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Tämä kandidaatintyö on varastoanalyysi suomalaiselle pk-yritykselle. Tavoitteena 

oli tehdä ABC-analyysi varaston euromääräisen kulutuksen mukaan sekä raaka-

aine- että valmistevarastolle ja antaa tämän avulla kehitysehdotuksia yrityksen 

varastonohjauksen tehostamiseksi. 

 

Työ jakautuu kirjallisuuskatsaus- sekä tapaustutkimusosioon. 

Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin varastointiin, varaston ohjaamiseen ja 

nimikkeiden luokitteluun liittyvää teoriaa. Tapaustutkimusosiossa tarkasteltiin 

aluksi varastojen tilannetta viime vuosina ja tarkasteluhetkellä. Sitten luokiteltiin 

nimikkeet A-, B-, C- ja D-luokkiin, tutkittiin varastojen eri osa-alueiden 

jakautumista näihin luokkiin ja annettiin raaka-ainevarastolle muutama 

ohjausesimerkki. 

 

Tulokseksi löydettiin ylimääräistä varastoa läpikäytäväksi ja mahdollisesti 

poistettavaksi. Suuren osuuden varsinkin raaka-ainevarastosta vei nollakulutuksen 

ja pienen kulutuksen nimikkeet. Lisäksi ehdotettiin keinoja varastonohjauksen 

tehostamiseen luokitteluun perustuen, jotta varastoon sitoutunutta pääomaa 

voitaisiin pienentää. Johtopäätöksenä huomattiin, että ABC-analyysin 

säännöllisestä tekemisestä olisi apua yrityksen varastonohjaukseen. 
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1 JOHDANTO 

 

Monessa suomalaisessa yrityksessä sujuva tuotanto ja samalla asiakkaiden kysyntään 

vastaamisen varmuus on pyritty turvaamaan korkeammilla varastotasoilla (Karrus 2005, 177). 

Toisaalta korkeat varastotasot sitovat materiaalin ja tuotteiden muodossa pääomaa, jota 

voitaisiin sijoittaa paremmin tuottavuutta ja kilpailukykyä kasvattaviin kohteisiin (Hokkanen, 

Karhunen & Luukkanen 2003, 144). Kustannusrasitteen lisäksi korkeat varastotasot saattavat 

viestiä tehottomasta varastojen ohjauksesta. 

 

Nykyään usealla yrityksellä onkin tavoitteenaan pienentää varastoihin sitoutunutta pääomaa 

(Hokkanen et al. 2003, 144). Yrityksen varastot voivat muodostua valtavasta määrästä eri 

nimikkeitä, sillä asiakkaat vaativat erilaisia tuoteräätälöintejä. Nimikkeiden suuri määrä luo 

paineet varastojen oikeanlaiselle ohjaamiselle. Raaka-ainevarastossa on tärkeää oikeanlainen 

materiaalinohjaus sekä siihen liittyvä hankintatoiminta. Taas lopputuotevarastossa korostuu 

oikeanlaisen tuotannonohjauksen ja myyntitoiminnan tärkeys. Jotta löydetään miten ja mistä 

varastoihin sitoutunutta pääomaa voitaisiin pienentää, edellytetään varastoanalyysin tekemistä. 

Sen avulla etsitään keinoja optimoida varastonkäyttö tehokkaammaksi, esimerkiksi 

määrittämällä tarkempi tilausrytmi ja eräkoot sekä löytämällä kannattamattomat nimikkeet 

poistettavaksi varastoista. 

 

1.1 Tausta 

 

Tämän työn aiheena on varastoanalyysin tekeminen yrityksessä. Aihe on syntynyt 

esimerkkiyrityksen kiinnostuksesta löytää kehittämisehdotuksia omien varastojensa hallintaan. 

Esimerkkiyrityksenä on kotimainen pk-yritys. Sen henkilöstömäärä on vajaat 50 työntekijää 

sekä liikevaihto noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkkiyrityksessä, kuten monessa 

muussa pienessä yrityksessä, ei yleensä tehdä ainakaan säännöllisin väliajoin nimikkeiden 

luokitteluun perustuvaa varastoanalyysiä. Yritys toimii tekniikan alalla ja valmistaa paljon 

asiakaskohtaisia tuotteita, mikä vaikuttaa varastoitujen nimikkeiden määrään. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

  

Työn tavoitteena on tehdä nimikkeiden luokitteluun perustuva ABC-analyysi yrityksen koko 

varastolle ja antaa sen pohjalta kehitysehdotuksia esimerkkiyrityksen oman varastonohjauksen 

tehostamiseksi. Luokittelun avulla pystytään hallitsemaan suurempaa nimikemäärää. Sen 

kautta löydetään varastoista tärkeimmät nimikkeet, jotka vaativat tarkempaa ohjausta sekä 

vähemmän tärkeät nimikkeet, joille riittää yksinkertaisempi ohjaus. Lisäksi analyysin avulla 

koitetaan etsiä, onko varastoissa ylimääräisiä nimikkeitä. Pyrkimyksenä on siis löytää keinoja 

esimerkkiyrityksen koko varastoon sitoutuneen pääoman pienentämiseksi. 

 

Esimerkkiyrityksen varastot koostuvat sekä raaka-aine- että valmistuotevarastosta, joten 

yrityksellä ei ole varsinaista keskeneräisten tuotteiden varastoa. Tässä työssä keskitytään 

pääasiassa raaka-ainevarastoon, jota hallitaan materiaalinohjauksella. Lisäksi työssä käsitellään 

valmistuotevarastoa. Materiaalihallintaan liittyen otetaan kantaa myös yrityksen ostotoimintaan 

eli raaka-ainevaraston täydentämiseen. 

 

Rajauksena tässä työssä ei käsitellä yrityksen tuotannonohjausta tai myyntitoimintaa, jotka 

vaikuttavat lähinnä valmistuotevarastoon. Sen sijaan valmistuotevarastolle tehdään luokittelu, 

jonka kautta annetaan yritykselle pohdittavia kehityskohteita kyseiseen varastoon liittyen. 

Lisäksi valmistuotevaraston luokittelussa rajataan ulkopuolelle sellaiset nimikkeet, joiden 

omakustannusarvoksi on varastokirjanpidossa merkitty nolla. Työ ei keskity niinkään siihen, 

miten yrityksessä on tällä hetkellä varastonohjaus toteutettu, vaan pikemminkin esitellään 

ulkopuolisen näkökulmasta erilaisia parannusideoita ja nostetaan esille tärkeimpiä huomioita 

yrityksen harkittavaksi. Näin ollen esimerkiksi raaka-ainevaraston ohjausesimerkkejä 

esiteltäessä ei kiinnitetä tarkkaa huomiota todellisuuden asettamiin reunaehtoihin, vaan 

näytetään, mitä tapahtuisi varaston arvolle, jos ohjaus toteutettaisiin esitetyllä tavalla. 

 

1.3 Toteutus 

 

Työ toteutetaan materiaalin hallintaan ja logistiikkaan liittyvään tieteelliseen kirjallisuuteen 

perehtyen. Työssä tehty ABC-analyysi perustuu yritykseltä saamaan materiaaliin, eli 

varastonkierto- ja arvoraportteihin, joista on saatu nimikkeiden määrät, arvot, kulutukset ja 
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ryhmäjaot. Niiden pohjalta nimikkeiden luokittelu on toteutettu Excel-

taulukkolaskentaohjelmassa ja määritetty nimikkeille muun muassa kierrot. Lisäksi työhön on 

haastateltu kontaktihenkilöitä yrityksen puolelta. 

 

1.4 Rakenne 

 

Työ on kirjallisuuskatsauksen ja tapaustutkimuksen yhdistelmä. Alussa olevassa 

kirjallisuuskatsausosiossa tutustutaan luvussa 2 varastoinnin ja luvussa 3 varastonohjauksen 

teoriaan. Lisäksi luvussa 4 esitellään ABC-analyysi nimikkeiden luokittelemiseen. 

Tapaustutkimusosuudessa hyödynnetään kirjallisuusosiossa esiteltävää teoriaa käytännön 

työelämään soveltavana esimerkkinä. Ensin luvussa 5 keskitytään yrityksen varastojen 

nykytilanteeseen, eli mitä nimikkeitä varastoissa on ja miten varastojen arvo muodostuu. 

Lisäksi tässä luvussa tutustutaan yrityksen varastojen arvon kehittymiseen vuodesta 2012 

vuoteen 2016. Seuraavaksi luvussa 6 tehdään ABC-analyysi niin raaka-aine- kuin 

valmistuotevarastolle ja katsotaan, kuinka varastojen eri osat jakautuvat valittuihin A-, B-, C- 

ja D-luokkiin. Raaka-ainevarastoon liittyen annetaan muutamalle materiaaliryhmälle 

ohjausesimerkki ja tutkitaan, miten ne vaikuttavat varaston arvoon. Analyysin kautta 

molemmista varastoista etsitään potentiaalisia kehityskohteita ja luvussa 7 annetaan ehdotuksia 

varastojen käytön kehittämiseksi. Viimeisessä luvussa tehdään johtopäätökset koko työstä. 
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2 VARASTOINTI 

 

Tässä luvussa käsitellään varastoihin ja varastointiin liittyvää teoriaa. Käydään läpi erilaisia 

varastotyyppejä sekä yleisesti varastoinnin hyötyjä ja haittoja. 

 

2.1 Varastotyypit 

 

Varastolla tarkoitetaan fyysistä tilaa, jossa tavaroita tai tarvikkeita säilytetään.  Taloudelliselta 

kannalta varasto on vaihto-omaisuuden materiaaliosuus riippumatta siitä, missä kohdassa 

arvoketjua se sattuu olemaan tai missä sitä fyysisesti säilytetään (Sakki 2009, 103). Englannin 

kielessä nämä kaksi merkitystä erotetaan toisistaan: warehouse ja inventory (Hokkanen et al. 

2003, 143). 

 

On olemassa erilaisia varastotyyppejä. Sakin (2009, 103) mukaan teollisessa ympäristössä 

varastot jaetaan usein kolmeen päätyyppiin: raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmistevarastoihin. 

Raaka-ainevarastoon kuuluu kaikki raaka-aineet, materiaalit, osat ja komponentit, joita 

tarvitaan lopputuotteen valmistamiseen. (Sakki 2009, 103.) Sen tarkoituksena on varmistaa 

edullinen hankintahinta tai tuotannon häiriöttömyys (Karrus 2005, 77). Puolivalmistevarasto 

koostuu keskeneräisestä tuotannosta ja valmistevarastoon kuuluu kaikki myyntivalmiit tuotteet, 

joita ei vielä ole myyty asiakkaille (Sakki 2009, 103). Puolivalmistevarastosta voidaan käyttää 

myös nimitystä väli(tuote)varasto ja valmistevarastosta nimitystä loppu- tai valmistuotevarasto. 

Yleensä prosessituotannossa on suuret raaka-aine- ja lopputuotevarastot verrattaessa 

projektitoimintaan, jossa suurin varasto muodostuu keskeneräisistä töistä (Karrus 2005, 77). 

 

Varastot voidaan jakaa niiden muodostumisen mukaan aktiivi- ja passiivivarastoon. Koko 

varastosta aktiivivarasto (eng. cycle stock) on se osa, joka vaihtuu normaalin kulutuksen ja 

täydennyksen muodostaman rytmin mukaan. Aktiivivarasto syntyy, kun myyjältä saapuva erä 

on kooltaan suurempi kuin asiakkaan välitön tarve, jolloin osa kuljetetuista tavaroista jää 

hetkellisesti varastoon.  Kuitenkin niille tuotteille, jotka jäävät varastoon, on kysyntä jo 

tiedossa. Aktiivivarasto yhdelle tuotteelle on laskennallisesti puolet tuotteen keskimääräisestä 

saapuneesta ostoerästä. (Sakki 2009, 103–104.) 
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Taas passiivivarasto (eng. safety stock) syntyy, kun yritys haluaa vastata asiakkaan tarpeen 

epävarmuuteen tilaamalla tavaraa varmuuden vuoksi aikaisemmin ja ennakoitua tarvetta 

enemmän. Nimittäin etukäteen ei aina tiedetä, kuinka paljon tavaraa asiakas tarvitsee tai mihin 

ajanhetkeen asiakkaan tarve tarkalleen sijoittuu. (Sakki 2003, 73.) Yrityksen tavoitteena on 

passiivivaraston avulla välttää puutetilanteita, joita voi syntyä kysynnän ennustamattoman 

vaihtelun lisäksi esimerkiksi tuotantohäiriöistä, laatuongelmista tai ongelmista raaka-aineiden 

toimituksessa. Sakin (2009, 104) mukaan passiivivaraston suuruus pystytään arvioimaan 

jälkikäteen tarkastellulta kaudelta, kun tietyn hetken todellisesta varastosta vähennetään 

aktiivivarasto. Passiivivarastosta käytetään yleisesti nimitystä varmuusvarasto ja 

aktiivivarastosta nimitystä kiertovarasto. 

 

Lisäksi yrityksillä voi olla käytössä erilaisia toimintakohtaisia varastoja, kuten kausi-, tarvike- 

tai työvälinevarasto (Hokkanen et al. 2003, 147). Kausi- tai sesonkivaraston muodostumisen 

syynä on kysynnän kausittainen vaihtelu. Varaston avulla pyritään turvaamaan tasainen 

tuotanto kysynnän kausiluonteisuudesta riippumatta. Kausivarastosta voidaan käyttää myös 

nimitystä tasoitusvarasto. (Logistiikan Maailma 2016.) Valmistukseen liittyvien varastojen 

lisäksi varsinkin suuremmilla yrityksillä saattaa olla käytössä jakeluun liittyviä varastoja, jotka 

sijaitsevat jakelureitin varrella. Tällaisia ovat muun muassa tukku- ja myyntivarasto. Niiden 

tarkoituksena on palvella niin valmistusyritystä, kuljettajia, kauppiaita kuin joissain tapauksissa 

viranomaisiakin. (Hokkanen et al. 2003, 147.) 

 

2.2 Varastoinnin hyödyt ja haitat 

 

Yleensä varastot eivät ole toivottua, sillä ne sitovat paljon pääomaa (Hokkanen et al. 2003, 

144). Kuitenkin useissa yrityksissä varastointi eli itse fyysiset varastotilat, niiden suunnittelu 

sekä niissä tapahtuvat toiminnot ovat välttämättömiä. Varsinkin teollisuusyrityksissä varastot 

ovat välttämättömiä saatavuuden paikka- ja aikaerojen tasaamisessa. (Ritvanen & Koivisto 

2007, 35.) Tuottavissa yrityksissä välivarastoja voi syntyä tuotantoteknisistä syistä, kuten 

tuotannon monivaiheisuuden takia, kun tuotantovaiheita ei pystytä sovittamaan yhtenäiseksi 

(Sakki 2009, 103). Välivarastoilla voidaan myös ylläpitää jatkuvaa valmistusprosessia 

laiterikkojen varalta (Ritvanen & Koivisto 2007, 36).  
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Varastointi mahdollistaa paremman asiakkaiden palvelun. Yritys pystyy hyödyntämään 

lopputuotevarastojaan asiakaspalvelutason parantamiseen, sillä niiden kautta estetään 

varastoitavien tuotteiden loppuminen ennakoitua suuremman kysynnän tai tuotantohäiriöiden 

tilanteissa (Ritvanen & Koivisto 2007, 36). Tulee huomioida, että itse asiakkaat eivät vaadi 

fyysisten varastojen ylläpitoa. Sen sijaan he vaativat toimituskykyä, joka riippuu siitä, onko 

varastossa oikeaa tavaraa oikeaan aikaan. (Sakki 2009, 108.) Toimituskyky ja -varmuus 

vaikuttavatkin asiakkaan ja yrityksen välisen luottamuksen ylläpitämiseen. Yritys voi vaikuttaa 

toimituskykyynsä varastonohjauksen oikeanlaisella toteuttamisella. 

 

Varastot, varsinkin varmuusvarastot, toimivat epävarmuuden puskureina. Ne antavat 

liikkumavaraa yllättäviä tilanteita vastaan ja alentavat yrityksen tuotanto- ja 

kuljetuskustannuksia suojaamalla kysynnän ja tarjonnan vaihtelua vastaan. (Ballou et al. 2004, 

326–330.) Esimerkiksi ylimääräisten raaka-ainevarastojen pitäminen saattaa johtua siitä, että 

tietyn raaka-aineen hinnan oletetaan nousevan tai sen saannissa voi olla ongelmia 

lähitulevaisuudessa (Ritvanen & Koivisto 2007, 36). Varmuusvarastot ovat hyödyllisiä eritoten 

niiden nimikkeiden kannalta, joiden varaston kierto on hitaampaa. Toisaalta kooltaan 

suuremmat tuotteet ja suurempi käsiteltävä tuotteiden määrä vievät enemmän varastotilaa, 

jonka voisi käyttää tuottavampiinkin käyttötarkoituksiin. 

 

Vaikka varastointi onnistuisikin säilyttämään tuotteen arvon, yleensä se ei tuota tuotteelle 

lisäarvoa. Poikkeuksena ovat esimerkiksi eräät elintarviketuotteet, joille varastointi on osa 

valmistusprosessia (Hokkanen et al. 2003, 144). Tuotteesta riippuen varastointiin voi liittyä 

riski tuotteen fyysisestä, taloudellisesta tai teknisestä vanhentumisesta tietyn ajanjakson 

kuluessa. Tuotteen fyysinen vanhentuminen voi johtua esimerkiksi korroosiosta tai 

elintarvikkeilla pilaantumisesta. Varsinkin satunnaisten ostojen kohdalla myyntihinta voi olla 

sidottu eräkokoon, jolloin tilaamalla suuremmat erät tavaraa, yritys voi säästää 

hankintakustannuksissa (Sakki 2009, 119). Kuitenkin tavaroiden kasaantuessa varastoihin, 

niiden läpimenoajat pitenevät. Varastoista aiheutuvat kustannukset ovat kuljetuskustannusten 

lisäksi logistiikan kokonaiskustannusten merkittävimpiä tekijöitä (Opasmedia 2011). Ne 

kuitenkin riippuvat monesta muuttujasta, kuten varastoitavien materiaalien ja tuotteiden 

määrästä. Suomessa varastointikustannukset ovat suhteellisen korkeita, sillä toimittajien ja 

asiakkaiden väliset etäisyydet ovat usein pitkiä (Hokkanen et al. 2003, 150). 
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3 VARASTONOHJAUS 

 

Tässä luvussa käsitellään varastojen ohjausta. Ensin tutustutaan varastonohjauksen 

määritelmään ja tärkeyteen yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamisessa. Sitten 

käydään läpi varastonohjaukseen liittyviä kustannuksia. Kolmannessa alaluvussa esitellään 

varastonohjauksen apuna käytettyjä tunnuslukuja. Lisäksi viimeisessä alaluvussa käsitellään 

varastonohjausmenetelmiä, lähinnä tilauspistejärjestelmää. 

 

3.1 Varastonohjauksen määritelmä 

 

Varastoja tarvitaan toimitusketjun eri osissa, koska niiden avulla turvataan toimitusketjun 

sujuvuus eli toimitusvarmuus asiakkaalle ja ketjun eri osille. Liian suuret varastot aiheuttavat 

ylimääräisiä kustannuksia ja täten heikentävät yrityksen kannattavuutta. Toisaalta liian pienet 

varastot aiheuttavat puutteita toimitusketjussa ja epävarmuutta toimituksissa sekä täten 

asiakkaan luottamuksen menettämistä. (Krajewski et al. 2007, 434–337.) Näin ollen tarvitaan 

varastonohjausta oikean varastotason löytämiseksi ja ylläpitämiseksi. Varastonohjaus (eng. 

inventory management) tulee erottaa varastoinnista, sillä varastonohjaus tarkoittaa varastoinnin 

aiheuttaman pääomavirran hallitsemista ja materiaalivirtojen ohjaamista.  Eli siinä missä 

varastoinnissa päätetään varastojen koosta, lukumäärästä ja tehtävästä, päätetään 

varastonohjauksessa materiaalivirtojen hallitsemisesta. Tavoitteena on pitää yllä 

mahdollisimman pienillä operatiivisilla kustannuksilla haluttua palvelutasoa. (Ritvanen & 

Koivisto 2007, 34.)  

 

Varastonohjaukseen liittyy siis materiaalinohjaus, jonka tavoitteena on taata hankittujen raaka-

aineiden saatavuus sekä varmistaa myytävien tuotteiden toimituskyky. Materiaalivirtojen 

ohjaaminen liittyy niin myymiseen, ostamiseen kuin valmistamiseen. Ohjaamisen apuna 

yritykset hyödyntävät erilaisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Kuitenkin ohjauksen tärkein 

osa on sitä toteuttavat ihmiset, sillä heidän tapa toimia ratkaisee lopputuloksen, eikä esimerkiksi 

matemaattiset mallit tai pelkät tietojärjestelmät. (Sakki 2003, 71.) Joissain yrityksissä 

saatetaankin ajatella, että on helpompi ohjata suurempia varastoja, vaikka ne sitoisivatkin 

enemmän pääomaa, koska pienemmissä varastoissa korostuu juuri oikeanlaisen ohjauksen tarve 

niiden ollessa herkempiä epävarmuudelle. 
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Varastonohjauksen tavoitteena on saada varastojen koko potentiaali parhaiten käyttöön ja sitä 

kautta parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Varastonkiertoja voidaan nopeuttaa ja tehostaa 

löytämällä sopivimmat tilauspisteet ja eräkoot tuotteille sekä poistamalla varastoista 

kannattamattomat nimikkeet. Varastointi voidaankin nähdä onnistuneena silloin, kun jokaisen 

tuotteet varastoinnista saadaan suurempi hyöty verrattuna siihen, että tuotetta ei varastoitaisi 

ollenkaan (Ritvanen & Koivisto 2007, 34). 

 

3.2 Varastonohjaukseen liittyvät kustannukset 

 

Varastonohjaukseen liittyvistä kustannuksista moni kustannustekijä on usein valmiiksi annettu, 

mutta joihinkin pystyy yritys itse vaikuttamaan (Karrus 2005, 47). Varastonohjaukseen liittyvät 

kustannukset voidaan jakaa raaka-aineeseen ja tuotteen hintaan sisältyviin kustannuksiin, 

varastonpitokustannuksiin, täydennyseräkustannuksiin, puutekustannuksiin ja kapasiteettiin 

liittyviin kustannuksiin. Tuotteen tai raaka-aineen hintaan liittyviin kustannuksiin kuuluu se 

hinta, joka niistä on ostohetkellä maksettu sekä kaikki siihen liittyvät suorat kustannukset, jotta 

tuote on saatu perille, kuten kuljetus-, tulli- ja vakuutusmaksut. Taas niille tuotteille, jotka 

tuotetaan itse, kyseinen kustannus muodostuu materiaali-, työ-, ja tehtaan yleiskustannuksista. 

(Arnold, Chapman & Clive 2008, 261.) 

 

Varastonpitokustannus (eng. carrying cost) on kustannus, joka riippuu varaston arvosta. 

Varastonpitokustannus muodostuu pääoma-, varastotilan ja riskikustannuksesta. (Arnold et al. 

2008, 261.) Pääomakustannus tai sidotun pääoman korkokustannus on vaihtoehtoiskustannus 

eli tuottovaatimus. Se voidaan määrittää korkotekijänä, jonka mukaisen tuoton yritys saisi 

sijoittamalla sitoutuneen rahan johonkin toiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi moni yritys käyttää 

pääomakustannuksena korkoa, joka on asetettu tuottovaatimukseksi uusille investoinneille. 

(Opasmedia 2011.) Taas varastotilan kustannuksiin luetaan tilaan, työvoimaan ja työvälineisiin 

sekä -laitteisiin liittyvät kustannukset (Arnold et al. 2008, 262). Riskikustannukset vaihtelevat 

paljon eri yrityksissä, mutta niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi hävikistä, vahingosta, 

uudelleensijoittamisesta ja vanhentumisesta aiheutuvat kustannukset (Opasmedia 2011). 

Varastonpitokustannus on noin 10–40 % vuosittaisesta varaston arvosta tuotteesta riippuen 

(Logistiikan Maailma 2016). 
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Täydennyseräkustannuksiin (eng. ordering cost) liittyvät oston kertakustannukset. Lisäksi 

niihin lukeutuu koneiden asetus- ja lajinvaihtokustannukset sekä tilausten tekemiseen, 

valvontaan ja vastaanottamiseen liittyvät kustannukset. Puutekustannus (eng. stockout cost) 

kertoo puutetilanteen aiheuttamista haittavaikutuksista. Esimerkiksi raaka-ainevarastossa ne 

voivat syntyä erillistoimituksista tai toimitusten myöhästymisestä ja valmistevarastossa 

jälkitoimituksista. Puutekustannusten avulla voidaan määritellä palveluaste ja 

varmuusvarastointitarve. (Logistiikan Maailma 2016.) 

 

3.3 Varastonohjauksen tunnusluvut 

 

Varastonohjauksen apuna käytetään erilaisia tunnuslukuja, jotka antavat kuvan 

varastonohjauksen toimivuudesta ja tehokkuudesta. Yleisin tunnusluku vaihto-omaisuuden eli 

sidotun pääoman käytön tehokkuuden mittaamiseen on kierto eli kiertonopeus (Sakki 2009, 

76). Se kertoo, kuinka monesti vuodessa varaston sisältö vaihtuu. Laskennallisesti kiertonopeus 

määritetään jakamalla vuoden aikainen euromääräinen varaston kulutus varaston 

keskimääräisellä arvolla (Karrus 2005, 406), kuten yhtälössä 1 on esitetty: 

 

  v  = 
D

I
                     (1) 

   

  v = kiertonopeus [krt/a] 

  D = kulutus vuodessa [€] 

  I = (keskimääräinen) varastotaso [€] 

 

Keskimääräinen varastotaso I on varmuus- ja kiertovaraston summa. Kiertonopeus voidaan 

määrittää myös jakamalla vuoden varaston kappalemääräinen kulutus kappalemääräisellä 

varastotasolla. Karruksen (2005, 177–179) mukaan pääsääntöisesti mitä suurempi kiertonopeus 

on, sen parempi on tarkasteltavan varaston hallinta ja sitä tehokkaammin varastoon sitoutunut 

pääoma tuottaa tulosta yritykselle edellyttäen, ettei se samalla tuota korkeita 

täydennyskustannuksia. Varmuuspuskurit ja varastojen hajauttaminen heikentävät koko 

varaston kiertoa. (Karrus 2005, 177–179.) Kiertonopeus voidaan määrittää myös 

nimikekohtaisesti. Sakin (2009, 76) mukaan yhtälössä 1 esitelty yhtälö pätee parhaiten raaka-
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ainevarastoon teollisuusyrityksessä, sillä määritettäessä valmiste- tai puolivalmistevarastojen 

kiertonopeuksia tulee huomioida tuotteeseen tehty työn arvo eli valmistuksen arvo. 

 

Toinen varaston kierron kuvaamiseen käytetty tunnusluku on varaston kiertoaika eli riitto 

päivissä (eng. days of supply). Se ilmaisee varastossa olevien materiaalien tai tavaroiden 

riittävyyden normaalikulutuksella (Karrus 2005, 409). Siitä voidaan käyttää myös nimityksiä 

pysähdysaika, riittoaika tai läpimenoaika. Kuten yhtälöstä 2 nähdään, se määritetään jakamalla 

keskimääräinen varastotaso varaston keskimääräisellä päiväkulutuksella (Karrus 2005, 176): 

 

  𝐷𝑂𝑆 =
𝐼

𝐷/365
                    (2) 

 

 DOS = riitto [vrk] 

 

Tulee huomioida, että tunnuslukuja laskettaessa sekä varastojen arvot, että varaston kautta 

kulkeva tavaramäärä arvostetaan hankintahintaan. Eri tunnuslukuja seurattaessa yksittäisten 

arvojen sijaan kannattaa kiinnittää huomiota niiden kehittymisen suuntaan pidemmällä 

ajanjaksolla (Sakki 2009, 76–77). 

 

3.4 Varastonohjausmenetelmät 

 

Varaston ohjauksen apuna käytetään eri varastonohjausmenetelmiä. Niiden tarkoituksena on 

systematisoida tai joissain yrityksissä jopa automatisoida ohjaustoimenpiteet. 

Varastonohjausmenetelmät liittyvät yrityksen ostotoimintaan, sillä niiden avulla päätetään 

milloin ja kuinka paljon varastoa täydennetään. Optimaalisen eräkoon valitseminen tehdään 

taloudellisen näkökulman kautta. Sen lisäksi valintaan voi vaikuttaa muita seikkoja, kuten 

pilaantuminen, vaatimukset varastotilan suhteen tai saatavuus. (Sakki 2009, 119.) 

 

Yrityksellä käytössä olevat varastonohjausmenetelmät riippuvat siitä, onko yrityksellä käytössä 

varasto- tai asiakaslähtöinen materiaalinohjaus. Toiminta voi olla tilausohjautuvaa, jolloin 

valmistetaan tuotteita vain asiakkaan tilauksesta. Tällöin lopputuotteita ei varastoida, mutta sen 

sijaan raaka-aineita ja osia saatetaan joutua varastoimaan. Varastot ovat suhteellisen pieniä, 

mutta toimitusajat mahdollisesti pidempiä. Perinteisempi materiaalinohjauksen tapa on varasto-
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ohjautuva, jolloin huomioidaan tuotannossa kiinteiden kustannusten aleneminen valmistettua 

yksikköä kohden valmistuserän koon kasvaessa valmistamalla kerralla suurempia eriä. Tällöin 

säästetään valmistuskustannuksissa, mutta kustannuksia syntyy suuremmista varastoista, 

epävarmuudesta ja mahdollisesti myymättä jääneistä tuotteista. (Sakki 2009, 103.) Yleisiä 

varasto-ohjautuvia varastonohjausmenetelmiä ovat muun muassa jaksotettu täydennys, 

taloudellisen tilauserän malli ja tilauspistejärjestelmä. Kaikissa varasto-ohjautuvissa 

menetelmissä tieto varaston täydentämisen tarpeesta saadaan varastokirjanpidon avulla. 

 

Tilauspistejärjestelmä (eng. re-order point system) on yksi yleisimmin käytetyistä varasto-

ohjautuvista varastonohjausmenetelmistä. Siinä varastojen täydentäminen perustuu 

hälytysrajaan eli tilauspisteeseen, jonka alittuessa varastoja täydennetään. Nimikkeen 

tilauspiste on siis ennalta määritelty varastomäärä, jonka alitettua kyseistä nimikettä keretään 

hankkia lisää normaalin toimitusajan puitteissa ilman varmuusvaraston hyödyntämistä. 

Toimituskyky turvataan varmuusvaraston avulla ainoastaan, kun menekki on ollut 

toimitusaikana suurempi. (Sakki 2009, 123.) Tilauspiste T voidaan määrittää laskennallisesti 

Sakin (2009, 123) mukaan yhtälöllä 3, jossa ajanjaksona käytetään viikkoa: 

 

    𝑇 =  𝐷𝐿 + 𝐵                   (3) 

 

  D = keskimääräinen menekki [tavarayksikköä/vko] 

  L = hankinta-aika [vko] 

  B = varmuusvarasto [tavarayksikköä] 

 

Tilauspiste pystytään myös määrittämään nimikkeen tilaus-toimitusviiveen tai 

kokonaiskustannusten avulla siten, että puutteita ei pääse tapahtumaan tai niiden 

esiintymistodennäköisyys tai puutekustannus on sopivan pieni. Tilauspisteeseen vaikuttaa 

myös nimikkeen varastosaldon tarkastustiheys. (Karrus 2005, 43.) Kyseisessä menetelmässä 

tulee määrittää kiinteä täydennyserän koko. Se voidaan määrittää käytännön syihin, kuten 

kuljetuseräkokoihin perustuen, jatkuvaan ja tarpeenmukaiseen täydennykseen perustuen tai 

määrittää nimikkeille omat vakioerät taloudellisen ostoerän EOQ (eng. Economic Order 

Quantity) avulla. Kuitenkin taloudellisen ostoerän määrittämiseen tarvitaan tieto yrityksen 

tilaus- sekä varastonpitokustannuksista (Greene 1997, 18.41.)  
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4 ABC-ANALYYSI NIMIKKEIDEN LUOKITTELUSSA 

 

Tässä luvussa käydään läpi varastoitavien nimikkeiden luokittelua. ABC-analyysi on yleisesti 

käytetty luokitteluun perustuva analyysi, jonka tekeminen esitetään toisessa alaluvussa. Lisäksi 

kolmannessa alaluvussa käsitellään ABC-analyysissä määritettyjen luokkien ohjaamista. 

 

4.1 Nimikkeiden luokittelu 

 

Suurelta osalta yrityksistä löytyy varastoista useita satoja tai jopa tuhansia eri nimikkeitä. Nämä 

nimikkeet ovat eriarvoisia ja niiden vuotuinen tarve on eri luokkaa. Jotta yritys voisi pienentää 

varastotasojansa, tulisi varastoitavia nimikkeitä käsitellä eri tavoin. Suuren nimikemäärän 

käsittely sujuu järkevämmin, kun nimikkeet jaetaan aluksi eri luokkiin valittuja kriteereitä 

käyttäen. Luokittelun avulla huomataan nopeasti, millaisista osista kokonaisuus muodostuu 

(Sakki 2009, 89). Lisäksi sen avulla hahmotetaan paremmin ne tuotteet, joita kannattaa säilyttää 

jatkossakin varastossa ja ne, jotka voisi sieltä mahdollisesti poistaa. Sakin (2009, 89) mukaan 

luokittelu on valikoimasuunnittelua ja samalla asiakassegmentoinnin tärkeä apuväline. 

 

Nimikkeiden luokittelussa apuna on useita erilaisia analyysejä. Näitä analyysejä ovat 

esimerkiksi ABC-analyysi, XYZ-analyysi sekä kahden tai useamman dimension analyysit 

(Sakki 2009, 89–99). Useamman dimension analyysit ovat monimuuttuja-analyysejä, joissa 

nimikkeet luokitellaan useamman kriteerin perusteella. Analyysit perustuvat italialaisen 

ekonomisti Vilfred Pareton vuonna 1896 kehittämään 80/20 -sääntöön. Pareto huomasi, että 

raha Italiassa oli jakautunut epätasaisesti: pienellä osuudella ihmisistä oli suuri määrä 

omaisuutta, kun taas suurella osuudella ihmisistä oli vain vähän omaisuutta.  Hän totesi ilmiön 

toteutuvan monessa muussakin asiassa ja näin kehittyi sääntö, jonka on havaittu toimivan 

nykymaailman taloudessakin. (Greene 1997, 18.10.) Esimerkiksi sääntö voitaisiin ilmaista 

uskomuksena, jonka mukaan 20 % nimikkeistä tuo 80 % myynnistä tai 20 % nimikkeistä sitoo 

80 % varastonarvosta. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, sillä prosenttiosuudet voivat vaihdella 

eri yrityksissä. (Karrus 2005, 179.) Sen sijaan luokittelun kautta yrityskohtainen jakauma auttaa 

tunnistamaan ne tärkeät tuotteet, joiden ohjaus tulee priorisoida ja täten suunnitella tarkemmin. 
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4.2 ABC-analyysin tekeminen 

 

ABC-analyysissä varaston nimikkeet jaetaan kolmesta viiteen eri luokkaan.  Jako voi tapahtua 

eri kriteerien, kuten myynnin, euromääräisen kulutuksen, tuotteiden myyntikatteen tai niiden 

liiketuloksen perusteella (Sakki 2009, 91). Tässä työssä jako tapahtuu raaka-aine- ja 

valmistuotevaraston kohdalla euromääräisen kulutuksen perusteella. Luokittelun kautta 

saadaan parempi kuva siitä, mihin materiaalin- tai tuotannonohjauksessa tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. Tarkastelujaksona on suositeltavaa käyttää myyntisesonkia tai 

kalenterivuotta (Sakki 2009, 91). 

 

Analyysin tekemiseen tarvitaan aluksi kahta eri varastotietoa. Ensin tarvitaan varaston eri 

nimikkeiden yksikköhinnat ja tämän lisäksi nimikkeiden vuosittainen kulutus. Kun nämä kaksi 

arvoa kerrotaan toisillaan, saadaan nimikkeille niiden kulutus euroina. Lisäksi, kun kaikkien 

nimikkeiden kulutuksen euroina summaa yhteen, saadaan koko varaston vuosittaisen kulutus 

euroina. Seuraavaksi tulee määrittää, kuinka suuren osuuden kukin nimike vie koko varaston 

vuosittaisesta euromääräisestä kulutuksesta. Tämän prosenttiosuuden saa selville, kun 

nimikkeen kulutus euroina jaetaan koko varaston kulutuksella euroina. Tämän jälkeen varaston 

nimikkeet järjestetään prosenttiosuuden avulla suurimmasta pienimpään. Lajittelun jälkeen 

prosenttiosuudesta voidaan laskea kumulatiivinen arvo alkaen suurimman prosenttiosuuden 

nimikkeestä. (Greene 1997, 18.10–18.11.) 

 

Viimeisenä vaiheena on nimikkeiden lajittelu A-, B- ja C-luokkiin, joka voidaan toteuttaa 

lasketun kumulatiivisen prosenttiosuuden avulla. Luokittelu käy niin, että tiettyyn 

kumulatiiviseen prosenttiosuuteen asti nimikkeet kuuluvat luokkaan A, siitä eteenpäin toiseen 

osuuteen asti luokkaan B ja loput nimikkeet kuuluvat luokkaan C. (Greene 1997, 18.12.) Yksi 

tapa luokitteluun on, että esimerkiksi A luokkaan kuuluu 80 % kumulatiivisestä 

prosenttiosuudesta, B luokkaan seuraavat 15 % ja C luokkaan loput 5 %. Tämä on 

teollisuudessa yleisesti käytetty jako, mutta se voidaan tulkita suuntaa antavana (Arnold et al. 

2008, 271). Toinen tapa toteuttaa jaottelu A-, B- ja C-luokkiin on päättää euromääräisen 

kulutuksen raja-arvot eri luokille. 
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Luokittelussa A-luokkaan tulisi kuulua reilusti vähiten nimikkeitä, B-luokkaan enemmän ja C-

luokkaan huomattavasti suurin määrä nimikkeistä (Arnold et al. 2008, 270–271). A-, B- ja C-

luokkien lisäksi käytössä voi olla muitakin luokkia, kuten D- ja E-luokat. Muun muassa uusien 

tuotenimikkeiden tai erikoistuotteiden kohdalla voidaan harkita niiden pitämistä ainakin 

alkuvaiheessa omassa luokassaan (Sakki 2009, 92). Myös sellaisille nimikkeille, joiden kulutus 

varastosta on nolla tai lähes nolla, voidaan tehdä oma luokkansa (Karrus 2005, 180). Kun 

luokittelu on tehty, tulee tarkastella, miten varastot jakautuvat eri luokkien kesken. 

Luokkakohtaisessa tarkastelussa on hyvä määrittää, kuinka monta nimikettä kussakin luokassa 

on ja mikä on niiden arvo tai kulutus koko varaston arvosta tai kulutuksesta. Lisäksi voidaan 

määrittää esimerkiksi varaston keskimääräiset kierrot eri luokille. Muita luokkakohtaisia 

tarkastelun kohteita voisi olla työmäärän, varastointikustannusten tai nettotuloksen 

jakautuminen eri luokissa (Sakki 2009, 93). 

 

4.3 ABC-luokkien ohjaaminen 

 

ABC-analyysin pohjalta voidaan antaa eri luokille omat ohjaussäännöt, sillä eri luokkia tulisi 

käsitellä eri tavalla. On olemassa yleisohjeet, joita voidaan käyttää suuntaa antavina tarkempien 

luokkakohtaisten ohjaussääntöjen suunnittelemisessa. Esimerkiksi Sakki toteaa kirjassaan 

(2003, 97) ABC-analyysin merkittävimmäksi johtopäätökseksi, että A- ja B- sekä toisaalta C- 

ja D-nimikkeiden osto- ja toimitusrytmien tulee olla selvästi erilaiset. Analyysin ensimmäisten 

luokkien nimikkeitä on viimeisiin luokkiin verrattuna suhteessa vähemmän, mutta ne tuovat 

varastoon suhteessa enemmän arvoa ja päinvastoin. (Sakki 2003, 97.) A-luokan nimikkeisiin 

tulisi siis kiinnittää erityistä huomiota, sillä varastoon sitoutunutta pääomaa pienentäessä juuri 

näistä materiaaleista tai tuotteista on mahdollisuus saada suurimmat varaston arvon muutokset. 

 

Varaston, varsinkin raaka-ainevaraston, keskimääräiseen kokoon ja arvoon voi vaikuttaa 

muuttamalla nimikkeiden tilausmäärää ja -tiheyttä. Nimikkeen tilausmäärä eli eräkoko riippuu 

siitä, kuinka usein sitä tilataan. Jos nimikettä tilataan kahden viikon välein, vastaisi tilausmäärä 

yleensä kahden viikon kulutusta tai kysyntää. Mitä isompi tilausmäärä on, sitä suurempi varasto 

on tilauksen saapuessa eli tilausmäärä nostaa varaston maksimikokoa (Krajewski, Ritzman & 

Malhotra 2007, 465). Tilausmäärän mukaan vaihtuva varasto on kiertovarasto. Kiertovaraston 

lisäksi varmuusvarastolla voidaan vaikuttaa keskimääräisen varaston kokoon ja arvoon. 
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Esimerkiksi jos yhtä nimikettä tilattaisiin yleensä kahden viikon välein 200 kappaletta ja 

tuotteen varmuusvarastossa on 50 kappaletta, olisi tällöin varaston keksimääräinen koko 150 

kappaletta.  Mutta jos nimikettä tilattaisiinkin viikon välein 100 kappaletta ja varmuusvarasto 

pysyisi samana, olisi tällöin varaston keskimäärinen koko 100 kappaletta. Olettaen, että tämä 

nimike maksaisi 500 euroa per yksikkö, pienenisi keskimääräisen varaston arvo 25 000 eurolla. 

 

Raaka-ainevarastossa luokan A nimikkeitä tulisi tilata usein pienissä erissä, kun taas luokan C 

nimikkeitä tulisi tilata harvemmin mutta suuremmissa erissä. B-luokan nimikkeet jäisivät 

tilausten tiheydessä ja koossa näiden kahden luokan väliin (Karrus 2005, 179–180; Sakki 2009, 

95). Esimerkiksi A-luokan nimikkeitä voisi tilata viikon kysynnän verran viikon välein, B-

luokan nimikkeitä kahden viikon kysynnän verran kahden viikon välein ja C-luokan nimikkeitä 

kuukauden välein kuukauden kysynnän verran. Vastaavasti valmistuotevaraston eri luokkien 

nimikkeitä tulisi tuottaa eri rytmissä. 

 

Koska A-luokan nimikkeet ovat tärkeimpiä, ne vaativat tarkempaa ja eritoten ajantasaista 

varastokirjanpitoa. Tässä luokassa voidaan harkita jopa nimikekohtaista ohjausta, jos se 

koostuu erilaisista nimikkeistä ja eikä ole määrältään kovin suuri. A-luokan kohdalla voidaan 

harkita, pidetäänkö varmuusvarastoja ollenkaan, jos nimikkeiden täydennysrytmi varastoon on 

tiheä. Sen sijaan voidaan koittaa etsiä vaihtoehtoisia keinoja pääomaa sitovalle 

varmuusvarastolle. (Arnold et al. 2008, 274.) A-luokan nimikkeissä korostuu toimitusten 

sujuvuus eli esimerkiksi yhteistyön kehittäminen eri toimittajien kanssa. Toisaalta niissä 

painottuu myös kysynnän ennustamisen tärkeys ja myynnissä tuotteilla oikeanlaisen 

hinnoittelun merkitys. Myös B-tuotteiden tarkalla ohjauksella sekä hinnoittelulla on merkitystä. 

(Sakki 2009, 100.)   

 

C-luokan nimikkeille riittää yksinkertaisemmatkin ohjausjärjestelmät. C-nimikkeitä tulee ostaa 

raaka-ainevarastoon ja myydä valmistuotevarastosta järkevän suurissa erissä. Varastoon 

täydennys voi tapahtua esimerkiksi tilauspistejärjestelmällä varasto-ohjautuvasti suuremmissa 

erissä ja tilausrytmiltään harvemmin. (Arnold et al. 2008, 274.) Eritoten oheiskulujen 

minimointi ja sen kautta työn tehokkuuden lisääminen on tärkeää (Sakki 2009, 95). C-luokan 

nimikkeiden tilauksia voidaan esimerkiksi yhdistellä, jotta vähennetään työmäärää. Kuitenkin 

tulee huomioida, että varmuusvarastot ovat riittävät vastaamaan yllättäviin tilanteisiin.  
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5 YRITYKSEN VARASTOJEN TILANNE 

 

Tässä luvussa käydään läpi esimerkkiyrityksen varastojen nykytilanne eli nimikemäärät sekä 

kokonaisarvo ja -kulutus varastosta. Lisäksi tutustutaan yrityksen varastojen arvon 

kehittymiseen vuodesta 2012 vuoteen 2016 sekä vuosi- että kuukausitasolla. 

 

5.1 Varastojen nykytila 

 

Esimerkkiyrityksen koko varasto jakautuu kahteen eri varastoon: raaka-aine- ja 

valmistuotevarastoon. Raaka-ainevarasto muodostuu fyysisesti viidestä eri varastosta, sillä 

yrityksen jokaisella osastolla on oma varastonsa. Valmiit tuotteet on keskitetty yhteen yhteiseen 

varastoon. Jokaisen osaston oma esimies hoitaa osastonsa raaka-aineiden tilaamisen. Osien ja 

raaka-aineiden tilaamiseen vaikuttaa tarpeen lisäksi muun muassa tilausten mahdollinen 

yhdisteleminen kustannussäästösyistä tai toimittajien asettamat minimitoimituserien 

vaatimukset. 

 

Tarkasteluhetkellä (13.2.2017) raaka-ainevarastossa oli 1 333 eri nimikettä ja niiden 

kokonaisarvo oli 562 160 €. Raaka-aineiden vuoden 2016 kokonaiskulutus oli euroissa 

322 880. Vuonna 2016 raaka-ainevaraston 885 nimikkeellä kulutus euroina oli nolla. Tämä on 

noin 66 % kaikista raaka-ainevaraston nimikkeistä. Taas vuoden 2015 kulutus oli 235 230 €. 

Vuonna 2015 raaka-ainevaraston 872 nimikkeellä ei ollut lainkaan kulutusta, mikä oli 

suurusluokaltaan melkein sama kuin vuonna 2016. Nimikkeitä, joilla ei ollut kulutusta vuotena 

2016 ja 2015 oli yhteensä 706 kappaletta. Eli noin puolet raaka-ainevaraston nimikkeistä ovat 

sellaisia, joita on tilattu varastoon, mutta niille ei ole ollut ainakaan kahtena edellisenä vuonna 

kulutusta. 

 

Valmistuotevarastossa oli 720 eri nimikettä ja niiden kokonaisarvo oli 183 010 €. 

Valmistuotevarastossa nimikkeen kulutus varastosta eli myyntimäärä on laskettu 

kappalemääräisen kulutuksen ja sen omakustannusarvon tulona. Vuoden 2016 kulutus oli 

1 063 400 €. Nimikkeistä 172 kappaleella oli vuonna 2016 kulutusta tasan 0 €. Tämä on noin 

24 % kaikista varaston nimikkeistä. Taas vuoden 2015 kokonaiskulutus oli 1 089 290 €. Ei 

yhtään kulutusta oli tuona vuonna yhteensä 168 nimikkeellä. Tämä on noin 23 % kaikista 
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varaston nimikkeistä ja on myös suuruusluokaltaan sama kuin vuonna 2016. Nimikkeitä, joilla 

ei ollut kulutusta vuonna 2015, eikä vuonna 2016 oli 116 kappaletta eli noin 16 % 

valmistevaraston nimikkeistä. 

 

Jos nimikkeitä, joiden omakustannusarvo on merkitty varastonkirjanpidossa nollaksi, ei 

huomioida, valmistuotevarastossa oli tarkasteluhetkellä yhteensä 263 nimikettä ja niiden 

kokonaisarvo oli 173 520 €. Näin ollen noin 63 % valmistuotevaraston nimikkeistä ovat 

sellaisia, joiden omakustannusarvo on nolla, mutta ne eivät muodosta merkittävää osaa kyseisen 

varaston kokonaisarvosta. Vuoden 2016 kulutus nimikkeille, joiden omakustannusarvo ei ole 

nolla on 938 060 €. Näistä nollakulutuksen tuotteita oli 84 kappaletta, mikä vastaa 32 % 

nimikkeiden kokonaismäärästä. 

 

Yritys käyttää varastojen ohjauksen apuna Visma Nova -tietojärjestelmää. Se on yrityksellä 

yleisesti käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä (eng. Enterprise 

Resource Planning). Kyseinen ohjelmisto on yritysohjelmistoja ja -palveluita tarjoavan Visma-

yrityksen kehittämä (Visma 2015). Kyseisen ohjelmiston avulla pidetään yllä 

varastokirjanpitoa. Varastojen ohjaukseen liittyen seurattavia raportteja ovat pääasiassa 

varastosaldot, nimikkeiden tiedot, nimikkeiden hinnat ja niiden muodostama tämän hetkinen 

arvo sekä varaston kierrot. Esimerkiksi varastoarvoja seurataan kuukausitasolla. 

 

5.2 Varaston arvon kehittyminen vuosina 2012–2016 

 

Kuvassa 1 on esitetty koko varaston, niin raaka-aine- kuin valmistuotevaraston, keskimääräiset 

arvot vuosina 2012–2016. Tästä kuvasta nähdään, että koko varaston arvo on kasvanut vuodesta 

2012 vuoteen 2015 eli arvosta 721 580 € arvoon 933 360 €. Voidaan olettaa, että liiketoiminnan 

kasvaessa myös varastot ovat kasvaneet. Taas vuonna 2016 tämä arvo laski edeltävään vuoteen 

verrattuna noin 4 %, mikä johtuu valmistuotevaraston arvon laskusta. 
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Kuva 1 Koko varaston arvon muodostuminen vuosina 2012–2016 

 

Kuvan 1 mukaan raaka-ainevaraston vuoden keskimääräinen arvo on kasvanut joka vuosi. 

Vuonna 2012 se oli 491 670 €, kun vuonna 2016 se oli 652 620 €. Raaka-ainevaraston arvoon 

vaikuttavat raaka-aineiden ja osien ostotoiminta sekä valmistuotteiden tuotanto niistä. 

Voidaankin olettaa, että kasvun taustalla on todennäköisesti se, että liiketoiminnan kasvun 

myötä tavaraa on ostettu enemmän varastoon. On siis ostettu joko samoja nimikkeitä 

suuremmissa erissä tai täysin uusia nimikkeitä. Raaka-ainevaraston kasvuun voi vaikuttaa myös 

joidenkin tuotteiden valmistuksen loppuminen, jolloin niiden tuottamiseen tarvittavia raaka-

aineita ja osia on jäänyt varastoon kuluttamattomiksi nimikkeiksi. Kuvasta 2 nähdään raaka-

ainevaraston arvon kehittyminen myös kuukausitasolla ajanjaksolta 2012–2016.  
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Kuva 2 Raaka-ainevaraston arvon jakautuminen kuukausittain vuosina 2012–2016 

 

Kuvasta 2 huomataan, että kuukausitasolla raaka-ainevaraston arvo on vaihdellut noin 464–698 

tuhannen euron välillä tarkasteltava ajanjaksona. Suurin peräkkäisten vuosien välinen ero 

raaka-ainevaraston arvossa on vuosien 2012 ja 2013 välillä, jolloin sen arvo kasvoi noin 18 %. 

Eri materiaaliryhmistä silloinen arvon kasvu keskittyi lähinnä R1 (kasvu noin 37 tuhatta euroa 

eli 37 % edellisestä vuodesta), R16 (kasvu noin 26 tuhatta euroa eli 276 %) ja R5 (kasvu noin 

10 tuhatta euroa eli 39 %) ryhmiin. Taustalla on joko myynnin pienentyminen, jolloin tuotanto 

on laskenut tai se, että ostoja ei ole osattu täysin kohdistaa oikein, eli ei ole ostettu oikeaa 

tavaraa tai oikeaan aikaan. 

 

Kuvan 2 mukaan vuonna 2016 raaka-ainevaraston arvo on ollut selkeästi suurimmillaan 

toukokuun paikkeilla ja pienimmillään joulukuun aikaan. Lisäksi nähdään, että vuoden sisällä 

eri kuukausien välinen arvon hajonta on melko suuri. Raaka-ainevaraston arvon jakautuminen 

vuodessa eri kuukausien välillä ei noudata tiettyä sykliä, sillä eri vuosien arvoja kuvaavat viivat 

ovat muodoltaan erilaiset. Taas kuvasta 3 nähdään valmistuotevaraston arvon jakautuminen 

kuukausitasolla vuosina 2012–2016. 
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Kuva 3 Valmistuotevaraston arvon jakautuminen kuukausittain vuosina 2012–2016 

 

Kuvasta 3 huomataan, että valmistuotevaraston arvo on vaihdellut noin 199–355 tuhannen 

euron välillä kuukausitasolla. Lisäksi valmistuotevarastossa varaston keskimääräinen arvo on 

kasvanut vuodesta 2012 vuoteen 2015. Vuonna 2012 valmistuotevaraston keskimääräinen arvo 

oli 229 910 € ja vuonna 2015 se oli 293 390 € (kuva 1). Kasvun poikkeuksena on vuosi 2016, 

jolloin valmistuotevaraston arvo oli selkeästi edeltäviä vuosia matalampi. Arvo laski vuodesta 

2015 noin 16 prosenttia. Toisaalta vuonna 2016 valmistuotevaraston kulutus eli myyntimäärä 

oli hieman, noin 26 tuhatta euroa, matalampi kuin vuonna 2015 eli laskua ei selitä myynnin 

lisääntyminen. Voidaan olettaa, että tuotteiden valmistus on saatu paremmin ajoitettua 

asiakkaan kysyntään tai varastosta on poistettu paljon tuotteita, joilla ei esimerkiksi ole ollut 

pitkään aikaan kysyntää. 

 

Kuvasta 3 nähdään myös, että vuonna 2014 lokakuussa oli valmistuotevaraston arvon lähes 50 

tuhannen euron piikki, jolloin tuotteita on tuotettu reilusti valmistuotevarastoon tai myynti on 

hetkellisesti laskenut merkittävästi. Lisäksi samasta kuvasta huomataan, että vuoden sisällä eri 

kuukausien välinen arvon hajonta on melko suuri. Raaka-ainevarastoon verrattaessa myös 

valmistuotevaraston arvon jakautuminen vuodessa eri kuukausien välillä ei noudata tiettyä 

sykliä, sillä kuvassa 3 eri vuosien arvoja kuvaavat viivat ovat muodoltaan erilaiset. 
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6 VARASTOITAVIEN NIMIKKEIDEN LUOKITTELU JA 

OHJAAMINEN 

 

Tässä luvussa esimerkkiyrityksen raaka-aine- ja valmistuotevarastolle sekä niiden sisältämille 

osa-alueille eli eri materiaali- ja tuoteryhmille tehdään ABC-analyysi. Varastoitavat nimikkeet 

jaetaan A-, B-, C- ja D-luokkiin valittujen euromääräisten kulutusraja-arvojen mukaan. 

Ensimmäisessä alaluvussa tehdään luokittelu raaka-ainevarastoon ja tarkastellaan, mitä eri 

luokkien kulutus on, miten ne kiertävät, miten ne muodostavat varastoon arvoa ja monta 

nimikettä kussakin luokassa lukumäärältään on. Toisessa alaluvussa tarkastellaan, kuinka 

raaka-ainevaraston eri osa-alueet jakautuvat valittuihin luokkiin. Kolmannessa alaluvussa 

käsitellään esimerkkiyrityksen kolmen raaka-ainevaraston osa-alueen ohjausesimerkkejä. 

Valituille materiaaliryhmille suunnitellaan esimerkkivarastot ja niiden ohjaussäännöt sekä 

katsotaan, miten tämä vaikuttaa varaston absoluuttiseen arvoon. Neljännessä alaluvussa 

tehdään luokittelu yrityksen valmistuotevarastoon. Lopuksi viidennessä alaluvussa tutkitaan, 

miten valmistuotevaraston osa-alueet jakautuvat kyseisiin luokkiin. Tavoitteena on löytää, 

mihin varastoissa on sitoutunut ylimääräistä pääomaa, jota voitaisiin pienentää.  

 

6.1 Raaka-ainevaraston luokittelu 

 

Raaka-ainevaraston luokittelu on tehty varaston 2016 vuoden kulutustietojen mukaan ABC-

analyysillä. Luokkia on neljä ja ne on jaettu nimikkeiden euromääräisen kulutuksen mukaan. 

Taulukossa 1 on raaka-ainevaraston luokkien raja-arvot, tietoa luokkien nimikkeiden määrästä, 

kierrosta, kulutuksesta ja varaston arvosta. 

 

Taulukko 1 Raaka-ainevaraston luokittelu 

Luokat Raja-arvot Kierron 

keskiarvo 

Määrä Kulutus 2016 

yhteensä 

Varaston arvo  

yhteensä 

A 2 500 - 31 000 € 6,0 krt/a 32 kpl 256 080 € 101 330 € 

B 300 - 2 500 € 1,9 krt/a 54 kpl 50 890 € 74 170 € 

C 0 - 300 € 0,5 krt/a 355 kpl 15 910 € 121 670 € 

D Ei kulutusta 0,0 krt/a 892 kpl 0 € 264 980 € 
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Raaka-ainevaraston luokittelu on toteutettu siten, että nimikkeet on järjestetty vuoden 

euromääräisen kulutuksen mukaan suurimmasta pienimpään ja jokaiselle luokalle on annettu 

raja-arvo, mihin asti nimikkeet kuuluvat kyseiseen luokkaan. Kuten taulukosta 1 huomataan, 

A-luokan nimikkeiden alarajana on 2 500 €:n vuosikulutus, B-luokan nimikkeitä ovat 300 €:n 

kulutuksesta 2 500 €:n kulutukseen asti ja C-luokan nimikkeisiin kuuluu loput nimikkeet, joilla 

on kulutusta. D-luokan nimikkeillä kulutus euroina on tasan nolla. Näistä 892 nimikkeestä 

seitsemällä nimikkeellä nollakulutus euroina johtuu siitä, että niiden edelliseksi ostohinnaksi 

on merkitty nolla. 

 

Taulukosta 1 nähdään myös, että raaka-ainevaraston eri luokkien kierrot ovat selvästi erilaiset, 

eivätkä ne ole keskiarvoltaan kovin nopeita. A-luokka kiertää nopeinten eli noin kahden 

kuukauden välein. B-luokka kiertää keskimäärin 2 kertaa vuodessa ja C-luokka kiertää kahden 

vuoden välein. Koska D-luokalla ei ole yhtään kulutusta, se ei myöskään kierrä. Taulukossa 2 

on esitetty näiden luokkien prosenttiosuudet koko raaka-ainevaraston nimikkeiden määrästä, 

kulutuksesta ja arvosta. 

 

Taulukko 2 Raaka-ainevaraston luokkien osuudet koko raaka-ainevarastosta 

Luokat Osuus koko varaston 

nimikkeistä 

Osuus koko varaston 

kulutuksesta 

Osuus koko 

varaston arvosta 

A 2 % 79 % 18 % 

B 4 % 16 % 13 % 

C 27 % 5 % 22 % 

D 67 % 0 % 47 % 

 

Kuten taulukosta 2 huomataan, valituilla kulutuksen rajoilla luokka A vastaa suurinta osaa koko 

varaston vuoden kulutuksesta eli 79 %, mutta siihen kuuluu silti vain 2 % kaikista nimikkeistä. 

B-luokkaan kuluu A-luokkaan nähden tuplasti enemmän nimikkeitä, mutta se vastaa 

kulutuksesta vain 16 %. Noin kolmasosa varaston nimikkeistä eli 27 % kuuluu luokkaan C ja 

tämän luokan tuotteet vastaavat vuoden kulutuksesta vain 5 prosenttia. D-luokan nimikkeitä on 

varastossa melkein kaksi kolmasosaa eli 67 %. Nimikkeitä, joilla on vuosittaista kulutusta yli 

300 € (eli A- ja B-luokka), on vain 6 % koko varaston nimikkeistä, kun taas 94 % nimikkeistä 

on kulutusta alle 300 € ja tästä osasta suurimmalla osalla nimikkeistä ei ole lainkaan kulutusta. 
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Varaston arvosta reilusti suurimman osuuden, eli 47 %, vie luokan D-nimikkeet. Suurimman 

kulutuksen nimikkeillä eli A-luokalla tämä osuus on 18 %, B-luokalla osuus on vain 13 % ja 

C-luokkaan kuuluu 22 % koko varaston arvosta. Tilanne olisi ideaalisempi, jos luokan D 

nimikkeisiin olisi sitoutunut paljon vähemmän, jos lainkaan, pääomaa. Lisäksi A-luokan tulisi 

kiertää B- ja C-luokkaa nopeammin, eli varastossa olisi kerralla vähemmän tavaraa, mutta sitä 

täydennettäisiin useammin. Samalla varastoon sitoutunut arvo olisi syytä olla isoin A-luokassa, 

sitten B-luokassa ja pienin C-luokassa. 

 

6.2 Raaka-ainevaraston osa-alueet 

 

Raaka-ainevaraston nimikkeet jakautuvat kahteenkymmeneenviiteen eri osa-alueeseen 

materiaaliryhmien perusteella. Nämä osa-alueet on nimetty kirjaimella R, jonka perässä on 

juokseva numero. Taulukossa 3 on selvitetty, miten eri osa-alueet jakautuvat A-, B-, C- ja D-

luokkiin sekä kuinka suuria nimikemäärältään nämä ryhmät ovat. Taulukossa 3 alle kymmenen 

nimikkeen varaston osat, joita on seitsemän, on yhdistetty. Nämä pienimmät osa-alueet ovat 

välillä R19–R25. 

 

Taulukko 3 Raaka-ainevaraston luokkien jakautuminen varaston osa-alueisiin 

Osa-alue Nimikkeitä 

yhteensä 

A-luokan 

nimikkeet 

B-luokan 

nimikkeet 

C-luokan 

nimikkeet 

D-luokan 

nimikkeet 

R1 369 18 12 61 278 

R2 219 0 1 47 171 

R3 150 0 0 52 98 

R4 89 0 0 32 57 

R5 72 1 2 29 40 

R6 71 0 1 15 55 

R7 56 0 1 24 31 

R8 49 0 2 16 31 

R9 42 0 2 33 7 

R10 39 1 3 4 31 

R11 28 6 6 6 10 

R12 22 1 5 5 11 

R13 18 1 1 2 14 

R14 18 1 5 4 8 

R15 18 0 0 4 14 

R16 17 0 3 5 9 

R17 15 1 0 4 10 

R18 12 1 7 4 0 

Alle 10 nimikkeen osat 29 1 3 8 17 
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Taulukosta 3 huomaa, kuinka nimikemäärältään erikokoisia varaston eri osa-alueet ovat ja 

miten eri lailla luokat näihin jakautuvat. Yli sadan nimikkeen materiaaliryhmiä on vain kolme, 

kun taas alle sadan on kaksikymmentäkaksi, joista kolmetoista on kooltaan alle 

kahdenkymmenen nimikkeen materiaaliryhmiä. Eniten nimikkeitä löytyy materiaaliryhmästä 

R1, jossa niitä on 369 kappaletta, R2:sta, joissa niitä on 219 kappaletta, ja R3:sta, joissa niitä 

on 150 kappaletta. Toisaalta näistä samaisista varaston osista löytyy eniten D- ja C-luokan 

nimikkeitä, eli nollakulutuksen ja vähäisen kulutuksen nimikkeitä. Kaikista D-luokan 892 

nimikkeestä, näissä kolmessa suurimmassa materiaaliryhmässä on 547 kappaletta, mikä vastaa 

61 % kaikista D-luokan nimikkeistä. Vastaavasti C-luokan 355 nimikkeestä 160 kappaletta, eli 

45 % kaikista C-luokan nimikkeistä, löytyy myös kolmesta suurimmasta materiaaliryhmästä. 

 

A-luokan nimikkeitä on yhteensä 32 kappaletta ja näistä suurin osa kuuluu R1-ryhmään, jossa 

A-luokkaa on 18 kappaletta, ja R11-ryhmään, jossa niitä on 6 kappaletta. Loput A-luokan 

nimikkeet ovat jakautuneet muihin materiaaliryhmiin siten, että niitä löytyy ryhmästä vain yksi 

kappale, jos sitäkään. 

 

B-luokan nimikkeitä on yhteensä 54 kappaletta ja ne ovat jakautuneet A-luokkaan nähden 

useampaan eri materiaaliryhmään. Suurin osa näistä nimikkeistä löytyy R1:sta, jossa niitä on 

12 kappaletta, ja R18:sta, jossa niitä on 7 kappaletta. Muita suuria ryhmiä ovat R11, jossa niitä 

on 6 kappaletta, ja R12 sekä R14, joissa molemmissa nimikkeitä on 5 kappaletta. Loput B-

luokan nimikkeet ovat jakautuneet muihin raaka-ainevaraston osiin niin, että näistä niitä on 

kolme, kaksi, yksi tai ei yhtään. Tulee huomata, että R1-ryhmässä B-luokka on 

nimikemäärältään selkeästi jopa A-luokkaa pienempi. 

 

C- ja D-luokan nimikkeet ovat jakautuneet raaka-ainevaraston osa-alueisiin siten, että 

nimikemäärältään suurimmassa materiaaliryhmässä on eniten kyseisten luokkien nimikkeitä ja 

lukumäärä laskee melko tasaisesti nimikemäärältään pienempiin materiaaliryhmiin 

siirryttäessä. Kuvassa 4 on esitetty raaka-ainevaraston arvon ja kulutuksen jakautuminen eri 

materiaaliryhmissä. Kyseisessä kuvassa materiaaliryhmät on järjestetty ryhmän nimikemäärän 

mukaiseen järjestykseen suurimmasta pienimpään. 
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Kuva 4 Raaka-ainevaraston arvon ja kulutuksen jakautuminen 

 

Kuvasta 4 huomataan, että selkeästi suurin osa raaka-ainevaraston kulutuksesta, eli tarkalleen 

160 150 €, keskittyy nimikemäärältään suurimpaan R1-materiaaliryhmään. Sen jälkeen 

kulutukseltaan suurin materiaaliryhmä on R11, jonka kulutus on kuitenkin alle kolmasosa R1-

ryhmän kulutuksesta. Kulutukseltaan kolme pienintä materiaaliryhmää ovat ryhmiä, joissa on 

kaikissa alle 10 nimikettä. Kaikista materiaalivaraston nimikkeistä suurin euromääräinen 

kulutus, noin 30 180 €, oli R11-ryhmässä olevalla nimikkeellä. Tämän nimikkeen kulutus oli 

noin 9,3 % vuoden 2016 kokonaiskulutuksesta. Muuten A-luokassa R11-ryhmän nimikkeillä 

on selkeästi matalampi yksikkökulutus, mutta niiden ostohinnat ovat korkeita verrattaessa 

muihin raaka-ainevaraston A-luokan nimikkeisiin, joilla on matalampi ostohinta ja suurempi 

kulutus.  

 

Lisäksi kuvasta 4 nähdään, että R1-ryhmällä on suurimman euromääräinen kulutuksen lisäksi 

myös suurin arvo, eli 193 290 €. Tämä on noin 34 % koko raaka-ainevaraston arvosta. Kuten 

kulutukseltaankin, myös arvoltaan toiseksi suurimman materiaaliryhmän muodostaa R11-
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ryhmä. Kolmanneksi suurin arvo on R12-ryhmällä, 35 910 €, vaikka ryhmän nimikkeiden 

kulutus on vain noin 6 900 €. Voidaan todeta, että pääsääntöisesti arvokkaimmissa 

materiaaliryhmissä kulutus vastaa paremmin arvoa. Kun taas arvoltaan pienempiä 

materiaaliryhmiä on useita ja niissä kulutus on selkeästi pienempää kuin arvo, mikä viestii 

huonosta kyseisen raaka-ainevaraston osa-alueen kierrosta. Arvoltaan kolme pienintä 

materiaaliryhmää ovat samat kuin euromääräiseltä kulutukseltaan kolme pienintä 

materiaaliryhmää.  

 

Kuvassa 5 on havainnollistettu raaka-ainevaraston eri osa-alueiden kierrot. Kiertonopeus eri 

luokille on määritetty yhtälön 1 mukaan käyttäen keskimääräisen varastotason sijasta tämän 

hetkistä varastotasoa, sillä keskimääräistä varastotasoa ei ole saatavilla. Alle 0,2 krt/a kierron 

materiaaliryhmät on yhdistetty taulukossa. Nämä ryhmät ovat hitaimmasta nopeimpaan: R25, 

R15, R4, R24, R6, R2, R19, R17, R7, R8 ja R3. 

 

 

Kuva 5 Raaka-ainevaraston osa-alueiden kiertojen keskiarvot 

 

Koko raaka-ainevaraston keskikierto on 0,4 krt/a, eli se kiertää keskimäärin kokonaan kolmessa 

vuodessa. Kuvan 5 mukaan raaka-ainevaraston eri osa-alueiden keskikierrot ovat erittäin 

hitaita. Tulee huomioida, että kyseessä on keskiarvot, joten se ei näytä kiertojen hajontaa eri 
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materiaaliryhmien sisällä. Lisäksi keskiarvossa on mukana merkittävän suuri 0-kulutuksen D-

luokka, mikä vaikuttaa kiertonopeusarvojen mataluuteen. Kuitenkin hitaiden kiertojen 

perusteella voidaan olettaa, että varastoon on kerääntynyt ylimääräisiä nimikkeitä. Kaikista 

raaka-ainevaraston osa-alueista R18-ryhmän kiertonopeuden keskiarvo on selkeästi suurin eli 

noin 2 krt/a. Kyseisen ryhmän kierto tulee olla suurempi, sillä se sisältää ainakin osittain 

nimikkeitä, joilla on vanhentumisajat. Jos D-luokkaa ei huomioida, kiertojen keskiarvot eri 

materiaaliryhmissä on esitetty kuvassa 6. Siitä saadaan selville kaikkien niiden nimikkeiden, 

jotka kiertävät, väliset keskikierrot eri materiaaliryhmissä. 

 

 

Kuva 6 Raaka-ainevaraston osa-alueiden kiertojen keskiarvot ilman D-luokkaa 

 

Kuvasta 6 nähdään, että jos D-luokan nimikkeistä pääsisi eroon, varaston eri osa-alueiden 

keskikierrot nopeutuisivat hyvin paljon. Nyt koko raaka-ainevaraston keskikiertona on 1,1 

krt/a, mikä tarkoittaa, että varasto kiertäisi noin kolme kertaa nopeammin. Siinä missä kuvassa 

5 on kolme raaka-ainevaraston osa-aluetta, joiden kierto on kerran vuodessa tai enemmän, 

kuvassa 6 on näitä kymmenen. Kuvassa 7 on ilmaistu eri osa-alueiden riittojen keskiarvot. 
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Kuva 7 Raaka-ainevaraston osa-alueiden riittojen keskiarvot vuosina 

 

Nimikkeiden riitot on määritetty yhtälön 2 avulla. Kuvasta 7 huomaa, että 2016 vuoden 

kulutuksen mukaan laskettujen riittojen keskiarvot ovat erittäin suuria. Kuudella osa-alueella 

keskiarvoksi tulee yli 40 vuotta. Nämä osa-alueet ovat R8, R3, R16, R7 ja R2, jolla on toisiksi 

suurin riitto eli 97 vuotta, sekä R4, jolla on suurin riitto eli 114 vuotta. Ryhmässä R25 riitto on 

tasan nolla, sillä siellä ainoa nimike on D-luokassa. Ainoana muuna ryhmänä R21:llä on 

keskiarvo alle vuoden eli tarkalleen 343 päivää. 

 

Koko A-luokan keskimääräinen riitto on 188 päivää ja B-luokan noin 2 vuotta. A-luokassa 

kaikilla paitsi kahdella varaston osa-alueella ja B-luokassa kaikilla paitsi kahdeksalla osa-

alueella riitto on yli vuoden. A-luokassa nämä suurimmat riitot ovat R12- ja R13-

materiaaliryhmistä. Riittojen keskiarvoja tuo erittäin paljon ylöspäin suurin osa C-luokan 

nimikkeistä. C-luokan nimikkeiden riiton keskiarvona onkin noin 52 vuotta. Pienin keskiarvo 

riitolle C-luokassa on noin kaksi vuotta ja kahdestakymmenestäviidestä raaka-ainevaraston 

osastosta vain seitsemällä riitto oli alle 10 vuotta. Nämä luvut ovat vain keskiarvoja, mutta 

niistä huomaa silti, että C-luokassa on kulutukseen nähden huomattavasti enemmän 

nimikkeiden yksiköitä. 
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6.3 Raaka-ainevaraston ohjausesimerkkejä 

 

Tässä luvussa valitaan raaka-ainevaraston osa-alueista muutama materiaaliryhmä, joille 

annetaan ohjausesimerkit ja katsotaan, miten ne vaikuttavat varastoon sitoutuneeseen 

pääomaan. Kullekin materiaaliryhmän A-, B- ja C-luokalle valitaan sopiva 

varastonohjausmenetelmä sekä annetaan ohjausperiaatteet tilausrytmistä, eräkoosta ja 

varastotasosta. D-luokan tuotteille ei ole omia arvoja, koska niistä olisi syytä päästä eroon. 

Täten varaston arvoja vertaillessa, käytetään alkuperäisestä varastosta sen arvoa ilman D-

luokkaa, sillä osassa varastoista D-luokan arvo on merkittävä. Eräkoissa käytetään 2016 

kulutuksen mukaan laskettua viikkokulutusta. Kahdesta eri ohjausesimerkistä on koottu tiedot 

taulukkoihin 4 ja 5. 

 

Taulukko 4 Ohjaustapaesimerkki 1 

 A B C 

Tilausrytmi 4 viikon välein Tilauspisteen alituttua Tilauspisteen alituttua 

Eräkoko 4 viikon kulutus 8 viikon kulutus 12 viikon kulutus 

Varmuusvarasto 2 viikon kulutus 3 viikon kulutus 4 viikon kulutus 

Keskimääräinen 

varastotaso 
4 viikon kulutus 7 viikon kulutus 10 viikon kulutus 

Ohjaus Jaksotettu täydennys Tilauspistejärjestelmä Tilauspistejärjestelmä 

 

Taulukko 4 edustaa kahdesta esimerkistä nopeampaa varastonohjausta ja täten suurempia 

varaston kiertonopeuksia sekä pienempiä varastoja. Kun varastoa ohjataan nopeammin, tulee 

tilauksia tehdä, vastaanottaa ja käsitellä useammin. Jos tästä tavasta laskee varaston 

keskimääräisen kierron keskimääräisen varastotason avulla, tulee A-luokan kierroksi noin 13,0 

krt/a, B-luokan kierroksi 7,4 krt/a ja C-luokan kierroksi 5,2 krt/a. Riitto näillä arvoilla olisi 

kyseisillä luokilla noin 28, 39 ja 70 päivää. 
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Taulukko 5 Ohjaustapaesimerkki 2 

 A B C 

Tilausrytmi 8 viikon välein Tilauspisteen alituttua Tilauspisteen alituttua 

Eräkoko 8 viikon kulutus 16 viikon kulutus 24 viikon kulutus 

Varmuusvarasto 4 viikon kulutus 6 viikon kulutus 8 viikon kulutus 

Keskimääräinen 

varastotaso 
8 viikon kulutus 14 viikon kulutus 20 viikon kulutus 

Ohjaus Jaksotettu täydennys Tilauspistejärjestelmä Tilauspistejärjestelmä 

 

Taulukko 5 edustaa kahdesta esimerkistä hitaampaa varastonohjausta ja täten edelliseen 

esimerkkiin nähden pienempiä varaston kiertonopeuksia sekä suurempia varastoja. Kun 

varastoja ohjataan edellistä esimerkkiä hitaammin, tilauksia tehdään, vastaanoteta ja käsitellään 

harvemmin, mutta tilaukset ovat kooltaan suurempia. Jos tästä tavasta laskee varaston 

keskimääräisen kierron keskimääräisen varastotason avulla, tulee A-luokan kierroksi 6,5 krt/a, 

B-luokan kierroksi 3,7 krt/a ja C-luokan kierroksi 2,6 krt/a. Taas riitto näillä arvoilla olisi 

kyseisillä luokilla noin 56, 98 ja 140 päivää. 

 

6.3.1 Materiaaliryhmä R1 

 

Raaka-ainevaraston osa-alueista R1:llä on suurin arvo ja euromääräinen kulutus. R1-

materiaaliryhmään kuuluu 369 nimikettä, joista 18 kuuluu A-luokkaan, 12 B-luokkaan, 61 C-

luokkaan ja 278 D-luokkaan (taulukko 3). Kyseisen ryhmän arvo on 193 290 €, josta A-, B- ja 

C-luokan arvo on 87 460 €. Jos tätä raaka-ainevaraston osa-aluetta ohjaisi taulukoissa 4 ja 5 

esitetyillä ohjausesimerkeillä 1 ja 2, tulisi sen eri luokkien arvoksi taulukon 6 mukaiset määrät. 

 

Taulukko 6 R1-ryhmän luokkien arvot eri ohjaustavoilla 

 A B C 

Alkuperäinen arvo  41 690 € 10 600 € 35 170 € 

Tavan 1 arvo 11 160 € 1 250 € 1 110 € 

Tavan 2 arvo 22 230 € 2 500 € 2 220 € 
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Taulukosta 6 näkee, että kaikkien nimikkeiden luokkien arvot laskisivat merkittävästi ja 

enemmän B- ja C-luokan nimikkeiden kohdalla. Syy näihin eroihin löytyy R1-ryhmän vuoden 

2016 kulutuksesta. Vuoden 2016 kulutus yhteensä oli varaston A-luokan nimikkeille noin 2 510 

yksikköä, B-luokalle 930 yksikköä ja C-luokalle 2 740 yksikköä. Tästä osa-alueesta löytyy A-

luokan nimikkeitä 850 yksikköä, B-luokkaa 1 450 yksikköä ja C-luokkaa jopa 25 150 yksikköä. 

Vuoden 2016 kulutustietoihin nähden kaikissa luokissa paitsi A-luokassa on paljon enemmän 

nimikkeiden yksikköjä, kuin kulutettiin koko edellisenä vuotena. Ensimmäisellä 

ohjausesimerkillä B kiertäisi noin kymmenen ja C kuusi kertaa nopeammin. Vastaavasti 

ohjausesimerkillä 2 B ja C kiertäisivät noin kolme kertaa nopeammin. Riittojen keskiarvoina 

alkuperäisessä tilanteessa olisi A-luokalla 146 päivää, B-luokalla 500 päivää ja C-luokalla 

7 210 päivää. Nämä arvot laskisivat kummallakin ohjausesimerkillä merkittävästi. 

 

6.3.2 Materiaaliryhmä R12 

 

R12 osa-alue on arvoltaan kolmanneksi suurin ja sen keskimääräinen kierto on muihin 

verrattuna keskitasolla. Ryhmään kuuluu 22 nimikettä, joista 1 on A-luokkaa, 5 B-luokkaa, 5 

C-luokkaa ja 11 D-luokkaa. Osa-alueen arvo on 35 910 €, josta ensimmäisen kolmen luokan 

osuus on 30 960 €. Jos tätä varaston osa-aluetta ohjaisi taulukoissa 4 ja 5 esitetyillä 

ohjausesimerkeillä, tulisi varaston eri luokkien arvoksi taulukon 7 mukaiset määrät. 

 

Taulukko 7 R12-ryhmän luokkien arvot eri ohjaustavoilla 

 A B C 

Alkuperäinen arvo 6 050 € 23 400 € 1 5010 € 

Tavan 1 arvo 290 € 390 € 40 € 

Tavan 2 arvo 580 € 780 € 80 € 

 

Taulukon 7 perusteella kaikkien luokkien arvot laskisivat huomattavasti, riippumatta kumman 

esimerkin tapaa seuraisi. Vuoden 2016 kulutustietojen mukaan A-luokalla on kulutusta noin 

770 yksikköä, B-luokalla 2 410 yksikköä ja C-luokalla 130 yksikköä. R12-ryhmästä löytyy 

kaikkia nimikkeitä huomattavasti enemmän kuin niitä viime vuonna kulutettiin. Osa-alueessa 

on A-luokan nimikkeitä 1 230 yksikköä, B-nimikkeitä jopa 19 330 yksikköä ja C-luokan 
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nimikkeitä 1 370 yksikköä. Näillä määrillä riiton keskiarvoina olisi A-luokalla 583 päivää, B-

luokalla 2 986 päivää ja luokalla C 4 970 päivää. 

 

R12-materiaaliryhmän B-luokan nimikkeistä suurin määrä varastossa on nimikettä, jota on 

8 442 yksikköä. Viime vuonna tätä nimikettä kulutettiin vain 660 yksikköä. Toiseksi eniten 

varastossa on nimikettä, jota on yhteensä 8 336 yksikköä. Sen viime vuoden kulutus oli vain 

1 416 yksikköä. Näitä molempia nimikkeitä kulutettiin varastoon tasoon verrattuna 

huomattavasti vähemmän. 

 

6.3.3 Materiaaliryhmä R4 

 

Verrattuna muihin varaston osa-alueisiin, R4 kiertää kolmanneksi hitainten, mutta se on samalla 

myös varaston osa-alueista viidenneksi arvokkain ja riiton keskiarvoltaan kaikista suurin. 

Lisäksi materiaaliryhmä on osa-alueista neljänneksi suurin 89 nimikkeellä. Luokkajako R4-

ryhmässä on seuraava: 32 C-luokan nimikettä ja 57 D-luokan nimikettä. Varaston arvo yhteensä 

on 24 450 €, josta C-luokan nimikkeiden osuus on 18 960 €. Jos tätä varaston osa-aluetta ohjaisi 

taulukoissa 4 ja 5 esitetyillä ohjausesimerkeillä 1 ja 2, tulisi varaston eri luokkien arvoksi 

taulukon 8 mukaiset määrät. 

 

Taulukko 8 R4-ryhmän luokkien arvot eri ohjaustavoilla 

 A B C 

Alkuperäinen arvo 0 € 0 € 18 960 € 

Tavan 1 arvo 0 € 0 € 270 € 

Tavan 2 arvo 0 € 0 € 530 € 

 

Taulukosta 8 huomataan, että varaston arvo laskisi molemmilla ohjausesimerkeillä 

huomattavasti. Syynä tähänkin radikaaliin eroon on se, että C-luokan tuotteiden kulutus oli 

vuonna 2016 yhteensä noin 1 040 yksikköä, vaikka koko R4-ryhmässä on 8 290 yksikköä. 

Ilman kahta D-luokan nimikettä, joilla edelliseksi ostohinnaksi on merkitty nolla, olisi koko 

varaston osan riiton keskiarvona huimat 44 043 päivää ja viidellä nimikkeellä riitto olisi näillä 

kulutustiedoilla yli 200 vuotta. Tämä tarkoittaa, että viime vuoden kulutuksen mukaan varastoa 

riittäisi keskimäärin noin 121 vuodeksi.  
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Esimerkiksi R4-materiaaliryhmän muodostamassa raaka-ainevaraston osa-alueessa eniten 

olevaa nimikettä on 1 890 yksikköä, kun sen edellisen vuoden kulutus oli 530 yksikköä. 

Toiseksi eniten varastosta löytyvää nimikettä on 1 140 yksikköä ja tämän nimikkeen viime 

vuoden kulutus oli vain noin yhden yksikön verran. Ohjausesimerkillä 1 varaston riitoksi tulisi 

noin 70 päivää ja toisella ohjausesimerkillä 140 päivää, mikä tarkoittaa, että kummallakin 

ohjausesimerkillä varaston arvo muuttuisi radikaalisti. 

 

6.4 Valmistuotevaraston luokittelu 

 

Valmistuotevaraston luokittelu on tehty varaston 2016 vuoden kulutustietojen mukaan ABC-

analyysillä. Luokkia on neljä ja ne on jaettu nimikkeiden euromääräisen varastosta kulutuksen 

eli myyntimäärien mukaan. Valmistuotevaraston luokittelussa ei huomioida nimikkeitä, joiden 

omakustannusarvo on nolla. Taulukossa 9 on valmistuotevaraston luokkien raja-arvot sekä 

tietoa luokkien nimikkeiden määrästä, kierrosta, kulutuksesta ja varaston arvosta. 

 

Taulukko 9 Valmistuotevaraston luokittelu 

Luokat Raja-arvot Kierron 

keskiarvo 

Määrä Kulutus 2016 

yhteensä 

Varaston arvo 

yhteensä 

A 6 000 – 122 000 € 36,4 krt/a 26 kpl 773 960 € 58 710€ 

B 1 200 – 6 000 € 13,2 krt/a 48 kpl 121 780 € 26 260 € 

C 0 – 1 200 € 10,0 krt/a 105 kpl 42 320 € 43 500€ 

D Ei kulutusta 0,0 krt/a 84 kpl 0 € 45 060 € 

 

Valmistuotevaraston luokittelu on toteutettu siten, että nimikkeet on järjestetty vuoden 

euromääräisen kulutuksen mukaisesti suurimmasta pienimpään ja jokaiselle luokalle on annettu 

raja-arvo, mihin asti nimikkeet kuuluvat kyseiseen luokkaan. Kuten taulukosta 9 huomataan, 

A-luokan nimikkeiden alarajana on 6 000 € vuosikulutus, B luokan nimikkeitä ovat 1 200 € 

kulutuksesta 6 000 € kulutukseen asti ja C-luokan nimikkeisiin kuuluu loput nimikkeet, joilla 

on edes jonkin verran kulutusta. Taas D-luokan nimikkeillä kulutus on tasan nolla. 

 

Taulukon 9 perusteella valmistuotevaraston luokkakohtaiset kierrot ovat selkeästi suurempia 

kuin raaka-ainevarastossa. A-luokka kiertää peräti kolme kertaa kuukaudessa, kun raaka-
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ainevaraston A-luokka kiertää kahden kuukauden välein. Myös B-luokka kiertää melko 

nopeasti eli ainakin kerran kuussa. C-luokka kiertää noin kymmenen kertaa vuodessa. Tulee 

huomioida, että valmistuotevaraston luokat ovat nimikemäärältään selkeästi pienempiä kuin 

raaka-ainevarastossa. Taulukossa 10 on esitetty eri luokkien prosenttiosuudet koko 

valmistuotevaraston nimikkeiden määrästä, kulutuksesta ja arvosta. 

 

Taulukko 10 Valmistuotevaraston luokkien osuudet koko valmistuotevarastosta 

Luokat Osuus koko varaston 

nimikkeistä 

Osuus koko varaston 

kulutuksesta 

Osuus koko 

varaston arvosta 

A 10 % 83 % 34 % 

B 18 % 13 % 15 % 

C 40 % 5 % 25 % 

D 32 % 0 % 26 % 

 

Kuten taulukosta 10 huomataan, valituilla kulutuksen rajoilla luokka A vastaa reilusti suurinta 

osaa koko valmistuotevaraston vuoden kulutuksesta eli 83 %, mutta siihen kuuluu vain 10 % 

kaikista kyseisen varaston nimikkeistä. B-luokkaan kuluu A-luokkaan nähden lähes tuplasti 

enemmän nimikkeitä, mutta se vastaa kulutuksesta vain 13 %. A-luokka on siis kulutuksen 

kannalta selkeästi tärkein luokka. Valmistuotevaraston nimikkeistä 40 % kuuluu luokkaan C ja 

tämän luokan tuotteet vastaavat vuoden kulutuksesta vain 5 prosenttia. C-luokka on 

nimikemäärältään suurin luokka. 

 

Valmistuotevaraston arvosta suurimman osuuden, eli 34 %, vie luokan A-tuotteet. B-luokan 

osuus tämän varaston arvosta on vain 15 %, kun C-luokalla se on 25 %. D-luokan nimikkeitä 

on valmistuotevarastossa 32 % eli noin kolmasosa ja ne vievät reilun neljäsosan koko kyseisen 

varaston arvosta. Näin ollen valmistuotevaraston tilanne olisi parempi, jos D-luokan tuotteisiin 

olisi sitoutunut mahdollisimman vähän pääomaa. A-luokkaan on sitoutunut eniten pääomaa, 

joten valmistuotevarastoon sitoutunutta pääomaa pystyisi pienentämään nopeuttamalla 

kyseisen luokan nimikkeiden kiertoja. Toisaalta laskettujen kiertonopeuksien mukaan A-luokka 

kiertää jo valmiiksi nopeasti. 
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6.5 Valmistuotevaraston osa-alueet 

 

Valmistuotevarastossa nimikkeet jakautuvat yhdeksään eri osa-alueeseen tuoteryhmien 

perusteella. Nämä osa-alueet ovat nimetty kirjaimella V, jonka perässä on juokseva numero. 

Taulukossa 11 on selvitetty, miten eri tuoteryhmien nimikkeet jakautuvat A-, B-, C- ja D-

luokkiin sekä kuinka suuria nimikemäärältään nämä ryhmät ovat. 

 

Taulukko 11 Valmistuotevaraston luokkien jakautuminen varaston osa-alueisiin 

Osa-alue Nimikkeitä 

yhteensä 

A-luokan 

nimikkeet 

B-luokan 

nimikkeet 

C-luokan 

nimikkeet 

D-luokan 

nimikkeet 

V1 136 16 29 48 43 

V2 38 0 5 22 11 

V3 32 1 2 15 14 

V4 19 6 4 8 1 

V5 19 3 5 4 7 

V6 12 0 3 6 3 

V7 3 0 0 1 2 

V8 2 0 0 0 2 

V9 2 0 0 0 2 

 

Taulukosta 11 nähdään, kuinka erikokoisia valmistuotevaraston eri osa-alueet ovat ja miten eri 

lailla luokat näihin jakautuvat. Yli sadan nimikkeen tuoteryhmiä on yksi, noin kolmekymmenen 

nimikkeen ryhmiä on kaksi ja alle kolmenkymmenen ryhmiä on kuusi, joista kolme on kolmen 

tai kahden nimikkeen ryhmiä. Eniten nimikkeitä löytyy V1-tuoteryhmästä, jossa niitä on 136 

kappaletta. Toiseksi ja kolmanneksi eniten nimikkeitä on V2- ja V3-tuoteryhmissä. Näissä 

kolmessa ryhmässä on kaikista valmistuotevaraston C-luokan nimikkeestä 85 kappaletta eli 82 

%. Taas kaikista valmistuotevaraston D-luokan nimikkeistä kyseisissä ryhmissä on 68 

kappaletta eli 80 %. 

 

A-luokan nimikkeitä on yhteensä 26 kappaletta ja näistä suurin osa kuuluu V1-tuoteryhmään, 

jossa A-luokkaa on 16 kappaletta, ja V4, jossa niitä on kuusi kappaletta. Loput A-luokan 

nimikkeet ovat jakautuneet muihin tuoteryhmiin siten, että V5-tuoteryhmässä niitä on kolme ja 

V3-tuoteryhmässä yksi. Taas B-luokan nimikkeitä on yhteensä 48. Niistä myös suurin osa 

löytyy V1-ryhmästä, jossa niitä on 29 kappaletta. V2- ja V5-ryhmissä molemmissa nimikkeitä 
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on viisi kappaletta. Loput B-luokan nimikkeet ovat jakautuneet muihin raaka-ainevaraston osiin 

niin, että kyseisissä osissa niitä on neljä, kolme, kaksi tai ei yhtään.  

 

Kuten raaka-ainevarastossakin, myös valmistuotevarastossa C- ja D-luokan nimikkeiden määrä 

on suhteessa varaston osa-alueen kokoon.  Eniten molempia ryhmiä löytyy V1-ryhmästä. On 

huomioitavaa, että esimerkiksi V2-ryhmässä ei ole ollenkaan A-luokan nimikkeitä ja C-luokka 

on erittäin suuri. Verrattaessa esimerkiksi V4-ryhmään, jossa A-luokka on nimikemäärältään 

lähempänä C-luokkaa. Kuvasta 8 nähdään valmistuotevaraston arvon ja kulutuksen 

jakautuminen eri tuoteryhmissä. Siinä tuoteryhmät on järjestetty nimikemäärältään 

suurimmasta pienimpään. 

 

 

Kuva 8 Valmistuotevaraston arvon ja kulutuksen jakautuminen 

 

Kuvasta 8 nähdään, että selkeästi suurin osa valmistuotevaraston kulutuksesta eli tarkalleen 605 

800 € keskittyy V1-ryhmään. Sen lisäksi kulutukseltaan suurimmat tuoteryhmät ovat V4 ja V5, 

joiden kummankin ryhmän kulutus on yli 100 000 €. Kahdella tuoteryhmällä, V8 ja V9, vuoden 

2016 kulutus oli nolla. Koko valmistuotevarastossa kulutukseltaan kaksi tärkeintä nimikettä 

ovat V1-ryhmässä ja niiden kulutukset ovat 121 340 € ja 112 620 €. Nämä nimikkeet keskenään 

vastaavat noin 25 % koko valmistuotevaraston kulutuksesta. 
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Kuvasta 8 nähdään myös, että eniten arvoa on sitoutunut V1-tuoteryhmään, joka on 

kulutukseltaankin suurin ryhmä. Tässä ryhmässä arvoa on noin 77 490 €, joka on noin 42 % 

koko raaka-ainevaraston arvosta eli 183 010 €:sta. Toiseksi ja kolmanneksi arvokkaimmat 

tuoteryhmät ovat V3 sekä V5. Muiden ryhmien arvot ovat alle 10 000 €. Arvoltaan suurin 

nimike on V5-ryhmässä ja sen arvo on 16 440 €. Tämä nimike on noin 9 % koko 

valmistuotevaraston arvosta. Toiseksi suurin nimike on sama kuin V1-ryhmässä oleva 

kulutukseltaan suurin nimike. Tämän nimikkeen arvo on 14 630 €, mikä vastaa noin 8 % koko 

valmistuotevaraston arvosta. 

 

Kuvan 8 perusteella erityisesti arvoltaan merkittävimmissä ryhmissä kulutus on selkeästi arvoa 

suurempi eli kyseiset valmistuotevaraston osa-alueet kiertävät hyvin. Poikkeuksena ovat V3- ja 

V7-tuoteryhmät, joissa molemmissa on kulutusta, mutta se on pienempi kuin varasto-osan arvo. 

Kuvassa 9 on havainnollistettu valmistuotevaraston eri osa-alueiden kiertonopeuksien 

keskiarvot.  

 

 

Kuva 9 Valmistuotevaraston osa-alueiden kiertojen keskiarvot 

 

Kuvasta 9 huomaa, että V4-ryhmä kiertää selkeästi muihin varastoihin verrattuna nopeinten eli 

kahdesta kolmeen kertaa kuukaudessa. Se onkin kulutukseltaan toisena oleva ryhmä, mutta 

nimikemäärältään tässä ryhmässä on vain 19 nimikettä. Arvoltaan, kulutukseltaan ja 

nimikemäärältään merkittävin ryhmä, eli V1, kiertää toiseksi nopeinten eli lähes kerran 

kuukaudessa. Koko valmistuotevaraston keskikierto on noin 7,2 krt/a. Myös 

valmistuotevaraston kohdalla on huomioitava, että varaston nimikkeistä kolmasosan vievä D-

luokka on mukana keskiarvon määrityksessä.  
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7 KEHITYSEHDOTUKSIA 

 

Tässä luvussa annetaan esimerkkiyritykselle kehitysehdotuksia varastonohjauksen 

tehostamiseksi koko varastoon tehtyyn ABC-analyysiin perustuen. Ensimmäisen alaluvun 

aiheena on ABC-analyysi tekeminen säännöllisesti yrityksessä. Toisessa alaluvussa käsitellään 

raaka-ainevarastoon liittyviä kehitysehdotuksia ja kolmannessa alaluvussa käsitellään 

kehitysehdotuksia valmistuotevarastolle. Lopuksi neljännessä alaluvussa annetaan yleisiä 

kehitysehdotuksia varastojen ohjaamiseen liittyen. 

 

7.1 ABC-analyysin tekeminen säännöllisesti 

 

Yrityksessä voitaisiin tehdä kerran vuodessa koko varaston kattava luokittelu ABC-analyysiä 

hyödyntäen. Yrityksen varastokirjanpidossa käytössä oleva Visma Nova -ohjelma ei anna 

luokittelua kulutukseen perustuen, vaan sen sijaan vertailuperusteeksi voi valita liikevaihdon, 

katteen tai kappalemäärän (Visma 2015, 72). Esimerkiksi edellisen vuoden varaston 

kulutustietoihin perustuva luokittelu on helppo tehdä Excel-taulukkolaskentaohjelmaa 

käyttäen. Tämä antaisi suuntaa siitä, mitkä materiaalit tai tuotteet ovat eritoten euromääräisen 

kulutuksen kannalta tärkeimpiä niin raaka-aine- kuin valmistuotevarastossa eli mitä tulisi 

seurata ja ohjata tarkemmin. Lisäksi jos otetaan neljänneksi luokaksi 0-kulutuksen omaava D-

luokka, huomataan kyseisen luokan kehittyminen.  

 

ABC-analyysiä tehdessä on hyvä muistaa, että se antaa kuvan lähinnä menneen vuoden 

tapahtumista. Tulevana tarkastelukautena A-luokka ei välttämättä koostu läheskään samoista 

nimikkeistä. (Sakki 2009, 92.) Esimerkiksi yrityksen vuosien 2015 ja 2016 kulutustiedoissa on 

selkeitä eroja eri nimikkeillä. Siksi onkin suositeltavaa, että ABC-analyysi tehtäisiin 

säännöllisin väliajoin, kuten vuosittain. Säännöllisesti tehtynä analyysiä ei joka vuosi tarvitse 

tehdä samassa laajuudessa, sillä voidaan osittain hyödyntää aikaisempia analyysejä. 

 

7.2 Raaka-ainevarasto 

 

Yrityksen koko varaston arvosta noin kaksi kolmasosaa on kiinni raaka-ainevarastossa. Täten 

jos yritys haluaisi pienentää varaston arvoa ja sitä kautta varastoon sitoutunutta pääomaa, on 



45 

 

 

 

syytä aloittaa juuri raaka-ainevarastosta. Lisäksi tämän varaston kokoon voidaan vaikuttaa 

suoraan yrityksen ostotoiminnalla, johon vaikuttaminen on suhteessa helpompaa kuin 

valmistuotevarastossa, jonka kokoon vaikuttaa pitkälti asiakkaiden kysynnän ennustettavuus.  

  

7.2.1 A- ja B-luokan nimikkeet 

 

Erityisesti A-luokan, mutta myös B-luokan, nimikkeitä tulisi seurata ja ohjata tarkemmin, mikä 

vaatii ajantasaista varastokirjanpitoa. Nimittäin näissä luokissa on yhteensä vain 6 % koko 

raaka-ainevaraston nimikkeistä, mutta ne muodostavat yhdessä jopa 95 % vuoden 2016 

euromääräisestä kulutuksesta ja noin kolmasosan raaka-ainevaraston arvosta (taulukko 2) 

valituilla luokittelurajoilla. Tällä hetkellä A-luokka kiertää keskimäärin kahden kuukauden 

välein ja B-luokka puolen vuoden välein (taulukko 1). Tämä tarkoittaa, että raaka-

ainevarastossa varsinkin tärkeän B-luokan kierto on melko hidas. Raaka-ainevarastoon 

sitoutunutta pääomaa saataisiin pienennettyä nopeuttamalla kyseisten luokkien nimikkeiden 

kiertoja. Esimerkiksi taulukosta 6 nähdään, jos R1-materiaaliryhmän A-luokan nimikkeitä 

tilattaisiin tilausrytmiltään 8 viikon välein ja 8 viikon kulutuksen suuruisina erinä, kyseisiin 

nimikkeisiin sitoutuisi puolet vähemmän pääomaa. 

 

A-ja myös B-luokan nimikkeitä tulisi tilata pienemmissä erissä ja useammin, jotta niitä ei 

kasaannu varastoon, ja jos tämä ei vaikuta tilauksesta aiheutuviin kustannuksiin merkittävästi. 

Esimerkiksi näiden luokkien raaka-aineiden tai osien tilaaminen voitaisiin hoitaa joko 

jaksotettuna täydennyksenä eli tasaisin väliajoin tai tilauspistemenetelmällä hälytysrajoja 

hyödyntäen. Ajantasaisen varastokirjanpidon raporteissa tulisi seurata erityisesti A- ja B-

luokkien varastotasoja ja kiertoja. Lisäksi A-luokkien nimikkeiden tulisi jatkossakin kiertää 

nopeammin kuin B-luokan. 

 

7.2.2 C-luokan nimikkeet 

 

Raaka-ainevarastossa C-luokan nimikkeitä on 355 kappaletta, eli 27 %, ja näiden arvo yhteensä 

on 121 670 € (taulukot 1 ja 2). Tämän arvon osuus koko raaka-ainevarastosta on noin 22 %. 

Ihanteellisemmassa varastossa A-luokan arvo olisi suurin, sitten B-luokan ja pienimpänä C-

luokan arvo sekä D-luokan tuotteita ei olisi varastossa lainkaan. Eli tässä mielessä C-luokassa 
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tulisi mieluiten olla vähemmän arvoa kiinni. Lisäksi kyseinen luokka kiertää hitaasti, eli 

keskiarvoltaan noin joka toinen vuosi. Paremmin luokkaan kuuluvaa ylimääräistä arvoa kuvaa 

riiton keskiarvo, joka on C-luokassa noin 52 vuotta 2016 vuoden kulutustietojen perusteella. 

Liitteessä 1 on C-luokan kahdenkymmenen arvokkaimman nimikkeen tiedot ja näilläkin riitot 

ovat suuria: pienin on noin 7 vuotta ja suurin jopa 434 vuotta. 

 

Esimerkiksi kulutukseltaan alle 40 euron nimikkeitä on C-luokassa yhteensä 254 ja ne 

muodostavat arvoltaan 43 080 € eli 35 % koko luokan arvosta. Taas kulutukseltaan alle 5 euron 

nimikkeitä on yhteensä 125 eli noin kolmasosa kaikista C-luokan nimikkeistä ja ne vievät 

kyseisen luokan muodostamasta arvosta 8 % eli 9 440 €. Lisäksi C-luokassa yksittäisistä 

nimikkeistä 75 % on edelliseltä ostohinnaltaan alle 5 €. Yksittäisistä nimikkeistä ostohinnaltaan 

päälle 50 € on vain 5 % luokan nimikkeistä. C-luokka koostuu siis pääsääntöisesti 

pieniarvoisista tarveaineista ja osista, joiden kulutus ei ole suurta. Yrityksen olisi syytä koittaa 

pienentää C-luokan kokonaisnimikemäärää raaka-ainevarastossa. Nimikkeitä tulee kyllä ostaa, 

jos ja kun niille on käyttöä, mutta niiden eräkoissa tulisi olla tarkkana, jottei niitä pääse jatkossa 

kerääntymään varastoon liikaa. Toisaalta C-luokasta on hyvä poimia poikkeusnimikkeet, jotka 

esimerkiksi muodostavat tärkeän osan kokonaisuuden toimivuuden kannalta. Näiden kohdalla 

on oltava huolellinen, ettei puutetilanteita pääse syntymään. 

 

7.2.3 D-luokan nimikkeet 

 

Raaka-ainevarastossa D-luokan nimikkeitä on 892 kappaletta ja näiden arvo yhteensä on 

264 980 € (taulukko 1). D-luokan nimikkeet muodostavatkin huomattavimman osuuden eli 47 

% koko raaka-ainevaraston arvosta (taulukko 2). Siksi varastoon sitoutuneen pääoman 

vähentämiseksi on syytä kiinnittää huomiota tämän luokan sisältöön. Liitteessä 2 on listattu 

raaka-ainevaraston D-luokan kaksikymmentä suurimman arvon nimikettä. Esimerkiksi jo 

näiden nimikkeiden kokonaisarvo on noin 74 400 €, joka on 28 % koko D-luokan arvosta ja 

samalla 13 % koko raaka-ainevaraston arvosta. 

 

Yrityksen olisi syytä käydä läpi D-luokan nimikkeet ja tutkia ovatko niistä kaikki enää 

tarpeellisia vai tulisiko joistain päästä eroon. Tarpeellisuuden arvioimisessa on arvioitava 

esimerkiksi, onko nimikkeelle potentiaalista käyttöä tulevaisuudessa, onko se edelleen 
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käyttökelpoinen tai viekö sen varastoiminen liikaa fyysistä varastointitilaa. Ne nimikkeet, jotka 

eivät ole tarpeellisia, voidaan poistaa varastosta. Karruksen (2005, 182) mukaan nimikkeiden 

poistamiseen lyhyellä tähtäimellä on olemassa eri keinoja. Ensin kannattaa yrittää myymistä 

jopa alennuksella. Joskus raaka-ainenimikkeiden kohdalla voi olla mahdollista palauttaminen 

toimittajalle, mutta tämä ei ole välttämättä toimittajan kannalta suotavaa. Yksi vaihtoehto on 

myös lahjoittaa nimikkeet niitä tarvitsevalle taholle. Viimeiseksi vaihtoehdoksi jää tuotteiden 

tuhoaminen. (Karrus 2005, 182.)  

 

Esimerkiksi vuosittain tehdyn varaston nimikkeiden ABC-analyysin kautta nähdään 

nollakulutus D-luokan muodostuminen ja kehittyminen eri vuosina. Analyysin avulla voitaisiin 

välttää D-luokan nimikemäärän kasvaminen. Kaikki kuluttamattomat nimikkeet, niin arvoltaan 

pienemmät kuin suuremmat, olisi suositeltava käydä läpi kerran vuodessa. D-luokkaan 

sitoutunutta pääomaa on helpointa vähentää poistamalla ensin arvokkaampia nimikkeitä. 

Kuitenkin on tärkeintä, että yritys tiedostaa nollakulutus nimikkeiden olemassa olon varastossa 

ja sen, kuinka paljon ne sitovat pääomaa eli kuinka paljon niiden kautta olisi mahdollista 

pienentää varastoon sitoutunutta pääomaa. Tämä on huomioitava, vaikka yritys ei kokisikaan 

tarvetta poistaa kyseisiä nimikkeitä varastosta. D-luokan nimikkeille voi olla käyttöä 

jatkossakin esimerkiksi varaosina tai tuotekehityksessä, kuten prototyyppien tekemisessä. 

 

7.3 Valmistuotevarasto 

 

Yrityksen valmistuotevaraston eri luokat kiertävät jo valmiiksi melko nopeasti (taulukko 9). 

Sen sijaan D-luokan nimikkeet muodostavat noin kolmasosan koko valmistuotevaraston 

nimikemäärästä ja 26 % kyseisen varaston arvosta (taulukko 10). Valmistuotevarastoon 

sitoutunutta pääomaa saataisiinkin pienennettyä vähentämällä siellä olevien 0-kulutuksen 

omaavien tuotteiden määrää. 

 

Yritys tekee tällä hetkellä vuosittain inventaarion valmistuotevarastoonsa ja poistaa tuotteet, 

joille ei ole ollut asiakkaalla tarvetta edellisenä tai edellisinä vuosina ja joille ei nähdä kysyntää 

myöskään tulevaisuudessa. Poistettaessa tuotteet kirjataan ulos varastokirjanpidosta ja viedään 

pois aktiivisesta varastosta omaan varastoonsa. Toisaalta toimialasta ja tuotteiden 

asiakasspesifisyydestä johtuen tuotteilla, joilla ei ole ollut kysyntää esimerkiksi kahtena 
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peräkkäisenä vuonna, saattaakin olla kysyntää seuraavana eli kolmantena vuonna. Siksi 

valmistuotevarastossa säilytetään valmiita tuotteita joskus pidemmänkin aikaa. 0-

kulutustuotteiden läpikäymiseksi helpottaa, jos etukäteen määritellään säännöt, jonka mukaan 

inventaario suoritetaan. Yritys voisi määrittää yhden yleisen tai tarpeen mukaan tuotekohtaisen 

aikarajan, jonka sisällä kysyntää tulee ilmaantua tai tuote poistetaan varastosta. Koska tuotteet 

ovat asiakaskohtaisia, niiden myyminen toisille asiakkaille voi olla haasteellista tai jopa 

mahdotonta. 

 

B- ja erityisesti A-luokan nimikkeillä tulisi korostua tuotannon tilausohjautuvuus eli tuotteita 

tuotettaisiin mahdollisimman vähän varastoon etukäteen. Siksi erityisesti näiden luokkien 

sisältävien nimikkeiden kohdalla on tärkeä sopia asiakkaiden kanssa etukäteen tulevista 

toimituksista niin pitkälle tulevaisuuteen kuin mahdollista. Sopimusten kautta yritys pystyy 

tekemään tarkemman tuotantosuunnitelman. Ideaalitilanteessa A- ja B-luokkien kohdalla 

tiedettäisiin tarkalleen asiakkaiden kysyntämäärät ja niiden ajoittuminen, mutta tavoitteena on 

ainakin minimoida kysynnän ennustamisen epävarmuus. 

 

7.4 Yleisiä ehdotuksia 

 

Yrityksen varastoraportoinnissa käsiteltävänä oleva nimikekokonaisuus on erittäin laaja. Siksi 

voisi olla informatiivisempaa raportoida jossain määrin enemmän osasto- tai 

materiaaliryhmäkohtaisesti. Esimerkiksi peilaamalla koko varaston ABC-analyysiä myös 

raaka-aine- ja valmistevaraston eri osa-alueisiin, huomataan eri materiaali- ja tuoteryhmien 

eroavaisuudet niin arvossa, kulutuksessa, nimikemäärässä, kierrossa kuin tärkeydessä.  

Tunnistamalla raaka-ainevarastosta tärkeimmät materiaaliryhmät ja valmistuotevarastosta 

tärkeimmät tuoteryhmät, voitaisiin niitä seurata raportoinnissa erikseen sekä ajankohtaisesti 

että tarkemmin. Lisäksi on suositeltavaa seurata eri vuosien varaston arvon kehittymistä. Tällä 

hetkellä yritys seuraa arvon kehittymissä vuodessa kuukausitasolla, mutta kerättyä tietoa 

saattaisi olla hyödyllistä aika ajoin verrata myös historiatietoihin. Sen pohjalta nähdään 

suurimpien muutoksien ajoittuminen raaka-aine- ja valmistevarastossa sekä koko varastossa, 

minkä perusteella on helpompi löytää syyt poikkeuksille tai suuremmille arvon 

kehityssuunnille. Arvon muutoksia olisi hyvä peilata myyntiin ja varaston täydentämiseen eli 

ostotoimintaan.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Monessa yrityksessä varastointi on välttämätöntä. Asiakaskohtaisten lopputuotteiden 

tuottaminen kasvattaa yrityksen varastotasoja ja täten sitoo pääomaa varastoihin. Yrityksillä 

onkin tavoitteenaan yleensä pienentää varastoon sitoutunutta pääomaa, jotta sitä voitaisiin 

sijoittaa muihin paremmin tuottavuutta edistäviin kohteisiin. Varastoilla tulee silti pystyä 

jatkossakin turvaamaan toimituskyky- ja varmuus asiakkaan suuntaan, mikä luo omat 

haasteensa oikean tasapainon löytämiseen niin varastotasojen kuin varastonohjauksen kannalta. 

 

Esimerkkiyrityksen tapauksessa ja yleensäkin monessa yrityksessä varastoon sitoutunutta 

pääomaa voidaan pienentää poistamalla varastosta ylimääräisiä arvoa sitovia nimikkeitä sekä 

tehostamalla varastonohjausta eli sitä, miten varaston raha- ja materiaalivirtoja hallitaan. 

Varastoanalyysi perustuu nimikkeiden luokittelemiseen, jonka avulla on helpompi seurata eri 

luokkien kokonaisuutta ja koostumusta. Luokittelun avulla löydetään joukosta myös 

poikkeavuudet ja oleelliset asiat, jotka muuten peittyisivät kokonaiskeskiarvojen harhaan 

(Sakki 2009, 89). 

 

ABC-analyysi on toimiva tapa varastoanalyysin tekemiseen. Siinä tehdyn nimikkeiden 

luokittelun avulla huomataan varastosta tärkeimmät nimikkeet, joiden ohjaaminen tulisi olla 

erilainen kuin vähemmän tärkeiden nimikkeiden. Tässä työssä esimerkkiyrityksen raaka-aine- 

ja valmistuotevaraston nimikkeet jaettiin A-, B-, C- ja D-luokkiin vuoden 2016 euromääräisten 

varaston kulutuksen raja-arvojen perusteella. Huomattiin, että tärkeimpään A-luokkaan kuuluu 

noin 80 %, B-luokkaan noin 15 % ja C-luokkaan 5 % koko varaston kulutuksesta molempien 

varastojen kohdalla (taulukot 2 ja 10). Luokittelussa oli mukana oma D-luokkansa 

nollakulutuksen nimikkeille. Tehtyyn ABC-analyysiin pohjautuvat johtopäätökset yrityksen 

varastojen ohjauksen tehostamiseksi on koottu kuvaan 10. 
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Kuva 10 ABC-analyysin johtopäätökset 

 

Yrityksen koko varaston arvo on pääsääntöisesti kasvanut vuodesta 2012 lähtien (kuva 1). 

Tämän perusteella voidaan olettaa, että yrityksen olisi mahdollista tehostaa varastonohjaustaan. 

Varsinkin ostotoimintaan liittyen tulisi kiinnittää huomiota oikeanlaiseen tilausrytmiin ja 

eräkokoihin. Raaka-ainevarastoa voitaisiin täydentää luokkakohtaisten sääntöjen mukaisesti. 

Kuten kuvasta 10 nähdään, erityisesti A- ja B-luokan nimikkeitä tulisi tilata mahdollisuuksien 

mukaan varasto-ohjautuvasti pienemmissä erissä ja tiheämmin, jotta niiden kierrot 

nopeutuisivat. Lisäksi tärkeimpinä nimikkeinä ne vaativat tarkan ja ajantasaisen 

varastokirjanpidon erityisesti varastotasoihin ja kiertoihin liittyen. Luokkakohtaisessa 

ohjaamisessa tulee erottaa nimikekohtaiset poikkeavuudet. 

 

ABC-analyysin kautta löydettiin yrityksen varastoista paljon nimikkeitä, joiden kulutus on 

nolla tai lähes nolla. Eritoten raaka-ainevaraston D-luokan, eli kuluttamattomien nimikkeiden, 

määrä muodostaa noin 67 % kyseisen varaston nimikkeiden lukumäärästä ja 47 % arvosta 

(taulukko 2). Niiden kohdalla, kuten kuvassa 10 on havainnollistettu, yrityksen tulisi käydä läpi 

sekä arvoltaan pienemmät että suuremmat nimikkeet vähintään kerran vuodessa. Näin yritys 
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olisi tietoinen nollakulutus nimikkeiden olemassa olosta varastossa sekä siitä, kuinka paljon ne 

sitovat pääomaa. Yrityksen päätettäväksi jää, halutaanko kyseisiä nimikkeitä poistaa varastosta 

tai nähdäänkö niille jatkossa tarvetta esimerkiksi varasosina tai tuotekehityksessä, jos ne eivät 

vie likaa varastotilaa. 

 

Myös valmistuotevaraston D-luokan nimikkeet muodostavat koko varaston 32 % 

nimikemäärästä ja 26 % arvosta (taulukko 10). Siksi valmistuotevarastossa D-luokan tuotteet 

tulee jatkossakin käydä läpi kerran vuodessa ja poistaa nimikkeet, joille ei nähdä kysyntää 

tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa. Kuten kuvasta 10 on nähtävissä, valmistuotevarastossa A- 

ja B-luokan nimikkeillä tulisi korostua materiaaliohjauksessa asiakaslähtöisyys, jolloin 

kyseisten luokkien tuotteita valmistettaisiin varastoon mahdollisimman vähän etukäteen. Tässä 

auttaa asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset, joiden avulla sovitaan tulevista toimituksista ja 

jotka näin ollen auttavat tuotannonsuunnittelussa. 

 

Tulee huomata, että tässä työssä varastoanalyysi tehtiin pelkästään varastosta kulutuksen arvon 

perusteella. Tällöin halpa korkean menekin omaava ja kallis pienen menekin omaava nimike 

saattavat kuulua samaan luokkaan. Todellisuudessa näille eri nimikkeille voidaan tarvita täysin 

erilaisia ohjaustapoja. Työn jatkokehityksenä luokitteluun voitaisiinkin ottaa mukaan toinen 

luokittelukriteeri, kuten nimikkeen kate tai kriittisyys. Toisaalta nykyinenkin luokittelu antaa 

suuntaa tärkeimpien nimikkeiden löytämisessä. Yrityksessä kannattaakin tehdä säännöllisin 

väliajoin ABC-analyysi. Silloin huomataan muutokset muun muassa eri nimikkeiden 

tärkeydessä, minkä perusteella on helpompi suunnitella niille mahdollisimman tehokas ja 

ajankohtainen varastonohjaus. Lisäksi analyysin kautta nähdään, miten nollakulutus 

nimikkeiden muodostaman D-luokan määrä ja arvo muuttuvat.  
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Liite 1. Raaka-ainevaraston C-luokan arvokkaimmat nimikkeet 

   

 

  

Nimike Varastossa Yksikkö Arvo Riitto

Osa-alue R4

R4 nimike 1 196 kpl 9 110 € 33 a

R4 nimike 2 143 kpl 5 680 € 29 a

R4 nimike 3 107 m 1 630 € 10 a

Osa-alue R1

R1 nimike 1 1600 kpl 2 260 € 8 a

R1 nimike 2 28 kpl 1 640 € 7 a

R1 nimike 3 1187 kpl 1 530 € 11 a

R1 nimike 4 805 kpl 1 800 € 13 a

R1 nimike 5 219 kpl 1 750 € 22 a

R1 nimike 6 1374 kpl 2 010 € 31 a

R1 nimike 7 485 kpl 1 500 € 24 a

Osa-alue R17

R17 nimike 1 2249 m 4 450 € 58 a

R17 nimike 2 479 kpl 720 € 240 a

R17 nimike 3 407 m 670 € 288 a

Osa-alue R15

R15 nimike 1 234 kpl 2 180 € 59 a

R15 nimike 2 228 kpl 2 120 € 57 a

Osa-alue R9

R9 nimike 1 867 pc 3 230 € 434 a

Osa-alue R6

R6 nimike 1 50 m 2 310 € 125 a

Osa-alue R19

R19 nimike 1 17 m 1 590 € 7 a

Osa-alue R8

R8 nimike 1 18 kpl 1 430 € 18 a

Osa-alue R18

R18 nimike 18 0,91 kg 1 310 € 10 a



Liite 2. Raaka-ainevaraston D-luokan arvokkaimmat nimikkeet 

   

 

  

Nimike Varastossa Yksikkö Arvo

Osa-alue R1

R1 nimike 1 4747 kpl 3 370 €

R1 nimike 2 1807 kpl 2 390 €

R1 nimike 3 838 kpl 2 050 €

R1 nimike 4 1076 kpl 4 580 €

R1 nimike 5 1068 kpl 2 490 €

R1 nimike 6 64 kpl 3 140 €

R1 nimike 7 81 kpl 2 200 €

R1 nimike 8 1070 kpl 3 780 €

Osa-alue R11

R11 nimike 1 0,85 kg 4 460 €

R11 nimike 2 1,02 kg 2 940 €

R11 nimike 3 0,84 kg 4 670 €

R11 nimike 4 0,87 kg 3 760 €

R11 nimike 5 0,38 kg 3 470 €

Osa-alue R17

R17 nimike 1 6095 kg 6 100 €

R17 nimike 2 2905 kg 3 560 €

Osa-alue R16

R16 nimike 1 17770 m 8 170 €

Osa-alue R15

R15 nimike 1 400 kg 5 040 €

Osa-alue R10

R10 nimike 1 362 Ea 3 490 €

Osa-alue R19

R19 nimike 1 140 m 2 790 €

Osa-alue R5

R5 nimike 1 528 kpl 1 980 €
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