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1. JOHDANTO  

 

1.1. Työn taustat 

 

Varastonhallinta on tärkeä osa yritysten toimintoja, sillä varastoinnin kustannukset 

muodostavat huomattavan osuuden yritysten kustannuksista. Varastojen tehokkaalla 

hallinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen kannattavuuteen ja samalla palvelun 

laatuun. Varastot ovat lähes aina välttämättömyys yrityksille, jotta ne pystyvät pyörittämään 

liiketoimintaansa ja palvelemaan asiakasta mahdollisimman hyvin sekä nopeasti. 

Ylimääräistä ja turhaa varastointia tulee kuitenkin välttää ja varastotasoja seurata, jotta 

ylisuuret varastot eivät muodostu rasitteeksi yritykselle. Yhtenä varastonhallinnan 

tavoitteena onkin minimoida varastoinnista aiheutuvat kustannukset ja samaan aikaan 

varmistaa riittävä saatavuus nimikkeille. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, s. 

449–450) 

Varaosien varastonhallinta on erityisen tärkeää, sillä asiakkaat vaativat varaosille korkeaa 

saatavuutta ja nopeaa toimitusta. Pelkästään varastotasojen nostaminen ei kuitenkaan aina 

takaa korkeaa saatavuutta, vaan hyvä palvelutaso voidaan saavuttaa myös parantamalla 

tiedonvälitystä ja kehittämällä yhteistyötä toimitusketjussa. (Haverila ym. 2009 s. 445) 

Hyvin organisoitu tiedon jakaminen voi parantaa huomattavasti toimitusketjun tehokkuutta 

ja lyhentää toimitusaikoja sekä vähentää varastoinnin tarvetta.  (Chen, Yang & Yen 2007, s. 

497) 

Viime vuosien teknologian ja järjestelmien kehitys on mahdollistanut tavara- ja 

informaatiovirran tehokkaamman hallinnan, jonka myötä yritykset ovat alkaneet 

uudistamaan varastonhallinnan strategioitaan ja siirtymään kohti keskitetympää 

varastonhallinnan mallia. (Chen ym. 2007, s.497–502) Kohdeyrityksen tuotteita on myyty 

maailmanlaajuisesti ja EMEA-alueen (Europe, the Middle-East and Africa) laitteiden 

asennuskanta lasketaan kymmenissä tuhansissa. Huollon toiminta-alue on laaja ja varaosia 

varastoidaan monella eri organisaatiotasolla hyvän palvelun takaamiseksi. EMEA-alueen 

keskusvaraston lisäksi yrityksellä on EMEA-alueella 22 maakonttoria, jotka ovat itsenäisesti 

vastuussa varaosavarastoistaan. Hajautettu varastonohjaus on kuitenkin johtanut suurin 



9 

 

 

 

varastoihin ja erilaisiin toimintatapoihin, jonka takia yrityksessä halutaan tutkia olisiko 

maakonttoreiden varastonhallinnassa järkevää siirtyä kohti keskitetympää varastonhallintaa.  

1.2. Kohdeyritys 

Kohdeyritys on kansainvälinen yritys, jolla on Suomessa noin 230 työntekijää. Yrityksen 

palveluihin kuuluvat erilaiset elektroniset ratkaisut ja laitteet, joille yritys myös tarjoaa 

varaosa- ja huoltopalveluita. EMEA-alueen varaosien keskusvarasto sijaitsee Suomessa, 

jonka lisäksi huoltotoimintaa on ympäri Eurooppaa. Toimintaa hallinnoivat paikalliset 

maakonttorit, jotka vastaavat oman alueen huoltotoiminnoista ja varaosamyynnistä. Vuonna 

2018 EMEA-alueen huoltotoimintojen liikevaihto oli -- miljoonaa euroa, josta 

varaosamyynnin osuus oli 16 prosenttia. 

1.3. Työn tavoitteet 

 

Työn keskeisenä tavoitteena on tutkia, onko yrityksen maakonttoreiden kannattavaa siirtyä 

nykyisestä hajautetusta varastonhallinnan mallista kohti keskitetympää varastonhallinnan 

mallia. Työn päätutkimuskysymys muodostuu seuraavaksi: 

– Tuleeko maakonttoreiden varastoja ohjata keskitetysti vai hajautetusti? 

Maakonttoreiden varastot aiheuttavat yritykselle huomattavia kustannuksia, jonka johdosta 

varastojen tarkastelu on tärkeässä roolissa tutkittaessa maakonttoreiden varastonhallinnan 

nykytilaa. Tavoitteena on luokitella varaosia monikriteerisellä luokittelumenetelmällä ja 

analysoida varaosavarastojen kiertonopeuksia ja epäkuranttiusriskiä.  Analyysien perusteella 

luodaan toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on tarjota ohjenuora varastonhallinnan 

uudistamiseen. Seuraavilla alatutkimuskysymyksillä täydennetään päätutkimuskysymystä: 

– Kuinka paljon maakonttorit varastoivat varaosia ja kuinka suuri kulutus 

varaosilla on? 

– Miten varaosia tulisi luokitella? 

– Miten varaosavarastoja tulisi ohjata? 

– Mitä varaosia maakonttoreiden tulisi varastoida? 

– Millä varastonohjauksen menetelmillä voidaan tehostaa maakonttoreiden 

varaosien varastonhallintaa? 
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1.4. Työn rajaukset 

 

Työ on rajattu koskemaan EMEA-alueen maakonttoreita ja erityisesti 3-vaihe varaosien 

varastointia. EMEA-alueen 3-vaihe varaosien keskusvarasto on mukana diplomityössä vain 

toimittajan roolissa. Näin ollen EMEA-alueen keskusvaraston varastoja ei huomioida tai 

analysoida tarkemmin tässä työssä johtuen rajallisesta ajasta. Työssä esitetyt päätelmät 

perustuvat pelkästään maakonttoreiden varaosavarastoista tehtyihin laskelmiin ja 

kustannusarvioihin.  Luottamuksellisista syistä euromääräisiä arvoja ei esitetä. 

Varastonhallinnan nykytilaa selvitetään kyselyn avulla 19 maakonttorin kohdalla, jonka 

lisäksi varastojen analysointi suoritetaan kymmenelle Oracle-toiminnanohjausjärjestelmää 

käyttävälle maakonttorille. Kyselyssä mukana olleet yhdeksän maakonttoria rajautuvat pois 

tässä vaiheessa työtä, sillä yrityksen raportointijärjestelmä ei sisällä kyseisiä maita, eikä 

maakonttoreiden varastoista ole saatavilla vertailukelpoista dataa. Kuvassa 1 havainnoidaan 

diplomityön laajuutta. 

 

Kuva 1. Diplomityön rajaukset. 

1.5. Työn toteutus 

 

Työ toteutetaan vuoden 2019 maaliskuun ja elokuun välisenä aikana ja työssä sovelletaan 

toimintatutkimukselle ja tapaustutkimukselle ominaisia lähestymistapoja. 

Toimintatutkimuksessa pyritään löytämään ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan 

lähestymällä tutkimusongelmaa yhdistäen historiallista dataa, teoriaa sekä käytäntöjä 

yhteen. Toimintatutkimusten tuloksia on vaikea toistaa ja arvioida, sillä toimintatutkimuksen 

suorittamiseen tarvitaan ymmärrystä yrityksen prosesseista sekä toimintaympäristöstä. 

Tämän lisäksi tutkimustulokseen vaikuttavat monet kohdeyrityksen erityispiirteet. Tästä 
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syystä toimintatutkimuksen tuloksia tulee katsoa kriittisesti ennen kuin tutkimuksen tuloksia 

voidaan käyttää laajemmassa mittakaavassa. (Metsämuuronen 2011, s. 106–107)  

Tapaustutkimukselle on ominaista, että tutkimuksen kohde on yksittäinen organisaatio ja 

tutkimus kohdistuu yhteen osa-alueeseen. Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohdetta 

lähestytään käyttämällä useita menetelmiä, joilla luodaan yleiskäsitys tutkimuksen kohteesta 

ja sen toimintaympäristöstä.  Informaatiota kerätään usein kyselyillä, havainnoimalla, 

haastatteluilla sekä dokumentteja tutkimalla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, s. 178–

179) 

 

Työn alku koostuu työn teoreettisesta osasta, joka pohjustaa seuraavien lukujen empiiristä 

osaa. Johtopäätökset tehdään teoreettisten ja empiiristen osioiden perusteella. Kokonaiskuva 

maakonttoreiden varastonhallinnan nykytilasta muodostetaan henkilökunnan haastatteluista 

ja word-pohjaisesta kyselystä. Tilausprosessien kuvaus tehdään vuorovaikutuksessa 

yrityksen henkilökunnan kanssa. Maakonttoreiden varaosavarastoja koskeva data kerätään 

yrityksen käyttämästä raportointijärjestelmästä ja varastojen analysointi suoritetaan 

teoriaosuudessa kuvatuilla menetelmillä. 

1.6. Työn rakenne 

 

Tässä kappaleessa kuvataan diplomityön rakenne. Työ on jaettu kuuteen osa-alueeseen, 

jotka ovat johdanto, varaosien varastonhallinta, varastonhallinta kohdeyrityksessä, 

maakonttoreiden varaosavarastot, johtopäätökset ja yhteenveto. Työn rakenne on esitetty 

kuvassa 2 input/output-kaaviona. Input-osio kertoo, mistä luku on saanut syötetietonsa ja 

output-osio kertoo, mitä tietoa luku tuottaa. (Slack, Brandon-Jones, Johnston & Betts 2015, 

s. 10–11) 
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Kuva 2. Diplomityön rakenne input/output-kaaviona. 

Työn ensimmäinen luku on johdanto, jossa esitellään työn taustat, kohdeyritys, työn 

tavoitteet, rajaukset, toteutustapa ja rakenne. Johdannon tarkoitus on avata diplomityön 

taustoja ja kertoa, miksi työ on tärkeä yritykselle. 

Johdannon jälkeen työ etenee teoreettiseen osuuteen, jossa syvennytään tarkemmin 

varastonhallinnan teoriaan ja luodaan pohja seuraavien kappaleiden analyyseille. 

Teoriaosuuden alussa käydään läpi varaosien erityispiirteitä ja minkälaisia haasteita 

varaosien varastonhallinta aiheuttaa. Luvussa käydään myös läpi, mitä kustannuksia 

varastointi aiheuttaa ja miten varastoinnin kustannuksia voidaan laskea optimoimalla 

varastotäydennysten tilausmäärät käyttämällä kirjallisuuden laskukaavoja. Luvussa 
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esitellään myös erilaisia nimikkeiden luokittelu- ja varastonohjausmenetelmiä, joiden avulla 

varastoja voidaan ohjata tehokkaammn. Yrityksen varaosien varastointiverkosto on 

monitasoinen, minkä johdosta teoriaosuudessa avataan tarkemmin miten monitasoinen 

varastointiverkosto toimii. Tämän lisäksi teoriaosuudessa syvennytään hajautetun ja 

keskitetyn varastonhallinnan malleihin ja pohditaan niiden välisiä eroja. Luvun lopussa 

keskitytään vielä menekin ennustamisen keinoihin, sillä se on tärkeä osa varastonhallinnan 

toimintoja. 

Työn kolmannessa luvussa siirrytään teoreettisesta osuudesta työn empiirisen osuuteen, 

jossa käydään tarkemmin läpi yrityksen varastonhallinnan nykytilaa. Luvun alussa kuvataan 

yrityksen varastointiverkoston rakenne ja avataan laajemmin yrityksen huoltotoimintoja. 

Tämän lisäksi luvussa kuvataan yrityksen sisäiset tilausprosessit, sillä yrityksen nykyiset 

prosessit ovat monivaiheiset ja mutkikkaat. Varastointiverkoston ja tilausprosessien 

kuvauksilla pohjustetaan luvun lopun osuutta, jossa selvitetään tarkemmin maakonttoreiden 

varastonhallinnan nykytilaa maakonttoreille lähetettyjen kyselyiden avulla. Kyselyn 

tuloksista tehdään yhteenveto, jonka lisäksi luvussa tuodaan esiin kyselyistä nousseita 

asioita.  

Empiirisen osuuden jälkeen siirrytään maakonttoreiden varaosavarastojen tarkempaan 

tarkasteluun ja analysointiin. Luvun alussa käydään läpi varastodatan keräystavat ja kuinka 

sitä on käsitelty. Tämän jälkeen siirrytään varsinaiseen varastojen analysointiin, jossa 

varastojen analysointi suoritetaan maakonttorikohtaisesti jokaiselle Oraclea käyttävälle 

maakonttorille. Analysointia varten nimikkeet luokitellaan ABC-XYZ-analyysin perusteella 

eri ryhmiin, jonka lisäksi X-luokan nimikkeille lasketaan teorialuvussa esitettyjen kaavojen 

avulla optimaaliset varastotasot. Luvun lopussa tehdään yhteenveto maakonttoreiden 

varaosavarastoista käymällä läpi varastojen kiertonopeuksia eri nimikeluokille, sekä 

analysoidaan maakonttoreiden varaosavarastojen epäkuranttiusriskejä. 

Teoreettisen ja empiirisen osuuden perusteella tehdään SWOT-analyysi keskitetylle ja 

hajautetulle varastonhallinnan mallille. SWOT-analyysin seurauksena luodaan 

toimintasuunnitelma, joka sisältää ehdotelman siitä, kuinka kohdeyrityksen tulisi muuttaa 

maakonttoreiden varastonhallintaa.  Tässä kohti työtä paneudutaan etenkin keskitetyn 

varastonhallinnan mahdolliseen hyötypotentiaaliin. Työn viimeisessä luvussa tiivistetään 

edellisissä luvuissa käydyt asiat ja kerrataan edellisten lukujen tulokset. 
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2. VARAOSIEN VARASTONHALLINTA 

 

Varaosilla on monia erityispiirteitä, minkä takia niiden varastonhallintaan eivät usein sovellu 

perinteiset varastonhallinnan menetelmät. Varaosia on usein tuhansia, niiden kysyntä on 

vaikeasti ennustettavaa ja varaosien riski vanhentua varastossa on suuri. Laitteen 

vikaantuminen saattaa seisauttaa yrityksen tuotannon ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia 

menetyksiä, minkä takia varaosat ovat usein kriittisiä yritysten liiketoiminnan kannalta. 

Asiakkaat vaativat toimitukset nopeasti, jonka johdosta laitteen toiminnan kannalta kriittisiä 

varaosia varastoidaan suuria määriä varmuuden vuoksi. Varaosien tulee olla saatavilla 

oikeassa kohdassa toimitusketjua, jotta yritys voi saavuttaa riittävän saatavuuden ja 

tavoittelemansa palvelutason. Varaosat ovat kuitenkin usein kalliita, jolloin varastoinnista 

aiheutuvien kustannusten minimointi ja saatavuuden turvaaminen ovat keskeisiä tekijöitä 

varaosavarastojen suunnittelussa. (Hassan, Khan & Hasan 2012, s. 344–345; Turrini & 

Meissner 2019, s. 188) 

Varaosien varastoiminen lähellä asiakasta nopeuttaa toimitusta, mutta samalla kasvattaa 

kokonaisvarastojen määriä ja kustannuksia. Varaosien varastoiminen jokaisella 

varastointiverkoston tasolla nostaa huomattavasti ylivarastoinnin riskiä ja samalla sitoo 

pääomaa varastoihin. Useammassa paikassa varastointi vaikeuttaa varaosien varastotasojen 

seurantaa, sillä aina ei ole selvää, missä kyseinen varaosa on juuri sillä hetkellä varastoituna. 

Varastoinnin keskittäminen yhteen paikkaan puolestaan mahdollistaa 

kustannustehokkaamman varastoinnin ja paremman saatavuuden koko markkina-alueelle, 

sekä helpottaa varastotasojen seurantaa. Liian pienet varastotasot saattavat kuitenkin johtaa 

puutetilanteista aiheutuviin kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Näin ollen 

varastoja suunnitellessa tasapainoillaan hyvän palvelutason ja kustannustehokkaan 

toiminnan välillä. (Hopp 2003, s. 132–133; Mehdizadeh 2019, s. 3)   

2.1. Varaosat 

 

Monilla yrityksillä on käytössään liiketoiminnan kannalta kriittisiä laitteita, minkä takia 

näiden laitteiden huoltaminen on tärkeää. Laitteen rikkoontuessa tai tietyn ajan kuluessa 

laitteen vikaantunut tai vanhentunut osa korvataan uudella vastaavalla osalla eli varaosalla. 

Varaosat voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: korjattaviin ja ei-korjattaviin. Korjattavat 
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varaosat ovat usein kalliita sekä monimutkaisia varaosia, joiden korjaaminen on 

taloudellisesti järkevää, kun taas ei-korjattavat varaosat ovat kertakäyttöisiä ja ne vaihdetaan 

aina uuteen varaosaan, jolloin vanha osa hävitetään. (Fortuin & Martin 1999, s. 950)  

Laitteiden huollon elinkaari on pidempi kuin niiden tuotannon elinkaari, jolloin varaosia 

joudutaan varastoimaan vielä pitkään varsinaisen tuotannon loputtua. Varaosilla on kolme 

tunnistettavaa elinkaaren vaihetta: esivaihe, normaalivaihe ja loppuvaihe. Esivaiheelle on 

tyypillistä, että osiin ja komponentteihin käytetty teknologia on uutta ja näiden osien 

käyttäytymisestä käytännössä tiedetään hyvin vähän. Kysynnän arviointi on hankalaa, sillä 

tuotanto on vasta aloitettu ja varaosien kysyntä on vähäistä, jolloin menekkiennusteet 

perustuvat lähinnä henkilöstön kokemuksen ja ammattitaidon perusteella tehtyihin arvioihin. 

Normaalivaiheessa tuotanto on ollut jo useamman vuoden käynnissä ja varaosille alkaa 

muodostua kysyntää ensimmäisten laitteiden rikkoontuessa. Normaalivaiheessa ennusteiden 

luominen suuren kysynnän tuotteille alkaa olemaan mahdollista. Viimeisessä 

loppuvaiheessa laitteiden ja usein myös varaosien tuotanto on loppunut, mutta huollon 

elinkaari jatkuu vielä pitkään. Tässä vaiheessa varaosille joudutaan usein tekemään 

viimeinen suurempi ostotilaus, joka kattaa varaosan kysynnän elinkaaren loppuun. (Fortuin 

& Martin 1999, s. 950–951; Patton & Steele 2003, s. 36–38) 

2.2. Varaosien luokittelu 

 

Yrityksillä on usein tuhansia nimikkeitä valikoimissaan, jolloin kaikkien nimikkeiden 

tarkempi materiaalinhallinta ei ole resurssien käytön kannalta järkevää. Nimikkeiden 

luokittelu eri ryhmiin helpottaa varastonhallintaa ja ohjaa keskittymään liiketoiminnan 

kannalta olennaisten nimikkeiden hallintaan. Luokittelun kautta nimikkeille voidaan valita 

erilaiset varastointipolitiikat, joiden avulla yritys voi laskea kustannuksiaan ja samalla 

parantaa palvelutasoa. Varaosien varastonhallintaa on tutkittu laajasti viime 

vuosikymmenten aikana ja erilaisilla varastointistrategioilla on pyritty vastaamaan 

seuraaviin peruskysymyksiin: Mitä varaosia varastoidaan? Missä varaosia varastoidaan ja 

kuinka paljon? (Mehdizadeh 2019, s. 2; Molenaers 2012, s. 570) 
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2.2.1. ABC-analyysi 

 

ABC-analyysi on yleisin määrälliseen lähestymistapaan perustuva luokittelukeino, jossa 

luokittelukriteerinä käytetään tyypillisesti nimikkeen volyymiä arvostettuna nimikkeen 

hankintahintaan. Analyysi on johdettu 20/80-säännöstä, jonka mukaan 20 % nimikkeistä tuo 

80 % myynnistä ja kustannuksista, jolloin erityisesti näiden nimikkeiden hallintaan 

kannattaa panostaa. ABC-analyysissä nimikkeet jaetaan kuvan 3 mukaisesti A-, B- ja C-

luokkiin ja näin erotellaan nimikkeet, joiden vaikutus kokonaiskustannuksiin on suurin. 

(Haverila ym. 2009, s. 457–458) 

 

Kuva 3. ABC-analyysi. (Muokattu lähteestä Haverila ym. s. 457) 

ABC-analyysissa jaottelu voidaan tehdä prosenttiosuuksina, jossa esimerkiksi A-ryhmään 

sijoitetaan 80 prosenttia myyntivolyymin omaavista nimikkeistä, B-ryhmään 15 prosenttia 

myyntivolyymin omaavista nimikkeistä ja C-ryhmään 5 prosenttia myyntivolyymin 

omaavista nimikkeistä. (Scholz-Reiter, Heger, Meinecke & Bergmann 2012, s. 446) Vaikka 

ABC-analyysi on yksinkertainen ja helppo suorittaa, on menetelmää kritisoitu liian 

karkeaksi varaosien luokitteluun, sillä se ottaa huomioon vain yhden ulottuvuuden 

nimikkeiden ominaisuuksista. (Sarmah & Moharana 2015, s. 457) 
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2.2.2. XYZ-analyysi 

 

Perinteisen ABC-analyysin rinnalle on luotu muihin kriteereihin perustuvia luokittelutapoja, 

jotka ottavat taloudellisen näkökulman lisäksi huomioon muita näkökulmia. Yksi tällainen 

luokittelutapa on XYZ-analyysi, jossa nimikkeiden luokittelussa otetaan huomioon 

esimerkiksi nimikkeen kysynnän vaihtelu tai kysynnän toistuvuus. Tällöin Z-luokkaan 

sijoitetaan nimikkeet, joiden kysyntä on täysin epäsäännöllistä tai olematonta. Y-luokkaan 

sijoitetaan nimikkeet, joiden kysyntä on vakaampaa, mutta edelleen kysyntä suhteellisen 

epäsäännöllistä. X-luokkaan sijoitetaan säännöllisen kysynnän nimikkeet, joiden kysynnän 

vaihtelu on melko pientä. XYZ-analyysia käytetään yleisimmin tukemaan ABC-luokittelua, 

jolloin luokittelut yhdistetään monikriteeriseksi ABC-XYZ-analyysiksi. ABC-XYZ-

analyysissä nimikkeistä muodostetaan AX-, BX-, CX-, AY-, BY-, CY-, AZ-, BZ- ja CZ-

luokat. Koska nimikkeiden kysyntä on vaihtelevaa ja kysyntä voi muuttua nopeasti, tulisi 

analyysi suorittaa vähintään kerran vuodessa. (Scholz-Reiter ym. 2012, s. 445–446) 

Liu, J & Liu, Z.G. (2013, s. 364) ovat luoneet kuvan 4 matriisin, jossa määritellään ABC-

XYZ-analyysin perusteella eri luokille erilaiset ohjausmenetelmät. X-luokan nimikkeiden 

kysyntä on helpoiten ennustettavaa, jolloin niiden varaston ohjaamiseen voidaan käyttää 

automaattisia varastonohjausmenetelmiä. Z-luokan nimikkeiden kysyntä on taas vaikeasti 

ennustettavaa, jonka takia niiden ohjaamiseen eivät sovellu automaattiset ohjausmenetelmät 

vaan ohjaamiseen tarvitaan manuaalista työtä. (Liu, J. & Liu Z.G. 2013, s. 363–364) A-

luokan nimikkeet ovat arvokkaita, jonka takia niiden ohjaamisen tulee olla tarkkaa, kun taas 

B- ja C-luokan nimikkeiden hallintaan voidaan käyttää karkeita menetelmiä. (Haverila ym. 

2009, s. 458) 
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Kuva 4. Varastonohjaus ABC-XYZ-analyysin perusteella. (Muokattu lähteestä Liu, J. & Liu 

Z.G. 2013, s. 364) 

2.2.3. VED-analyysi 

 

ABC- ja XYZ-analyysit eivät ole usein riittäviä luokittelukeinoja nimikkeille, joiden 

erityispiirteisiin kuuluu niiden arvon ja kysynnän lisäksi muita tekijöitä. Osa C-luokan 

nimikkeistä saattaa olla halpoja ja niiden menekki vähäistä, mutta ne ovat silti tärkeitä 

laitteen toimivuuden kannalta. Tästä syystä kysynnän ja talouden näkökulmasta 

luokittelevien analyysien rinnalle on luotu laadullisiin kriteereihin perustuvia luokitteluja, 

joissa otetaan huomioon myös nimikkeen muita erityispiirteitä. Nimikkeiden luokittelun 

kriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi nimikkeen kriittisyyttä, korvattavuutta, 

toimitusaikaa, luotettavuutta tai elinkaaren vaihetta. (Mehdizadeh 2019, s. 2).  Yksi tällainen 

laadullisiin kriteereihin perustuva lähestymistapa on VED-analyysi (Vital, Essential, 

Desirable), joka ottaa huomioon nimikkeen kriittisyyden prosessille tai laitteelle. Nimikkeen 

kriittisyys voidaan nähdä monella eri tavalla ja VED-analyysiin voidaan käyttää monia eri 

kriittisyyden perusteita. Huiskosen (2001, s. 127) mukaan varaosan varastosijaintiin 

vaikuttaa muiden tekijöiden ohella se, kuinka kiireellisesti sitä tarvitaan. Mitä nopeammin 

varaosaa tarvitaan, sitä lähempänä asiakasta varaosa tulee varastoida. 

Varaosaliiketoiminnassa on hyödyllistä tietää, kuinka nopeasti varaosaa tarvitaan, jolloin 

yhtenä käytännönläheisenä kriittisyyden kriteerinä voidaan käyttää prosessikriittisyyttä. 

Nimikkeen kriittisyyttä peilataan tällöin puutetilanteesta aiheutuviin ongelmiin prosessille 

tai laitteelle ja kriittisyys määritellään sen mukaan, kuinka nopeasti varaosa tulee vaihtaa tai 

korjata, jotta toiminta voi jatkua normaalisti. VED-analyysissä nimikkeet jaetaan kolmeen 

kategoriaan, joista kiireellisimpiin Vital-kategorian nimikkeisiin luokitellaan ne varaosat, 
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jotka vaikuttavat oleellisesti laitteen toimintaan, jolloin ne tulee vaihtaa tai korjata heti vian 

ilmaantuessa. Toiseen Essential-kategoriaan luokitellaan ne varaosat, joiden rikkoontuessa 

toimintaa pystytään jatkamaan lyhyen aikaa tilapäisillä järjestelyillä, kunnes varaosa saapuu. 

Kolmanteen Desirable-kategoriaan luokitellaan varaosat, jotka eivät ole laitteen toiminnan 

kannalta kriittisiä eivätkä vaikuta laitteen toimivuuteen lyhyellä aikavälillä, jolloin varaosa 

voidaan toimittaa kiireettömästi. VED-analyysiä on kritisoitu siitä, että luokittelu perustuu 

asiantuntijoiden arvioihin, joka saattaa johtaa subjektiivisiin ja eriäviin luokittelutapoihin. 

(Huiskonen 2001, s. 127; Stoll, Kopf, Schneider & Lanza 2015, s. 227) 

Patton & Steelen (2003, s. 257) mukaan halvat, säännöllisesti käytettävät varaosat on yleensä 

järkevä varastoida lähellä asiakasta. Näitä varaosia ovat muun muassa sulakkeet, mutterit, 

liittimet ja filtterit. Kalliiden, korjattavien ja pienen kysynnän varaosien varastointi 

kannattaa keskittää keskusvarastoihin mahdollisuuksien mukaan, sillä näiden varaosien 

varastointi lisää huomattavasti varastonpitokustannuksia. Yleisenä sääntönä voidaan pitää, 

että huoltoteknikoiden ei tulisi varastoida ollenkaan osia, joita ei ole käytetty viimeisen 

kolmen kuukauden aikana. Patton & Steelen kuvassa 5 esittämän mallin mukaan varaosat, 

joita tarvitaan useimmilla huoltokeikoilla, voidaan varastoida huoltoteknikon omassa 

varastossa. Varaosat, joita tarvitaan alle neljässä tunnissa, tulisi varastoida 

paikkakuntakohtaisissa varastoissa, jolloin varaosa pystytään toimittamaan kuriirilla 

nopeasti asiakkaan tiloihin huoltoteknikolle. Varaosat, jotka tulee vaihtaa kahdeksan tunnin 

sisään, tulisi varastoida maakohtaisissa varastoissa, joista ne kuljetetaan nopeimmalla 

mahdollisella toimitustavalla. Varaosat, joita tarvitaan seuraavana työpäivänä tai 

myöhemmin, tulisi varastoida keskusvarastossa, josta ne toimitetaan tarpeen mukaan joko 

kuriirilla tai muulla halvemmalla kuljetusmuodolla. (Patton & Steele 2003, s. 257) 

 



20 

 

 

 

 

Kuva 5. Varaosien varastosijainnit kiireellisyyden mukaan. (Muokattu lähteestä Patton & 

Steele 2003, s. 257) 

 

2.2.4. Monikriteerinen luokittelu 

 

Yhteen kriteeriin perustuvat luokittelutavat eivät ole usein riittäviä luokittelukeinoja 

nimikkeille, joilla on monia ominaispiirteitä. Tämä on johtanut monen kriteerin 

käyttämiseen ja luokittelutapojen yhdistämiseen, jolloin luokittelumenetelmät ottavat 

huomioon kahta tai useampaa kriteeriä, kuten nimikkeen kestävyyttä, vanhentumista, 

yhteensopivuutta, toimitusaikaa, luotettavuutta tai kriittisyyttä. Varaosien luokittelua on 

tutkittu paljon ja luokitteluun on luotu monia erilaisia teorioita ja luokittelutapoja. Osa 

tutkijoista on käyttänyt monikriteeriseen luokitteluun kaksitasoista luokittelua, jossa 
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kriteereinä ovat varastonpitokustannukset sekä nimikkeen kriittisyys, kun taas osa tutkijoista 

on lähestynyt luokittelua useamman ominaisuuden, kuten nimikkeen saatavuuden, 

kriittisyyden, hinnan, painon, menekin ja korjauksen tehokkuuden kautta. Varaosien 

luokitteluun ei ole löydetty yhtä oikeaa tapaa, vaan luokittelutavat vaihtelevat yritysten 

tarpeiden mukaan.  Useamman kriteerin käyttäminen luokittelussa on kuitenkin erityisen 

hyödyllistä varaosille, joilla on useita erityispiirteitä. (Huiskonen 2001, s. 127; Mehdizadeh 

2019, s. 2) 

Stoll ym. (2015, s. 228) ovat yhdistäneet ABC-, XYZ- ja VED-luokittelun yhdeksi 

kolmiulotteiseksi matriisiksi, jota voidaan käyttää varaosien varastointipolitiikkaa 

suunnitellessa. Kuvassa 6 on Stoll ym. luoma matriisi, joka sisältää varaosien 

varastonhallinnan kannalta olennaisimmat kriteerit eli nimikkeen arvon, kysynnän 

ennustettavuuden sekä nimikkeen kriittisyyden. 

 

Kuva 6. Kolmiulotteinen malli yhdistetyssä ABC-, XYZ- ja VED-luokittelussa. (Muokattu 

lähteestä Stoll ym. 2015, s. 228) 

 

Stoll ym. mukaan A-, X- ja D-luokan nimikkeet tulisi varastoida keskitetysti, sillä niistä 

aiheutuvat suurimmat varastonpitokustannukset, niiden kysyntä on helpoiten ennakoitavissa 

eivätkä ne ole kriittisiä. C-, Z- ja V-luokan nimikkeet tulisi taas varastoida mahdollisimman 
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hajautetusti, sillä ne ovat halpoja, huonosti ennustettavia ja kriittisiä, jolloin niitä kannattaa 

varastoida mahdollisimman lähellä asiakkaita. (Stoll ym. 2015, s. 228) 

2.3. Varastointi 

 

2.3.1. Varastoinnin kustannukset 

 

Varastoinnin kustannukset muodostuvat tilaus-, varastonpito- sekä puutekustannuksista. 

Yhdessä nämä kustannukset muodostavat huomattavan osan yrityksen kustannuksista, 

minkä takia on tärkeää ymmärtää mistä nämä kustannukset aiheutuvat.  (Shenoy & Rosas 

2018, s. 19) Puutekustannukset muodostuvat, kun kysyntä ylittää varastossa olevan 

tarjonnan. Puutekustannuksia on hankala arvioida tai mitata, mutta kustannukset aiheutuvat 

mahdollisen myynnin menettämisestä, asiakastyytäisyyden laskemisesta, 

viivästysmaksuista sekä laitteen rikkoontumisen aikaisista kustannuksista. (Stevenson 2009, 

s. 556) 

Varastonpitokustannukset muodostuvat sitoutuneesta pääomasta, tilakustannuksista, 

työvoimasta, hävikistä ja vakuutuksista. Etenkin sitoutuneen pääoman kulut muodostavat 

merkittävän osan varastoinnin kustannuksista. Kulut muodostuvat pääomasta, joka on kiinni 

yrityksen varastossa sen sijaan, että sitä voitaisiin käyttää johonkin muuhun tuottavampaan 

toimintaan. Sitoutuneen pääoman kustannukset voivat vaihdella suuresti, sillä niiden 

määrittämiseen vaikuttavat esimerkiksi yrityksen sijoitetun pääoman tuottotavoitteet. 

Tilakustannukset muodostuvat varastointiin tarvittavan tilan vuokrakuluista, sekä 

hyllytykseen tarvittavien välineiden kustannuksista. Työvoimakustannukset muodostuvat 

työntekijöistä, jotka ylläpitävät varastodataa ja hallitsevat varastoa. Varastonhallintaan 

käytetty aika voi olla huomattava, jolloin yhdenkin osanumeron pitäminen varastossa voi 

maksaa huomattavasti yritykselle. Vakuutuskustannukset muodostuvat yrityksen ottamista 

vakuutuksista varaston nimikkeille ja varastolle. Vakuutukset kattavat yleensä tulipaloista, 

vesivahingoista ja varkauksista aiheutuneet vahingot, mutta eivät kata esimerkiksi osan 

vanhentumista. Näin ollen myös hävikistä muodostuvat omat kustannukset. (Patton & Steele 

2003, s. 150–152; Stevenson 2009, s. 556) Varastonpitokustannukset voidaan laskea 

prosenttiosuutena varaston arvosta. Haverilan ym. (2009, s. 444) mukaan kustannusten 
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osuus vaihtelee 19,5 ja 36 % välillä varaston arvosta. Kuvassa 7 on kuvattuna miten 

varastonpitokustannukset muodostuvat. 

Varastoinnin aiheuttamat kustannukset varaston arvosta: 

1. Sitoutuneen pääoman korko                            10 – 20 % 

2. Tilakustannukset                                                1 – 5 % 

3. Työvoimakustannukset                                      1 – 5 % 

4. Hävikki (epäkuranttius, varkaudet jne.)             2 – 5 % 

5. Vakuutukset                                                     0,5 – 1 % 

Yhteensä                                                              19,5 – 36 % 

Kuva 7. Varastonpitokustannusten muodostuminen. (Haverila ym. 2009, s. 444) 

Myös tilausten tekemisestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia yrityksille. Tilaaminen vaatii 

paljon taustatyötä, resursseja sekä tiedon välittämistä, joka osaltaan lisää tilaamisen 

kustannuksia. Varsinaisen tilauksen tekemisen lisäksi kustannukset muodostuvat 

tarjouspyyntöjen laatimisesta, ongelmatilanteiden selvittämisestä, laatuvaatimuksista, 

varastotasojen tarkistamisesta, sopivan toimittajan etsimisestä, tilauksen vastaanottamisesta 

ja laskun maksamisesta. Tilauksen tekeminen ulkoiselle toimittajalle maksaa 18–475 

dollaria riippuen siitä, kuinka uniikki tuote on ja kuinka paljon ostaminen vaatii taustatyötä. 

Sisäisissä tilauksissa työtä joudutaan tekemään vähemmän, jolloin kustannukset ovat myös 

pienemmät. Sisäisten tilausten kustannukset vaihtelevat yleensä noin 30–50 dollarin välillä. 

(Patton & Steele 2003 s. 153) 

2.3.2. Varmuusvarasto 

 

Varastot voidaan jaotella kierto- ja varmuusvarastoiksi. Kiertovarasto on aktiivinen osa 

varastoa, joka vaihtelee kysynnän mukaan, kun taas varmuusvarasto on passiivinen osa 

varastoa, jonka avulla suojaudutaan kysynnän heilahteluilta. (Ritvanen, Inkiläinen, Bell & 

Santala 2011, s. 80–81) Yksittäisen nimikkeen varmuusvarasto voidaan laskea, kun 

tiedetään kysynnän hajonta sekä toimitusaika. Tämän lisäksi varmuusvaraston 

määrittämiseen vaikuttaa yrityksen haluama palvelutaso. Palvelutaso kertoo, millä 

todennäköisyydellä varasto loppuu ennen kuin täydennys saapuu varastoon. Esimerkiksi 98 

% palvelutaso tarkoittaa sitä, että 2 % todennäköisyydellä nimikkeen varastot kuluvat 
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loppuun ennen seuraavaa täydennystä. Varaosa- ja huoltotoimituksissa on tärkeää, että 

laitteen rikkoutuessa toimitukset tapahtuvat nopeasti ja seisokkiajat jäävät mahdollisimman 

lyhyiksi, jolloin toimitusvarmuus ja toimituskyky ovat tärkeimpiä tekijöitä suunnitellessa 

nimikkeiden palvelutasoa. (Ritvanen ym. 2011, s. 28) Yleensä tärkeimmille nimikkeille 

halutaan varmistaa parempi palvelutaso, sillä ne tuovat suurimman osan liikevaihdosta. 

Koska palvelutason nostaminen tarkoittaa yleensä korkeampia kustannuksia, olisi täyden 

toimitusvarmuuden ylläpitäminen jokaiselle nimikkeelle kohtuuttoman kallista. Tästä syystä 

eri nimikeluokille on järkevää määritellä omat palvelutasot, jolloin varastoja voidaan 

ylläpitää kustannustehokkaammin ja samalla varmistaa saatavuus tärkeille nimikkeille. 

(Haverila ym. 2009, s. 445) Varmuusvarastoa laskettaessa palvelutasolle määritetään 

varmuuskerroin, joka lasketaan halutun palvelutason käänteisenä normaalijakaumana.  

(Thomopolous 2015, s. 141–142) Kuvassa 8 on kuvattuna varmuuskertoimet eri 

palveluasteille. 

Haluttu 

palvelutaso % 50  75  90  95  97  98  99  99,5  99,9  99,99  

Varmuuskerroin 

z 0 0,67 1,28 1,64 1,88 2,05 2,33 2,57 3,09 3,72 

Kuva 8. Haluttua palvelutasoa vastaavat varmuuskertoimet. (Muokattu lähteestä 

Thomopolous 2015, s. 141–142) 

Varmuusvarasto saadaan laskettua, kun kysynnän hajonta kerrotaan varmuuskertoimella 

sekä toimitusajan neliöjuurella. (Thomopolous 2015, s. 151) 

𝑆𝑆 = 𝑘 ∗  √𝐿 ∗ σ 

SS = Varmuusvarasto kappaleina 

σ = Kysynnän keskihajonta toimitusajan välillä 

k = Varmuuskerroin z 

L = Toimitusaika, toimitusaika tilauksen tekemisestä toimituksen vastaanottoon. 
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2.3.3. Tilauspistemenetelmä 

 

Tilauspistemenetelmä on yleinen varastonohjaukseen käytettävä menetelmä, jossa 

varastotasoja seurataan jatkuvasti nimikkeille määritettyjen tilauspisteiden avulla. 

Varastotasojen seurannassa otetaan huomioon jo olemassa olevat täydennystilaukset, 

asiakkaille lähtemättömät toimitukset sekä varastossa olevat nimikkeet. Kun nimikkeen 

varastotaso laskee alle tilauspisteen, nimikkeelle tehdään ennalta määritetyn kokoinen 

täydennystilaus. (Christou 2012, s. 287) Kuvassa 9 on hahmoteltuna tilauspistemenetelmän 

toimintaperiaate. 

 

Kuva 9. Tilauspistemenetelmä. (Muokattu lähteestä Axsäter 2015, s. 42) 

Tilauspiste saadaan laskettua, kun varmuusvarastoon lisätään nimikkeen keskimääräinen 

kulutus toimituksen keston aikana. (Thomopolous 2015, s. 151) 

𝑂𝑃 = 𝐹 + 𝑆𝑆 

OP = Tilauspiste 

F = Kulutus kappaleina toimituksen välisenä aikana 

SS = Varmuusvarasto kappaleina 

 

Tilauseräkoon määrittelyyn voidaan käyttää Wilsonin kaavaa, jossa lasketaan optimaalinen 

tilauseräkoko. Wilsonin kaavaa voidaan käyttää, kun tiedetään nimikkeen menekki, 



26 

 

 

 

tilauskustannukset, varastonpitokustannukset ja nimikkeen yksikköhinta. (Haverila ym. 

2009, s. 455) 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑂

𝐶 ∗ 𝑊
 

Q = Optimaalinen tilauserä 

D = Kulutus vuodessa 

O = Yksittäisen tilauksen kustannukset 

W = Vuosittaiset varastonpitokustannukset 

C = Nimikkeen ostohinta 

 

Tilaus- ja varastonpitokustannukset ovat toisistaan riippuvaisia, sillä tiheämmät tilausvälit 

pienentävät varastonpitokustannuksia, mutta kasvattavat samalla tilauskustannuksia, jolloin 

kokonaiskustannukset saattavat kasvaa. Wilsonin kaavalla voidaan laskea tilaus- ja 

varastonpitokustannuksiltaan edullisin tilauseräkoko (kuva 10). (Patton & Steele 2003, s. 

156–157) 
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Kuva 10. Optimaalisen tilauseräkoon määrittely. (Muokattu lähteestä Patton & Steele 2003, 

s. 157) 

Wilsonin kaavaa on kritisoitu siitä, että se ei ota huomioon erilaisia käytännön seikkoja, 

jotka voivat estää käyttämästä optimaalista tilauseräkokoa. Kaava olettaa kysynnän olevan 

tasaista, täydennyksen tapahtuvan kerralla, toimitusajan pysyvän vakiona ja nimikkeen 

hinnan pysyvän samana tilauseräkoosta riippumatta. Laskentakaavan tuloksia tulee katsoa 

kriittisesti, koska Wilsonin kaavan edellyttämät ehdot toteutuvat käytännössä harvoin. 

Tämän lisäksi Wilsonin kaavan laskennalliset optimieräkoot ovat usein liian suuria, sillä 

kaava ei ota huomioon tilauskustannusten pienenemistä tilauskoon kasvaessa. Wilsonin 

kaavaa voidaan kuitenkin hyödyntää eräkokoa suunnitellessa. (Haverila ym. 2009, s. 454–

456). 

 

2.3.1. Min-max-menetelmä 

 

Min-max-menetelmässä nimikkeelle määritetään minimi- ja maksimiarvot, joiden välillä 

nimikkeen varastotasojen suunnitellaan liikkuvan.  Varaston laskeutuessa alle minimiarvon 
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nimikkeelle tehdään täydennystilaus, joka nostaa varaston maksimiarvoon. (Axsäter 2015, 

s. 42) Kuvassa 11 on hahmoteltuna min-max-menetelmän toimintaperiaate. 

 

Kuva 11. Min-max-menetelmä. (Muokattu lähteestä Axsäter 2015, s. 43) 

Minimiarvo määritellään samalla tavalla kuin tilauspistemenetelmässä eli tilauspiste 

saadaan, kun varmuusvarastoon lisätään nimikkeen keskimääräinen kulutus toimituksen 

välisenä aikana. (Axsäter 2015, s. 42) 

𝑠 = 𝐹 + 𝑆𝑆 

s = Minimiarvo 

F = Kulutus kappaleina toimituksen välisenä aikana 

SS = Varmuusvarasto kappaleina 

 

Maksimiarvo saadaan, kun minimiarvoon lisätään täydennyseräkoko. Täydennyseräkoko ei 

ole vakio, vaan täydennyseräkoon määrittelyssä otetaan huomioon lähtemättömät 

toimitukset, saapuvat täydennyserät sekä varastossa oleva kappalemäärä. (Axsäter 2015, s. 

42) 

𝑆 = 𝑠 + 𝑄 

S = Maksimiarvo 

s = Minimiarvo 
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Q = Täydennyseräkoko 

Min-max-menetelmä on teoreettisesti tilauspistemenetelmää kustannustehokkaampi 

menetelmä, mutta käytännössä kustannuserot ovat hyvin pieniä. Näin ollen 

tilauspistejärjestelmän käyttö on usein min-max-menetelmää järkevämpää, sillä tilaaminen 

on helpompaa tilauseräkoon ollessa vakio. (Axsäter 2015, s. 43) 

 

2.3.2. Varastonohjauksen tunnusluvut 

 

Varastonohjauksen apuna voidaan käyttää tunnuslukuja, joiden avulla seurataan 

varastonhallinnan kannalta olennaisia lukuja ja niiden kehitystä. Yksi tälläinen tunnusluku 

on varaston kierto, jonka avulla yritys voi seurata, kuinka tehokkaasti pääomaa käytetään. 

Yritysten tulisi pyrkiä mahdollisimman nopeaan varaston kiertoon, sillä se vapauttaa 

yrityksen varoja muuhun tuottavaan toimintaan ja näin parantaa pääoman tuottoastetta. 

Etenkin kalliiden ja paljon varastotilaa vaativien nimikkeiden kohdalla on kannattavaa 

pyrkiä nopeaan varaston kiertoon, sillä ne sitovat eniten pääomaa ja aiheuttavat suurimmat 

tilakustannukset. (Karrus 2005, s. 177) Varaston kierto saadaan laskemalla kulutuksen osuus 

varaston keskiarvosta. Molemmat arvot tulee olla hinnoiteltuna nimikkeen hankintahintaan. 

(Hançerlioğulları, Şen & Esra 2016, s. 682) 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜
 

Varaston kierto voidaan myös esittää varaston riittona, joka tunnuslukuna kertoo, kuinka 

monta päivää nimike on ollut keskimäärin varastossa ennen kulutusta. Varaston riitto 

voidaan laskea, kun varastojen keskiarvon ja vuoden kulutuksen arvo kerrotaan 365 päivällä. 

(Chae 2009, s. 424–425) 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜 =
𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜
∗ 365 

 

Varastotasoja on tärkeää seurata ja varastot tulee pyrkiä pitämään mahdollisimman pieninä, 

sillä ne sitovat pääomaa ja aiheuttavat kustannuksia yritykselle. Keskimääräinen varasto 

kertoo, kuinka paljon nimikettä pidetään keskimäärin varastossa ja kuinka paljon varasto 
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keskimäärin sitoo pääomaa. Keskimääräinen varastotaso voidaan laskea, kun tiedetään 

tilauseräkoko ja varmuusvarasto. (Patton & Steele 2003, s. 149) 

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 = 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 + 
𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜

2
 

 

2.4. Monitasoinen varastointiverkosto 

 

Suurilla kansainvälisillä yrityksillä on usein liiketoimintaa monessa eri maassa sekä laajalle 

alueelle levinnyt asiakaskunta, jolloin hyvän palvelutason takaamiseksi monitasoinen 

varastointiverkosto on perusvaatimus. Globaalissa liiketoiminnassa on usein perusteltua 

pitää useita varaosavarastoja, sillä varaosat ovat asiakkaan näkökulmasta tärkeitä ja niillä on 

suuri vaikutus asiakkaiden tyytyväisyyteen. Yritysten varaosien varastointiverkosto on usein 

moniportainen, sillä varaosia varastoidaan keskusvaraston lisäksi maakohtaisesti, 

paikkakunnittain, alueittain ja usein jopa huoltoteknikoiden kotona. Varastoja pidetään myös 

välillä asiakkaiden tiloissa kriittisen laitteen toimintavarmuuden takaamiseksi. (Patton & 

Steele 2003, s. 42; Costantino, Di Gravio & Tronci 2013, s. 96–97) 

Monitasoisessa varastointiverkoston mallissa keskusvarasto toimii toimittajana paikallisille 

varastoille, jotka täydentävät varastonsa keskusvarastosta. Paikalliset varastot taas 

palvelevat tiettyä aluetta ja niiden varastoilla pyritään takaamaan asiakkaille 

mahdollisimman nopea toimitus ja korkea palvelutaso. Joissain tapauksissa paikalliset 

varastot toimivat myös keskusvarastona aluekohtaisille varastoille sekä huoltoteknikoiden 

henkilökohtaisille varastoille.  Paikallisten varastojen keskinäiset varastot voivat erota 

toisistaan suuresti, sillä niiden varastojen suunnitteluun vaikuttavat paikallisten varastojen 

ohjausmenetelmät ja asiakkaiden tarpeet, jolloin niissä varastoidaan erilaisia ja eri määrä 

nimikkeitä. (Patton & Steele 2003, s. 254–256; Axsäter 2015, s. 151–152) Kuvassa 12 on 

kuvattuna monitasoinen varastorakenne. 
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Kuva 12. Monitasoinen varastoverkosto. (Muokattu lähteestä Axsäter 2015, s. 148) 

Monitasoisen varastointiverkoston suunnitteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten 

varastointiverkoston rakenne, kysynnän vaihtelut, kuljetusajat ja yksikkökustannukset. 

Varastojen saatavuus riippuu keskusvaraston saatavuuden lisäksi varastointiverkoston 

alempien tasojen varastojen saatavuudesta, joka tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Vaikka 

varastointi keskusvarastolla on kustannustehokkain varastointimuoto, kokonaiskuvan 

kannalta voi olla järkevää varastoida tiettyjä nimikkeitä myös alempien tasojen varastoissa. 

(Axsäter 2015, s. 147–148) 

Monitasoiselle varastolle on ominaista, että kysynnän vaihtelu ja epävarmuus kasvavat 

siirryttäessä ylemmille toimitusketjun organisaatiotasoille. Epävarmuuden kasvaessa 

varastointiverkoston alemmilla tasoilla olevat yksiköt nostavat varmuusvarastojaan ja 

tekevät suurempia tilauksia vääristäen kysyntää ylemmillä tasoilla. Kysynnän vaihtelun 

ollessa suurta myös varmuusvarastojen tarve nousee ylemmillä tasoilla johtaen lopulta 

suurempiin varastotasoihin ja varastonpitokustannuksiin.  Tätä kysynnän vääristymää 

kutsutaan bullwhip-efektiksi (kuva 13), joka johtuu muun muassa epätarkoista ennusteista, 

puutetilanteista, pitkistä toimitusajoista, tilauksien yhdistämisestä, hintojen muutoksista ja 

asiakkaiden epätasaisesta sijoittumisesta alemmilla toimitusketjun tasoilla. (Kalchschmidt, 

Zotteri, & Verganti 2003, s. 398) 
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Kuva 13. Kysynnän vaihtelu lineaarisessa toimitusketjussa. (Muokattu lähteestä Costantino, 

Gravio, Shaban & Tronci 2014, s. 293) 

Jälleenmyyjillä on avainrooli bullwhip-efektiä torjuttaessa, sillä ne ovat yhteydessä 

loppuasiakkaisiin ja niillä on tiedossa lopulliset kysyntätiedot. Kysynnän ennustaminen on 

tärkeää, sillä ennustamalla voidaan paikallisesti vähentää huomattavasti bullwhip-efektin 

vaikutusta. Tämä hyöty kuitenkin katoaa, mikäli ennustamista ei suoriteta toimitusketjun 

muissa tasoissa. Informaation jakamisella on suuri vaikutus koko toimitusketjun toiminnan 

kannalta, sillä yhteistyön tiivistyessä toiminta tehostuu huomattavasti. Kysyntätietojen 

jakaminen muille toimitusketjun tasoille voi vähentää merkittävästi bullwhip-efektiä ja 

parantaa palveluastetta koko toimitusketjussa. (Costantino ym. 2014, s. 305) 

Yritysten monimutkaiset toimitusketjun rakenteet lisäävät usein kysynnän epävarmuutta 

kasvattaen samalla yritysten varastoja ja heikentäen asiakaspalvelun laatua. Toimitusketju 

koostuu usein monesta päätöksentekijästä ja organisaatiotasosta, joiden intressit ja tavoitteet 

ovat ristiriidassa keskenään. Etenkin huolto-organisaatioiden hallitseminen on haastavaa ja 

eroaa perinteisestä tuotantoympäristöstä, sillä tuotannon toimintaa yleensä koordinoi pieni 

joukko juuri kyseiseen toimenkuvaan koulutettuja ihmisiä, kun taas huoltoverkosto koostuu 

useista eri asiantuntijoista sekä huoltoteknikoista, joista jokainen tekee asiat omalla 

tavallaan. (Patton & Steele 2003, s. 41–42) 

Monitasoisen varastointiverkoston varastonhallintaa voidaan suorittaa joko hajautetusti tai 

keskitetysti riippuen varastointiverkoston rakenteesta ja yrityksen strategiasta. Hajautetussa 

varastonhallinnan mallissa jokainen organisaatiotaso on vastuussa omasta varastostaan ja 

suunnittelee varastointipolitiikan itsenäisesti, kun taas keskitetyssä varastonhallinnan 
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mallissa yksi päätöksentekijä vastaa kaikkien organisaatioiden varastointipolitiikan 

suunnittelusta. Hajautetussa varastonhallinnan mallissa yksittäinen organisaatio pyrkii 

optimoimaan vain oman varastonsa, kun taas keskitetyssä varastonhallinnan mallissa otetaan 

huomioon kaikkien organisaatioiden varastot. (Chen, Mao & Fang 2016, s. 108–109) On 

yleisesti tiedossa, että hajautettu varastonhallinta johtaa keskitettyä varastonhallintaa 

suurempiin kustannuksiin monitasoisessa varastointijärjestelmässä. (Judith 2014, s. 1000–

1001) 

2.4.1. Hajautettu varastonhallinta 

 

Hajautetussa varastonhallinnan mallissa yksittäinen organisaatio näkee vain omaan 

organisaatioonsa kohdistuneen kysynnän, eikä näkyvyyttä muihin organisaatioihin ole. 

Tilauserät ja varastotasot suunnitellaan usein yksinkertaisilla varastonohjausmenetelmillä, 

kuten tilauspistemenetelmällä.  (Chen, Mao & Fang 2016, s. 109) Hajautetussa 

varastonhallinnan mallissa toimitusketjun alemmat varastointitasot täydentävät varastojaan 

tekemällä tilauksen ylemmille varastointitasoille, jolloin nimikkeiden toimitusaika on 

käytännössä kuljetukseen menevä aika. Tilausten tekeminen on kuitenkin tehoton tapa 

välittää informaatiota, sillä tilaus saapuu toimittajalle lyhyellä varoitusajalla, minkä takia 

toimittaja joutuu pitämään varmuusvarastoja toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Tämän 

lisäksi alemmilla ketjuilla olevat tahot pitävät omia varmuusvarastojaan varmistaakseen 

saatavuuden asiakkailleen. (Chen, Yang & Yen 2007, s. 509)  Koko toimitusketjun tasoinen 

optimointi on haastavaa, sillä perinteisesti jokainen toimitusketjun eri tasolla oleva 

organisaatio tavoittelee paikallista hyötyä toimitusketjun kokonaishyödyn kustannuksella. 

Päätöksiä tehdessä ei oteta huomioon toimitusketjun muita tasoja eikä informaatiota jaeta, 

mikä vääristää kysyntää ylemmissä portaissa. (Chen, Yang & Yen. 2007, s. 498) Varaosien 

tarve on eri markkina-alueilla erilainen ja niiden varastonhallinta perustuu usein paikallisten 

tietämykseen sekä kokemukseen. Tämä johtaa subjektiivisin näkemyksiin ja eriäviin 

toimintatapoihin.  (Patton & Steele 2003, s. 82, s. 252) Poikkeavat toimintatavat 

ennustamisessa, tilaamisessa sekä varastoinnissa voimistavat bullwhip-efektiä ja heikentävät 

toimitusketjun operatiivista suorityskykyä. (Costantino ym. 2014, s. 305)  

Hajautetun varastonhallinnan haasteena on usein myös standardien puuttuminen. 

Vastuualueet eivät usein ole selviä ja kukin työntekijä hoitaa asioita omalla tavallaan. 
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Varastoista saatetaan hakea kiireellä varaosia ilman, että siitä tehdään merkintää 

järjestelmään, jonka jälkeen varastosaldot ilmoittavat virheellisesti nimikkeen vielä olevan 

varastossa. On tärkeää, että esimerkiksi huoltoteknikot voivat luottaa siihen, että varaosat 

ovat saatavilla keskusvarastosta, jolloin heidän ei tarvitse varastoida omissa varastoissaan 

varaosia varmuuden vuoksi. (Patton & Steele 2003, s. 82, s. 252) Varaosien 

varastonhallinnassa systemaattiset toimintatavat ovat suositeltavia, jotta vastuualueet ovat 

selviä ja toimintaa voidaan seurata paremmin.  Kouluttamalla henkilöstöä ja 

standardisoimalla prosesseja voidaan parantaa huomattavasti toiminnan laatua ja alentaa 

kustannuksia. (Fortuin & Martin 1999, s. 951) 

2.4.2. Keskitetty varastonhallinta 

 

Informaation jakaminen on tärkeässä roolissa tehokkaassa toimitusketjun hallinnassa. 

Hajautetussa varastonhallinnassa esiintyvää tiedonvälityksen ongelmaa on lähdetty 

ratkaisemaan VMI-yhteistoimintamallilla (Vendor Managed Inventory) eli 

toimittajavastuisella varastonohjauksella. VMI otettiin ensimmäisen kerran käyttöön 1980-

luvulla Wal-Martin ja Procter & Gamblen toimesta, jonka jälkeen siitä on tullut suosittu 

toimintamalli monessa yrityksessä. VMI:ssä jälleenmyyjä, asiakas tai jokin muu tuotteita 

kuluttava organisaatio antaa toimittajalle täyden vastuun täydennystilauksien tekemisestä, 

kuljetusten järjestämisestä sekä varastotasojen hallinnasta. Toimittajalle jaetaan kuluttuvan 

organisaation kysyntä- ja varastointitiedot, jolloin toimittaja pystyy määrittelemään 

täydennyseräkoot ja tilausten ajankohdat. VMI:stä hyötyvät molemmat osapuolet, kun 

toimitusketjua voidaan suunnitella ja optimoida paremmin. Jälleenmyyjän työmäärä 

vähenee toimittajan ottaessa vastuun tilausten tekemisestä ja suunnittelusta. Tämä näkyy 

toimitusvarmuuden ja tavaran saatavuuden parantumisena, joka johtaa puutekustannusten 

pienenemiseen. Varastointitarve vähenee, sillä varastotasoja seurataan useammin ja 

kysyntätietoja voidaan hyödyntää aikaisemmin varastotasojen ja ostojen suunnittelussa. 

Toimittajan kohtaama kysyntä tasoittuu ja on paremmin ennakoitavissa, jolloin toimittaja 

pystyy suunnittelemaan omat hankintansa paremmin ja kuljetusten suunnittelu on 

tehokkaampaa. Toimittajalle jälleenmyyjän tilausten tekeminen ja varastojen suunnittelu 

lisää työtä, mutta toimitusketjun kokonaishyöty kasvaa. (Kiesmüller & Broekmeulen 2010, 

s. 409; Waller, Johnson & Davis 1999, s. 198) 
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VMI tarvitsee toimiakseen eri toimijoiden välille yhteensopivat 

toiminnanohjausjärjestelmät, jotka pystyvät tiedonvaihtoon esimerkiksi EDI-rajapinnan 

(Electronic Data Interchange) kautta. Toiminnan seuraamiselle voidaan asettaa mittareita, 

joiden rajoissa toimittajan tulee suoriutua. Tämän lisäksi keskinäinen luottamus on tärkeä 

tekijä onnistuneen yhteistyön saavuttamiseksi.   (Waller ym. 1999, s. 183) Yhteistyön 

koordinointiin ja hallintaan ei aina tarvita raskasta ja vaikeaa järjestelmää, vaan samanlaiset 

hyödyt voidaan saavuttaa keskinäisellä luottamuksella ja tiedonvaihdolla. (Huiskonen 2011, 

s. 128) CMI (Co-Managed Inventory) on VMI-mallia kevyempi toimintamalli, jossa 

toimittaja tekee jälleenmyyjän kanssa yhteistyötä varaston suunnittelussa, mutta lopullinen 

vastuu ja päätösvalta jää edelleen jälleenmyyjälle. CMI:ssä toimittajalla on pääsy asiakkaan 

varastointi- ja kysyntätietoihin, jonka perusteella toimittaja tekee asiakkaalle 

täydennysehdotukset. Tällöin jälleenmyyjän tehtäväksi jää täydennysehdotuksen arviointi ja 

hyväksyminen. (Matopolous & Michailidou 2013, s. 3) 

Keskitetyssä varastonhallinnan mallissa päätöksentekijällä on näkyvyys jokaisen 

organisaatiotason kysyntätietoihin, kustannuksiin sekä varastotasoihin, jolloin koko 

toimitusketjun laajuinen optimointi on mahdollista. Axsäterin (2015, s. 153) mukaan 

keskitetty varastonhallinta vaatii kuitenkin usein monimutkaisia järjestelmiä sekä paljon 

informaatiota, joka osaltaan nostaa kustannuksia ja vaikeuttaa koko systeemin tason 

optimaalista hallintaa. Täysin keskitettyä varastonhallintaa ei näin ollen kannata aina 

toteuttaa, vaan varastonhallintaa voidaan suorittaa käyttämällä yksinkertaisia 

ohjausmenetelmiä. (Axsäter 2015, s. 153) Samanlaiseen tulokseen päätyivät Diks ja De Kok 

(1998, s. 98), jotka pyrkivät varastojen optimaaliseen hallintaan määrittämällä jokaiselle 

varastotasolle optimaalisen varastointipolitiikan käyttämällä kiinteää toimitusaikaa, 

kysyntää, varastoinnin kustannuksia sekä rangaistuskustannuksia jälkitoimituksille. Tämä 

vaati kuitenkin monimutkaista ja aikaa vievää laskentaa, jonka takia he päätyivät 

suosittelemaan yksinkertaisempaa menetelmää, jossa ei pyritä varastointiverkoston 

täydelliseen optimointiin. (Diks & De Kok 1998, s. 98) 

Monitasoisessa varastointiverkostossa varastoinnin suunnittelu tulee aloittaa toimitusketjun 

ylävirrasta, jossa nimikkeiden varastointi suunnitellaan annettujen palvelutasovaatimusten 

puitteissa. Tämän jälkeen voidaan suunnitella alempien tasojen varastot käyttämällä 

keskusvaraston toimitusaikaa ja keskusvaraston puutetilanteiden todennäköisyyttä. (Hopp 
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2003, s. 132–133; Kalchschmidt ym. 2003, s. 398) Simchi-Levi, D., Kaminsky & Simchi-

Levi, E. (2008, s. 53) ehdottavat monitasoiseen varastonhallintaan tilauspistemenetelmää, 

jossa tilauspiste lasketaan jokaiselle toimitusketjun tasolle seuraavalla kaavalla: 

𝑅 = 𝐿 ∗  𝐹 + 𝑘 ∗ σ ∗ √𝐿 

R = Tilauspiste 

L = Toimitusaika, toimitusaika tilauksen tekemisestä toimituksen vastaanottoon. 

F = Kulutus toimituksen välisenä aikana 

k = Varmuuskerroin z 

σ = Kysynnän keskihajonta toimitusajan välillä 

 

Kuvassa 14 on mallinnettu Simchi-Levi ym. esimerkki tilauspisteiden laskennasta kolmelle 

eri varastointitasolle. Esimerkissä alimman 3. tason viikottainen kysyntä on 45 kappaletta, 

kysynnän keskihajonta 32 ja haluttu palvelutaso 97 %. Toimitusaika jokaiselle 

varastointiportaalle on yksi viikko. Toimitusaika pitenee siirryttäessä ylemmäs 

varastointiverkostossa eli esimerkiksi 1. tason toimitusaika on 1 + 1 + 1 = 3 viikkoa. 

 

Kuva 14. Laskennalliset tilauspisteet eri varastointiverkoston tasoille. (Muokattu lähteestä 

Simchi-Levi ym. s. 54–55) 
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Laskukaavan mukaan toimitusketjun ylimpänä olevan varaston tilauspisteeksi muodostuu 

239 kappaletta, 2. tason tilauspisteeksi 175 kappaletta ja 3. tason tilauspisteeksi 105 

kappaletta. Simchi-Levin ym. mukaan kaavaa voidaan soveltaa myös monimutkaisempiin 

toimitusketjuihin. Tämä kuitenkin edellyttää päätöksenteon keskittämistä yhteen paikkaan 

sekä varasto- ja kysyntätietojen saatavuutta jokaiselta varastotasolta. (Simchi-Levi ym. 

2008, s. 55) 

2.5. Ennustaminen 

 

Yritykset haluavat yleensä ylläpitää mahdollisimman korkeaa asiakastyytyväisyyttä 

tarjoamalla tuotteilleen nopeaa toimitusaikaa, minkä takia varaosien kysynnän 

ennustaminen on yksi tärkeimmistä ja samalla vaikeimmista varastonhallinnan toiminnoista. 

Varaosien kysyntä on hyvin erilaista verrattuna normaaleihin myytäviin tuotteisiin, sillä 

niiden tarve muodostuu usein laitteen rikkoontumisesta. Kysyntä on useissa tapauksissa 

vähäistä, epäsäännöllistä ja piikikästä, jonka takia perinteiset ennustamisen menetelmät eivät 

sovellu varaosien ennustamiseen. Yrityksillä on yleensä valikoimassaan vain pieni määrä 

varaosia, joiden kysyntä on suhteellisen helppoa ennustaa, kun taas suurimmalla osalla 

varaosista on vaikeasti ennustettava kysyntä. Epätarkat ennusteet johtavat suurempiin 

varastoihin ja kustannuksiin, jonka takia yritysten tulisi ennakoida menekkiä 

mahdollisimman tarkasti. (Huiskonen 2001, s. 130; Turrini & Meissner 2019, s. 118)  

Informaation jakamisella on tärkeä rooli ennustamisessa ja sen merkitys kasvaa kysynnän 

muuttuessa epävarmaksi ja vaihtelevaksi. Yrityksillä on usein varaosavarastoissaan paljon 

ylijäämää, sillä kysynnän muutosta on hankala ennustaa etukäteen.  Asiakkaat saattavat 

esimerkiksi ilmoittaa huoltosopimuksen tai tuotannon päättymisestä, joka heijastuu 

huoltopalveluita tarjoavan yrityksen varaosamenekkiin kyseisellä alueella. (Pince & Dekker 

2011, s. 83)  Kalchschmidt ym. (2003, s. 399) mukaan kysynnän vaihtelut johtuvat 

yleisimmin yksittäisistä suurista asiakkaista, joilla on suurin vaikutus kysyntään. Aktiivinen 

tiedonvaihto näiden asiakkaiden kanssa auttaa yritystä varautumaan paremmin muutoksiin 

ja laskemaan kustannuksiaan. (Kalchschmidt ym. 2003, s. 399) Yhdistämällä 

kysyntätietonsa eri organisaatiot voivat parantaa ennusteidensa laatua ja suunnitella 

toimintaansa tehokkaammin (Chen, Yang & Yen 2007, s. 500) 
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Huoltotoimenpiteitä suoritetaan joko ennalta ehkäisevästi tai laitteen vikaantuessa. 

Ennakkohuoltoihin käytettävien varaosien menekki on usein ennustettavissa, kun taas 

korjaavassa huollossa varaosan tarve ilmaantuu vasta laitteen rikkoontuessa. Näin ollen 

etenkin ennakkohuolloissa käytettäviä varaosia voidaan tilata oikea määrä oikeaan aikaan, 

jolloin varastointia ei tarvita. Korjaavassa huollossa varaosan menekkiä on vaikea ennustaa, 

minkä takia varaosalle joudutaan pitämään varmuusvarastoja. (Kennedy, Patterson & 

Fredendall 2002, s. 202–203) Laitteen rikkoontumisia tapahtuu epäsäännöllisesti ja 

varaosien tarve vaihtelee voimakkaasti, minkä takia laitteiden asennuskannalla on suuri 

vaikutus varaosien menekkiin. (Cavalieri 2008, s. 382) On tärkeää, että yrityksellä on 

listattuna asiakkaillensa asentamat laitteet ja niiden paikat, jotta yritys pystyy mukauttamaan 

varastotasojaan vastaamaan asennuskannan edellyttämää tasoa. Seuraamalla 

asennuskantaansa yritykset voivat varautua paremmin kysynnän vaihteluihin ja reagoimaan 

yllättäviin muutoksiin. (Pince & Dekker 2011, s. 83) 
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3. VARASTONHALLINTA KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Tässä luvussa selvitetään kohdeyrityksen varastonhallinnan nykytilaa maakonttoreille 

lähetetyn kyselyn avulla, sekä kuvaamalla yrityksen nykyinen huolto-organisaation rakenne 

ja käytössä olevat tilausprosessit. 

3.1. Varastointiverkosto 

 

Kohdeyrityksen varaosien varastointiverkosto perustuu monitasoisen varastointiverkoston 

malliin. EMEA-alueen huolto-organisaation varastointiverkosto koostuu kolmesta 

toimitusketjun portaasta, jotka ovat EMEA-alueen 3-vaihe varaosien keskusvarasto, 

maakonttoreiden paikalliset varastot ja maakonttoreiden omistamat aluevarastot. 

Keskusvaraston lisäksi yrityksellä on EMEA-alueella 22 paikallista huoltokonttoria eli 

maakonttoria, jotka täydentävät 3-vaihe varaosavarastonsa pääasiallisesti EMEA-alueen 

keskusvarastosta. Osa huoltokonttoreista on vastuussa useamman maan huoltotoiminnasta, 

kuten koko Lähi-idän alueesta vastaava huoltokonttori. Huoltokonttorit pitävät usein 

toimistonsa yhteydessä omaa varaosavarastoa, joka toimii paikallisena keskusvarastona. 

Omien maakonttorivarastojen lisäksi osa maakonttoreista ylläpitää paikkakuntakohtaisia  

aluevarastoja. Aluevarastojen lisäksi varaosia varastoidaan myös asiakkaiden tiloissa sekä 

huoltoteknikoiden henkilökohtaisissa varastoissa, jotka voivat sijaita esimerkiksi 

huoltoteknikon autotallissa tai yrityksen autossa. Kuvassa 15 on kuvattuna kohdeyrityksen 

EMEA-alueen varastointiverkoston tasot ja varaosavirta asiakkaalle. 
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Kuva 15. Kohdeyrityksen EMEA-alueen varaosavarastot ja varaosavirta asiakkaalle. 

 

3.2. Tilausprosessi 

 

Tilausprosessin kuvaamisessa keskitytään erityisesti Oraclea käyttävien maiden 

tilausprosessiin. Tilausprosessin tutkiminen on tärkeää, koska yrityksen tämänhetkinen 

tilausprosessi vaatii monen eri organisaation välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä, joka 

osaltaan työllistää turhaan ja hidastaa tilausten toimituksia.  

Huollon toiminta-alue on laaja, mistä johtuen kohdeyritys käyttää laitteiden huoltoihin 

omien huoltomiehien lisäksi kolmansien osapuolten huoltomiehiä. Kolmansien osapuolien 

yritykset tilaavat tarvitsemansa varaosat joko iStoren tai manuaalisesti asiakaspalvelun 

välityksellä, kun taas Oraclea käyttävät maakonttorit voivat tehdä tilaukset suoraan 

Oracleen. Maakonttorit ovat itse vastuussa tilausten tekemisestä sekä tarvittavien 

dokumenttien toimittamisesta huolitsijalle. Joissain maakonttoreissa varsinaisen tilauksen 

sekä kuljetuksen järjestämisen suorittaa Budapestissa sijaitseva palvelukeskus, jolloin 

maakonttorin vastuulle jää varaosatarpeen määrittäminen ja tarvittavien tietojen 

toimittaminen Budapestin palvelukeskukselle. Oraclea käyttävät maakonttorit tekevät 
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keskusvarastoon kolmen tyyppisiä sisäisiä tilauksia: varastontäydennys-, huolto- ja 

suoratoimitustilauksia. Eniten tehdään varastontäydennystilauksia, joilla maakonttorit 

täydentävät omia varastojaan. Huoltotilauksia tehdään, kun varaosia tarvitaan tiettyä huoltoa 

varten. Tällöin huollossa tarvittavat varaosat kootaan yhteen lähetykseen, jotka lähetetään 

suoraan huoltopaikalle. Suoratoimitustilaukset eroavat huoltotilauksista siten, että varaosia 

ei tilata tietylle huoltokeikalle, mutta toimitus tehdään silti suoraan asiakkaan haluamiin 

tiloihin.  

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi yrityksen nykyisestä tilausprosessista on luotu 

prosessikaavio (liite 2), jossa kuvataan sisäisen tilausprosessin läpiviemiseen tarvittavat 

välivaiheet. Tilausprosessi alkaa, kun varaosalle syntyy tarve ja tilauksen tekijä syöttää 

tilauksen Oracleen. Tilauksesta ilmoitetaan Suomessa sijaitsevalle asiakaspalvelulle, joka 

vastaa tilauksen läpiviemisestä toiminnanohjausjärjestelmässä. Asiakaspalveluhenkilön 

tehtävänä on tarkistaa varaosien saatavuus yhteistyössä EMEA-keskusvaraston 

varaosaostajien kanssa. Varaosaostajien osallistumista vaaditaan erityisesti, mikäli varaosaa 

ei ole varastossa eikä toimituspäivä ole vielä selvillä, jolloin varaosaostajien tehtävänä on 

selvittää toimituspäivä kyseiselle osalle. Kun varaosien saatavuus on selvillä, voi 

asiakaspalvelu aikatauluttaa toimituksen ja informoida toimitusohjeet lähettämölle. 

Varaosavarastolla tilauksen varaosat kerätään ja pakataan valmiiksi lähetykseksi, joka 

mitataan ja punnitaan. Lähetys kuljetetaan kuriiripalveluna, mikäli lähetyksen paino on alle 

70 kiloa. Lähetyksen ylittäessä 70 kiloa päätäntävalta kuljetusmuodosta siirtyy 

asiakaspalveluhenkilölle, jonka tehtävänä on tarkistaa lähetyksen tilavuus. Lähetyksen 

tilavuuden alittaessa yhden kuution asiakaspalveluhenkilö voi varata lähetykselle 

lentorahdin. Mikäli lähetyksen tilavuus ylittää yhden kuutiometrin, päätöksenteko siirtyy 

maakonttorille, joka valitsee kuljetusmuodon sekä järjestää kuljetuksen lähetykselle. 

Tuontiin tarvittavat dokumentit ja kommunikoinnin huolitsijan kanssa hoitaa kuitenkin 

pääasiassa asiakaspalvelu. Valmis lähetys noudetaan valitun rahdinkuljettajan toimesta, joka 

toimittaa lähetyksen haluttuun osoitteeseen. Varaosat pyritään toimittamaan kolmen päivän 

sisällä tilauksen tekemisestä, mutta toimitusajat vaihtelevat riippuen maakonttorin 

sijainnista sekä varaosien saatavuudesta. Organisaatioiden välinen kommunikaatio tapahtuu 

useimmiten sähköpostin välityksellä, joka pitkittää prosessia ja tilauksen toimittamista. 

Kuten prosessikaaviosta nähdään, nykyiseen tilausprosessiin osallistuu monta eri 

organisaatiota ja tilausprosessissa on monia eri vaiheita. Tämä lisää turhia välivaiheita ja 
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työmäärää. Päätösvalta on jakaantunut monelle organisaatiotasolle, joka osaltaan 

monimutkaistaa ja hidastaa tilausprosessia.  

3.3. Kysely 

 

Kohdeyrityksellä ei ole keskitetysti tietoa maakonttoreiden toimintatavoista, minkä takia 

maakonttoreiden varastonhallinnan nykytilannetta kartoitettiin liitteen 1 kyselyllä, jonka 

avulla pyritään luomaan mahdollisimman kattava kuva maakonttoreiden nykyisistä 

toimintatavoista. Kyselyssä tiedusteltiin maakonttoreiden käyttämästä 

toiminnanohjausjärjestelmästä, varaosien luokittelusta, varastonhallinnan menetelmistä, 

varaosien varastoinnista, ennakkohuoltojen huomioimisesta tilausta tehdessä, menekin 

ennustamisesta, käytettävissä olevista resursseista, nimikkeiden hallinnasta 

toiminnanohjausjärjestelmästä sekä nimikkeiden hinnoittelusta. Word-pohjainen kysely 

lähetettiin sähköpostilla 19 maakonttorin huoltopäällikölle sekä logistiikasta vastaavalle 

henkilölle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 19 maakonttorin huoltopäällikköä ja 11 

logistiikkahenkilöä. Tässä luvussa kiteytetään kyselyiden vastaukset yhteen ja nostetaan 

esiin havaittuja ongelmakohtia. 

Toiminnanohjausjärjestelmä 

Yrityksen maakonttoreilla on käytössään monia eriä toiminnanohjausjärjestelmiä, joka 

osaltaan vaikeuttaa toiminnan standardisointia. Suurin osa maakonttoreista käyttää 

toiminnanohjausjärjestelmänään Oraclea tai SAP:ia, mutta osalla maakonttoreista on 

käytössä jokin muu toiminnanohjausjärjestelmä, kuten Kopen, Folio, Baan tai Syspro. 

Taulukossa 1 on listattuna yrityksen käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät 

maakonttoreittain. 
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Taulukko 1. Maakonttoreiden toiminnanohjausjärjestelmät. 

Maakonttori Toiminnanohjausjärjestelmä 

Suomi Oracle 

Ruotsi Oracle 

Norja Oracle 

Tanska Oracle 

Puola Oracle 

Ranska Oracle 

Marokko Oracle 

Italia Oracle 

Espanja Oracle 

Belgia Oracle 

Alankomaat Oracle 

Lähi-Itä Oracle 

Luxemburg Baan 

Sveitsi SAP 

Tšekki & Slovakia SAP 

Unkari SAP 

Keskinen Itä-Eurooppa SAP 

Etelä-Afrikka Syspro 

Venäjä Folio 

Iso-Britannia Kopen 

DACH Baan 

 

Käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa myös siihen, miten varaosia tilataan 

keskusvarastosta ja kuinka hyvä näkyvyys EMEA-alueen keskusvarastolla on 

maakonttoreiden varastoihin. EMEA-alueen keskusvarasto käyttää 

toiminnanohjausjärjestelmänään Oraclea, jolloin maakonttorit tilaavat varaosat joko web-

pohjaisen iStoren kautta tai suoraan Oraclesta riippuen maakonttorin käyttämästä 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Yrityksellä on suunnitelmissa siirtää lähitulevaisuudessa 

jokainen maakonttori ja EMEA-alueen keskusvarasto käyttämään SAP-

toiminnanohjausjärjestelmää. 

Varastonohjaus 

Kyselyn maakonttoreista vain kymmenellä maakonttorilla on käytössään varaston 

suunnitteluun jonkinlainen varastonohjausmenetelmä. Loput maakonttorit eivät käytä 

varastonohjaukseen minkäänlaista ohjausmenetelmää, vaan varastotäydennyspäätökset 
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tehdään visuaalisten havaintojen ja arvioiden perusteella. Esimerkiksi Norjan maakonttori 

on aiemmin käyttänyt min-max-menetelmää, mutta todennut toiminnan olevan liian pientä 

kyseisen ohjausmenetelmän käyttöön. Taulukossa 2 on listattuna maakonttoreiden käyttämät 

varastonohjausmenetelmät. 

Taulukko 2. Maakonttoreiden käyttämät varastonohjausmenetelmät 

Maakonttori Varastonohjausmenetelmä 

Suomi Min-max 

Ruotsi - 

Norja - 

Tanska Min-max 

Puola Min-max 

Ranska - 

Marokko Min-max 

Italia - 

Espanja Min-max 

Belgia Min-max 

Alankomaat - 

Lähi-Itä - 

Luxemburg - 

Sveitsi - 

Tšekki & Slovakia - 

Unkari - 

Keskinen Itä-Eurooppa - 

Etelä-Afrikka Min-max 

Venäjä Min-max 

Iso-Britannia Tilauspiste 

DACH Min-max 

 

Varaston suunnittelua suorittavat maakonttorit käyttävät  varastonohjaukseen joko min-max- 

tai tilauspistemenetelmää. Suunnittelua tehdään vaihtelevasti joko suoraan 

toiminnanohjausjärjestelmään tai excel-tiedostoihin. Min-max- tai tilauspistearvojen 

määrittämiseen ei ole koko yrityksen tasoista ohjeistusta, vaan arvot perustuvat pääasiassa 

maakonttoreiden omiin arvioihin. Arvot on usein määritelty vain varastossa pidettäville tai 

muuten tärkeille varaosille, jolloin suurinta osaa varaosista ei huomioida millään tavalla 

suunnittelussa. Arvojen päivittäminen ja hallinnointi ei ole yleensä säännöllistä, joten on 

kyseenalaista ovatko maakonttoreiden arvot ajan tasalla. Esimerkiksi Suomen 
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maakonttorissa min-max-arvoja ei ole päivitetty enää ensimmäisen määrityksen jälkeen, 

jolloin osalla nimikkeistä on saattanut olla samat min-max-arvot vuosia.  

Maakonttoreiden varaosakulutuksen raportointi on usein puuttellista, joka vääristää 

varastodataa. Joissakin maakonttoreissa huoltoteknikot saattavat ottaa varaosia varastosta 

ilman, että sitä raportoidaan toiminnanohjausjärjestelmään, minkä takia järjestelmässä 

näkyvät varastoarvot ovat virheelliset verrattuna todelliseen varastotilanteeseen. Tämä 

saldovirhe korjaantuu myöhemmin varastokorjauksena inventaarion yhteydessä, mutta ei 

näy kulutuksena raporteissa. Esimerkiksi Ranskassa on käytössä ”Black stock” eli varasto, 

jossa maakonttori varastoi huoltokeikoilta ylimääräiseksi jääneitä varaosia, joita ei ole 

merkitty millekään varastolle. Näitä ylimääräisiä varaosia voidaan myöhemmin käyttää 

toisen huoltokeikan yhteydessä. 

Varaosien luokittelu 

Kyselyn perusteella 11 maakonttoria käyttää varaosien luokitteluun jonkinlaista 

luokittelumenetelmää, kun taas loput maakonttorit eivät luokittele varaosiaan ollenkaan. 

Varaosien luokitteluun ei ole yhtenäistä ohjeistusta, vaan jokainen maakonttori luokittelee 

varaosat omalla tavallaan. Maakonttoreiden käyttämät luokittelumenetelmät perustuvat 

pääasiassa joko historialliseen kulutusdataan tai huoltoteknikoiden arvioon kriittisistä osista, 

joita tulee pitää varastossa. Yhdelläkään maakonttorilla ei ole käytössä ”Essentiality”-

luokittelumenetelmää, jota EMEA-alueen keskusvarasto käyttää. Taulukossa 3 on lueteltuna 

maakonttorit, jotka luokittelevat varaosiaan. 
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Taulukko 3. Varaosien luokittelu maakonttoreissa. 

Maakonttori Varaosien luokittelu 

Suomi Kyllä 

Ruotsi Ei 

Norja Kyllä 

Tanska Ei 

Puola Kyllä 

Ranska Kyllä 

Marokko Ei 

Italia Ei 

Espanja Kyllä 

Belgia Kyllä 

Alankomaat - 

Lähi-Itä Ei 

Luxemburg - 

Sveitsi Ei 

Tšekki & Slovakia Ei 

Unkari Ei 

Keskinen Itä-Eurooppa Kyllä 

Etelä-Afrikka Ei 

Venäjä Ei 

Iso-Britannia Kyllä 

DACH Ei 

 

Ennakkohuollot 

EMEA-alueen keskusvarastolla on harvoin etukäteen tietoa ennakkohuollosta, minkä takia 

varaosien toimitusajat ovat saattaneet venyä hyvin pitkiksi suurien ennakkohuoltojen 

tyhjentäessä keskusvaraston. Maakonttorit eivät pääasiassa ennusta ennakkohuolloilla 

tarvitsemiaan varaosia EMEA-alueen keskusvarastolle, vaan tilaukset tehdään yleensä 1-8 

viikkoa ennen varsinaista tarvetta. Osa maakonttoreista pyrkii varastoimaan 

ennakkohuoltoihin tarvittavat varaosat, kun taas osa maakonttoreista luottaa toimituksissa 

täysin EMEA-alueen keskusvarastoon.   

Ennustaminen 

Menekin ennustamista suorittaa Benelux- ja DACH-alueiden maakonttorit sekä Venäjän ja 

Iso-Britannian maakonttorit. Ennusteita tehdään suuren menekin varaosille ja 

ennustamismenetelmät perustuvat pääasiassa alueen laitekantaan sekä varaosan 
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historialliseen kysyntään. Iso-Britannian maakonttori on ainoana maakonttorina ottanut 

käyttöönsä Demantra-ohjelman, joka on vuoden 2018 aikana yrityksessä käyttöönotettu 

ennustamistyökalu. 

Resurssit 

Maakonttoreilla on käytettävissään vaihteleva määrä resursseja. Suurimpiin huolto-

organisaatioihin kuuluvat Suomi, Ranska, Iso-Britannia sekä DACH-maat, joiden huolto-

organisaatioissa työskentelee yli 10 ihmistä. Maakonttoreiden varaosavarastoja hallinnoi 

pääsääntöisesti 1-2 henkilöä, jotka tekevät kyseistä työtä muiden työtehtäviensä ohella. 

Kyselyssä maakonttorit arvioivat tilausten tekemiseen ja varastonhallintaan käytetyn työajan 

olevan 1-12 tuntia viikossa. Osa maakonttoreista ei osannut arvioida käytettyä työaikaa, sillä 

kyseistä työtehtävää hoitaa useampi henkilö tai joku muu kuin kyselyyn vastannut henkilö. 

Taulukossa 4 on listattuna maakonttoreiden henkilöstömäärät ja varastonhallintaan käytetty 

aika. 
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Taulukko 4. Maakonttoreiden henkilöstömäärä ja varastonhallintaan käytetty työaika 

viikossa.  

Maakonttori Henkilöstömäärä Varastonhallintaan 

käytetty työaika 

viikossa 

Suomi 15 hlö 2 tuntia 

Ruotsi 8 hlö 1 tunti 

Norja 6 hlö 8 tuntia 

Tanska 5 hlö 5 tuntia 

Puola 3 hlö 2 tuntia 

Ranska 23 hlö - 

Marokko 6 hlö - 

Italia 3 hlö - 

Espanja 6 hlö 2 tuntia 

Belgia 7 hlö 12 tuntia 

Alankomaat 5 hlö - 

Lähi-Itä 2 hlö - 

Luxemburg - - 

Sveitsi - 2 tuntia 

Tšekki & 

Slovakia 

2 hlö 4 tuntia 

Unkari - - 

Keskinen Itä-

Eurooppa 

- - 

Etelä-

Afrikka 

- - 

Venäjä 2 hlö - 

Iso-Britannia 19 hlö 2 tuntia 

DACH 13 hlö - 

  

Varaosien varastointi 

Osa maakonttoreista on muodostanut varaosista kittejä, joita varastoidaan joko 

maakonttoreiden omissa tai asiakkaan tiloissa. Esimerkiksi Suomen maakonttori varastoi 

varaosakittejä omissa varastoissaan, kun taas Iso-Britannian maakonttori varastoi 

varaosakittejä myös joidenkin isojen asiakkaiden tiloissa. DACH-maissa varaosia 

varastoidaan myös pieniä määriä yhteistyökumppaneiden tiloissa. Huoltokittien käyttö on 

varaston seurannan kannalta ongelmallista, sillä huoltomiehet ottavat kitin mukaan 

korjaustyöhön ja korjauksen jälkeen palauttavat kitin täytettäväksi varastoon, jolloin 

korjauksessa käytetyt nimikkeet poistetaan varaston saldoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että 
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saldot eivät ole aina ajan tasalla eikä aina ole selvyyttä siitä, missä varaosat ovat kyseisellä 

hetkellä. 

Kukin maakonttori hoitaa varastoja omalla tavallaan, joka on johtanut hyvin erilaisiin 

varastointikäytäntöihin. Osa maakonttoreista luottaa varaosatoimituksissa täysin 

keskusvarastoon, kun taas osa maakonttoreista ylläpitää useita paikkakunta- tai 

huoltoteknikkokohtaisia varastoja. Maakonttorit varastoivat varaosia alueen laitekannan ja 

huoltosopimusten perusteella, mutta yrityksellä ei ole yhtenäistä käytäntöä mitä varaosia 

tulisi varastoida ja missä. Tämä on johtanut suuriin varastoihin ja varastoinnin 

kustannuksiin, joita tarkastellaan seuraavassa luvussa. 
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4. MAAKONTTOREIDEN VARAOSAVARASTOT 

 

Tässä luvussa käydään läpi tarkemmin maakonttoreiden omistamia varaosavarastoja. 

Varaosavarastojen nykytilan selvittämiseksi maakonttoreista on hankittu vuoden 2018 

kulutus- ja varastoraportit yrityksen käyttämästä Cognos-raportointityökalusta. Tämän 

lisäksi varastojen epäkuranttiusriskiä arvioidaan vuosien 2016-2018 välisen kulutuksen ja 

vuoden 2018 viimeisen päivän varaston arvon perusteella. Cognos-ohjelma sisältää vain 

Oraclea käyttävien maakonttoreiden datan, jonka takia varastojen analysointi rajataan 

koskemaan Oraclea käyttäviä maakonttoreita. Tämän lisäksi Lähi-Idän alueesta vastaava 

maakonttori ei pidä ollenkaan varaosavarastoja, jonka takia se on myös rajattu pois tästä 

luvusta. Laskelmiin sisällytettyjen maakonttoreiden vuoden 2018 huoltotoimintojen 

yhteenlaskettu liikevaihto vastaa noin 55 prosenttia EMEA-alueen huoltotoimintojen 

liikevaihdosta. Luottamuksellisista syistä euromääräiset arvot on poistettu luvusta. 

4.1. Varastodatan keräys 

 

Varastodatan keräys suoritetaan Cognos-ohjelmalla, joka sisältää Oraclea käyttävien 

maakonttoreiden varastodatan. Taulukossa 5 on listattuna raporttiin sisällytetyt tiedot. 

Taulukko 5. Cognos-raportointityökalusta hankitut tiedot. 

Yleisiä tietoja Varastotiedot Taloustiedot 

• Operating unit 

• Inventory 

organization 

• Subinventory 

• Calendar year 

• Inventory 

manufacturing 

production line 

• Planning product 

line 

• Planning default 

• Item number 

• Item description 

• Unit cost 

• On hand quantity 

• Min-max Minimum 

quantity 

• Min-max Maximum 

quantity 

 

• Transaction quantity 

• Transaction standard 

deviation 

• Transaction count 
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Raportin datasta on  eroteltu 3-vaihe varaosat, jonka lisäksi akut on suodatettu pois, sillä 

maakonttorit hankkivat akut paikallisesti ulkoisilta toimittajilta. Raporttien datasta 

nimikkeille on laskettu varastoarvot sekä kulutuksen arvo perustuen nimikkeiden 

hankintahintoihin. Tämän jälkeen nimikkeet on luokiteltu ABC-XYZ-kategorioihin 

taulukon 6 mukaisesti. 

Taulukko 6. ABC-XYZ-luokittelu varaosille. 

ABC-luokittelu Ostohinta * menekki 

A-luokka 80 % menekistä 

B-luokka 15 % menekistä 

C-luokka 5 % menekistä 

XYZ-luokittelu Tilauksien määrä 2018 

X-luokka > 10 tilausta 

Y-luokka 4-9 tilausta 

Z-luokka 1-3 tilausta 

N-luokka 0 tilausta 

 

Nimikkeet on jaettu kymmeneen kategoriaan: AX-, AY-, AZ-, BX-, BY-, BZ-, CX-, CY-, 

CZ- sekä N-luokkaan. Tämän lisäksi analysoinnissa on otettu huomioon nimikkeiden 

kriittisyys, joka perustuu EMEA-alueen keskusvarastolla käytössä olevaan ”Essentiality” eli 

E10-E60-luokitteluun, jossa varaosat luokitellaan kriittisyysluokkiin nimikkeen tyypin 

perusteella. Esimerkiksi E10-luokkaan kuuluvat laitteen toiminnan kannalta kriittisimmät 

nimiketyypit, kuten tuulettimet, kondensaattorit, ilmansuodattimet ja akut, kun taas E60-

luokkaan on sijoitettu ei-kriittiset nimiketyypit, kuten työkalut, ohjeet ja ohjelmistot. 

Taulukossa 7 esitellään E-luokkiin kuuluvat nimiketyypit. 
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Taulukko 7. Kohdeyrityksen E-luokittelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen varastointipolitiikan mukaisesti E10- ja E20-luokan nimikkeitä voidaan tarpeen 

vaatiessa varastoida maakonttoreiden omissa varastoissa. Raja kulkee E30-luokan 

nimikkeissä, joita maakonttoreiden tulisi varastoida vain harkiten. E40-E60-luokan 

nimikkeitä maakonttoreiden ei tulisi varastoida ollenkaan muuten kuin erityistapauksissa.  

Huomattavaa Cognoksen tuottamissa raporteissa on se, etteivät ne ota huomioon paikallisten 

varastojen välisiä sisäisiä siirtoja. Näin ollen maakonttoreiden paikalliseen varastoon 

sijoittuu paljon N-luokkaan nimikkeitä, vaikka niille on ollut kulutusta. Varsinainen 

kulukirjaus kirjaantuu aluevarastolle tai huoltoteknikon varastolle, vaikka pidempiaikainen 

varastointi on tapahtunut paikallisessa varastossa. Tämän lisäksi maakonttoreilla on erilaisia 

käytäntöjä varastotilien käyttämisessä.  Osa maakonttoreista on luonut huoltoteknikoille 

omat varastotilit, joiden kautta kirjataan kaikki kulutus, kun taas osalla on käytössään vain 

yksi varastotili, johon kirjataan kaikki kulutus. Näin ollen nimikkeen luokittelussa käytetty 

ABC-XYZ-luokittelumenetelmä ei anna täysin vertailukelpoisia ja tarkkoja 

luokittelutuloksia, sillä osalle nimikkeistä kulutus on merkitty välivarastolle tai 

Varastointipolitiikka Luokka Nimiketyypit 

Varaosat varastoidaan EMEA-

keskusvarastolla, sekä kaikissa 

paikallisissa varastoissa, mikäli tuettu 

laite sijaitsee alueella. E10 

Tuulettimet, 

kondensaattorit, 

ilmansuodattimet, akut. 

Varaosat varastoidaan EMEA-

keskusvarastolla, sekä maakonttorin 

keskusvarastossa. Vaihtoehtoisesti myös 

huoltoteknikon omissa varastoissa. E20 

Piirikortit, moduulit, SCR, 

IGBT, sulakkeet, diodit, 

korjauskitit. 

Varaosat varastoidaan EMEA-

keskusvarastolla, sekä vaihtoehtoisesti 

maakonttorin keskusvarastossa. E30 

EPROM, eristeet, resistorit, 

näytöt, liittimet, MC(C)B, 

pistokkeet, releet, RFI, 

sensorit, katkaisijat, 

kaapelit, muuntimet, 

äänilaitteet, upgrade kitit. 

Varaosat varastoidaan EMEA-

keskusvarastossa. E40 

Kuristinventtiilit, ferrit, 

telineet, korjauskitit, 

varaosakitit. 

Varaosia ei varastoida, mutta on 

saatavilla. E50 

Mekaaniset osat, paneelit, 

mutterit. 

Varaosia vaihtoehtoisesti varastoidaan 

EMEA-keskusvarastossa. E60 

Työkalut, ohjeet, 

ohjelmistot jne. 
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huoltoteknikon varastolle oikean varastointipaikan sijaan. Luokittelua käytetään kuitenkin 

suuntaa antavana analysointikeinona varastoja tarkasteltaessa.  

4.2. Varastojen analysointi 

 

Tässä luvussa tarkastellaan maakonttoreiden vuoden 2018 keskimääräistä varaston arvoa, 

kulutusta, varaston kiertoa sekä varaston riittoa. Maakonttoreiden varastoja analysoidaan 

ABC-XYZ-luokittelumenetelmällä sekä laskemalla eri luokille varaston kierto ja varaston 

riitto. Varastojen analysointi kohdistetaan erityisesti N-luokan nimikkeisiin, jotka kuuluvat 

E30-E60-kriittisyysluokkaan. X-luokan nimikkeille lasketaan Simchi-Levin ym. ehdottamat 

tilauspisteet ja Wilsonin kaavan mukaiset tilauseräkoot, jonka jälkeen näitä varastoarvoja 

vertaillaan nykyisiin varastoarvoihin. Y- ja Z-luokan nimikkeille ei tehdä vastaavaa 

laskutoimitusta, sillä niiden kysyntä on liian pientä tilauspisteen käyttämiseen. Laskuissa 

käytetyt varastonpitokustannukset ovat 30 % nimikkeen ostohinnasta, tilauksen 

kustannukset 30 € per tilaus ja haluttu palveluaste 97 %.  

Suomen maakonttori 

Taulukossa 8 on esiteltynä Suomen maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston 

arvo, kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston 

arvo koko Suomen organisaatiolla on -- €, kulutus -- €, varaston kiertonopeus 0,60 ja 

varaston riitto 606 päivää. Varaosanimikkeitä Suomen maakonttorilla on varastoissaan 919, 

joista uniikkeja varaosanimikkeitä on 487 kappaletta. Suurin varaston kierto on AX-luokan 

nimikkeillä, joiden varaston kierto on 3,66, kun taas CZ-luokan nimikkeillä on pienin 

varaston kierto 0,53 kiertonopeudella. 
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Taulukko 8. Suomen maakonttorin varaston arvot. 

ABC-XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % Kulutus (€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 17 1,8 % -- € 5,6 % -- € 33,8 % 3,66 100 

AY 10 1,1 % -- € 4,2 % -- € 19,4 % 2,80 130 

AZ 8 0,9 % -- € 10,2 % -- € 26,7 % 1,58 231 

BX 8 0,9 % -- € 0,9 % -- € 2,8 % 1,75 208 

BY 11 1,2 % -- € 1,6 % -- € 3,3 % 1,23 296 

BZ 44 4,8 % -- € 6,8 % -- € 9,0 % 0,79 459 

CX 3 0,3 % -- € 0,1 % -- € 0,2 % 2,14 171 

CY 13 1,4 % -- € 0,4 % -- € 0,6 % 1,01 361 

CZ 97 10,6 % -- € 4,6 % -- € 4,1 % 0,53 690 

N 708 77,0 % -- € 65,6 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 919  -- €  -- €  0,60 606 

 

Simchi-Levi ym. ehdottaman tilauspistekaavan ja Wilsonin kaavan mukaisten 

tilauspisteiden ja tilauserien jälkeen AX-luokan nimikkeiden keskimääräiset varastot 

pienentyisivät -- euroon ja varaston kierto nousisi 7,77:ään. BX-luokan nimikkeiden varastot 

laskisivat -- euroon ja varaston kierto nousisi 3,68:aan. CX-luokan nimikkeiden varastot 

nousisivat -- euroon ja varaston kierto pienentyisi 1,88:aan. Laskukaavoja suuremmat 

varastot kertovat siitä, että Suomen maakonttori varastoi liian paljon X-luokan nimikkeitä, 

joka hidastaa varaston kiertoa ja sitoo pääomaa varastoon. Kaavojen ehdottamien muutosten 

jälkeen pääomaa vapautuisi yhteensä -- euroa. 

N-luokan nimikkeitä Suomen maakonttorilla on varastoissaan 708 kappaletta ja ne sitovat 

pääomaa yhteensä -- € eli 65,6 % prosenttia koko varaston arvosta. Aluevarastoissa N-

luokan nimikkeisiin on sitoutunut -- €. Taulukossa 9 on esiteltynä N-luokan nimikkeiden 

jakautuminen Suomen maakonttorin paikallisten varastojen välillä.  

Taulukko 9. Suomen maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan 

nimikkeet 

N-luokka + 

E10-E20 

N-luokka + E30-

E60 

01-SP 340 221 119 

30-SP 50 42 8 

31-SP 96 73 23 

32-SP 89 73 16 

33-SP 133 94 39 

FI3-STG 0 0 0 

Yhteensä 708 503 205 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 
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Suomen maakonttorin keskusvarastona toimii 01-SP-varasto, joka sijaitsee Espoossa 

EMEA-alueen keskusvaraston yhteydessä. Tämän lisäksi maakonttorilla on neljä 

paikkakuntakohtaista varastoa Oulussa, Mikkelissä, Tampereella sekä Turussa. Taulukosta 

nähdään, että suurin osa Suomen maakonttorin varastoimista N-luokan nimikkeistä ovat 

E10-E20-luokan nimikkeitä, joita on varastossa 503 nimikettä. Ei-kriittisiä E30-E60-luokan 

nimikkeitä Suomen maakonttorilla on varastoissaan 205 eri nimikettä ja ne sitovat pääomaa 

-- €.   

Suomen huolto on määritellyt tietyt varaosat kuuluviksi varaosakitteihin, jotka huoltomiehet 

ottavat mukaan huoltokeikoille, jonka takia varaosakitit on olennaista ottaa huomioon 

tarkastellessa E30-E60-luokan nimikkeitä. N-luokan E30-E60-nimikkeistä vain viisi kuuluu 

Suomen huollon varaosakitteihin. Näiden viiden nimikkeen varaston arvo on yhteensä 1371 

€. Näin ollen loput -- € varastossa olevista E30-E60-nimikkeistä eivät kuulu varaosakitteihin, 

eikä niille ole kysyntää. E10-E20-luokan nimikkeistä 169 kuuluvat huollon varaosakitteihin 

ja näiden nimikkeiden arvo on yhteensä -- €. Loput E10-E20-luokan nimikkeistä eivät kuulu 

varaosakitteihin eikä niille ole ollut kysyntää vuoden 2018 aikana ja ne sitovat pääomaa -- 

€. 

Tanskan maakonttori 

Taulukossa 10 esitellään Tanskan maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo, 

kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo 

Tanskan maakonttorilla on -- €, kulutus -- €, varaston kiertonopeus 0,23 ja varaston riitto 

1606 päivää. Tanskan maakonttorilla on maakonttoreista hitain varaston kiertonopeus 

Puolan maakonttorin kanssa. Varaosanimikkeitä Tanskan maakonttorilla on varastoissaan 

436, joista uniikkeja varaosanimikkeitä on 294 kappaletta. Suurin varaston kierto on CX-

luokan nimikkeellä, jonka varaston kierto on 2,09. Huomattavaa on, että CX-luokkaan 

kuuluu vain yksi nimike, eikä ole siten vertailukelpoinen. AY-luokan nimikkeiden varaston 

kierto on 2,06. Pienin varaston kierto on CZ-luokan nimikkeillä, joiden varaston kierto on 

0,21. 
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Taulukko 10. Tanskan maakonttorin varaston arvot. 

ABC-

XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 2 0,5 % -- € 1,9 % -- € 15,1 % 1,76 208 

AY 7 1,6 % -- € 3,2 % -- € 29,0 % 2,06 177 

AZ 15 3,4 % -- € 12,4 % -- € 36,8 % 0,67 541 

BX 2 0,5 % -- € 0,2 % -- € 1,8 % 1,81 202 

BY 3 0,7 % -- € 1,2 % -- € 2,9 % 0,55 668 

BZ 14 3,2 % -- € 4,1 % -- € 10,4 % 0,58 625 

CX 1 0,2 % -- € 0,1 % -- € 0,5 % 2,09 175 

CY 1 0,2 % -- € 0,1 % -- € 0,3 % 0,57 644 

CZ 23 5,3 % -- € 3,5 % -- € 3,3 % 0,21 1714 

N 368 84,4 % -- € 73,3 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 436  
-- € 

 
-- € 

 0,23 1606 

 

Laskennallisten tilauspisteiden ja tilauseräkokojen jälkeen AX-luokan nimikkeiden varastot 

pienentyisivät -- euroon ja varaston kierto nousisi 3,6:een. BX- ja CX-luokan nimikkeiden 

muutokset olisivat vähäiset, sillä BX-luokan nimikkeiden varasto pienenisi -- euroon ja CX-

luokan nimikkeiden varasto kasvaisi -- euroon. Muutosten jälkeen pääomaa vapautuisi 

yhteensä -- euroa. 

N-luokan nimikkeitä Tanskan maakonttorilla on 368 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € 

eli 73,3 % prosenttia koko varaston arvosta. Taulukossa 11 on esiteltynä N-luokan 

nimikkeiden jakautuminen Tanskan paikallisten varastojen välillä.  

Taulukko 11. Tanskan maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 N-luokan nimikkeet 

N-luokka + E10-

E20 

N-luokka + E30-

E60 

01-SP 244 137 107 

05-SP 123 90 33 

00-FG 1 0 1 

Yhteensä 368 227 141 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Tanskan maakonttorilla on kaksi fyysistä varastoa: 01-SP ja 05-SP, sekä näiden lisäksi 

varastotili 00-FG, johon on kirjattu yksi varaosa. Taulukosta nähdään, että suurin osa N-

luokan nimikkeistä ovat kriittisiä E10-E20 luokan nimikkeitä, joita on varastossa 227 
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nimikettä. Ei-kriittisiä E30-E60-luokan nimikkeitä Tanskan maakonttorilla on varastoissaan 

141 kappaletta, jotka sitovat pääomaa -- €. 

Ruotsin maakonttori 

Taulukossa 12 esitellään Ruotsin maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo, 

kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo on 

-- €, kulutus -- € sekä varaston kiertonopeus 0,59 ja varaston riitto 623 päivää. 

Varaosanimikkeitä Ruotsin maakonttorilla on varastoissaan 457, joista uniikkeja 

varaosanimikkeitä on 342 kappaletta. Suurin varaston kierto on AZ-luokan nimikkeillä, 

joiden varaston kierto on 2,45, kun taas CZ-luokan nimikkeillä on pienin varaston kierto 

0,81 kiertonopeudella.  

Taulukko 12. Ruotsin maakonttorin varaston arvot. 

ABC-XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 12 2,6 % -- € 5,1 % -- € 20,3 % 2,34 156 

AY 5 1,1 % -- € 3,9 % -- € 6,7 % 1,00 364 

AZ 30 6,6 % -- € 12,6 % -- € 52,9 % 2,45 149 

BX 4 0,9 % -- € 0,4 % -- € 0,9 % 1,25 293 

BY 2 0,4 % -- € 0,5 % -- € 0,7 % 0,91 401 

BZ 45 9,8 % -- € 6,2 % -- € 13,3 % 1,25 291 

CX 2 0,4 % -- € 0,1 % -- € 0,3 % 1,20 305 

CY 4 0,9 % -- € 0,1 % -- € 0,3 % 1,51 242 

CZ 75 16,4 % -- € 3,2 % -- € 4,5 % 0,81 450 

N 278 60,8 % -- € 67,7 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 457  -- €  -- €  0,59 623 

 

Laskettujen tilauspisteiden ja tilauserien jälkeen AX-luokan nimikkeiden varastot 

pienentyisivät -- euroon ja varaston kierto nousisi 5,08:aan. BX-luokan nimikkeiden varastot 

laskisivat -- euroon ja varaston kierto nousisi 2,14:ään. CX-luokan nimikkeiden varasto 

pienenisi -- euroon ja varaston kierto nousisi 1,59:ään. Ehdotettujen muutosten jälkeen 

varastoista vapautuisi pääomaa -- euroa. 

N-luokan nimikkeitä Ruotsin maakonttorilla on 278 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € eli 

67,7 % prosenttia koko varaston arvosta. Taulukossa 13 on esiteltynä N-luokan nimikkeiden 

jakautuminen Ruotsin paikallisten varastojen välillä. 
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Taulukko 13. Ruotsin maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan 

nimikkeet (kpl) 

N-luokka + E10-E20 

(kpl) 

N-luokka + E30-E60 

(kpl) 

01-SP 233 174 59 

02-SP 45 39 6 

03-SCR 0 0 0 

10-DR 0 0 0 

Yhteensä 278 213 65 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Ruotsin maakonttorilla on kaksi fyysistä varastoa: 01-SP ja 02-SP, jonka lisäksi 

maakonttorilla on käytössään varastotilit 03-SCR ja 10-DR. Taulukosta nähdään, että suurin 

osa N-luokan nimikkeistä ovat kriittisiä E10-E20-luokan nimikkeitä, joita on varastossa 213 

nimikettä. Ei-kriittisiä E30-E60-luokan nimikkeitä Ruotsin maakonttorilla on varastoissaan 

65 ja ne sitovat pääomaa -- €. 

Norjan maakonttori 

Taulukossa 14 esitellään Norjan maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo, 

kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo 

Norjan maakonttorilla on -- €, kulutus -- € sekä varaston kiertonopeus 0,53. Varaston riitto 

on 690 päivää. Varaosanimikkeitä Norjan maakonttorilla on varastoissaan 299, joista 

uniikkeja varaosanimikkeitä on 211 kappaletta. Pienin varaston kierto on CZ-luokan 

nimikkeillä, joiden varaston kierto on 0,66. Norjan maakonttorilla ei ole varastoissaan 

yhtään BX- tai CX-luokan nimikettä ja vain yksi AX-luokan nimike, jonka varaston kierto 

on 2,83. Tästä voidaan päätellä, että Norjan maakonttorin kohtaama kysyntä on vähäistä, 

eikä se ole tasaista. Näin ollen Norjan maakonttorin varastojen ohjaamiseen ei ole mielekästä 

käyttää tilauspistemenetelmää, vaan varastoja tulisi ohjata yksinkertaisemmilla 

menetelmillä.  
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Taulukko 14. Norjan maakonttorin varaston arvot. 

ABC-XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 1 0,3 % -- € 1,2 % -- € 6,2 % 2,83 129 

AY 12 4,0 % -- € 18,8 % -- € 34,2 % 0,96 379 

AZ 27 9,0 % -- € 25,7 % -- € 40,0 % 0,82 443 

BX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

BY 4 1,3 % -- € 1,7 % -- € 1,7 % 0,51 721 

BZ 39 13,0 % -- € 10,5 % -- € 13,3 % 0,67 541 

CX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CY 6 2,0 % -- € 0,4 % -- € 0,7 % 0,92 396 

CZ 55 18,4 % -- € 3,0 % -- € 3,8 % 0,66 553 

N 155 51,8 % -- € 38,7 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 299  -- €  -- €  0,53 690 

 

N-luokan nimikkeitä Norjan maakonttorilla on 155 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € eli 

38,7 % prosenttia koko varaston arvosta. Norjan maakonttorilla on muihin maakonttoreihin 

verrattuna pienemmät varastot N-luokan nimikkeille, mutta samalla suuremmat varastot A- 

ja B-luokan nimikkeille, jotka hidastavat varaston kiertoa. Taulukossa 15 on esiteltynä N-

luokan nimikkeiden jakautuminen Norjan paikallisten varastojen välillä. 

Taulukko 15. Norjan maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan 

nimikkeet (kpl) 

N-luokka + E10-

E20 (kpl) 

N-luokka + E30-

E60 (kpl) 

01-SP 138 91 47 

01-SP-ÃH 0 0 0 

01-SP-DS 6 6 0 

01-SP-EO 2 1 1 

01-SP-FJ 1 1 0 

01-SP-MA 5 4 1 

01SP-RK 0 0 0 

01-SCR 1 1 0 

DACHER 1 0 1 

MAX 1 1 0 

NO1-STG 0 0 0 

Yhteensä 155 105 50 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Norjan maakonttorilla on käytössään yksi oma 01-SP-varasto, jonka lisäksi maakonttorilla 

on useita varastoja alihankkijoiden tiloissa. Taulukosta nähdään, että suurin osa N-luokan 

nimikkeistä sijaitsevat Norjan maakonttorin omassa 01-SP-varastossa. Huomattavaa Norjan 
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maakonttoreiden varastoissa on se, että aluevarastoissa on vain 17 kappaletta N-luokan 

nimikettä ja ne sitovat pääomaa -- €. E10-E20-luokan nimikkeitä on 105 kappaletta ja ne 

sitovat pääomaa -- €. E30-E60-luokan nimikkeitä Norjan maakonttorilla on varastoissaan 50 

ja ne sitovat pääomaa -- €. 

Espanjan maakonttori 

Taulukossa 16 esitellään Espanjan maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston 

arvo, kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston 

arvo koko Espanjan organisaatiolla on -- €, kulutus -- €, varaston kiertonopeus 0,89 ja 

varaston riitto 408 päivää. Espanjan maakonttorilla on nopein varaston kiertonopeus 

vertailun maakonttoreista. Tähän saattaa vaikuttaa Espanjan maakonttorin 

varastointipolitiikka, jonka mukaan vain kaikista kriittisimmät osat varastoidaan ja loput 

tilataan suoraan EMEA-alueen keskusvarastosta. Varaosanimikkeitä Espanjan 

maakonttorilla on varastoissaan 402, joista uniikkeja varaosanimikkeitä on 253 kappaletta. 

Suurin varaston kierto on AX-luokan nimikkeillä, joiden varaston kierto on 8,33, kun taas 

CZ-luokan nimikkeillä on pienin varaston kierto 0,78 kiertonopeudella.  

Taulukko 16. Espanjan maakonttorin varaston arvot. 

ABC-XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 14 3,5 % -- € 3,2 % -- € 29,6 % 8,33 44 

AY 16 4,0 % -- € 10,7 % -- € 31,9 % 2,67 137 

AZ 16 4,0 % -- € 12,9 % -- € 18,9 % 1,31 278 

BX 4 1,0 % -- € 0,4 % -- € 1,6 % 3,20 114 

BY 8 2,0 % -- € 1,3 % -- € 2,9 % 2,06 177 

BZ 29 7,2 % -- € 7,8 % -- € 10,5 % 1,19 306 

CX 2 0,5 % -- € 0,1 % -- € 0,3 % 4,64 79 

CY 3 0,7 % -- € 0,1 % -- € 0,3 % 4,38 83 

CZ 57 14,2 % -- € 4,4 % -- € 3,9 % 0,78 466 

N 253 62,9 % -- € 59,2 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 402  -- €  -- €  0,89 408 

 

Tilauspisteiden ja tilauserien muutoksilla AX-luokan nimikkeiden varastot kasvaisivat -- 

euroon ja varaston kierto laskisi 5,7:ään. BX-luokan nimikkeiden varastot laskisivat -- 

euroon ja varaston kierto nousisi 3,77:ään. CX-luokan nimikkeiden varasto nousisi -- 

euroon. Ehdotettujen muutosten jälkeen X-luokan nimikkeiden varastotasoja tulisi nostaa -- 
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eurolla. Nykyiset laskukaavojen tuloksia pienemmät varastot saattavat kertoa siitä, että 

Espanja ei pidä tarpeeksi varastoa AX-luokan osille, joka voi johtaa puutetilanteiden 

aiheuttamiin kustannuksiin. 

N-luokan nimikkeitä Espanjan maakonttorilla on 253 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € 

eli 59,2 % prosenttia koko varaston arvosta. Taulukossa 17 on esiteltynä N-luokan 

nimikkeiden jakautuminen Espanjan paikallisten varastojen välillä. 

Taulukko 17. Espanjan maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan nimikkeet 

(kpl) 

N-luokka + 

E10-E20 

(kpl) 

N-luokka + 

E30-E60 

(kpl) 

ES1-FG 3 2 1 

ES1-RMA 1 1 0 

ES1-SP 249 156 93 

Yhteensä 253 159 94 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Espanjan maakonttorilla on käytössään kolme varastoa: ES1-FG, ES1-RMA ja ES1-SP. 

Taulukosta nähdään, että suurin osa N-luokan nimikkeistä ovat kriittisiä E10-E20-luokan 

nimikkeitä, joita on varastossa 159 nimikettä. Ei-kriittisiä E30-E60-luokan nimikkeitä 

Espanjan maakonttorilla on varastoissaan 94 ja ne sitovat pääomaa -- €. 

Puolan maakonttori 

Taulukossa 18 esitellään Puolan maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo, 

kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo on 

-- € ja kulutus -- €. Puolan maakonttorilla on Tanskan maakonttorin kanssa hitain varaston 

kiertonopeus 0,23 kiertonopeudella ja korkein varaston riitto 1619 päivällä. Hidas varaston 

kierto saattaa johtua Puolan useista paikkakuntakohtaisista varastoista, joissa varastoidaan 

paljon liikkumattomia varaosia.  Varaosanimikkeitä Puolan maakonttorilla on varastoissaan 

447, joista uniikkeja varaosanimikkeitä on 331 kappaletta. Suurin varaston kierto on BX-

luokan nimikkeillä, joiden varaston kierto on 11,58, kun taas BZ-luokan nimikkeillä on 

pienin varaston kierto 0,85 kiertonopeudella.  
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Taulukko 18. Puolan maakonttorin varaston arvot. 

ABC-

XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 4 0,6 % -- € 0,2 % -- € 9,7 % 11,13 33 

AY 12 1,9 % -- € 0,9 % -- € 13,1 % 3,39 108 

AZ 51 8,2 % -- € 10,5 % -- € 57,4 % 1,24 295 

BX 2 0,3 % -- € 0,0 % -- € 0,9 % 11,58 32 

BY 4 0,6 % -- € 0,1 % -- € 1,5 % 5,44 67 

BZ 40 6,5 % -- € 3,4 % -- € 12,8 % 0,85 429 

CX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CY 4 0,6 % -- € 0,1 % -- € 0,7 % 2,89 126 

CZ 56 9,0 % -- € 0,7 % -- € 3,9 % 1,34 272 

N 447 72,1 % -- € 84,3 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 620  -- €  -- €  0,23 1619 

 

Kaavoilla laskettujen tilauspisteiden ja tilauserien jälkeen AX-luokan nimikkeiden varastot 

kasvaisivat -- euroon ja varaston kierto laskisi 4,32:een. BX-luokan nimikkeiden varastot 

nousisivat -- euroon ja varaston kierto laskisi 2,10:een. CX-luokan nimikkeitä Puolan 

maakonttorilla ei ole. Varastot nousisivat muutosten jälkeen -- eurolla. 

N-luokan nimikkeitä Puolan maakonttorilla on 447 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € eli 

84,3 % prosenttia koko varaston arvosta. Etenkin keskusvarastona toimivassa 01-SP-

varastossa on huomattava määrä N-luokan nimikkeitä ja yksistään 01-SP:n varastoon on 

sidottuna -- €. Puolan maakonttorilla on paljon suuren varaston kierron omaavia nimikkeitä 

etenkin AX-, AY-, BX- ja BY-luokissa ja toisaalta samaan aikaan hyvin paljon 

liikkumattomia N-luokan nimikkeitä. Taulukossa 19 on esiteltynä N-luokan nimikkeiden 

jakautuminen Puolan paikallisten varastojen välillä. 
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Taulukko 19. Puolan maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan 

nimikkeet (kpl) 

N-luokka + E10-

E20 (kpl) 

N-luokka + E30-E60 

(kpl) 

00-FG 1 1 0 

01-SP 324 256 68 

10-SP 7 0 7 

11-SP 15 14 1 

12-SP 1 1 0 

13-SP 3 1 2 

14-SP 11 11 0 

15-SP 5 5 0 

16-SP 5 5 0 

18-SP 11 10 1 

19-SP 4 4 0 

20-SP 0 0 0 

21-SP 16 16 0 

22-SP 19 17 2 

23-SP 17 16 1 

24-SP 5 6 0 

25-SP 1 1 0 

26-SP 2 1 1 

Yhteensä 447 364 83 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Puolan maakonttorilla on paikallisen 01-SP-keskusvaraston lisäksi useita 

paikkakuntakohtaisia varastoja. Taulukosta nähdään, että Puolan maakonttorilla on N-

luokan E10-E20-luokan nimikkeitä varastossaan 364 nimikettä ja E30-E60-luokan 

nimikkeitä 83, jotka sitovat pääomaa -- €. 

Italian maakonttori 

Taulukossa 20 esitellään Italian maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo, 

kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo on 

-- €, kulutus -- €, varaston kiertonopeus 0,28 ja varaston riitto 1301 päivää. 

Varaosanimikkeitä Italian maakonttorilla on varastoissaan 370, joista uniikkeja 

varaosanimikkeitä on 172 kappaletta. Italian maakonttorilla ei ole varastoissaan yhtään AX-

, BX-, CX- ja CY-luokan nimikkeitä. Tämän lisäksi BY-luokkaan kuuluu vain yksi nimike. 

Tämä osaltaan kertoo siitä, että Italian maakonttorin kohtaama kysyntä ei ole säännöllistä ja 

useimmat nimikkeet kuuluvat joko Z- tai N-luokkaan. Tämä voi johtua siitä, että kysyntä on 

hajaantunut useammalle eri varastolle, jolloin niiden kohtaama kysyntä on myös pienempää 
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ja epäsäännöllistä. Suurin varaston kierto on AY-luokan nimikkeillä, joiden varaston kierto 

on 2,02, kun taas pienin varaston kierto on CZ-luokan nimikkeillä 0,64 kiertonopeudella.  

Taulukko 20. Italian maakonttorin varaston arvot. 

ABC-

XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

AY 3 0,8 % -- € 1,2 % -- € 8,5 % 2,02 181 

AZ 35 9,5 % -- € 12,0 % -- € 72,9 % 1,70 215 

BX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

BY 1 0,3 % -- € 0,1 % -- € 0,5 % 1,90 192 

BZ 30 8,1 % -- € 2,2 % -- € 14,7 % 1,83 199 

CX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CY 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CZ 34 9,2 % -- € 1,5 % -- € 3,4 % 0,64 567 

N 267 72,2 % -- € 83,0 % -- € 0,0 % - - 

Yhteensä 370  -- €  -- €  0,28 1301 

 

N-luokan nimikkeitä Italian maakonttorilla on 267 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € eli 

83 % prosenttia koko varaston arvosta. Aluevarastoihin on sitoutuneena -- € N-luokkiin. 

Taulukossa 21 on esiteltynä N-luokan nimikkeiden jakautuminen Italian paikallisten 

varastojen välillä. 

Taulukko 21. Italian maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan 

nimikkeet (kpl) 

N-luokka + E10-

E20 (kpl) 

N-luokka + E30-

E60 (kpl) 

IT1-FG 1 1 0 

IT1-PQSP 128 106 22 

IT1-SCRAP 16 10 6 

IT1-STG 0 0 0 

IT2-CAEL 15 14 1 

IT2-FG 1 1 0 

IT2-STG 0 0 0 

PAOLO-SPW 46 41 5 

VITDAL-SPW 37 35 2 

FRABEL-SPW 23 20 3 

Yhteensä 267 228 39 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Italian maakonttorilla on kaksi alueellista varastoa Roomassa sekä Milanossa, joiden lisäksi 

maakonttorilla on useita varastotilejä huoltoteknikoille sekä rikkoontuneille nimikkeille. 
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Taulukosta nähdään, että suurin osa N-luokan nimikkeistä ovat E10-E20-luokan nimikkeitä, 

joita on varastossa 228 nimikettä. Ei-kriittisiä E30-E60-luokan nimikkeitä Italian 

maakonttorilla on varastoissaan 39 ja ne sitovat pääomaa -- €. 

Ranskan maakonttori 

Taulukossa 22 esitellään Ranskan maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo, 

kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo 

koko Ranskan organisaatiolla on -- €, kulutus -- €, varaston kiertonopeus 0,26 ja varaston 

riitto 1388 päivää. Varaosanimikkeitä Ranskan maakonttorilla on varastoissaan 389, joista 

uniikkeja varaosanimikkeitä on 273. Ranskan maakonttorilla ei ole varastoissaan ollenkaan 

AX-, BX-, BY-, CX- ja CY-luokan nimikkeitä. Lisäksi AY-luokkaan kuuluu vain yksi 

nimike. Näin ollen käytännössä kaikki nimikkeet kuuluvat joko Z- tai N-luokkaan samalla 

tavalla kuin Italian maakonttorissa. Tässäkin tapauksessa syy epäsäännölliseen kysyntään 

voi johtua useasta eri varastointipaikasta. Ranskan maakonttorin varastot kiertävät erittäin 

hitaasti, sillä suurin varaston kierto on AZ-luokan nimikkeillä, joiden varaston kierto on 

1,31. Pienimmän varaston kierto on CZ-luokan nimikkeillä, joiden varaston kierto on 0,76. 

Taulukko 22. Ranskan maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

ABC-

XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

AY 1 0,3 % -- € 0,9 % -- € 4,1 % 1,24 294 

AZ 36 9,3 % -- € 15,3 % -- € 76,4 % 1,31 279 

BX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

BY 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

BZ 31 8,0 % -- € 3,7 % -- € 14,9 % 1,07 342 

CX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CY 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CZ 35 9,0 % -- € 1,6 % -- € 4,6 % 0,76 481 

N 286 73,5 % -- € 78,5 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 389  -- €  -- €  0,26 1388 

 

N-luokan nimikkeitä Ranskan maakonttorilla on 286 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € 

eli 78,5 % koko varaston arvosta. Aluevarastoihin ja huoltoteknikoiden varastoihin on 

sitoutuneena -- € N-luokan nimikkeisiin. Taulukossa 23 on esiteltynä N-luokan nimikkeiden 

jakautuminen Ranskan paikallisten varastojen välillä. 
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Taulukko 23. Ranskan maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan nimikkeet 

(kpl) 

N-luokka + E10-

E20 (kpl) 

N-luokka + E30-

E60 (kpl) 

F3LYN-FG 127 79 48 

FR3OVH-FG 19 18 1 

FR3RTN-RMA 1 0 1 

FSE-09SP 2 2 0 

FSE-12SP 1 1 0 

FSE-13SP 1 1 0 

FSE-14SP 4 4 0 

FSE-16SP 3 3 0 

FSE-17SP 0 0 0 

FSE-19SP 2 2 0 

FSE-28SP 3 3 0 

GLBSWH-FG 56 20 36 

REGAENP-SP 9 9 0 

REGNTS-SP 30 27 3 

REGTOUL-SP 28 25 3 

Yhteensä 286 194 92 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Ranskan maakonttorilla on paikallisen keskusvaraston lisäksi neljä paikkakuntakohtaista 

varastoa, huoltoteknikoiden omia varastoja sekä varastoja asiakkaiden tiloissa. Taulukosta 

nähdään, että Ranskan maakonttorilla on E10-E20-luokan nimikkeitä varastossa 194 ja E30-

E60-luokan nimikkeitä 92, jotka sitovat pääomaa -- €. 

Marokon maakonttori 

Taulukossa 24 esitellään Marokon maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston 

arvo, kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston 

arvo on -- €, kulutus -- €, varaston kiertonopeus 0,45 ja varaston riitto 816 päivää. 

Varaosanimikkeitä Marokon maakonttorilla on varastoissaan 225. Marokon maakonttorin 

varastoissa ei ole ollenkaan BX- tai CX-luokan nimikkeitä, jonka lisäksi CY-luokkaan 

kuuluu vain yksi nimike. Suurin varaston kierto on AX-luokan nimikkeillä, joiden varaston 

kierto on 2,96, kun taas AY-luokan nimikkeillä on pienin varaston kierto 0,29 

kiertonopeudella. 
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Taulukko 24. Marokon maakonttorin varaston arvot. 

ABC-XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % Kulutus (€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 4 1,8 % -- € 3,2 % -- € 21,0 % 2,96 123 

AY 10 4,4 % -- € 16,3 % -- € 39,8 % 1,09 335 

AZ 11 4,9 % -- € 13,6 % -- € 19,0 % 0,63 582 

BX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

BY 5 2,2 % -- € 2,9 % -- € 3,6 % 0,57 642 

BZ 21 9,3 % -- € 14,6 % -- € 11,5 % 0,35 1043 

CX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CY 1 0,4 % -- € 0,1 % -- € 0,1 % 0,75 488 

CZ 41 18,2 % -- € 7,6 % -- € 4,9 % 0,29 1265 

N 132 58,7 % -- € 41,8 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 225  -- €  -- €  0,45 816 

 

Laskettujen tilauspisteiden ja tilauserien jälkeen AX-luokan nimikkeiden varastot 

pienentyisivät -- euroon ja varaston kierto nousisi 8,05:een. Varastot laskisivat muutosten 

jälkeen -- eurolla. 

N-luokan nimikkeitä Marokon maakonttorilla on 132 kappaletta ja ne sitovat pääomaa -- € 

eli 41,8 % prosenttia koko varaston arvosta. Taulukossa 25 on esiteltynä N-luokan 

nimikkeiden jakautuminen E10-E60-kriittisyysluokissa. 

Taulukko 25. Marokon maakonttorin N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan nimikkeet 

(kpl) 

N-luokka + E10-E20 

(kpl) 

N-luokka + E30-E60 

(kpl) 

MA2-SP 132 101 31 

Yhteensä 132 101 31 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Marokolla on vain yksi fyysinen varasto Casablancassa. Taulukosta nähdään, että suurin osa 

N-luokan nimikkeistä ovat E10-E20-luokan nimikkeitä, joita on varastossa 101 nimikettä. 

E30-E60-luokan nimikkeitä Marokon maakonttorilla on varastoissaan 31 ja ne sitovat 

pääomaa -- €. 

Benelux 

Benelux-alueen maakonttori on vastuussa Belgiasta, Alankomaista ja Luxemburgista. Belgia 

ja Alankomaat on raporteissa eritelty erilleen, sillä niillä on omat varastot, joista osa on 
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nimetty saman nimisiksi. Luxemburgilla ei ole omaa varastoa, jonka takia Luxemburgia ei 

esitellä tässä luvussa. 

Taulukossa 26 esitellään Belgian maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo, 

kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo on 

-- €, kulutus -- € sekä varaston kiertonopeus 0,55 ja varaston riitto 667 päivää. 

Varaosanimikkeitä Belgian maakonttorilla on varastoissaan 702, joista uniikkeja 

varaosanimikkeitä on 302 kappaletta.  

Taulukko 26. Belgian maakonttorin varaston arvot. 

ABC-XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 12 1,7 % -- € 0,0 % -- € 19,1 % - - 

AY 14 2,0 % -- € 1,7 % -- € 15,3 % 4,95 74 

AZ 41 5,8 % -- € 12,8 % -- € 45,7 % 1,96 186 

BX 5 0,7 % -- € 0,0 % -- € 1,3 % - - 

BY 6 0,9 % -- € 0,1 % -- € 1,7 % 15,00 24 

BZ 52 7,4 % -- € 1,2 % -- € 12,0 % 5,73 64 

CX 4 0,6 % -- € 0,0 % -- € 0,5 % - - 

CY 10 1,4 % -- € 0,0 % -- € 0,7 % 11,49 32 

CZ 66 9,4 % -- € 0,7 % -- € 3,6 % 2,78 131 

N 492 70,1 % -- € 83,6 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 702  -- €  -- €  0,55 667 

 

Huomattavaa Belgian raportissa on se, että suurin osa N-luokan nimikkeistä kertyy ”BESLS-

SP”-varastotilille ja varsinainen kulutus huoltoteknikoiden ”FSE”-varastotileille. Tämä 

johtuu siitä, että BESLS-SP toimii Belgiassa keskusvarastona, josta tehdään sisäiset siirrot 

huoltoteknikoiden FSE-varastotileille. Raportti ei ota huomioon yrityksen sisällä tapahtuvia 

siirtoja, minkä takia BESLS-SP-varastotilille ei kirjaannu varsinaista kulutusta, vaan kulutus 

kirjaantuu FSE-varastotileille. Tämä lisää virheellisesti N-luokan nimikkeiden määrää 

huomattavasti BESLS-SP-varastossa ja samalla vähentää muiden luokkien 

varastointimääriä. Raportin mukaan N-luokan nimikkeitä Belgian maakonttorilla olisi 492 

kappaletta ja -- euron edestä eli 83,6 prosenttia koko varaston arvosta. Nämä luvut ovat 

kuitenkin reilusti yläkanttiin, sillä mikäli BESLS-SP-varastotilin N-luokan nimikkeitä ei 

laskettaisi mukaan, N-luokan nimikkeiden osuus laskisi -- euroon eli 5,37 prosenttiin koko 

varaston arvosta. X-luokan nimikkeille ei ole kirjaantunut raportissa ollenkaan varastointia, 

jonka takia raportin esittämien X-luokan nimikkeiden varastolukuja ei ole mielekästä 
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vertailla kaavojen esittämiin lukemiin. Taulukossa 27 on esiteltynä N-luokan nimikkeiden 

jakautuminen Belgian paikallisten varastojen välillä. 

Taulukko 27. Belgian maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan nimikkeet 

(kpl) 

N-luokka + E10-E20 

(kpl) 

N-luokka + E30-E60 

(kpl) 

BESLS-DEM 2 2 0 

BESLS-FG 6 3 3 

BESLS-RENT 3 3 0 

BESLS-SP 280 223 57 

BESVA-FG 1 1 0 

FSE01-SP 8 8 0 

FSE02-SP 0 0 0 

FSE03-SP 43 39 4 

FSE04-SP 29 29 0 

FSE06-SP 47 45 2 

FSE07-SP 3 3 0 

FSE09-SP 34 33 1 

FSE10-SP 35 1 34 

FSE12-SP 1 1 0 

Yhteensä 492 391 101 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Belgian maakonttorilla on paikallisen keskusvaraston lisäksi useita huoltoteknikoiden 

varastoja. Taulukosta nähdään, että suurin osa N-luokan nimikkeistä on E10-E20-luokan 

nimikkeitä, joita on varastossa 391 nimikettä. E30-E60-luokan nimikkeitä Belgian 

maakonttorilla on varastoissaan 101 ja ne sitovat pääomaa -- €.  

Taulukossa 28 esitellään Alankomaiden maakonttorin vuoden 2018 keskimääräinen 

varaston arvo, kulutus, varaston kierto sekä varaston riitto. Vuoden 2018 keskimääräinen 

varaston arvo on -- €, kulutus -- €, varaston kiertonopeus 0,36 ja varaston riitto 1026 päivää. 

Varaosanimikkeitä Alankomaiden maakonttorilla on varastoissaan 475, joista uniikkeja 

varaosanimikkeitä on 262 kappaletta. Suurin varaston kierto on AX-luokan nimikkeillä, 

joiden varaston kierto on 4,67, kun taas pienin varaston kierto on AY-luokan nimikkeillä 

0,52 kiertonopeudella.  
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Taulukko 28. Alankomaiden maakonttorin varaston arvot. 

ABC-XYZ 

Nimikkeiden 

lkm % 

Varaston 

arvo (€) % 

Kulutus 

(€) % 

Varaston 

kierto 

Varaston 

riitto 

AX 8 1,7 % -- € 2,6 % -- € 33,9 % 4,67 78 

AY 5 1,1 % -- € 9,4 % -- € 13,7 % 0,52 705 

AZ 23 4,8 % -- € 14,0 % -- € 32,5 % 0,83 441 

BX 3 0,6 % -- € 0,2 % -- € 1,2 % 1,68 217 

BY 4 0,8 % -- € 0,3 % -- € 1,8 % 2,26 161 

BZ 36 7,6 % -- € 3,9 % -- € 12,1 % 1,09 336 

CX 0 0,0 % -- € 0,0 % -- € 0,0 % - - 

CY 4 0,8 % -- € 0,0 % -- € 0,5 % 3,95 92 

CZ 64 13,5 % -- € 1,2 % -- € 4,4 % 1,26 289 

N 328 69,1 % -- € 68,3 % -- € 0,0 % 0,00 - 

Yhteensä 475  -- €  -- €  0,36 1026 

 

Laskettujen tilauspisteiden ja tilauserien jälkeen AX-luokan nimikkeiden varastot 

pienentyisivät -- euroon ja varaston kierto nousisi 6,65:een. BX-luokan nimikkeiden varastot 

laskisivat -- euroon ja varaston kierto kasvaisi 2,7:ään. Alankomaiden varastossa ei ole CX-

luokan nimikkeitä ollenkaan. Varastot laskisivat muutosten jälkeen -- eurolla. 

N-luokan nimikkeitä Alankomaiden maakonttorilla on 328 kappaletta ja ne sitovat pääomaa 

-- € eli 68,3 % prosenttia koko varaston arvosta. Alankomaiden maakonttorin kulutuksen 

kirjaamisessa on sama tilanne kuin Belgian maakonttorilla eli varaston arvo kirjautuu 

”ZMLSPR-SP”-varastotilille ja varsinainen kulutus kirjaantuu huoltoteknikoiden ”FSE”-

varastotilien kautta lisäten huomattavasti N-luokan nimikkeitä ZMLSPR-SP-varastotilille. 

Aluevarastoihin ja huoltoteknikoiden varastoihin N-luokan nimikkeitä on sitoutuneena vain 

-- €, kun ZMLSPR-SP-varastotilin N-luokan nimikkeitä ei huomioida. Taulukossa 29 on 

eriteltynä N-luokan nimikkeiden jakautuminen Alankomaiden paikallisten varastojen 

välillä. 
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Taulukko 29. Alankomaiden maakonttorin paikallisten varastojen N-luokan nimikkeet. 

 

N-luokan 

nimikkeet (kpl) 

N-luokka + E10-E20 

(kpl) 

N-luokka + E30-E60 

(kpl) 

CROCO-FG 0 0 0 

FIRSTCA-FG 2 2 0 

FSE01-SP 10 8 2 

FSE02-SP 45 21 24 

FSE03-SP 9 7 2 

FSE06-SP 13 11 2 

FSE09-SP 1 1 0 

FSE16-SP 5 5 0 

FSE17-SP 7 7 0 

FSE18-SP 11 10 1 

MSMDN-FG 1 1 0 

ZMLSHIP-FG 25 18 7 

ZMLSHP-STG 0 0 0 

ZMLSPR-SP 199 172 27 

Yhteensä 328 263 65 

Varaston arvo (€) -- € -- € -- € 

 

Taulukosta nähdään, että suurin osa N-luokan nimikkeistä ovat kriittisiä E10-E20-luokan 

nimikkeitä, joita on varastossa 263 nimikettä. Ei-kriittisiä E30-E60-luokan nimikkeitä 

Alankomaiden maakonttorilla on varastoissaan 65 ja ne sitovat pääomaa -- €. 

4.3. Yhteenveto maakonttoreiden varastoista 

 

Varastonhallinnan kannalta on tärkeää, että varastot kiertävät mahdollisimman nopeasti ja 

liiketoimintaa voidaan pyörittää mahdollisimman pienin varastoin. Hitaasti kiertävät 

varastot sitovat pääomaa ja samalla heikentävät kannattavuutta. Varastojen tarkastelu on 

erityisen tärkeää varaosien kohdalla, sillä niiden myyntiä on vaikea lisätä nopeasti. Tässä 

luvussa  tehdään yhteenveto maakonttoreiden varastoista ja vertaillaan maakonttoreiden 

varastojen kiertonopeuksia, varastointipäiviä sekä X- ja N-luokan nimikkeiden 

varastoarvoja.  Tämän lisäksi luvun lopussa arvioidaan maakonttoreiden varaosavarastojen 

epäkuranttiusriskejä. 

 

 

 



72 

 

 

 

4.3.1. Varastojen kiertonopeus ja varastointipäivät 

 

Yritysten on tärkeää seurata varastojen kiertonopeutta, sillä pienentämällä varastojaan ja 

nopeuttamalla varaston kiertoa yritys voi pienentää varastoinnin kustannuksia ja vapauttaa 

pääomaa muuhun toimintaan. Taulukossa 30 on yhteenveto maakonttoreiden vuoden 2018 

varastojen arvoista, kulutuksesta, kiertonopeudesta sekä varastointipäivistä.  

Taulukko 30. Maakonttoreiden varastojen arvot. 

Maakonttori 

Keskimääräinen 

varaston arvo 3-

vaihe varaosat 2018 

Kulutuksen arvo 3-

vaihe varaosat 

2018 

Varaston 

kiertonopeus Varastointipäivät 

Suomi -- € -- € 0,60 606 

Ruotsi -- € -- € 0,59 623 

Norja -- € -- € 0,53 689 

Tanska -- € -- € 0,23 1606 

Puola -- € -- € 0,23 1619 

Ranska -- € -- € 0,26 1388 

Marokko -- € -- € 0,45 816 

Italia -- € -- € 0,28 1301 

Espanja -- € -- € 0,89 408 

Belgia 
-- € -- € 

0,55 667 

Alankomaat -- € -- € 0,36 1026 

Yhteensä -- € -- € 0,45 816 

 

Maakonttoreiden vuoden 2018 keskimääräinen varaston arvo 3-vaihe varaosille on -- € ja 

kulutus -- €. Vuosittaiset varastonpitokustannukset yrityksen käyttämällä 30 prosentin 

varastonpitokustannuksilla ovat -- euroa. Maakonttoreiden keskimääräinen kiertonopeus on 

0,45. Varastointipäivät vaihtelevat Espanjan maakonttorin 408 päivästä Puolan 

maakonttorin 1619 päivään ja kaikkien maakonttoreiden keskimääräinen varaosien 

varastointiaika on 816 varastointipäivää.  Kuvasta 16 nähdään, että Suomen maakonttorilla 

on suurimmat varaosavarastot ja samalla suurin kulutus, kun taas Espanja suoriutuu 

maakonttoreista pienimmällä varastolla, vaikka sen kulutus on korkea verrattuna moneen 

muuhun maakonttoriin. Esimerkiksi Italian maakonttorilla on yhtä suuret varastot kuin 

Espanjalla, vaikka Italian maakonttorin kulutus on vain noin kolmannes Espanjan 

maakonttorin kulutuksesta.  
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Kuva 16. Varaston arvo suhteutettuna kulutukseen. 

On selvää, etteivät varaosavarastot kierrä riittävällä nopeudella kaikissa maakonttoreissa ja 

pääomaa on turhaan sidottuna varastoihin, jotka eivät liiku. Erityisesti Tanskan, Puolan, 

Ranskan ja Italian maakonttoreiden varaosavarastot liikkuvat hitaasti ja näiden varastojen 

kiertoa tulisi nopeuttaa.  

4.3.1. X-luokan nimikkeet 

 

X-luokan nimikkeet ovat varastonhallinnan kannalta tärkeitä nimikkeitä, sillä niiden 

vaikutus asiakastyytyväisyyteen on suuri. Tilauspisteet on laskettu vain X-luokan 

nimikkeille, sillä vain niiden kysyntä on riittävän tasaista tilauspistemenetelmän 

käyttämiseen. Taulukossa 31 on X-luokan nimikkeiden nykyiset ja laskennalliset varaston 

arvot sekä kiertonopeudet, kun haluttu palvelutaso on 97 %. 
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Taulukko 31. X-luokan nimikkeiden varastojen arvot. 

Maakonttori 
X-luokka 
nykyinen 
varasto € 

Varaston 
kierto 

X-luokka 
laskennallinen 

varasto € 

Varaston 
kierto 

Suomi -- € 3,37 -- € 7,04 

Ruotsi -- € 4,31 -- € 2,31 

Norja -- € 2,91 -- € 4,21 

Tanska -- € 3,22 -- € 1,82 

Puola -- € 11,16 -- € 3,97 

Ranska -- € - -- € - 

Marokko -- € 2,96 -- € 8,05 

Italia -- € - -- € - 

Espanja -- € 7,64 -- € 5,54 

Yhteensä -- € 3,94 -- € 4,86 

 

Kuten taulukosta voidaan huomata, ovat Suomen, Norjan ja Marokon maakonttorien X-

luokan nimikkeiden varastot ylisuuret. Tilauspistemenetelmää käyttämällä nämä 

maakonttorit voisivat nopeuttaa varaston kiertoa ja vapauttaa pääomaa -- euroa. Ruotsin, 

Tanskan, Puolan ja Espanjan maakonttorien X-luokan nimikkeiden varastot ovat taas liian 

pienet, mikä voi johtaa puutetilanteisiin ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Ranskan ja Italian 

maakonttoreille ei ole ollenkaan X-luokan nimikkeitä varastossa. Käyttämällä 

tilauspistemenetelmää X-luokan nimikkeille maakonttoreiden varastot pienenisivät yhteensä 

-- euroa eli vaikutukset varastojen arvoon olisivat kokonaisuuden kannalta pienet. 

Tilauspistemenetelmän käyttäminen X-luokan nimikkeille nopeuttaisi niiden varaston 

kiertoa nykyisestä 3,94:n keskiarvosta 4,86:een. 

4.3.2. N-luokan nimikkeet 

 

Pääoman tehokkaan käyttämisen kannalta on tärkeää, ettei varastoissa ole ylimääräistä 

tavaraa. Tästä syystä erityisesti N-luokan nimikkeiden tarkastelu on tärkeää, sillä ne sitovat 

pääomaa varastoihin, jotka eivät kierrä.  

Raporttien N-luokan nimikkeiden määrä on korkea ja niitä tulisikin tarkastella kriittisesti, 

sillä maakonttoreiden raportointi on puutteellista ja kulutusta kirjataan eri tavoin. Osalle 

maakonttoreiden keskusvarastoista kertyy merkintöjä ainoastaan varastoinnista, kun 

varsinainen kulutus tehdään muiden varastotilien kautta. Tämän lisäksi maakonttoreille 
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muodostuu paljon hävikkiä inventaarioiden kautta, eikä niiden vaikutusta ole otettu 

huomioon tässä työssä. Taulukossa 32 on esiteltynä maakonttoreiden N-luokan nimikkeet. 

Taulukko 32. Maakonttoreiden N-luokan nimikkeiden varaston arvot. 

Maakonttori 

Keskimääräinen 

varaston arvo 3-

vaihe varaosat 2018 

N-luokka E10-E20 

(kpl) 

N-luokka E30-E60 

(kpl) 

N-luokka E10-

E60 / 

Keskimääräinen 

varaston arvo 

Suomi -- € 503 205 66 % 

Ruotsi -- € 213 65 68 % 

Norja -- € 105 50 39 % 

Tanska -- € 227 141 73 % 

Puola -- € 364 83 84 % 

Ranska -- € 194 92 79 % 

Marokko -- € 101 31 42 % 

Italia -- € 228 39 83 % 

Espanja -- € 159 94 59 % 

Belgia 
-- € 391 101 

84 % 

Alankomaat -- € 263 65 68 % 

Yhteensä -- € 2748 966 68 % 

 

Huomattava osa maakonttoreiden varastoista muodostuu N-luokan nimikkeistä, joille ei ole 

ollut lainkaan kysyntää vuoden 2018 aikana. Raporttien mukaan maakonttoreilla on 

varastoissaan yhteensä 68 % arvosta varaosia, joille ei ollut kulutusta vuoden 2018 aikana. 

Koko varaston arvosta 11,9 % sitoutui E30-E60-luokan nimikkeisiin, joita maakonttoreiden 

tulisi varastoida vain harkiten. Näin ollen jo pelkästään E30-E60-luokan nimikkeiden 

varastointi tuo -- € vuosittaiset varastonpitokustannukset. E10-E20-luokan nimikkeisiin on 

sitoutuneena 55,9 % koko varaston arvosta ja ne aiheuttavat -- € varastonpitokustannukset. 

Tämä kertoo varastojen hallinnan huonosta tilasta ja siitä, että varaosia varastoidaan turhaan 

maakonttoreiden omissa varastoissa. 
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4.3.3. Epäkuranttiusriski 

 

Pelkästään yhden vuoden kulutuksen tarkasteleminen ei riitä, kun arvioidaan nimikkeiden 

epäkuranttiusriskiä. Yrityksen taloushallinnon mukaan nimikkeet, joilla ei ole ollut kulutusta 

viimeisen kolmen vuoden aikana lasketaan vanhentuneiksi, jolloin niiden arvon lasketaan 

pienentyvän 100 % ostohinnasta. Ylijäämäisiksi varaosiksi lasketaan varaosat, joita on 

enemmän varastossa, kuin niillä on ollut kysyntää viimeisen kolmen vuoden aikana. Tällöin 

ylijääneestä osasta lasketaan 50 % arvon lasku nimikkeelle. Taulukossa 33 on laskettuna 

yrityksen laskentatapaan perustuen maakonttoreiden vanhentumis- ja ylijäämäriski 3-vaihe 

varaosille. Varastojen arvo on otettu vuoden 2018 viimeiseltä päivältä ja kulutus vuosilta 

2016-2018.  

Taulukko 33. Maakonttoreiden epäkuranttiusriskit. 

Maakonttori 

Varaston arvo 

31.12.2018 

Vanhentuneet 

osat 

Ylijäämäiset 

osat 

Vanhentuneet 

& ylijäämä 

yhteensä 

Vanhentuneet & 

ylijäämä / 

varaston arvo 

Suomi -- € -- € -- € -- € 26 % 

Ruotsi -- € -- € -- € -- € 45 % 

Norja -- € -- € -- € -- € 26 % 

Tanska -- € -- € -- € -- € 46 % 

Puola -- € -- € -- € -- € 68 % 

Ranska -- € -- € -- € -- € 76 % 

Marokko -- € -- € -- € -- € 34 % 

Italia -- € -- € -- € -- € 45 % 

Espanja -- € -- € -- € -- € 31 % 

Belgia -- € -- € -- € -- € 42 % 

Alankomaat -- € -- € -- € -- € 33 % 

Yhteensä -- € -- € -- € -- € 40 % 

 

Puolan ja Ranskan maakonttoreilla on suurimmat epäkuranttiusriskit, sillä Puolan varaston 

arvosta 68 % ja Ranskan varaston arvosta 76 % on sitoutuneena varaosiin, jotka ovat joko 

vanhentuneita tai ylijäämäisiä. Suomen ja Norjan maakonttoreilla on pienemmät 

epäkuranttiusriskit, sillä niillä on varastoissaan vain 26 % edestä vanhentuneita tai 

ylijäämäistä varastoa. Maakonttoreiden yhteenlaskettu varaston arvo oli vuoden 2018 

viimeisenä päivänä -- euroa ja laskennallinen epäkuranttiusriski  -- euroa. Tämä vastaa 40 % 

koko varaston arvosta. Näiden varaosien kohdalla on suuri riski, että varaosat joudutaan 

hävittämään seuraavien vuosien aikana. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1. SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on suosittu tapa arvioida esimerkiksi yrityksen omaa toimintaa, tuotetta tai 

kilpailukykyä. SWOT-analyysissä arvioidaan organisaation vahvuuksia, heikkouksia, 

mahdollisuuksia sekä uhkia listaamalla niihin vaikuttavia asioita.  Vahvuuksiin ja 

heikkouksiin luetellaan nykyhetkeä koskevia asioita, kun taas uhkiin ja mahdollisuuksiin 

luetellaan tulevaisuutta koskevia asioita. Analyysin tulosten perusteella voidaan tehdä 

toimintasuunnitelma siitä, miten listattuihin asioihin reagoidaan. Analyysi perustuu täysin 

arvioijien omiin mielipiteisiin, jonka takia analyysi on subjektiivinen ja tuloksia tulee 

tarkastella kriittisesti. (Lindroos & Lohivesi 2010, s. 219) 

Keskitetyn ja hajautetun varastonhallinnan mallin vertailu on diplomityön kannalta tärkeää, 

sillä yrityksessä halutaan tutkia mahdollisuutta siirtyä kohti keskitetympää 

varastonhallintaa. Luvussa verrataan keskitetyn ja hajautetun varastonhallinnan mallien 

operatiivisia kustannuksia, varastoinnin kustannuksia, vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja 

mahdollisuuksia. Tämän lisäksi luvun lopussa esitetään vertailun tulokset tiivistettynä 

taulukkoon 34. Luottamuksellisista syistä euromääräiset arvot on poistettu luvusta. 

Operatiiviset kustannukset 

Kyselyssä saatujen vastausten perusteella Oraclea käyttävät maakonttorit käyttävät yhteensä 

arvioilta 40-50 tuntia viikossa tilausten tekemiseen ja varastonhallintaan, minkä lisäksi 

manuaalisten tilausten tekeminen työllistää Suomessa sijaitsevaa asiakaspalvelua noin 

yhden henkilötyövuoden verran. Jos yhden henkilötyötunnin arvioidaan maksavan 

yritykselle -- euroa ja vuodessa olevan keskimäärin 52 viikkoa, Oraclea käyttävien 

maakonttoreiden nykyisen mallin arvioidut vuotuiset operatiiviset kustannukset ovat -- – -- 

euroa ja yhden asiakaspalveluhenkilön kustannukset -- euroa. Näin ollen hajautetun mallin 

operatiiviset kustannukset ovat noin -- – -- euroa.  

Keskitetyssä varastonhallinnan mallissa varastonhallintaa voisi Oraclea käyttävien 

maakonttoreiden kohdalla suorittaa noin 2-3 henkilöä. Henkilötyötunteja tarvitaan 

hajautettuun varastonhallintaan verrattuna enemmän, sillä keskitetyssä varastonhallinnan 
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mallissa suoritettaisiin tällä hetkellä tekemättömiä töitä, kuten datan hallintaa ja 

ennustamista. Operatiiviset kustannukset -- euron tuntipalkan olettamalla olisivat -- – -- 

euroa. Mikäli keskitettyä varastonhallintaa voitaisiin suorittaa kahden henkilön toimesta, 

operatiiviset kustannukset pysyisivät samoina, mutta säästöjä voitaisiin saada toiminnan 

tehostuessa.  

Varastoinnin kustannukset 

Maakonttoreiden tämänhetkiset varastotasot aiheuttavat yritykselle -- euron vuotuiset 

varastonpitokustannukset. Keskitetyssä varastonhallinnan mallissa varastoinnin 

ohjaamiseen voidaan panostaa enemmän ja toimintaa suunnitella tehokkaammin. Mikäli 

jokaisen maakonttorin toimintaa voitaisiin operoida esimerkiksi Espanjan saavuttamalla 

0,89 varaston kierrolla, maakonttoreiden vuosittaiset varastonpitokustannukset 

pienentyisivät 50 prosentilla.  

Vahvuudet 

Hajautetun varastonhallinnan vahvuutena voidaan pitää toiminnan joustavuutta, sillä 

maakonttorit voivat reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Maakonttorit ovat 

myös eniten kontaktissa loppuasiakkaiden kanssa, jolloin niillä on myös paras tietämys 

asiakkaiden tarpeista. Keskitetyn varastonhallinnan vahvuutena voidaan pitää toiminnan 

tehokkuutta. Yhden ihmisen hoitaessa tilauksen prosessi selkiytyy ja sen läpivienti 

nopeutuu. Keskitetyssä mallissa yhdellä päätöksentekijällä on saatavilla kaikkien 

organisaatioiden kysyntätieto, jolloin koko toimitusketjun laajuinen optimointi on 

mahdollista.  

Heikkoudet 

Keskitetty varastonhallinta vaatii ehjän varastodatan, jotta toiminnan ohjaaminen yhdessä 

paikassa olisi mahdollista. Samalla toiminnan joustavuus vähenee päätöksentekijän 

siirtyessä kauemmaksi asiakkaista. Hajautetun varastonhallinnan heikkoutena voidaan pitää 

sitä, ettei varastonhallintaa suorittavaa henkilöstöä ole koulutettu kyseiseen työtehtävään, 

jolloin päätöksiä tehtäessä ei usein huomioida esimerkiksi varastoinnin kustannuksiin 

vaikuttavia tekijöitä. Varaston ohjaukseen ei ole yleistä ohjeistusta, joka johtaa eriäviin 
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toimintatapoihin ja standardisoimattomiin prosesseihin. Varmuusvarastoinnin tarve nousee, 

sillä kysyntätietoa ei jaeta eikä ennustamista suoriteta.  

Uhkat 

Hajautetussa varastonhallinnan mallissa on riskinä, että varastoinnin kustannukset jatkuvat 

korkeina, eikä toimintaa saada standardoiduksi vastuualueiden puuttuessa. 

Toiminnanohjausjärjestelmien vanhentunut data saattaa aiheuttaa laatuongelmia varaosan 

ollessa esimerkiksi väärää revisiota. Epäkuranttiusriskit saattavat pysyä suurina, jolloin 

hävikistä muodostuu suuria kustannuseriä.  Keskitetyn varastonhallinnan riskinä on, ettei 

varastonohjausta voida suorittaa etänä, eikä toimintaa onnistuta tehostamaan. Maakonttorit 

saattavat haluta tehdä asioita edelleen omalla tavallaan, jolloin toimintamalleja voi olla 

hankala yhtenäistää. Saatavuus saattaa heikentyä ja varastoinnin kustannukset pysyä 

korkeina, mikäli varastoja ohjataan huonosti. 

Mahdollisuudet 

Nykyisellään Oraclea käyttävien maakonttoreiden varastoissa on 40 prosentin varaston 

arvosta varaosia, jotka todennäköisesti joudutaan hävittämään. Keskitetyssä 

varastonhallinnan mallissa epäkuranttien nimikkeiden määrä ja sitä kautta hävikki voi 

pienentyä varaston suunnittelun tehostuessa. Tämän lisäksi keskitetyssä varastonhallinnan 

mallissa informaation saatavuus paranee, joka voisi lisätä asiakastyytyväisyyttä asiakkaiden 

nähdessä reaaliajassa maakonttoreiden varastotilanteen. Maakonttoreille voitaisiin 

suunnitella myös uudet prosessit varastojen välisiin siirtoihin, jolloin kiireellisissä 

tapauksissa maakonttorit voisivat saada varaosia myös maakonttoreiden välisenä siirtona. 

Hajautettu varastonhallinta taas mahdollistaa toiminnan joustavuuden, joka voi näkyä 

parempana asiakastyytyväisyytenä. Asiakkaiden pyyntöihin voidaan reagoida paremmin ja 

maakonttorit pystyvät mukautumaan muutoksiin nopeammin. 

Yhteenveto 

Sekä keskitetyssä että hajautetussa varastonhallinnan mallissa on omat hyvät ja huonot 

puolensa. Keskitetty varastonhallinta vaatii toimivat järjestelmät ja eheän datan, kun taas 

hajautettu varastonhallinta tarvitsee standardoidut toimintatavat ja koulutetun 

henkilökunnan. Hajautetussa varastonhallinnan mallissa voidaan reagoida nopeasti 
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asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, kun taas keskitetty varastonhallinnan malli voi tarjota 

pitkällä aikavälillä huomattavia säästöjä ja samalla tehostaa maakonttoreiden 

varastonhallintaa. Taulukossa 34 on yhteenveto hajautetun ja keskitetyn varastonhallinnan 

SWOT-analyysistä. 

Taulukko 34. Muokattu SWOT-analyysi hajautetulle ja keskitetylle varastonhallinnan 

mallille. 

 Hajautettu varastonhallinta Keskitetty varastonhallinta 

Operatiiviset 

kustannukset 

-- – -- € 

(100 – 113 %) 

-- – -- € 

(97 % – 145 %) 

Vuosittaiset 

varastoinnin 

kustannukset 

-- € 

(100 %) 

-- € 

(50 %) 

Vahvuudet Toiminnan joustavuus. 

Maakonttoreilla paras tietämys 

asiakkaiden tarpeista. 

Toiminnan tehokkuus, nopeuttaa 

toimitusprosessia ja parantaa 

informaation läpinäkyvyyttä koko 

toimitusketjussa. Toimintaa ohjaa 

alaan koulutettu henkilö. 

Heikkoudet Henkilöstöä ei ole koulutettu 

kyseiseen työtehtävään. Ei 

standardoituja toimintatapoja, 

toiminta tehotonta, ei 

ennustamista, suuret varastot, 

kysyntätietoa ei jaeta. 

Vaatii ehjän varastodatan ja 

yhteensopivat järjestelmät. 

Toiminnan joustavuus vähenee. 

Uhkat Varastoinnin kustannukset 

jatkuvat korkeina. Toimintaa ei 

standardisoida. Vanhentunut data 

voi aiheuttaa laatuongelmia. 

Varaosia joudutaan hävittämään 

epäkuranttiusriskien pysyessä 

korkeina. 

Toiminnan ohjaaminen etänä ei 

onnistu. Toimintaa ei onnistuta 

tehostamaan ja varastoinnin 

kustannukset pysyvät korkeina. 

Saatavuus heikkenee, mikäli 

toimintaa suunnitellaan huonosti. 

Mahdollisuudet Toiminta pysyy joustavana ja 

maakonttorit pystyvät 

reagoimaan nopeasti asiakkaiden 

tarpeisiin. 

Epäkuranttiusriski ja sitä kautta 

hävikki pienenee. Informaation 

saatavuus paranee. Maakonttorit 

voisivat hyödyntää toistensa 

varastoja kiireellisiin toimituksiin. 

Asiakkaat voisivat nähdä myös 

maakonttoreiden varastotilanteen 

reaaliajassa. 
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5.2. Toimintasuunnitelma 

 

Edellisten lukujen perusteella on luotu taulukon 35 toimintasuunnitelma, jossa kuvataan 

ehdotetut toimenpiteet ja niiden vaikutukset. Tavoitteena on parantaa nykyisiä 

toimintamalleja ja luoda ohjenuora maakonttoreiden varastonhallintaan. 
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Taulukko 35. Toimintasuunnitelma varastonhallinnan tehostamiseen. 

Toimintasuunnitelma Toimenpiteet Vaikutukset 

Nimikkeiden luokittelu ja 

ohjausmenetelmät 

Vuosittainen ABC- ja 

XYZ-analyysi 

nimikkeille. X-luokan 

nimikkeille käyttöön 

tilauspistemenetelmä. Y-, 

Z- ja N-luokan 

nimikkeille visuaalinen 

ohjaus. E-luokittelun 

hyödyntäminen 

arvioitaessa varaosan 

varastosijaintia.   

Varastonohjaus voidaan 

keskittää tärkeimpiin 

nimikkeisiin ja 

varastointipäätöksen tueksi 

saadaan standardoitu 

menetelmä.  

Varastonhallinnan 

keskittäminen ja 

tilausprosessin 

uudistaminen 

Siirrytään asteittain 

hajautetusta 

varastonhallinnasta 

keskitettyyn 

varastonhallintaan. 

Kokeillaan 

pilottihankkeena Suomen, 

Ruotsin, Norjan ja 

Tanskan maakonttoreissa. 

Tutkitaan mahdollisuutta 

laajentaa myös muihin 

kuin 3-vaihe varaosiin. 

Välitön kuluerä yhden 

henkilön vuosipalkka. 

Myöhemmin taloudelliset 

hyödyt realisoituvat, kun 

toimintaa voidaan ohjata 

tehokkaammin ja 

päätöksenteko selkiytyy. 

Tiedon läpinäkyvyys parantuu 

ja koko toimitusketjun 

laajuinen varastojen optimointi 

on mahdollista. 

Varastointi Seurataan varastoja 

säännöllisesti mittareiden 

avulla. Vältetään turhaa 

varastointia. 

Antaa kuvan varastojen 

nykytilanteesta. Tehostaa 

varaston kiertoa ja pienentää 

varastoihin sitoutunutta 

pääomaa. 

Datan hallinta Koulutetaan 

maakonttoreiden 

henkilöstö ja 

huoltoteknikot 

merkitsemään oikealla 

tavalla nimikkeiden 

kulutus järjestelmään. 

Maakonttoreiden datan 

hallinta suoritetaan 

jatkossa keskitetysti. 

Päivitetty ja oikea tieto 

toiminnanohjausjärjestelmässä. 

Mahdollistaa 

tilauspistejärjestelmän käytön 

sekä toiminnan ohjaamisen 

etänä. 

Ennustaminen Maakonttoreiden 

menekkiä aletaan 

ennustamaan esimerkiksi 

Demantra-ohjelman 

avulla. 

Toiminnan ohjaaminen 

tehostuu ja nimikkeiden 

saatavuus paranee. 

Varmuusvarastoinnin tarve 

vähenee. 
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Nimikkeiden luokittelu ja ohjausmenetelmät 

Maakonttoreilla on useita satoja nimikkeitä varastoissaan, jolloin varastojen tehokkaan 

ohjaamisen kannalta on tärkeää suorittaa jonkin asteista nimikkeiden luokittelua. 

Luokittelun avulla maakonttorit saavat paremman yleiskuvan varaosavarastoistaan ja voivat 

keskittyä tärkeimpien nimikkeiden ohjaamiseen. ABC-XYZ-analyysi voisi olla sopiva 

luokittelumenetelmä maakonttorien varaosavarastojen luokitteluun, sillä se ottaa huomioon 

nimikkeen arvon sekä kulutuksen. Analyysi on suhteellisen helppo suorittaa ja siihen 

vaadittava data on saatavilla yrityksen raportointijärjestelmästä. Analyysi tulee suorittaa 

vähintään kerran vuodessa, jotta se olisi hyödyllinen. Taulukossa 36 on ehdotelma 

ohjaustavasta ABC-XYZ-analyysin eri luokille. 

Taulukko 36. Ehdotettu nimikkeiden ohjaustapa. 

ABC-XYZ Ohjaustapa 

AX Äärimmäisen tarkka varastonohjaus, tilauspistemenetelmä 

AY Tarkka ohjaus, varastointipäätös varastosijainnille 

AZ Manuaalinen ohjaus, varastointi vain kriittisille nimikkeille 

BX Tarkka varastonohjaus, tilauspistemenetelmä 

BY Manuaalinen ohjaus, varastointi vain kriittisille nimikkeille 

BZ Varastointi vain kriittisille nimikkeille 

CX Tarkka varastonohjaus, tilauspistemenetelmä 

CY Manuaalinen ohjaus, varastointi vain kriittisille nimikkeille 

CZ Manuaalinen ohjaus, varastointi vain kriittisille nimikkeille 

N Manuaalinen ohjaus, varastointi vain kriittisille nimikkeille 

 

X-luokan nimikkeiden varastonhallinta tulee olla tarkkaa, sillä niillä on suurin vaikutus 

saatavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. X-luokan nimikkeitä voidaan ohjata 

tilauspistemenetelmän avulla, jolloin näille nimikkeille voidaan teoriassa esitettyjen 

kaavojen avulla laskea tilauspisteet ja optimaaliset tilauseräkoot. Y- ja Z-luokan 

nimikkeiden kysyntä ei ole tarpeeksi tasaista tilauspistemenetelmän käyttöön, jolloin niiden 

varastoja voidaan ohjata manuaalisesti yksinkertaisemmilla ohjausmenetelmillä.  

ABC-XYZ-analyysin lisäksi maakonttoreissa kannattaa ottaa käyttöön keskusvarastolla 

nykyisin käytössä oleva E-luokittelu, joka ottaa huomioon nimikkeen kriittisyyden. 

Kyseinen luokitus ei ole yleisessä käytössä maakonttoreissa, mutta ne voisivat hyötyä 
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luokittelusta etenkin varastointipäätöstä tehdessä. Luokittelu on jo valmiina olemassa, joten 

se voidaan ottaa nopealla aikataululla maakonttoreiden käyttöön.  

Varastonhallinnan keskittäminen ja tilausprosessin uudistaminen 

Tällä hetkellä maakonttoreiden varastoja ohjaavia henkilöitä ei ole koulutettu kyseiseen 

työtehtävään, maakonttoreiden resurssien määrät ovat rajalliset ja varastonhallintaa tehdään 

muiden työtehtävien ohella. Tämä on johtanut puutteelliseen varastonhallintaan ja korkeisiin 

varastoinnin kustannuksiin. Myös nykyinen varaosien tilausprosessi on monivaiheinen ja 

raskas, mistä osaltaan aiheutuu ylimääräisiä operatiivisia kustannuksia. Tilaukset syötetään 

manuaalisesti järjestelmään ja koko tilausprosessin läpivieminen vaatii monen osaston 

työpanosta. 

Varastonhallintaa tulisi siirtää keskitetympään suuntaan, jossa kaikkien maakonttoreiden 

varastojen ohjaus olisi yhden organisaation vastuulla. Tällä hetkellä Oracle-maiden välillä 

voi olla mahdollista luoda prosesseja, joissa keskusvarasto ottaa maakonttorin varaston 

suunnittelun ja tilausten tekemisen ohjaukseensa. Liitteessä 3 on kuvattuna ehdotelma 

tilausprosessista keskitetyn varastonhallinnan mallissa, jossa Oracle-maiden varastojen- ja 

tilaustenhallinta tehdään keskitetysti yhdessä paikassa, kuten EMEA-keskusvarastolla. 

Tällöin kyseiseen toimenkuvaan palkattu henkilö voisi hoitaa usean maakonttorin 

varastonhallinnan ja näin vapauttaa maakonttoreiden sekä asiakaspalvelun resursseja 

muuhun toimintaan. Ehdotetussa keskitetyn varastonhallinnan mallissa ostaja vastaa 

varaston suunnittelusta, tilausten tekemisestä sekä kuljetusten järjestämisestä, jolloin 

asiakaspalvelua ei tarvita enää välikädeksi. Tämä vapauttaisi maakonttoreiden ja 

asiakaspalvelun resursseja sekä vähentäisi tilausprosessin välivaiheita. Maakonttoreiden 

vastuulle jäisi edelleen huolto- ja suoratoimitustilausten ilmoittaminen ostajalle, jonka 

vastuulla olisi tilausten syöttäminen järjestelmään. Keskitetyssä varastonhallinnassa 

ostajalla olisi näkyvyys keskusvarastoon sekä kaikkiin Oraclea käyttävien maakonttoreiden 

varastoihin, jolloin ostaja voisi suunnitella maakonttoreiden varaosavarastoja 

tehokkaammin. 

Nykyisessä tilanteessa ei ole välttämättä järkevää ottaa käyttöön koko EMEA-alueen 

kattavaa mallia, sillä maakonttoreilla on käytössään erilaisia järjestelmiä ja vain osalla on 

sama toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kuin keskusvarastolla. Tilanne voi kuitenkin 
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muuttua lähitulevaisuudessa, sillä yritys on siirtymässä SAP-toiminnanohjausjärjestelmään 

kaikissa maakonttoreissaan sekä EMEA-alueen keskusvarastolla, jolloin varastotasojen 

optimointi ja seuraaminen koko varastointiverkoston tasolla voi olla mahdollista. 

Kohdeyritykselle voisi olla hyödyllistä hankkia ensin kokemusta keskitetystä 

varastonhallinnasta pienemmässä mittakaavassa Oracle-maiden kohdalla, jonka jälkeen 

mallia voitaisiin kokeilla suuremmassa mittakaavassa, kun kaikki maat ovat siirtyneet SAP:n 

käyttöön.  

Mikäli siirtyminen keskitettyyn varastonhallinnan malliin on liian suuri muutos 

maakonttoreille, voitaisiin yrityksessä harkita CMI:n kaltaista mallia, jossa EMEA-

keskusvarasto ottaisi vastuulleen varastojen suunnittelun ja täydennysehdotusten tekemisen, 

mutta maakonttorit tekisivät edelleen tilauspäätöksen ja tilauksen syöttämisen järjestelmään. 

Näin maakonttorit saisivat tukea päätöksenteossa ja niille jäisi edelleen päätösvalta 

tilausmääristä. Kokeiluvaiheen jälkeen voitaisiin asteittain siirtyä VMI:n kaltaiseen malliin, 

jossa keskusvarasto ottaa tilausprosessin täysin haltuunsa. Pidemmällä aikavälillä yrityksen 

tulisi tutkia mahdollisuutta laajentaa keskitetty varastonhallinnan malli koskemaan myös 

muita kuin 3-vaihe varaosia. 

Varastointi 

Maakonttoreilla on varastoissaan suuret määrät N-luokan nimikkeitä, jotka hidastavat 

varaston kiertoa ja sitovat pääomaa varastoihin. Tämän lisäksi useilla maakonttoreilla on 

varastoissaan suuret epäkuranttiusriskit, jotka saattavat myöhemmin realisoitua hävikkinä. 

Varastoja tulisi seurata säännöllisesti, jotta ylisuuret varastot eivät muodostuisi ongelmaksi. 

Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi varaston kiertoa, joka antaa hyvän yleiskuvan 

varastoista. Varastonpitokustannuksia voitaisiin alentaa varastoimalla vähemmän ja 

varaston kiertoa nopeuttaa palauttamalla pienen kysynnän varaosat takaisin keskusvarastoon 

tai hävittämällä varaosat, joille ei ole enää kysyntää. Maakonttoreiden tulisi kiinnittää 

erityisesti huomiota E30-E60-luokan nimikkeisiin, sillä yrityksen politiikan mukaisesti näitä 

nimikkeitä tulisi varastoida maakonttoreissa vain harkiten tai ei ollenkaan. N-luokan 

nimikkeet tulisi käydä läpi ja tutkia, onko niitä mahdollista palauttaa EMEA-alueen 

keskusvarastoon. 
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Datan hallinta 

Standardien ja yhtenäisten prosessien puuttuminen on johtanut erilaisiin toimintapoihin, 

jotka osaltaan hankaloittavat toiminnan tehokasta ohjaamista. Maakonttoreiden datan 

hallinta on reaktiivista ja muutoksia tehdään vasta ongelmien ilmaantuessa. 

Toiminnanohjausjärjestelmässä oleva data on usein vanhentunutta, eikä se ole luotettavaa. 

Varastojen ohjaaminen tilauspistemenetelmän avulla voisi olla haastaavaa, sillä varaosien 

kulutuksen raportointi on useissa maakonttoreissa puutteellista, joka vääristää 

toiminnanohjausjärjestelmien varastolukemia. Huoltoteknikoiden tulisikin raportoida 

kulutus oikeiden kanavien kautta ja raportointia tulisi standardisoida, jotta 

tilauspistemenetelmän käyttäminen olisi mahdollista. 

Keskittämällä datan hallinta yhteen paikkaan maakonttoreiden data saataisiin yhtenäistettyä 

ja ajantasaiseksi, joka mahdollistaisi tilauspistemenetelmän käytön ja toiminnan ohjaamisen 

etänä. Datan hallintaa suoritetaan jo nyt EMEA-alueen keskusvarastolla, joten muutos ei 

olisi suuri. 

Ennustaminen 

Maakonttoreissa ei suoriteta varastonhallinnan kannalta tärkeää menekin ennustamista, joka 

osaltaan voimistaa bullwhip-efektiä ja lisää kysynnän epävarmuutta toimitusketjussa. 

Yrityksessä on otettu vuonna 2018 käyttöön uusi ennustamistyökalu Demantra, jonka avulla 

yritys on alkanut ennustamaan etenkin tuotannon menekkiä. Työkalu on uusi, eikä sitä vielä 

ole otettu täysimittaisesti käyttöön yrityksessä, mutta se tarjoaa mielenkiintoisen 

mahdollisuuden ennustamiseen ja toiminnan ohjaamiseen suuremmassa mittakaavassa. 

Demantraa voidaan hyödyntää maakonttoreiden varaosien menekin ennustamiseen, sillä 

työkalu tarjoaa kysyntähistorian nimikekohtaisesti jokaiselle organisaatiotasolle. Demantra 

ei kuitenkaan ota huomioon maakonttoreiden sisäisiä tilauksia EMEA-keskusvarastolle, 

jonka johdosta työkalu ei näytä keskusvaraston kokemaa todellista kysyntää hajautetussa 

varastonhallinnan mallissa, sillä maakonttorit saattavat tilata enemmän kuin niiden kokema 

todellinen kysyntä on. Näin ollen työkalua ei voi vielä täysin hyödyntää keskusvaraston 

varastotasojen suunnittelussa. Jos Demantra olisi käytössä kaikilla maakonttoreilla, 

voitaisiin varastotasot suunnitella optimaalisemmin koko varastointiverkostossa. 
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Nykyisellään Demantraa voitaisiin käyttää esimerkiksi ennakkohuoltojen ilmoittamiseen, 

jolloin EMEA-alueen keskusvarasto saisi aikaisemmin tiedon tulevista ennakkohuolloista. 
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6. YHTEENVETO 

 

Kohdeyritys on kansainvälinen yritys, jolla on laajalle levinnyt varaosien 

varastointiverkosto, joka  perustuu monitasoisen varastointiverkoston malliin. EMEA-

alueen keskusvarasto toimii toimittajana maakonttoreille, jotka ovat itsenäisesti vastuussa 

oman varaosavaraston ohjaamisesta ja tilausten tekemisestä keskusvarastoon. Hajautettu 

varastonhallinta on kuitenkin johtanut eriäviin toimintatapoihin ja suurin varastoihin, jotka 

aiheuttavat yritykselle huomattavia kustannuksia.  

Työn tavoitteena oli vertailla keskitetyn ja hajautetun varastonhallinnan eroja sekä pohtia, 

miten varastonhallintaan siirtyminen vaikuttaisi maakonttoreiden toimintaan. Työn 

toteutuksessa käytettiin tapaus- ja toimintatutkimukselle ominaisia lähestymistapoja. 

Maakonttoreiden varastonhallinnan nykytila selvitettiin maakonttoreille lähetetyn kyselyn 

avulla, jonka lisäksi maakonttoreiden varaosavarastoja analysoitiin yrityksen käyttämän 

raportointityökalun datan avulla. Nykyiset sisäiset tilausprosessit avattiin prosessikaavioksi 

ja tilausprosessiin luotiin uusi vaihtoehtoinen toimintamalli. 

Maakonttoreille lähetetty kysely paljasti suuria eroja maakonttoreiden varastonhallinnassa. 

Varastoja ohjataan eri menetelmin ja varaosien hallintaan ei ole yhteisiä käytäntöjä. 

Varastonhallinta on useissa maakonttoreissa puutteellista, sillä maakonttoreilla ei ole usein 

tarpeeksi resursseja suorittaa varastonhallinnan kannalta olennaisia toimintoja.  

Varastodatan perusteella maakonttoreiden varastot liikkuvat hyvin hitaasti ja varastoissa on 

paljon ylimääräisiä osia. Varastojen epäkuranttiusriskit ovat suuret ja ne saattavat realisoitua 

hävikkinä lähivuosien aikana. 

Työn tuloksena kohdeyritykselle luotiin toimintasuunnitelma, jonka keskeisenä tavoitteena 

on uudistaa nimikkeiden luokittelua, datan hallintaa, varastointia ja menekin ennustamista. 

Siirtämällä maakonttoreiden varastonhallintaa asteittain keskitetympään suuntaan yritys voi 

tehostaa toimintaansa ja samaan aikaan saada merkittäviä säästöjä. 
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LIITE 1/3. Kysely 

GENERAL INFORMATION 

Ledger: Please fill your ledger 

Role: Please fill your position/role 

Ledger: 

 

Role: 

ERP SYSTEM USAGE 

Do you use any ERP systems (Oracle, 

SAP etc…)? What system you are 

using for purchasing and managing 

items?  

 

INVENTORY 

Do you use any inventory 

management method (for example 

reorder point)? Do you use ERP 

system for inventory control and 

planning?  

 

ITEM CLASSIFICATION 

Do you have any classification 

method for items? How do you define 

critical items?  

 

 

PREVENTIVE MAINTENANCE 

How do you consider and plan 

preventive maintenances in 

purchases? How early you make the 

order compared to actual maintenance 

day? 

 

FORECASTING 

Do you forecast your demand for 

items? How do you make the forecast 

and how often? 
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RESOURCES 

How many persons are managing your 

inventory and doing the purchases 

from EMEA-central warehouse? What 

is the estimated total work time used 

for these activities per week? 

 

 

ITEM MAINTENANCE 

How do you manage items in the 

system? How regularly do you follow 

the item changes (replacements, 

obsoletes, item attributes)? 

 

PRICING 

How do you define your item prices? 

How often do you update the prices? 

 

ROLE OF EMEA SERVICE 

LOGISTICS 

How do you rely on EMEA central 

warehouse in your spare part needs? 

Do you have items that you don’t keep 

in stock and expect EMEA central to 

provide? If you do, what criteria you 

have for these items?  

 

 

 

OTHER 

Do you have any questions or 

something else to add? 
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LIITE 2/3. Nykyinen tilausprosessi 
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LIITE 3/3. Ehdotettu tilausprosessi keskitetyssä mallissa 

 


