. Iso 

kiitos kuuluu rakkaalle kihlatulleni Saralle sekä vanhemmilleni ja kavereille, jotka ovat 

toimineet vahvoina taustajoukkoina matkalla valmistumiseeni. Ei muuta kuin uusien 

temmellysten pariin! 

 

 

 

Vantaalla 21.4.2015 

 

Juho Suomi 
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LYHENNE- JA KÄSITELUETTELO 

 

Aikatauluikkuna Aikaväli, jonka sisällä tavaran tulee saapua/lähteä 

Alueterminaali Kauempana keskusvarastolta sijaitseva alueellinen 

iso jakelukeskus, runkokuljetuksille 

ATO   Tilausohjautuva kokoonpano (assemble to order) 

Bullwhip -efekti Piiskavaikutus tavarantoimituksessa (forrester-

efekti) 

CD-terminaali Läpivirtausterminaali mallia cross-docking. 

Toimittaja kohdentanut tuotteet loppuasiakkaalle. 

CODP Asiakastilauksen kytkentäpiste (customer order 

decoupling point) 

CPFR Yhteinen vuorovaikutteinen suunnittelu, 

ennustaminen ja täydentäminen (Collaborative 

Planning, Forecasting and Replenishment) 

DC Jakelukeskus (Distribution Centre) 

DIF Kysynnänvaikutustekijä (Demand influence factor) 

ECR Tehokas kuluttajatoiminta (Efficient Consumer 

Response) 

Ei-oo Myydään tai kerätään tavaraa, jota ei ole 

ETO Tilausohjautuva suunnittelu (engineer to order) 

F & R Täydennyksen ennustamisjärjestelmä (SAP 

Forecasting and Replenishment) 

FT-terminaali Läpivirtausterminaali mallia flow-through. Keslog 

kohdentaa tuotteet loppuasiakkaalle. 

Hevi Hedelmä- ja vihannestuotteet 

HoReCa Hotels/restaurant/catering, hotelli-, ravintola- ja 

ammattikeittiöala. Työssä horeca- ja tukkukauppa-

ala kulkevat samana käsitteenä 

JOT-periaate Juuri oikeaan tarpeeseen (Just on Time) 

KV Keskusvarasto 
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Lean Johtamisfilosofia, joka keskittyy turhuuksien ja 

arvoa tuottamattomien toimintojen poistamiseen 

Master data Liiketoiminnan ydintietojärjestelmä 

MTO Tilausohjautuva tuotanto (make to order) 

MTS Varasto-ohjautuva tuotanto (make to stock) 

Myyntierä [ME] Vähittäismyyntipakkaus, joka sisältää (yleensä) 

useamman kuluttajapakkauksen. 

Private label Kaupan oma merkki, jota myydään valmistajan 

merkin sijasta kaupan omalla nimikkeellä 

Puutekeräys Toimitukseen joudutaan varastolla keräämään 

rippeitä jälkikäteen – varastotuotteissa 

Pyörien päälle myyminen Saapuvasta erästä myydään jo huomisen 

toimituksia. Tilaus vahvistuu, mikäli keräyksen 

aloitus on tavaran saapumisajan jälkeen 

ROP Uudelleentilauspiste (Re-order-point) vrt. MTS & 

MTO 

SAP Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP–järjestelmä 

(Systeme Anwendungen und Produkte). 

SCM Toimitusketjun hallinta (Supply chain management) 

Toimituskyky Toimittajan kyky tyydyttää kysyntä 

Toimitusvarmuus Määrittelee toimituksissa ilmenneiden virheiden 

määrää ja laatua 

VMI Toimittajan hallinnoima varasto (Vendor Managed 

Inventory) 

Ylimyynti Myydään niin sanottua ”ei-oota”. Asiakkaan tilaus 

ei mene läpi vaikka saldoa pitäisi olla avoinna. Saa 

tiedon toimittamattomuudesta heti 

Yliveto Asiakas tekee tilauksen, joka menee läpi. Tavara ei 

kuitenkaan saavu. (esim. toimittajalla ei ole 

toimittaa)  
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1 JOHDANTO 

 

Toimitusvarmuus on asiakkaan ja tavarantoimittajan välisen sopimuksen 

toteutumista, jossa mittareina ovat oikea tuote, oikea paikka, oikea aika, oikea 

kuljetustapa, oikea hinta ja oikea laatu. Toimitusvarmuuden pettäessä osapuolten 

välinen luottamus heikkenee, minkä vuoksi etenkin poikkeustilanteessa 

tiedottamisen merkitys nousee suureksi. Tästä johtuen asiakastyytyväisyys ja 

toimitusvarmuus kulkevat kiinteästi käsi kädessä. (Tieken www-sivut) Mikäli 

toimitus on myöhästynyt tai tavara on korvattu toisella, on jokin ketjun osa 

pettänyt. 

 

Kespro on kasvava yritys ja sen markkinaosuus horeca-alalla on merkittävä. 

Yritys sai oman keskusvarastonsa käyttöön vuonna 2009, jolloin Kespron ja K-

ruokakauppojen varastoinnit ja hankinta eriytettiin poistamatta kuitenkaan 

synergiaa täysin. Toiminta on kasvanut merkittävästi vuodesta 2009 ja muutoksia 

on tarvittu. Kasvavassa toimintaympäristössä ja vaateiden kasvaessa logistiikan ja 

kaupankäynnin yhteistoiminnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Tässä diplomityössä 

Keslog haluaakin logistiikkapalvelujen tarjoajana selvittää Kespron 

toimitusvarmuuden ongelmakohtia aikatauluhallinnan näkökulmasta. 

 

1.1 Työn kuvaus ja rajaus sekä tutkimuskysymykset 

 

Tutkielmassa perehdytään tilaus-toimitusketjun toimitusvarmuuden parantamiseen 

aikatauluhallinnan ja tavaravirran ohjauksen menettelyjä tutkimalla. 

Toimitusvarmuutta kuvaavina mittareina toimivat ylivedot ja ylimyynnit. 

Ylivedoilla tarkoitetaan tapauksia, joissa asiakas on saanut tilauksen menemään 

läpi, mutta tilaus tai tuote ei kuitenkaan ole saapunut. Tyypillisimmin ylivedon 

taustalla on terminaalituotteiden osalta toimittajan kyvyttömyys toimittaa ja 

varastotuotteiden osalta edellisen lisäksi aikatauluhallinnan tai 

täydennyssuunnittelun pettäminen. Ylivetokoodeja on seitsemän ja ne on lueteltu 

tarkemmin liitteessä I. Ylimyynneissä asiakas puolestaan saa jo varastotuotetta 

tilatessaan huomata, ettei kyseistä tuotetta ole saatavilla, vaikka sille on myynti 
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avoinna. Syy voi olla esimerkiksi varaston täydentämisen epäonnistuminen tai 

tavarantoimittajan eri syistä johtuvat toimitusvaikeudet. Horeca-alalla on erittäin 

tärkeää minimoida asiakkaiden pettymykset. Tavoitteena onkin luoda malleja ja 

mielikuvia, joilla voidaan vähentää ylivetojen ja ylimyyntien määrää 

aikatauluhallinnan ja tavaravirran ohjauksen puitteissa.  

 

Työssä keskitytään ainoastaan Kespron toimintaan, sen varastotuotantoon, 

hankintaan ja asiakkaisiin ottamatta kantaa vähittäistavarakaupan hallintaan. Työ 

ei myöskään käsittele myyntitoimintaa syvällisesti, mutta tarkoitus on antaa kuva 

ja malli koko toimitusketjusta tavarantoimittajalta asiakkaalle, jotta asiakkaan 

palvelun laadusta voidaan muodostaa mahdollisimman hyvä kuva. Kuljetuksen 

käsittely on hyvin pinnallista, mutta sen avulla haetaan näkemyksiä 

toimitusvarmuuden kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Tämä diplomityö rajattiin 

aluksi käsittelemään tavaravirtamallia Kespron kotimaisilta horeca-

tuoretuotetoimittajilta keskusvarastolle ja sieltä lähijakeluna asiakkaille. Työn 

edetessä on otettu myös kantaa runkokuljetuksiin ja kaukojakeluun, sillä niiden 

toimituksissa aikatauluhallinnan osalta on selkeitä eroja. Tämä rajauksen 

laajennus ei kuitenkaan ole aiheuttanut työn liiallista laajentumista eikä idean 

hajoamista. Käsiteltävistä asiakkaista on pyritty valitsemaan vielä erikseen ruokaa 

valmistavat asiakkaat, sillä näiden liiketoiminta on kaikkein herkintä. 

Tuoretuotteet kasvattavat jatkuvasti osuuttaan niin horeca- kuin vähittäiskaupan 

myynnissäkin. Tutkielmassa merkittävää on tavaravirran ohjaus aikatauluhallintaa 

tutkimalla. Tutkimuksessa on pyrkimys vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

 Onko aikatauluhallinta asianmukaista ja toimivaa? 

 Kohtaako saapuva tavara lähtevän tavaran? 

 Miten voidaan palvella asiakasta entistä paremmin? 

 Voidaanko toimituskykyä parantaa aikatauluhallinnalla? 
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1.2 Projektin tavoitteet 

 

Toimitusvarmuuden ymmärtäminen tilaus-toimitusketjussa vaatii asiaan 

perehtymistä laajasti erilaisten tutkimusten ja teosten avulla. Projektin 

päällimmäisin tavoite on kuitenkin perehtyä laaja-alaisesti toimitusvarmuuden 

parantamiseen aikatauluhallinnan ja tavaravirran ohjauksen menettelyissä 

yritysympäristön kautta. Tavoite on kattavan teoriapohjan hyödyntäminen 

yrityksen todellisten haasteiden parissa. Pyrkimys on saavuttaa joitakin 

toimenpide-ehdotuksia ja malleja yrityksen hyödynnettäväksi. Tavoitteena on 

luoda tietoa, jolla on uutuusarvoa ja hyödynnettävyyttä. Yksi päätavoite on tuoda 

selkeästi esille ongelmakohdat esimerkkien avulla. 

 

1.3 Raportin eteneminen 

 

Tutkielman toisessa luvussa esitellään lyhyehköt ja työn kannalta olennaiset tiedot 

Kesprosta ja Keslogista, niiden markkinoista, tilanteesta ja 

organisaatiorakenteesta. Luvun tarkoitus on luoda lukijalle kuva siitä, millainen 

toimintaympäristö projektin kohteena on.  Kolmannessa luvussa perehdytään 

laajasti palvelurakenteen ja toimitusvarmuuden käsitteistöön. Asiakaspalvelulla ja 

sen eri elementtien oivaltamisella on tärkeä rooli toimitusten mahdollisimman 

hyvän onnistumisen ja palvelutason takaamisessa. 

 

Tutkielman luvussa neljä pyritään tuomaan aikatauluhallinnan osalta 

toimitusketjulle olennaisia näkökulmia erilaisista tavaravirran ohjausten malleista. 

Luvut viisi ja kuusi kokoavat käytössä olleesta aineistosta pohjan työn tuloksille 

ja johtopäätöksille. Niissä käsitellään analyyseja saavutetuista kuvauksista ja 

menetelmistä, joiden tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva toimitusketjun 

aikatauluhallinnasta. Lopuksi on luotu johtopäätökset, annettu toimenpide-

ehdotuksia tulkinnoista sekä arvioitu työn ja tutkimuksen hyödyllisyyttä.  
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2 YRITYKSEN KUVAUS 

 

Kespro Oy on Ruokakeskon tytäryhtiö, joka lupaa tarjota horeca-alan 

ammattilaisille toimialan parhaat hankintaratkaisut. Kespron horeca-valikoima 

käsittää tuoretuotteet, teolliset elintarvikkeet, pakasteet, alkoholit ja 

panimotuotteet, astiat sekä kattaustuotteet. Kesprolla on oma tuotemerkki Menu, 

joka on kehitetty horeca-alan ammattilaisille. Kespron laaja palveluverkosto 

kattaa koko Suomen. Verkkosivuillaan Kespro ilmoittaa, että sen pitkäaikainen 

yhteistyö luotettavien kotimaisten ja kansainvälisten tavarantoimittajien kanssa 

mahdollistaa horeca-toimialan parhaat valikoimat sekä laadukkaat tuotteet 

kilpailukykyisin hinnoin. (Kespron www-sivut) 

 

Keslog Oy on niin ikään Ruokakeskon tytäryhtiö, joka tuottaa logistiikkapalveluja 

Kesko-konsernin toimialayhtiöiden lisäksi konsernin ulkopuolisille yrityksille. 

Keslog on Keskon omistama tehokas ja luotettava kaupan logistiikkapalvelujen 

tuottaja ja edelläkävijä (Keskon www-sivut). Diplomityön tekemisessä Keslog on 

merkittävässä roolissa, sillä sen varastotuotannon yksi yksikkö on Kespro-

varastointi ja lisäksi Keslog vastaa horeca-tuotteiden kuljetuksista niin kotimaassa 

kuin kansainvälisillä tuontitoimittaja-markkinoillakin. Tässä työssä perehdytään 

Kespron ja Keslogin palveluiden yhteistyön toimintaan. 

 

2.1 Kespron tuotteet, markkinat ja asiakkaat 

 

Kespron tuoteryhmät jaetaan hedelmiin, vihanneksiin, tuoretuotteisiin, juomiin, 

teollisiin elintarvikkeisiin sekä kattaukseen ja käyttötavaroihin. Kespro myös 

maahantuo tuotteita ja osallistuu kansainväliseen huutokauppatoimintaan. Nämä 

ovat ostoryhmän keskeisintä osaamisaluetta. (Kespron www-sivut) Horeca-

asiakkaita ovat hotellit, ravintolat, erilaiset julkishallinnon toimipaikat sekä 

erilaiset tapahtumat. Kesprolla on noin 25 000 asiakasta ympäri Suomea. 

Tuotteiden jakelu tapahtuu suorilla jakelukuljetuksilla joko keskusvarastolta tai 

alueellisilta Ruokakeskon hallinnoimien alueterminaalien välityksellä. Merkittävä 

tie tuotteiden kulkemiseen loppuasiakkaille ovat myös Kespron noutotukut, joita 
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on toistakymmentä eri puolilla Suomea ja joista asiakas voi hakea haluamiansa 

tuotteita noutomyyntiperiaatteella. Tukuilla on myös toimitusmyyntiä. Kesprolla 

on lisäksi joitakin toimituksia vähittäiskaupoille ja toisaalta jotkut horeca-

asiakkaat hankkivat tuotteensa vähittäiskaupoista. 

 

Kespron markkinaosuus on merkittävä kasvavalla horeca-alalla. Suomessa toimii 

neljä suurta horeca-alan toimijaa, jotka ovat Kespro Oy, Meira Nova Oy, Metro-

tukku (Wihuri Oy Aarnio) ja Heinon Tukku Oy. Taulukossa 1 on esitelty edellä 

mainittujen Päivittäistavarakauppa ry:n alaisten jäsenyritysten vertailua. 

 

Taulukko 1 Horeca-toimijoiden tunnuslukuja vuonna 2013 

 

  

2.2 Organisaatio ja sen rakenne 

 

Kespron ja Keslogin organisaatiot yhdistyvät Ruokakeskon organisaatioon, joka 

edelleen yhdistyy emoyhtiöön Kesko Oyj. Keslog työllistää noin 1700 henkilöä, 

joista noin 200 Kespro-varastoinnissa. Kesprolla henkilökuntaa on noin 500. 

Tutkimustyön osalta olennaista on huomioida Kespron osto-organisaatio, 

Keslogin varastotuotanto horeca–varastoinnin osalta sekä Keslogin ylin johto. 

Keslogia johtaa toimitusjohtaja, jonka alaisuudessa tuotantojohtaja toimii 

kehityksestä ja kuljetuksista vastaavien logistiikkapäälliköiden sekä 
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huolintapäällikön tapaan. Tuotantojohtaja vastaa kaikesta varastotuotannosta, 

kuten esimerkiksi Kespro-varastoinnin yksiköstä. Varastointiyksiköitä johtavat 

tuotantopäälliköt. 

 

Kespron ostojohtaja raportoi Kespron toimitusjohtajalle. Ostojohtajan 

alaisuudessa toimii tuoteryhmäpäälliköitä, jotka vastaavat eri tuoteryhmistä 

yhdessä tuotepäälliköiden kanssa. Lisäksi suunnittelupäällikkö raportoi 

ostojohtajalle logistisesta suunnittelusta ja tuotetäydennyksestä. 

 

2.3 Kespron tuotteiden tavaravirrat toimitusketjussa 

 

Kespron osto vastaa ostojohtajan johdolla tavarantoimittajien kanssa käytävistä 

neuvotteluista ja sopimuksista. Heidän vastuullaan on toimittajasopimuksien 

neuvottelu, oikeiden tavarantoimittajien valinta sekä hinnoittelu ja 

valikoimasuunnittelu. Osto-organisaatioon kuuluva tuotetäydennysosasto vastaa 

suunnittelupäällikön johdolla puolestaan tavaran tilaamisesta ja saatavuudesta 

keskusvarastolla (KV) sekä alueellisesti. Tukut vastaavat täydentämisestään 

itsenäisesti. Ostaminen ja tavarantoimittajasopimukset tehdään kuitenkin 

keskitetysti. 

 

Keslog hoitaa Kespron varastotuotantoa. Suurin osa tavaroista kiertää 

keskusvaraston kautta, joka toimii myös oman alueensa alueterminaalina. 

Varastolla tavara vastaanotetaan ja tarkastetaan laadullisesti, minkä jälkeen se 

varastoidaan. Varastolla eri tehtävissä olevat varastotyöntekijät keräävät 

asiakkaille lähteviä lähetyksiä ja lähetysalueelta jakelu- ja runkokuljetusautot 

hakevat kuormat. Jakelukuormat lähtevät suoraan asiakkaille KV:n lähialueelle 

sekä kaukojakeluna suurivolyymisille asiakkaille. Kauempana oleville 

pienivolyymisille asiakkaille runkokuljetusautot vievät kuormat 

alueterminaaleihin, josta paikalliset jakeluautot vievät tavarat loppuasiakkaille. 

Tukuille on myös omat kuormansa. Kuvassa 1 havainnollistetaan Kespron horeca-

tuotteiden toimitusketjua. Kuvassa on merkitty vihreällä värillä työn kannalta 

pääasiallisessa tarkastelussa oleva tavaravirta. 
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Kuva 1 Kespron horeca-tuotteiden toimitusketjun erilaiset tavaravirtamallit 

 

Tuontituotteet tulevat käytännössä aina ensin keskusvarastolle. Kotimaisten 

toimittajien tuotteet jaellaan muun muassa tavarantoimittajan sijainnin ja 

volyymien perusteella joko keskusvarastolle, alueterminaaleihin tai molempiin. 

Lisäksi tukut ottavat jonkin verran suoraan toimituksia paikallisilta toimittajilta. 

Horeca–loppuasiakas ei kuitenkaan normaaliolosuhteissa saa tuotteita suoraan 

toimittajalta vaan Kesprolta – useimmiten Keslogin toimittamana. Poikkeuksena 

voivat olla jotkin panimo-, maito- ja leipätuotteet. 
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3 TOIMITUSVARMUUS HORECA-ALALLA 

 

Luvussa kolme käsitellään horeca-liiketoiminnan kannalta toimitusvarmuuteen 

vaikuttavia asioita. Luku antaa katsauksen toimitusvarmuudesta ja siihen 

välittömästi liittyvästä aineistosta, kuten palvelusta, laadusta, tiedonkulusta ja 

ostotoiminnasta. Tarkoitus on hahmottaa myös toimitusvarmuuden kannalta 

olennaiset asiat, jotka ovat epäsuoria eivätkä näy luvuissa tai tilastoissa. 

 

3.1 Toimitusvarmuus 

 

Tuotteet tulee toimittaa asiakkaalle sen vaatimalla palvelutasolla. Toiminnan 

kasvaessa haetaan myös kuljetusten ja näin ollen toimitusvarmuuden 

parantumista, jota pyritään tekemään aina yhdessä toimittajan kanssa (Guan et al. 

2012, s. 583). Jakelujärjestelmän on kyettävä suoriutumaan 

asiakaspalvelutehtävistään, joita ovat tavaran aika-, paikka- ja omistusedun 

tarjoaminen asiakkaille. Tavaran saatavuuden näkökulmat voivat olla toisinaan 

ristiriitaisia asiakkaan ja tavarantoimittajan välillä. Tästä johtuen on 

tarkoituksenmukaista johtaa palvelutasoa kuvaavat mittarit asiakkaan 

näkökulmasta (kuva 2). 

 

Kuva 2 Asiakaspalvelun elementit (Ballou 1992, s. 81) 
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Toimitusvarmuuden toteutuminen ja onnistuminen asiakastarpeiden 

tyydyttämiseksi vaatii strategista ja operatiivista työtä useilta eri tahoilta. Tämä 

korostuu varsinkin, kun kyseessä ovat elintarvikkeet, jotka ovat usein 

pilaantumisalttiita ja päivämääräherkkiä tuotteita. Nämä tosiasiat johtavat 

käsitteisiin palvelu ja jakelujärjestelmä. Tässä luvussa tutustutaan siihen, mitä 

toimitusvarmuus merkitsee ja mitä kytkentäpisteitä sillä on yrityksessä ja sen 

sidosryhmissä. 

 

3.2 Asiakaspalvelu toimitusvarmuudessa 

 

Kaiken liiketoiminnallisen kehittämisen tulisi lähteä asiakkaiden tarpeista. Tämä 

kuitenkin unohtuu varsin usein yrityksen omien ja omistajien tarpeiden mennessä 

usein asiakkaan tarpeiden edelle. Olennaista on asioiden hoitaminen viivästyksittä 

sekä tuotteiden laadun varmistaminen. Toimituksen myöhästyminen tai tavaran 

korvaaminen toisella, on merkki jonkin ketjun osa pettämisestä. Toiminnassa 

ilmenevät puutteet kertovat siitä, ettei osapuolten toiminta ole riittävän 

synkronoitua. Yksittäisen tai yksittäisten ihmisten ei ole mahdollista hallita 

kokonaisuuksia. Prosessien tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia, jotta ne 

ovat toimivia ja palvelevat asiakkaita. (Sakki 2001, s. 19) Palvelukyky tarkoittaa 

käsitteenä mahdollisuutta toimia tavalla, jonka asiakas edellyttää. 

Tavarantoimittajan tulee tuntea asiakkaan kilpailu- ja toimintaympäristö tarkasti. 

Palvelukyvyn mittareina asiakastyytyväisyyskyselyissä ovat seuraavat: 

 Toimituskyky ja eräkoko 

 Joustavuus 

 Helppous / vaivattomuus 

 Tietoyhteys 

 Tekninen tuki. (Sakki 2001, s. 168) 

 

Asiakassuhteiden johtaminen, CRM (engl. Customer Relationship Management) 

on merkittävä kilpailukyvyn tekijä, joka tulee hallita koko asiakassuhteen ajan ja 

myös osaltaan sen jälkeen. Asiakkuuden johtamis- ja ymmärtämistaitojen avulla 

löydetään potentiaaliset asiakkaat, tarkastellaan asiakaspalautteita, tunnistetaan 
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asiakkaiden tarpeita ja toivomuksia sekä luodaan jälkimarkkinointia. (Ritvanen et 

al. 2011, s. 66) Myytäviin tuotteisiin voidaan lisätä erilaisia palveluja, jolloin 

kuluttajien suorittama suora hintavertailu katoaa epäselvemmäksi. Ensisijaisesti 

näin toimivat palveluja tarjoavat yritykset, kuten vakuutusyhtiöt, mutta sitä 

sovelletaan jo valmistavaankin teollisuuteen. Näin ollen tapahtuu irtiotto 

perinteisistä tuotemarkkinoista kohti palveluja sisältäviä kokonaisratkaisuja. 

Asiakaspalvelun näkökulmasta tulee ottaa huomioon myös se, että asiakas ei katso 

aina palvelun tuovan lisäarvoa tuotteelle tai toimitukselle. Tämän johdosta 

asiakaspalvelu voi perustua myös itsepalveluperiaatteeseen. (Ritvanen et al. 2011, 

s. 185–186) 

 

Ruokaa valmistavat yritykset tekevät tilauksensa useimmiten JOT-periaatteella eli 

juuri oikeaan tarpeeseen (engl. Just on Time). Pienetkin, jopa yksittäiset määrät 

tavarapuutteissa johtavat pahimmillaan siihen, että asiakas ei pysty valmistamaan 

haluamansa ruokalistan mukaisesti aterioita loppuasiakkaalle. Toisin sanoen 

ruokalista ei pidä sillä hetkellä paikkaansa. Tämä tilanne kärjistyy helposti, mikäli 

asiakkaalla on useita toimipaikkoja, joissa ruokalista pitäisi toteuttaa. 

 

Lahdes (2011) on laatinut teoksen hyvistä yhteistoimintamalleista tosielämän 

pohjalta. Hän on haastatellut muun muassa useita johtajia, pääluottamusmiestä ja 

kauppiasta. K-Supermarket Mustapekan kauppias Jouni Ekholm on tehnyt 

katkelmien perusteella vakuuttavaa työtä. Hän korostaa, että kaikki lähtee toisen 

ihmisen hyvästä kohtelusta. Kaupassa on monta osastoa, jotka toimivat kuin omat 

kauppansa. Ekholm katsoo, että säännönmukaisia viikkopalavereja ei 

osastonjohtajien kanssa tarvita, vaan kasvokkain käydyt keskustelut päivittäin 

kaikkien osastojen kanssa korvaavat näitä. Sovitut yhteiset pelisäännöt korvaavat 

turhia palavereja. Silloin kun keskustelukulttuuri on avointa, ongelmiin puututaan 

nopeasti. (Lahdes 2011, s. 154–155) Myös hyvinvointi ja teho ovat tärkeässä 

roolissa menestyksekkään suorituskyvyn aikaansaamiseksi. 

 

Toimialan menestystekijöitä ovat ne tiedot, taidot, kyvyt, resurssit, ominaisuudet 

ja aikaansaannokset, joiden avulla toimialalla menestytään. Menestystekijöitä on 
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tarkasteltava aina yläpuolelta. Jotta menestystekijöitä löydetään, on hyvä asettaa 

joitakin kysymyksiä. Tällaisia voivat olla myös käänteiset kysymykset: 

 Miksi asiakkaat ostavat? 

 Miksi kilpailijat menestyvät? 

 Miksi asiakkaat eivät osta? 

 Miksi kauppa menetettiin? 

 Miksi tietyt kilpailijat eivät menesty? (Kamensky 2008, s. 111–112) 

 

Horeca-ala käsittää hotelli-, ravintola- ja catering-toimialat. Ne ovat jatkuvasti 

kasvavia liiketalouden osa-alueita länsimaissa. Erityisen suuren osan horeca-

liiketoiminnassa muodostavat ruokaa valmistavat yritykset. Näitä ovat ravintolat 

ja etenkin suurtalouskeittiöt, joissa valmistetaan esimerkiksi koulujen ja 

päiväkotien lounaat ja välipalat. 

 

Kouluateriat ovat Suomessa ilmaisia ja ne ovat osana sosiaalihuollon palveluja. 

Lähes jokaisessa kunnassa on keskus- tai valmistuskeittiö, josta käsin toimitetaan 

ruokaa satelliittikeittiöihin. (Lehtinen 2012, s. 1058) Näin voidaan kuvata helposti 

ero horeca-alan asiakkaiden ja vähittäiskauppojen välillä. Satunnaisen tuotteen 

uupuminen toimituksesta ei aiheuta isossa kaupassa suurta vahinkoa. Toisaalta, 

jos tuote puuttuu suurtalouskeittiön toimituksesta, vahinko on huomattava, sillä 

ruokalistat eivät pidä paikkaansa raaka-ainepuutteen vuoksi. Pahimmillaan tämä 

skenaario tapahtuu kouluille ruokaa valmistavassa keittiössä, jolloin isossa 

kaupungissa lapsille ja koululaisille joudutaan tarjoamaan vaihtoehtoinen ateria. 

 

Suosiotaan etenkin horeca–sektorilla kasvattavissa tuoretuotteiden markkinoissa 

korostuu myös ero joidenkin toimittajien toiminnassa. Esimerkiksi moni 

lihavalmistaja pitää horeca–alaa yhtenä asiakkaana isojen vähittäiskauppojen 

joukossa. Horeca-keittiöissä lihalla ei tarvitsekaan olla säilyvyyttä kauan, sillä se 

on yleensä tarkoitus valmistaa pikimmiten. Tämä ei olisi ongelma, jos lihassa ja 

tuoretuotteissa olisi ylipäänsä enemmän säilyvyyttä. Esimerkiksi lihavalmistaja 

toimittaa usein samasta valmistuserästä tuotteita suoraan isoihin 

hypermarketteihin sekä horeca–tukkukauppaan. Horeca-tukkukaupassa liha tulee 
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kuitenkin aina ensin keskusvarastolle, sieltä mahdollisesti vielä loppuasiakkaasta 

riippuen alueellisen jakeluterminaalin tai tukun kautta vasta loppuasiakkaalle. 

Tästä johtuen suurtalouskeittiöt saavat usein tuotteen todella niukalla 

päiväyksellä. 

 

Ravintolan asiakkaat eli kuluttajat ovat loppuasiakkaita siinä missä kuluttajat 

vähittäiskaupoissakin. Ravintola on kuitenkin toimitusketjun se osapuoli, joka 

tarvitsee konkreettisesti tuotteen valmistajalta eli toimii toimitusketjun viimeisenä 

lenkkinä. Ravintolat ovat jo kauan eläneet tukkukaupan maailmassa ja tilanneet 

tarvitsemiaan tuotteita sähköisten järjestelmien kautta menemättä konkreettisesti 

lihatiskille. Erilaisia tutkimuksia kuluttajien verkko–ostamisesta on tehty jo 

pitkään koskien pääasiassa väestörakennetta ja psykologisia ryhmiä, mutta 

nykyään tutkitaan myös enemmän yksilöllisiä kuluttajakäyttäytymismalleja 

(Grunert & Ramus 2005, s. 386–387). Tietojärjestelmien kautta tehdyt ostokset 

tuovat aina riskin kuluttajien näkemykseen. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, 

että internetin tai tietojärjestelmän kautta tehdyt ostokset ovat enemmän 

luottamusta herättäviä kuin niin sanotut off-line ostokset. Tämä voi näkyä sekä 

hyvässä että pahassa. Lisäksi järjestelmien toimivuus koetaan usein merkkinä 

brändäyksen onnistumisesta ja luotettavuudesta. (Grunert & Ramus 2005, s. 387) 

 

Horeca-alan toimipaikkoja on kaikkialla missä ihmisiäkin. Näin ollen toimituksia 

tehdään aivan pohjoisimpaankin Suomeen, mutta suurimmat toimitusalueet ovat 

eteläisessä Suomessa.  Toimituseräkoot ovat hyvin samankaltaisia riippumatta 

toimituspaikan sijainnista. Julkinen ruokapalvelu näyttelee Suomen 

elintarviketeollisuudessa poikkeuksellisen vahvaa roolia. Lisäksi yli 80% näistä 

keittiöistä on kunnilla ja valtioilla. (Risku-Norja & Muukka 2013, s. 9) 

 

3.3 Toimitusvarmuuden laatu  

 

Laatu on kilpailun ja kilpailukyvyn symboli ja tuotteen ominaisuus. 

Laatukontrollin kehittyessä tulee kiinnittää huomiota yhä enemmän laadun 

ohjaamiseen ja henkilökunnan motivoimiseen. Laatu onkin käsitteenä hyvin laaja, 
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ja se ulottuu yrityksestä aina tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin asti muodostuvaksi 

kokonaisuudeksi. Laadun merkitys mielletään myös ekologiseksi näkökulmaksi, 

jossa kartoitetaan toimitusketjun aiheuttamaa ympäristökuormaa. Suomessa on 

myös erillinen laatuyhdistys, joka jakaa eri arviointiperustein laatupalkintoja. 

(Sakki 2001, s. 164) Logistiikassa laadullisen tekemisen eräs peruspohja on 

oikeanlainen pakkaaminen ja tavarankäsittely. 

 

Nykyaikainen kuluttaja odottaa elintarvikkeilta hyvää laatua ja säilyvyyttä sekä 

sitä, että ne ovat tarkoitukseen sopivia. Toimitusketjun hallinnassa laadun ja 

kunnon säilyttämisellä on suorat kustannukset ja palveluseuraukset. Tämän 

prosessi logistiikan johtamisessa ei ole yksinkertaista yksikön liikuttamista 

pisteestä A välivarastoinnin B kautta asiakkaalle C. Monia eri ulottuvuuksia on 

kyettävä johtamaan ja hallitsemaan. Yksi tärkeä ulottuvuus on sopivan lämpötilan 

tarpeen hallinta. Sopivan lämpötilahallinnan laiminlyöminen vaikuttaa haitallisesti 

tuotteen laatuun ja elinaikaan. Pahimmillaan se voi jopa sairastuttaa asiakkaan 

vakavasti. Lämpötilahallitussa toimitusketjussa voidaankin sanoa olevan toisinaan 

kyse elämästä ja kuolemasta. Lämpötilahallintaa on aina lähes -30 asteesta +15 

asteeseen ja lisäksi on huomioitavana tuotteesta riippuen erilaisia ali- ja 

ylipainetiloja. (Gustafsson et al. 2006, s. 51–52) 

 

Kyky riittävään lämpötilahallinnan ylläpitämiseen on tärkeää riskien 

välttämiseksi. Valvonnan kyvyttömyys heikentää tuotteen säilyvyyttä ja 

elinkaarta, joka on joka tapauksessa hyvin rajallinen. Heikko valvonta taas 

aiheuttaa todennäköisesti hävikin kasvua ja monimutkaistaa toimituksen 

liikevoimaisuutta lisäämällä kustannuksia. Lämpötilahallittujen tuotteiden kasvu 

johtuu sekä kuluttajien käytöksen ja mieltymyksien muutoksesta että 

toimitusorganisaatioiden kyvystä ja taidosta vastata näihin muutoksiin. 

(Gustafsson et al. 2006, s. 53) Lämpötilanhallinta toimitusketjuissa ja 

varastoinnissa on muuttunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana 

voimakkaasti ja muutoksia on oletettavissa myös jatkossa. Tämä tuo lisää tarvetta 

muutosjohtamiselle, sillä tehoton ja saamaton ketju ei ole kilpailukykyinen. 

(Gustafsson et al. 2006, s. 59) Joshi et al. (2009) toteavat artikkelissaan, että 



22 

 

   

 

kehittyvissä maissa ja Kaakkois-Aasiassa kylmäketjun hallinta on heikkoa ja 

haasteellista, jolloin ketjun kilpailukyvykkyys on heikko. Taulukossa 2 on 

vertailtu Kylmäketjua ja lämpötilatunteetonta ketjua. 

 

Taulukko 2 Ero lämpötilatunteettoman ja kylmäketjun välillä (Joshi et al. 2009, s 1261) 

 

 

Tehokkuusajattelu on suurivolyymisia kilpailtuja palveluja tuotettaessa tärkeimpiä 

kehittämisen ohjaajia. Horeca-alalla volyymit harvoin ovat yhtä suuria verrattuna 

esimerkiksi vähittäiskauppaan ja niinpä laatu, asiakastyytyväisyys ja sovittu 

palvelutaso nousevat monesti tehokkuuden edelle. Tehokkuus ja asiakaspalvelu 

eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia toimintamalleja. Horeca-alalla 

päiväykset tuotteissa ovat paljon rajallisempia kuin vähittäiskaupassa. 

Vähittäiskaupassa tuotteen elinkaaresta jää usein puolet asiakkaalle, kun 

tukkukaupassa eletään häiriörajoilla, noin kolmen päivän luokassa. Tukkukauppa 

mahdollistaa sen, ettei horeca-asiakkaan tarvitse olla suoraan yhteydessä laajaan 

tavarantoimittajaverkostoon. Kuva 3 hahmottelee tukkukaupan tehtäviä 

Suomessa. Vähittäis- ja tukkukaupan asiakastarpeet poikkeavat suuresti toisistaan. 

Eroja muodostuu toimitusajoista, toimitustarpeista, täsmällisyydestä ja 
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tilausajoista. Toisaalta näiden alojen asiakastarpeita yhdistävät myös jatkuvasti 

kasvavat liikenneasemat sekä vähittäiskauppojen lisääntyvä ruoanvalmistus.  

 

 

Kuva 3 Tukkukaupan tehtävät Suomessa (Tukkukauppa Suomessa 2009) 

 

Suomessa on yli 20 000 ammattikeittiötä, jotka tarjoavat vuosittain lähes 900 

miljoonaa ateriaa asiakkailleen. Horeca–sektorin osuus Suomen 

bruttokansantuotteesta on 1,7 %. Tuoteryhmistä tuoretuotteet ja teolliset 

elintarvikkeet edustavat suurimpia ryhmiä. Tuote- ja toimitusturvallisuus ovat 

avainasemassa, sillä horeca–tukkukaupassa liikutaan yhteiskunnallisesti 

haavoittuvissa ympäristöissä, kuten lasten- ja vanhustenhuollossa. 

(Päivittäistavarakauppa ry, 2014) 

 

Pakkaaminen on tuttua kaikkialla, mutta tuoretuotteiden pakkaaminen logistisessa 

ympäristössä on erilaisten jännitteiden suunnittelua mahdollisimman hyvin. 

Pakkaamisessa varmistetaan tuoteturvallisuus ja tehokas tavarantoimitus halutussa 

tilassa perimmäiselle kuluttajalle huomioiden tehokas pakkausmateriaalin 

kierrätys ja uudelleenkäyttö. Tuoretuotteet käsittävät yleisellä tasolla hedelmät, 

vihannekset, lihan, siipikarjan ja kalan sekä maitotuotteet. Muut kuin hedelmät ja 
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vihannekset pakataan normaalisti ensin kuluttajapakkauksiin ennen kuin ne 

pakataan kuljetuspakkauksiin. Pakkauksen suojausta pidetään tärkeimpänä 

toimintona. Ketjussa toimijoiden lukumäärä eteen- ja taaksepäin tulee myös 

huomioida. Pakkaamisella sekä pakkauksilla on logistisessa toimitusketjussa laaja 

kenttä. Hygienia ja riittävä vaatimus opastuksineen tuoretuotteiden ja niiden 

pakkauksien käsittelyssä on otettava huomioon. 

 

3.4 Ostotoiminta ja toimittajasuhteet 

 

Laadukkaat tuotteet on kyettävä toimittamaan nopeasti ja varmasti markkinoille. 

Tämä edellyttää lyhyitä läpimenoaikoja. Pelkästään oman yrityksen tehokkuus ei 

riitä, vaan koko toimitusketju on saatava toimimaan tehokkaasti. Strategisesti ja 

volyymiltaan merkittävät tuotteet ovat ratkaisevassa asemassa ostopäätöstä 

tehdessä ja hintoja tarkasteltaessa. Tärkeille tuotteille suositellaan usein 

pidempiaikaisia sopimuksia. Eniten tuotteita yrityksellä on tavallisesti 

nelikenttäanalyysin kolmannessa luokassa eli niin sanotuissa tavallisissa 

tuotteissa. Luokat ovat: 1. Pullonkaulatuotteet – varmista saatavuus 2. Strategiset 

tuotteet – kehitä yhteistyötä 3. Tavalliset tuotteet – käsittele tehokkaasti 4. 

Volyymituotteet – harkitse ostopolitiikka. Näille tuotteille on tärkeää toteuttaa 

tehokas jakelu suoraan tuotantopisteeseen. (Sakki 2001, s. 144–145) 

 

Ostotoiminta on ymmärrettävä osaksi sitä kokonaisuutta, joka tuottaa arvoa 

yritykselle ja sen asiakkaille. Jotta tavarantoimittajayhteistyö toimisi parhaalla 

mahdollisella tavalla, on yrityksellä oltava hankintastrategia. Sisällöltään se voi 

olla hyvinkin vaihteleva, mutta sen tehtävä on ohjata osto- ja hankintatyötä siten, 

että muutoksiin pystytään reagoimaan ja toisaalta siten, että muutoksista saadaan 

hyötyä. Kun puhutaan volyymituotteista, tavarantoimittajia on runsaasti. Tämä 

antaa ostajalle valtaa. Ostamisen tulee olla kuitenkin harkittua toimintaa ja 

tavarantoimittajat tulisi valita sen perusteella, ketkä tuottavat asiakkaille 

suurimman arvon. (Sakki 2001, s. 219–223) 
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Ostaminen, hankinta ja vielä kotiinkutsutkin rinnastetaan usein toisiinsa. On 

kuitenkin syytä huomioida niiden väliset erot. Tässä työssä ostajat on määritelty 

niiksi henkilöiksi, jotka neuvottelevat toimittajasopimuksia ja vastaavat 

hinnoittelusta ja valikoimasta. Suppeimmillaan ostajat voivat kuitenkin olla 

tilaajia tai  laajimmillaan henkilöitä, jotka kantavat täyden vastuun osto- ja 

hankintatoiminnasta, kuten Iloranta & Pajunen-Muhonen (2012) toteavat. 

Hankkijat ja täydentäjät ovat puolestaan henkilöitä, jotka tekevät hankintatilauksia 

tarpeeseen aiemmin sovittujen ehtojen mukaisesti. Tästä eteenpäin työssä 

puhutaan ostajista ja täydentäjistä erikseen. Nämä kaksi toimintaa yhdessä 

muodostavat yleisen käsitteen ostoprosessi tai ostotoiminta. Kotiinkutsu on 

ostoprosessin suppein käsite, jossa etukäteen tilatun tai sovitun tavaran hankkija 

esittää toimittajalle toivotun toimitusajankohdan. 

 

Ostotoiminnassa tavaran ja eräkokojen riittävyyttä vastaan taistelee uhka 

hävikistä, mikä tekee usein täydentäjät varovaisemmiksi. Ostoprosessi sisältää 

kaikki toimet, joita tuotteiden ja palvelujen hankkimiseen tarvitaan. Prosessi voi 

olla hyvin erityyppinen ja eripituinen nimikkeiden luonteesta ja sopimuksista 

riippuen. Dokumentointi on tärkeä osa ostoprosessin jokaista vaihetta, sillä sen 

avulla parannetaan toiminnan läpinäkyvyyttä. (Ritvanen et al. 2011, s. 39) 

Kuvasta 4 voidaan hahmottaa ostotoimintaan liittyvien prosessien mahdolliset 

vaiheet.  

 

 

Kuva 4 Ostoprosessin vaiheet (Ritvanen et al. 2011, s. 39) 
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Kuvattaessa hankinnan ja toimitusverkoston sekä jakelutoiminnan rooleja ja 

asemaa viitataan usein termiin arvoketju tai arvoverkosto. Arvoketju koostuu 

arvoa luovista toiminnoista ja marginaalista, jotka saavutetaan ketjun toiminnoilla. 

Toiminnot voidaan jakaa fyysisesti ja teknisesti eri luokkiin. Tunnettu Porterinkin 

käyttämä tapa on erotella päätoimet ja tukitoimet. Päätoimella tarkoitetaan 

toimintaa, joka on suunnattu fyysiseen muutokseen ja lopputuotteiden käsittelyyn, 

jotka yritys toimittaa asiakkailleen. Kuten kuvasta 5 nähdään, asiakkaille 

tapahtuva jakelu ja tuotteisiin kohdistuvan palvelun tarjoama ovat osa päätoimea. 

Tukitoimet puolestaan mahdollistavat päätoimen ja tukevat sitä. Ne voivat olla 

ohjattuja ja tukea yhtä päätoimista siinä missä koko pääprosessiakin. (van Weele 

2002, s. 10) 

 

Kuva 5 Hankinta- ja arvoketju (van Weele 2002, s. 11) 

 

Yksi johtajien ja tutkijoiden tapa kehittää toimittajasuhteita on vertailun 

tekeminen yli toimialarajojen. Tämä saattaa mahdollistaa tunnistamaan, mikä 

toimittajan toiminta-alueen kehitys on voimakkaimman muutoksen tarpeessa. 

Ostajan tulee olla hyvin tietoinen siitä, mikä on toimittajan puolella heikkouden 

merkittävin kohta. Laadullisissa asioissa toimittajalle voidaan esimerkiksi antaa 

suoraan koulutusta. Myös erilaisten tuotantotietojen jakamisella voi olla 

merkitystä oikea-aikaisuuden saavuttamiseksi. Ostajan on hyvä esitellä 

mahdollisesti oman yrityksen tuotantotoimintaa konkreettisesti paikan päällä 

yhteistyössä yrityksen muiden osastojen kanssa. (Sànchez-Rodriguez et al. 2005, 

s. 292–299) Yrityksen strategiasta riippuen on suuria eroja siinä, miten toimittajia 
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tulisi käsitellä tai miten toimittajien tulisi huomioida jälleenmyyjä. Joissakin 

tuoteryhmissä asiantuntemus voi olla heikompaa ja etenkin kansainvälisillä 

markkinoilla tällaiset ryhmät tarvitsevat teknistä tukea ja toiminnan kehitysapua 

toimittajalta. 

 

Usein herää kysymys, miksi toimittajat eivät aina ajattele asiakkaidensa etuja? 

Toimittajien välistä suhdetta onkin tärkeää kehittää ja ylläpitää, ja usein 

vakiintuneet ja todella arvostetut suhteet toimivat. Monissa yrityksissä ostaminen 

hoidetaan perinteisin menetelmin. Tämä tarkoittaa, että täydentäjät ovat mukana 

toiminnassa vain hyvin myöhään, jos lainkaan. Hankinnan päätöksentekoprosessi 

ja yritys itse toisin sanoen jakavat ja käsittelevät tietoa kiinteästi tuttujen 

toimittajaryhmien kanssa. Erityisesti ostopolitiikan ja toimittajien käsittelemisen 

kehittäminen jää mitättömäksi. Toimittajien edustajalla on usein vapaa valta 

yritykseen. Tilanteisiin voidaan saada paljon hyötyä panostamalla enemmän 

business-henkiseen tapaan työskennellä toimittajan kanssa. (van Weele 2002, s. 

158–159) 

 

Toimittajien osuutta koko ketjun hallinnassa tulisi korostaa entistä enemmän. 

Heidän tulisi olla mukana tiiviisti tuotemyynnissä, markkinoinnissa ja 

logistiikassa. Markkinoiden kasvava hintapaine työnnetään usein takaisin 

toimitusketjun alkupäähän. Jälleenmyyjät ja kauppiaat tekevät omia ratkaisuja ja 

hinnoitteluja yhdessä ostoryhmän kanssa, mutta lopullisissa ratkaisuissa ja 

järjestelmän kehittämisessä tulisi olla tavarantoimittajankin mukana. (Guan et al. 

2012, s. 587). Mikään strategiaprosessi ei muuta sitä, että suurin osa yrityksen 

kuluista muodostuu yrityksen ulkopuolelta. Markkinoilla menestyminen 

edellyttääkin ulkopuolisten mahdollisuuksien laaja-alaista hyödyntämistä. Ei riitä, 

että tämänhetkiset toimittajat ja tämänhetkinen tilanne toimitusketjussa on hyvä, 

vaan tulevaisuudessa niiden on oltava vielä parempia, tehokkaampia ja 

kilpailukykyisempiä. Tämä vaatii osaamista ja resursseja, jotta voidaan kehittää 

nykyisiä toimittajia tai etsiä uusia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, s. 33) 
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Arkipäivän rutiinit, kuten kotiinkutsut, tilaukset, toimitusten valvonta sekä tavara- 

ja rahavirtojen hallinta kuluttavat hankintaorganisaatiolta suurimman osan ajasta. 

Ongelmien selvittely, patistaminen, vaatiminen ja reklamointi ovat myös 

päivittäisiä kiireellisiä tehtäviä, joista merkittävä osa eliminoituisi huolellisella 

suunnittelulla, selvillä sopimuksilla ja toimittajan määrätietoisella ohjaamisella. 

Mitä sujuvammiksi edellä mainitut tehtävät saadaan organisoitua ja 

automatisoitua, sitä enemmän vapautuu aikaa tärkeälle ja pidempikatseiselle 

kehittämistyölle. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, s. 300–301) Kuvassa 6 on 

hahmoteltu toimittajarajapintaan liittyviä tehtäviä. 

 

 

Kuva 6 Toimittajarajapintaan liittyvät tehtävät eriteltyinä (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2012, s. 300) 

 

Yritys voi toimia kansainvälisesti useassa eri valtiossa tai sen toiminta voi olla 

kansainvälistä esimerkiksi toiminnan kannalta erittäin merkittävien 

yhteistyökumppaneiden kautta. Meijboom (1999, s. 606) pohtii, miten yhdistää ja 

integroida tuotanto yrityksen strategisten tavoitteiden mukaiseksi, kun toiminta on 

kansainvälistä. Olennaiseksi asiaksi hän nostaa pää- ja tukitoimintojen (kuva 9, s. 

30) koordinoinnin kansainvälisellä tasolla. Viiveet ja häiriöt toimitusketjussa 

lisääntyvät helposti tuotannon ja toiminnan siirtyessä eri mantereelle. Kysynnän 

vaihtelut hankaloittavat ja rajoittavat myös toimintaa kansainvälisellä tasolla 

toimittaessa. Merenkulku ja pitkät läpimenoajat voivat suurentaa yhteistä häiriötä 
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toimitusketjussa. Kansainvälisen hankinnan yleisiä haittoja oletetun toimitusajan 

pidentymisen lisäksi ovat mahdolliset tulliviivästykset, aikavyöhykkeet, kulttuurin 

ja kielen erot sekä puute viestinnästä kasvotusten. (Meijboom 1999, s. 606–607) 

 

3.5 Tiedonkulku toimitusketjussa 

 

Menestyvien yritysten ja toimitusketjujen on oltava aktiivisia suunnitteluiden ja 

ennusteiden osalta. Sen lisäksi on pyrittävä mahdollistamaan tietoon pääsy 

reaaliaikaisesti jokaiselle toimitusketjun osapuolelle. Tämä on menestyvää ohjaamista 

ja johtamista, joka vaatii jokaisen ketjun jäsenen aktiivisuutta järjestelmän 

luomiseksi. Tällöin tietoja ja sovelluksia voidaan jakaa ja yhdistää. Tuotteet tai 

mitkään toimitukselliset elementit eivät voi virrata ilman tietoa. (Alshawi 2001, s. 

238) Tiedon jakamisen tarkoituksena on lisätä osastojen yhteisymmärrystä sekä 

kasvattaa toiminnan läpinäkyvyyttä. Jaettu tieto koskee yleisimmin asiakastarpeita, 

kysyntää, tuotteisiin ja kustannuksiin liittyviä tietoja sekä suorituskykyä. Sisäisen 

tiedonjaon koordinointi merkitsee tiedonjakoa kahden tai useamman osaston kesken. 

Tiiviimpi koordinoinnin taso on päätösten synkronointia, joka tarkoittaa eri osastojen 

yhteistä päätöksentekoa. (Soroor et al. 2009, s. 133–134) Li et al. (2005, s. 34–35) 

määrittelevät tiedon jakamisen myynnin virtaukseksi loppupään ja alkupään välillä. 

 

Tuotannonsuunnitteluprosessissa käsiteltävä tiedon määrä on suuri, ja tästä johtuen 

tiedon laadun merkitys korostuu. Huonolaatuinen tieto ja tiedonkulku tekevät 

kommunikoimisesta tehotonta ja aiheuttavat integraatio-ongelmia. Tehokas 

resurssienkäyttö ja kysyntään vastaaminen ovat riippuvaisia tiedon laadusta 

(Gustavsson & Wänström 2009, s. 325–330). Toimitusketjua ohjatessa käytettävissä 

oleva tieto koostuu hyvin suurelta osin aiemmin käytetyistä tiedoista erityisestä 

lähteestä saadusta tiedosta. Tiedon voidaan ajatella olevan valtaa, jota yritys käyttää 

hyvien suhteiden muodostamiseen ja omien etujen edistämiseen. (Williams & Moore 

2007, s. 477–480). Tiedon katsotaan olevan puutteellista, jos mikä tahansa sen 

ominaisuuksista on poikkeavaa halutusta ominaisuudesta. Taulukossa 3 on esitetty 

tiedon käytettävyyden ominaisuuksia. Tiedon riippuvuuteen vaikuttavat sitä 

käsittelevät osapuolet ja sen muotoutuminen edetessään osapuolten välillä. Tieto on 

laatua, jonka on kohdattava vastaanottajan tarpeet oikeaan aikaan, oikean sisältöisenä 
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ja luotettavana. Tiedon on oltava oikeassa muodossa ilman muokkaamisen tarvetta ja 

sopivasti rajattuna, jotta se on käyttökelpoista ja saatavissa. 

 

Taulukko 3 Tiedon käytettävyyteen vaikuttavat tekijät (Gustavsson & Wänström 2009, s. 

331) 

 

 

Yrityksen sisäisen tiedonjakamisen onnistuessa vähentää se prosessien 

monimutkaisuutta, epävarmuustekijöitä ja riskejä. Ennen tiedon jakamista on 

kuitenkin selvitettävä sen vaikutukset prosessiin. Lisäksi tulee huomioida muiden 

prosessiin osallistuvien kanssa miten tietoa jaetaan, luodaan ja implementoidaan. 

Kun ymmärretään tiedon jakamisen riskit ja vaikutus, voidaan tehdä 

onnistuneempia päätöksiä, joista tuloksina seuraavat laadukkaat tuotteet ja korkea 

tehokkuus. (Samsuzzoha & Helo 2011, s. 315–317) 

 

Monimutkaistuvassa maailmassa ihmisen ymmärryskyky joutuu yhä kovemmalle 

koetukselle. Ihmisen katsotaan todellisuudessa ymmärtävän ainoastaan sen, mitä 

on henkilökohtaisesti kokenut. Näin ollen monimutkaistuvat asiat luovat suuria 

lisähaasteita. Etenkin strategiatyöskentelyn kohdistuessa tulevaisuuteen, mistä ei 

ole kokemusta, on paradoksi melkoinen. Kaiken tietotulvan lisäksi näkemysvaje 

onkin ihmisille luonnonlaki. Ihminen kykenee yleensä hahmottamaan suhteessa 
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sitä vähemmän mitä ylempänä organisaatiossa hän työskentelee. 

Kokonaishahmotuskyvyn katsotaan olevan kuitenkin johtotasolla korkea. 

(Kamensky 2008, s. 38–39) 

 

3.6 Tuotannonohjaus 

 

Tuotannonohjaus käsittää yrityksen tilaus-toimitusketjun toimintojen ja tehtävien 

suunnittelun ja hallinnan. Materiaalinkäsittelytehtävien sekä suunnittelu- ja 

valmistustehtävien suuri määrä vaatii huolellista päivittäistä ohjausta ja 

organisointia. (Haverila et al. 2009, s. 397) Suunnittelun ja ohjauksen 

vastuuhenkilöiden on kyettävä hahmottamaan prosessin moniulotteisuus. Se 

sisältää tarpeen kyetä toimimaan myös seuraavien portaiden tarpeiden mukaisesti 

eikä ainoastaan itseä edeltävän tai seuraavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että 

huomioitavaksi tulevat myös markkinoiden vaatimukset ja tarpeet. (Slack et el. 

2007, s. 400) 

 

Monet yritykset käyttävät suuria resursseja valmistusaikojen lyhentämiseen. 

Tilausaikojen huomioiminen jää sen sijaan vähemmälle huomioille, vaikka ne 

voivat olla useamman viikon mittaisia. Tällä on toiminnan kannalta olennainen 

vaikutus kokonaisläpimenoaikaan ja toimitusketjun tehokkuuteen.  Van der Vorst 

et al. (1998, s. 489) käsittelevät artikkelissaan myös ennustamisen ja tuotannon 

läpimenoaikojen yhteyttä toisiinsa. He kirjoittavat muiden toteamusten pohjalta, 

että lyhentämällä tuotannon läpimenoaikoja 50 % vähentää se ennustamisen 

virhettä samaiset 50 %. Kaikissa toimitusketjun vaiheissa kysynnän epävarmuus 

johtuu hyvin pitkälti ennustamisen heikkoudesta. Helposti pilaantuvilla ja 

kausiluontoisilla tuotteilla kysynnän epävarmuus on todennäköisempää ja 

ennustaminen voi olla hankalampaa. (Van der Vorst et al. 1998, s. 492) 

 

Tuotannonohjaus tarvitsee tietoa lähes kaikkialta. Pienetkin suunnitellut ja 

suunnittelemattomat muutokset tuotannossa ja henkilöstössä on oltava näkyvillä. 

Erilaiset kuormitusennusteet ovat olennainen osa tuotannonohjausta. Ne ovat 

usein pitkän aikavälin karkeita ennusteita, ja siksi niitä on hienosäädettävä 
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tarkemmaksi ajan kuluessa. Ennusteiden jatkuva analysointi ja kehittäminen ovat 

tärkeitä. Tuotannonohjauksessa ja sen järjestelmissä on myös tunnistettava niin 

sanotut pullonkaulatuotteet. Yritykset valitsevat tuotantomuotonsa 

valmistusmäärien, valmistustekniikan konstruktion ja jakeluteiden perusteella. 

Tuotantomuoto vaikuttaa tuotantojärjestelmän ominaisuuksiin ja toiminnan 

ohjaamisen sekä johtamisen periaatteisiin. (Haverila et al. 2009, s. 353) 

 

Eräs hyvin yleinen tapa luokitella tuotannonohjausmuoto on asiakastilauksen 

kytkentäpiste, CODP (engl. customer order decoupling point). Ennen CODP:ta 

tuotannon ohjaaminen tapahtuu ennusteiden pohjalta ja pisteen jälkeen 

tilausohjautuvasti. CODP:n mukaiset tuotannonohjausvaihtoehdot ovat varasto-

ohjautuva tuotanto (make to stock, MTS), tilausohjautuva kokoonpano (assemble 

to order, ATO), tilausohjautuva tuotanto (make to order, MTO) ja tilausohjautuva 

suunnittelu (engineer to order, ETO). CODP on yrityksen strateginen piste, jonka 

jälkeen varastoja ei enää pidetä ja toimitusehdot, kuten toimitusaika, perustuvat 

sen hetken varastosaldoon sekä kapasiteetin riittävyyteen. (Olhager 2010, s. 863–

864). ETO-mallissa toimittajalla on varastot ja omaa varastoa ei pidetä, MTO-

mallissa CODP kytkeytyy raaka-ainevarastoon, ATO-mallissa 

komponenttivarastoon ja MTS-mallissa lopputuotevarastoon. Haasteeksi MTO-

tuotantomallissa muodostuu osastojen välinen yhteistyö ja informaation 

jakaminen. (Vollmann et al. 2005, s. 19–20) Kuvassa 7 on hahmoteltu CODP:n 

mukaiset tuotannonohjausvaihtoehdot. 

 

 

Kuva 7 CODP:n mukaiset tuotannonohjausvaihtoehdot (Olhager 2010, s. 864) 

 

Käytännössä suurin osa yrityksistä ei kuitenkaan perusta toimintaansa 

täsmällisesti yhteen tiettyyn luokkaan, vaan niiden toiminnassa on havaittavissa 
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elementtejä muistakin luokista (Porter et al. 1999, s. 192). Varastotuotantoon 

pohjautuva yritystoiminta toimii valmistuotevarastona. Tällaisen yrityksen 

tuotannonohjausmuoto, toisin sanoen varaston täydennysmuoto, on yleensä 

MTS:n kaltainen, mikä perustuu hälytysrajoihin ja voi tilanteesta riippuen hakea 

ulottuvuuksia muista malleista. Varasto-ohjautuva tuotanto on hyvin 

räätälöimätön malli, jota voidaan ennustaa. Taulukossa 4 hahmotellaan 

tuotannonohjausvaihtoehtoja, ja siitä nähdään ennen kaikkea tämän työn kannalta 

oleellisen MTS-mallin fokus. 

 

Taulukko 4 Tuotannonohjausvaihtoehtojen erot (Ari Samadhi & Hoang 1995, s. 99) 
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4 TAVARAVIRRAN OHJAUS 

 

Neljännen pääluvun tarkoitus on avata lukijalle tavaravirtojen liikkumista 

päivittäistavara- ja tukkukaupassa. Luvussa perehdytään jakelukeskuksien ja 

keskusvarastojen täydentämiseen, kysynnän ennustamiseen ja toimitusketjun 

hallintaan niin varaston osalta kuin johdonkin osalta. 

 

4.1 Täydentäminen ja ennustaminen 

 

Tuotetäydennys vaatii paljon kattavaa yhteistyötä niin organisaation sisällä kuin 

ennen kaikkea tavarantoimittajan kanssa. Täydennysmalleja on hyvin erilaisia ja -

tasoisia. Nykyaikana isommissa yrityksissä täydennystä ohjaavat hyvin pitkälti 

ennustamiseen ja täydentämiseen perustuvat toiminnanohjausjärjestelmät. Tässä 

luvussa on lisäksi käsitelty muutamia yleisimpiä yhteistyömalleja täydentämiselle. 

 

Jakelurunko valmistajan ja vähittäiskauppiaan välillä on rakennettu ja 

aikataulutettu joko perinteisellä uudelleentilaus- eli ROP- (engl. Re-order-point) 

tai CPFR-lähestymistavalla. CPFR- ja VMI-malleissa myyntiluvut siinä missä 

vähittäiskauppojen ja jakelukeskusten varastotasotkin ovat valmistajan saatavilla 

viikoittain. Lisäksi yhteistyö mahdollistaa tarkempien kausialennusmyyntien 

poikkeamien seurannan. CPFR-näkemyksen tärkeä osa on myös yhteistyö 

yksityiskohtaisemmille aikataulujen edistämisille. Tätä tietoa käytetään lopulta 

luomaan myynti-, toimitus- ja tuotantoennusteita, jotka mukautuvat 

viimeisimpään markkinakehitykseen. Markkinaälykkyyteen perustuen 

myyntiennusteet on otettu käyttöön palvelemaan tuotantotasoja ja 

täydennyspisteitä. Ennuste syntyy jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti ottaen 

huomioon kysynnän historian, hintojen muutokset, myynninedistämisajankohdat 

sekä viikoittaiset kausivaihtelut ja pitkän aikavälin markkinakehityksen. (Thron et 

al. 2006, s. 601) Kuvassa 8 on hahmoteltu malli toimitusketjun tavaravirtamallin 

pääpiirteistä. 
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Kuva 8 Malli toimitusketjun pääpiirteistä, yksi CPFR-asiakasmalli (Thron et al. 2006, s. 

600) 

 

Valmistaja ja asiakas voivat hyötyä jopa osittaisesta kysynnän näkyvyyden 

kasvusta. Lähes jokaisessa skenaariossa, joka on sisältänyt VMI- tai CPFR-

täydennysprossin malleja jopa yksittäisenkin asiakkaan kanssa, on sekä asiakas 

että valmistaja aina hyötynyt merkittävästi. Tämä tulee kuitenkin kalliiksi 

yksittäisen asiakkaan kanssa, sillä toimintojen kehitys vie resursseja ja 

palvelutason muutokset ja vaatimukset ovat merkittäviä. Isommassa 

mittakaavassa yhteistyö täydentämisessä on taloudellisempaa. (Thron et al. 2006, 

s. 616–617) 

 

4.1.1 VMI-malli täydentämisessä 

 

Akateemiset tutkimukset, siinä missä yritystenkin kenttätutkimukset, alkoivat 

aikanaan kehitellä uusia lähestymistapoja täydentämiseen. Näissä tarkoituksena 

oli tiedon jakamisen hyödyntäminen ja edullisuus ilman perinteisiä 

rutiinitilauksia. Perusajatus oli lähestyä koko jakeluketjua luotettavien 

ennustetäydentämismallien mukaan. Yleisin ja laajimmin tunnettu automaattinen 

täydennyksen lähestymistapa on VMI (engl. Vendor managed inventory). (Thron 
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et al. 2006, s. 597) VMI tarkoittaa sitä, että toimittaja valvoo asiakkaan varaston 

täydentämistä toimittajan omien tuotteidensa osalta. Lisäksi toimittaja valvoo 

luonnollisesti omia saldojaan. On tutkittua, että hyödyntämällä VMI-mallia 

voidaan säästää toimitusketjun ja ylläpidon toimintakustannuksissa tai 

vaihtoehtoisesti myös parantaa asiakaspalvelutasoa halutulle asiakkaalle. 

(Chakravarty 2014, s. 179) 

 

Esimerkkinä voi olla kaksitasoinen toimitusketju sisältäen yksittäisen toimittajan 

ja useita vähittäismyyjiä. Toimitusketju voi sisältää jakelukeskusvaraston ja useita 

mahdollisia alueellisia jakeluvarastoja oletuksena, että toimittaja pystyy 

hallinnoimaan vähittäismyyjien varastotasoja VMI-mallin puitteissa. Koska 

vähittäiskauppiaiden kysyntä on suurimmaksi osaksi toisistaan riippumatonta, 

kysynnän keskihajonta yksittäisellä vähittäiskauppiaalla on suurempaa kuin 

kysynnän keskihajonta yhdistetysti. Varmuusvarastot kasvavat suhteessa 

kysynnän keskihajontaan, joten varmuusvaraston tarve keskitetyssä kysynnässä on 

alhaisempi kuin varmuusvarastojen summa yksilöllisessä kysynnässä. Tällöin 

vähennetään varastointikustannuksia ja toimittajat voivat yhdistää kysynnän 

useilta vähittäiskauppiailta vähentääkseen tehokkaasti kokonaiskysynnän 

vaihtelua. (Chakravarty 2014, s. 179) 

 

Lean-tuotantoon perustuvalle toimitusketjulle on rakennettu ihannejärjestelmä, 

joka minimoi hukkaa. Kuitenkin käytännön syistä johtuen supermarket-tyylinen 

järjestelmä rajoitetulla puskurikoolla on usein realistisempi. Myöskään 

toimitusketjun ylläpitäminen nollavarastoilla JOT-periaatteella ei ole yleensä 

realistista. VMI-lähestymistapa on kehitetty alkujaan ylläpitämään toimitusketjun 

järjestelmää, joka mahdollistaa tietyn verran varastotasoa. VMI ei ole 

nollavarastojärjestelmä, mutta hyödyntää kuitenkin etuja lean-konseptista. 

Siirretty vastuu ja omistajuus voivat kiinnittää enemmän toimittajan huomioita 

heidän tavaroihinsa, mikä voi johtaa huolellisempaan varastotason hoitoon ja 

parempaan laatuun. Asiakkaat on lisäksi vapautettu saapuvan tavaran taakasta, 

jolloin on mahdollisuus sijoittaa lisää tehoa ydinprosesseihin. (Jung et al. 2007, s. 

251) 
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CPFR (engl. Collaborative planning forecasting and replenishment) on laajemman 

yhteistyötoiminnan malli, joka on kehitetty VMI-mallista. Tämän yhteistyömallin 

puitteissa välitetään asiaankuuluvaa liiketoiminnan tietoa ja yhteisiä ennustuksia, 

jotka kattavat koko toimitusketjun. Tästä johtuen kaikki osapuolet rakentavat 

yhdessä markkinoita, kysyntää ja tuotetietoja useasti yhdessä. Nämä tiedot ovat 

siten jaettuina alkupään toimittajille ja niin edelleen. Tämä luo järjestelmään 

avoimuutta, sillä jokainen taso toimitusketjussa voi luottaa samaan tietoon. (Thron 

et al. 2006, s. 597) 

 

4.1.2 Kysynnän ennustaminen täydentämisessä 

 

Kysyntäennusteet ovat ratkaisevia ajureita toimitusketjuissa ja yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmissä. Parempi ennusteiden tarkkuus vaikuttaa suoraan 

kaikkiin toimitusketjun tasoihin. Tämä vähentää varastointikustannuksia, parantaa 

asiakastyytyväisyyttä, vähentää tuotteiden vanhentumisriskiä ja parantaa 

jakelutoimintaa. Tavallisesti tätä haastetta käsitellään, kun testataan erilaisia 

aikasarjoja erilaisilla vaativuustasoilla, jotta löydettäisiin, mikä malli on kaikista 

tehokkain.  Yritykset työskentelevät toimitusketjuissa käyttäen kysyntäennusteita 

suoraan hankintaan ja täydentämiseen. Kysynnän ennustamisessa tavoitteena on 

analysoida tiedon jakamisen etuja yritysten välillä ja näin parantaa ennusteiden 

laatimista. (Sethi et al. 2011, s. 275–276) 

 

Kysyntää ennustetaan ja täydentämistä tehdään hyvin pitkälti tietojärjestelmillä. 

Tähän tarkoitukseen eräs hyvin yleinen ohjelma on SAP-

toiminnanohjausjärjestelmään perustuva SAP F&R (engl. Forecasting and 

replenishment) eli ennustamisen ja täydentämisen järjestelmä. F&R:n 

tarkoituksena on suunnitella lyhyen aikavälin täydennystä vähittäismyymälöihin 

ja jakelukeskuksiin. Vähittäiskaupassa on yleensä erittäin suuri määrä 

tuotekategorioita, usein kymmeniä miljoonia. Tämä johtaa tarpeeseen ryhmitellä 

tuotteita ja ylläpitää tietoa liiketoiminnan ydintietojärjestelmässä eli niin 

kutsutussa master datassa. (Knolmayer et al. 2009, s. 149–150) 
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SAP F&R on suunnittelujärjestelmä, joka voidaan integroida SAP ERP:iin eli 

perinteiseen toiminnanohjausjärjestelmään vähittäiskauppoja varten tai vanhoja 

järjestelmiä tukemaan. Olettaen, että SAP F&R on integroitu vähittäiskauppojen 

SAP ERP:iin, saadaan master data -tuotteet, sijainnit (kaupat, jakelukeskukset ja 

toimittajat) sekä kuljetusreitit ja -tapahtumatiedot järjestelmien kautta ulos SAP 

ERP:stä. Automaattisen täydennyksen suunnittelussa F&R tekee ennusteen 

artikkelin paikallisen tason perusteella, laskee nettokysynnän paikalliselle 

pisteelle ja aikatauluttaa sen. Ennusteet ottavat automaattisesti kysyntään 

vaikuttavat tekijät huomioon; aikaisemmat vastaavat tilanteet säilyvät historiassa. 

Tilauksia on mahdollista käsitellä F&R:ssä ennen kuin ne lähetetään. Mikäli on 

jokin poikkeava tilanne, tekee suunnittelija manuaalisesti muutokset valitsemalla 

järjestelmän tarjoamat kriittiset tilanteet. (Knolmayer et al. 2009, s. 150) Kuva 9 

antaa yleiskuvan prosessista perustuen oletukseen, että myynninedistäminen on 

suunniteltua. Kespro täydentää varastojaan samoilla periaatteilla ja järjestelmillä 

kuin vähittäiskaupankin puoli. Kuvassa vähittäiskaupan SAP ERP voidaan ajatella 

myös tukkukaupaksi. 

 

 

Kuva 9 Toimitusketjun ja prosessin yleiskuva ennustamisesta ja täydentämisestä 

(Knolmayer et al. 2009, s. 151) 
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Ennustaminen ja täydentäminen on suunniteltu automaattiseksi, askeleittain 

eteneväksi prosessiksi, jota suunnittelija valvoo ja hyväksyy tilaukset. Seuraavat 

vaiheet suoritetaan taustalla: 

 Automaattinen historian säätö mukaan lukien harhojen ja varastovirheiden 

korjaus. 

 Artikkeleiden luokittelu niiden myyntitaajuuden mukaan. 

 Tulevaisuuden kysynnän ennustaminen perustuen myyntidataan tai 

varastosiirtoihin. Ennustamisen aikana katsotaan 

kysynnänvaikutustekijöiden vaikutus menneisyydessä ja tulevaisuudessa. 

 Palvelutason perusteella ennustevirheet, kysynnän turvaaminen ennustetta 

lisäämällä. 

 Viikoittaisen ennusteen määrittäminen. 

 Nettovaatimuksen laskenta varaston saldoista ja saapuvista sekä kaupan 

saldoista. 

 Nettovaatimusten myyntieräkokojen pyöristäminen. 

 Tilausmäärien ja eräkokojen kustannusten vertailueräkoot saattavat 

muuttua. 

 Toimintarajoituksien huomioiminen. 

 Poikkeuksien, kuten uuden tuotteen luominen. 

(Knolmayer et al. 2009, s. 150–151) 

 

4.2 Toimitusketjun hallinta 

 

Toimitusketjuilla on kaksi päätehtävää suoritettavanaan. Ne ovat 1) fyysinen 

funktio muutokselle, varastoille ja kuljetukselle ja 2) markkinoiden sovittelu -

funktio kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiseksi epävakaassa ja epävarmassa 

maailmantilanteessa. Fyysistä toimintakykyä on tutkittu laajasti tuotannon- ja 

varastonhallinnasta, mutta innovatiivisia lähestymistapoja ovat viime aikoina 

olleet kehittyvät markkinoiden sovittelut. (Jung et al. 2007, s. 131) 

 

Toimitusketjun koordinointi on kolmentyyppisten virtojen yhteensovittamista 

verkostossa. Tehokkaat koordinointistrategiat yhdistävät erilaisia lähestymistapoja 
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toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi. Tietojen jakaminen ja tiedon 

käyttöönoton keskittämispäätökset sekä vuorovaikutteisen suunnittelun, 

ennustamisen ja täydentämisen kehittäminen kasvattavat toiminnan joustavuutta. 

Toimitusketjun suunnittelu koskee paitsi optimaalisen verkoston topologian 

määrittämistä myös priorisointia kehitetylle sisäiselle kapasiteetille. Valitsemalla 

näitä valmiuksia halutaan luoda uusia kumppanuuksia muiden yksiköiden kanssa 

läpi toimitusverkoston. (Jung et al. 2007, s. 131–132) Kuvassa 10 on 

havainnollistettu markkinoiden sovittelun suunnittelua toimitusketjussa. 

 

 

Kuva 10 Kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuus toimitusketjussa (Jung et al. 2007, s. 

132) 

 

Heikko toimitusketjun suorituskyky on usein seurausta tehottomasta kysynnän 

hallinnasta. Usein kuitenkin yritys itse on aiheuttamassa kysynnän epätasaisuutta 

erilaisten myynninedistämiskampanjoiden, hinnoittelun ja kauppaehtojen vuoksi. 

Moniportaisessa toimitusketjussa haasteena ovat kysynnän heilahdukset. Vaikka 

loppukysynnässä tapahtuisi vain pieniä muutoksia, valmistajalle ne voivat näkyä 

suurinakin heilahduksina. Kehitettäessä toimitusketjua toimenpiteet tulisi 

keskittää usein rajapintoihin, kuten osto-organisaatio/toimittaja ja osto-

organisaatio/asiakas. Nämä rajapinnat ovat usein kriittisimpiä kohteita ketjussa. 

(Logistiikan maailma, 2014) 
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4.3 Tavaran vastaanotto ja tilaus-toimitusaika 

 

Tavaran vastaanottaminen on tärkeä prosessi toimitusketjun jokaisessa kohdassa, 

jossa tavara vaihtaa omistajaa. Tuotteet on saatava saldoille, jotta yritys näkee 

mitä tavaraa on, kuinka paljon sitä on ja missä se sijaitsee. Isommissa 

toimipaikoissa, kuten jakelukeskuksissa, järjestelmään kirjautuu tarkasti kellonajat 

kertomaan milloin tavara on saapunut ovista sisään ja milloin se on siirtynyt 

saldoille myytäväksi ja käsiteltäväksi. Pienemmissä paikoissa toimintaa ei 

välttämättä kirjata yhtä tarkasti ylös. Myös pilaantuvat tai muuten herkät tuotteet 

tutkitaan heti kuormaa purettaessa, jotta esimerkiksi lämpötila ja laatu ovat 

säännösten mukaiset. Näillä kaikilla toimilla voidaan vaikuttaa tuotteen 

laadukkaaseen perillepääsyyn loppuasiakkaalle. Tavaran vastaanotto on useasti 

toimitusketjussa se piste, jossa havaitaan mahdolliset tuotetta koskevat ongelmat. 

 

Yleisesti tiedetään, että ketjussa ilmenee paljon viivästyksiä lähtien toimitusketjun 

ensimmäisestä osasta aina viimeiseen osaan. Esimerkiksi varaston vastaanottaessa 

tuotteen kahdeksalta illalla ja työnjaon tehdessä keräyslistat kahdeksalta aamulla 

tilaus seisoo paikoillaan koko yön eli 12 tuntia. Tässä tapauksessa ajassa ei edes 

ole mukana käsittely-, keräys-, pakkaus- tai kokoonpanoaikoja. Ketjussa on 

huomattava määrä hukkaa aiheuttavia vaiheita, joihin myös lean-johtamisfilosofia 

pyrkii puuttumaan. (Menachof 2009, s. 355) Tämän hetken tutkimuksissa ja 

markkinoilla on keskityttävä tehostamaan jakelua ruokakauppojen 

logistiikkakumppaneiden kanssa siten, että läpimenoajat lyhenevät. Tämä 

tarkoittaa sitä, että asiakkaan tilauksesta tuotteen saapumiseen menee entistä 

vähemmän aikaa. Lisäksi yksittäisiä läpimenoaikoja esimerkiksi jakelukeskuksen 

sisällä on tehostettava. (Menachof 2009, s. 349) 

 

Elintarvikkeiden vastaanotto tapahtuu siihen varatussa omassa tilassa eivätkä ne 

saa seistä ulkona kattamattomassa tilassa kauemmin kuin purkaminen 

välttämättömästi vaatii. Vastaanotossa helposti pilaantuvat elintarvikkeet saavat 

seistä korkeintaan 10–15 minuuttia huoneenlämmössä. Tässäkään ajassa 

elintarvikkeen lämpötila ei kuitenkaan saa nousta tai laskea yli sallittujen rajojen. 
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Lisäksi päiväysmerkinnät tarkistetaan ja aistinvaraisesti todetaan tuotteiden 

tuoreus, ulkonäkö, haju ja pakkausten kunto. Epäilyttävät ja huonontuneet tuotteet 

poistetaan ketjusta tai palautetaan tavarantoimittajalle. Elintarvikkeiden 

vastaanotossa on aina oltava erikseen nimetty henkilö, jonka vastuulla on tavaran 

tarkastus, kirjaamiset ja siirtäminen oikeisiin tiloihin. Vastaanotossa tarkastukselle 

on oltava erillinen ohje, joka tulee sisältyä yrityksen omavalvontasuunnitelmaan. 

Elintarvikkeiden vastaanoton ohjeistuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

 vastuuhenkilöt 

 tuoteryhmien vastaanottotilat 

 sovitut päivittäiset toimitusajat 

 toimitettujen ja tilattujen määrien tarkastukset 

 toimitettujen tuotteiden vastaavuus tilattuihin 

 tuotteiden ulkoisen laadun tarkastus 

 päiväyksen ja merkintöjen valvonta 

 lämpötilavalvonta 

 korjaustoimenpiteet, mikäli määräykset tai raja-arvot ylittyvät 

 palautus- ja reklamaatiotoimenpiteet 

 mittaustulosten, poikkeamien, reklamaatioiden ja korjaustoimenpiteiden 

kirjaus omavalvontajärjestelmään. 

(Evira, 2014)  
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5 TILAUS-TOIMITUSKETJUN AIKATAULUHALLINTA 

 

Luku 5 aloittaa työn empiirisen osion, joka koostuu yritykseltä kerätystä 

aineistosta – niin haastatteluista, laajasta numeerisesta datasta kuin 

käytäväkeskusteluistakin. Nykytilanteeseen, toimitusvarmuuteen ja 

aikatauluhallintaan perehdytään sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. 

Luvussa tehdään katsaus tavaran käsittelyyn ja volyymeihin ketjun eri 

prosesseissa. 

 

5.1 Toimitusketjun nykytilanne 

 

Sekä Ruokakeskossa että Kesprossa on tehty toimittajayhteistyötä suunnittelun, 

ennustamisen ja täydentämisen (CPFR) osalta ja käytetään joidenkin toimittajien 

osalta VMI-mallia täydennykseen. Täydennyksessä hyödynnetään hyvin 

automatisoitunutta toiminnanohjausjärjestelmään perustuvaa ennustejärjestelmää. 

Tässä alaluvussa perehdytään toimitusketjun aikatauluhallinnan haasteisiin. 

Pääpaino tutkimuksessa annettiin aluksi lähijakeluasiakkaille, mutta työn aikana 

entistä vahvemmaksi esille ovat nousseet myös kaukojakelun ja runkokuljetusten 

haasteet ja tästä johtuen kantaa otetaan myös niihin. Laaja empiirinen aineisto on 

kasattu Ruokakeskon ylläpitämistä SAP–järjestelmistä sekä runsaasta 

haastattelupohjasta. Lisäksi Kespron asiakastyytyväisyyskysely sekä omat 

kokemukset tuovat edellä mainittuihin lisänäkemyksiä. Kuvassa 11 hahmoteltu 

Keslogin logistiikkaverkosto auttaa hahmottamaan sitä, millaisella alueella runko- 

ja jakelukuljetukset toteutetaan Suomessa. 
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Kuva 11 Keslog Oy:n logistiikkaverkosto (Salmijärvi 2013) 

 

Erittäin laaja toimittaja- ja asiakasverkosto vaativat tarkkaan suunniteltua 

aikatauluhallintaa toimitusketjulle. Kuten kuvasta 1 havaittiin, on Keslogin 

sisäinenkin tavaravirtojen verkosto erittäin laaja-alainen riippuen muun muassa 

sekä tuotteesta että asiakkaiden ja toimittajien maantieteellisestä sijainnista. 

Suurin tutkimusongelma liittyykin Keslogin sisäisten tavaravirtojen ohjaukseen ja 

niiden aikatauluhallintaan yhdessä tavarantoimittajan ja Ruokakeskon sekä 

Kespron kanssa. 

 

Keslogilla seurataan tarkasti omia toimitusvarmuuksia ja Kespro seuraa 

tarkemmin toimittajien lukuja. Käsitteet ylimyynti ja yliveto ovat tutkittavia 

lukuja, joilla Kesko mittaa omaa ja osittain myös toimittajan toimintaa. 

Ylimyynti, kuten luvussa 1 todettiin, on tilanne, jossa asiakas yrittää tilata 

tuotetta, mutta sitä ei ole myyntisaldoilla, vaikka järjestelmässä tuote on auki. 

Syitä ylimyynnille voivat olla esimerkiksi toimittajan kyvyttömyys toimittaa tai 

täydennyssuunnittelun virhe tilausmäärissä tai -ajoissa. Myös kuljetus on voinut 

epäonnistua. Yliveto on puolestaan tilanne, jossa asiakas saa tilauksensa 

menemään läpi, mutta tavara ei kuitenkaan päädy asiakkaalle. Syitä tähän voi olla 



45 

 

   

 

monia, kuten toimittajalta saapunut virheellinen tuote tai ostotilauksen saapumatta 

jääminen. Ylivetokoodit ja -syyt on esitelty tarkemmin liitteessä I. 

 

Terminaalituotteiden toimitusvarmuudesta puhuttaessa käytetään pääasiassa vain 

termiä yliveto. Näitä tuotteita ei itse varastoida lainkaan, vaan varastointi ja 

tuotanto on toimittajan vastuulla. Keslog vain läpivirtauttaa (flow through ja 

cross-docking) tuotteet eteenpäin. Näissä tilanteissa puhutaankin FT- ja CD-

terminaaleista. CD-terminaaliin tulevat tuotteet ovat merkittyinä toimittajan 

toimesta loppuasiakkaalle. FT-tuotteet laputetaan terminaalissa itse 

loppuasiakkaalle. 

 

Osto tuotepäällikköineen pyrkii usein tarkastelemaan uuden tavarantoimittajan tai 

toimittajan tuotteen logistista kyvykkyyttä terminaalimalliin. Tällöin varastoon 

sitoutunut pääoma laskisi ja saatavuuden hallinnasta vastaisi tavarantoimittaja 

eikä tuotteiden täydennystä tarvitsisi suunnitella. Toisaalta terminaalimallissa on 

se riski, että varastoa ei voida itse hallita ja varmistaa saatavuutta. 

 

Mikäli toimittaja ei kykene toimittamaan 24 tunnissa tuotteita, ei terminaalimallia 

voida edes harkita. Vaihtoehdoksi jää tuotteiden ottaminen varastoon. Tällöin 

tuotteen volyymin tulee olla tarpeeksi suuri; etenkään tuoretuotteissa ei voida 

ottaa varastoon tuotetta, jota menee 1 myyntierä viikossa. Yksi mahdollinen 

vaihtoehto on, että tuotetta menee vain suoratoimituksina tukkuihin. Toisinaan 

pienikin toimittaja nähdään kaupallisesti merkittävänä ja mielenkiintoisena, ja se 

halutaan sitouttaa toimintaan ja yritykseen, jolloin jokin sen tuote otetaan 

varastoon. (Hortlig 2015) 

 

Kuvassa 12 on hahmoteltu tilanteita, jotka aiheuttavat sisäisiä ongelmatilanteita. 

Ylimmässä mallissa on kuvattu ideaalinen tilanne, jossa tavara on saapunut, 

varasto käsittelee ja kokoaa tavaravirtoja ja edelleen valmiit tavaravirrat lähtevät. 

Keskimmäinen tapaus kuvaa tilannetta, jossa osa tavarasta on saapunut tehokkaan 

toiminnan kannalta liian myöhään ja varasto joutuu toimimaan kiireellä, paineessa 

ja kokonaistoiminnan kannalta väärin resurssein. Alimmaisessa tilanteessa on 
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kuvattu varaston toiminnan venyminen. Tämän tilanteen kokee usein lähtevä 

kuljetus. Huomionarvoista on se, että jokainen osapuoli kokee edellisen osapuolen 

olevan vastuussa toiminnan pitkittymisestä. 

 

Kuljetuksessa on lähes mahdoton kuroa menetettyä aikataulua kiinni, joten 

tavaran lähtöä odottaessa myös hyvin usein asiakas saa toimituksen hieman 

myöhässä. Katkoviivoin on kuvattu tilanteesta riippuen kirittävissä olevia 

tilanteita. Esimerkiksi lähijakelussa voi olla mahdollista ajojärjestelyillä pelastaa 

tilanne, mutta runkokuljetuksissa aikataulun kurominen on lähes mahdotonta 

(Onkalo 2015). Punaiset lisäviivat varaston käsittelyssä kuvaavat puutekeräystä, 

jota joudutaan hyvin usein tekemään silloin, kun ideaalinen tilanne ei toteudu. 

 

 

Kuva 12 Tavaran käsittelyn eteneminen keskusvaraston päässä 

 

5.2 Toimitusvarmuus ja aikatauluhallinta numeroina 

 

Kuten kuvasta 1 huomattiin, tavaravirrat ovat hyvin monimutkaisia. Varastoista 

lastataan toimituksia lähijakelualueen asiakkaille, kaukojakeluasiakkaille sekä 

alueterminaaleihin lähteviä runkokuormia. Alueterminaaleissa tapahtuu 

runkokuormien ja tavarantoimittajilta tulleiden terminaalitavaravirtojen yhdistely. 

Näissä pisteissä ei varsinaista varastointia ole. Keskusvarastojen välillä tapahtuu 

siirtoja keräysvaraston ja lähtöpaikan välillä ja keskusvarastoilta täydennetään 

Kespron nouto- ja toimitustukkuja. Keskusvaraston täydentäminen tapahtuu 
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MTS–periaatteella hyödyntäen SAP:n F&R:n ennuste- ja täydennysjärjestelmää. 

Alueterminaalien tavaravirrat muodostuvat ATO-periaattein. Luvun 5.2 tarkoitus 

on tuottaa lukijalle mahdollisimman laaja-alaista kvantitatiivista materiaalia 

toimintaympäristöstä, jotta toimitusketjun toimitusvarmuutta voidaan pohtia 

luotettavasti. 

 

Ruokakeskon tietojärjestelmästä tutkittu kvantitatiivinen aineisto on peräisin 

lokakuulta 2014 sekä vertailun vuoksi pääsiäisen ajalta 2014. Ajanjaksot on 

valittu siten, että toisessa olisi niin sanottu normaalin toiminnan ajankohta ja 

toisessa sesonkipainotteinen ajankohta. Lokakuulta dataa on kokonaisen 

kuukauden ajalta, kun taas pääsiäisen ajan data on poikkeuksellisesti kolmen 

viikon pituinen. Tämä on tehty puhtaasti käytännön syistä, sillä mitä pidempi 

ajanjakso on, sitä vaikeampi data on ajaa järjestelmästä ulos. Kahta edellä 

mainittua ajanjaksoa vertaileva data on rakennettu kuitenkin siten, että datan 

ajanjakson pituus ei vaikuta vertailukelpoisuuteen. Tässä vaiheessa voidaan 

todeta, että pääsiäinen ei tilastollisesti näytä poikkeavan ajankohtana merkittävästi 

lukuun ottamatta volyymien kasvua. 

 

Useissa Ruokakeskon ja Kespron materiaaleissa aidot luvut on esitetty indeksein 

tai peitetty yrityssalaisuuksien vuoksi. Taulukossa 5 on esitetty esimerkki 

nykytilanteen haasteesta varastotuotteissa. Näiden haasteiden seurauksia ja 

näkökulmia on esitetty myöhemmissä vaiheissa. Muutamalla ydinkohdalla 

ilmaistuna haasteiksi näyttäisivät muodostuvan: 

1. Pyörien päältä myyminen, tavaraa myydään ulos vaikka sitä ei 

vielä ole  aiheutuu kiire ja resurssipula tai tavarapuute. 

2. Tavara saapuu liian myöhään tuotannon tehokkaan läpiviennin 

kannalta  aiheutuu kiire ja resurssipula tai aikataulusta jääminen. 

3. Aikaikkunat tavaran saapumiselle jakelukeskukseen ja asiakkaalle 

ovat epätarkat  aiheutuu tiedottomuutta ja resurssipula. 

4. Järjestelmä ei anna riittävää tukea toiminnalle tai sitä ei 

hyödynnetä. 
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Taulukko 5 Esimerkkilukuja kotimaisen tuoretuotetoimittajan osalta 

 

 

Taulukko 5 on esimerkki edellä esitetystä sivun 47 kohdasta numero 2; tavara 

saapuu liian myöhään tuotannon tehokkaan läpiviennin kannalta. Kyseessä on 

kotimainen tuoretuotetoimittaja, joka toimittaa maitopohjaisia valmisteita Etelä-

Suomessa sijaitsevalta tuotantolaitokseltaan keskusvarastolle Vantaalle. 

Taulukkoon on otettu kaksi peräkkäistä vastaanottopäivämäärää lokakuulta 2014 

sekä näitä edeltävän toimituksen sisältö. Tuloutuksen kesto -sarake kuvaa aikaa 

siitä, kun tavaran purkaminen on saatu suoritettua siihen, kun tavara on saldoilla. 

17.10.2014 saapuneen erän kohdalla tuloutuksen kesto on negatiivinen ja tämä 

kuvaa tilannetta, jossa tuotteet on tuloutettu järjestelmään ennen varsinaisen 

purkamisen loppumista. Tämä puolestaan johtuu siitä, että kyseisillä tuotteilla on 

ollut kiire saldoille jatkokäsittelyä varten. 

 

Toimitetut myyntierät kertovat, kuinka paljon 2.10.2014 saapumispäivän jälkeen 

kyseistä tuotetta on toimitettu eteenpäin. Tässä tapauksessa se on reilusti 

enemmän kuin kaksi edellistä saapumista yhteensä, mikä kertoo siitä, että saldoa 

on riittänyt vanhemmistakin eristä. Heti 17.10. suoritetun vastaanoton jälkeen 
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tuotteita on kuitattu lähetysalueella valmiiksi samana päivänä, joten nämä ovat 

olleet kiireellisiä, jotta toimitus saadaan suunnitellusti valmiiksi. 

 

 2.10.2014 saapunut ostotilaus on lähetetty toimittajalle 9.9.2014 ja 17.10.2014 

saapunut ostotilaus on lähetetty toimittajalle 23.9.2014. Toimittaja ei siis pidä 

varastoja vaan valmistaa tuotteet tilauksesta. Toimituksen luontipäivämäärä-

sarake kertoo päivän, jolloin tieto tulevasta toimituksesta on kirjautunut Keskon 

järjestelmään. Tätä tietoa on myöhemmin raportissa käytetty kuvaamaan 

toimituksen seisomista järjestelmässä eli asiakkaan tilaus-toimituksen kestoa. 

 

Taulukko 6 kuvaa ylivetoon joutuneita, erään kotimaisen tuoretuotetoimittajan 

toimituksia lokakuun lopulta. Tapaus on esimerkki sivun 47 kohdasta numero 1: 

pyörien päältä myyminen, tavaraa myydään ulos vaikka sitä ei vielä ole. Kyseiset 

tuotteet puretaan lähes poikkeuksetta klo 02:00 tai hieman sen jälkeen aamuyöllä 

vastaanottoon. Toimituksia on käytännössä päivittäin. Taulukosta havaitaan, että 

ostotilaus ei ole ehtinyt kyseisiin toimituksiin tai toisaalta edeltävät eräkoot ovat 

olleet riittämättömiä. 

 

Taulukko 6 Esimerkkilukuja kotimaisen tuoretuotetoimittajan osalta 

 

 

Taulukot 7 ja 8 ovat vastaavanlaisia esimerkkejä varastoitavista tuoretuotteista. 

Esimerkit on otettu maaliskuulta 2015, jotta ne ovat olleet varasto- ja 

vastaanottohenkilökunnan muistissa eli niistä on ollut vielä mahdollista 
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keskustella. Taulukoiden alareuna koostuu kyseisten tuotteiden osalta vastaanoton 

tiedoista. Taulukon 7 ylivedoissa tuotteiden saapuminen vastaanottoon on 

tapahtunut lähes vuorokauden ja taulukossa 8 puoli vuorokautta liian myöhään. 

Tehokasta toimintaa ajatellen tulee lisäksi muistaa, että saapumis- ja lähtöaika 

eivät voi olla samat. 

 

Taulukko 7 Esimerkkejä toteutuneista ylivedoista (Ruokakesko Oy) 

 

 

Taulukko 8 Esimerkkejä ylivedoista (Ruokakesko Oy) 

 

 

5.2.1 Ostotilaaminen ja toimittaminen 

 

Asiakas luo tilauksensa Kesprolle useimmiten verkkopalvelun välityksellä. 

Asiakkaalla on tilausta tehdessään tiedossa sille sovitut toimituspäivät ja 

toimitusrytmit. Terminaalituotteet toimitetaan poikkeuksia lukuun ottamatta aina 



51 

 

   

 

48h-rytmissä asiakkaalle, vaikka asiakas olisi lähijakelualueella Etelä-Suomessa. 

Varastotuotteille toimitusrytmit ovat pääsääntöisesti 48h, mutta 24h palveluakin 

on jo tarjolla eteläisessä Suomessa. Toisinaan asiakas voi sekoittaa toimituspäivät 

tilauksia tehdessään, sillä kun se vastaanottaa kuorman, tulee samalla autolla 

terminaali- ja varastotuotteita. 

 

Kuvasta 13 on hyvä vielä huomioida, miksi tuoretuotteet ovat tärkeitä 

liiketoiminnan onnistumisen kannalta. Niitä toimitetaan kaikkein eniten Vantaalta 

lähteviin lähetyksiin. Lisäksi niiden tärkeys aterioissa on huomattava. 

 

 

Kuva 13 Toimitusmäärät tuoteryhmittäin ja asiakassegmenteittäin (Ruokakesko Oy) 

 

Kuvissa 14 ja 15 hahmotellaan sitä, millainen viive tilauksilla on ennen kuin ne 

toimitetaan asiakkaille. Ajatus on järjestelmän kuormittamisen sekä toisaalta 

toimitusrytmin mahdollisen nopeuttamisen tarve, kuten aiemmin luvussa 4 asian 

tärkeydestä kerrottiin. Päivien lukumäärä tarkoittaa tässä erotusta toimituspäivälle 

ja päivälle, jolloin tilaus saapuu järjestelmään. Lisäksi päivät on laskettu kullekin 

kalenteripäivälle keskimäärin kaikkien tilausten määrästä. Kuvasta voidaan nähdä, 

että alkuviikon toimituspäivillä tilaukset seisovat pisimmän aikaa. Tämä selittyy 
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luonnollisesti viikonlopulla, jolloin esimerkiksi sunnuntai ei ole toimituspäivä ja 

lauantaitoimitukset ovat vertailukelvottoman vähäisiä. 

 

 

Kuva 14 Tilaus-toimituksen läpimenoaika asiakkaalle lähijakelussa (Ruokakesko Oy) 

 

 

Kuva 15 Tilaus-toimitusketjun läpimenoaika asiakkaalle maakunnissa (Ruokakesko Oy) 

 

Kuvasta 16 voidaan havaita tuoretuotteiden merkittävimmät asiakasryhmät. Erot 

ovat hyvin pienet, kun skaalaukseen otetaan mukaan kaikki tuoteryhmät. 

Ravintolat, hotellit sekä muut pitopalveluyritykset ovat selkeästi suurin ryhmä 

tuoretuotteissa. Nämä ovat myös asiakkaina kaikkein kriittisimpiä, sillä heidän on 
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kyettävä tarjoamaan ruokaileville asiakkailleen listan mukaisia ateriavaihtoehtoja. 

Myös koulut ja oppilaitokset ovat asiakkaina erittäin herkkiä. Horeca-alan 

toimitusvarmuus ja aikatauluhallinta korostuvat aivan eri tavalla verrattuna 

vähittäiskaupan toimituksiin. Ravintoloiden ja hotellien volyymia on 

huomattavasti vaikeampi ennustaa kuin kunnallisten oppilaitosten. Lisäksi 

ravintoloihin voi tulla äkillisiä menekkipiikkejä, jolloin myös toimittavan tukkurin 

on kyettävä reagoimaan tarpeeseen.  

 

 

Kuva 16 Kotimaiset tuoretuotetoimitukset lokakuussa asiakassegmenteittäin 

(Ruokakesko Oy) 

 

Kuvalla 17 halutaan havainnollistaa keskimääräisten tuoretuotteiden myyntierien 

määrää yhtä toimitusta kohden. Tämä tuo vastakkainasettelua edellä mainittuun 

reagointikykyyn ja kiristyviin vaatimuksiin entistä nopeammasta toimitusrytmistä. 

Tämän diplomityön edetessä onkin käynyt hyvin selväksi haasteeksi tehon ja 

toisaalta toimitusvarmuuden vastakkainasettelu ja optimaalisen toiminnan 

löytäminen. Kuvasta nähdään, että toimituksessa on keskimäärin noin 3,5 

myyntierää eli toisin sanoen asiakas tilaa yhteen toimitukseen neljä eri 

tuoretuotetta tai esimerkiksi yhtä tuotetta neljä myyntierää. Vastaavassa 

tilanteessa vähittäiskaupan puolella myyntieriä toimituksessa on keskimäärin 
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lähes 100. Näin ollen horeca-asiakkaalle on erittäin tärkeää, että toimitus sisältää 

juuri asiakkaan haluamat komponentit. Tämä myös herkistää toimitusvarmuutta, 

sillä jo yhdenkin tuotteen toimittamisen epäonnistuminen näkyy kyseisen 

toimituksen osalta toimitusvarmuudessa merkittävästi. 

 

 

Kuva 17 Tuoretuotteiden myyntierämäärät toimituksittain lokakuun toimituspäivinä 

(Ruokakesko Oy) 

 

Puhuttaessa vuorokautisista toimitusmääristä ja -volyymeista, kohdistuu varaston 

työpanos aina käytännössä edelliseen päivään. Kuvassa 18 havainnollistetaan 

lokakuussa tapahtuneiden toimitusten määrät eri päivinä. Kuvasta voidaan nähdä, 

että sunnuntai ei ole toimituspäivä ja lauantaina toimitukset ovat lähes 

olemattomia. Maanantai ja perjantai toistuvat säännöllisesti suurimpina 

toimituspäivinä ja keskiviikko on aina tiistaita ja torstaita suurempi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että keskusvarastolla suurimmat työkuormat muodostuvat 

sunnuntaille ja torstaille sekä tiistaille. Tämä siis siksi, että tavarankäsittelytyö 

tehdään käytännössä aina toimituspäivää edeltävänä päivänä. 

 

Huomionarvoista tässä on sunnuntai, joka on työn teettämisen kannalta kallein 

päivä. Tähän merkittävän lisän aiheuttavat hevi-tuotteet eli hedelmät ja 

vihannekset, jotka sisältyvät tässä numeerisessa tarkastelussa osittain myös 



55 

 

   

 

tuoretuotteisiin. Nämä hevi-tuotteet ovat todella herkkiä laadun kannalta eikä 

kaikissa ole lainkaan päiväyksiä, vaan tuotteiden laatu tarkistetaan 

laadunvalvonnalla vastaanotossa. Koska sunnuntai ei ole toimituspäivä ja laatu ja 

kestävyys ovat herkkiä, tulee asiakkaille alkuviikoksi toimitettavat salaatit kerätä 

sunnuntaina. Useat muut maanantain toimitukset kerätään tarkoituksella jo 

perjantaina. Torstain työmäärä nousee korkeaksi perjantain suuren toimitusmäärän 

vuoksi. Perjantain suuri toimitusmäärä puolestaa johtuu hyvin pitkälti siitä, että 

viikonloppuna toimituksia ei  käytännössä katsoen ole. Monet horeca-asiakkaat 

kuitenkin pyörittävät liiketoimintaansa täydellä teholla viikonloppuna – jopa 

suuremmassa määrin kuin arkena. Asiakkaat siis joutuvat tankkaamaan 

perjantaina varantojaan viikonlopuksi. 

 

 

Kuva 18 Tuoretuotteiden toimitusten lukumäärät toimituspäivittäin lokakuussa 

(Ruokakesko Oy) 

 

Pääsääntöisesti sekä toimitusten määrä, hyvitysten määrä että tilaus-toimituksen 

läpimenoaika toteutuvat käsi kädessä. Radikaalimmat hyvitysten määrät joidenkin 

toimittajien osalta johtuvat yleensä kertaluontoisesta epäonnistumisesta. Kuva 19 

hahmottelee toimituksia eri kotimaisten tuoretuotetoimittajien osalta. Sininen 

palkki kertoo toimitusten määrän lokakuussa suhteessa kaikkiin toimituksiin, 

punainen palkki kertoo reklamaatioista aiheutuneiden hyvitysten määrän 

suhteessa kaikkiin hyvityksiin ja vihreä palkki havainnollistaa tilanteen, kuinka 
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kauan kyseisen toimittajan tuotteilla tilaus seisoo järjestelmässä ennen tilauksen 

toimittamista eli tilaus-toimituksen läpimenoajan asiakkaalle suhteutettuna 

kaikkiin odottaviin toimituksiin. 

 

Vihreä palkki antaa hieman virheellisen kuvan, sillä jos toimituksia on paljon, on 

luonnollisesti tuotteitakin paljon järjestelmässä odottamassa toimitusta. Kuitenkin 

kuva kertoo toimittajan tuotteiden tilausten liikkuvuudesta suhteessa muiden 

toimittajien tuotteiden liikkuvuuteen. Tätä mittaria voi käyttää pohdittaessa 

toimittajan tuotteiden ominaisuuksia, säilyvyyttä ja logistista kyvykkyyttä. 

 

 

Kuva 19 Toimitusten tila ja laatu toimittajittain lokakuussa (Ruokakesko Oy) 

 

5.2.2 Vastaanottoprosessi 

 

Vastaanottoprosessin järjestelmällinen toiminta on lähtökohta keskusvaraston 

toiminnalle. Tuotteet tulee saada mahdollisimman nopeasti taloon ja edelleen 

saldoille, jotta ne voidaan toimittaa eteenpäin. Kuvassa 20 on hahmoteltu horeca–

varaston vastaanoton volyymien jakaantumista eri työvuoroissa lokakuussa 2014. 

Yövuoron ollessa paikalla volyymit ovat pienempiä, mutta toisaalta usein myös 

saapuva toimitus on keskimäärin suurempi. Palkit kuvaavat keskimääräisen 
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tilauksen vastaanottoprosessin kestoa kunkin työvuoron aikana. Kuvaajasta 

voidaan havaita, että aamuvuoron aikana vastaanottoprosessin kesto on 

huomattavasti muita vuoroja pidempi. Huomionarvoista on, että 

vastaanottoprosessin purkuajat puuttuvat lokakuussa 45,6 %:sta vastaanotetuista 

kotimaisista tuoretuotteista. Tämä voi vääristää hieman vastaanoton 

purkuaikaseurantaa, mutta volyymit huomioon ottaen virhemarginaali voidaan 

olettaa hyvin pieneksi. 

 

 

Kuva 20 Vastaanottoprosessin kesto työvuoroittain lokakuussa 2014 (Ruokakesko Oy) 

 

Toisaalta on mielekästä tarkastella päiväkohtaisia vastaanottoprosessien kestoja 

keskusvaraston vastaanotossa lokakuussa. Alla olevassa kuvassa 21 on esitetty 

tällainen tarkastelu. Lauantait on jätetty huomiotta, sillä silloin vastaanotettavat 

toimitusmäärät ovat olleet olemattomia. Voidaan havaita, että vaihtelua on melko 

paljon päivien välillä eikä yleistä kuvaa voi helposti antaa siitä, mikä ajankohta 

kuukaudesta olisi kuormittanut vastaanottoa eniten. 
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Kuva 21 Keskimääräisen toimituksen purkuaika lokakuussa (Ruokakesko Oy) 

 

Monet 24h-asiakkaat tekevät tilauksensa klo 15 mennessä, ja ne pyörähtävät 

eräajossa ja toimitetaan jo seuraavana yönä eli alle 24 tunnissa. Haaste tulee, kun 

kerätään yhtä aikaa 48h-rytmin ja 24h-rytmin asiakkaille. 48h-rytmin asiakkaille 

toimitettavat tavarat on ehditty kerätä, jonka jälkeen eräajossa pyörähtäneille 24h-

rytmin asiakkaille tulisi kerätä heidän tilaamansa tuotteet, joissa ei usein ole enää 

saatavuutta. (Haataja 2015)  

 

5.2.3 Keräys- ja muu tavarankäsittelyprosessi 

 

Keräystyö on keskusvarastolla kaiken ydin ja suurin yksittäinen työllistävä 

työmuoto. Siinä kootaan rullakoihin lähtevät tavarat. Kerääjällä on siis myös 

vastuu siitä, mitä matkaan todella lähtee. Kaikki liittyy kaikkeen – niin keräyskin 

vastaanottoon siinä missä lähetykseen. Horeca-puolella kuormia odotetaan hieman 

vähittäiskaupan puolta herkemmin, mutta sovituista ajoista ei voida paljon 

joustaa. Usein keräyksen työnjako vetää yli tuotteet (yliveto), kun SAP:iin 

merkitty lähtöaika ylitetään ja tavaraa ei ole saapunut. Esimerkkejä: 

 

Lähtöaika klo 15:00, tavara ei ole vielä tällöin edes saapunut taloon  vedetään 

yli. Kuorman todellinen lähtö onkin vasta klo 17:00 ja puuttuvat tavarat tulivat 
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taloon klo 16:00  nämä olisivatkin ehtineet kyytiin, mutta oli jo vedetty yli. 

Tavara lähtee ajallaan asiakkaan aikaikkunaan nähden, mutta oma SAP:n 

lähtöaika ei ole todellisuudessa. (Varastotuotannon henkilö 2015) 

 

Maidot saapuvat usein yöllä kahden maissa. Lähijakelua lähtee vielä yöllä 

samoihin aikoihin. Usein runkokuormat ovat saattaneet syödä saldon nollille ja 

uusi saapuva kuorma ei ehdi lähijakelun lähtöön. (Varastotuotannon henkilö 

2015) 

 

Maidot valmistetaan usein seuraavan vuorokauden puolella, jotta asiakkaalle 

saadaan mahdollisimman hyvä pakkauspäivän leima. Tämä leima on tärkeä ja 

sanelee myös hyvin pitkälti saapumisaikaa keskusvarastolle. Hevi-tuotteiden 

saapuminen puolestaan ajoittuu siten, että runkoautot joutuvat helposti 

odottelemaan kyseisiä tuotteita kuormiinsa, mutta illalla ja yöllä lähtevä lähijakelu 

ehtii tähän hyvin. 

 

5.2.4 Tavaran lähetystoiminta 

 

Kespron tuoretuotteista, jotka kiertävät keskusvaraston kautta, jaellaan 

ylivoimaisesti eniten keskusvarastolta itsestään. Tämä selittyy luonnollisesti sillä, 

että lähijakelualueella asiakas- ja ihmismassat ovat huomattavan suuria muihin 

maakuntiin verrattuna. Lisäksi tulee huomioida, että maakuntien toimituksiin tulee 

iso osa sellaisia tuotteita, jotka eivät kierrä keskusvaraston kautta. 

Elintarvikkeiden ruokakauppojen varasto (KV2) sekä Kespron horeca-varasto 

(SK1) varastoivat tuoretuotteita, joita lähtee ympäri Suomea. 

 

Kuvassa 22 on hahmoteltu edellä mainittuja volyymeja nimenomaan 

keskusvaraston kautta kiertävän tavaravirran pohjalta. Huomionarvoista tässä on, 

että maakuntien alueterminaaleissa tuotteita ei todellisuudessa varastoida 

lainkaan, vaan ne toimivat vain jakeluterminaaleina. Kuvassa on kuitenkin esitetty 

varastotuotteiden osuus myös maakunnissa. Tämä kuvaa sitä, että kyseiset tuotteet 

ovat alun perin olleet varastoituna keskusvarastolla. 
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Kuva 22 Toimitusmäärät eri lähetyspaikoissa (Ruokakesko Oy) 

 

5.2.5 Tuotteen seuranta 

 

Kaikkialla Suomessa toimituksia seurataan tarkasti. Reklamointi on yleistä ja 

tavaroita eksyy vääriin paikkoihin. Tätä varten on oma yksikkönsä, joka 

selvittelee virheellisiä lähetyksiä ja toimituksia. Kuvassa 23 näkyy 

reklamaatioaineistosta haetut hyvitykset asiakkaan toimialojen mukaan sekä 

suhteutettuna kokonaistoimitusmääriin. Syitä näille reklamaatioille on esitetty 

puolestaan kuvassa 24. Logistiikan virheitä näistä ovat myöhästynyt toimitus, 

laskettu väärin, jätetty väärälle asiakkaalle, jäänyt keräämättä, kerätty väärä 

artikkeli ja kadonnut. 

 

Yleinen virhe jakelussa voi olla, että kuljettaja jättää kuormastaan asiakkaalle 

väärän, toisen asiakkaan rullakon. Myös lastausvaiheessa kuljettaja voi vetää 

kyytiin epähuomiossa väärän rullakon esimerkiksi hyvin samanlaisen asiakas- tai 

kuljetusnumeron perusteella. Tämä taas voi seurata huolimattomasta keräys- tai 

lähetystyöstä, jolloin rullakko on eksynyt väärään paikkaan. 
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Horeca-liiketoiminnan osalta voisi jopa todeta, että reklamointi on otettava vielä 

vakavammin kuin vähittäiskaupan puolella. Tämä johtuu puhtaasti aiemminkin 

todetusta syystä, eli asiakkaan herkkyydestä tuotteen tarpeelle ja toisaalta myös 

asiakkaan sijainnin saavutettavuudesta. Horeca-asiakas sijaitsee usein hankalasti 

sijoittuvissa keskustan ahtaissa paikoissa, jonne on hidasta palata esimerkiksi 

eksyneen tuotteen takia. Horeca-asiakas myös todennäköisesti reklamoi 

herkemmin kuin vähittäiskauppa. Kaupassa yksittäinen purkki ei vaikuta 

toiminnan laatuun niin paljon ja kuluttajalla on mahdollista löytää hyllystä 

korvaava tuote. Toisaalta saapuvien erien tarkistaminenkaan ei välttämättä ole 

vähittäiskaupassa yhtä täsmällistä tai puutetilanteita ei massan seasta havaita. 

 

 

Kuva 23 Reklamaatioaineisto lokakuulta 2014 (Ruokakesko Oy) 

 

Liikenneravintola

Pikaruokapaikka

Henkilöstöravintola

Rav./hotelli/pitop

Koulu, opisto

Hoitokoti

Sairaala/muu hoitol

Leipomo

Virheellisten toimitusrivien lkm 

Hyvitykset toimialoittain 

Liikenneravintola

Pikaruokapaikka

Henkilöstöravintola

Rav./hotelli/pitop

Koulu, opisto

Hoitokoti

Sairaala/muu hoitol

Leipomo

Virheelliset toimitukset [%] 

Suhteelliset hyvitykset toimialoittain 
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Kuva 24 Hyvitysten lukumäärä aiheittain, lokakuu ja pääsiäinen 2014 (Ruokakesko Oy) 

 

Kespro seuraa asiakastyytyväisyyskyselyin toimintaansa runsaasti. Vuosittain 

tehdään tutkimusta toiminnan kaikista osa-alueista. Kespro onkin saanut hyvää 

palautetta ja tulosta. Toisinaan palautteeseen tulee logistiikassa ja muissa 

tukitoiminnoissa suhtautua kriittisesti. Asiakkaan tyytyväisyys ei aina kerro sitä, 

että toiminta olisi tehokasta ja toimitusketju hallittua ruokaputken matkalla.  

 

Kuvassa 25 on otettu esille yksi merkittävä logistiikan tulos 

asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kuvasta havaitaan, että toimitusten 

aikataulumuutosten ilmoittamatta jättäminen harmittaa asiakaskuntaa. On selvästi 

paljon asiakkaita, jotka eivät pidä toimintaa hyvänä. Kespron asiakkailla on aina 

jokin aikatauluikkuna, jonka puitteissa kuormat pitäisi toimittaa lukuun ottamatta 

muutamia hioutuneita aikatauluja ilman sopimusta. Asiakas olisi tyytyväisempi ja 

asiakkaan toiminta helpompaa mikäli toimitusikkuna olisi suppeampi usean 

tunnin sijaan (Lämsä 2015). Aikatauluikkunan puitteissa tuleva kuorma on siis 

aikataulullisesti onnistunut. Esimerkki: asiakas saa tietyn kuorman yleensä klo 

6.00 ja tänään se on saapunut klo 9.30. Asiakas kokee, että se on myöhässä, 
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vaikka aikatauluikkuna kattaakin molemmat edellä mainitut kellonajat. Kuorman 

vastaanotto on horeca–asiakkaille resursseja sitovaa toimintaa. 

 

 

Kuva 25 Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia (Kespron asiakastyytyväisyyskysely 2014) 

 

5.3 Henkilöstön näkemyksiä toimitusketjun nykytilasta ja tulevaisuudesta 

 

Tämän diplomityön haastattelut on toteutettu puolistrukturoidusti. Tässä 

tapauksessa se tarkoittaa valmiita kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja, joiden 

pohjalta haastateltavien kanssa on yhdessä keskusteltu avoimesti, pohtien 

merkityksiä ja toimivuutta. Liitteessä II on esitetty tarkemmin haastattelun 

pohjana olleita kysymyksiä ja väittämiä. Haastateltavat henkilöt on esitetty 

lähdeluettelon lopussa. Haastattelut on toteutettu Ruokakeskon tietokantojen 

pääpiirteisen tutkimisen jälkeen, jotta keskusteluun on saatu lisänäkökulmia ja 

tietopohjaa. Koska Kespron ostossa liha, lihajalosteet ja valmisruoat on eriytetty 

tuoretuotteista ja rasvoista, on haastattelussa huomioitu näidenkin oston edustus. 

 

Haastateltaviksi eli informanteiksi valittiin avainhenkilöitä varastotuotannosta, 

tuotetäydennyksestä, kuljetuksesta ja ostosta sekä muutamia muita työn kannalta 

merkittäviä henkilöitä. Tämän luvun tarkoitus on esitellä työn kannalta 

olennaisimpia haastattelussa esille tulleita näkökulmia. 
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5.3.1 Varastotuotannon näkemyksiä toimitusketjusta 

 

Varastotuotannon työntekijöiden haastatteluista selvisi, että varastotuotteiden 

osalta saapuvan tavaran aikataulutus on auki. Heillä ei ole sovittuja toimenpiteitä 

– on vain sovittuja tapoja, jolloin tiedetään toimittajan tai Keslogin autojen 

liikkuvan tietyssä rytmissä. Saapuvien osalta viiveet heijastuvat tuotepuutoksiin 

tai mahdollisiin kuormaviiveisiin. Kespron hankinta toimii haastateltavien 

mukaan niin ohuella, että riitot ovat usein tuoretuotteissa vain yhden päivän 

keräyksen verran. Esimerkiksi lihoissa liikutaan todella ohuilla saldoilla. Lihat 

tulevat pääasiassa kotimaasta ja purkupäiviä on paljon. Purkupäivänä varasto on 

tyhjä keräyksen rullatessa kuitenkin 24h vuorokaudessa. Asiakkaan tarpeet ovat 

kovat ja 24h-toimitusrytmiin olisi tarvetta entistä enemmän – varastotilat ovat 

kuitenkin rajalliset. 30 % volyymista tulee muista varastoista tai on 

terminaalituotteita, mikä tuo haasteensa toimitusten lupauksille. Toimittaja myös 

kokee, että Keskolta tai Kesprolta tulee kymmeniä eri tilauksia. 

 

Haastattelujen perusteella sekä jakelussa että tukuissa tilanne on pääsääntöisesti 

helpompi, sillä ne lastataan illalla tai yöllä. Runkojen, kuten Maarianhamina ja 

Oulu, tulee olla iltapäivällä valmiina, jotta ne ehditään vielä maakunnissa 

lajittelemaan omaan alueelliseen jakeluunsa. Rungot muodostavat volyymista 

noin 40 % ja niillä on toimintaan nähden tiukat aikataulut. Rungot on kerätty 

yleensä aamupäivällä 11 aikaan, jolloin 40 % volyymista pitäisi olla ovilla 

valmiina. Tällöin kuitenkin alkaa vasta saapua lihateollisuuden tuotteita. 

Täydentäminen on toisinaan niin ohutta, että saman päivän keräykseen on jo 

myyty tavaraa, joka ei vielä ole saapunut. Maakunnissa kuljetusesimiehet 

reagoivat, kun joudutaan toimittamaan viimeisen auton seassa rippeitä. Yleisesti 

voidaan sanoa, että mitä aiemmin kerätään, sitä enemmän on sekaan tulevaa eli 

puutteita. Esimerkiksi Oulussa on oma jakelualue, ja jos keskusvaraston 

runkoaikataulut pettävät, se heijastuu Oulun omaan jakeluun. 

 

Puutekeräyksellä voi olla oma vaikutuksensa aikatauluhallintaan ja lisäksi 

ympäristö, jossa myydään paljon pyörien päältä lisää tilanneherkkyyttä. 
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Esimerkiksi pakastevarastossa tavara on koko ajan varastossa. Monipuolisessa 

varastoympäristössä voidaan joutua tekemään moninkertainen työmäärä johonkin 

muuhun varastoon nähden, jotta tulos näyttäisi samalta. Trukkityön ja vastaanoton 

toiminnallisuus korostuu varastotuotteissa erityisen paljon. Puoli päivää saatetaan 

kerätä ei-oota – tyhjiä aktiiveja ja puolikkaita rullakoita – jonka jälkeen alkaa 

vasta täydellinen kerääminen. Kuormitus kohdistuu jollekin tietylle työvuorolle. 

Mallin toimivuutta on hyvä pohtia. Varastotuotanto tarvitsee tavaraa koko ajan, 

jotta työ olisi tehokasta ja virheitä sattuisi mahdollisimman vähän. Hankinnalla on 

puutekeräykseen luultavasti suurempi rooli varastotuotteissa kuin 

aikatauluhallinnalla. 

 

Mitä lyhyempi tuotteen elinkaari on, sitä ymmärrettävämpää on, että se hankitaan 

juuri tarpeeseen, ja usein täydennyspiste on puolen päivän aikoihin. Tällaisesta 

tilanteesta parhaimman esimerkin muodostavat lihat ja lihateollisuus. Tällöin 

varasto on kerännyt noin 40 % volyymista. Mitään ei siinä vaiheessa ole 

menetetty, mutta keräystä joudutaan tekemään vain uudelleen. Vastaava tilanne on 

esimerkiksi yöllä saapuvien maitojen kanssa. 

 

Tietyiltä toimittajilta toimitukset tulevat aina säännölliseen kellonaikaan. Joiltakin 

taas voi tulla jopa edellisenä tai seuraavana toimituspäivänä sovittuun nähden, ja 

myös määrät voivat parhaimmassa tapauksessa vaihdella suuntaan ja toiseen. 

Lisäksi joidenkin toimittajien ja ajoreittien kohdalla heikkoutensa aiheuttavat 

kuljetuksiin sidotut paluukuormat ja vastaavasti uudet lähtevät kuormat. Tavara 

saattaisi olla toimittajalla aikaisemminkin lähtövalmiina. Toisaalta ohuissa 

varastosaldoissa auton lähtiessä purkamisen jälkeen lastaamaan toiselta puolelta 

taloa tulisi tavara saada saman tien virtaamaan talon läpi. Kaukaisimmat 

maakunnat toivovat, että suurimmat massat rungoista olisivat jo aamupäivän 

aikana matkalla. Jos tavaraa saapuu vasta aamupäivän jälkeen, ei yhtälö toimi. Jos 

tavaraa on liian vähän tuotannon tehokkaan läpiviennin saattamiseksi, kääntyy 

katse yleensä ostoon ja tarvesuunniteluun sekä toisaalta yhteistoiminnan 

parantamiseen varaston kanssa. 
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Haastattelujen perusteella tiedonkulussa on edelleen parannettavaa niin varaston 

ja osto-organisaation kuin toisaalta kuljetuksenkin välillä. Varasto on voinut 

katsoa, että kuorman lähtöaika on kello 3 ja vetänyt siksi yli tuotteita, joita ei ole 

ollut kerättävissä. Kuorma onkin lähtenyt todellisuudessa vasta kello 5 ja 

ylivedetyt tuotteet olivat saapuneet taloon kello 4. Nämä olisivat siis ehtineet 

kyytiin, jos olisi tiedetty niiden saapuminen ja toisaalta kuorman lähdön 

viivästyminen. Resurssit ja työkalut toimintatapoineen eivät kovin kivuttomasti 

edistä mahdollista siirtymistä 48h-toimituksista 24h-toimituksiin tai lyhyempiin. 

Haasteensa toimitusrytmien erilaisuudessa tuo se, että 48h-rytmin asiakkaille on 

ehditty kerätä tavaroita, minkä jälkeen väliin tulee 24h-asiakkaita ja tavara on 

kerätty jo toisille. Tavara lähtee ajallaan asiakkaan aikaikkunaan nähden, mutta 

oma aikataulu ei ole hallinnassa ja turhaan juostaan tavaroiden perässä sekä 

joudutaan kohdistamaan työvoimaa muista tehtävistä. Työnjaolle pitäisi saada 

selkeä kuva siitä, mitkä tuotteet ovat keräysprioriteetissa kärjessä. Täydentäessä 

voisi lisäksi olla pientä pelivaraa, sillä aina saapuva tavara ei ole 

toimituskelpoista. 

 

Yhteistyö Keslogin ja Kespron välillä näyttäisi haastattelujen perusteella olevan 

hyvällä mallilla. Toisinaan vastaan tulee tilanteita, että Keslog on Keslog ja 

Kespro on Kespro – kuka omistaa mitä ja kuka tekee mitä. Koetaan toisinaan 

yhteisen tulosviivan puuttuvan, vaikka kaikki ymmärtävätkin, että asiakkaan eteen 

tehdään töitä – jokaisella osastolla on omat, eri tavoitteensa ja mittarinsa. 

Aikataulutus tai sen puute stressaa työyhteisöä monessa suhteessa. Suurimman 

paineen ja ongelman aiheuttaa se, että tavaran saapuminen ja lähteminen menevät 

liian lähelle toisiaan, jolloin esimerkiksi saldohallinta sekoittuu vastaanotosta 

kiireellisesti revittävien myyntierien johdosta. 

 

5.3.2 Kuljetuksen näkemyksiä toimitusketjusta 

 

Yksi kuljetuspuolen informanteista totesi haastattelussa, että: ”Jos jokainen 

osapuoli saisi itse valita menetelmänsä ilman toisia osapuolia, olisi löydettävissä 

sellaiset aikataulut ja rytmit, joilla toiminta olisi paljon miellyttävämpää, 
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edullisempaa, tehokkaampaa ja helpompaa.” Aikataulutus on kaikki kaikessa 

tehokkaan toiminnan kannalta esimerkiksi kuljettajien ajo- ja työaikalakien 

johdosta. Toiminnan rytmi saapuvan ja lähtevän tavaran välille on haastatellun 

työntekijän mukaan ”vedetty todella kireäksi”. Kuormat saadaan lähtemään 

ajallaan, mutta toivottaisiin, että keräys valmistuisi vielä aiemmin. Oulussa 

esimerkiksi jakelumatkat voivat olla pidempiä kuin keskusvarastolta lähtevät 

runkokuljetukset. 

 

Lähtevät autot odottavat usein juurikin puutekeräyksen valmistumista. 99 % 

toimituksista on valmiina hyvissä ajoin, mutta toimituksen puutteita odotellaan. 

Tämä ei kuitenkaan läheskään aina tarkoita sitä, että kuorma lähtisi sovittuun 

aikatauluun nähden myöhässä, mutta suhteessa kuitenkin viimeistä kollia 

odotetaan kauan. Puutekeräys on asiakasta ajatellen tärkeää, mutta kuljetukselle se 

on kustannustekijä. Mikäli ajateltaisiin siltä kannalta, että puutteita ei kerättäisi 

vaan rivit vedettäisiin aina yli, säästettäisiin kymmeniä tunteja päivittäin 

kuljettajien työaikaa. Ostolla ja täydennyksellä on suuri merkitys myös 

puutekeräyksen hallintaan. 

 

Ruokaputken tehokkuus ja hallinta on haastatellun mukaan tärkeää, sillä 

logistiikassa ollaan hänen sanojensa mukaan ”- - periaatteessa vain kuluerä lukuun 

ottamatta yksittäisen tuotteen, banaanien, jalostumista matkalla”. Tehoja tulee 

hakea joka puolelta, ja aikataulujen ollessa tehoja vastaan syö toinen toistaan. 

Keslogin rahdilla saapuvassa tavarassa suurempi haaste on se, että joudutaan 

odottamaan toimittajan tilauksen valmistumista kuin se, että tavara joutuisi 

odottamaan kuljetusta. Kuljetuskustannukset ovat iso osa logistiikkaa, ja myös 

siksi hankintakuljetusten tekeminen Keslogin rahdilla on paljon 

kustannustehokkaampaa kuin se, että otettaisiin kaikki toimittajan rahdilla. 

 

Kuten monessa muussa osa-alueessa myös kuljetuksessa edetään asiakkaan 

ehdoilla. Asiakkaat vaativat paljon, ja näihin vaatimuksiin mukaudutaan. 

Asiakkaillakin on kuitenkin aikataulujen ja toiminnan edistämisen kannalta monia 

merkittäviä rooleja. Asiakas haluaa tavaran tiettyyn kellonaikaan ja haluaa, että 
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lihat viedään kylmiöön. Tällöin asiakkaan tehtävä on huolehtia, että kylmiössä on 

tilaa. Kuljettajan tehtävä ei enää ole järjestellä asiakkaan muita tavaroita tai 

tuotteita. 

 

Haasteellisia tuotteita lähijakelun kannalta ovat lihat ja salaatit. Niin kutsutut 

terminaalimallin iltalihat saapuvat siten, että ensimmäisiin jakelukuormiin tulee 

usein melkoinen kiire illalla. Lisäksi maitojen kohdalla odotellaan usein viimeisiä 

tuotteita saapuviksi siltä varalta, että niitä sattuisi vielä saapumaan. Horeca-

puolella odotellaan herkemmin kuormia vähittäiskaupan puoleen verrattuna. 

Mikäli aikatauluhallinta olisi reaaliaikaista ja tiedettäisiin tarkasti, milloin tavara 

saapuu vastaanottoon, ei tuotteita odoteltaisi turhaan. 

 

Keslogin näkemyksen mukaan asiakkaalle toimitettaessa pitää olla laaja 

aikatauluikkuna. Osa asiakkaista onnistuu tunninkin ikkunaan, mutta kuormat 

tulisi kuitenkin saada lähtemään täysinä ja Kespron asiakkaiden koon johdosta 

autossa on usein usean asiakkaan tavaroita ja täten myös jakelu kestää. Tavaran 

vastaanotto on usein kovin tukkoinen myös talon ulkopuolella, jolloin autot 

joutuvat odottamaan purkuvuoroansa. Tämä tilanne on yleisempää 

ruokakauppojen varastolla kuin horeca-varastolla, mutta varastojen välisistä 

siirroista johtuen voi tilanteesta koitua seurauksia myös horeca-toimintaan. 

 

5.3.3 Osto-organisaation näkemyksiä toimitusketjusta 

 

Varastotuotteissa aikataulutus on heikompaa terminaalitoimittajiin verrattuna. 

Varastotuotteiden vastaanotolle ei ole tehty tarkempia kellonaikoja, koska 

saapumisajan voi katsoa kellonajallisesti olevan mitättömämpi. Saapumisajat ovat 

vain muodostuneita käsitteitä. Aikatauluhallintaan vaikuttavia sivutekijöitä on 

ilmennyt viime aikoina haastateltujen mukaan turhankin paljon. Tästä 

esimerkkinä ovat lähetteiden ja kuormakirjojen puutokset. Tämän johdosta ei riitä, 

että ajatellaan pelkästään siitä näkökulmasta, milloin tavarat ovat talossa tai 

saldoilla. Elintarvikkeiden kanssa on todella tarkat säännöt asiakirjojen suhteen. 
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Tavarantoimittajan kanssa sopimuksia tehtäessä ei tavaran saapumisaika 

varastolle kuitenkaan ole sovittavien asioiden listalla. 

 

Täydennys ei saa tietoa yleisesti, että joitakin tuotteita jouduttaisiin odottelemaan. 

On myös tunnistettava hyvin yksityiskohtaisesti, mitkä tuotteet voidaan siirtää 

nopeampaan toimitusrytmiin. Varastoylivedot tulevat melko puhtaasti siitä, että 

tilattua määrää tavaraa ei saada yksinkertaisesti toimittajalta eli kyseessä on 

toimittajan kyvyttömyys toimittaa. Monilla toimittajilla ei ole ilmoittaa 

toimituspuutteista, vaan se nähdään vasta, kun tavarat tuloutetaan. Puskurin 

rakentaminen on haasteellista, kun tavaraa ei saada, ja täten tällaisten toimittajien 

tuotteiden kohdalla menekkiä ei saada kiinni. Tuotetäydennys toivoisi, että Keslog 

antaisi nykyistä enemmän palautetta oma-aloitteisesti ja suoraan ilman turhaa 

kaunistelua. Yhteistyön merkitys on tuotetäydennykselle suuri ja sen tulee olla 

helppoa muutoinkin kuin palavereissa. 

 

Yhteistyötä tulisi myös saada tiivistettyä tuotteiden käsittelyn priorisoinnissa. 

Ostajat ja täydentäjät saavat tietoa kiireellisistä tuotteista, jotka olisi todella tärkeä 

saada lähtemään asiakkaalle mukaan. Tällaisissa asioissa kommunikointi ei aina 

toimi tai se ei ole selkeää tai riittävän nopeaa. Tässä tulee esille voimakkaasti 

tiedottamisen ja priorisoinnin merkitys kehitystoiminnassa. 

 

Ostotoiminnassa on erityisesti huomioitava lihateollisuus ja siellä tapahtuvan 

teurastuksen merkitys koko ruokaputken toiminnalle. On eri asia, tehdäänkö 

esimerkiksi mysliä linjastolla vai teurastetaanko eläviä eläimiä. Tietty määrä 

eläimiä teurastetaan, ja tietyt tuotannot on suunniteltu jauhelihaksi ja tietty määrä 

fileiksi. Näin ollen saldot on usein jo myyty ja kiinnitetty tiettyyn tuotantoon, jos 

yritetään saada lisää tuotetta. Isot lihatalot voivat myös olla liiketoiminnassa 

pahimpia kilpailijoita, sillä ne saattavat toimittaa myös suoraan horeca-

asiakkaalle. 

 

Pyörien päältä myymisessä on riskinsä etenkin horeca-alalla, sillä jos tavarat eivät 

ehdikään lähteviin kuormiin ja tilanne toistuu asiakkaan kohdalla usein, on riski 
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tukkurin vaihtamisessa. Alueellisista tukuista voi toisaalta tarvittaessa paikata 

tuotepuutoksia helposti. Tähän tilanteeseen ei kuitenkaan pitäisi varsinkaan 

tulevaisuudessa ajautua, sillä pääkaupunkiseudulla tulee jatkossa pystyä 

toimimaan alle 12-tuntisessa rytmissä. Tuoretuotteissa pyörien päältä myymistä 

kuitenkin joudutaan tekemään tuoteherkkyden vuoksi, jolloin saadaan 

päiväyskiertoja pysymään parempana. Tuntikin hevissä tai tuorelihassa vaikuttaa 

laatuun. Päiväysmerkintä ja esimerkiksi pakkauspäivä on asiakkaalle valtavan 

tärkeä. On iso ero, onko tuote pakattu klo 23:59 vai klo 00:01. 

 

Ostajat eivät tiedä läheskään aina, kuinka usein käy niin, että tavarat tulevat mutta 

eivät vain ole ehtineet kuormiin. Tietyissä varastotuotteissa tulisi myös olla 

mahdollisesti saapumisajat. Saldoja pyritään nostamaan saatavuuden 

parantamiseksi, mutta toisaalta on taisteltava hävikin kanssa. Tuoteryhmistä ja 

tuotteiden ominaisuuksistakin riippuen varmuusvarastot voivat olla hyvin erilailla 

mitoitettuja. Voi olla esimerkiksi asiakas, jolla ei ole maanantaina toimituspäivää, 

ja se tilaa tuotteensa perjantaiksi. Jos nämä tuotteet vanhenevat esimerkiksi 

sunnuntaina, ei tällä asiakkaalla ole maanantaina mistä valmistaa lounas. 

 

Asiakkaalle on voitu luoda hyvin erilaisia toimitusmalleja. Kaikki on hinnoiteltu 

erikseen. Esimerkiksi kuljettaja voi olla velvollinen vain jättämään rullakon tai 

rullakot asiakkaalle tai kuljettaja voi viedä sen kylmiöön tai purkaa jopa koko 

rullakon ja laittaa tavarat paikoilleen. Tässä on yksi olennainen lisätutkimisen 

kohde, sillä erot toimitussopimuksissa ja -malleissa vaikuttavat suuresti 

ajojärjestelyyn ja sitä kautta aikataulujen toimivuuteen. 

 

Maakunnissa terminaalit haluavat runkoautoja entistä aikaisemmin perille 

saadakseen enemmän käsittelyaikaa. Käsittelyaikaa ne tarvitsevat lisää, koska ne 

saavat sekayksiköitä, joita joudutaan yhdistelemään. Sekayksiköitä puolestaan 

tulee, koska keskusvarastolla ei ole kaikkia tavaroita kerättävissä siihen aikaan, 

kun ensimmäiset runkoautot lähtevät tai toisaalta asiakas saattaa vielä tilailla lisää 

tuotteita. Runkojen lähtöjä aikaistamalla tulee alueterminaaleihin enemmän 

sekatavaraa. Logistiikassa selkeintä olisi toimia silloin, kun tavaraa on. 
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Aikatauluaan runsaasti edellä etenevä keräystuotanto tuo haasteita. Horeca-

maailmassa se on suoraan verrannollinen suurempaan sekatavaramäärään. 

Vähittäiskaupan puolella esimerkiksi asias voi ottaa pelkästään heviä 15 

rullakkoa, kun horeca-asiakas ottaa pussin tai kaksi heviä. Tämä aiheuttaa 

seuraaviin kuormiin useita välitasollisia rullakoita, joilla asiakkaiden 

tuotepuutteita paikataan. 

 

SAP on toiminnanohjausjärjestelmä, jonka toimintaa kellonajat ohjaavat. 

Lähtöajat eivät esimerkiksi ole todellisia aikoja, mutta prosessit käyttävät näitä 

aikoja. Keräys alkaa myös SAP:n mukaan tiettyyn kellonaikaan, mutta sekin 

tilanne elää jatkuvasti. Keräilyn alku ohjaa toisaalta tarvesuunnittelussa montaa 

asiaa. Varastotuotanto saattaa toimia parhaimmillaan lähes päivän aikatauluaan 

edellä tai kuorma saatetaan toimittaa asiakkaalle suunniteltua aiemmin, mutta 

järjestelmä ei tätä tunnista. SAP laskee kuorman lähtöaikoihin perustuen 

keräyksen aloitusajankohdan vuorokausille annettujen työtuntien perusteella. 

Järjestelmä tunnistaa, kuinka paljon kuhunkin kuormaan on lähdössä tavaraa, 

vaikka kuorma sisältääkin useita asiakkaita. Jos esimerkiksi keräys tulee aloittaa 

perjantaina, mutta se aloitetaankin jo torstaina, ei järjestelmän mielestä tavaraa 

tarvitse olla vielä silloin. Täydennys kokee myös saman tilanteen, jolloin tavaraa 

ei ole silloin, vaikka täydennyksen suunnittelu olisikin onnistunut optimaalisesti. 

Monesti haasteen tuntuu tuovan horeca-varaston kehittäminen yhtenä 

tuoteryhmänä, kuten vähittäiskaupan puolella herkemmin on. Siellä eri tuotteilla 

olevat omat varastot mahdollistavat volyymiensa ansiosta oman hallinnan. 

 

5.3.4 Horeca-toimitusketjua tukevien henkilöiden näkemyksiä ruokaputkesta 

 

Mikäli toimitus saapuu poikkeukselliseen aikaan tai toiminnan kannalta myöhään, 

saapumiseen reagoidaan olemalla toimittajaan yhteydessä. Aikatauluista ei 

kuitenkaan anneta sanktioita – johtuen myös hyvin pitkälti siitä, ettei tarkkoja 

saapumisaikoja ole. Mikäli asia voidaan todistaa toimittajan viiveeksi 

toimituksessa, ja sillä on merkittävää vaikutusta toimitusvarmuuteen tai mikäli 

asiakkaalle joudutaan ajamaan tuotteet erilliskuljetuksella, voidaan lasku lähettää 
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toimittajalle. Varastojen yhteistoiminta ei aina ole tehokasta. Tämä tarkoittaa 

lähinnä sitä, että Kespron horeca-varaston tulisi omilla tuoteryhmätasoillaan 

pelata enemmän yhteispeliä vähittäiskaupan kyseisten tuoteryhmien varastojen 

kanssa. SCM-puolella ollaan inhottavana erotuomarina ja logistiikan 

näkökulmasta SCM on painajainen nykivällä toiminnallaan. 

 

Logistiikassa ei aina tarpeeksi korosteta asiakkaan näkökulmaa. Avunpyyntöän on 

suhtauduttava vakavasti aina. Toisaalta logistiikan tarpeet ja toiminta eivät ole 

aina selvää kaupallisella puolella ja etenkään asiakaspäässä. Terminaaleissa 

esimerkiksi asiakasta helpottaisi, mikäli se pystyisi näkemään toimittajan saldot 

tilaamiensa tuotteiden osalta.  
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6 POHDINTA 

 

Luvussa 6 pohditaan edellisen luvun aineistoa ja teoriaosuutta hyödyntäen 

toimintakentän haasteita ja mahdollisia kehityskohteita. Luvun on tarkoitus avata 

pohtien syitä ja seurauksia aiemmin esitetyille tosiasioille. Pohdinta mahdollistaa 

johtopäätösten ja yhteenvedon tekemisen. 

 

6.1 Yleisiä ajatuksia 

 

Kespron tilaus-toimitusketjun heikkouksiksi voi lukea tietyt, sovitut toimitus- ja 

ajopäivät asiakkaille. Jos asiakkaalla toimituspäivät ovat maanantai, keskiviikko 

ja perjantai, mutta tämä haluaisikin tilauksen torstaina, ei se olisi helposti ja 

tehokkaasti toteutettavissa. Mahdollisuuksia on monia, kuten aikatauluhallinnan ja 

varastonohjausparametrien kehittäminen sekä toimitusrytmin tiivistäminen ja 

nopeampien toimitusaikojen luominen eteläisessä Suomessa. Kesprolla on vahva 

asema markkinoilla, ammattikeittiökunnan suuri arvostus sekä kilpailukykyinen 

hintataso ja toimitusverkosto. Näitä voi kuitenkin uhata massa, jonka sekaan 

yksittäinen asiakas häviää. Asiakas voi kokea, ettei saa sanaansa kuulumaan yhtä 

hyvin kuin pienen toimijan kanssa. Myös mahdollinen toimitusrytmin 

tiivistäminen lyhyempiin aikoihin voi heikentää logistista kustannustehokkuutta 

muun muassa vajaampien kuormien takia sekä lisääntyvän ajojärjestelyn tarpeena. 

 

Vaikka työn nimi viittaakin aikatauluhallinnan tarkasteluun, on tässä työssä ollut 

välttämätöntä tarkastella muitakin tekijöitä. Aikatauluhallintaa ei siis voi tai ole 

mielekästä tarkastella irrallaan muusta toiminnasta. Projektin etenemisen aikana 

ilmeni tarve myös tavaravirtojen ohjausparametrien tarkastelulle. 

Terminaalimallissa olevien tuotteiden osalta aikatauluhallinta on noussut 

ensisijaisen tärkeäksi. Kun tavara vain läpivirtautetaan varastossa, on sen oltava 

ajoissa. Toisaalta myös toimitusrytmiä mahdollisesti nopeutettaessa tulee 

aikatauluhallinta olennaiseksi osaksi kuljetusta ja myös varastotuotantoa. Myös 

muutamien herkkien tuoretuotteiden osalta aikatauluhallinta nousee esille 

varastotuotteissa. 
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Kyseenalaiseksi aikatauluhallinnan kehittäminen tulee varastomallissa olevien 

tuotteiden kohdalla, joiden volyymit ovat merkittävän suuret. Tämä johtuu siitä, 

että luotujen varastonohjausparametrien tarkoitus on varmuusvarastojen turvin 

ylläpitää varastosaldot sellaisina, että tavaraa riittää kaikkiin toimituksiin. 

Esimerkiksi tuoretuotteissakin on runsaasti tuotteita ja tuoteryhmiä, jotka ovat 

joustavia päiväyksiensä suhteen. Tällöin ei ole tarpeen läpivirtauttaa varastomallin 

tuotteita, kuten terminaalimallin tuotteissa tehdään. Mitä enemmän varastoitavat 

tuotteet vaativat aikatauluhallintaa, sitä enemmän kyseisten tuotteiden kohdalla 

herää kysymys logistisen ohjauksen muutostarpeesta. 

 

Logistiikan toiminta ja sen tarpeet näyttäisivät vaativan selkeästi lisähuomiota 

toiminnan eri kentillä. Etenkin myynti- ja asiakaspuolen henkilöstölle logistiikan 

merkitys ja sen taipuisuus sekä taipumattomuus eivät ole selkeitä asioita. 

Asiakasvaatimukset realisoituisivat ja ymmärryksen taso lisääntyisi, mikäli 

logistinen ymmärrys olisi parempaa. Myyntiympäristössä, jossa kauppa ja 

kaupankäynti ovat avainasemassa, jää logistinen tietotaito usein turhan alhaiseksi. 

Mikään tuote ei kuitenkaan liiku eikä saavuta päämäärää kustannuksitta. Keslog 

kuitenkin konsernin omana yhtiönä ilmoittaa kumppaneilleen muutoksista 

aiheutuvista logistiikan kustannuksista eikä vain toimi suorilta käsin omaa etua 

hakien (Minkkinen 2015). 

 

Kespro haluaa tarjota markkinoiden laajimmat valikoimat ja täten myös pitää 

valikoimissaan pieniä ja haasteellisiakin toimittajia. Noin kolmannes 

varastotuotteiden ylivedoista johtuu toistuvasti toimittajan kyvyttömyydestä 

toimittaa. Muut syyt jakautuvat tasaisemmin suunnitteluvirheiden, tiedonkulun, 

odottamattoman menekkipiikin sekä muiden mahdollisten syiden välille. Iso osa 

ylivedoista voitaisiin välttää karsimalla epätaloudellisia toimittajia pois, joilla on 

vain muutama tuote ja menekki on olematon. Toisaalta nämä toimittajat 

harvemmin aiheuttavat aikataulullisia haasteita, sillä haasteet muodostuvat niistä 

toimituksista, jotka todella saapuvat ja joita saapuu runsaammin. Nämä ovat niitä, 

joiden tulee ehtiä keräykseen. Liiketoiminta ja volyymit horecassa ovat hyvin 
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pieniä verrattuna kauppajätteihin. Tästä syystä toimittajan tuotanto-ongelmat 

voivat koitua horecan syliin helpommin. Kespron onkin häikäilemättä käytettävä 

suuren emoyhtiönsä tuomaa neuvotteluvoimaa. 

 

6.2 Aikatauluhallinnan pohdinta 

 

Aikatauluhallinta tulisi jatkossa jakaa kahtia: ensimmäisenä terminaalimallin 

tuotteet ja toisena varastomallin tuotteet. Terminaalimallin tuotteet kohdistetaan 

aina tietylle asiakkaalle ja tietylle toimituspäivälle. Niille ei myöskään ole 

jälkitoimituksia. On ehdottoman tärkeää, että tavara tulee ajallaan ja toimittajan 

toimitusvarmuus on erinomaisella tasolla. 

 

Varastotuotteissa haaste suunnittelussa on huomattavasti monimutkaisempi. 

Yksinkertaisesti voidaan toki ajatella, että tavaraa tulee olla aina, kun sitä 

kerätään. Aikataulutus tulee kuitenkin huomioida useiden toimittajien ja 

tuoteryhmien osalta. Mikäli toimittajalta saapuu tuotteita hyvin usein – päivittäin 

tai lähes päivittäin – voitaisiin tutkia toimittajan toimitusvarmuutta. Tämän 

jälkeen, jos sekin on erinomaisella mallilla, voitaisiin miettiä siirtymistä 

perinteisestä varasto-ohjautuvasta mallista nopeampaan jakelumalliin. Tuotteita 

tulee olla silloin, kun niitä kerätään. Tehokkaan toiminnan kannalta ei riitä, että 

tuotteita on silloin, kun niiden pitäisi jo lähteä eteenpäin. 

 

Aikatauluhallinnan raportoinnissa on nähtävissä reilusti kehitettävää. Tähän on 

kaksi näkökulmaa: 1) tuotteet saapuvat, mutta niillä on kiire 2) vastaanotossa 

havaitaan, että asiakkaalle elintärkeät tuotteet eivät ole saapuneet, esimerkiksi 

terminaalitoimituksessa. Tilanteiden rakentaminen Excelien varaan on työlästä. 

Aikataulut ja puutokset tulisi saada ohjautumaan kokonaisuutena. Tämä 

tarkoittaisi muun muassa erilaisia hälytysjärjestelmiä, jotka tiedottaisivat 

mahdollisesta puutteesta, ja tuotepuutoksen pelastava toimintamalli lähtisi 

välittömästi käyntiin. Toisaalta tuotteiden saapuessa kriittiseen aikaan tulisi 

järjestelmän priorisoida oikeat tuotteet vastaanotettavaksi ja kerättäväksi 
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ensimmäisenä. Myöskään oston ei tarvitsisi lähetellä Exceleitä varastoon 

kiireellisistä tuotteista. 

 

Terminaalit maakunnissa haluavat tavaroita keskusvarastolta entistä aiemmin 

käsiteltäväkseen. Tutkimuksen paikka voisi olla myös kuormien viivästyttäminen 

tuotepuutoksien kannalta. Toisaalta jos kyseessä on rehellisiä varastoitavia 

tuotteita, pitäisi saldoa olla jatkuvasti, jolloin tuotepuutokset eivät näkyisi 

toiminnassa tämänkään hetken tasolla. Nykyisellä toimintamallilla runkoautojen 

lähdön aikaistaminen aiheuttaa oravanpyörän, jossa puutteita ja sekarullakoita 

tulee entistä enemmän. 

 

6.3 Varastonohjausparametrit 

 

Haasteensa tilaus-toimitusketjulle tuo myös se, että käytännössä mitään tilausta 

tavarantoimittajalta ei voida kohdentaa suunnitellusti tietylle asiakastoimitukselle. 

Tilaukset varastoille tehdään siis MTS–periaatteella eli varasto-ohjautuvasti, ja 

asiakkaat tilailevat kaiken aikaa tuotteita, jolloin varastosaldoa tulee riittää 

asiakastilaukselle. Järjestelmä ei kuitenkaan kovin kivuttomasti anna tietoa siitä, 

mistä varastolle saapuneesta erästä mihinkin toimitukseen on tuotetta kerätty. 

 

Edellä kuvatun tilanteen kartoittamista voisi helpottaa osittainen siirtyminen 

MTS-varastonohjauksesta MTO-varastonohjaukseen. Tällöin asiakkaan tehdessä 

tilauksen kyseinen määrä voitaisiin huomioida Kespron tekemässä 

ostotilauksessa, ja saapuvan ostotilauksen tuotteet olisi kohdennettu tietyille 

asiakastoimituksille. Tämä tarkoittaisi käytännössä siirtymistä varastomallista 

kohti terminaalimallia, kuitenkin unohtaen perinteisten terminaalituotteiden 

myyntieräkohdistetun toiminnan. Kyseeseen tämä voisi tulla toimittajien kohdalla, 

jotka ovat hyvin varmoja toimituksissaan. Lisäksi tämä tulisi linkittää 

asiakaskuntaan, joka tilaa päivittäin kyseisen toimittajan tuotteita ja joilla on 

suurehkot ja lähellä vakiomääriä olevat tilaukset. Tällaisia voisivat olla 

esimerkiksi suuret ravintolat tai keittiöt. Mallina tämä vaihtoehto puoltaisi 

toisaalta pyörien päältä myymistä sillä edellytyksellä, että toimittaja on osoittanut 



77 

 

   

 

olevansa luottamuksen arvoinen. Menettely sitoisi varastoon vähemmän arvoa ja 

nostaisi kiertonopeutta. 

 

Mikäli MTO-malliin siirtymistä tiettyjen toimittajien tai tuotteiden kohdalta ei 

haluttaisi tehdä, tarkoittaisi se varmuusvarastotasojen tarkastelua. Hyvin usein 

varmuusvarastot ajatellaan pilaantuvana ja vanhenevana osana varastoa. Tulee 

kuitenkin muistaa, että varaston voidaan ajatella kiertävän siten, että vanhin 

kulutetaan pohjalta ensin pois. Tämä malli onkin lähes välttämätön elintarvikkeita 

käsiteltäessä. Varaston arvo tai pikemminkin tuotteiden käyttö kohdistetaan niin 

kutsuttuun FIFO-menetelmään (engl. first in first out). 

 

Toisaalta myös terminaalimallin toimittajia voitaisiin siirtää varastomalliin. Tällä 

voitaisiin varmistaa toimitusvarmuus epävarmojen toimittajien kohdalla. Lisäksi 

varastomallissa voitaisiin tutkia lisää varmuusvarastoa tai puskurointia, jotta 

tuotteet eivät pääsisi loppumaan. Vähittäiskaupan puolella esimerkiksi private 

label -leivissä pidetään puskurivarastoa. Kyseisille tuotteille annetaan varastolta 

keräyspaikka, jolloin se toimii varaston näkökulmasta varastotuotteena vaikka 

tuleekin terminaalitoimituksina. Tällainen malli tarkoittaa käytännössä sitä, että 

alkuviikosta muodostuu puskurivarasto, joka ajetaan loppuviikosta alas, jolloin 

halutaan varmistaa tuoreus viikonlopun yli. Varmojen toimittajien riittoja voi 

karkeasti sanoen pitää ohuempina ja epävarmojen riittoja tulee nostaa entisestään. 

On huomion arvoista, että lähijakelualueella terminaalituotteissa toimitusaika on 

48 tuntia, mutta varastotuotteissa keskimääräinen tilaus-toimitusaika ei ole paljon 

tätä nopeampi. 

 

Keslogilla toimii yhdessä kiinteistössä useampi varasto. Lähellä toisiaan 

sijaitsevien varastojen vertailuanalysointi koetaan usein liian heikoksi. Vaikka 

tuoteryhmät voivat poiketa merkittävästikin toisistaan, voidaan synergiaetuja 

kuitenkin löytää toimitusvarmuuden kannalta. Lisäksi varastoista lähtevien 

kuormien asiakkaat voivat olla hyvin erityyppisiä niin vaativuudeltaan kuin muilta 

ominaisuuksiltaan. Niin sanottua benchmarking-toimintaa varastojen välillä 

tuleekin kartoittaa jatkossa lisää. Toisaalta, kuten aiemmin raportissa on todettu, 
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toiminnanohjausjärjestelmää tulee käyttää siihen, mihin se on suunniteltu eli 

kellonaikojen perusteella tapahtuvaan ohjaukseen järjestelmän eri osa-alueiden 

huijaamisen sijaan. 

 

Liitteessä III on hahmoteltu tarkemmin se, miten eri varastonohjausvaihtoehdoissa 

saldot käyttäytyvät. Horeca-varastoa täydennetään tilauspiste- ja tilausväli-

järjestelmien sovelluksin. Maksimivarastoa ei käytännössä ole, mutta tilausvälit ja 

toimitusajat ovat säännölliset. Tilauspiste ja eräkoko puolestaan vaihtelevat 

tilanteen mukaan. Tilauksia voidaan myös täydennyssuunnittelussa jättää väliin, 

mikäli tilanne katsotaan tarpeelliseksi. Toisaalta voisi olla toimintaa tukevampaa, 

mikäli tilausaikoja olisi useammin toimittajien kanssa, jotka kykenevät 

erinomaiseen toimitusvarmuuteen ja toisaalta tuotteita menee jatkuvasti. 

Suunnittelu on täysin tasapainottelua ja valintoja tuotteiden ja tuoteryhmien 

välillä: minkä kanssa tulisi tehdä mitäkin? 

 

6.4 Vastaanotto 

 

Toiminnan kannalta olisi selkeämpää, jos tavarantoimittajalle olisi esimerkiksi 

kahden tunnin aikatauluikkunat, jonka sisään tavaroiden pitäisi tulla. Jos tavara ei 

tulisi, se laitettaisiin toimittajan syyksi. Keslogin kuljettamien kuormien ajatellaan 

tuovan kustannustehokkuutta ja -säästöjä, kun reitit ketjutetaan. Purkuajoilla 

voitaisiin myös säädellä osittain vastaanoton ruuhkautumista ja kohdistaa oikea 

määrä resursseja oikeaan aikaan. Toisaalta tämä on suurempi ongelma 

ruokakauppojen varastoilla. Varastojen väliset siirrot kuitenkin huomioiden 

vaikutus voi heijastua myös horeca-varaston tilanteeseen. Tuontitavarat 

muodostavat tähän tietysti oman lukunsa, mutta seurattavuuden ansiosta niiden 

vastaanottoajankohtaan voidaan vaikuttaa. 

 

Vastaanottoon tulisi myös uudelleenajaa pakottava purkuaikojen syöttö. Tämä 

auttaa toiminnan seurantaa huomattavasti. Nyt esimerkiksi lokakuussa 2014 

tuoretuotteissa noin puolet toimituksien purkuajoista oli kirjaamatta. Isoja 

volyymeja käsiteltäessä on tärkeää, että järjestelmään jää jälki aina, kun tavara 
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vaihtaa omistajaa tai paikkaa. Tuotteiden ja toimittajien seuranta myös helpottuisi, 

mikäli osa varastotuotteista ja -toimittajista saataisiin selkeästi eroteltua pyörien 

päältä myytäviksi tai toisaalta enemmän MTO-mallin tuotteiksi. 

 

6.5 Toimintaa seuraava mittari 

 

Työn edetessä tuli esille myös yhä suuremmissa määrin 

varastonohjausparametrien käyttö tai toisaalta käyttämättömyys. Tuoretuotteissa 

on jonkin verran tuotteita, joilla on kriittisiä päiväyksiä. Näitä tuotteita 

varastoitaessa joudutaan taistelemaan hävikin ja toisaalta saatavuuden välillä. 

Tällöin voi olla perusteltua, että varastonohjausparametrit on asetettu tiukoille. 

Näissä tuotteissa joudutaan siis liikkumaan häiriörajoilla ja aikatauluhallinta 

nouseekin erittäin tärkeäksi varastonohjausparametrien rinnalla. Tuotteita voisikin 

olla perusteltua myydä pyörien päältä tai toisaalta toteuttaa varastonohjaus 

enemmänkin MTO-periaatteella. Tällöin tuote voisi saada vielä logistiseksi 

mallikseen varastotuotemallin, mutta se käytännössä läpivirtautettaisiin lähes 

terminaalimallin tapaan. Tässä olisi etuna tuotteen selkeä seurattavuus, minkä 

lisäksi mahdollinen epäonnistuminen pystyttäisiin kohdistamaan helposti oikeaan 

ketjun kohtaan. 

 

Pyörien päältä myyminen tai MTO-periaattein tapahtuva täydennys vaatii 

kuitenkin jokaiselta osapuolelta sitoutumista asiakkaan palvelemiseksi ja 

toiminnan tehostamiseksi. Siksi siihen olisikin syytä rakentaa mittari, jolla 

toimintaa voidaan mitata ja epäonnistumiset tuoda esille. Tähän sopisi 

kaksiosainen malli, jossa parametreina toimisivat tavaran vastaanotto sekä 

puutekeräys. Hyvin toimivassa varastoinnissa, jossa varmuusvarasto on asetettu 

oikealle tasolle, tavaran saapumisajalla ei tarvitse olla aivan tarkkoja kellonaikoja. 

Tällaisessa nopearytmisessä mallissa tavaran saapumiselle on asetettava melko 

tiukat kriteerit ja aikatauluikkunat. Toisaalta puutekeräys on toimintana hyvin 

epätoivottavaa ja tehokkuutta laskevaa. Puutekeräykseen olisi hyvä saada 

toimittajakohtainen näkökulma. Tällöin voitaisiin kohdistaa toimittajaan kerätyt 

puuterivit tai puutekeräykseen käytetyt työtunnit. 
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Mittari toimisi siis siten, että tietyillä varastomallissa olevilla toimittajilla tai 

tuoteryhmillä olisi hyvinkin tarkat aikataulut, jolloin tavara pitää saapua 

dokumentteineen. Järjestelmä pakottaisi tavaran saapumisen kirjaamisen, ja 

tiettyjen, määritettyjen aikarajojen ylittyessä siitä syntyisi merkintä 

epäonnistumisesta. Vastaavasti tietty, määritelty määrä puuterivejä tai 

puutetyötunteja toimittajaa kohtaan aiheuttaisi negatiivisen merkinnän. Nämä 

kaksi mittaria tulee linkittää toisiinsa siten, että niiden yhteys muodostaa joko 

kelpuutettavan tai hylättävän mallin tai vaihtoehtoisesti, jos toinen mittari 

yksinään aiheuttaa jo liiallisen virhetilaston, toista ei tarvitsisi edes huomioida. 

Näin esimerkiksi kuukauden ajanjaksolla saataisiin toimittaja- tai tuotekohtaista 

seurantaa, josta voitaisiin reklamoida esimerkiksi toimittajaa. Näin voitaisiin 

myös tehostaa toimintaa ja säästää puutetyömäärää sekä toisaalta parantaa 

varaston kiertoa ja estää hävikin syntyä tehokkuutta alentavan ja kalliin puutetyön 

välttämiseksi. 

 

 

Kuva 26 Hahmotelma mahdollisesta mittarista 

 

Mahdollinen mittari laskisi onnistuneiden saapumisten osuuden kaikista 

saapuneista toimituksista. Toisaalta mittarin oikea puoli laskee toimittajakohtaisen 

puuterivimäärän esimerkiksi kuukauden ajalta suhteutettuna toimittajan 

kuukauden kokonaisvolyymiin. Volyymille ja määrille tulisi asettaa rajat 

kokemusten pohjalta ja kehittää niitä jatkuvasti.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tässä luvussa käydään läpi työn johtopäätökset. Johtopäätökset ovat syntyneet 

pohdintojen avulla hyödyntäen saavutettua empiiristä ja myös teoreettista 

aineistoa. 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin toimitusvarmuuden parantamista aikatauluhallinnan 

ja tavaravirran ohjauksen menettelyillä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 

myynnin ja saatavuuden parantamisen mahdollisuuksia. Toimitusvarmuus 

tarkoittaa oikeiden tavaroiden toimittamista oikeaan paikkaan oikeana 

ajankohtana ja oikean laatuisena. Aikatauluhallinta puolestaan kuvaa 

toimitusketjun kaikkia osia, joissa tavara vaihtaa omistajaa. Käytännössä 

aikataulujen synkronoinnilla voidaan parantaa kaikkia edellä mainittuja 

toimitusvarmuuden mittareita.  

 

Aikatauluhallinnan todenmukainen hallinta ja reaaliaikaisen tiedon saatavuus 

mahdollistavat paremman saatavuuden ja toimitusvarmuuden. Näin myös myyntiä 

ja asiakastyytyväisyyttä voidaan kehittää. Aikatauluhallinnan kehittämiseksi on 

erittäin tärkeää ottaa huomioon myös varastonohjausparametrien ja tuotteiden 

logististen mallien uudelleensuunnittelu. Jokainen tuote ja tuoteryhmä sekä 

toisaalta asiakas vaativat erilaista aikatauluhallintaa. Kehittämisen lähtökohtana 

tulee olla asiakkaiden tarpeet ja lähtökohdat. Aikatauluhallinnan yleiseen 

kehittämiseen tulee suhtautua kriittisesti, sillä kehitystä on pystyttävä 

kohdistamaan eri tuote- ja asiakassegmenteille. 

 

Aikataulujen kehittäminen on kohdistettava ensisijaisesti varastotuotteisiin, sillä 

terminaalituotteissa tilanne on selkeämpi ja hallinnassa. Toki 

terminaalimallissakin on painotettava sitä tosiasiaa, että tuotteiden saapumiseen 

tulee kiinnittää lisähuomiota, jotta ne ehtivät kuormiin. Aikataulutuksen 

kehittäminen on haasteellinen prosessi, jossa kaikki eivät välttämättä edes näe 

kehityksen tarvetta. Prosessi tarvitseekin näkemystä kaikilta toimintaan 

osallistuvilta osapuolilta. Tämä kehitystyö tarvitsee selkeän linjan ja 
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organisoinnin. Kespron pitkään jatkunut myynnin ja markkinaosuuden kasvu sekä 

asiakastyytyväisyys peittävät alleen kuitenkin paljon lisäpotentiaalia, joka 

unohtuu helposti toiminnan näyttäessä asiakkaan silmissä erinomaiselta. 

 

Tässä kehitystyössä ei poikkeuksellisesti voida lähteä liikkeelle pelkän asiakkaan 

näkökulmasta ja tarpeesta, sillä kyse ei ole vain siitä, että asiakas ei saisi 

tuotteitaan. Asiakkaat saattavat nimittäin vaikuttaa täysin tyytyväisiltä toimintaan, 

vaikka toimitusketjussa olisikin paljon tehostettavaa matkan varrella. On tärkeää 

saada tavaravirrat synkronoiduiksi, jotta asiakkaan tyydyttämiseksi ei jouduttaisi 

tekemään ylimääräisiä ponnisteluja. Lisäksi yksi tärkeä kehitettävä mittaamisen 

kohde olisi asiakkaan päässä tapahtuva tavaranluovutus. Keskimääräisellä 

purkuajan oletuksella ei voida toimia, sillä horeca-asiakkaat ovat hyvin erilaisia. 

 

Tilausaikoja, tilauseräkokoja ja täten koko varastonohjausparametreja tulee 

tarkastella uudelleen. Aikataulut tulee saada synkronoiduiksi ja 

toiminnanohjausjärjestelmien tulee tukea tätä. Ei riitä, että tällä hetkellä 

toiminnanohjausjärjestelmä on rakennettu tukemaan aikataulujen synkronointia, 

mutta siitä luistetaan usealla toiminta-alueella. Myös aikataulujen synkronointi 

kuljetuksessa ja toisaalta kuljetuksien kustannustehokkuus saapuvan tavaran 

osalta tulee ottaa tarkasteluun. On tarkoituksenmukaista, että Keslog myös tuo 

paljon tavaraa, sillä tällöin reitit saadaan tehokkaaksi ja autot ajavat 

mahdollisimman täysinä myös paluureittinsä keskusvarastolle. On kuitenkin 

mietittävä, voidaanko tästä tehokkuudesta ja yhteistyöedusta tinkiä horeca-

puolella tiettyjen toimittajien osalta, mikäli se mahdollistaisi nopeamman 

toimituksen varastolle ja myös selkeämmän sanktiojärjestelmän toimittajaa 

kohtaan. 

 

Niin toimittaja- kuin asiakasrajapinnassakin kokonaiskuvan näkemiseen tulee 

kiinnittää huomiota. Ravintolaa pyörittävä horeca-asiakas, logistiikkapalveluja 

tuottava yhteistyökumppani, tukkuliike, tavarantoimittaja ja monet muut 

toimitusketjun osapuolet vaikuttavat hyvin erilaisilla liiketoiminta-alueilla. 

Kuitenkin kaikkia sitoo yhteinen tekeminen ja päämäärän saavuttaminen. 



83 

 

   

 

Osaamista ja tietoa tulisi jakaa avoimemmin eri osapuolille toiminnan 

ymmärryksen ja väärinkäsitysten välttämiseksi – näin lopputuloskin paranee. 

 

Yhteenveto tutkimuskysymyksiin löytyneistä vastauksista: 

 Aikatauluhallintaa tulee kehittää, jotta se vastaa tavaran tarpeeseen. 

 Saapuva ja lähtevä tavara eivät nykymallilla kohtaa riittävän hyvin. 

 Asiakkaan toimitusaikoja tulee tarkentaa, toimituspäiviä mahdollisesti 

lisätä ja tilausaikoja muuttaa synkronoiduimmiksi Kespron omien 

tilausaikojen kanssa. Myös asiakkaan palvelu paranee, kun tavaraa 

kerätään silloin, kun sitä on – toisaalta tavaraa tulee olla silloin kun sitä 

kerätään. 

 Toimituskykyä voidaan selkeästi parantaa aikatauluhallinnan ja 

tavaravirtojen ohjauksen menettelyillä. 

 

Tutkielman johtopäätösten ja pohdintojen perusteella voidaan todeta työn 

edenneen tavoitteiden mukaisesti ja tutkimuskysymyksiin perustuen. Tuloksia 

voidaan pitää luotettavina, mutta tarkemman kuvan saamiseksi tulisi työn 

tutkimuskohteita rajata erillisiksi kokonaisuuksiksi eli tutkia yksittäisiä tekijöitä 

itsenäisinä ryhminään. 

 

Horeca-alan  tukkukauppa on on useissa tutkimuksissa integroitu vähittäiskaupan 

logistiikkaan. Toisaalta taas itse horeca- ja ravintola-alaa on tutkittu, mutta niiden 

logistiikkajärjestelyistä löytyy varsin vähän taustaa verrattuna vähittäiskauppaan. 

Jatkotutkimustarpeet keskittyvätkin horecan logistiikkapalvelujen tuottamiseen ja 

niiden yhteistyöhön oston ja täydennyksen kanssa. Toimittaja- ja 

tuoteryhmäkokonaisuuksia tulisi tarkastella pienempinä, pilkottuina 

kokonaisuuksina.
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Kuva Varastonohjausparametrit (Logistiikan maailma 2014) 


