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Tässä tutkimuksessa keskeinen tavoite on selvittää merkittävimmät keinot suorituskyvyn 

kehittämiseen ja mittaamiseen toimittaessa varaosatoiminnoissa. Tutkimuskysymykset ovat 

seuraavat. Mitä keinoja on käytettävissä suorituskyvyn kehittämiseen toimittaessa 

varaosatoiminnoissa? Mitkä ovat tehokkaimmat keinot suorituskyvyn kehittämiseksi 

toimittaessa varaosatoiminnoissa? Kuinka varaosatoimintojen suorituskyvyn kehittämistä 

voidaan mitata? Tutkimus rajattiin varaosatoimintoihin liittyväksi. Täsmennettynä tarkasteltiin 

varaosatoimintoja, varastoinnin toimintoja ja huollon toimintoja. Soveltavat osiot rajattiin 

tarkastelemaan case-yrityksen toimintaa. 

 

Tutkimus toteutettiin seuraavasti. Tarkasteltavaan aiheeseen liittyen kerättiin kirjallisuudesta 

tietoja aiemmista tutkimuksista. Kerätystä tiedosta selvitettiin keinoja suorituskyvyn 

kehittämiseen. Kerättyjä kirjallisuustietoja verrattiin kvalitatiivisesti case-yrityksen toimintaan. 

Vertailun tuloksena selvitettiin case-yrityksen toimintaan soveltuvia suorituskyvyn 

kehittämisen menetelmiä. Kootusta tiedoista selvitettiin tapauksen kannalta merkittävimmät 

menetelmät. Merkittävimmästä suorituskyvyn kehittämisen menetelmästä kehitettiin malli 

case-yrityksen tapaukseen sovellettavaksi. Kehitettyyn malliin liittyen selvitettiin 

suorituskyvyn mittaamisen menetelmiä. Edellä selvitetyistä tiedoista muodostettiin 

tutkimuksen hypoteesit. Hypoteesien pohjalta suoritettiin kyselytutkimus. Kyselyn tulokset 

muutetiin mitattavaan muotoon. Tuloksia analysoitiin kvantitatiivisesti. Analyysin tuloksista 

muodostettiin synteesinä tiivis kokonaisuus tutkimuksen alussa asetettuun tavoitteeseen 

liittyen.   

 

Case-tutkimukseen liittyen varaosatoimintojen suorituskyvyn kehittämisen soveltuvia keinoja 

selvitettiin kaikkiaan 16 kappaletta. Tehokkaimmiksi suorituskyvyn kehittämisen keinoiksi 

selvisi seuraavat. Optimaalisiin varastointimääriin on panostettava. Optimaalisiin tilausmääriin 

on panostettava. Kiertämättömien nimikkeiden seurantaan on panostettava. Nimikkeiden 

tapahtumien määriin perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. Varaosatoimintojen 

suorituskyvyn kehittämisen mittarit selvitettiin kyselytutkimuksessa. Soveltuvia mittareita ovat 

varaston arvo, myynnin arvo, epäkuranttikirjausten määrä, varastojen kiertonopeus, tilattujen 

rivien määrä, palautussiirtojen määrä keskusvarastolle ja toimitusajan pituus. Muutama 

taloudellinen mittari karsiutui soveltumattomana tukitoimintojen yhteyteen.       
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The essential goal in this study is to find out the most important ways to improve and measure 

performance while working in the field of spare parts functions. Research questions of the study 

were following ones. What are the means to develop performance in the field of spare parts 

functions? What are the most powerful means to develop performance in the field of spare parts 

functions? How the performance development of spare parts functions can be measured? The 

field of the study focused on spare parts functions. Specially the field covered spare parts 

functions, inventory functions and service functions. Practical applications of the study were 

lined to concern mainly functions in the case company.  

 

This study was performed using following methods. Related theoretical research information 

for the study were gathered using literature. Gathered information was used to find out common 

ways to improve performance. Studied information was compared to case company’s 

operations. As a result of the comparison suitable performance development methods for the 

field were find out. The list of means was studied to pick up the most powerful ways to develop 

performance in the field. The most powerful method was selected and used to develop a 

proposal example to improve performance in the case company. Related to the developed 

example, measuring methods were find out for performance development. Above clarified data 

was used to construct hypotheses for the study. Hypotheses were used to perform survey. 

Gathered answers were converted to measurable form. The answers were analyzed 

quantitatively. Results of the analysis were used to gather tight synthesis for the objective set 

at the beginning.  

 

Methods to develop performance in case study’s spare parts functions were find out 16 pieces. 

The most powerful methods were following ones. Optimal stocking amounts must be clarified. 

Optimal ordering amounts must be clarified. Stocking units that do not rotate must be observed 

intensively. Classification that based on transaction amounts must be utilized. Measuring 

methods to observe performance development in spare parts functions were find out in this 

survey. Suitable measuring methods were inventory value, sales value, number of obsolete 

stocking units registered, inventory turnover, number of ordered rows, number of returned rows 

to central warehouse and duration of delivery. Some financial measuring methods were 

eliminated as unsuitable for support activities. 



  

ALKUSANAT 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään keinoja suorituskyvyn kehittämiseen toimittaessa 

varaosatoiminnoissa. Varaosatoimintojen suorituskyvyn kehittämiseen liittyviä tutkimuksia on 

jo olemassa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toimintaa alueella, joka liittyy 

varaosatoimintojen lisäksi vahvasti varastoinnin ja huollon toimintoihin. Tarkasteluympäristö 

kytkeytyy myös tukitoimintojen suorittamiseen. Tutkimuksen tarkastelun kohdetta on 

perusteltua tarkastella viimeisimpien ajankohtaisten tietojen selvittämiseksi.  

 

Tutkimuksen tarkastelun tuloksista toivotaan olevan hyötyä mahdollisimman moneen 

tapaukseen. Tutkimuksessa tarkasteltuja ja selvitettyjä suorituskyvyn kehittämisen keinoja 

voidaan hyödyntää saman alan käytännön toimintoihin tai jatkotutkimuksiin liittyen. 

Tutkimuksen case-yrityksen tapaukseen kohdistettuja tuloksia voidaan mahdollisesti myös 

soveltaa muissa yhteyksissä.   

 

Tämä tutkimus liittyy osaltaan Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa Lahden 

toimipisteessä suoritettaviin tuotantotalouden suorituskyvyn johtamisen opintoihin. Kiitokset 

kaikkille tahoille, jotka ovat mahdollistaneet opiskelun ja itsensä kehittämisen. Kiitokset 

koulun puolesta tutkimuksen teossa ohjanneille Hannu Rantaselle ja Tero Rantalalle. Kiitokset 

myös työpaikan puolesta tutkimuksen teossa avustaneille Michael Anderssonille, Mika 

Mäkiselle, Mikko Piiroselle ja Teemu Ristolalle. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suorituskyvyn kehittämistä varaosatoiminnoissa. Aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia on jo tehty. Esimerkkeinä tehdyistä tutkimuksista voidaan mainita 

seuraavat. Olkkosen (2018) tutkimus ” Materiaalivirran tehostaminen tulo- ja sisälogistiikan 

prosesseissa”. Yli-Marttilan (2017) tutkimus ”Developig global inventory management for 

spare parts by creating new operational model”. Pellikan (2018) tutkimus ”Logistics network 

study for spare parts distribution in APA area”. Holopaisen (2019) tutkimus ”Palveluprosessin 

seurannan tehostaminen digitaalisen visualisoinnin avulla”. Botterin ja Fortuinin (2000) 

tutkimus ”Stocking strategy for service parts – a case study”. Gargin ja Deschmugin (2012) 

tutkimus ”Designing balanced scorecard for multi echelon repair inventory system”. Tämä 

tutkimus keskittyy varastoinnin toimialaan. Erityisesti varaosatoiminnot, varastoinnin 

toiminnot ja huollon toiminnot yhdistyvät tutkittavaan alueeseen liittyen.  

 

Tutkimuksen aiheellisuutta voidaan perustella hiukan aiemmin tutkituista aihepiireistä 

poikkeavalla tarkastelun toimintaympäristön valinnalla. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvitetään 

aluksi suorituskyvyn kehittämisen mahdollisuuksia laajasti tarkasteltavan toimialan alueelta. 

Tutkittavan alueen merkittävimmät suorituskyvyn kehittämisen alueet voidaan todeta vasta, 

kun kattava näkemys on kerätty koko alueen laajuudelta. Olkkosen (2018) tutkimus keskittyi 

materiaalinohjausprosesseihin ja materiaalivirtojen hallintaan. Yli-Marttilan tutkimus (2017) 

painottui globaaliin varaston hallintaan. Holopaisen (2019) tutkimus keskittyi suorituskyvyn 

parantamiseen teollisuuden huoltopalveluprosesseissa visualisoinnin osalta. Botterin ja 

Fortuinin tutkimus keskittyi asiakkaiden tiloissa olevien ammattimaisten laitteiden huollon 

varaosien varastointiin. Gargin ja Deschmukhin (2012) tutkimus keskittyi suorituskyvyn 

mittariston kehittämiseen moniportaiselle kunnossapitoon liittyville varastoinnin järjestelmille. 

Tässä tutkimuksessa poimitaan yhdeksi kokonaisuudeksi aiempien tutkimusten erillisinä osa-

alueina tarkastelemat oleelliset havainnot. Tämä tutkimus on aiheellinen myös, koska jatkuva 

ympäristön muutos on tuonut mukanaan uusia huomioimisen arvoisia seikkoja. Aiempien 

tutkimusten suorittamisen jälkeen on voinut tulla muutoksia. Uusimmat muutokset ovat 

aiheellista huomioida tässä yhteydessä. Tutkimukseen liittyvällä toimialalla on oleellista 

ylläpitää jatkuvaa suorituskyvyn kehittämistä. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Toiminnan kannalta tarkasteltuna muutokset voivat olla 

positiivisia tai negatiivisia. Toimittaessa tiiviissä yhteydessä ympäristön kanssa muutoksiin on 

reagoitava myös omassa toiminnassa. Muuttuvassa ympäristössä toimittaessa ei voida jumittua 

vanhoihin käytäntöihin. Ennen pitkää vanhoihin toimintatapoihin jumittuminen johtaa 

tehottomaan ja kannattamattomaan toimintaan. Toiminnan muuttuessa tehottomaksi ja 

kannattamattomaksi joudutaan toiminnasta ennen pitkää luopumaan. (Heikkilä ja Ketokivi 

2013, s. 69–71, s. 82–84; Rantanen 2019, s. 36; Solovjew-Wartiovaara 2020, s. 3–28; Ukko et 

al. 2007, s. 9–11)  

 

Varaosatoimintojen yhteydessä toimittaessa muutostahti on viime aikoina vain kiihtynyt. 

Asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet. Toimintaa ohjaavan politiikka ja säännökset ovat 

muuttuneet merkittävästi. Maailmassa jokapäiväiseen elämään vaikuttavat sairaudet ovat 

osaltaan kiihdyttäneet muutosten tarvetta myös tarkastellulla toimialalla. Ulkoiset muutokset 

haittaavat tuottavuutta ja suorituskykyä. Jos toimintaa halutaan jatkaa ja pitää kannattavana on 

selvitettävä keinoja reagoida näihin ympäristön muutoksiin. (Botter & Fortuin 1999, s. 656, 

660–661; Rantanen 2019, s. 49–52) 

 

Edellä kuvatut seikat lisäävät ymmärrystä tämän tutkimuksen merkityksestä. Tarkastelun 

kohteena oleva varasosatoimintojen alue liittyy tässä tapauksessa toimintaan varaston 

toimintojen ja huollon toimintojen parissa. Kyseisten alojen suorituskyvyn kehittämisen 

mahdollisuuksia selvitetään tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltu case-yritys on 

keskittynyt vain tukitoimintojen tuottamiseen konsernin sisällä. Tutkittavan case-yrityksen 

asiakkaat suorittavat varsinaiset ydintoiminnot. Tutkimus liittyy keskeisesti täten myös 

tukitoimintojen parissa tapahtuvien toimintojen tarkasteluun. Tutkimuksen tarkastelut avaavat 

näkemystä, kuinka tukitoimintojen parissa toimiminen vaikuttaa osaltaan suorituskyvyn 

kehittämisen ja mittaamisen mahdollisuuksiin. 

 

Teollisuus tarvitsee jatkuvaa suorituskyvyn kehittämistä ja mittaamista. Edellä mainittu on ollut 

lähtökohtana tutkimuksen aiheelle. Aiheen valintaa on selvitetty osaltaan tutkimuksen 

suorittajan toimesta. Hyödyllisistä aiheeseen liittyvistä tutkimuksen kohteista on saatu tietoja 

myös tutkimukseen liittyvän case-yrityksen suunnasta. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkimuksen keskeisin tavoite on selvittää merkittävimmät keinot suorituskyvyn kehittämiseen 

ja mittaamiseen toimittaessa varaosatoiminnoissa. Tutkimuksen kohdetta täsmennettiin kolmen 

tutkimuskysymyksen avulla. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat. Mitä keinoja on 

käytettävissä suorituskyvyn kehittämiseen toimittaessa varasosatoimintojen parissa? Mitkä 

ovat tehokkaimmat keinot suorituskyvyn kehittämiseksi toimittaessa varaosatoiminnoissa? 

Kuinka varaosatoimintojen suorituskyvyn kehittämistä voidaan mitata?  

 

Tutkimus rajataan tarkastelemaan suorituskyvyn kehittämiseen ja mittaamiseen liittyviä asioita 

vain varaosatoimintojen aihealueeseen liittyen. Tarkemmin eriteltynä varaosatoiminnot 

liittyvät tässä yhteydessä tiiviisti varastoinnin toimintoihin ja huollon toimintoihin. 

Tutkimuksen soveltavissa osissa tarkastellaan pääosin vain case-yrityksen toimintaa. Case-

yritykseen liittyvän konsernin toimintaa selvitetään vain tarkastelun kannalta merkitseviltä 

osin. Tutkimuksen suorittamisen aihealueen rajaukset perustuvat tutkimuksen keskittämiseen 

aikaisemmista tutkimuksista poikkeavalle alueelle. Osaltaan aihealuetta rajaa myös 

keskittyminen vain case-yritykseen liittyvään toimintaan. 

 

Tutkimuksessa käsitellään suorituskyvyn kehittämisen keinoja laajasti ja toiminnan alueen 

kattavasti. Suorituskyvyn kehittämisen keinoihin vaikuttavia seikkoja tarkastellaan 

lähtökohdista aina lopputulokseen saakka. Tutkimukseen liittyvänä lisätavoitteena on kehittää 

selvitettyjä tietoja soveltaen esimerkkiratkaisu suorituskyvyn kehittämiseksi case-yrityksen 

tapaukseen. Tutkimuksessa selvitetään myös keinoja, kuinka mitata suorituskyvyn 

kehittämisen vaikutuksia. Suorituskyvyn mittaamisen tarkastelu keskittyy case-yrityksen 

suorituskyvyn kehittämiseksi esitettyyn malliin.  

 

Tutkimuksen aihetta tarkennettaessa tuli vastaan monia lisäselvitystä kaipaavia aiheeseen 

liittyviä tutkimuksen kohteita. Niukasti tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jääneisiin aiheisiin 

liittyen on paljon mahdollisuuksia suorittaa lisätutkimuksia. Nämä tutkittavaan aiheeseen 

liittyvät ja jatkotutkimusta kaipaavat aiheet on tuotu myöhemmin tässä tutkimuksessa esille. 
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1.3 Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkimus vaatii järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työskentelyä. Tiede poikkeaa arkiajattelusta 

seuraavasti. Tieteessä on enemmän suunnitelmallisuutta ja kriittisyyttä. Tiede käyttää pitkälle 

kehittyneitä menetelmiä ja apuvälineitä. Tieteellisen tutkimuksen kohde pitää olla täsmällinen. 

Tutkimuskohteen pitää olla hyvin määritelty ja rajattu. Tutkimuksen tulee esittää jotain uutta 

tai asiat pitää esittää uudesta näkökulmasta. Tutkimus voi olla tuttujen menetelmien ja 

hypoteesien soveltamista uuteen tapaukseen. Tutkimuksen tulee olla muille hyödyksi. 

Tutkimuksesta voi olla hyötyä jatkotutkimuksissa. Tutkimuksesta voidaan saada hyötyjä myös 

käytännössä. Isoon ongelmaan paneutuminen jää usein pinnalliseksi. Tutkimuksen väittämät 

pitää perustella huolella. Tutkimuksessa on hyödynnettävä julkilausuttuja menetelmiä, joihin 

johtopäätökset perustuvat. On esitettävä selkeästi, miten johtopäätökset on saatu aikaisiksi. On 

tuotava esiin perustelut johtopäätöksille. (Uusitalo 1991, s. 112–115)  

 

Tutkimuksen teon pitää olla suunnitelmallista. Tutkimuksen tekoon liittyen tulee selvittää 

esimerkiksi seuraavat seikat. Tutkimuksen aihealue ja tutkimuksen kohde tulee olla selvillä. 

Tutkimuksen ongelma on oltava selvillä. Tutkimuksesta on selvitettävä ja määriteltävä sen 

tavoite. Esimerkiksi mitä uutta tietoa tutkimuksella tavoitellaan.  Tutkimus tulee liittää 

aiempaan aihetta käsitelleeseen teoriaan. Teoria on kytkettävä empiiriseen osaan. 

Tutkimuksessa selvitetään ongelman ratkaisutapa, tutkimuksen asetelma, tarvittavat tiedot, 

tietojen keräystapa ja tietojen analysointitapa. (Uusitalo 1991, s. 115–116) 

 

Tutkimus on hyvä jakaa osiin. Tutkimusta kirjataan muistiin jatkuvasti sen edetessä. 

Tutkimuksen pohjana on syytä pitää runkoa tai etukäteen tehtyä sisällysluetteloa. Näin tutkimus 

saadaan pidettyä kasassa. Tutkimusta käydään läpi ja parannellaan moneen otteeseen ennen sen 

valmistumista.  (Uusitalo 1991, s. 116–117)  

 

Uusitalon kirjassa (1991, s. 36–38) tutkimukseen ja tieteeseen liittyen puhutaan tieteen 

pyörästä. Hänen mukaansa tieteen pyörä kuvaa tieteen ja tutkimuksen vaihteita ja niiden 

vuorottelua. Tieteen pyörä voidaan nähdä jakautuneen teorian osioon ja empirian osioon. 

Teorian osioon kuuluu teoriat ja hypoteesit. Empirian osioon kuuluu havainnot ja empiiriset 

yleistykset.  
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Hirsjärven ja Hurmeen (2015, s. 15–16) tutkimuksen yhteydessä puhutaan myös tieteen 

pyörästä. Heidän mukaansa tieteen pyörässä nähdään ongelmaa käsiteltävän toistuvasti tai 

toisiaan seuraavasti tutkimuksen eri osavaiheissa. Tutkimuksen osavaiheiksi on mainittu teoria, 

mallit, käsitteiden merkitys, ohjaavat hypoteesit, operationaaliset määritelmät, tutkimuksen 

strategiat ja aineiston keruu. Lisäksi osavaiheiksi on mainittu aineiston analyysi, kuvausten ja 

typologioiden käsittely, yleistäminen, selittäminen, luotettavuuden arviointi, ennustus ja 

seuraukset politiikkaan sekä käytäntöön. 

 

Uusitalon (1991, s. 41–43) tutkimukseen liittyvä teoria on viitekehys. Teoria voidaan nähdä 

kohdeilmiötä koskevana aiempana tieteellisenä keskusteluna. Teoria eroaa hypoteesista. 

Hypoteesi esittää oletuksen siitä mitä tutkimuksessa tullaan saamaan tulokseksi. Teorian avulla 

voidaan kuvata mekanismia, joka selittää empiirisiä havaintoja. 

 

Uusitalon (1991, s. 49–50) empiiriseen tutkimukseen liittyy ongelmat aineistot ja menetelmät. 

Tutkimuksen lähtökohtana on ongelma. Valittava aineisto perustuu ongelmaan. Edelleen valittu 

aineisto rajaa käytettävissä olevien tutkimusmenetelmien valintaa. Joissain tapauksissa edellä 

mainittujen kolmen tekijän lisäksi tutkimukseen vaikuttaa esimerkiksi tutkimukseen 

käytettävissä olevat voimavarat. 

 

Uusitalon (1991, s. 51–53) mukaan ei pystytä osoittamaan, että kaikki tutkimukset etenisivät 

samojen vaiheiden mukaisesti. Monet tutkimukset noudattavat kumminkin tietynlaista mallia. 

Yksi malli etenee kuuden vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään ja tarkennetaan 

tutkimusongelma. Toisessa vaiheessa selvitetään tietoa aiemmasta aiheeseen liittyvästä 

kirjallisuudesta ja tutkimuksesta. Kolmannessa vaiheessa ongelmaa täsmennetään. Esitetään 

ongelmaan liittyvät hypoteesit. Neljännessä vaiheessa selvitetään tutkimusasetelma. Siinä 

käsitellään millä aineistolla ja materiaalilla ongelma saadaan selvitettyä. Viidennessä vaiheessa 

aineistoa kerätään ja analysoidaan. Kuudennessa vaiheessa tehdään johtopäätökset. 

Johtopäätöksiin sisältyy tulokset ja niiden tulkitseminen. Lisäksi johtopäätöksissä suhteutetaan 

tulokset aiempaan teoriaan ja tutkimukseen. Johtopäätöksissä esitetään myös ongelmia 

mahdollisia jatkotutkimuksia varten. 

 

Uusitalon (1991, s. 60) mukaan tutkimukset voidaan jakaa teoreettisiin ja empiirisiin 

tutkimuksiin. Teoreettisen tutkimuksen tutkimusaineistoa ovat aikaisemmat tutkimukset. 
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Teoreettinen tutkimus kohdistuu tieteenalan käsitteisiin ja näkökulmiin. Lisäksi teoreettinen 

tutkimus kohdistuu teorioiden ongelmiin. Empiirinen tutkimus tutkii reaalimaailman ilmiöitä. 

Empiirisessä tutkimuksessa hankitaan uutta tietoa reaalimaailman ilmiöstä. Tiedon hankinnassa 

käytetään systemaattisia menetelmiä.  

 

Teoreettinen tutkimus voi käyttää kahta tutkimus menetelmää. Ensimmäinen menetelmä on 

analyysi. Toinen menetelmä on synteesi. Analyysissä ongelma otetaan hallintaan hajottamalla 

se osiin. Syntetisoivassa tutkimuksessa tavoitellaan kokonaiskuvan muodostamista. 

Syntetisoivassa menetelmässä yhdistetään aiempia teorioita tai empiirisiä havaintoja. 

Teoreettinen tutkimus voi olla käsiteanalyyttinen tutkimus. Siinä keskitytään esimerkiksi 

joidenkin teorioiden luokituksiin ja luokitusten perusteisiin. Teoreettinen mallintaminen on 

toinen esimerkki teoreettisesta tutkimuksesta. Siinä mallinnetaan kohdeilmiö matematiikan 

avulla. Olemassa olevan teorian muokkaus on myös teoreettisen tutkimuksen muoto. Siinä 

selitetään aiemmasta teoriasta poikkeavia havaintoja. Kokonaan uuden aiemman korvaavan 

teorian teko on yksi teoreettisen tutkimuksen muoto. Siinä pyritään tekemään teoriasta 

kattavampi, paremmin todellisuutta vastaava ja informatiivisempi. (Uusitalo 1991, s. 60–61)  

 

Uusitalon kirjassa empiirisiä tutkimuksia luokitellaan niiden tutkimusongelmien mukaan. 

Seuraavat seitsemän luokkaa on esitetty. Eksploratiivinen tutkimus tutkii uutta aihetta. Se 

harvoin antaa ratkaisua ongelmaan. Exploratiivinen tutkimus voi kuvata ongelmaa teoreettisesti 

empiiristen havaintojen pohjalta. Kuvaileva tutkimus kuvaa ilmiöitä, tilanteita tai tapahtumia. 

Edellä mainituista kuvataan luonnetta, yleisyyttä, historian kehitystä tai muita tunnusomaisia 

piirteitä. Kuvailevan tutkimuksen kysymyssanoja ovat miten tai mitä. Selittävä tutkimus ovat 

lähellä kuvailevaa tutkimusta. Selittävä tutkimus vastaa kysymykseen miksi. Kokeellisessa 

tutkimuksessa kerätään havaintoaineistoa. Havaintoaineistoa mitataan kvantitatiivisesti. 

Ennustava tutkimus pyrkii käyttökelpoisten ennusteiden tekoon. Ennusteet ovat paljon 

käytettyjä taloustieteiden parissa. Evaluaatio-, kehittämis- ja toimintatutkimus pyrkii 

arvioimaan tuloksia tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Näissä tutkija on osallisena hankkeessa. 

Konstruktiivinen tutkimus tavoittelee uutta menettelyä tai välinettä. Uuden menettelyn tai 

välineen avulla pyritään ratkaisemaan jokin ongelma. (Uusitalo 1991, s. 61–69)  

 

Uusitalon mukaan empiiriseen tutkimukseen keskeisiä käsitteitä ovat otanta, mittaaminen ja 

tilastollinen tutkimus. Otanta kertoo, kuinka havainnoitavat on valittu tutkimukseen. Otantaa 
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tarvitaan, koska kaikkea ei voida mitata. Havaintoyksikkö on se, josta tehdään havaintoja. 

Havaintoyksikö on osa otantaa. Tapaustutkimus on yksi esimerkki otantatutkimuksesta. 

Tapaustutkimuksen yhteydessä on mainittu päättelyn pohjautuvan voimakkaasti vertailuun. 

Perusjoukko on havaintoyksiköiden muodostama joukko. Perusjoukkoa hyödynnetään 

johtopäätösten tekoon. Perusjoukosta otannalla tehtyjä havaintoja hyödynnetään päätelmissä 

koko joukon arvioimiseksi. Jos koko aineistoa havainnoidaan, puhutaan 

kokonaistutkimuksesta. Mittaaminen edellyttää, että asiat ovat numeerisesti ilmaistavissa. 

Kvalitatiiviset seikat ovat hankalia mitata. Kvalitatiiviset seikat voivat olla verbaalisia tai 

visuaalisia. Niiden suhteen tehdään arvioita ja päätelmiä. Niiden käsittelyyn liittyy vahvasti 

vertaileminen. Kvantitatiiviset seikat ovat usein numeerisesti mitattavissa. Mitta-asteikot ovat 

keskeinen osa mittaamista. Mittaamiseen liittyy myös validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetti 

kertoo, että mitataan juuri sitä asiaa mitä tavoiteltiinkin mitata. Reliabiliteetti kertoo, onko 

mittaustulos toistettavissa. Ei ole suotavaa, että mittaustulos on sattumanvaraista. Tilastollinen 

tutkimus on yleensä kvantitatiivista. Tilastollinen tutkimus tavoittelee tuloksia mittaamisen 

avulla. (Uusitalo 1991, s. 70–88) 

 

Kvalitatiivisen analyysin tekoon on mainittu olevan käytettävissä ainakin seuraavat kuusi 

tapaa. Tavat ovat laskeminen, asteikkojen käyttö, teemoittaminen, yhteyksien tarkastelu, 

kehityskulun tarkastelu ja metaforien käyttö. Laskemisessa voidaan selvittää, kuinka monta 

kertaa ilmiö on havaittavissa materiaalissa. Asteikkojen käytössä sijoitetaan tarkasteltavat 

seikat kulloinkin sovellettavissa olevaan asteikkoon. Teemoittamisessa selvitetään 

materiaalista erottuvia piirteitä, jotka ovat yleisiä usealle aineistolle tai merkittäviä yhdessä 

aineistossa. Yhteyksien tarkastelussa selvitetään seikkojen yhteyksiä toisiinsa. Selvitystapoja 

ovat tyypittäminen, jossa tapauksia ryhmitellään samanlaisten piirteiden avulla useisiin 

ryhmiin. Ääriryhmittelyssä muodostetaan kaksi toisilleen vastakkaista ryhmää. Ääriryhmiäkin 

voi olla useampi. Poikkeavien tapausten selvittäminen auttaa selvittämään mahdolliset 

virheelliset yleistykset. Kehityskulun tarkastelussa seurataan yksittäisten arvojen sijaan 

peräkkäisiä kehityskulkuja esimerkiksi taulukon avulla. Metaforiin liittyen selvitetään 

vertauksen omaisista ilmaisuista tarkempia, syvällisempiä ja piilomerkityksiä. (Hirsjärvi ja 

Hurme 2015, s. 171–180) 

 

Kvantitatiiviselle analyysille oleellista on, että tiedot on kyettävä esittämään muuttujina. 

Kvantitatiivisesti analyysiä suoritettaessa tarkastellaan tietoja mitta-asteikkojen tasoa, 
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tapausten lukumääriä ja muuttujien jakaumia. Käytettävissä olevan muuttujan tason 

määrittäminen on oleellista. Pystytäänkö selvittämään järjestysasteikkoja vai jopa 

suhdeasteikkoja. Tilastollisen analyysin vaatimuksena on, että tapauksia on aineistossa 

riittävästi. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 180–183) 

 

Hirsjärven ja hurmeen mukaan empiirisen tutkimuksen lähtökohtana on ongelma. Tutkimuksen 

vaiheiden välisten vuorovaikutusten havainnointi on tärkeää. Empiirinen tutkimus voidaan 

nähdä koostuvan myös seuraavista neljästä päävaiheesta. Ensimmäisenä on alustava 

tutkimusongelma. Toisena tulee aiheeseen perehtyminen ja ongelman täsmentäminen. 

Vaiheessa voidaan tutustua kirjallisuuteen, tehdä kokeellista tutkimusta ja survey tutkimusta. 

Kolmantena tulee aineiston keruu ja analysointi. Vaiheessa voidaan hyödyntää haastatteluja, 

kyselyitä tai havainnointia. Neljäntenä vaiheena on johtopäätökset ja raportointi. Siihen 

sisältyy tulosten tulkinta, synteesin teko tuloksista ja raportin muokkaus sekä viimeistely. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 13–15)  

 

Tutkimusaineistot ovat monella tapaa hankittavissa ja ongelma vaikuttaa valintaan. 

Havainnointi on yksi keino hankkia aineistoja. Havainnointi on tieteellisempää, kun se tehdään 

systemaattisesti ja huomioiden virhemahdollisuudet. Havainnointi voi olla osallistuvaa tai 

ulkopuolista. Osallistuvalle havainnoinnille on tyypillisempää kvalitatiivinen tutkimus. 

Ulkopuolista havainnointia voidaan tehdä sekä kvalitatiivisesti, että kvantitatiivisesti. Kysely 

ja haastattelu ovat toinen keino hankkia aineistoja. Haastattelussa esitetään suullisia 

kysymyksiä. Kyselyssä vastaajat täyttävät kyselyn. Yleensä kysely tehdään perusjoukon 

otoksesta. Kyselyllä voidaan hankkia täsmällistä tietoa, arvion varaista tietoa tai arvoja, 

asenteita ja mielipiteitä.  Valmiit aineistot ovat kolmas keino hyödyntää aineistoja. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat jokaisen tutkimuksen pohja. Aikaisempia tutkimuksia voidaan 

hyödyntää myös sekundääritutkimuksissa. Tilastot ovat yhdenlainen valmis aineisto. Tilastot 

on usein kerätty jotain tarkoitusta varten. Siksi ne ovat rajoittuneita. Henkilökohtaiset 

dokumentit ovat käytettävissä täydentävinä aineistoina muiden aineistojen rinnalla. 

Organisaatioiden dokumenteista tietolähteinä voidaan mainita tilinpäätökset, 

henkilöstörekisterit ja vuosikertomukset. Kulttuurituotteita ovat esimerkiksi lehdet, radio ja 

TV. Niistä voidaan tehdä sisältöanalyysiä tai semioottista tutkimusta. Semioottinen tutkimus 

tarkastelee lähteen ja havainnoijan vuorovaikutusta. (Uusitalo 1991, s. 89–98) 
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Selityksiä ja tulkintoja voidaan luokitella niille asetettujen metodologioiden, eli sääntöjen 

mukaan. Kausaalinen selitys vastaa kysymykseen miksi. Kausaalinen selittäminen on lähellä 

syy- seuraussuhteiden selittämistä. Kausaalisessa selittämisessä nähdään jonkin tekijän 

aiheuttavan muutoksen johonkin kohteeseen. Kausaalisuuteen vaikuttavat olosuhteet. 

Deterministisessä suhteessa syy saa aina vaikutuksen kohteeseen. Probabilistisessa suhteessa 

syy lisää vaikutuksen syntymisen todennäköisyyttä. Kausaalisuhteet ovat reaalimaailmassa 

esiintyviä ja empiirisiä. Kausaalisuhteiden tarkastelu perustuu vertailuun. Kausaalisuhteita 

voidaan tarkastella neljällä tavalla. Ensimmäisenä syyn muuttuessa myös kohteen on 

muututtava. Toisena syyn on muututtava ennen kohdetta. Kolmantena Syyn ja seurauksen 

muutokset eivät saa johtua kolmansista tekijöistä. Neljäntenä prosessin selvittäminen, kuinka 

syy vaikuttaa seuraukseen lisää selityksen uskottavuutta. Intentionaalinen selittäminen liittyy 

tarkoitushakuiseen ja tiedostettuun toimimiseen ja vastaa kysymyksen mitä varten jokin 

tapahtui. Kun tarkastellaan tietoisesti tapahtunutta muutosta, puhutaan intentionaalisesta 

selittämisestä. Funktionaalinen selittäminen liittyy järjestelmän itsesäätelyyn ja vastaa 

kysymykseen mitä varten jokin tapahtui. Funktionaalinen selittäminen eroaa intentionaalisesta 

siten, että funktionaalinen selittäminen ei ole tarkoitushakuinen. (Uusitalo 1991, s. 99–111)  

 

Tutkimusmenetelmää pohdittaessa joudutaan tarkastelemaan menetelmän tehokkuutta, 

taloudellisuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta. Haastattelu on joustava tiedonkeräyksen 

menetelmä. Se sopii moniin kohteisiin. Haastattelu on hyvä menetelmä, kun tutkittavana on 

vähemmän tunnettu alue ja vastausten suuntia on hankala tietää etukäteen. Haastattelun avulla 

saadaan myös selvennettyä vastauksia ja syvennettyä tietoja. Haastattelu sisältää kumminkin 

monia virhelähteitä. Haastattelussa haastateltava voi pyrkiä antamaan sosiaalisesti suotavia 

vastauksia. Haastattelun vapaamuotoisten tulosten tulkinta on haasteellista. (Hirsjärvi ja Hurme 

2015, s. 34–35)  

 

Kyselylomake ja haastattelu perustuvat molemmat tietoisuuden ja ajattelun selvittämiseen. 

Kuten haastatteluja myös kyselylomakkeita on monenlaisia. Kyselylomakkeella saavutetaan 

parempi anonyymius, kuin haastattelulla. Kyselylomake on usein edullisempi ja vähemmän 

aikaa vievä vaihtoehto. Joissain tapauksissa kyselylomake ja haastattelu nähdään lähes 

identtisinä menetelminä. Suppea haastattelu aiheesta ennen kyselylomakkeen tekoa voi 

parantaa kyselylomakkeella saatavia tuloksia. Kyselylomake on hyvä menetelmä, kun sillä 

pyritään selvittämään yksiselitteisiä asioita. Suurin kyselylomakkeiden vahvuus tulee niillä 
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hankitun aineiston käsittelystä. Kyselyillä hankittu materiaali on nopeaa käsitellä. Kyselyillä 

hankittu materiaali on analysoitavissa tilastollisesti. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 35–37)  

 

Havainnointi (observointi) on oleellinen tiedonkeräyksen menetelmä. Havainnoinnissa kohde 

joko on tai ei ole tietoinen havainnoinnista. Reaktiivisessa havainnoinnissa kohde on tietoinen 

havainnoinnista. Kun kohde ei ole tietoinen havainnoinnista puhutaan ei-reaktiivisesta 

havainnoinnista. Havainnointi voi olla kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Havainnointi voi olla 

myös informaalia tai kontrolloitua. Havainnointia voidaan yhdistellä muiden käytettävien 

tiedonkeruumenetelmien kanssa käytettäväksi. Havainnointi on soveltuva menetelmä, kun 

tarkkailuun liittyen on kielellisiä vaikeuksia tai tarkkaillaan seikkoja, joista tutkittavat eivät 

halua kertoa. Havainnoinnille hankaluuksia aiheuttaa vaatimukset havainnoijan taidoista. 

Lisäksi havaintoja tehdessä suuri tietomäärä voi olla ongelma. Harvinaiset tapahtumat vaativat 

pitkän tarkkailujakson. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 37–38)  

 

Monen menetelmän (metodien) käyttäminen tietojen keräämisessä on suotavaa. Monia 

menetelmiä käyttämällä vähennetään riskiä väärille johtopäätöksille. Tutkimuksen lähtökohtina 

voi olla myös erilaisia teorioita. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 39–40) 

 

Haastattelut voidaan jakaa lomakehaastatteluihin, teemahaastatteluihin ja strukturoimattomiin 

haastatteluihin. Lomakehaastattelu on käytetyin haastattelulaji. Siinä kysymykset tehdään 

lomakkeen mukaan määrätyssä järjestyksessä. Lomakehaastattelun tieto on helposti 

kvantifioitavissa. Lomakehaastatteluilla kerätään faktatietoja. Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu. Siinä etukäteen luodaan runko haastattelulle. Haastattelu kohdentuu tiettyihin 

teemoihin. Teemahaastattelu lähtee oletuksesta.  Teemahaastattelun kysymyksille ei ole tarkkaa 

muotoa etukäteen. Strukturoimattomassa haastattelussa hyödynnetään avoimia kysymyksiä. 

Haastattelija pyrkii haastattelussa syventämään vastauksia. Strukturoimattomat haastattelut 

ovat lähellä keskustelua. Edellistä tietoa hyödynnetään seuraavan kysymyksen luonnissa. 

Lomakehaastattelussa aiheen käsittely on yhdenmukaisinta. Strukturoimatonta haastattelua 

kohden mentäessä haastattelu muuttuu vähiten yhdenmukaiseksi. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 

43–48)  

 

Haastattelun purkaminen etenee seuraavasti. Haastattelu voidaan joko kirjoittaa tekstiksi tai 

päätelmiä tai teemoja voidaan koodata ylös suoraan tallennetusta aineistosta. 
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Haastatteluaineiston käsittely on analyysiä ja synteesiä. Analyysissä materiaalia luokitellaan ja 

eritellään. Synteesissä tavoitellaan uutta perspektiiviä käsiteltävästä asiasta. Synteesissä 

luodaan kokonaiskuva tarkasteltavasta asiasta. Ensin aineistokokonaisuus puretaan analyysissä 

osiin, luokkiin ja luokkien yhdistelmiin. Sitten tämä tulos yhdistetään synteesissä kokonaiseksi 

tulkinnaksi ja teorian uudelleen hahmotukseksi. Kvalitatiivista analyysiä on kuvailtu kolmella 

vaiheella. Siihen kuuluvat kuvaus, luokittelu ja yhdistely. Kuvailussa kartoitetaan piirteitä. 

Tämän vaiheen kysymyksiä voivat olla kuka, missä, milloin, kuinka paljon sekä kuinka usein. 

Aineiston luokittelulla kehitetään pohja tutkimukselle. Pohjan avulla tehdään myöhemmin 

tulkintaa ja tiivistämistä. Luokittelu liittyy päättelyyn. Lopullinen tavoite on yhdistely. 

Yhdistelyssä pyritään löytämään osien ja luokkien välille säännönmukaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia. Tulkinta on onnistunut, kun myös tutkimuksen lukija pystyy samaistumaan 

siihen. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 135–152)  

 

Edellä selvitettyä tutkimuksen teoriaosuuden tietoa hyödyntäen tämä tutkimus toteutetaan 

seuraavasti. Ensimmäisenä vaiheena tutkimukseen aiheeseen liittyen tutkimuksen kohde 

määritellään täsmällisesti ja tutkimuksen alue rajataan. Tämä tutkimus perustuu tunnettujen 

menetelmien soveltamiseen uuteen case-yrityksen käytännön tapaukseen. Tätä tutkimusta 

voidaan hyödyntää soveltuvin osin muiden vastaavien yritysten tapauksessa. Toisessa 

vaiheessa selvitetään kirjallisuustutkimuksena tallennettua tietoa hyödyntäen tietoa aiemmista 

tutkimuksista. Teoriatietoa selvitetään valmiista aineistoista. Kolmannessa vaiheessa tutkimus 

kytketään aiempien tutkimusten teoriaan. Tutkimus kytketään case-yrityksestä alustavasti 

hankittuihin empiirisiin tietoihin. Tässä vaiheessa käytetään kvalitatiivista menetelmää ja sille 

tyypillistä vertailua. Kvalitatiiviselle tarkastelulle tyypillisesti tarkastellaan yhteyksiä ja 

poikkeavuuksia teoriasta selvitettyjen tietojen ja case-yrityksen tietojen välillä. Tarkastellaan 

myös olemassa olevan tiedon pohjalta kvalitatiivisesti selvitettävien seikkojen kehityskulkujen 

vaikutuksia, jotta saadaan selvitettyä syvempää ymmärrystä niihin liittyen. Tässä vaiheessa 

hyödynnettävä case-yrityksen tieto on hankittu havainnoimalla ja aikaisemmista tallennetuista 

case-yrityksen tiedoista. Neljännessä vaiheessa kehitetään edellisen pohjalta 

jatkotutkimussuunnitelma. Hypoteesina esitetään ehdotus ratkaisumallista case-yrityksen 

suorituskyvyn kehittämiseksi. Suorituskyvyn kehittämisen malliin liittyen esitetään case-

yritykseen sovellettava mittausmenetelmä ehdotetun mallin toimivuuden arvioimiseksi. 

Viidennessä vaiheessa empiiristä aineistoa kerätään case-yrityksen asiantuntijoilta kyselyn 

avulla. Tietoja selvitetään ennalta selvitettyihin suorituskyvyn kehittämisen vaihtoehtoihin 
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liittyen. Tietoja selvitetään edellä kehitettyyn suorituskyvyn kehittämisen ratkaisumalliin 

liittyen. Lisäksi tietoja kerätään etukäteen selvitettyihin mittauksen menetelmiin liittyen. 

Alustavasti arvioituna kyselylomake soveltuu tapaukseen, koska sen avulla pyritään 

selvittämään yksiselitteisiä asioita. Kyselylomake on strukturoitu. Kyselylomakkeella saadaan 

tiedot selvitettyä tehokkaasti. Kuudennessa vaiheessa kyselylomakkeella kerätty tieto 

analysoidaan. Tieto puretaan osiin analyysissä. Mahdollisuuksien mukaan tieto luokitellaan ja 

yhdistetään synteesissä yhtenäiseksi näkemykseksi ratkaisusta. Ratkaisun selvittämisessä 

hyödynnetään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiiviselta osalta käytetään 

tulosten muuttamista muuttujiksi ja laskemista sekä järjestysasteikkoon ja suhdeasteikkoon 

sijoittamista. Kyselyn tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta tehdään johtopäätökset. 

Esitetään tulokset ja tehdään tulkinta. 

 

Tämä tutkimus on empiirinen ja tarkastelee reaalimaailman ongelmaa. Tutkimuksessa voidaan 

nähdä kahden erilaisen tutkimuksen piirteitä. Koska tutkimus pyrkii arvioimaan tuloksia 

tehokkuutta ja tuloksellisuutta, voitaisiin tutkimus nähdä evaluaatio-, kehittämis- ja 

toimintatutkimuksena. Pääasiassa tutkimuksessa on kuitenkin konstruktiivinen tutkimus, jossa 

valmistellaan uutta menettelyä tai välinettä ongelmaan. Case-tutkimuksen osalta tutkimus on 

otantatutkimus. Kyselyn teko perustuu tutkimusstrategialtaan osittain ankkuroituihin 

tutkimusteorioihin. Asiaa tarkastellaan aiempaan tutkimukseen liittyen. 

 

Alustava karkea suunnitelma työn suorittamisen aikataulusta on seuraava. 2020 vuoden kesällä 

tehdään teorian selvittäminen kirjallisuudesta. 2020 vuoden syyslukukaudella tehdään 

tutkimuskysymysten ratkaisujen selvittäminen. 2020 vuoden syyslukukaudella tehdään myös 

yhteenvedot, päätelmät ja puhtaaksikirjoittaminen. Alustava karkea aikataulu on 

tarkoituksellisesti pitkä. Aikataulu on suunniteltu pitkäksi, koska aiempaa kokemusta 

vastaavien yhtä laajojen tutkimusten toteutuksesta ja raportoinnista ei ole. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Raportti muodostuu seitsemästä pääluvusta. Alussa tarkastellaan tutkimukseen liittyvää teoriaa. 

Teoriaa sisältävät luvut ovat johdanto, toimialan suorituskyvyn kehittämisen tarkastelu ja 

toimialalle läheiset suorituskyvyn kehittämisen alueet. Seuraavissa luvuissa teoriaa liitetään 

käytännön empiirisiin osiin. Teoriaa ja käytäntöä yhdisteleviä empiirisiä lukuja ovat case-
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yrityksen tarkastelu ja case-yrityksen suorituskyvyn kehittäminen. Lopuksi kahdessa 

viimeisessä luvussa suoritetaan johtopäätökset ja niiden arviointi sekä yhteenveto. Alla kerrottu 

tarkemmin lukujen sisällöstä. 

 

Ensimmäinen luku on johdanto. Johdannossa selvitetään työn taustaa, tavoitteita ja rajauksia, 

tutkimuksen toteutusta, ja raportin rakennetta. Tutkimuksen toteutusta käsittelevässä osiossa on 

selvitetty teoriatietoa tutkimuksen teosta tämän tutkimuksen tueksi. Teoriatiedot pohjautuvat   

Hirsjärven ja Hurmeen (2015) sekä Uusitalon (1991) tutkimuksiin. 

 

Toinen luku sisältää toimialan suorituskyvyn kehittämisen tarkastelua. Luvussa tarkastellaan 

varastointiin, varaosatoimintoihin ja huollon toimintoihin liittyvää suorituskyvyn kehittämistä. 

Jokaiseen osa-alueeseen liittyen hyödynnetty kolmea aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksista 

tarkastellaan tärkeinä pidettyjä mitattavia tekijöitä, toimialojen ongelmakohtia ja toimialojen 

apuvälineitä suorituskyvyn kehittämiseen liittyen. Tarkastelussa kerätään kvalitatiivisena 

synteesinä näkemys case-yrityksen toimialalla hyödynnettävistä seikoista. Tietoja käytetään 

pohjana seuraaville tutkimuksen vaiheille.  

 

Kolmas luku selvittää teoriatietoja toimialalle läheisistä suorituskyvyn kehittämisen alueista. 

Alueet on valittu edeltävään toimialan tarkasteluun pohjautuen. Lisäksi tarkasteltavien alueiden 

valintaa on tukenut case-yrityksestä selvitetyt alustavat havainnot ja teemahaastattelut. Luvussa 

tarkasteltaviksi alueiksi valittiin toimitusketjun mittaaminen ja ohjaaminen, mittarit ja 

mittaaminen sekä ennustaminen suorituskyvyn kehittämiseen liittyviltä osin. Luvussa 

selvitetään kvalitatiivisena synteesinä kokoelma tarkasteltavien alueiden suorituskyvyn 

kehittämisen keinoista. Tietoja hyödynnetään pohjana myöhemmissä tutkimuksen vaiheissa.   

 

Neljännessä luvussa esitetään tietoja case-yrityksestä. Lisäksi luvussa verrataan edellä 

selvitettyjä teoriatietoja ja case-yrityksen toiminnan empiirisiä tietoja. Luku sisältää 

kvalitatiivista tarkastelua. Tarkastelussa pyritään selvittämään yhteyksiä ja eroavaisuuksia 

teoriatietojen ja case-yrityksen toiminnan tietojen pohjalta. Vertailun pohjalta saadaan alustava 

näkemys case-yrityksen toimialalla hyödynnettävistä suorituskyvyn kehittämisen keinoista. 

Tiedot ovat hyödynnettävissä tämän tutkimuksen seuraavissa vaiheissa. 
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Viidennessä luvussa kehitetään alustavana hypoteesina ehdotus case-yrityksen suorituskyvyn 

kehittämiseksi edellä selvitettyjen tietojen pohjalta. Lisäksi selvitetään keinoja seurata ja mitata 

suorituskyvyn kehittämisen mallin vaikutuksia. Tämä vaihe mukailee konstruktiivista 

tutkimusta. Edellä kehitettyihin hypoteeseihin liittyen suoritetaan kysely case-yrityksessä. 

Kyselyn avulla kerätään empiiristä näkemystietoa esitettyjen mallien toimivuudesta. Tämä 

vaihe mukailee evaluaatiotutkimusta.  Tässä luvussa myös analysoidaan kerättyjä tietoja 

seuraavia tutkimuksen vaiheita varten. 

 

Kuudennessa luvussa käsitellään edeltäviin selvityksiin liittyen tutkimuksen johtopäätökset. 

Tässä luvussa tehdään lisäksi arviointeja johtopäätöksiin liittyen. Arvioissa tarkastellaan muun 

muassa johtopäätöksien merkitystä ja vaikutuksia. Luvussa tarkastellaan myös suosituksia ja 

mahdollisuuksia jatkotutkimuksille.  

 

Seitsemäs luku sisältää yhteenvedon tästä tutkimuksesta. Yhteenvedossa esitetään tämän 

tutkimuksen merkittävimmät tulokset. Lisäksi kuvataan tiivistetysti mitä tässä työssä tehtiin. 

Yhteenvedossa muodostetaan tiivistetty kuvaus tästä tutkimuksesta myöhemmin sitä 

tarkasteleville ja hyödyntäville tahoille. 
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2 TOIMIALAN SUORITUSKYVYN KEHITTÄMISEEN TARKASTELU 

 

Seuraavaksi tarkastellaan suorituskyvyn kehittämiseen liittyviä kirjallisuudesta löytyviä 

seikkoja. Tarkastelu tehdään jaoteltuna kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäisessä osa-alueessa 

tarkastelu tehdään painottaen varastojen toimintoja. Osiossa on käyty läpi kolme varastojen 

toimintoihin liittyvää tutkimusta. Toisessa osiossa tarkastelu tehdään painottaen 

varaosatoimintoja. Osiossa on käyty läpi kolme varaosatoimintoihin liittyvää artikkelia. 

Kolmannessa osiossa tarkastelu tehdään painottaen huollon toimintoja. Osiossa on käyty läpi 

kolme huoltotoimintoihin liittyvää artikkelia.  

 

2.1 Varastotoimintojen erityispiirteitä 

 

Olkkosen (2018, s. 53–55, s. 58–65) tutkimuksessa ”Materiaalivirran tehostaminen tulo- ja 

sisälogistiikan prosesseissa” oli luotu kehitysehdotuksia materiaalivirran tehostamiseksi. 

Tutkimuksessa oli kiinnitetty huomiota mm. materiaalivirtojen seuraamiseen, varastointiin sekä 

arvon tuottamiseen ja hukkaan. Tavaran vastaanottoon liittyen oli mitattu kappalemäärää 

toimituksittain, kuormitusta kiloissa, toimituksen kokoa riveissä ja toimituksen kuormitusta 

kiloissa. Keräilyn toimintoihin liittyen oli mitattu keräilylistojen määrää kappaleissa päivää 

kohden, keräilylistojen kokoa riveissä listaa kohden, keräilylistojen tuotemäärän paljoutta 

kappaleina listaa kohden sekä keräilylistan kuormitusta kiloina listaa kohden. 

 

Oston ja varastonohjauksen toiminnoista ongelmiksi oli mainittu liian suuret tilauserien koot, 

materiaalivirran epätasaisuus ja pienet kiertonopeudet (Olkkonen 2018, s. 87). Edellä mainitut 

aiheuttivat varastotilan puutetta (Olkkonen 2018, s. 87). Oston ja varastonohjauksen 

toiminnoissa käytettiin mittareina tilauksen kokoa, tilausten määrää, tilauksen arvoa, varaston 

kiertonopeutta, varaston riittoa ja varaston arvoa (Olkkonen 2018, s. 21). Oston ja 

varastonohjaukseen liittyvissä toiminnoissa käytettiin apuvälineinä mm. nimikkeiden 

luokitteluja, kysynnän heilahtelujen arvoja, nimikemääriä, tilauspisteitä, tilauseräkokoja, 

varmuusvaraston määrityksiä ja hälytysrajojen määrityksiä (Olkkonen 2018, s. 21–27). 

 

Varaston ohjaukseen liittyen tutkimuksen yrityksessä seurattiin lähtötilanteessa 

tilauspisteohjattavia nimikkeitä ABC-FMR-analyysiä hyödyntäen ja erityisesti D-nimikkeitä. 

Tilauspisteohjattavista nimikkeistä seurattiin ostotilausten määriä, tilauseräkokoja, 



23 

 

kysyntäkäyriä ja variaatiokertoimia. Seurannat tehtiin kvartaaleittain. ABC-FMR-analyyseistä 

seurattiin muutoksia nimikeluokittain. Seurannat tehtiin kuukausittain. D-nimikkeistä seurattiin 

”kuolevia” nimikkeitä ja varastosaldoa viimeisen 12 kuukauden ajalta. D-nimikkeitä seurattiin 

kuukausittain. ”Kuolevat” nimikkeet ovat nimikkeitä, joilla kysyntä on ollut 0–1 kpl vuodessa. 

Kehitystyön jälkeen varaston uusia ohjausparametrejä olivat luokittain kiertonopeus, riitto, 

varaston arvo ja keskimääräinen varastosaldo. (Olkkonen 2018, 75, s. 89)  

 

Yli-Marttilan (2017) tutkimuksessa ” Developig global inventory management for spare parts 

by creating new operational model” selvitettiin ratkaisu heikentyneeseen pääomien kiertoon. 

Osasyyksi nähtiin globaalit kiertämättömät varastot. Ongelmiksi selvisi huono 

varastonhallintapolitiikka heikkoine materiaalivirran hallintoineen. Toiseksi ongelmaksi 

mainittiin tehoton varastonhallinnan suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen. Ratkaisuiksi 

mainittiin uusi nimikeluokittelumalli, uusi palautuspolitiikka kiertämättömille nimikkeille, uusi 

materiaalin hallintamalli seurantakäytänteineen ja tavoitteen asetannan malleineen sekä uusi 

suorituskykymittaristo. Varaston toimintoihin liittyen oli olemassa apuvälineet suorituskyvyn 

mittaamiseen ja johtamiseen. Varastoon liittyen seurattiin mm. saatavuutta koko varaston 

nimikkeistöstä prosentteina, palveluastetta prosentteina toimitettujen ja tilattujen suhteen, 

varaston kiertoa ja varaston kiertoaikaa. Yhtenä ongelmana oli mainittu uudet tuotteet. Uusien 

tuotteiden tulessa kiertoon saattoivat vanhat jäädä seisomaan varastoon. Apukeinona edellä 

mainittuun käytettiin pitkään seisseiden varaosien palautuspolitiikkaa ja alaskirjauksia. (Yli-

Marttila 2017, s. 76–81)  

 

Tutkimuksen yrityksessä tehtiin myös kysynnän ennustamista. Ennustaminen perustui 12 

kuukauden aiempaan kysyntään. Ongelmia ennustettavuudelle aiheuttivat tiettyjen tuotteiden 

kausivaihtelut. Nykyistä tilaa tarkasteltiin seuraavasti. Yrityksen varastojen arvo laskettiin 

päivittäin viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta painotettuna keskiarvona. Saatavuutta 

analysoitiin nimikeluokittain 12 kuukauden otoista prosentteina. Hitaasti kiertäviä nimikkeitä 

seurattiin XYZ-luokituksen käyttötaajuuden mukaisesti viimeisen 12 kuukauden ajalta. 

Liikkumattomia nimikkeitä seurattiin ABC-luokituksen mukaan viimeisen 12 kuukauden 

ajalta. Varaston kiertoa seurattiin ABC-luokittain. Vaikka tiettyjä arvoja analysoitiin ei 

yrityksessä ollut alussa järjestelmällistä prosessipohjaista suorituskyvyn mittauksen ja 

johtamisen järjestelmää varaston toiminnoille. Oli vain vuosittainen sisäinen auditointi 

muutamine seurattavine arvoineen. (Yli-Marttila 2017, s. 85–95) 
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Yli-Marttilan (2017, 98–110) tutkimuksen tuloksena järjestelmään ehdotettiin seuraavat 

parannukset. Nimikkeiden luokittelua tulisi seurata ABC-luokittelun lisäksi kattavammalla 

XYZ-luokittelulla. Se kuvaisi paremmin nimikkeiden tarvetta. Hitaasti liikkuvien ja 

liikkumattomien nimikkeiden palautuskäytäntö tulisi muuttaa jatkuvaksi. Lisäksi järjestelmän 

tulisi tehokkaammin tunnistaa kyseiset nimikkeet. Tulisi perustaa prosessipohjainen 

suorituskyvyn johtamisen järjestelmä varaston johtamiseksi. Sen avulla saataisiin tarkasti 

annettua tavoitteet kohteille suorituskyvyn parantamiseksi. Tapauksen yritykseen ehdotettiin 

kuutta aluetta seurattaviksi. Alueet olivat varaston arvo, kiertoaika, saatavuus ja palveluaste, 

tilausten käsittely, asiakastiedon käsittely ja tehokkuus sekä logistiikka ja rahti. Varaston arvon 

osalta mitattaisiin varaston oikeaa arvoa, varaston keskiarvoa 12 kuukaudelta ja 

liikkumattomien nimikkeiden arvoa. Kiertoaikojen osalta mitattaisiin varaston kiertoa ja 

varaston kiertoaikaa. Saatavuuden ja palveluasteen osalta mitattaisiin saatavuutta prosenteissa 

ja palveluastetta prosenteissa. Jakelupisteiden tilausten käsittelyn osalta mitattaisiin 

keskiarvoista toimitusaikaa tilaustyyppikohtaisesti, tilausten käsittelyaikaa ja ajallaan 

toimitettujen prosenttiosuutta. Asiakastiedon osalta mitattaisiin käsiteltyjen asiakastilausten 

määrää suhteessa kaikkiin asiakastilauksiin ja kiiretilausten prosenttimäärää kaikista tilauksista. 

Logistiikan ja varaosaien rahtien osalta mitattaisiin rahtikustannuksia 12 kuukauden ajalta, 

rahtikustannuksia toimitettua kiloa kohti ja rahtityyppien suhdetta. Tutkimuksessa esitettiin 

jatkuvan seurantaprosessin perustamista suorituskyvyn johtamiselle. Malliksi ehdotettiin 

neljännesvuosittain suoritettavaa seurantaa sisäisesti tytäryhtiöiden kanssa. Viimeisenä 

kehitysehdotuksena mainittiin maanlaajuisen ohjausjärjestelmän kehittämistä varaosille. Näin 

saataisiin tehostettua tiedonkulkua, palveluastetta ja kiertämättömien nimikkeiden 

hyödyntämistä. 

 

Pellikan (2018) tutkimuksessa ” Logistics network study for spare parts distribution in APA 

area” tutkittiin varaosajakelua ja siihen liittyviä rakenteellisia tekijöitä, kuten jakeluverkostoa, 

varastoja ja kuljetuksia. Tutkimuksessa pyrittiin puuttumaan jakelussa havaittuihin 

palvelevuuden, kannattavuuden ja tehokkuuden haasteisiin. Parannusehdotuksena esitettiin 

kaksivaiheista jakeluverkostoa. Sillä mainittiin saatavan parannuksia palvelukykyyn, 

alhaisemmat operatiiviset kustannukset, korkeampi pääomatehokkuus ja korkeampi 

loppuasiakkaiden kokema arvo. 
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Jakeluverkoston ensimmäiseksi rakennuspalikaksi on mainittu varastot (Pellikka 2018, 19). 

Jakeluverkoston kokonaiskulujen on sanottu jakautuvan seuraavasti. Kuljetuskustannuksista 

koituu 50 %. Varaston pitokustannuksista koituu 20 %. Järjestelmä ja valvontakuluista koituu 

10 %. Varastokuluista koituu 20 %. Jakeluverkoston varastonpitokustannukset on mainittu 

koostuvan kolmesta osasta. Ensimmäinen osa on pääomakulut. Kulut voidaan laskea olevan 

niin suuret, kuin varastoihin sitoutunut pääoma olisi tuottanut sijoitettuna muuhun tuottavaan 

sijoitukseen. Toinen osa ovat varastointikulut. Varastointikulut (muuttuvat) koostuvat 

tilakustannuksista, välinekustannuksista ja työvoimakuluista. Kolmas osa ovat 

riskikustannukset. Riskikustannukset aiheutuvat tavaroiden hajoamisesta, näpistelystä, tavaran 

vanhenemisesta tai tavaran heikkenemisestä. Varastonpitokustannukset mainitaan yleensä 

olevan 20 %-40 % varaston arvosta. Jakeluverkoston viimeisen osan kulujen mainittiin olevan 

varastokulut. Ne käsittävät kaikki varikkoon liittyvät kiinteät kulut. Näihin mainittiin kuuluvan 

rakennukset, rakennusten huolto, työvoima, välineet ja johdon kulut. (Pellikka 2018, s. 33–35) 

 

Pellikan (2018, s. 38, s. 45–51) tutkimuksessa oli tarkasteltu tekijöitä, jotka vaikuttavat 

jakeluverkoston rakenteeseen. Tekijät olivat jaettu neljään ryhmään. Ryhmät olivat 

tuoteominaisuudet, markkinaominaisuudet, alkuperän ominaisuudet ja toiminnalliset 

ympäristölliset tekijät. Tuotekohtaisia tekijöitä olivat fyysinen koko, tuotteen arvo ja tuotteen 

riskit. Markkinatekijöitä olivat asiakkaan palvelutarpeet, kysynnän taso ja vaihtelevuus sekä 

kysynnän sijainnillinen hajaantuminen. Alkuperän osalta seurattiin toimittajien määrää ja 

keskitettyä tuotantoa, toimitusaikoja sekä toimitusten joustavuutta. Operationaalisten 

ympäristötekijöiden osalta seurattiin poliittista vakautta, lainsäädäntöä ja hallinnon säätelyä, 

olemassa olevaa logistista rakennetta ja kuljetusmuotojen saatavuutta sekä kaupan 

kannustimia/esteitä. Kaupan kannustimiksi/esteiksi oli mainittu verot, tullivelvoitteet ja 

valuuttakurssit. Erityisesti oli tutkittu tekijöitä, jotka puoltavat keskitettyä tai hajautettua 

varastointia.  

 

2.2 Varaosatoimintojen erityispiirteitä  

 

Botterin ja Fortuinin (2000, s. 656, s. 657) varastointistrategiaa tarkastelleesta tutkimuksesta 

koottiin seuraavia tietoja. Varaosat voidaan jakaa kertakäyttöisiin ja kierrätettäviin varaosiin. 

Varaosat voidaan jakaa myös kolmeen luokkaan seuraavasti. Omaa yritystoimintaa/tuotantoa 

varten olevat varaosat, varaosat asiakkaiden järjestelmien huoltoon ja varaosat kuluttajien 
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tuotteiden huoltoon huoltokorjaamoissa. Varaosille on tyypillistä, että ne ovat kalliita, kysyntä 

on vaikeaa ennustaa, toimitusajat ovat pitkiä ja satunnaisia ja asiakkaat haluavat varaosansa 

nopeasti.   

 

Botter ja Fortuin (1999, s. 658) ovat havainneet, että varaosiin liittyvissä toiminnoissa 

yleisimmät aihetta käsitelleet alat ovat elektroniikka-ala, autoteollisuus, lentoteollisuus ja 

tuotantolaitokset, jotka pitävät osia huoltoaan varten. Elektroniikka-ala, lentoteollisuus ja 

autoteollisuus ulkoistaa enenevissä määrin toimintojaan. Kustannusten minimoinnin takia 

edellä mainitut alat pyrkivät yhdistämään toimintojaan varastoinnin ja huollon osalta. 

Investoinnit automaatioon, hallinnollisiin prosesseihin ja varaston toimintoihin ovat olleet 

suuria. Tavoitteena on ollut vähentää ajankäyttöä käsittelyyn, prosessointiin ja kuljetukseen. 

Tuloksena on saatu myös pienennettyä varastoja. Nimikkeiden luokittelu hitaasti liikkuviin ja 

nopeasti liikkuviin ei ole riittävä. Tarvitaan monipuolisempia luokittelumenetelmiä, kuten 

kriittisyys, hinta, toimitusaika ja osan elinkaaren vaihe. Kenttähuoltojen tuottavuuden 

parantaminen saa enenevissä äärin huomiota. Varaosissa suurten nimikemäärien ollessa 

kyseessä hallinnan kannalta oleellista on varaosien luokittelu ryhmiin. Ryhmille tulisi määrittää 

mitä on oleellista varastoida ja kuinka paljon. 

 

Garg ja Deshmukh (2012, s. 75, s. 87) selvittivät tutkimuksessaan suorituskyvyn 

mittausjärjestelmää moniportaiselle kunnostuksen varastointijärjestelmälle (MERIS). 

Tutkimuksessa löydökset tiivistettiin kuuteen strategiseen teemaan. Teemat olivat seuraavat. 

Välineistön toiminnan tehokkuus on maksimoitava. On vähennettävä aikaa, joka kuluu osilla 

olla kunnostuksessa. On mahdollistettava tehokas hankintaketju. On saavutettava moitteettomat 

kunnossapidon käytännöt. Huollon henkilökunnan pätevyyttä on kehitettävä. Resurssit on 

jaettava ja hyödynnettävä oikein. Edellä lueteltujen kuuden teeman alle oli määritetty 

tarkemmat 14 strategista kohdetta. Välineistön toiminnallisen tehokkuuden maksimoinnin 

teemaan liittyi seuraavat kaksi kohdetta. Käyttäjän tyytyväisyys on saavutettava. Tuotteen 

toiminnallinen tehokkuus on maksimoitava. Kunnostusajan vähentämisen teemaan liittyen oli 

seuraavat neljä kohdetta. On kehitettävä tehokas tietojärjestelmä. Palautusten määrä on 

minimoitava. On kehitettävä dynaamiset varastoinnin kokoluokat. On parannettava 

dokumentoinnin laatua. Tehokkaan hankintaketjun suunnittelun teemaan liittyen oli seuraavat 

kaksi kohdetta. On optimoitava varastoinnin hyödyntäminen. On lisättävä portaiden 

kapasiteetin hyödyntämistä. Moitteettomiin kunnossapidon käytäntöjen teemaan liittyen oli 
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seuraavat kaksi kohdetta. On vähennettävä seisokkiaikoja kunnostettavilta laitteilta. On 

laitosmaistettava tehokkaat testauskäytännöt. Henkilökunnan pätevyyden kehittämisen 

teemaan liittyen oli seuraavat kolme kohdetta. On parannettava futurististen trendien 

koulutusta. On kehitettävä ideoita ja innovaatioita. On parannettava vaaditun tietotaidon 

johtamista. Resurssien maksimoinnin teemaan liittyen oli vain yksi kohde. On maksimoitava 

investointien, infrastruktuurin ja tiedon hyödyntäminen.  

 

Edellä mainittu järjestelmä oli suunniteltu Julkisia palveluja vastaavan BSC mittariston 

rakenteen mukaisesti. Kaikki edellä mainitut teemat voitiin edelleen jaotella sidosryhmien, 

sisäisten prosessien, oppimisen ja kasvun sekä resurssien alle. Välineistön toiminnallisen 

tehokkuuden maksimoiminen oli sidosryhmien alle kuuluva teema. Huoltoon kuluvan ajan 

vähentäminen, tehokkaan hankintaketjun suunnittelu ja toimivien käytäntöjen kehittäminen 

olivat sisäisten prosessien alle kuuluvia teemoja. Henkilöstön pätevyyden kehittäminen oli 

kasvun ja oppimisen alle kuuluva teema. Resurssien jakaminen ja hyödyntäminen oli 

resursseihin liittyvä teema. (Garg & Deshmukh 2012, s. 71, s. 74, s. 75) 

 

Nawawi ja Salin (2018) pyrkivät selvittämään tutkimuksessaan heikkouksia varastojen 

sisäisissä johtamisen prosesseissa. He selvittivät ehdotuksia heikkouksien voittamiseksi. 

Samalla he selvittivät, onko nykyiset varastojen johtamisprosessit riittävästi dokumentoituja ja 

päivitetäänkö niitä säännöllisesti. Parannuksien osalta tutkimus keskittyi varastojen 

johtamisprosesseihin, tehokkaampaan kustannusten ohjaukseen ja parempaan asiakkaiden 

palveluun. Edellä mainittuja parannuksia tavoitellaan parantamalla hankinnan osaston ja 

varaosien varastoinnin osastojen hallintaa. 

 

Varaosille tyypillistä on kalleus. Varaosat saattavat olla tarpeen vasta vuodenkin päästä 

hankinnasta. Joissain tapauksissa niillä ei ole tarvetta koskaan. Esimerkiksi uuden korvaavan 

mallin tullessa markkinoille. Toisaalta varastojen ollessa liian niukat, koituu odotusaikoja. 

Tämä heikentää asiakastyytyväisyyttä. Kaikkeen ei voida varautua. Ongelmassa auttaa tehokas 

hankintaprosessi ja ymmärrys kustannuksista. Tehokas varastojen hallinta on yksi tärkeimmistä 

menestystekijöistä. Varaosien yhteydessä on tyypillistä, että varastointi on monimutkaista. On 

erilaisia kuluja, palveluvaatimuksia ja kysynnän malleja. Varaosiin liittyen on hankintakuluja, 

säilytyskuluja ja poistokuluja. Kaikki varaston sisäinen toiminta on tärkeää varaston 

tehokkuuden kannalta. Varastoinnin mittareiden, johtamisen ja tietojärjestelmän panostuksilla 
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voidaan toiminta tehostaa. Varastojen hallintaan liittyy ennustaminen. On kyettävä 

ennustamaan mitä, kuinka suuria määriä, missä paikassa ja mihin aikaan kulloinkin tarvitaan. 

Historiatiedot auttavat ennusteissa. Myös ulkoisia ympäristötekijöitä on osattava tulkita. 

Varaosavarastojen ongelmia aiheuttavia tekijöitä ovat osaamisen puute, epärealistiset yrityksen 

tulevaisuuden tavoitteet ja ylisuuret varastot. Varastoista vastuussa olevia on tarkkailtava 

resurssiensa osalta. Tarvittaessa on järjestettävä koulutuksia. Tulevaisuuden suunnitelmien 

osalta on varottava ylioptimistisia tai liian negatiivisia tulevaisuuden suunnitelmia. Ylisuuret 

varastot ovat yleinen ongelma. Ylisuuret varastot aiheuttavat kustannuksia varastoinnissa ja 

käsittelyssä. Usein myös osaa varastoiduista tavaroista ei pystytä hyödyntämään. (Nawawi & 

Salin 2018, s. 1149–1152) 

 

Yhteenvetona Nawawin ja Salinin (2018, s. 1159–1160) ajoneuvojen varaosien kanssa 

toimivan yrityksen tapaustutkimuksessa nostettiin esiin viisi kehittämisen arvoista seikkaa. 

Ensimmäisenä varastojen tietojärjestelmään on syytä panostaa. Toisena henkilöstön osaaminen 

ja koulutus on pidettävä oikealla tasolla. Kolmantena oikeanlaiset käytännöt toimintojen 

tarkastelussa paikantavat ongelmakohdat ja pitävät tulokset vertailukelpoisina. Neljäntenä 

nimikkeiden luokittelulla on suuri merkitys suurta nimikemäärää käsiteltäessä. Viidentenä 

vanhentuneiden ja poistettavien nimikkeiden käsittelyyn on keskitettävä huomiota.  

 

2.3 Huoltotoimintojen erityispiirteitä  

 

Wijesinghe ja Mallawarachchi (2019) selvittivät systemaattisessa tutkimuksessaan 

vaateteollisuuden yhteydessä huollossa käytettyjä suorituskyvyn mittareita. He korostivat, että 

huoltotoimintojen merkitystä ei ole osattu arvostaa tarpeeksi. Heidän tutkimuksestaan voidaan 

saada apua suorituskyvyn mittareiden kehitykseen myös muille aloille. 

 

Huolto ei ole vain korjaamista. Huoltoon liittyviä toimintoja ovat esimerkiksi valvominen, 

ylläpitäminen tai laitteen kunnostaminen. Toiminnoilla pidetään laite tilassa, jossa se voi 

parhaalla mahdollisella tavalla suoriutua tehtävästään. Tekniikan kehittyminen on tuottavuutta 

parantaessaan lisännyt huollon tarvetta. Huoltotoiminnot ovat monimutkaistuneet. Niiden 

seuraamisen tarvitaan mittareita, jotka seuraavat tasapainoisesti kokonaisuutta. Huolto on usein 

yrityksen tukitoiminto. Huoltotoiminnot vaikuttavat varsinaisen ydintoiminnon tuotteen 

saatavuuteen, laatuun, hintaan ja valmistuksen turvallisuuteen. Hyvin kunnossapidetyt laitteet 



29 

 

ovat ympäristöystävällisempiä ja kuluttavat vähemmän energiaa. Ulkopuoliset määräykset 

voivat velvoittaa huoltojen tekoon.  (Wijesinghe & Mallawarachchi 2019, s. 41–42) 

 

Huollon ollessa merkittävä tekijä ei myöskään huollon suorituskyvyn mittaamista (MPM) ja 

johtamista kannata laiminlyödä. Suorituskyvyn mittauksen avulla saadaan asetettua 

huoltotoiminoille tavoitteet. Mittauksen avulla havaitaan, jos tavoitteita ei saavuteta. Huollon 

suorituskyvyn mittauksen avulla nähdään huollon arvo koko yrityksen ydintoiminnalle. 

Huollon suorituskyvyn mittarit eivät kerro vain hyvin suoritetusta työstä. Niiden avulla voidaan 

myös varmistua, että koneiden huollot on tehty ajallaan vaurioiden välttämiseksi. Wijesinghen 

ja Mallawarachchin (2019) tutkimuksessa käytiin läpi 27 kappaletta huoltotoiminnoissa 

käytettäviä mittareita. Tutkimuksessa mittareista poimittiin sopivat vaateteollisuuden käyttöön. 

Tässä yhteydessä tarkasteltiin kuitenkin kaikki erittelemättä. (Wijesinghe & Mallawarachchi 

2019, s. 42–45) 

 

Muchiri, Pintelon, Martin, ja De Meyer (2010) selvittivät tutkimuksessaan mitä KPI mittareita 

hyödynnetään kunnossapidon yhteydessä Belgian teollisuudessa. Lisäksi he selvittivät, kuinka 

mittarit on hankittu tai johdetut käyttöön.  Keskeisenä tekijänä mittareiden käytölle he näkivät, 

että suunnitellut ja toteutetut huoltotoimenpiteet saadaan todettua tuottaneen tavoitellut 

tulokset. Tutkimuksesta selvisi mittareiden painottuvan menneitä seuraaviin mittareihin. 

Tulevaan katsovia mittareita oli käytetty vähemmän. Yleisesti he havainnoivat tutkimuksessaan 

mittarien tehotonta hyödyntämistä. (Muchiri, Pintelon, Martin, & De Meyer 2010, s. 5905) 

 

Huono kunnossapito lisää seisokkeja ja laatuongelmia, pienentää tuottavuutta, heikentää 

turvallisuutta ja lisää päästöjä. Edellä mainitut vaikuttavat toiminnan kustannuksiin, 

tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Huoltoa suorittavien osalta voidaan mitata teknisiä, 

taloudellisia, turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyviä seikkoja. Mittareiden avulla voidaan 

todeta tavoitteiden ja toteutusten erot. Mittareiden avulla voidaan seurata työn etenemistä kohti 

tavoitteita. Mittarit tarjoavat välineen, joka yhdistää strategian ja johdon sekä suorituksen. 

Mittareiden tulee tarjota luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Mittarien tieto on kyettävä esittämään 

selkeästi ja ymmärrettävästi. Huollon tavoitteet ovat varmistaa tavoiteltu toiminta, varmistaa 

kohteen suunniteltu käyttöikä, varmistaa turvallisuus kohteen toiminnassa sekä varmistaa 

kustannustehokkuus ja tehokas resurssien hyödyntäminen. (Muchiri et al. 2010, s. 5906–5907) 
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Huollon mittarit voidaan luokitella monilla tavoin. Yksi esimerkki luokittelee mittarit laitteiston 

toimivuutta, kustannuksia ja prosessien suorituskykyä seuraaviin mittareihin. Toinen esimerkki 

luokittelee mittarit huollon tulosten, huollon tuottavuuden, huollon toimintojen tarkoituksen 

mukaisuuden ja huollon kustannusten oikeutuksen mukaan. (Muchiri et al. 2010, s. 5908) 

  

Muchiri, Pintelon, Martin, ja De Meyer (2010) tekivät luokittelun huollon suorituskyvyn KPI 

mittareille. Siinä mittarit luokitellaan tulevaisuuteen katsoviin prosesseja seuraaviin ja huollon 

historian tuloksia tarkkaileviin mittareihin. Tulevaisuutta ja prosesseja tarkkailevat mittarit on 

jaettu työn tunnistuksen, työn suunnittelun ja aikataulutuksen sekä työn suorituksen mittareihin. 

Työn tunnistuksen osalta on mainittu prosenttiosuus käytettävästä miestyövoimasta ja 

työtilausten lukumäärä. Työn suunnittelun ja aikataulutuksen osuudessa on mainittu 

prosenttiosuus aikataulutetusta työmäärästä suhteessa käytettävissä olevaan 

kokonaistyömäärään. Työn suorituksen osalta on mainittu prosenttiosuus ajallaan suoritetuista 

työtehtävistä, prosenttiosuus uudelleen korjattaviksi määrätyistä työtilauksista, prosenttiosuus 

kasautuneista töistä ja keskimääräinen töihin kulunut aika. Huollon historian tuloksia 

tarkkailevat mittarit on edelleen jaettu laitteiston suorituskykyä tarkkaileviin, huollon 

kustannustehokkuutta tarkkaileviin sekä turvallisuutta ja ympäristöä tarkkaileviin mittareihin. 

Laitteiston suorituskykyä tarkkailevista mittareista on mainittu suunnittelemattomien huoltojen 

lukumäärä, hajoamistiheys, aika hajoamisten välillä, aikatauluttamaton huoltoihin kulunut 

seisokkiaika, aikataulutettu seisokkiaika, alasajojen määrä, toimitusvarmuus ja laitteistojen 

kokonaistehokkuus. Huoltojen kustannustehokkuuden mittareista on mainittu prosenttiosuus 

korjauskustannuksista suhteessa kustannuksiin korvattaessa uudella, huoltokustannusten 

prosenttiosuus liikevaihdosta, huoltokustannusten prosenttiosuus valmistuskustannuksista ja 

huoltokustannusten osuus valmistunutta tuotetta kohden. Turvallisuuden ja ympäristön 

luokituksen mittareista on mainittu lukumäärä turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön 

liittyvistä onnettomuuksista. (Muchiri et al. 2010, s. 5909–5910) 

 

Monia luokituksia ja kokoonpanoja mittareista on olemassa. Jotkut soveltuvat vain tiettyihin 

ympäristöihin. On olemassa myös monille aloille soveltuvia mittareita. Kumminkaan 

kirjallisuudesta ei löydy kattavia esimerkkejä millä perustein mittareita tulisi valita. 

Tietojärjestelmät kuten ERP auttavat tietojen saatavuudessa. Mittareista on saatavilla 

merkittävää tietoa. Monesti tietojen perusteella ei ole kuitenkaan aloitettu tarpeellisia 

toimenpiteitä. (Muchiri et al. 2010, s. 5909, s. 5922–5923) 
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Lopez ja Centeno (2006) selvittivät tutkimuksessaan, kuinka integroitu järjestelmä on 

hyödynnettävissä tietojen analysoinnissa ja päätöksen teossa kuljetuksen ja joukkoliikenteen 

huollon toimintojen suorituskyvyn tehostamiseksi. Tutkimuksessa saatiin tuloksia 

vähentyneistä operationaalisista kuluista, lisääntyneestä bussien luotettavuudesta ja 

tehostuneesta tehtävien suorituksesta. Ongelmia aiheuttivat muutosvastavirta ja osaamisen 

puute. 

 

Kuljetuspuolella huollon keskeisiä tavoitteita ovat kaluston pitäminen luotettavassa 

toimintakunnossa sekä estää rikkoontuminen. Huolto toiminnot nostettiin tukitoiminnosta 

ydintoimintojen rinnalle yritykselle arvoa luovina. Henkilöstön osaamisen merkitystä 

korostettiin. Uuden järjestelmän kehittämisellä pyrittiin saamaan aikaisiksi parempaa huoltojen 

suunnittelua ja sorituskykyä. Keinoina käytetiin töiden järjestelyn mallia, tietoja töiden 

aikastandardeista ja tulevien huollon tarpeiden ennustamista historiatietoja hyödyntäen. 

Järjestelmä tarvitsi tiedon työntekijästä, huollettavasta autosta, huoltotyöstä, työjärjestyksestä 

ja aikataulutuksesta. Järjestelmästä saatiin tiedot teknikon taidoista, kaluston huoltohistoriasta, 

resurssien jakamisesta ja töiden suorittamisesta. Lisähyötynä järjestelmästä saatiin tietoja 

koulutustarpeista, tietoja suoritustehokkuudesta, parannusta huoltojen laatuun, 

kustannussäästöjä, ajankohtaisempia huoltoja ja vähentyneitä tielle hajoamisia. Tämä johti 

toiminnassa parempaan palveluun ja kustannussäästöihin. (Lopez & Centeno 2006, s. 639–652) 
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3 KEINOJA SUORITUSKYVYN KEHITTÄMISEN TUEKSI  

 

Tässä luvussa käydään läpi suorituskyvyn kehittämisen keinoja, jotka liittyvät tiiviisti 

tutkittavaan toimialaan. Tarkasteltavien keinojen valinta perustuu osaltaan edellä suoritettuun 

teorian tarkasteluun, havaintoihin case-yrityksestä ja strukturoimattomaan haastatteluun case-

yrityksessä. Aiheisiin selvitetään ajantasaista tietoa aiemmista tutkimuksista. Tutkittavia 

keinoja on kolme. Ensimmäinen keino on toimitusketjun mittaaminen ja ohjaaminen. Toinen 

keino käsittelee mittareita ja mittaamista. Kolmas keino käsittelee ennustamista. Edellä 

mainituista aiheista tarkemmin seuraavaksi. 

 

3.1 Toimitusketjun mittaus ja ohjaaminen suorituskyvyn kehittämisessä  

 

Toimitusketju vaikuttaa kokonaisuuden suorituskykyyn palvelutason, pääomatehokkuuden ja 

kustannustehokkuuden kautta. Palvelutasoon kuuluu toimitusaika ja täsmällisyys, saatavuus ja 

palveluaste, valikoima sekä joustavuus. Pääomatehokkuuteen kuuluvat varastot ja kiinteät 

investoinnit. Kustannustehokkuuteen kuuluvat tuotantokustannukset, käsittelykustannukset ja 

kuljetuskustannukset. Edellä mainitut toimitusketjun kolme osa-aluetta liittyvät selkeällä syy - 

seuraus yhteydellä kustannuslaskennan kannattavuuteen. Palvelutaso vaikuttaa myyntituloihin. 

Kustannustehokkuus vaikuttaa kustannuskilpailukykyyn ja myyntituloihin. Myyntitulot ja 

kustannuskilpailukyky vaikuttavat voiton määrään. Hyvä pääomatehokkuus vaikuttaa 

vähentävästi vaihto-omaisuuteen. Suurentunut voitto ja pienentynyt vaihto-omaisuus yhdessä 

parantavat edelleen kannattavuutta (viability). Myös pääoman tuottoaste (ROI) osoittaa, kuinka 

materiaalinohjaus linkittyy monelta osaltaan kokonaisuuden suorituskykyyn. ROI muodostuu, 

kun voittoprosentti kerrotaan pääoman kiertonopeudella. Voittoprosentti saadaan jakamalla 

liikevoitto liikevaihdolla ja kertomalla sadalla. Liikevoitto muodostuu liikevaihdon ja 

kustannusten erotuksesta. Pääoman kiertonopeus saadaan, kun liikevaihto jaetaan sijoitetulla 

pääomalla. Sijoitettu pääoma taas muodostuu pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien 

summasta. Varastot sisältyvät vaihtuviin vastaaviin. Tarkasteltaessa materiaalinohjauksen 

perustekijöitä on lähdettävä liikkeelle kolmesta seikasta. On selvitettävä, miksi varastoja tulee 

pitää. Tulee selvittää varastoinnista aiheutuvat kustannusvaikutukset. Myös tarkastelun tasojen 

laajuutta on syytä pohtia. (katso esim. Rintala 2019, s. 3–8; Ross 2015, s. 310–313, s. 322–332, 

s. 344–349)  
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Varastoja voidaan analysoida ja niitä voidaan ohjata varastonpidon syiden kautta, varaston 

kustannustekijöiden kautta varastonohjausjärjestelmien kautta ja kiertovarastomääritysten 

kautta. Lisäksi analysointia ja ohjausta voidaan suorittaa varmuusvaraston määritysten kautta, 

palveluasteen määritysten kautta tai kokonaisvarastojen analysoinnin ja ohjauksen kautta. 

Eräkokojen pitäminen taloudellisena määrittää kiertovarastojen koon. Saatavuuden 

varmistaminen määrittää varmuusvaraston koon. Tekniset syyt aiheuttavat prosessivarastojen 

olemassaolon. Tuotannon tasoittaminen voi vaatia tasoitus ja kausivarastojen ylläpitämistä. 

Hintojen muutoksiin varautuminen kannustaa ylläpitämään suojautumisvarastoja. Varaston 

ohjauksella parannetaan suorituskykyä. Varastonohjauksella vaikutetaan suorituskykyyn 

varastoinnin kustannusten, palvelutasovaatimusten ja ohjauskustannusten kautta. Näihin 

liittyen on selvitettävä mitkä ovat varastoitavat nimikkeet, milloin täydennetään varastoja sekä 

mitkä ovat eräkoot varastojen täydennysten tekoon. Varastonpidon kustannukset koostuvat 

varastoitavien nimikkeiden yksikköhinnoista, varaston pidon kustannuksista, varaston 

täydennyksistä sekä puutetilanteista aiheutuvat kustannukset. Puutekustannus on usein hankala 

määrittää. Laskelmissa se ilmaistaankin usein muilla keinoin, esimerkiksi palveluasteen kautta. 

Varastotasojen määrän määrittäminen on hankalaa. Suhteelliset mittarit auttavat 

määrittämisessä. Varastojen määrän suhteuttaminen kulutukseen selkeyttää ymmärtämistä. 

Näin saadaan erisuuret varastot vertailukelpoisiksi. Varaston koko voidaan ilmaista laskemalla 

sen riitto päivissä. Toinen vaihtoehto on laskea kieronopeus. Varaston tunnuslukuja voidaan 

laskea käyttäen apuna havaintodataa tai hyödyntäen tavoiteltujen toteumien ohjausparametrejä. 

(katso esim. Rintala 2019, s. 9–11, s. 16–17, s. 22–23; Ross 2015, s. 309, s. 310, s. 317–320, s. 

326–332, s. 335, s. 347–349) 

 

Varaston ohjaukseen tarvitaan tietoja varastoitavista määristä, täydennysten ajankohdista, 

täydennyserien suuruuksista sekä varastonohjauksen tavasta. Lisäksi varastomäärien 

tarkastusvälien ajankohdat pitää määritellä. Varaston ohjaus tulisi olla mahdollisimman 

järjestelmällistä ja mahdollisesti jopa automatisoitua. Varaston ohjauksen tavoite on minimoida 

täydennyseräkustannuksista, varastonpitokustannuksista ja puutekustannuksista koostuvat 

varastoinnin kokonaiskustannukset. Varastojen ohjaukseen liittyen tarkkaillaan kiertovarastoa 

ja varmuusvarastoa. Kiertovaraston osalta optimointia tehdään varaston pitokustannusten ja 

täydennyseräkustannusten välillä. Varmuusvaraston osalta optimointia tehdään 

puutekustannusten ja varastonpidon kustannusten välillä. Apuna varastojen ohjauksessa 
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käytetään tilauspistemenetelmää, tilausvälimenetelmää tai tarvelaskentamenetelmää. (katso 

esim. Rintala 2019, s. 28, s. 29, s. 31–38; Ross 2015, s. 357–361)  

 

Täydennyserän koon määrityksessä hyödynnetään kokemuksen ”näppituntumaa”, taloudellisen 

eräkokoon avulla määritettyä vakioeräkokoa, jatkuvan tarvetäydennyksen menetelmää tai 

nimikkeiden luokittelua ryhmiin ja luokkakohtaisten riittojen määrittämistä. 

Varastonohjausjärjestelmiin liittyviä kaavoja on löydettävissä Rintalan materiaaleista (2019, 

44,50,65). Varmuusvarastojen pitokustannusten ja puutekustannusten avulla voidaan määrittää 

kokonaisuuden kannalta edullisin mahdollinen varmuusvarastojen koko. Puutekustannukset 

voivat muodostua toimitusten kiirehtimisestä, korvaavista erillistilauksista, tuotannon 

uudelleen suunnittelusta, tuotantohäiriöistä, toimitusten myöhästymisistä, jälkitoimituksista, 

tilausten menetyksistä, asiakkaiden menetyksistä tai mahdollisten tulevien asiakkaiden 

menetyksistä. (katso esim. Rintala 2019, s. 39, s. 44, s. 50, s. 52, s. 54–57; Ross 2015, s. 323, 

s. 324, s. 331, s. 382–394) 

 

Puutekustannuksia on hankala määrittää. Muita välineitä varmuusvarastojen määrittämiseksi 

ovat vakioriiton määrittäminen, palveluasteperusteinen laskenta tai nimikeluokittelu ja 

luokkakohtaiset nyrkkisäännöt. Myös palvelutasoon perustuva varmuusvaraston määrityksen 

kaava löytyy Rintalan (2019, s. 65) materiaaleista. Varmuusvaraston pienentämiseen voidaan 

vaikuttaa kolmella keinolla. Voidaan lyhentää täydennysaikoja läpäisyaikojen tai 

toimitusaikojen osalta. Voidaan vaikuttaa vaihteluihin parantamalla ennusteita tai tasoittamalla 

omaa kulutusta. Voidaan vaikuttaa varastoinnin tarpeeseen tilausohjautuvuuden tai 

kaupintavarastojen avulla. Edellä läpikäydyt tilausmäärien ja varastokokojen määrityksen 

menetelmät soveltuvat, kun kysyntä on satunnaista, tasaista ja jatkuvaa. Niiden yhteydessä 

puhutaan välittömästä tai riippumattomasta kysynnästä. Toinen mahdollinen tilanne on 

johdettu, eräluontoinen ja diskreetti kysyntä. Johdetun kysynnän yhteydessä määrät ja 

ajankohdat pystytään laskemaan materiaalintarvelaskentaa (MRP) hyödyntäen. 

Materiaalintarvelaskentaan tarvitaan tiedot tuoterakenteesta, varastosta ja valmistusohjelmasta 

(MPS).  (katso esim. Rintala 2019, s. 58, s. 59, s. 65, s. 68, s. 69, s. 73, s. 74–83; Ross 2015, s. 

331, s. 360, s. 367, s. 372–379)   

 

Suurten nimikemäärien ja varastojen hallinta aiheuttaa haasteensa. Pareton periaatteen 

mukaisesti tiedetään, että jokaisessa joukossa pieni osa joukosta on merkitykseltään suuressa 
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asemassa. Tämä periaate antaa lähtökohdat resurssien kohdistamiseen merkitseviin osa-

alueisiin. Luokittelun avulla voidaan kehittää luokkakohtaisia ohjausparametreja ja periaatteita, 

jakaa resursseja ja seurata kannattavuutta. Luokkakohtaisia ohjausparametrejä voivat olla 

kiertonopeudet, eräkoot, varmuusvarastojen koot ja palveluastetavoitteet. Luokkakohtaisiin 

resursseihin liittyen voidaan tarkastella tilausten käsittelyä, toimittajien määrää ja 

varastosijoittelua. Luokkakohtaisen kannattavuuden osalta voidaan seurata huonokatteisia 

tuotteita tai asiakkaita. Luokittelusta käytetään nimitystä ABC-analyysi. Luokittelua tehdään 

euromääräiseen myyntiin, nimikkeiden katteeseen tai asiakkaiden katteeseen perustuen. 

Pareton periaatteeseen perustuvaa luokittelua kuvaa seuraava esimerkki luokkien suhteista. 

Määrällisesti 20 % nimikkeistä voi kattaa 70 % nimikkeiden rahamääräisestä kulutuksesta. 

Määrällisesti 40 % nimikkeistä voi kattaa 90 % nimikkeiden rahamääräisestä kulutuksesta. 

Täysi 100 % nimikemäärästä täydentää enää edelliseen ryhmään nähden puuttuneen kymmenen 

prosentin osuuden nimikkeiden rahamääräisestä kulutuksesta. Monesti käytetään ABC-

ryhmien lisäksi myös D-ryhmää. Se on kannattamattomien nimikkeiden ryhmä, jonka 

nimikkeet tullaan yleensä karsimaan tai niitä ainakin seurataan poistamisen näkökulmasta 

tarkoin. Eri toimialoilla on toisistaan poikkeavat luokkien suuruudet. (katso esim. Rintala 2019, 

s. 84, s. 85, s. 87, s. 88, s. 97, s. 101; Ross 2015, s. 337–340)  

 

Luokittelun toteutus on kolmivaiheinen. Ensin nimikkeet asetetaan suuruusjärjestykseen. 

Toisena asetetaan luokkarajat. Viimeisenä luokittelua hyödynnetään esimerkiksi 

varastonohjauksen suunnittelussa. Luokittelu tehdään yleensä kolmeen ABC-ryhmään. A-

ryhmän nimikkeille pidetään tarkkaa kirjanpitoa, tiheää täydennysrytmiä, varmuusvarastojen 

taso harkitaan tarkoin sekä kysyntää pyritään ennustamaan ja ennakoimaan. A-ryhmän 

nimikkeille toimituksiin pyritään vaikuttamaan toimittajayhteistyöllä ja informoinnilla sekä 

ohjausjärjestelmien ajantasaisuutta valvotaan tarkkaan. B-ryhmän kautta C-ryhmän 

nimikkeisiin edettäessä yksinkertaistetaan ohjausjärjestelmiä ja yhdistellään tilauksia. C-

ryhmässä voidaan siirtää täydennysvastuuta toimittajille. On huomionarvoista, että C-ryhmän 

yksittäinen nimike voi olla asiakkaan tarpeiden kannalta kriittinen. Määrän ja arvon lisäksi on 

myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat nimikkeiden luokitteluun. Toimitusajat ovat joillain 

nimikkeillä pitkiä, saatavuus on huono tai menekki on mahdotonta ennustaa. Nimike voi olla 

toiminnan kannalta kriittinen, sen tilan tarve voi olla suuri tai nimike voi olla pilaantuva. Jotkut 

nimikkeet voivat vaatia käsittelyssään suurta tapahtumien määrää. Edellä mainitut seikat ovat 

vaatineet moniulotteisempien luokittelujärjestelmien kehittämistä. Esimerkkeinä luokittelut 
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arvojen ja tapahtumamäärien mukaan tai luokat nimikkeiden kriittisyyden mukaan. (katso esim. 

Rintala 2019, s. 86, s. 89, s. 90, s. 94–96: Ross 2015, s. 337–340)  

 

Toimitusketjun ohjauksessa kustannuksiin voidaan vaikuttaa päätöksillä varastointipaikoista, 

jakelureiteistä ja oikeuksista tehdä päätöksiä varastojen täydennyksistä. Kyseiset ratkaisut 

vaikuttavat pääomakustannuksiin, varastonpidon kustannuksiin ja kuljetuskustannuksiin. 

Toimipisteiden määrän kasvaessa toimipisteiden kiinteät kustannukset ja varastonpidon 

pääomakustannukset kasvavat, kun taas kuljetuskustannukset laskevat. Kuljetuskustannukset 

laskevat vain tiettyyn määrään asti, kunnes lisääntyneiden runkokuljetusten määrä alkaa taas 

nostaa kuljetuskustannuksia. Logistiikan kokonaisuuden kannalta toimipisteiden lukumäärä 

pääsääntöisesti nostaa kustannuksia. Toimitusaikaa toimipisteiden määrän lisäyksellä saadaan 

vähennettyä. Toimitusajalla on myös vaikutuksensa pääomakustannuksiin etenkin kalliiden 

tuotteiden ollessa kyseessä. Päätöksiä tehdessä joudutaan huomioimaan myös vaadittava 

palvelutaso. (katso esim. Rintala 2019, s. 103, s. 104, s. 106, s. 107; Ross 2015, s. 165–168) 

 

Varastojen täydennyspäätöksiin liittyen normaalille tilauksentekokäytännölle on vaihtoehtoina 

kaupintavarastot ja toimittajan hallitsemat ostajan varastot (VMI). Normaalissa asiakkaan 

toteuttamassa tilauskäytännössä ongelmallista on suurista nimikemääristä aiheutuva työn 

määrä. Perinteisessä tilauskäytännössä varmuusvarastojen määrä kasvaa. Toimittajalle 

odottamatta tulevat tilaukset kasvattavat toimittajan varastojen määrää. Perinteinen 

tilauskäytäntö on tiedonvälityksen kannalta hidas ja tehoton. Toimittajavastuisissa 

täydennyksissä varastoinnin tarve vähenee. Tähän vaikuttaa tiheämpi varastojen seuranta ja 

näin toimittajan kysynnän vaihtelut tasoittuvat. Toimittajavastuiset täydennykset edellyttävät 

hyvää tiedonkulkua. Toimittajan täytyy saada oikeudet täydennyspäätöksiin. 

Kaupintavarastoissa toimittajalla on varasto asiakkaan tiloissa ja toimittajalla on vastuu 

materiaalien hallinnasta. Laskutus tapahtuu käytönperusteella määräajoin. Kaupintavarastot 

vaativat tasaisen ja riittävän kulutuksen omaavia vakionimikkeitä. Puhutaan keskitetystä ja 

hajautetusta ohjauksesta. Keskitetyssä ohjauksessa tilauksiin ja kysynnän ennustamiseen 

liittyvät päätökset tehdään jakeluvarastoissa. Keskitetyn ohjauksen etu on hyvä koordinointi 

valmistuksen ja jakelun välillä. Hajautetussa ohjauksessa päätökset täydennyksistä tehdään 

varastoivissa toimipisteissä. Hajautetun ohjauksen etu on toimipisteiden itsenäinen toiminta. 

Hajautetun ohjauksen haittapuolia ovat helposti nousevat varastointimäärät ja valmistuksen 

hankaluudet saapuvien tilausten ennakoinnissa. Varastojen keskittämistä suosivat nimikkeet, 
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joilla ei ole kiireelliset toimitusaikavaatimukset, menekki on epävarmaa ja yksikköhinta on 

kallis. Vastaavasti nopeat toimitusaikavaatimukset, varma menekki ja halpa yksikköhinta 

suosivat hajauttamista. (katso esim. Rintala 2019, s. 109–113; Ross 2015, s. 228, s. 408–417, 

s. 624–626) 

 

Kuljetuksiin liittyen voidaan tehdä seuraavia valintoja. Tuotteita voidaan jakaa valmistajien 

varastoista suoraan kaikkiin myyntiyksiköihin. Näin ei tarvita valmistajien välisiä kuljetuksia 

ja valmistajien varmuusvarastojen tarve vähenee. Vaihtoehtoisesti voidaan järjestää 

runkokuljetuksia valmistajien välille. Tällöin yksittäiset valmistajat voivat toimittaa 

myyntiyksiköiden tarvitsemat tuotteet nopeammin. Runkokuljetukset vähentävät 

myyntiyksiköiden erillisten tilausten tekoa ja vähentävät pienten erien kuljetuksia. Varastointia 

voidaan myös toteuttaa seuraavilla kolmella tavalla. Voidaan ylläpitää keskusvarastoa ja 

paikallisia pienempiä varastoja. Voidaan pitää ylläpitää pelkkää keskusvarastoa ja siihen 

liittyviä ei varastoivia myyntiyksiköitä. Viimeisenä vaihtoehtona voidaan ylläpitää pelkkiä 

paikallisia varastoja. Keskusvaraston tilalla voi olla vain läpivirtausterminaali. (katso esim. 

Rintala 2019, s. 104, s. 105, s. 118; Ross 2015, s. 157–165) 

 

Varastojen keskittäminen vaikuttaa tarvittavien varmuusvarastojen suuruuteen. Tässä 

yhteydessä puhutaan pooling-vaikutuksesta. Keskittämisessä useat satunnaiset vaihtelut 

tasoittavat toistensa vaikutuksia. Keskittämisen hyöty on laskettavissa. Keskittäminen vähentää 

tarvittavaa varastoinnin määrää neliönjuurisuhteessa varastopaikkojen määrään nähden. 

Keskittäminen kannattaa hitaasti kiertävien kalliiden nimikkeiden varastoinnin osalta. Edulliset 

ja nopeakiertoiset nimikkeet ovat järkevää varastoida hajauttaen. (katso esim. Rintala 2019, s. 

114–117; Ross 2015, s. 442, 443)  

 

3.2 Mittarit ja mittaaminen suorituskyvyn kehittämisessä 

  

Mittaukseen liittyen tarkkaillaan toimintaa ja sen tuloksia. Niistä tehdään havaintoja ja saadaan 

mittaustuloksia. Nämä tulokset käsitellään ja tulkitaan. Tarvittaessa tietojen perusteella tehdään 

toimenpiteitä. Mittauksiin tarvittavaa tietoa voidaan kerätä kyselyillä, havainnoimalla tai olevaa 

tietoa hyödyntämällä. Tietojen visualisointi auttaa tietomäärän käsittelyä. Tietoa voidaan tarvita 

ohjaamiseen, suunnitteluun, valvontaan, hälytystarkoitukseen, diagnoositarkoitukseen, 

oppimiseen, informointiin tai palkitsemiseen. Välittömässä mittaamisessa tieto saadaan 
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mittauskohteesta. Välillisessä mittaamisessa joudutaan hyödyntämään apukohteita. 

Mittaamiseen liittyen tarvitaan vertailutietoja omasta lähtötasosta tai toisen yrityksen 

tilanteesta. Mitattujen tietojen vertailussa auttavat mitta-asteikot. Mitta-asteikkoja on 

neljänlaisia. Asteikot ovat luokittelu- eli nominaaliasteikot, järjestys- eli ordinaaliasteikot, 

välimatka- eli intervalliasteikot ja suhdeasteikot. Nominaaliasteikossa mittaluku auttaa 

tunnistuksessa. Ordinaaliasteikossa luvut määräävät järjestyksen, mutta niillä ei voida suorittaa 

laskutoimituksia. Intervalliasteikossa on vakiot yksiköt. Intervalliasteikolla voidaan suorittaa 

laskutoimituksia. Intervalliasteikolla on nollapiste vaikkakaan se ei tarvitse olla absoluuttinen. 

Suhdeasteikolla on absoluuttinen nollapiste. Suhdeasteikossa yksiköt ovat vakioita. 

Suhdeasteikolla voidaan suorittaa laskutoimituksia. Mittaustuloksia voidaan hankkia 

kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti. Kvantitatiivinen tieto on määrällistä ja perustuu 

numeroihin. Kvantitatiivisten tietojen yhteydessä puhutaan kovista tietoista. Kvalitatiiviset 

tiedot ovat laadullisia. Ne voivat perustua asiantuntijoiden tekemiin arvioihin. Niiden 

yhteydessä voidaan puhua pehmeistä tiedoista. (Rantanen, ja Holtari 1999, s. 18–22) 

 

Suorituskyvyn kehittäminen on hankalaa ilman mittausta.  Mittarit tarjoavat apuvälineen 

kommunikoinnin tueksi. Mittaaminen on osa johtamisprosessia. Johtamisprosessi käsittää 

tavoitteiden asetannan, tavoitteiden viestinnän, organisaation toiminnan ja tulosten seurannan. 

Kaikkea ei voida mitata. Oleellisimpia menestystekijöitä on aiheellista tarkkailla. Mittarit 

kannattaa valita avuksi vision ja strategian mukaisiin päämääriin ohjaavien tekijöiden 

tarkkailuun. Monesti käytännössä on mahdotonta mitata suoraan tavoiteltua menestystekijää. 

Mittarit joudutaan valitsemaan kompromissina tarkkailtavaa tekijää mittaaviksi. Yksittäisen 

tekijän tarkkailemiseksi saattaa joutua valitsemaan useita mittareita. (Hannula 2000, s. 8; Niemi 

2020, s. 66) 

 

Mittareiden kehittämisessä ja valinnassa auttavat seuraavat kysymykset. Mistä tiedetään, että 

menee hyvin? Mistä tiedetään, että menee huonosti? Mitataanko oikeasti asiaa, jota pyritään 

selvittämään? Onko mittari luotettava? Vaikuttaako mittariin häiriötekijöitä? Onko mittari ja 

menestystekijä merkittävä toiminnan kehittämisen kannalta? Tuottaako mittari riittävästi 

hyötyä työmääräänsä nähden? Mittarit voivat mitata taloudellisuutta, kustannustehokkuutta, 

tuottavuutta, laatua, nopeutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Mittarit voivat myös mitata 

toimitusvarmuutta, läpimenoaikaa, energian kulutusta, henkistä hyvinvointia, turvallisuutta tai 

siisteyttä. Mittarit pyritään valitsemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti 
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toimintaa mittaaviksi. Valitun mittariston toiminnan testaamisessa auttaa historiatietojen 

hyödyntäminen. Mittauskauden pituudesta päättäminen on oleellista. Yksittäisen mittarin 

ajallisen mittausvälin ei tarvitse olla sama, kuin koko mittariston mittausvälin. (Hannula 2000, 

s. 13–15)  

 

Mittaristo on vain aputyökalu. Mittariston avulla seurataan, tapahtuuko muutosta ja tapahtuuko 

muutos oikeaan suuntaan. Vaikka pelkkä mittaaminen saattaa joissain tapauksissa motivoida 

seurattavan asian tehostamiseen, ei mittaaminen ole ratkaisu suorituskyvyn kehittämiseen. 

Työntekijät sitoutuvat paremmin mittaristojen käyttöön, kun heidät on otettu mukaan 

mittariston kehitykseen. Mittaristoa voidaan käyttää kannustavana palkitsemisen välineenä. 

Tämä saattaa johtaa mitattavien asioiden haitalliseen osaoptimointiin. (Hannula 2000, s. 25)  

 

Vasta kun nykyinen toiminnan taso tunnetaan, voidaan asettaa tavoitteita. Mittaaminen auttaa 

nykyisen toiminnan tason selvittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Mittarit on aina 

valittava tapauskohtaisesti. Mittareita on lukematon määrä. Mittareita voidaan luokitella 

fyysisiä tuotoksia, apusuureita, tuotannon arvoa vai jalostuksen arvoa mittaaviksi. Mittareita 

voidaan luokitella myös rakenteen mukaan. Mittarit voivat olla yksiulotteisia yhtä tunnuslukua 

mittaavia mittareita. Mittarit voivat olla yksiulotteisia mittareita monta mittauskohdetta 

mittaavia. Tästä esimerkkinä on suorituskykymatriisi. Mittarit voivat olla moniulotteisia, jotka 

mittaavat monta arvoa monella tasolla. Tästä esimerkkinä on SAKE sovellus. Mittaamisessa 

esiintyy tiettyjä ongelmia. Ongelmat liittyvät relevanssiin, validiteettiin, reliabiliteettiin, 

yhdistämisen ongelmaan, laajuusongelmaan, arvostusongelmaan ja jakamisen ongelmaan. 

(Rantanen 2019, s. 20–22, s. 27, s. 29) 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen liittyy viisi tärkeää perusasiaa, jotka tulee pitää mielessä 

mittaamista kehitettäessä. Mittaamisen pääkäyttötarkoitus on määriteltävä selkeästi. 

Mittareiden on oltava kustannustehokkaita. Mittareihin on kyettävä vaikuttamaan. Mittareiden 

on hyvä olla helppokäyttöisiä ja käyttökelpoisia. Mittareiden tulee olla ymmärrettäviä. 

Mittaamista voidaan pohtia myös seuraavista kolmesta näkökulmasta. Kenelle mittaus 

suoritetaan? Minkälaisia raportteja mittauksella tuotetaan? Mihin ajankohtaan mittaus 

painottuu? Jokaiseen tarkoitukseensa tulee valita oikeanlaiset mittarit. (Tynninen 2019, s. 26; 

Rantanen 2019, s. 28; Rantanen 2020, s. 22)  
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Mitattava tieto voi olla yrityksen näkökulmasta ulkoista tai sisäistä tietoa. Eri tasoilla tarvitaan 

erilaista tietoa. Strategisella tasolla tarvitaan eniten ulkoista tietoa. Taktisella tasolla ulkoisen 

tiedon tarve on jonkin verran vähäisempi. Vähiten ulkoista tietoa tarvitaan operatiivisella 

toiminnan tasolla. Sisäisen tiedon tarve menee taas päinvastoin. Operatiivisella tasolla sisäisen 

tiedon tarve on suurin, taktisella tasolla hiukan pienempi ja strategisella tasolla taas pienin. 

Strategiselta tasolta johdetaan alemmille taktiselle ja operatiiviselle tasolle tavoitteet. 

Operatiivisen tason suunnasta taas tarjotaan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi taktiselle ja 

edelleen strategiselle tasolle. Mittareilla kerättyjen tietojen ja tunnuslukujen jakamista ja 

raportointia tulee myös harkita. Tiedot kuuluvat vain henkilöille, jotka kykenevät 

hyödyntämään tietoja. Tieto on toimitettava ajoissa. Tietoa on osattava jakaa oikea määrä. 

Ihmisen kognitiiviset ominaisuudet asettavat rajoituksensa tietomäärän käsittelylle. 

Tunnuslukujen käyttöperiaatteista kertovat mittarikortit ovat apuväline edellä mainittujen 

seikkojen hallitsemiseksi. (Rantanen 2020, s. 18, s. 19, s. 38)  

 

Mittareita kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota kolmeen osa-alueeseen. Mittareiden 

kehittämisen tulee lähteä liikkeelle siitä, että ne kytkeytyvät visioon ja strategiaan. Mittareiden 

on hyvä olla moniulotteisia. Mittareita tulee olla kaikilla tasoilla. Eri käyttökohteisiin tulee 

tehdä omat mittarinsa. Kaikilla mittareilla tulee olla yhteinen päämäärä selvillä. Mittareiden 

tulee muodostaa tasapainoinen kokonaisuus. Mittareiden tulee huomioida tasavertaisesti 

lyhyttä ja pitkää tähtäystä, taloudellisia ja ei taloudellisia näkökulmia, syitä ja seurauksia sekä 

ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Mittausjärjestelmän onnistumista auttavia seikkoja ovat selkeät 

tavoitteet, onnistunut viestintä, vaikutusmahdollisuudet, palkitseminen sekä hyvä koulutus ja 

työympäristö. Mittausjärjestelmän osa-alueet tulee olla tasapainossa. Osa-alueet voivat olla 

laatu, aika, joustavuus, talous, asiakastyytyväisyys ja henkilöstö. Erilaisia suorituskyvyn 

mittausjärjestelmiä on suuri määrä. Esimerkkeinä voidaan mainita Balanced Scorecard, Holistic 

Scorecard, Performance Prism, SAKE, FPM faramework, suorituskykymatriisi, 

suorituskykypyramidi ja dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Kullakin on omat 

erityispiirteensä. Tunnetuin näistä on Balanced Scorecard. Varsinaisten mittausjärjestelmien 

lisäksi kannattaa mainita niihin verrattavissa olevat erilaiset kansainväliset laatupalkinnot.  

Myös järjestelmien käyttöönottoon on olemassa useita erilaisia prosessimalleja. Suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä tulee aina valita ja sovittaa ympäristöönsä tapauskohtaisesti. (Rantanen 

2020, s. 45–51, s. 54–86; Rantanen, Holtari 1999, s. 53–55) 
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Yksi esimerkki mittausjärjestelmän käyttöönoton prosessista on seuraava. Siinä kysytään 

seuraavat kolme kysymystä. Miksi järjestelmä kehitetään? Mitä mittareita käytetään tarpeen 

tyydyttämiseksi? Kuinka mittaus toteutetaan? Ensimmäiseen kysymyksen osalta on tarkentavia 

seikkoja herätteeseen, lähtökohtiin, painopisteeseen, organisointiin, mittauspisteisiin ja 

tiedotukseen sekä koulutukseen liittyen. Toisen kysymyksen osalta on tarkentavia kohtia 

tavoitteiden ja keinojen, mittari-ideoiden, alustavien valintojen, arviointien ja valintojen sekä 

käyttöperiaatteiden osalta. Viimeiseen kysymykseen liittyen on tarkentavat kohdat 

raportointimuotoon, tietotekniikkaan, käyttöohjeisiin ja installointiin liittyen. (Andersin, 

Karjalainen ja Laakso 1994, s. 83–85, s. 101)  

 

Jo olemassa olevaa mittaristoa on tarkasteltava kriittisesti säännöllisin väliajoin. Monesti 

jumiudutaan mittaamaan taloudellisia arvoja, järjestelmän tuottamia arvoja, helposti saatavissa 

ja mitattavissa olevia arvoja, joita on totuttu tarkkailemaan. Mittaristoa kriittisesti tarkastellessa 

tulee varmistaa, että mitataan tärkeitä, strategian mukaisia, tulevaisuuden menestymiseen 

liittyviä ja sisäisten prosessien tehokkuuteen liittyviä asioita. Mitattavat asiat tulee olla 

menestyksen kannalta kriittisiä ja enemmän muita kuin vain taloudellisia arvoja. Mittaristo on 

pidettävä tasapainoisena ja kattavana. Mittaristolla tulee olla selkeä pääkäyttötarkoitus, 

mittareihin on voitava vaikuttaa, mittareiden on oltava yksinkertaisia, mittareiden on oltava 

kustannustehokkaita ja niiden on oltava ymmärrettäviä. (Rantanen 2020, s. 88–93) 

 

Suorituskykyä voidaan tarkastella kansantalouden, toimialan, konsernitason ja yritystason 

osalta. Lisäksi yritystaso voidaan jakaa pienempiin tarkasteltaviin tasoihin. Yrityksen alatasot 

voivat olla yrityksen sisäinen toimialataso, tulosyksikkötaso, tuoteryhmä- ja tuotetaso, osasto-, 

toimipiste- ja vastuualuetaso, toimintotaso, työnjohtoalueiden taso ja yksilötaso. 

Tarkastelutason lisäksi näkemykseen vaikuttaa paljon tarkastelijan tausta. Pyrkimykset 

suorituskyvyn parantamiseen ja tiettyjen osa-alueiden mittaamiseen lähtevät sidosryhmistä. 

Kuten mitattavia osa-alueita, myös sidosryhmiä pitää korostaa tasapuolisesti. Yksittäisen 

sidosryhmän korostaminen voi johtaa siltä osa-alueelta väliaikaisesti hyviin tuloksiin. 

Kumminkin pitkällä tähtäimellä tasapainoinen kokonaisuuden hallinta kärsii. Sidosryhmiä ovat 

yrityksen kanssa vuorovaikutussuhteessa olevia organisaatioita, yritysryhmiä ja ihmisryhmiä. 

Yrityksen toiminta on riippuvaista sidosryhmistä. Tärkeimmät sidosryhmät ovat johto, 

työntekijät ja omistajat. Muita sidosryhmiä ovat rahoittajat, työntekijäjärjestöt, julkinen valta, 
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asiakkaat, hankkijat ja työnantajajärjestöt. Suorituskyvyn mittaamista voidaan suorittaa 

kaikkien edellä mainittujen sidosryhmien näkökulmista. (Rantanen, ja Holtari 1999, s. 3–8)  

 

Edellä oli mainittu tapoja luokitella mittareita tasapainoisen mittaristokokonaisuuden 

keräämiseksi. Yksi näkemys on jakaa mittarit seitsemään ryhmään tehollisuutta, tehokkuutta, 

laatua, kannattavuutta, tuottavuutta, työelämän laatua ja innovatiivisuutta mittaaviin osa-

alueisiin. Edellä mainittujen osa-alueiden tärkeys riippuu tapauskohtaisesti yrityksestä. 

Seuraavassa tarkemmin käsiteltynä mitä luokittelu sisäiseen ja ulkoiseen suorituskyvyn 

mittaamiseen tarkoittaa. Sisäisessä suorituskyvyn tarkkailussa mittausta tekee usein yritys itse. 

Mittausta suoritetaan yrityksen osista. Sisäisesti suorituskykyä tarkkailtaessa yrityksestä on 

saatavissa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa kuin ulkoa käsin. Sisäiset suorituskyvyn 

mittarit ovat usein fyysisiä tekijöitä tarkkailevia. Sisäisen suorituskyvyn mittauksen olennaisia 

osa-alueita ovat tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus. Ulkoisessa suorituskyvyn tarkkailussa 

yritystä tarkistellaan kokonaisuutena ja usein ulkoa päin. Ulkoiset suorituskyvyn mittarit ovat 

usein taloudellisia tekijöitä tarkkailevia. Monesti ulkoiset mittarit perustuvat yrityksen 

tilinpäätösinformaatioon. Yleisiä tarkkailtavia osa-alueita ovat kannattavuus, maksuvalmius ja 

vakavaraisuus. Ulkoisessa mittaamisessa myös osakekohtaiset tunnusluvut, yrityksen tuottama 

taloudellinen lisäarvo (EVA) ja kilpailukyky ovat seurattuja ominaisuuksia. (Rantanen, ja 

Holtari 1999, s. 8–14)  

 

Mittaaminen voidaan jaotella strategiseen ja diagnostiseen mittaamiseen. Strategisele 

mittaamiselle on tyypillistä seuraavat seikat. Strategiaan liittyvät mitattavat asiat ovat 

menestyksen kannalta kriittisiä. Ne mittaavat strategian toteutumista. Strategiaan liittyvien 

mittareiden osalta mitataan strategian kehittymistä ja päädytään reagoimaan, jos kehitystä ei 

havaita. Strategisia mittareita on vain pieni määrä. Strategisiin mittareihin liittyen 

mittausarvojen saatavuuden suhteen on aina panostamisen varaa. Diagnostisen mittaamisen 

suhteen tyypillisiä piirteitä ovat taas seuraavat. Seurattavista arvoista poikkeamissilla voi olla 

dramaattisia seurauksia. Diagnostiset mittarit mittaavat toiminnan tilaa. Diagnostisessa 

mittaamisessa reagoidaan poikkeamiin. Diagnostiseen mittaamiseen liittyen voidaan seurata 

passiivisesti suurta määrää mittareita. Diagnostisen mittauksen mittausarvot ovat helpommin 

saatavissa verrattuna strategiseen mittaamiseen. (Niemi 2020, s. 67) 
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Usein ajatellaan, että mittaamista tehdään vain toiminnan edetessä. Mittaamista on kumminkin 

hyvä tehdä muissakin vaiheissa. Ennen prosessin alkua mittauksia tekemällä saadaan selvitettyä 

lähtötaso. Toiminnan aikana mittauksia tekemällä nähdään, edetäänkö haluttuun suuntaan ja 

halutulla nopeudelle. Prosessin päätyttyä mittauksia tekemällä varmistetaan, kuinka asetetut 

tavoitteet on kyetty saavuttamaan. (Rantanen, ja Holtari 1999, s. 15)  

 

Mittareihin liittyy seuraavia ristiriitoja. Vaikka mittareilla joudutaan mittaamaan 

monimutkaisia syy-seuraussuhteita, niin silti mittareiden tulisi olla yksinkertaisia, 

ymmärrettäviä ja helposti tuotettavissa. Mittareiden tulisi kattaa laajoja alueita kaikin puolin, 

mutta silti mittareiden määrä tulisi pitää rajallisena. Mittareiden tavoitteena on ohjata kohti 

yhteisiä tavoitteita, mutta kumminkin mittauksen kohteina olevien tulisi kyetä vaikuttamaan 

mittareiden tuloksiin. Seuraavat ongelmakohdat ovat tyypillisiä mittareille. Ei-taloudelliset 

mittarit eivät kytkeydy strategiaan. Mittareiden kausaalisuhteet ovat epäselviä. Ei-taloudellisten 

mittarien tavoitearvot ovat väärin asetettuja. Mittarit osat epäluotettavia ja niiden tuottamia 

arvoja ei ole mahdollista verrata toisiinsa. (Niemi 2020, s. 71, s. 73, s. 74; Ittner ja Larcker 

2003, s. 90–93)  

 

3.3 Ennustaminen suorituskyvyn kehittämisessä 

 

Tehokkaalla ennustamisella on merkitystä yritysten menestymiseen. Ennustamisen tyypit ovat 

määrällinen, laadullinen ja assosiatiivinen. Ennusteet ovat usein väärässä. Ennusteet ovat 

tehokkaimmillaan, kun niihin liitetään menetelmä mitata ennusteen virhettä. Mitä suurempi 

tilastollinen tietokanta on käytettävissä, sitä tarkempia ennusteet ovat. Ennusteet ovat tarkempia 

lyhyelle aikahorisontille. Ennusteita on mahdollista luokitella tasojen mukaan, joille ennusteita 

tehdään. Tasot ovat strateginen, taktinen, operationaalinen ja välitön taso.  Ennustamisen 

prosessin vaiheita ovat tarkoituksen määritys, ennustusmallin valinta, tilastollisten materiaalien 

hankinta ja vuorovaikutuksen varmistaminen toiminnallisen tason johtajien suhteen. Lisäksi 

vaiheita ovat ennusteen teko ja seuranta sekä ylläpito. (Ross 2015, s. 191–197)  

 

Kvalitatiivisia ennusteita käytetään mm. strategisella tasolla. Kvalitatiivisen ennustamisen 

tyypillisiä tekniikoita ovat henkilökohtainen näkemys, myyntiosaston arviot, paneelin 

yksimielinen päätös, markkinatutkimus, visionäärien ennusteet ja Delphi menetelmä. 

Kvalitatiivisten ennusteiden etuina on vähäinen tiedon tarve, nopeus ja edullisuus. Haittapuolia 
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taas ovat tukevan tiedon puute sekä liiallinen luottamus saatavilla oleviin tietoihin ja päätöksiin. 

Myös liiallinen luottamus yksilöihin ryhmäpäätösten teossa ja digitaalisia ennustamisen 

apuvälineitä käytettäessä korkeat kehityksen ja huollon kulut ovat haittapuolia. 

Kvantitatiivinen ennustaminen soveltuu käyttöön, kun käytettävissä on laajasti tilastollista 

tietoa. Tällöin kyetään muodostamaan ennusteita tulevasta historian tietoihin perustuen. 

Kvantitatiivisen ennustamisen perustekniikoita ovat yksinkertainen ennustaminen, 

yksinkertainen keskiarvo, päivälleen vuoden takainen keskiarvo, liukuva keskiarvo, liukuva ja 

painotettu keskiarvo sekä eksponentiaalinen tasoitus. Kvantitatiivisen ennustamisen 

perustekniikoihin liittyviä kaavoja on löydettävissä Rossin (2015, s. 201–229) materiaaleista. 

Perus aikasarja-analyysit ovat kvantitatiivisten ennusteiden muoto. Aikasarja-analyysit 

hyödyntävät kerättyjä historiatietoja. Ne perustuvat oletukseen, että menneet tapahtumien 

kaavat toistuvat tulevaisuudessa. Yhdessä tavassa oletetaan perustason lisääntyvän 

summaamalla siihen trendilisäys ja kausittainen lisäys. Toinen tapa on olettaa perustason 

muuttuvan kertomalla se trenditekijällä ja kausitekijällä. Ennuste aikasarjoista voidaan laskea 

painoarvoa, eksponentiaalista tasoitusta tai trendin projisointia hyödyntäen. Assosiatiivisessa 

ennustamisessa pyritään löytämään syy ja perustelut miksi jokin määrällisenkin laskennan 

tavoilla selvitetty tapahtuma tapahtui. Assosiatiiviset ennusteet huomioivat ihmismassojen, 

politiikan, uuden teknologian ja muiden vastaavien tekijöiden vaikutukset ennusteisiin. Muissa 

ennustamisen yhteyksissä käytettyjen kaavojen lisäksi korrelaatiokerrointa voidaan hyödyntää 

assosiatiivisten ennusteiden yhteydessä. Turbulenttisessa ympäristössä perinteiset 

tilastolliset ennustamisen menetelmät ovat epäluotettavia. Yritykset varautuvat tällöin 

muutoksiin muuttamalla toimitusketjunsa rakennetta. Toinen keino varautua muutoksiin on 

pyrkiä vaikuttamaan muutoksiin tasoittavasti. Kolmas keino varautua muutoksiin on tiivis 

yhteistyö toimitusketjujen ja verkostojen sidosryhmien kanssa. (Ross 2015, s. 201–229) 

 

Ennusteet ovat aina enemmän tai vähemmän väärässä. Ennusteen satunnainen virhe on 

laskettavissa. Ennusteen virheen laskutapoja ovat Ennusteen virhe, absoluuttisena virhe 

prosentteina, keskimääräinen virhe, absoluuttinen keskimääräinen poikkeama, absoluuttinen 

keskimääräinen prosentuaalinen virhe sekä jäljityssignaalia. Ennusteiden virheiden laskentaan 

liittyviä kaavoja on löydettävissä Rossin (2015, s. 230–238) materiaaleista. Jokainen ennusteen 

virheen laskennan menetelmä antaa erilaisen näkökulman virheeseen. Samoin jokainen 

ennusteen laskennan menetelmä antaa omanlaisensa näkemyksen kuhunkin tilanteeseen. Arviot 

on aina tehtävä tapauskohtaisesti. (Ross 2015, s. 230–238)  
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Kuljetusalan huoltotoimintojen yhteydessä mainittiin käytettävän ennustamista apuvälineenä 

matemaattisen aikataulutuksen ja kunnostuksen huoltoaikastandardien kanssa resurssien 

jakamisessa töille (Lopez ja Centeno 2006, s. 638, s. 639, s. 643–645). Varaosavarastojen 

hitaasti kiertäviä nimikkeitä tarkkailleessa tutkimuksessa ennustaminen mainittiin yhdeksi 

kriittisimmistä elementeistä varastojen ohjaamisessa (Nawawi ja Salin 2018, s. 1151, s. 1157). 

Myös varaosien varastoinnin globaalin ohjausjärjestelmän kehitystä käsitelleessä 

tutkimuksessa mainittiin kysynnän ennustamisen olevan tärkeä osa (Yli-Marttila 2017, s. 9, s. 

17, s. 18, s. 45, s. 54, s. 55, s. 114). 

 

Ennustamista sivuttiin tuotteen käytön aikaisen tiedon hyödyntämistä jälkimarkkinoinnin 

kysynnän suunnittelussa käsitelleessä tutkimuksessa. Tutkimus keskittyi digitalisaation big 

dataan varaosien hankintaketjuissa. Huomionarvoisiksi seikoiksi varaosatoimintojen kysynnän 

ennustamisen yhteydessä nostettiin tuotteiden eri elinkaaren vaiheet ja erilaiset kysynnän 

frekvenssit. Edellä mainitun tutkimuksen ennustamisen menetelmät keskittyivät kausaalisiin 

menetelmiin. Ennustusmenetelmät oli jaettu kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka keskittyi 

luotettavuuden mittaamiseen. Toinen menetelmä keskittyi hyödyntämään autoista saatavia 

diagnoositietoja. Kolmas menetelmä keskittyi hyödyntämään regressioanalyysiä. (Andersson 

ja Jonsson 2018, s. 524–528, s. 535–539)  
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4 CASE-YRITYKSEN TARKASTELU 

 

Tässä luvussa tarkastellaan case-yritystä. Aluksi esitetään perustietoja case-yrityksestä. 

Toisessa vaiheessa case-yrityksen käytännön toimintaa käydään läpi vaihe vaiheelta 

teorialuvussa selvitetyn tiedon pohjalta. Tutkimusta kytketään aiempien tutkimusten teoriaan. 

Case-yrityksestä on tässä vaiheessa käytössä vasta havainnointiin ja valmiisiin tallennettuihin 

tietoihin pohjautuvaa tietoa. Kirjallisuusosion teoriatarkastelussa selvisi, että kokonaisuuden 

suorituskykyä voidaan kehittää usean suorituskyvyn osa-alueen kehittämisen kautta. 

Teorialuvussa kerättyjä tietoja ja käytännön toimintaa verrataan kvalitatiivisesti toisiinsa. 

Selvitetään yhteyksiä ja poikkeavuuksia aiemman tutkimustiedon ja case-yrityksen tietojen 

osalta. Analyysiä tehdään tarkastelemalla case-yrityksen toimintaa pilkottuna pienempiin osiin. 

Lisäksi kootaan kvalitatiivisena synteesinä case-yritykselle soveltuvia kokonaisuuksia 

toimintojen kehittämiseen. Selvitetään osa-alueita, joiden kohdalla case-yrityksen 

suorituskykyä pystytään kehittämään. Case-yrityksestä oli jo etukäteen tiedossa muutama 

kehityskohde. Nekin käsitellään tutkimuksen edetessä. Kolmannessa vaiheessa esitetään 

hypoteesina vertailun tuloksena selvitetyt suorituskyvyn kehittämisen mahdollisuudet. 

Muodostetaan synteesin omaisesti koottu uusi näkemys case-yrityksen mahdollisista 

suorituskyvyn kehittämisen kohteista. 

 

4.1 Case-yrityksen esittely  

 

Case yritys on osa isompaa konsernia. Yritykseen liittyvä toiminta sai alkunsa 1920-luvulla. 

Toiminta on laajentunut vaiheittain tähän päivään saakka. Konsernin hallintoyhtiö perustettiin 

1970-luvulla. Samaan aikaan alkoi toiminta nyt tutkittavan case-yrityksen nimellä. Case yritys 

sai uudet tilat toiminnalleen 2000-luvun puolivälin paikkeilla. Alkupuolella 2010-lukua case-

yrityksen toimitiloja laajennettiin. Konserniin kuuluu tänä päivänä case-yrityksen lisäksi 

useampia tytäryhtiöitä. 

 

Case-yritys poikkeaa toiminnaltaan muista konsernin tytäryhtiöistä. Konsernin ydintoimintaa 

on liikennöinti. Muut tytäryhtiöt toimivat suoraan ydintoimintojen parissa. Ydintoimintojen 

parissa toimivat tytäryhtiöt tuottavat palveluita ulkopuolisille asiakkaille. Case-yritys palvelee 

toimiessaan pääsääntöisesti vain muita tytäryhtiöitä. Case-yritys ei tuota palveluita konsernin 
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ulkopuolisille. Tapaustutkimuksen case-yritys tuottaa siis toiminnallaan vain tukitoimintoja 

muille tytäryhtiöille. 

 

Case-yrityksen toimintoja tänä päivänä ovat osien varastointi, osien hankinta, 

korjaamotoiminnot, osien valmistus ja kierrätystoiminnot. Hankinta- ja 

varastointitoimintojen osalta case-yritys hankkii varaosia muille tytäryhtiöille. Tavoitteena on 

hankkia laadukkaita varaosia kannattavasti kunnostettavien laitteiden elinkaari huomioiden. 

Varastoinnin toiminnot tukevat hankintatoiminnan kannattavuutta. Varastoinnin avulla kyetään 

hankkimaan suoraan suuriltakin osavalmistajilta heidän toimitusvaatimuksensa rajat täyttäviä 

minimi eriä. Eräkoolla voidaan vaikuttaa myös hankintojen hintoihin. Hinnan lisäksi 

varastoinnilla voidaan vaikuttaa muille tytäryhtiöille toimitettavien osien saatavuuteen ja 

toimitusaikoihin. Case-yrityksen lisäksi myös muut tytäryhtiöt suorittavat varastointia jossain 

määrin. Case-yritys toimii tytäryhtiöiden keskusvarastona.  

 

Case-yrityksessä suoritetaan myös keskuskorjaamon toimintoja. Pääsääntöisesti 

keskuskorjaamon osalta kunnostetaan vain liikennöintikaluston osakokonaisuuksia. Suuri osa 

kunnostettavista osakokonaisuuksista on sellaisia, joita muut tytäryhtiöt eivät kunnosta itse. 

Tietyiltä osin työkalut ja osaaminen on ollut kannattavaa keskittää keskuskorjaamolle. Viime 

aikoina on alettu ottaa lisääntyvissä määrin myös kokonaista liikennöintikalustoa 

keskuskorjaamolle kunnostettavaksi. Kokonaisen kaluston osalta korjaustoimintaa suoritetaan 

kaiken kaikkiaan enemmän liikennöintiä suorittavien tytäryhtiöiden korjaamoilla. Joissain 

määrin keskuskorjaamo myös valmistaa osia ja osakokoonpanoja. Käytettävissä olevia 

valmistustekniikoita ovat muovin alipainemuovaus, muovin ultraäänihitsaus, perinteiset 

hitsausmenetelmät, vesileikkaus, levyleikkaus, särmäys, sorvaus, jyrsintä ja putkien taivutus. 

Joitain osia teetetään myös alihankkijoilla. Osien kunnostuksen ja valmistuksen osalta 

periaatteena on toiminnan kannattavuus. Joissain tapauksissa valmistaminen voi jopa olla ainut 

vaihtoehto osien hankkimiseksi. Case-yritys suorittaa myös kierrätystoimintaa. Suuri osa 

liikennöintiyksiköiden poistuvasta kalustosta hoidetaan keskusvaraston kautta. Kierrätyksen 

yhteydessä poistuvasta kalustosta otetaan talteen varaosina hyödynnettävät osat. Ne poistuvan 

kaluston osat, joita ei itse kyetä hyödyntämään toimitetaan kierrätykseen tai jatkokäsittelyyn 

ulkopuolisille toimijoille. Suurin osa poistuvan kaluston materiaaleista menee kierrätykseen.   

 



48 

 

Seuraavassa muutamia case-yrityksen avainlukuja. Case-yrityksessä on 12 työntekijää. Neljä 

työntekijöistä on toimihenkilöitä. Loput kahdeksan työntekijöistä on asentajia. Vuonna 2019 

keskimääräinen sisäisten toimitettujen tilausrivien määrä kuukaudessa keskusvarastolta 

liikennöintiyksiköille oli 2184 kpl. Yksi tilausrivi voi sisältää monta kappaletta samaa 

nimikettä. Varasto-ohjelmasta 15.9.2019 luetun tiedoston mukaan nimikkeiden määristä oli 

saatavissa seuraavia tietoja. Varasto-ohjelmaan on perustettu noin 33384 kappaletta 

nimikekoodeja. Osa nimikkeistä on sellaisia, jotka on ostettu suoraan kunnostettavaan 

kohteeseen ja niitä ei ole koskaan varastoitu. Nimikkeiden määrissä eivät näy kaikki 

tarvikkeiksi määritellyt tuotteet kuten niitit, ruuvit, mutterit jne. Varasto-ohjelman nimikkeistä 

sellaisia, joilla on ollut keskusvarastolla joskus varastointipaikka, oli kyseisenä päivänä noin 

14608 kappaletta. Yhtä nimikettä voi olla varastoituna useampia kappaleita. Sidosryhmien 

yhteystietoja keskusvaraston varasto-ohjelmasta löytyy ajan saatossa kirjattuna noin 874 kpl. 

Suurin osa näistä on toimittajia, koska ulkopuolisille myyntiä ei pääsääntöisesti harjoiteta. Osa 

yhteystiedoista voi olla kumminkin jo vanhentuneita. Määrästä saa joka tapauksessa kuvan 

toiminnan suuruusluokasta. 

 

Seuraavat tekijät ajavat case-yritystä muutokseen. Ympäristö muuttuu ja kilpailu kiristyy 

kiihtyvää vauhtia. Teknologian lisäksi muutoksia tapahtuu myös luonnon olosuhteissa, 

taloudessa, kulttuurissa, määräyksissä ja politiikassa. Ympäristössä tapahtuvista muutoksista 

on pysyttävä perillä. On vältettävä jumittumista käytössä olevaan ajatteluun ja teknologiaan. 

Näihin muutoksiin on vastattava kehittämällä jatkuvasti myös omaa toimintaa ja suorituskykyä. 

Kehittämistä ei tule tehdä vain vastaamalla jälkikäteen jo tapahtuneisiin ympäristön 

muutoksiin. Suorituskykyä voidaan kehittää myös kokonaan uusien toimintaan liittyvien 

innovaatioiden avulla. Toiminnan kehittämistä on järkevää tehdä kestävästi. Tässä hetkessä 

tarvittavaa kehittämistä ei tule tehdä tulevaisuuden kustannuksella. Kehittäminen tulee tehdä 

kestävästi huomioiden sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja mahdollisesti jopa 

kulttuurillinen näkökulma.  

 

Tässä tutkimuksessa suoritettavaan suorituskyvyn kehityskohteiden selvitykseen liittyen oli jo 

etukäteen tiedossa seuraavat case-yrityksessä alustavasti suunnitellut kehityskohteet. 

Keskusvaraston nimikkeiden hyllytysmäärät ja tilausmäärät tulee määritellä tarkemmin. 

Nimikkeille tulee selvittää tietoja minkälaisiin ryhmiin nimikkeet menevät. Lisäksi ennusteiden 

kehittäminen on mainittu case-yrityksessä mahdolliseksi parannuskohteeksi. Kehitettävistä 
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uusista toimintamalleista voidaan tulevaisuudessa tehdä soveltuvilta osin ehdotukset myös 

varasto-ohjelman jatkokehitystä varten.  

 

4.2 Case-yrityksen toiminnan tarkastelu teorian pohjalta  

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan case-yrityksen toimintaa edellä selvitetyn teoriatiedon pohjalta. 

Tarkastelussa käydään kohta kohdalta läpi kaikki teorialuvussakin käsitellyt osa-alueet. 

Tarkastelussa vertaillaan case-yrityksen toimintaa teorian tietoihin. Näin selvitetään seikkoja, 

joita case-yrityksessä ei vielä ole huomioitu. Lisäksi selvitetään mitkä case-yrityksessä 

suoritetuista toiminnoista on nähty merkittäviksi myös teoriaosuuden tietoihin perustuen. 

 

Varastoinnin varaosatoimintojen ja huollon tärkeät tekijät case-yrityksen näkökulmasta 

 

Seuraavaksi tarkastellaan varastoinnin varaosatoimintojen ja huollon tärkeitä tekijöitä case-

yrityksen näkökulmasta. Tarkastelu tehdään vertailemalla (benchmarking). Vertailuaineistona 

käytetään teorialuvussa läpikäytyjä varastointiin, varaosatoimintoihin ja huollon toimintoihin 

keskittyneitä tutkimuksia. Kirjallisuusosuuden tutkimuksista selvitettyjen toimialakohtaisten 

tekijöiden ja case-yrityksen vertailussa selvitetään poikkeavuuksia ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi 

selvitetään seikkoja, joita case-yrityksessä ei ole osattu huomioida. Tutkimus suoritetaan 

kvalitatiivisesti. 

 

Varastoinnin toimintoja läpikäyneessä teoriaosiossa selvisi seuraavia yleisesti käytettyjä 

suorituskyvyn mittareita. Mitattuja asioita olivat varaston arvo, kiertoaika, saatavuus ja 

palveluaste, tilausten käsittely ja tehokkuus tai materiaalivirta, asiakastiedon käsittely, 

logistiikka ja rahti sekä varaston pitokulut. Suurinta osaa yleisesti mitatuista varastoinnin osa-

alueista on mitattu myös case-yrityksen kuukausiraportoinnissa. Saatavuutta ja palveluastetta 

ei case-yrityksessä suoraan mitattu. Yleisesti varaosat saadaan toimitettua ja ydintoimintoja 

suorittavien liikennöintiyksiköiden kalusto saadaan käyttökuntoon. Tärkeämmäksi case-

yrityksessä on nähty mitata toimitusaikaa. Varaston pitokulut eivät sisälly kaikilta osin case-

yrityksen kuukausiraportointiin. Case-yrityksen ulkoisten toimittajien osalta tietoja ei mitata 

säännöllisesti kuukausiraportoinnissa. Vuosittain tarkastellaan kumminkin esimerkiksi 

tilausten arvon jakaantumista toimittajittain. Case-yrityksen toimitusten rahtikulujen seuranta 

on myös vähäisempää. Asiaan vaikuttaa, että suurelta osin saadaan käytettyä konsernin sisäisiä 
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kuljetustapoja. Edellä tarkastellut seikat perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin Olkkosen 

(2018), Yli-Marttilan (2017) sekä Pellikan (2018) materiaaleihin. 

 

Varaosatoimintoja läpikäyneessä teoriaosiossa nousi esiin seuraavat yleisimmät mittaukseen 

liittyvät seikat. Mittareista voitiin nähdä ryhmittely esimerkiksi BSC-mittariston julkisten 

toimintojen ryhmittelyn mukaisesti. Tätä ryhmittelyä korostettiin varaosatoiminnoille 

tyypillisten tukitoimintojen yhteydessä. Havaittavissa oli esimerkiksi jako sidosryhmiin, 

sisäisiin prosesseihin, kasvuun ja oppimiseen sekä resursseihin. Monia erilaisia ryhmittelyihin 

sisältyviä mittareita oli käytetty. Oleellista mittariston ryhmittelyssä vaikutti olleen mittariston 

rakenteen saaminen tasapainoiseksi ja kokonaisuuden kattavaksi. Case-yrityksen 

kuukausiraportoinnin mittariston havaittavasta ryhmittelystä voidaan havaita pyrkimys 

mittariston tasapainoon. Selkeimmin case-yrityksen mittaristosta voi havaita tasapainoa 

tavoittelevan ryhmittelyn talouden, prosessien, henkilöstön ja oppimisen alueisiin liittyen. 

Taloudellisissa mittareissa seurataan mm. varaston arvoa ja myyntiä. Prosesseihin liittyen 

seurataan mm. keskuskorjaamon valmistuneiden osien määrää ja toimitettujen tilausrivien 

määrää. Henkilöstön osalta seurataan henkilöstön määrää ja sairaspoissaolojen määrää. 

Oppimisen osalta mitataan koulutuspäivien määrää. Case-yrityksen mittareiden valinnasta 

voidaan todeta, että toimintojen painottuminen tukitoimintojen suorittamiseen on huomioitu. 

Edellä tarkastellut seikat perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin Botterin ja Fortuinin 

(1999), Gargin ja Deshmukhin (2012) sekä Nawawin ja Salinin (2018) materiaaleihin. 

 

Huollon toimintoihin liittyen teoriaosuudessa tuli esiin mittareiden jakaminen tulevaisuuteen 

katsoviin prosesseja seuraaviin mittareihin ja historian tuloksia tarkkaileviin mittareihin. 

Tulevaisuuteen painottuneissa prosessien tarkkailussa mitattiin kolmea osa-aluetta. Työn 

tunnistusta mitattiin mm. työtilauksien määränä. Työn suunnittelua mitattiin mm. 

aikataulutettuina töinä. Töiden suoritusta mitattiin mm. ajallaan suoritettujen töissä määrässä ja 

uudelleen korjattaviksi palautuneiden töiden määrässä. Historian tuloksia tarkkailevat mittarit 

oli jaettu neljään osa-alueeseen. Laitteistojen suorituskykyä mitattiin esimerkiksi 

suunnittelemattomien huoltojen määrissä ja laitteistojen tehokkuudessa. Huollon 

kustannustehokkuutta mitattiin esimerkiksi huoltokustannusten osuutena liikevaihdosta ja 

huoltokustannusten määränä käytölle jaettuna. Turvallisuutta ja ympäristöä mitattiin 

esimerkiksi onnettomuuksien määrässä. Lisäksi mitattiin osaamista. Edellä tarkastellut seikat 
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perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin Wijesinghen ja Mallawarachcin (2019), Muchirin et 

al. (2010) sekä Lopezin ja Centenon (2006) tutkimuksiin.  

 

Case-yrityksenkin kohdalla mittareista voidaan havaita tulevaisuuteen painottuvia prosessien 

mittareita ja historiaan painottuvia tuloksien mittareita. Case-yrityksen tapauksessa tätä jakoa 

ei ole korostettu selkeästi. Case-yrityksen kuukausiraportoinnin tulevaisuuden prosesseja 

tarkkailevia mittareita ovat seuraavat. Epäkuranttikirjaukset ovat suoritettujen toimintojen 

osalta suoritettujen prosessien seurantaa ja täten tulevaisuuteen painottuvia. Toisesta 

näkökulmasta epäkuranttikirjaukset ovat historian tuloksia aiemmin turhaan varastoiduista 

tuotteista. Varaston kiertonopeus on selkeästi case-yrityksen prosessien mittari. Toimitettujen 

tilausrivien määrä kertoo myös prosessien suorittamisesta. Siirtojen määrä 

liikennöintiyksiköistä keskusvarastolle antaa tietoa suoritetuista prosesseista. Toisaalta tämäkin 

kertoo aiemman toiminnan heikkoudesta historian tuloksena. Keskimääräinen toimitusaika on 

selkeä tulevaisuuteen suuntautuva prosessien mittari. Keskuskorjaamon valmistamien 

osakunnostusten määrä on myös selkeä prosessien mittari. Koulutuspäivien määrä voidaan 

tulkita tulevaisuuden sijoituksena ja osaamista kasvattavana prosessin mittarina.  

 

Case-yrityksen kuukausiraportoinnin historian tuloksien tarkkailuun painottuvia mittareita ovat 

seuraavat. Myynnin arvo on case-yrityksen tasolla toiminnan tulos. Varaston arvo kertoo case-

yrityksen tasolla myös jo suoritettujen prosessien toiminnan tuloksesta. Liikennöintiyksiköiden 

ilmoittamat reklamaatiot ovat selkeä case-yrityksen toiminnan tuloksen mittari. 

Sairaspoissaolojen määrä tapaturmien osalta kertoo negatiivisista tuloksista case-yrityksen 

osalta. Osittain sairaspoissaolojen määrä sisältää tekijöitä, joihin ei voida vaikuttaa. Case-

yrityksen sähkön lämmön ja veden kulutus ovat tuloksista kertovia mittareita. Niidenkin 

kohdalla arvoihin voidaan vaikuttaa vain pieneltä osin. Case-yrityksen konsernin ja muiden 

tytäryhtiöiden/liikennöintiyksiköiden osalta mainitaan huomion arvoisena seuraavat seuratut 

mittarit. Kaluston käytön määrälle jaettuja huoltokustannuksia seurataan. Huollon kustannusten 

osuuksia budjetista seurataan.  

 

Huollon teoriaosuuden tarkastelussa tuli vastaan monin tavoin syvällisemmin mitattu huollon 

toimintojen mittaaminen. Tämä on selkeä kehityksen mahdollisuus case-yrityksen 

keskuskorjaamon osalta. On kumminkin huomioitava keskuskorjaamon toiminnan merkitys 

case-yrityksen kokonaisuuden toiminnan arvosta. Tämän mitoituksen perusteella voidaan 
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asettaa kehittämiskohteita tärkeysjärjestykseen. Myös mittareilla saavutettavan hyödyn määrä 

suhteutettuna mittaamisen työmäärään on huomioitava. Erityisesti huollon teoriaosuudessa 

alalle tyypillinen tulevaisuuteen painottuvien mittareiden tasapainoinen huomioiminen on 

aiheellista huomioida case-yrityksen tapauksessa. Tulevaisuuden mittareiden kehittäminen 

case-yrityksessä linkittyy osaltaan ennustamisen menetelmien kehittämiseen. Case-yrityksessä 

jo etukäteen esille tuotu ennustamisen kehittämisen tarve saa tästä tarkastelusta omalta osaltaan 

vahvistusta.  

 

Varastoinnin toimialaa käsitelleessä teoriaosuudessa tuli esiin myös seuraavia toimialalle 

yleisiä ongelmallisia seikkoja. Tilauseräkoot muodostuvat usein liian suuriksi. Materiaalivirrat 

ovat epätasaisia. Kiertonopeudet jäävät liian pieniksi. Edellä mainitut kolme aiheuttavat muun 

muassa varastotilan puutetta. Lisäksi toimialalle ovat tyypillisiä haasteet kannattavuudessa, 

tehokkuudessa ja palvelevuudessa. Varastoihin kerääntyneet kiertämättömät nimikkeet ovat 

myös tyypillinen ongelmakohta. Myös tehoton varastonhallinnan ja suorituskyvyn mittaaminen 

on tullut kirjallisuudessa esiin. Case-yrityksen ylisuuriin tilauseräkokoihin on toisinaan 

kiinnitetty huomiota. Materiaalivirtojen tasaisuutta ja kiertonopeuksia pystyttäisiin myös 

kehittämään case-yrityksen osalta. Varastotilan puutetta on case-yrityksessä havaittu. Etenkin 

tietyt sesonkiluontoiset nimikkeet vievät ajoittain paljon tilaa. Kannattavuuteen ja tehokkuuteen 

tulee jatkuvasti panostaa. Palvelevuudesta case-yritys saa joskus reklamaatioita muilta 

konsernin tytäryhtiöiltä. Toisinaan ongelmiin vaikuttavat myös ulkopuoliset tekijät, joihin 

vaikuttaminen on hankalampaa. Kiertämättömät nimikkeet ovat case-yrityksessä asia, joiden 

määrän vähentämiseksi jatkuvasti työskennellään. Varaston hallintaan ja suorituskyvyn 

mittaamiseen on case-yrityksessä panostettu. Liittyvien ohjelmien ja käytäntöjen jatkuva 

kehittäminen on tähän liittyen yksi esimerkki. Edellä tarkastellut seikat perustuvat 

teoriaosuudessa tarkasteltuihin Olkkosen (2018), Yli-Marttilan (2017) sekä Pellikan (2018) 

materiaaleihin. 

 

Varaosatoimintoihin keskittyneessä teoriaosuudessa tuli vastaan osittain samoja 

ongelmakohtia, kuin varastoinninkin toimialan yhteydessä. Edellä mainitsemattomia esiin 

tulleita ongelmakohtia olivat seuraavat. Varaosat ovat kalliita. Kysyntä on arvaamatonta ja 

ennustettavuus on hankalaa. Toimitusajat ovat pitkiä ja satunaisia. Kun osalle tulee tarve, 

asiakkaat tarvitsevat sen nopeasti. Varaosien varastointiajat ovat pitkät. Tyypillisesti 

varastoituja osia jää käyttämättä. Varaosien parissa toimiminen vaatii osaamista. Kaikki edellä 
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mainitut seikat ovat tuttuja myös case-yrityksen yhteydessä. Seuraavassa case-yrityksen 

yhteydessä havaittuja liittyviä esimerkkejä edellä mainittuihin teoriaosuuden tapauksiin. Osien 

hinnan yhteydessä vaikuttaa usein laitevalmistajan tuotesuojaus. Alkuperäinen osan valmistaja 

voi olla tiedossa, mutta myy osia vain laitevalmistajan kautta. Ennalta arvaamattomista 

onnettomuuksista aiheutuvat laitevauriot aiheuttavat epätasaista kysyntää. Pitkiin 

toimitusaikoihin vaikuttaa osaltaan, se että suuret osavalmistajat tekevät isoja valmistussarjoja. 

Osavalmistajat aloittavat valmistuksen vasta, kun tilauksia on kertynyt riittävä määrä. 

Odottamattoman tapahtuman yhteydessä hajonneet harvoin varastoitavat osat tarvitaan pian, 

koska kalusto on saatava nopeasti takaisin toimintakuntoon. Monesti case-yrityksessäkin 

joudutaan varautumaan odottamattomiin tapahtumiin kriittisiä osia varastoimalla. Kalustoa 

poistettaessa liikennöintiyksiköiden käytöstä, joudutaan myös kalustoa varten varastoituja osia 

hävittämään epäkuranttikirjauksilla. Liikennöintiä harjoittavat yritykset joutuvat käyttämään 

tilaajien vaatimuksesta monenlaista kalustoa. Kaikki laitteet vaativat suuren määrän oman 

laisiaan varaosia. Laitteiden ja varaosien parissa työskentely vaatii paljon alakohtaista 

osaamista. Edellä tarkastellut seikat perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin Botterin ja 

Fortuinin (1999), Gargin ja Deshmukhin (2012) sekä Nawawin ja Salinin (2018) materiaaleihin. 

 

Huollon toimintoja käsitelleessä teoriaosuudessa tuli vastaan seuraavia ongelmakohtia, joita ei 

vielä edellisten toimialojen käsittelyn yhteydessä ole mainittu. Huoltotoimintojen merkitys on 

aliarvostettua ja jäänyt pimentoon. Pimentoon jäädessään huonosti hoidettuna huollon 

toiminnot vaikuttavat negatiivisesti ydintoimintoihin. Huollon toimintoja kehitettäessä voi 

törmätä muutosvastavirtaan. Case-yrityksenkin kohdalla tukitoimintojen parissa toimiminen 

voi vaikuttaa siihen, että toiminnan merkitys jää pimentoon. Toiminnan merkitys havaitaan 

vasta, kun siinä esiintyy puutteita. Osien toimituksen viivästyessä pahimmassa tapauksessa 

kalustolla suoritettavat liikennöintiyhtiöiden ydintoimintojen suoritukset estyvät. Case-

yrityksen toiminnoissa voidaan havaita muutosvastavirtaa uusia järjestelmiä kohtaan. 

Muutosvastavirtaa oli havaittu myös teoriaosuudessa selvitetysti yleisesti huollon toimialaan 

liittyen. Edellä käsitellyt seikat perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin Wijesinghen ja 

Mallawarachcin (2019), Muchirin et al. (2010) sekä Lopezin ja Centenon (2006) tutkimuksiin. 

 

Varaston toimintoja käsitelleessä teoriaosuudessa oli esitetty seuraavia apuvälineitä 

paikannettujen ongelmakohtien korjaamiseksi ja suorituskyvyn kehittämiseksi. Nimikkeiden 

käsittelyyn tukee ottaa käyttöön uusi luokittelumalli. Kiertämättömien nimikkeiden 
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palautuskäytäntö tulee muuttaa kerran vuodessa tehtävästä jatkuvaksi toiminnaksi. Materiaalin 

hallintamallia tulee uudistaa. Suorituskykymittaristo tulee toteuttaa prosessipohjaisena. 

Kysynnän ennustamista on kehitettävä historiatietojen pohjalta. Case-yrityksen tapauksessa 

samat aihealueet ovat olleet esillä. Erityisesti lähiaikoina esiin on nostettu materiaalin hallinnan 

kehittäminen sekä nimikkeiden luokittelun kehittäminen. Materiaalin hallinnan kehittämisen 

osalta nimikkeiden varastointimäärien ja tilausmäärien tarkentaminen on nähty kaipaavan 

tarkentamista. Myös kysynnän ennustamisen kehittämisestä on ollut keskusteluja. Varaosien 

kysynnän ennustamisen osalta on alustavasti keskusteltu, kuinka historiatietoja, käytössä 

olevan kaluston tuoterakenteita sekä budjetoituja kaluston suoritemääriä kyettäisiin 

hyödyntämään. Nimikkeiden palautuskäytäntöjä yksiköiden varastoista on kehitetty jo 

aiemmin. Nimikkeiden palautustarvetta liikennöintiyksiköiltä keskusvarastolle on tarkasteltu 

säännöllisesti useamman kerran vuodessa jo jonkin aikaa. Kuukausittain seurattavia 

suorituskyvyn mittareita on käytössä. Mittarit eivät kylläkään ole varsinaisesti 

prosessipohjaisia. Edellä tarkastellut seikat perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin Olkkosen 

(2018), Yli-Marttilan (2017) sekä Pellikan (2018) materiaaleihin. 

 

Varaosatoimintoihin keskittyneessä teoriaosuudessa esitettiin myös apuvälineitä ongelmien 

ratkaisemiseksi ja suorituskyvyn kehittämiseksi. Seuraavassa lueteltuna keinoja, joita ei vielä 

edellä tuotu esille. On tehtävä investointeja automaatioon, hallinnollisiin prosesseihin sekä 

varaston toimintoihin. Tulee tarkastella, voidaanko varastointi joidenkin nimikkeiden osalla 

korvata tehokkailla hankintaketjuilla. Henkilöstön osaamiseen on panostettava. 

Vanhentuneiden ja tarpeettomien nimikkeiden poistamiseen on käytettävä resursseja. 

Varaosatoimintojen teoriaosuudessa esiteltiin tarkemmin myös ABC-luokittelua ja sen apuna 

käytettäviä muita luokittelukriteerejä. Luokittelukriteereiksi esiteltiin mm. nimikkeen 

kriittisyys, hinta, toimitusaika ja elinkaaren vaihe. Case-yrityksessä resursseja on käytetty 

toimintamallien tehokkaammiksi muokkaamiseen. Käytäntöihin liittyen ja muiltakin osin, 

ohjelmistoihin tehdään aina tarvittaessa parannuksia. Esimerkkinä joitain nimikkeitä on alettu 

pitää kaupintavarastoissa liikennöintiyksiköissä. Ohjelmistoihin on tehty kaupintavaraston 

toimintamallin käyttöönottoon liittyvät muutokset. Case-yrityksessä tarkastellaan päivittäin 

yksittäisten nimikkeiden varastointimääriä käytössä olevien periaatteiden mukaisesti. 

Tarkastelua tehdään keskusvaraston toimesta ja liikennöintiyksiköiden ehdotuksien pohjalta. 

Näiden tarkastelujen yhteydessä voidaan myös päätyä jättämään omien ja konsernin varastojen 

osalta osa varastoimatta. Tähän päädytään, kun arvioidaan ulkopuolisten toimittajien 
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toimituskyky riittäväksi nimikkeen vaatimusten osalta. Case-yrityksessä järjestetään 

henkilöstölle koulutuksia. Koulutuksia järjestetään enimmäkseen kahdessa tapauksessa. Uuden 

tekniikan käyttöönotto voi vaatia koulutusta. Tästä esimerkkeinä ovat kalustoihin asennettavat 

laitteet ja uudet työhön liittyvät ohjelmistot. Case-yrityksessä on tehostettu myös inventointien 

suorittamista 2019-vuoden aikana. Inventoinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa 

vanhentuneiden ja käytöstä poistuneiden nimikkeiden fyysinen poistaminen varastosta. Myös 

inventoinnin tehostamiseen liittyen varasto-ohjelmaan on tehty käytännön helpottamiseen 

liittyvää kehitystyötä. Edellä tarkastellut seikat perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin 

Botterin ja Fortuinin (1999), Gargin ja Deshmukhin (2012) sekä Nawawin ja Salinin (2018) 

materiaaleihin. 

 

Huollon toimintoja käsitelleessä teoriaosuudessa ei enää tullut esille kokonaan uusia 

apuvälineitä suorituskyvyn kehittämiseksi. Huollon toimintojen yhteydessä korostettiin 

suorituskyvyn mittauksen merkitystä apukeinona. Aiemmin vähemmän korostettuina 

suorituskyvyn mittarien ominaisuuksina mainittiin seuraavat. Mittarit tuovat esiin huollon 

muuton huonosti näkyvän arvon toiminnalle. Mittareilla todennetaan ajallaan suoritetut huollot. 

Mittareilla varmistetaan tavoiteltu toiminta. Mittarit auttavat kohteen tavoitellun käyttöiän 

saavuttamisessa. Mittarit varmistavat kohteen turvallisen toiminnan. Huollon toimintoja 

käsitelleessä teoriaosuudessa esitettiin myös suorituskyvyn parantamisen apuvälineeksi 

integroitua tietojärjestelmää. Integroitu tietojärjestelmä kokosi tietoja useista lähteistä 

suorituskyvyn kehittämisessä hyödynnettäväksi. Huollon toimintojen yhteydessä käytetty 

integroitu järjestelmä hyödynsi toimintamalleja, töiden aikastandardeja sekä historiatiedoista 

tehtyjä ennusteita. Case-yrityksessä on aiemmin keskusteltu ennustamisen hyödyntämisen 

mahdollisuuksista toimintojen yhteydessä. Huollon toimintojen teoriaosuuden integroiva 

tietojärjestelmä on yksi malliesimerkki järjestelmien kehittämisen pohjaksi. Case-yrityksen 

järjestelmissä löytyy tietoja kaluston vikailmoituksista, korjaushistoriasta, varaosahistoriasta, 

laitteille kohdistuneista töistä sekä budjetoiduista suoritemääristä. Edellä mainittuja tietoja 

yhdistelemällä on mahdollista kehittää entistä tarkempia ennusteita huollon resurssien ja 

osatarpeiden suunnitteluun. Edellä tarkastellut seikat perustuvat teoriaosuudessa tarkasteltuihin 

Wijesinghen ja Mallawarachcin (2019), Muchirin et al. (2010) sekä Lopezin ja Centenon (2006) 

tutkimuksiin. 
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Toimitusketjun mittaamisesta ja ohjaamisesta case-yrityksen näkökulmasta 

 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan kvalitatiivisesti yhteyksiä toimitusketjun ohjaamisen 

teoriatietojen ja case-yrityksen toiminnan tietojen välillä. Toimitusketjun kehittäminen on 

alustavan näkemyksen mukaan yksi merkittävimpiä keinoja kehittää case-yrityksen 

suorituskykyä. Suurimmat vaikutusmahdollisuudet case-yrityksellä toimitusketjun osalta on 

vaikuttaa varastoinnin toimintoihinsa. Ensimmäiseksi tulee tarkastella mitkä ovat case-

yrityksen syyt pitää varastoja. Case-yrityksen varastot koostuvat konsernin tytäryhtiöiden 

ydintoiminnon suorittamiseen tarvittavan kaluston varaosista. Pienemmissä määrin case-yritys 

varastoi myös keskuskorjaamon kunnostustöissään tarvitsemia materiaaleja. Case-yrityksen 

osalta merkittävimpiä varastonpidon syitä on kolme. Varaosien varastointi auttaa lyhentämään 

ydintoiminnon suorittamisen kaluston seisokkien aikoja. Varastoinnin avulla kyetään 

vaikuttaman hankittavien varaosien hintaan. Varastoinnin avulla saadaan varmistettua 

varaosien saatavuus. Edellä tarkastellut seikat perustuvat Rintalan (2019, s. 3–5, s. 7, s. 8) ja 

Rossin (2015, s. 311, s. 322–332, s. 344–349) materiaaleihin. 

 

Varastonohjauksella suorituskykyä parannettaessa merkittävimmät tekijät ovat seuraavat. 

Tulee selvittää, mitä nimikkeitä kannattaa varastoida. Tulee selvittää, milloin on oikea hetki 

täydentää varastoja. Pitää selvittää, mitkä ovat eräkokojen suuruudet varastojen täydennyksissä. 

Case-yritys kykenee tuottamaan parhaiten toiminnallaan arvoa hankkimalla ja varastoimalla 

osia, jotka ovat muuta kautta hankalasti saatavissa ja joiden hintaan kyetään vaikuttamaan 

hankintaerän koolla. Lisäksi case-yrityksen keskusvarastona toimiessaan, on järkevää 

varastoida kalliita osia, joita ei jokaisessa liikennöintiyksikön varastossa epävarman menekin 

takia kannata pitää. Hankinta-ajankohdat ja varastointimäärät ovat määritetty tietyin konsernin 

käyttämien nyrkkisääntöjen avulla. Hankinta-ajankohdan ja varastointimäärän säännöt 

perustuvat kulutuksen määrään. Säännöt ovat kaikille varastoitaville nimikkeille samat. 

Sääntöjen käytön yhteydessä ei hyödynnetä nimikkeiden luokitteluja. Edellä tarkastellut seikat 

perustuvat Rintalan (2019, s. 9–11) ja Rossin (2015, s. 317–320) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksessä tarkkaillaan koko varaston tasolla kiertonopeutta kuukausittain raportoinnin 

yhteydessä. Ajassa mitattavaa riittoa käytetään myös nimikkeiden määriä erikseen 

tarkasteltaessa. Riitto ja kieronopeus eivät ole termeinä kumminkaan virallisesti päivittäisessä 

käytössä case-yrityksen varasto-ohjelmissa ja käytännöissä. Riittoa ja kieronopeutta 
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tehokkaammin ja näkyvämmin hyödyntämällä varaston päivittäisissä toiminnoissa kyettäisiin 

selkeyttämään hankinta-ajankohtien, hankintamäärien ja varastointimäärien hahmottamista. 

Lisäksi mahdollinen vertailu muiden varastojen välillä helpottuisi. Edellä tarkastellut seikat 

perustuvat Rintalan (2019, s. 22–23) ja Rossin (2015, s. 347–349) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksessä on selkeät ohjeet hankintamääristä sekä varastointimääristä. Nämä ohjeet 

perustuvat edellä mainitusti kulutusmääriin. Varaston tasoa tarkkaillaan jatkuvasti 

ohjelmallisesti niiden nimikkeiden osalta, joille rajat ovat määritetty ohjelmaan. Asetettujen 

rajojen mukaisesti nimikkeet tulevat tarvittaessa varasto-ohjelman täydennysehdotusten 

listalle. Kun nimikkeet ovat täydennysehdotusten listalla, voi niitä käsittelevä henkilö vielä 

muokata tilaukset kokonaisuuden kannalta mahdollisimman kannattavaksi hankintapaikkojen 

ja tilausmäärien osalta. Monia nimikkeitä on saatavissa useiden toimittajien kautta. Lähellä 

määritettyä hankintarajaa olevia nimikkeitä voidaan lisätä tilauksille toimituskustannusten 

pienentämiseksi. Toiminta perustuu tavoitteisiin saavuttaa mahdollisimman pieni 

täydennyseräkustannuksista, varastonpitokustannuksista ja puutekustannuksista muodostuva 

kokonaiskustannus. Edellä tarkastellut seikat perustuvat Rintalan (2019, s. 28, s. 29) ja Rossin 

(2015, s. 360–361) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksen keskusvaraston toiminnassa ei ole käytännön toiminnassa selkeästi käytetty 

kiertovaraston ja varmuusvaraston käsitteitä. Niiden merkityksen ymmärtäminen on otettava 

haltuun, kun lähdetään optimoimaan varastojen kokoa. Kiertovaraston osalta on oleellista 

pitokustannusten ja täydennyseräkustannusten optimointi. Varastoja voidaan täydentää 

tilauspistemenetelmällä, tilausvälimenetelmällä tai tarvelaskentamenetelmällä. Case-yrityksen 

kohdalla pääsääntöisesti on käytössä tilauspistemenetelmä. Tarvelaskentamenetelmääkin 

käytetään joidenkin kunnostustöiden yhteydessä. Täydennyksien suorituksiin liittyen 

toiminnan tehostamista saataisiin aikaisiksi nimikkeiden luokittelulla ja luokkakohtaisilla 

toimintamalleilla. Edellä tarkastellut seikat perustuvat Rintalan (2019, s. 31–38) ja Rossin 

(2015, s. 357–361, s. 365–368) materiaaleihin. 

 

Täydennyseräkokojen määrityksessä yleisesti tunnetut menetelmät ovat näppituntuma, 

taloudellinen eräkoko, jatkuva nopea täydennys sekä nimikkeiden luokittelu ryhmiin ja 

luokkakohtaisten riittojen määrittäminen. Case-yrityksessä on käytössä näppituntumakäytäntö 

sekä nopean täydentämisen mukainen käytäntö. Lisäksi case-yrityksessä on käytössä 
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nimikekohtaisten riitton rajojen mukaan suoritettava täydennys. Taloudellisen tilauseräkoon 

laskentaa ei ole yleisesti käytetty. Näiltä osin case-yrityksen toiminnassa on paljon 

tehostamisen mahdollisuuksia. Tähän liittyen case-yrityksessä tulee tutkia nimikkeiden 

luokittelun mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa. Lisäksi case-yrityksessä on hyvä tutkia 

missä kohdin taloudellisen tilauseräkoon laskentaa voitaisiin hyödyntää. Taloudellisen 

tilauseräkoon laskenta olisi hyödyllinen etenkin nimikkeiden yhteydessä, joiden toimittajilla on 

suuret minimierät ja nimikkeillä, jotka ovat suhteellisesti arvokkaampia. Edellä tarkastellut 

seikat perustuvat Rintalan (2019, s. 39, s. 44, s. 50, s. 52, s. 54) ja Rossin (2015, s. 382–394) 

materiaaleihin. 

 

Varmuusvaraston koon määrittäminen perustuu puutekustannusten ja varastonpitokustannusten 

tasapainoon. Myös case-yrityksessä puutekustannusten tarkka määrittäminen on hankalaa. 

Varaosatoiminnoissa toimiminen tuo tähän omat alalle tyypilliset haasteensa. Useissa 

tapaukissa puutekustannusten suuruus kyetään kumminkin arvioimaan riittävällä tarkkuudella 

varastointitarpeen määrittämiseksi. Monesti nimikkeitä joudutaan käyttötarpeen loputtua 

romuttamaan. Suurempien varastoitavien määrien kohdalla case-yrityksessä on käytetty 

varastojen määrityksen yhteydessä vakioriittoa. Case-yrityksen varmuusvarastoinnin 

suorituskyvyssä on kehittämisen mahdollisuuksia. Vakioriiton menetelmää kyettäisiin 

tehostamaan luokittelun ja luokkakohtaisien riiton rajojen avulla. Rajojen määrittelyssä 

voitaisiin käyttää luokkakohtaisia nyrkkisääntöjä. Luokittelun yhteydessä kannattaa tutkia onko 

nimikkeissä jopa sellaisia, joiden yhteydessä on kannattavaa hyödyntää palveluasteperusteista 

laskentaa varastokokojen määrittämisessä. Edellä mainitut menetelmät soveltuvat 

riippumattoman kysynnän tapauksissa käytettäviksi. Riippumaton kysyntä on satunnaista, 

tasaista ja jatkuvaa. Edellä tarkastellut seikat perustuvat Rintalan (2019, s. 55–59, s. 65, s. 68, 

s. 69, s. 73) ja Rossin (2015, s. 323, s. 324, s. 331, s. 372–379) materiaaleihin. 

 

Edellä mainittu riippumattoman kysynnän luonteesta poikkeava toinen tapaus on johdettu ja 

eräluontoinen eli diskreetti kysyntä. Tämä menetelmä vaatii enemmän laskentaa. Case-

yrityksessä on tapauksia, joissa tätäkin menetelmää hyödynnetään. Joidenkin kunnostettavien 

varaosien tai vauriokunnostusten osalta tätä menetelmää on käytetty. Nämä tapaukset liittyvät 

harvinaisiin, kiireettömiin tai projektiluontoisiin toimintoihin. Ydintoiminnoissa käytettävien 

laitteiden tuoterakenteet ovat yleensä hyvin saatavissa diskreetin kysynnän yhteydessä 

hyödynnettäviksi. Samoin myös projektiluontoisesti keskuskorjaamolla valmistettavien 
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osakokonaisuuksien rakenteet ovat tyypillisesti hyvin hyödynnettävissä materiaalin 

tarvelaskentaa (MRP) ja valmistusohjelmaa (MPS) varten. Edellä tarkastellut seikat perustuvat 

Rintalan (2019, s. 74–83) ja Rossin (2015, s. 360, s. 367) materiaaleihin. 

 

Aiemmin esitettiin jo parin tapauksen yhteydessä luokittelun hyödyntämisen mahdollisuudet 

case-yrityksen toimintojen tehostamisessa. Case-yrityksessä joudutaan toimimaan suuren 

nimikemäärän kanssa. Case-yrityksellä oli 15.9.2019 tarkistettuna 8393 kpl eri nimikkeitä 

varastoituna. Tämä edelleen puoltaa luokittelun hyödyntämisen etuja case-yrityksen 

yhteydessä. Suurta nimikemäärä ei kyetä valvomaan yksityiskohtaisesti. Pareton periaatteeseen 

pohjautuva luokittelu, luokkakohtaiset ohjausparametrit ja ABC-analyysi antavat tähän 

apukeinoja käytettäviksi. ABC-luokittelua on esitetty käytettäväksi myyntiin katteeseen tai 

asiakkaiden katteeseen perustuen. Case-yrityksen tapauksessa myyntiin perustuva luokittelu on 

yksi vaihtoehto. ABC-luokittelun ohella myös tapahtumamääriin tai kriittisyyteen perustuvia 

luokitteluja on yleisesti käytetty. Molemmat edellä mainituista ovat mahdollisia soveltaa case-

yrityksessä suorituskyvyn tehostamisessa hyödynnettäviksi. Edellä tarkastellut seikat 

perustuvat Rintalan (2019, s. 84–90, s. 94–96, s. 97, s. 101) ja Rossin (2015, s. 337–340) 

materiaaleihin. 

 

Case-yrityksen toiminnan taloudellisuuteen vaikuttaa myös päätökset varastointipaikkojen 

sijainnista. Päätökset varastointipaikkojen sijainnista vaikuttavat varastoitaviin määriin, 

suoritettavien kuljetusten määriin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Edelleen suuresta 

nimikemäärästä ja niiden toisistaan poikkeavista ominaisuuksista johtuen varastointipaikat ovat 

aiheellista päättää nimikkeittäin tai nimikeryhmittäin. Case-yrityksen tapauksessa on jo 

käytössä monia varastoinnin malleja. Käytettävä varastoinnin malli riippuu nimikkeen 

ominaisuuksista. Nimikkeitä varastoidaan vain keskusvarastolla, vain liikennöintiyksiköiden 

varastoissa tai sekä keskusvarastolla että liikennöintiyksiköiden varastoissa. Varastoinnista 

päätetään pääsääntöisesti keskitetysti. Kumminkin liikennöintiyksiköiden ehdotukset 

huomioidaan. On myös saatavuudeltaan hyviä nimikkeitä, joita ei varastoida. Niitä ostetaan 

ulkoa vain tarvittaessa. Niiden nimikkeiden tapauksessa, joissa tiedetään korjaustoimenpiteen 

kestävän muutenkin kauan, voidaan keskittää varaosat varastoitaviksi vain keskusvarastolle 

yksiköissä suoritettavan varastoinnin sijaan. On myös tapauksia, joissa tiettyä 

liikennöintikalustoa on vain tietyssä liikennöintiyksikössä. Tällöin kyseiseen tarpeeseen 

kannattaa varastoida vain kyseisessä yksikössä. Konsernin kuljetuksissa pyritään 
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hyödyntämään edullista sisäistä kuljetusta aina kun mahdollista. Kuljetuksia toimii myös 

liikennöintiyksiköiden välillä, eikä pelkästään keskusvaraston ja liikennöintiyksiköiden välillä. 

Kahdenlaisia kaupintavarastoja on käytössä case-yritykseen liittyen. Ulkopuolisilla toimittajilla 

on kaupintavarastoja case-yrityksen keskusvarastolla ja konsernin liikennöintiyksiköissä. 

Lisäksi case-yrityksen keskusvarasto ylläpitää on kaupintavarastoja liikennöintiyksiköissä. 

Toimittajan hallitsemia varastoja (VMI) ei varsinaisesti ole käytössä. Vaikkakin 

liikennöintiyksiköidenvarastojen ja keskusvaraston toiminta on lähellä tätä mallia. 

Keskittämisen (pooling) periaate ja neliönjuurisääntö ovat apuvälineet, joiden avulla case-

yrityksen ja koko konsernin toiminnan suorituskykyä voidaan kehittää varastoinnin määrien ja 

kuljetusten kustannusten osalta. Edellä tarkastellut seikat perustuvat Rintalan (2019, s. 103–

118) ja Rossin (2015, s. 157–168, s. 228, s. 408–417, s. 442–443, s. 624–626) materiaaleihin.  

 

Mittareista ja mittaamisesta case-yrityksen näkökulmasta 

 

Case-yrityksessä mitattavat tiedot kirjataan sähköisiin järjestelmiin. Kaikkea tietoa ei kerätä 

yksistään suorituskyvyn mittausta varten vaan osa tietojen kirjauksista tehdään muuhun 

seurantaan liittyen. Osa tiedoista kerätään vain suorituskyvyn mittauksen seurantaa varten. 

Edellä tarkastellut seikat perustuvat Rantasen ja Holtarin (1999, s. 18) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksessä mittaustietoja verrataan lähinnä aiempaan omaan suoritukseen. Mitta-

asteikkona käytetään intervalliasteikkoa tai suhdeasteikkoa. Mittaukset perustuvat yleensä 

kvantitatiiviseen mittaukseen. Kuukausiraporttien mittareiden yhteydessä harvemmin asetetaan 

tarkkoja tavoitteita. Mittareita käytetään enemmän muutosten seurantaan, sekä muutoksiin 

liittyvään analysointiin. Tarvittaessa pyritään korjaaviin toimenpiteisiin. Edellä käsitellyt seikat 

perustuvat Rantasen ja Holtarin (1999, s. 18–22), Hannulan (2000, s. 8) sekä Niemen (2020, s. 

66) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksen kuukausiraportoinnissa on käytössä suorituskyvyn mittareita. Jo olemassa 

olevia mittareita voidaan tarkastella mittareiden kehittämiseen tarkoitettujen kysymysten 

avulla. Kysymyksiä on seitsemän. Seuraavassa on esitettynä case-yrityksessä käytössä oleviin 

mittareihin liittyviä havaintoja jokaisen kysymyksen osalta. 
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Mistä tietää menevän hyvin? Case-yrityksen keskusvaraston myynnin suuri arvo antaa 

suuntaa suoritettujen prosessien määrästä. On myös hyvä, kun varaston arvo on pieni eikä kasva 

perusteettomasti. Varaston kiertonopeus on oltava riittävän suuri eikä ainakaan saa pienentyä 

perusteettomasti. Epäkuranttikirjausten arvo tulee pysyä pienenä. Suuri keskusvarastolta 

toimitettujen tilausrivien määrä kertoo case-yrityksen toiminnan määrästä. Muista tytäryhtiöistä 

keskusvarastolle takaisin siirrettyjen rivien suuri määrä kertoo prosessien tehokkuudesta. Näin 

saadaan yksiköissä käyttämättöminä seisovat nimikkeet tehokkaammin kaikkien yksiköiden 

käyttöön. Lyhyt keskusvaraston toimitusaika kertoo case-yrityksen toiminnan tehokkuudesta. 

Pieni reklamaatioiden määrä kertoo case-yrityksen toiminnan ja hankittujen osien hyvästä 

laadusta. Seurattujen merkittävimpien osien suuri kunnostusten määrä kertoo keskuskorjaamon 

toiminnan tehokkuudesta. Riittävän suuri koulutuspäivien määrä kertoo tavoitteesta pitää 

osaaminen ajan tasalla. Sairaspoissaolojen pieni määrä kertoo etenkin tapaturmien osalta hyvin 

hoidetuista asioista. Pienet kulutukset sähkön lämmön ja veden osalta kertoo kulujen määrän 

pienuudesta. Mistä tietää menevän huonosti? Kun edellä mainitut mittarit osoittavat 

päinvastaisia suuntauksia lukemissa, mennään huonompaan suuntaan. Tällöin on tarkasteltava 

mistä se johtuu ja tehtävä korjaavia toimenpiteitä. Käsitellyt seikat perustuvat Hannulan (2000, 

s. 13–15) materiaaleihin. 

 

Mitataanko asiaa, jota pyritäänkin selvittämään? Keskusvaraston myynnin arvo antaa 

suuntaa toiminnan määrästä. Saatua tieto voi harhaanjohtaa, jos kilpailutukset ei ole hoidettu 

tehokkaasti tai liikennöintiyksiköt ovat hankkineet osia perusteettomasti varastoonsa kaiken 

varalta. Varaston arvo kertoo melko hyvin sen mitä tavoitellaankin. Varaston arvolla seurataan 

käyttöpääoman määrän pitämistä pienenä. Epäkuranttikirjausten osoittamaa arvoa sekoittaa sen 

kaksijakoisuus. Käyttämättömät nimikkeet pitää kirjata pois, mutta niiden kertyminen on ollut 

haitallista. Varaston kiertonopeus kertoo melko hyvin tavoiteltua asiaa. Kiertonopeudella 

seurataan, että varaston arvo pidetään pienenä toiminnan määrään nähden. Toimitettujen 

tilausrivien määrä kertoo myös kaksijakoisesti asioista. Toimitettujen tilausrivien määrä kertoo 

keskusvaraston toimintojen suorittamisen määrästä. Toisaalta siihen vaikuttaa 

liikennöintiyksiköiden tilaamien varaosien tarve aiheuttaen konsernille kokonaisuudessaan 

kuluja. Siirrot liikennöintiyksiköistä keskusvarastolle kertoo, että suoritettaan prosesseja, joilla 

järjestetään käyttämättömät nimikkeet tehokkaammin hyödynnettäviksi. Tosin se kertoo myös, 

että osat on aikanaan varastoitu turhaan liikennöintiyksikön varastoon. Keskimääräinen 

toimitusaika kertoo, kuinka nopeasti osat saadaan järjestettyä keskusvarastolta 
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liikennöintiyksiköille. Siihen vaikuttaa kumminkin myös osien kuljetuksesta ja ulkopuolisista 

toimittajista aiheutuvat tekijät. Reklamaatioiden seuraaminen kertoo tavoitellusti tuotteiden ja 

palveluiden laadusta. Reklamaatioiden määrään tosin vaikuttaa myös onko reklamaation 

tehneen asiakkaan näkemys realistinen. Suuri kunnostusten määrä kertoo keskuskorjaamon 

tehokkuudesta. Mittarin arvoa haittaa, että kaikki kunnostettavia osia ei ole kannattavaa seurata. 

Lisäksi voi tulla tilanne, että osien tarve on pienempi ja varastoon ei kannata tehdä enempää. 

Koulutuspäivien määrä kertoo tavoitteesta pitää osaaminen ajan tasalla. Lisäksi se voi kertoa 

työntekijöille järjestetystä motivoivasta ja työhyvinvointia lisäävästä toiminnasta. 

Sairaspoissaolojen pieni määrä kertoo etenkin tapaturmien osalta hyvin hoidetuista asioista. 

Mittarin arvoon tosin vaikuttaa osittain asiat, joihin ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Lämmön, 

sähkön ja veden kulutuksen määrät kertovat tavoitelluista pienistä kulutusten ja menoerien 

määristä. Suurelta osaltaan nämä ovat väistämättömiä kiinteitä kuluja. Osin näihin vaikuttaa 

toiminnan määrä. Voiko mittariin luottaa? Edellä mainitut useat mittareihin vaikuttavat seikat 

muokkaavat mittareiden arvoja. Arvot saadaan hankittua sisäisen tarkastelun näkökulmasta 

melko luotettavasti. Näkyykö häiriötekijät mittarin tuloksessa? Pieneltä osin edellä 

mainitusti joihinkin mittareihin vaikutti useampi tekijä. Tekijät ovat kumminkin tiedostettuja 

mittareita analysoitaessa ja tulkittaessa. Tutkitut seikat perustuvat Hannulan (2000, s. 13–15) 

materiaaleihin. 

 

Onko mitattava asia toiminnan kehityksen kannalta merkitsevä? Kaikki case-yrityksessä 

kuukausiraportoinnissa seuratut asiat ovat toiminnan kehityksen kannalta merkitseviä. 

Enemmänkin asioita voisi mitata. Kumminkin mittareiden käytön periaatteiden mukaan 

mittareita ei ole kannattavaa pitää turhaan suurta määrää. Kannattaa mitata vain oleellisinta. 

Case-yrityksen tapauksessa mittareista tärkeimpiä ovat kiertonopeus varaston arvo, myyntien 

arvo ja keskuskorjaamolla valmistuneiden osien määrät. Vähiten merkitseviä sähkön, lämmön 

ja veden kulutusta mittaavat mittarit. Niihin ei voida paljolti vaikuttaa. Tosin ne toimivat 

hälyttävinä mittareina piilevissä vikatapauksissa. Tutkitut seikat perustuvat Hannulan (2000, s. 

13–15) materiaaleihin. 

  

Onko mittarilla hankittu hyöty perusteltavissa aiheuttamaansa työmäärään verrattuna? 

Case-yrityksen tapauksessa mittareilla hankittu hyöty on perusteltu niiden aiheuttamaan 

työmäärään nähden. Mittareiden ylläpitäminen ja niiden tietojen kerääminen vievät vain pienen 

osan työajasta kuukausittain. Ylläpidettäviä mittareita on valittu huolella vain pieni määrä. 
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Resurssien osalta mittareita voisi olla mahdollisesti enemmänkin. Hyödyllisten mittarien osalta 

ei ole kumminkaan järkevää pitää muita mittareita. Mittarit on pyritty valitsemaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti. Mittausväli on myös sopiva 

tiedontarpeen ja resurssien käytön osalta. Tutkitut seikat perustuvat Hannulan (2000, s. 13–15) 

materiaaleihin. 

 

Case-yrityksessä on tiedostettu, että mittari on vain aputyökalu johtamisessa ja ohjaamisessa. 

Pääasiassa mittareita käytetään toiminnan seuraamiseen. Mittauksissa havaittuihin 

odottamattomiin muutoksiin puututaan ja syyt selvitetään. Pyritään tekemään tarvittaessa 

korjaavia toimenpiteitä. Mittareiden pääkäyttötarkoitus on avustaa ohjaamaan toiminta 

mahdollisimman tuottavaksi, tehokkaaksi, kannattavaksi ja taloudelliseksi. Edellä jo esiin 

tuodusti, mittareilla mitataan vain merkityksellisiä asioita. Mittarit ovat kustannustehokkaita, 

helppokäyttöisiä ja käyttökelpoisia. Case-yrityksessä mittareita voisi hyödyntää tehokkaammin 

tietoisen tavoitteiden asetannan suhteen. Lisäksi julkaistavuuden kannalta mahdollisilta osin, 

tietoa voisi jakaa laajemmin suorittavien tasojen suuntaan. Näin voitaisiin edesauttaa 

tavoitteisiin motivoivaa vaikutusta. Käytössä oleviin mittareihin liittyy aina pienissä määrin 

validiteetin, reliabiliteetin, yhdistämisen, laajuuden, arvostuksen ja jakamisen ongelmia. Yksi 

mittareihin liittyvä huomioitava seikka on edellä jo mainitusti kulutusta seuraavat mittarit, 

joihin ei kyetä suuresti vaikuttamaan. Kuten yleisesti tiedetään, käytännössä ei ole mahdollista 

saavuttaa täydellisiä mittareita. Mittarit ovat kuitenkin ymmärrettäviä. Edellä mainitut seikat 

perustuvat Hannulan (2000, s. 25) sekä Rantasen (2019, s. 20–22, s. 27–29) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksen mittaama tieto käytetään konsernin ylimmän johdon hyödyksi ja oman 

yrityksen hyödyksi monella tasolla. Kuukausiraportoinnin lisäksi case-yrityksessä suoritetaan 

tarpeen vaatiessa tilannekohtaisia (ad-hoc) mittauksia, selvityksiä ja tietojen analysointeja 

olemassa olevia järjestelmien tietoja hyödyntäen. Mittauksien arvoja tulkitaan usein 

vertaamalla aikaisempaan omaan toimintaan. Toiminnan seuraamisen ja ohjaamisen lisäksi 

historiatietoja käytetään joissain määrin tulevien tarpeiden ennustamiseen. Pääosin mitattu tieto 

on sisäistä. Reklamaatiot voidaan nähdä case-yrityksen osalta ulkoa tulevana tietona. Mitatusta 

sisäisestä tiedosta on pääosin hyötyä operatiivisiin toimintoihin liittyen. Tietoja tulisi hyödyntää 

soveltuvin osin enemmän myös alempien tasojen motivointiin. Mittaustietoa käytettäessä 

motivointiin on kumminkin tiedostettava seuraava seikka. Tunnetusti vaarana mittaamiseen 

liittyen voi olla mitattuihin seikkoihin kohdistuva ylisuuri panostaminen. Edellä käsitellyt 
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seikat perustuvat Tynnisen (2019, s. 26) ja Rantasen (2020, s. 18, s. 19, s. 22, s. 38) 

materiaaleihin. 

 

Case-yrityksellä ei ole selkeästi esille tuotua omaa strategiaa. Konsernin yksityiskohtainen 

strategia ei ole case-yrityksellä tiedossa. Case-yrityksen mittaaminen ohjaaminen perustuu 

kumminkin tuottavan, tehokkaan ja taloudellisen toiminnan tavoitteluun. Kyseisten seikkojen 

tavoittelun avulla varmasti edesautetaan myös konsernin strategian ja vision tavoittelua. Case-

yrityksen mittaristossa on havaittavissa BSC-mittaristoon verrattavissa olevaa mittareiden 

jakoa ulottuvuuksiin. Mittareilla mitataan taloudelliselta osin varaston kokoa ja myyntiä. 

Asiakkaan osalta mitataan reklamaatioita. Sisäisen näkökulman osalta mitataan varaston 

kiertoa, tilattuja rivejä ja valmistuneita osakunnostuksia. Oppimisen osalta mitataan 

koulutuspäivä. Case-yrityksen tukitoimintojen suorituksen takia jaotteluksi voisi sopia 

paremminkin julkista sektoria vastaavan BSC-mittariston mukainen mittareiden ryhmittely. 

Edellä käsitellyt seikat perustuvat Rantasen (2020, s. 45–51) sekä Rantasen ja Holtarin (1999, 

s. 53–55) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksenkin tapauksessa on tärkeää, että mittaristoja tarkastellaan uudelleen säännöllisin 

väliajoin. Mittaristoja on hyvä tarkastella mittaristojen käyttöönottoprosessin mukaisista 

näkökulmista lähtien. Mittaristo on hyvä pitää tasapainossa ja välttää tyypillistä taloudellisten 

arvojen liiallista korostamista. Esimerkiksi strategian tai operatiivisten toimintojen muuttuessa 

myös mittaristoa on hyvä korjata. Mittauksen tasoihin ja sidosryhmiin liittyen, voitaisiin case-

yrityksen tapauksessa tutkia, voidaanko mittauksessa hyödyntää ulkopuolisten toimittajien 

seurantaa säännöllisemmin joiltain osin. Case-yrityksessä tarkistellaankin epäsäännöllisesti, 

kuinka ostojen arvot jakautuvat toimittajien suhteen. Luokittelu on hyvä apuväline 

muodostettaessa näkemystä mittareiden kokonaisuuden tasapainosta. Mittariston tarkasteluun 

liittyen case-yrityksen osalta päivitetty kuukausiraportoinnin mittaristo otettiin käyttöön 

vuoden 2020 alussa. Muun muassa kierrätykseen käsitellyn kaluston määrän seuranta jätettiin 

tarpeettomana pois ja reklamaatioiden kirjausta tarkennettiin jaottelemalla se useampiin osiin. 

Edellä mainitut pohdinnat perustuvat Karjalaisen ja Laakson (1994, s. 83–85, s. 101), Rantasen 

(2020, s. 88–93) sekä Rantasen ja Holtarin (1999, s. 3, s. 4–14) materiaaleihin. 

 

Mittareiden syy – seuraus suhteiden ymmärtäminen on oleellista mittaamiseen ja johtamiseen 

liittyen. Case-yrityksen tapauksessa asiassa ei ole poikkeusta. Mitattavasta kohteesta nähden 
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syy – seuraus suhteita on tarkkailtava molempiin suuntiin. On ymmärrettävä mihin laajempaan 

tavoitteeseen liittyen mittarin arvon seuraamista hyödynnetään. Lisäksi on ymmärrettävä mitkä 

pienemmät tekijät aiheuttavat mittareiden arvon muutoksen. Esimerkkinä voidaan mainita case-

yrityksessä suunnitellut kehittämisen kohteet. Yhtenä kohteena on nimikkeiden luokittelun 

kehittäminen. Toisena kohteena on nimikkeiden varastointimäärien ja hankintamäärien 

analysointi ja tarkentaminen. Nimikkeiden hankintamääriä ja varastointimääriä tarkentamalla 

saadaan optimoitua varastoihin sitoutuneen käyttöpääoman määrää sekä kuljetuksista ja 

käsittelystä aiheutuvien kulujen määrää. Luokittelun avulla nimikkeitä voidaan tarkastella 

suurempina kokonaisuuksina yksittäisten nimikkeiden sijaan. Tämä vähentää erilaisiin 

tarkasteluprosesseihin käytettäviä resursseja ja edelleen kustannuksia. Molemmilla 

toiminnoilla saadaan vaikutuksia tehokkuuteen, taloudellisuuteen, tuottavuuteen ja koko 

konsernin tasolla edelleen kannattavuuteen. Edellä mainitut seikat perustuvat Ittnerin ja 

Larckerin (2003, s. 93) sekä Niemen (2020, s. 74) materiaaleihin.  

 

Ennustaminen case-yrityksen näkökulmasta 

 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan kvalitatiivisesti yhteyksiä aiempien ennustamiseen 

liittyvien teorian tutkimusten ja case-yrityksen tietojen välillä. Case-yrityksessä joudutaan 

tekemään ennusteita esimerkiksi nimikkeiden kysynnän suhteen. Ennusteet ovat useasti 

perustuneet kvantitatiivisesti historiatietoon. keskiarvoisia aiempia kulutuksia on selvitetty 

ennusteiden pohjatiedoiksi. Joissain määrin ennusteissa on voitu huomioida myös 

assosiatiivisesti korrelaatioita muihin muuttujiin, kuten käytössä olevien laitteiden määrään ja 

käytön määrään vaikuttaviin tekijöihin. Yksittäisissä tapauksissa on tehty myös kvalitatiivisia 

yksittäisten asiantuntijoiden arvioihin perustuvia ennusteita. Case-yrityksen ennusteiden 

pituudet ovat olleet vaihtelevia. Yksittäisten nimikkeiden osalla ennusteen pituus on voinut olla 

hyvinkin lyhyt. Vain joistain päivistä viikkoihin. Myös arvoltaan merkittäviä määriä on 

jouduttu ennustamaan kausiluontoisesti ostettavien nimikkeiden yhteydessä. Näissä tapauksissa 

esimerkiksi syksyllä hankittavien osien tulee riittää koko seuraavan vuoden tarpeisiin. 

Pisimmillään ennusteiden kestot ovat voineet olla vuosia. Esimerkkinä tapaus, jossa on tiedetty 

komponentin valmistuksen loppuminen. Komponenttia on ostettu niin suuri määrä, että määrän 

on ennustettu riittävän käytössä olevan kaluston kunnostustarpeisiin käyttöiän loppuun asti. 

Ennusteiden tarkkailutaso on ollut case-yrityksen osalta operatiivisella tasolla. Case-yrityksen 

ennusteissa ei ole aiemmin otettu järjestelmällisesti kantaa ennusteen virheeseen. Tätä 
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ominaisuutta tulee kehittää ennusteiden suorituskyvyn parantamiseksi. Edellä käsitellyt seikat 

perustuvat Rossin (2015, s. 191–194, s. 197, s. 200–203, s. 205) materiaaleihin.  

 

Case-yrityksen tapauksessa ennustamisen suorituskykyä on tehokkaimmin kehitettävissä 

kvantitatiivisen ennustamisen menetelmiä hyödyntämällä. On mahdoton sanoa etukäteen 

olisiko yksinkertainen ennustaminen, yksinkertainen keskiarvo, vuodentakainen kaskiarvo, 

liikkuva keskiarvo vai eksponentiaalisen tasoituksen menetelmä yleisesti käyttökelpoisin 

vaihtoehto. Tässäkin tapauksessa valinta on paras tehdä nimikekohtaisesti tai 

nimikeluokkakohtaisesti. Myös trendien projisoinnin ja sesonkien aikasarjojen ymmärrykseen 

ja hyödyntämineen tulee panostaa.  Lisäksi edellä mainittua ennusteen virheen selvittämistä 

ennusteen tueksi tulee hyödyntää tarkempien ennusteiden saavuttamiseksi. Edellä käsitellyt 

seikat perustuvat Rossin (2015, s. 205–222) materiaaleihin. 

 

Myös assosiatiivista ennustamista on syytä pyrkiä hyödyntämään case-yrityksen tapauksessa. 

Assosiatiivisia korrelaatioita on havaittu case-yrityksen toiminnan yhteydessä varaosien 

kulutuksissa. Esimerkiksi leudompien talvien vaikutus on havaittavissa selkeästi tiettyjen 

varaosien kysynnän määrissä. Myös keskusvaraston kuukausiraportoinnissa seurattavassa 

energiankulutuksessa näkyy selvästi lämpötilojen ja vuodenaikojen vaihtelut. Näitä säihin 

liittyviä tekijöitä on tosin mahdoton ennustaa pidemmällä aikajaksolla tarkasti. Edellä käsitellyt 

seikat perustuvat Rossin (2015, s. 222–226) materiaaleihin. 

 

Case-yrityksessä on jo pyritty hyödyntämään menetelmiä vaikuttaa omaan toimintaan, jos 

ennusteita ei kyetä tekemään. Keskuskorjaamon osalta esimerkiksi tiettyjä varaosia ei tehdä 

valmiiksi ennen kuin tiedetään mihin kohteeseen varaosa menee ja mikä variaatio tarvitaan. 

Hankinnan osalta hyödynnetään ulkopuolisia verkostoja. Jos tietty nimike tiedetään olevan 

nopeasti saatavissa ulkopuolisten verkostojen kautta, ei sitä ole kannattavaa varastoida 

keskusvarastolla. Edellä käsitellyt seikat perustuvat Rossin (2015, s. 226–229) materiaaleihin. 

 

Kuten ennustusmenetelmiä, myös virheen laskennan menetelmiä on useita erilaisia. Kaikki 

antavat erilaisia tuloksia. Case-yrityksen suurien nimikemäärien tapauksessa myös virheen 

laskentatapa on hyvä valita nimikohtaisesti tai nimikeryhmäkohtaisesti. Ennusteiden ja 

virheidenlaskennan käyttö tarkentuu vasta pitempiaikaisen suorittamisen ja kehittämisen 

seurauksena. Case-yrityksen tapauksessa virheen laskennassa voidaan hyödyntää virhettä, 



67 

 

absoluuttista virhettä prosentteina, keskimääräistä virhettä, absoluuttista keskimääräistä 

poikkeamaa, absoluuttista keskimääräistä prosentuaalista virhettä tai jäljityssignaalia. Edellä 

käsitellyt seikat perustuvat Rossin (2015, s. 230–238) materiaaleihin. 

 

Teoriaosuuden tarkasteluissa tuli vastaan useita käyttökohteita, joissa ennustamista oli 

hyödynnetty. Ennustamista oli hyödynnetty samoilla toimialoilla, joiden parissa case-

yrityksessäkin toimitaan. Kuljetusalan huoltotoimintojen yhteydessä ennustamista 

hyödynnetiin huoltotöiden resurssien jakamisessa töille. Varaosatoimintojen yhteydessä 

ennustamista hyödynnetiin varaston määrien ja toimitusaikojen kehittämisessä. 

Varaosatoimintojen kysynnän epätasaisuuteen liittyen ennustamisen luottavuudessa havaittiin 

heikkenemistä. Varaosille tyypilliseen suureen määrään liittyen, nimikkeiden luokittelu nähtiin 

hyödylliseksi. Hyvä tiedonvaihto toimittajien kanssa nähtiin tärkeäksi. Myös digitalisaatiosta 

ja big datasta on hyötyä entistä tarkempien ennusteiden käytössä. Jälkimarkkinoinnin ja 

tuotteiden käytössä pitämisen osalta ennustamisen menetelmiä oli tutkittu perusteellisesti. 

Case-yrityksen osalta erityisesti varaosien varastoinnin määrien ja sijoitusten ennustamisen 

kehittäminen on ollut esillä. Siihen liittyen on alustavasti pohdittu mahdollisuuksia hyödyntää 

järjestelmästä löytyviä tietoja. Järjestelmästä on saatavissa tietoja historian kysynnästä, 

käytössä olevasta kalustosta, kaluston tuoterakenteesta, kaluston toimipaikan sijainnista sekä 

budjetoiduista kaluston käytön määristä. Käytössä olevaa big dataa ja digitalisaation tekniikkaa 

tulisi hyödyntää ennusteiden suorituskyvyn kehittämisen yhteydessä. Edellä käsitellyt seikat 

perustuvat Lopezin ja Centenon (2006, s. 638, s. 639, s. 643–645), Nawawin ja Salinin (2018, 

s. 1151, s. 1157), Yli-Marttilan (2017, s. 9, s. 17, s. 18, s. 45, s. 54, s. 55, s. 114) sekä 

Anderssonin ja Johnssonin (2018, s. 524–526) materiaaleihin. 

 

4.3 Mahdollisuudet case-yrityksen suorituskyvyn kehittämiseen 

 

Edellä case-yrityksen toimintaa käytiin läpi järjestelmällisesti kohta kohdalta teoriaosuudessa 

selvitettyjen seikkojen pohjalta. Teoriaosuuden aiheet olivat suorituskykyyn liittyviä seikkoja. 

Osa alueet käsittelivät varastoinnin, varaosatoimintojen ja huollon tärkeitä tekijöitä, 

toimitusketjun mittaamista ja ohjaamista, mittareita ja mittaamista sekä ennustamista. 

Teoriaosuuden pohjalta tehdyssä case-yrityksen toiminnan tarkastelussa selvisi yhtäläisyyksiä 

ja eroavaisuuksia teorian ja case-yrityksen toiminnan välillä. Tarkastelun tuloksena saatiin 

selvitettyä asioita case-yrityksen toiminnassa, joissa on suorituskyvyn kehittämisen 
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mahdollisuuksia. Selkeimmät esille tulleet kohdat suorituskyvyn kehittämiseksi ovat osa-

alueittain tiivistetysti esitetty alla.  

 

Varastoinnin varaosatoimintojen ja huollon tärkeät tekijät 

 

Case-yrityksen sekä teoriaosuuden varastoinnin, varaosatoimintojen ja huollon toimintojen 

materiaalien vertailusta sai hyödyllisiä havaintoja. Esille nousi seuraavia seikkoja, joita case-

yrityksen suorituskyvyn kehittämisessä voidaan hyödyntää. Saatavuuden ja palveluasteen 

mittaamista voidaan tehostaa. Ulkoisia toimittajia kyetään tarvittaessa mittaamaan tiheämmin. 

Rahtikulujen seurantaa mitataan case-yrityksessä vähissä määrin. Historiatietojen 

tehokkaammalla hyödyntämisellä saavutettaisiin etuja toiminnan suunnittelussa ja 

ennustamisessa. Case-yrityksessä on aiheellista tarkistella järjestelmällisesti mitkä ovat 

kannattavia varastoitavia nimikkeitä ja mitkä nimikkeistä kannattaa hankkia suoraan 

ulkopuolisilta toimittajilta. Erityisesti teoriaosuuden varastoinnin varaosatoimintojen ja huollon 

toimintojen sekä case-yrityksen vertailu vahvisti seuraavia näkemyksiä, joiden kehittämisestä 

on case-yrityksessä jo ennalta keskusteltu. Merkittävimpinä seikkoina tilausmäärien, 

varastomäärien ja kiertämättömien nimikkeiden jatkuvaan seurantaan tulee panostaa 

suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Tilausmäärien ja varastointimäärien rajoja tarkentamalla 

voidaan vaikuttaa edellä mainittuihin seikkoihin. Nimikkeiden luokittelun kehittäminen 

tehostaa toiminnan suorituskykyä monella tavalla. Luokittelusta on apua myös nimikkeiden 

hankintamäärien ja varastointimäärien määrittämisen yhteydessä. Ennustamisen menetelmistä 

on huollon ja varasosatoimintojen yhteydessä saatavissa apua suorituskyvyn kehittämiseen. 

 

Toimitusketjun mittaaminen ja ohjaaminen 

 

Toimitusketjua käsittelevien teorioiden omaksuminen antaa case-yrityksen käyttöön työkaluja 

kyseisen osa-alueen suorituskyvyn kehittämiseen. Erityisesti seuraaviin käsitteisiin liittyvät 

menetelmät olisivat suositeltavaa ottaa haltuun case-yrityksessä perusteellisesti. 

Varastointimäärien yhteydessä kiertonopeus, riitto. kiertovarasto ja varmuusvarasto. 

Varastokokojen määrittelyyn liittyvät näppituntuma, taloudellinen eräkoko, jatkuva nopea 

täydentäminen sekä luokkakohtaisten riittojen määrittäminen. Riittoon liittyen edelleen 

palveluasteperusteinen laskenta on hyödyllinen menetelmä joissain tapauksissa. Luokittelu on 

monessa kohtaa toimintaa tehostava menettely. Varastointipaikkojen ja määrien määrityksessä 
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keskittäminen (pooling) ja neliönjuurisääntö tuovat apukeinoja suorituskyvyn kehittämiseen. 

Edellä mainittujen keinojen avulla voidaan case-yrityksessä tavoitella kokonaiskustannusten 

pienentämistä. Toimitusketjun kokonaiskustannukset koostuvat täydennyseräkustannuksista, 

varastonpitokustannuksista ja puutekustannuksista. 

 

Mittarit ja mittaaminen 

 

Case-yrityksessä mittareita hyödynnetään pääasiassa toiminnan seuraamisessa ja johtamisessa. 

Mittaamisen hyödyntämistä suorituskyvyn kehittämisessä voi lisätä käyttämällä mittareita 

tavoitteiden asettamisessa. Lisäksi mittareiden tietoja on mahdollista jakaa laajemmin 

toiminnan motivoimiseksi. Mittareiden kehittämiseen tarkoitettujen kysymysten 

hyödyntäminen case-yrityksessä käytössä olevien mittareiden tarkasteluun selkeytti näkemystä 

toiminnasta. Tarkastelu selkeytti näkemystä tärkeimmistä seuratuista kohteista ja päämääristä. 

Kyseinen tarkastelu auttaa merkittävimpien suorituskyvyn kehityskohteiden määrittämisessä. 

Case-yrityksen mittareita on hyvä tarkkailla ja kehittää mahdollisesti toteutettavien 

nimikkeiden hankintamääriin, varastointimääriin ja luokittelujen vaikutuksiin liittyviltä osin.  

 

Ennustaminen 

 

Ennustamisen teoriaosuudessa esille tulleet menetelmät tiedostamalla voidaan parantaa case-

yrityksen ennusteiden vaikutuksia suorituskykyyn. Ennustamisen menetelmä on hyvä valita 

tapauskohtaisesti. Tulee päättää, käytetäänkö kvalitatiivisia, kvantitatiivisia vai assosiatiivisia 

menetelmiä. Case-yrityksessä kerätyt tietomäärät antavat mahdollisuuksia kvantitatiivisten 

menetelmien hyödyntämiseen ennusteissa. Menetelmistä yksinkertainen ennustaminen, 

yksinkertainen keskiarvo, vuodentakainen keskiarvo ja eksponentiaalisen tasoituksen 

menetelmä ovat hyvä hallita. Myös trendien projisointi ja sesonkien aikasarjojen 

ymmärtäminen on oleellista. Assosiatiiviset vaikutuksen on huomioitava. Case-yrityksen 

ennusteiden virheiden laskeminen ennusteiden yhteydessä parantaa ennustamisen 

suorituskykyä. Käytettäviä virheiden laskennan menetelmiä ovat virhe, absoluuttinen virhe, 

virhe prosentteina, keskimääräinen virhe, absoluuttinen keskimääräinen poikkeama, 

absoluuttinen keskimääräinen prosentuaalinen virhe ja jäljityssignaali. Case-yrityksessä on jo 

aiemmin keskusteltu ennustamisen menetelmien kehittämisestä varaosamäärien ja varastoinnin 

sijoitusten päätösten teon tukemiseksi.  
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5 CASE-YRITYKSEN SUORITUSKYVYN KEHITTÄMINEN 

 

Tämä luku jakautuu viiteen osaan. Kirjallisuusosion teoriatarkastelussa selvisi, että 

kokonaisuuden suorituskykyä voidaan kehittää useiden suorituskyvyn osa-alueiden 

kehittämisen kautta. Ensimmäisessä tämän luvun vaiheessa esitetään alustava näkemys 

teoriaosuuden merkittävimmiksi arvioiduista useista suorituskyvyn kehittämisen kohteista. 

Ensimmäisessä vaiheessa myös kuvataan suunnitelma merkittävimmäksi oletetun 

suorituskyvyn alueen kehittämiseksi. Toisessa vaiheessa muodostetaan suunnitelma 

suorituskyvyn kehittämisen kohteen vaikutusten mittaamisesta. Suorituskyvyn kehittämisen 

kohde ja sen mittaamisen suunnitelma muodostavat hypoteesin tutkimuksen seuraavien 

vaiheiden pohjaksi. Kolmannessa vaiheessa tehdään suunnitelma tutkimuksen lisätietojen 

keräämiseksi case-yrityksestä. Neljännessä vaiheessa raportoidaan tutkimustietojen 

keräämisestä. Viidennessä vaiheessa kerätyt tiedot analysoidaan. 

 

5.1 Ehdotus suorituskyvyn osa-alueen kehittämiseksi case-yrityksessä 

 

Edellä osa-alueittain tehdyssä teoriaosuuden ja case-yrityksen vertailussa saatiin selvitettyä 

mahdollisia case-yrityksen suorituskyvyn kehittämisen kohteita. Koottuna tarkastelun 

havainnot olivat seuraavat. Mittareihin liittyen case-yrityksen suorituskykyyn voidaan 

vaikuttaa hyödyntämällä mittareita enemmän tavoitteiden asetannassa ja motivoinnissa. 

Mittareiden tarkastelu kertoo tärkeät toiminnan kehittämisen kohteet. Mittareita tulee myös 

hyödyntää case-yrityksessä kehitettävien suorituskyvyn osa-alueiden muutosten seurantaan. 

Case-yritykseen ja teoriaosuuden varastoinnin, varaosatoimintojen ja huollon toimintojen 

välisessä tarkastelussa havaittiin osa-alueita, joiden kehittämiseen voidaan vielä panostaa. 

Toimialojen teorian tarkastelu tuki case-yrityksessä jo ennalta tehdyn kehittämisehdotuksen 

merkitystä. Ennalta esillä ollut ehdotus liittyy tilausmäärien ja varastointimäärien kehittämiseen 

nimikkeille määritettyjä rajoja tarkentamalla. Toimitusketjun mittaamisen ja ohjaamisen 

teoriaosuuden tarkastelussa tuli esiin työkaluja, joita case-yrityksen toiminnassa ei ole vielä 

hyödynnetty. Case-yrityksen kehitysehdotukseen liittyi myös teoriaosuudessa esitetty 

luokittelun hyödyntäminen. Case-yrityksessä aiemmin esitetty ennustamisen hyödyntäminen 

suorituskyvyn parantamiseksi tuli esiin myös toimialojen tarkastelun teoriaosuudessa. 

Ennustamista käsitelleessä teoriaosuudessa läpikäytiin useita menetelmiä ennusteiden 

tekemiseen. Tapauskohtaisten ennustamisen menetelmien avulla sekä aiemmin 
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käyttämättömän ennusteiden virheiden määrittämisen avulla case-yrityksen ennusteiden 

suorituskykyä voidaan parantaa. 

 

Edellisten tarkastelujen pohjalta voidaan eritellä monia mahdollisuuksia case-yrityksen 

toiminnan suorituskyvyn kehittämiseen. Yksityiskohtaisempi tarkastelu vahvisti näkemystä 

case-yrityksen etukäteen ehdottamien kehityskohteiden merkityksestä. Teoriaosuuden 

mittaamista tarkastelleessa osuudesta esitettiin kysymykset suorituskyvyn mittareiden 

määrittämiseksi. Kysymysten avulla tarkasteltiin jo case-yrityksessä käytössä olevia mittareita. 

Case-yritykseen huolella valittujen mittareiden tarkastelu kysymysten avulla selvensi 

näkemystä merkittävimmistä tavoitteista ja päämääristä. Toisena tekijänä näkemykseen vaikutti 

case-yrityksen toimialaan liittyvä kirjallisuuden tarkastelu. Alan kirjallisuuden ja case-

yrityksen toiminnan vertailu vahvisti näkemyksiä merkittävimmistä suorituskyvyn osa-

alueiden panostuksen kohteista. Varastoinnin varaosatoimintojen ja huollon toimialojen 

tarkastelussa tuli esiin materiaalivirtojen ohjaamisen, luokittelun ja ennustamisen hyödyt 

suorituskykyä parannettaessa. Näitä case-yrityksessäkin jo etukäteen ehdotettuja osa-alueita 

kehittämällä saavutetaan todennäköisimmin suurimmat vaikutukset kokonaisuuden 

suorituskykyyn. 

 

Hypoteesina ensisijainen suorituskyvyn kehittämisen kohde on tilausmäärien ja 

varastointimäärien tarkentaminen nimikkeille. Kohteen kehittämisessä on hyötyä 

toimitusketjun hallintaa käsitelleessä teoriaosuudessa läpikäydyistä menetelmistä. Toisiksi 

tärkein suorituskyvyn kehittämisen kohde on ennustusmenetelmien hyödyntämisen 

kehittäminen. Toiseen osa-alueeseen on syytä panostaa vasta, kun ensimmäinen osa-alue on 

saatu kuntoon. Käytössä olevat resurssit tulee huomioida muutosprojektien yhteydessä. 

Seuraavaksi muodostetaan ehdotus varaston ohjauksen suunnittelun pohjaksi case-yrityksen 

ensisijaiseen kehittämisen kohteeseen liittyen. Alla on kuvattu tämän tutkimuksen ohessa 

kehitetyn varastonohjauksen suunnittelun mallin kehittämisen päävaiheita. 

 

Päävaiheet varastonohjauksen suunnittelun mallin kehittämisestä 

 

Teoriaosuuteen ja case-yrityksen näkökulmasta tehtyyn tarkasteluun perustuen on tässäkin 

tapauksessa nimikkeiden luokittelu tärkeässä asemassa. Luokittelu tehdään tässä 

varastonohjauksen ehdotuksessa myynnin arvoon perustuvan ABC-luokittelun avulla. 
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Myöhemmissä vaiheissa luokittelua voidaan kehittää huomioimaan nimikkeiden kriittisyyttä ja 

tapahtumien määrää. Luokitteluun tarvittavat tiedot saadaan kerättyä seuraavasti. Vuoden 

aikana keskusvarastosta liikennöintiyksiköiden varastoihin myydyt nimikkeiden määrät 

saadaan kerättyä sisäisten laskujen riveiltä. Nimikkeiden listauksessa tarkastellaan myös 

keskusvaraston saldollisia nimikkeitä, joilla ei ole ollut myyntejä vuoden aikana. Laskurivien 

nimikkeiden hinnoista huomioidaan kerroin pois ja näin selvitetään nimikkeiden 

hankintahinnat. Edellisistä tiedoista saadaan laskettua nimikkeiden myyntien arvot vuodessa. 

Taulukkoon lasketaan vielä myyntiprosentti, kumulatiivinen myynti ja kumulatiivinen 

myyntiprosentti. Nimikkeet järjestetään suuruusjärjestykseen vuodessa tehdyn myynnin arvon 

mukaisesti suurimmasta pienimpään.  

 

Nimikkeiden luokittelussa A-luokkaan sisällytetään myynnin arvoltaan suurimmat nimikkeet, 

joiden kumulatiivinen myynti prosenteissa kattaa noin 80 % kokonaismyynnistä. B-luokkaan 

sisällytetään tämän alle jäävät pienemmän kumulatiivisen myynnin nimikkeet. B-luokkaan 

sisällytetään nimikkeet, joiden kumulatiivinen myynti kattaa 15 % kokonaismyynnistä. C-

luokkaan jää loput nimikkeistä, joiden kumulatiivinen myynti on 5 % kokonaismyynnistä. 

Kaavio luokkien prosentuaalisista osuuksista vuoden myynnistä liitteessä 1. A-luokassa on 

tässä tapauksessa 716 kappaletta nimikkeitä. B-luokassa on 1441 kappaletta nimikkeitä. C-

luokassa on 3608 kappaletta nimikkeitä. D-luokassa on 5578 kappaletta nimikkeitä. D-luokan 

nimikkeet ovat nimikkeitä, joilla on saldoa keskusvarastolla. D-ryhmän nimikkeillä ei ole ollut 

myyntiä viimeisen vuoden aikana. Yhteensä eri nimikkeitä on keskusvarastolla laskelman teon 

hetkellä saldoilla 8398 kappaletta. Osaa nimikkeistä ei ole varastoitu keskusvarastolla, vaikka 

niiden hankinta on järjestetty keskusvaraston kautta. Kun kyseiset varastoimattomat nimikkeet 

lasketaan mukaan, muodostuu nimikkeiden kokonaismääräksi 11343 kappaletta. Kaavio 

nimikkeiden määristä luokittain liitteessä 2. 

 

Ulkoisten tilausten keskimääräinen toimitusaika on selvitettävä aputiedoksi varastonohjauksen 

suunnitteluun. Vuoden aikana tehtyjen tilausten toimitusaikojen keskiarvoksi muodostui 

seitsemän päivää. Sitä arvoa käytetään tässä yhteydessä aputietona varastonohjauksen 

suunnittelussa. Tarkempi tilausten toimitusajan määrittäminen on monimutkaisempaa. 

Yksittäisellä tilauksella on useita eri nimikkeitä. Toisinaan joitain tilauksen eri nimikkeistä 

saattaa jäädä jälkitoimitukseen. Voi myös olla, että osa saman nimikkeen tilatusta 

kokonaismäärästä jää jälkitoimitettaviksi. Kun nimike jää järkitoimitettavaksi muodostuu sille 
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järjestelmään uusi tilausnumero. Jälkitoimituksien tilausnumerot pystytään linkittämään 

työläästi Excelin avulla alkuperäiseen toimitukseen ja koko toimitusajan pituus kyetään näin 

selvittämään. Tämä koskee tilauksien yksittäisiä nimikkeitä. Varastonohjauksen suunnitelman 

laskentaa tarkennetaan tämän tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa, siten että yksittäisten 

nimikkeiden toimitusajat saadaan selvitettyä. 

 

Varastonpitokustannus ilmaistaan prosentteina varaston arvosta vuodessa. Se on 

tapauskohtaisesti noin 15–35 % vuodessa. Varastonpitokustannus koostuu 

pääomakustannuksista (8–15 %), varastotilan kustannuksista (2–5 %), riskikustannuksista ja 

materiaalinkäsittely ja hallintokustannuksista (1–10 %). Riskikustannukset voivat olla 

esimerkiksi elektroniikka-alalla jopa 50 % vuodessa. Tässä varastonohjauksen ehdotuksen 

tapauksessa case-yrityksen varastonpitokustannusten laskettiin olevan 19,5 % vuotuisesta 

varaston arvosta. Tulosta on syytä tarkastella kriittisesti ja tarkentaa jatkokehitysvaiheissa. 

Tuloksen tarkkuus riittää kumminkin tämän esimerkin toteutukseen. (Rintala 2019, 18) 

 

Täydennyseräkustannuksen määrittäminen tarkasti on haasteellista. Täydennysetäkustannus 

varastointitoimintojen yhteydessä koostuu tilausten teosta, toimitusten valvonnasta, 

laskuntarkastuksesta ja materiaalin vastaanottokustannuksista. Suuruusluokka tässä 

tapauksessa täydennyseräkustannuksista arvioidaan seuraavasti. Tiedetään toimihenkilöistä 

aiheutuvat kustannukset. Toimihenkilöt työskentelevät vain tilauksiin ja lähetyksiin liittyvissä 

toiminnoissa. He hoitavat pääasiassa yllä mainittuja täydennyseräkustannuksien 

muodostukseen vaikuttavia tehtävät. Noin puolet heidän ajastaan kuluu tilausten tekoon ja 

vastaanottoon sekä puolet heidän ajastaan kuluu tilausten lähetyksiin liittyviin toimintoihin. 

Täydennyseräkustannus saadaan, kun jaetaan puolet edellä mainituista toimihenkilöistä 

aiheutuneista kuluista täydennyserien lukumäärällä. Case-yrityksen varastonohjauksen 

ehdotuksen tapauksessa täydennyseräkustannuksen suuruudeksi laskettiin 7,12 euroa ulkoista 

tilausta kohden. Tässä esimerkin tapauksessa tilausten hintoihin jo sisältyvät 

kuljetuskustannukset jätettiin täydennyseräkustannusten osalta huomioimatta. 

Kuljetuskustannuksien tarkka määrittäminen on haasteellista. Käytännössä eri nimikkeitä 

tilataan tilauskohtaisesti poikkeavia määriä kuljetusta kohden tapauskohtaisesti. Käytännössä 

kuljetuskustannukset jaetaan tilauksen sisältämien nimikkeiden kesken ohjelmallisesti. 

Nimikekohtaiset kuljetuskustannukset vaihtelevat tilauskohtaisesti tilauksen sisältämistä 
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nimikkeistä ja kuljetustapauksesta riippuen. Tätäkin tulosta on syytä tarkentaa 

jatkokehitysvaiheissa.  

 

Case-tapauksen varastonohjauksen suunnittelussa hyödynnetiin Rintalan (2019) toimitusketjun 

hallinnan luennoilla käsiteltyjä teorioita. Aputyökaluna käytetiin Exceliä. Ensimmäisenä 

selvitettiin case-yrityksen varaston lähtötilanne. Tietojen tarkastelua tehtiin vuoden pituiselta 

ajanjaksolta. Lähtötilanteen tietoihin selvitettiin nimikekohtaisesti hankintahinta, vuosimyynti 

euroissa, vuosimyynti kappaleissa, hankintahintainen myynti euroissa ja nimikkeen 

prosentuaalinen osuus koko myynnistä. Lisäksi selvitettiin kumulatiivinen myynti euroissa ja 

kumulatiivinen myynti prosenteissa. Edellä mainittuja tietoja hyödyntäen määritettiin 

nimikkeille luokat. Seuraavaksi laskettiin todellinen kiertonopeus ja riitto. Nimikekohtainen 

toimitusaika selvitettiin monivaiheisena prosessina varasto-ohjelmasta saatavien tietojen 

avulla. Niiden nimikkeiden osalta, kun toimitusaikaa ei kyetty selvittämään, käytettiin kaikkien 

nimikkeiden keskimääräistä toimitusaikaa. Tämä kaikkien nimikkeiden keskimääräinen 

toimitusaika selvitettiin aiemmassa vaiheessa erikseen varasto-ohjelmasta saatavien tietojen 

avulla laskemalla. Myös varastonpitokustannuksesta ja täydennyseräkustannuksesta laskettiin 

etukäteen arviot varastonsuunnittelun tarkastelua varten. 

 

Alkutilanteen tietojen selvityksessä esiintyi seuraavia huomionarvoisia seikkoja. Case-

tapauksessa toimitusaika on määritettävä nimikkeittäin. Joissain tapauksissa voi mahdollisesti 

käyttää yhtä toimitusaikaa kaikille nimikkeille. Tähän yhteyteen se ei sovellu. Nimikkeitä 

hankitaan useita reittejä ja nimikkeiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi toisistaan. 

Toimitusaikojen nimikekohtainen selvittäminen on case-tapauksessa monivaiheinen Excelillä 

suoritettava prosessi. Toimitusaikojen selvittämiseksi koottiin tässä yhteydessä 17506 rivinen 

aineisto vuoden pituiselta ajanjaksolta. Nimikekohtaisia toimitusaikoja ei vielä ole mahdollista 

saada suoraan case-yrityksen varasto-ohjelmasta. Varasto-ohjelmasta on selvitettävissä 

tilausnumeroille tilausajankohdat ja toimitusajankohdat. Ohjelmasta saa selvitetty mitä 

nimikkeitä sisältyy tilaukseen. Osa tilausten nimikkeistä jää jälkitoimitukseen. Jälkitoimituksen 

syntyessä muodostuu uusi tilausnumero jälkitoimituksen nimikkeille. Jälkitoimitusten 

tapauksissa nimikkeen toimitusaika on alkuperäiseen tilaukseen ja jälkitoimitustilaukseen 

kulunut aika yhteensä. Samalla nimikkeellä voi olla eripituisia toimitusaikoja. 

Nimikekohtaisesti tässä selvityksessä laskettiin toimitusaikojen keskiarvot. Selvitysprosessin 

monimutkaisuus huomioiden, tulosten tarkkuutta on syytä jatkossa analysoida. 
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Varastonohjauksen suunnitelman laskelman mahdollistamiseksi nimikkeiden osalta, joille ei 

kyetty laskemaan toimitusaikaa, käytettiin kaikkien nimikkeiden toimitusajan keskiarvoa. Jos 

nimikkeet oli tilattu keskusvarastoon ennen tarkastelujakson alkamisajankohtaa ei 

toimitusajankestoa kyetty laskemaan. Kaikkien nimikkeiden toimitusajan keskiarvo on 

epätarkka. Kyseisten nimikkeiden osalta on syytä jatkossa tarkentaa toimitusaikaa. 

 

Alkutilanteen tietojen selvitykseen liittyen myös tarkastelun ajanjakson pituuteen on syytä 

perehtyä jatkossa tarkemmin. Case-tapauksessa laskelmassa käytettiin vuoden pituista 

tarkastelujaksoa. Tarkasteluun liittyen on myös huomioitava, että osaa case-yrityksen kautta 

toimitetuista nimikkeistä ei varastoida case-yrityksen keskusvarastolla. Tästä syystä kyseisten 

nimikkeiden kiertoa ei kyetty laskemaan tapauksen tilanteessa. Jos nimikkeellä ei ollut myyntiä 

tarkastelujakson aikana kierto muodostui nollaksi tarkastelun tilanteessa. Riittoa ei kyetty 

laskemaan D-ryhmän nimikkeille tarkastelun tilanteessa, koska kyseisille nimikkeille ei ollut 

tarkasteluajanjakson aikana laskelmaan vaadittavaa myyntiä. Nimikkeiden osalta, joilla ei ollut 

varastoa, riitto muodostui nollaksi.  

 

Varaston ohjauksen suunnitteluosion tietojen tarkastelu perustuu merkittävästi nimikkeiden 

luokittelun hyödyntämiseen. Nimikkeille edellä määritellyille luokille määritetään 

varastonohjauksen suunnitteluvaiheessa tilauserien tavoitellut riitot ja varmuusvaraston 

tavoitellut riitot päivissä. Riittoja määrittäessä tavoitellaan varastoitavien määrien 

pienentämistä. Riittojen määrityksessä hyödynnetään apuna lähtötilanteen riittojen tietoja. 

Myynnin arvoltaan merkitseviä A-luokan nimikkeitä tarkastellaan useammin. Kyseisiä 

nimikkeitä pidetään pienempi riitto varastossa. Myynnin arvoltaan vähemmän merkitseviä 

nimikeluokkia kohti mentäessä varastointien riittoja kasvatetaan ja seurantaa harvennetaan. 

Case-yrityksen varaston ohjauksen ehdotuksen tapauksessa määritettiin seuraavat riitot 

luokille. A-luokalle määritettiin erän riitoksi noin kaksi kuukautta, eli 56 päivää. A-luokan 

varmuusvaraston riitoksi määritettiin noin kaksi viikkoa. B-luokalle määritettiin erän riitoksi 

noin neljä kuukautta, eli 112 päivää. B-luokan varmuusvaraston riitoksi määritettiin noin 

kuukausi. C-luokalle määritettiin erän riitoksi noin puoli vuotta, eli 182 päivää. C-luokan 

varmuusvaraston riitoksi määritettiin noin neljä kuukautta. D-luokan osalta riittoja tulee harkita 

tapauskohtaisesti. Toimitusajan tai saatavuuden kannalta kriittisiä varaosia on syytä pitää 

varastossa, vaikka niiden edeltävä vuoden kulutus on ollut vähäistä tai olematonta. Case-

yrityksessä tarkastellaan käytännön mukaisesti poistettavia nimikkeitä kolmen vuoden 
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käyttämättömyyden perusteella. Tässä esimerkin tapauksessa nimikkeiden tarkastelu tehtiin 

vain vuoden historiatietojen perusteella. Tässä kehitysehdotuksen tapauksessa D-luokan 

nimikkeiden riittojen tavoitteet asetetaan pääsääntöisesti nolliksi. Kriittisten nimikkeiden riitot 

tulee määrittää tällöin erikseen tapauskohtaisesti.  

 

Varaston ohjauksen suunnitelman ehdotuksessa taloudellinen tilauseräkoko (EOQ) on syytä 

pyöristää laskelmissa aina ylöspäin yhteen kokonaiseen kappaleeseen. Näin huomioidaan 

käytännössä suoritettavat hankinnat. D-nimikkeiden myynnin puuttuessa antoi EOQ-kaava 

tilauserän suuruudeksi nolla kappaletta. Tässäkin tapauksessa Excel-laskelman kaavaa 

muokattiin suunnitelmaan siten, että kaava antaa taloudellisen tilauseräkoon tulokseksi 

minimissään yhden kappaleen. Tällöin arvo on realistinen hankinnan tarpeen ilmaantuessa. 

EOQ-erän riittoja ei kyetty laskemaan D-nimikkeiden tapauksessa. Tämä johtui puuttuneista 

myynnin määristä tarkastelun ajan jaksolla. Varastojen kierrot saatiin laskettua 

varastonohjauksen suunnitelmaan nimikkeille niiltä osin, kuin nimikkeille oli määritetty koko 

varastojen riitot. Ehdotuksen suunnitelmassa laskettiin myös keskimääräisen varaston, 

varmuusvaraston ja kiertovaraston euromääräiset suuruudet. Kiertovarastojen euromääräisiä 

suuruuksia ei muodostunut niiden nimikkeiden osalta, joille ei ollut suunniteltu ylläpidettävän 

riittoja. Tämä koski D-luokan nimikkeitä. Tilauspisteet laskettiin suunnitelmaan kaikille 

nimikkeille. Niiden nimikkeiden osalta, joilla riittojen tavoitteet määriteltiin nolliksi, myös 

tilauspisteet muodostuivat nolliksi. Vuotuiset tilauserien määrät kyettiin laskemaan 

suunnitelmaan niiden nimikkeiden osalta, joille oli määritelty riitot, 

 

Viimeisenä vaiheena varastonohjauksen suunnitelman Excel-taulukkoon laskettiin 

lähtötilanteen ja suunnitelman varastojen arvot euroissa. Varastojen euromääräisten arvojen 

pohjalta voidaan tarkastella, päästiinkö suunnitelmaan asetetuilla arvoilla tavoitteisiin. 

Pääsääntöisesti varaston suunnittelussa tavoitellaan varaston arvon pienentämistä. 

Laskentataulukon avulla voidaan jatkossa iteroida tavoiteltua varaston arvoa luokkakohtaisia 

erien tavoiteriittoja ja varmuusvarastojen tavoiteriittoja muokkaamalla. On muistettava, että 

käytännössä varastointia vaativat kriittisten D-ryhmän nimikkeiden arvot puuttuvat mallin 

taulukosta.   
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5.2 Ehdotus suorituskyvyn osa-alueen kehittämisen vaikutusten seuraamiseksi 

 

Seuraavassa käydään läpi edellä esitetyn varastonohjauksen suunnittelun mallin vaikutuksia. 

Ensin selvitetään kvalitatiivisesti mitä hyötyjä esitetyllä varastonohjauksen suunnittelun 

mallilla kausaalisten syy-seuraussuhteiden kautta saavutetaan. Sitten tarkastellaan mihin 

asioihin varastonohjauksen suunnittelun malli linkittyy syy-seuraussuhteiden kautta. 

Viimeisenä selvitetään, kuinka esitetyn varastonohjauksen mallin vaikutuksia ja hyötyjä 

kyetään mittaamaan.   

 

Varastonohjauksen suunnittelun mallin avulla saavutetaan monenlaisia hyötyjä. 

Merkittävimpänä varastoihin sijoitetun pääoman määrä pienenee. Vapautunut pääoma voidaan 

hyödyntää muuhun tuottavampaan toimintaan. Prosessit ja toiminta tehostuvat. Case-yrityksen 

nykyisessä järjestelmässä nimikkeitä joudutaan seuraamaan yksityiskohtaisemmin. Luokittelua 

hyödyntämällä pystytään käsittelemään nimikkeitä ryhminä. Luokittelun avulla saadaan 

keskitettyä enemmän resursseja myynnin arvolta tärkeämpiin nimikkeisiin. Myynnin arvolta 

vähäisempien nimikkeiden seurantaan käytettyjä resursseja vapautuu muuhun käyttöön. 

Vapautuneet resurssit voidaan edelleen hyödyntää tärkeämpiin kohteisiin. Toiminnan 

tehostuessa kiireen määrä vähenee ja työntekijöiden hyvinvointi paranee. Työntekijöiden 

työolosuhteiden parantuessa myös asiakkaiden saama palvelu paranee. Resurssien vapautuessa 

kyetään seuraamaan tehokkaammin mitkä nimikkeet tulevat olemaan poistuvia nimikkeitä. 

Näin pystytään hyvissä ajoin pienentämään varastoja poistuvien nimikkeiden osalta. Tämä 

edelleen auttaa vähentämään hukan määrää. Nimikkeiden tehokkaammalla seurannalla saadaan 

myös vähennettyä puutetilanteista aiheutuvia kustannuksia. Puutekustannuksia muodostuu 

muun muassa toimitusten jouduttamisesta kiiretilauksin, pienistä tilausmääristä, vähäisistä 

lähetysmääristä sekä varaosien puutteista aiheutuneista työn seisauksista. Työn tehostuessa 

suhteessa työn kustannuksiin liikevaihdon ja kustannusten erotuksena saatava liikevoitto 

kasvaa. On kuitenkin muistettava, että koko konsernin tasolta tarkasteltuna case-yrityksen 

liikevoiton suurentaminen ei ole tärkein tavoite. Case-yrityksen tulee toimia tehokkaasti, mutta 

sen ei tarvitse kerätä suuria myyntituloja muilta konsernin tytäryhtiöiltä. 

 

Edellä esitetyn case-tapauksen varastonohjauksen suunnittelun mallin syy-seuraussuhteita 

voidaan mallintaa monella tapaa. Tässä yhteydessä kuvataan vain kaksi merkittävää syy-

seuraussuhdetta. Kuvattavat syy – seuraussuhteet ovat osa-alueita kokonaisuuden 
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suorituskyvystä. Kokonaisuuden suorituskyvyn osa-alueita ovat muun muassa kannattavuus, 

tuottavuus ja taloudellisuus.  

 

Ensimmäinen kuvaus syys-seuraussuhteista on seuraava. Kehitettäessä suorituskykyä 

varastonohjauksen suunnittelun mallin avulla voidaan parantaa kannattavuutta. Mallia 

hyödyntämällä palvelutaso, kustannustehokkuus ja pääomatehokkuus paranevat. Parantuneet 

palvelutaso ja kustannustehokkuus lisäävät myös myyntituloja. Edelleen parantunut 

kustannustehokkuus lisää kustannuskilpailukykyä. Myyntitulojen ja kustannuskilpailukyvyn 

kehittymisen vaikutuksena voitto kasvaa. Toisaalta kohonnut pääomatehokkuus vähentää 

vaihto-omaisuutta. Viimeisenä suurempi voitto ja vähentynyt vaihto-omaisuus parantavat 

kannattavuutta. Kaavio edellä kuvaillusta kannattavuuden syy-seuraussuhteesta liitteessä 3. 

Edellinen kuvaus perustuu Rintalan (2019, s. 4) materiaaleihin. 

 

Toinen kuvaus syy-seuraussuhteista on seuraava. Varastonohjauksen suunnittelumallin avulla 

vaikutetaan myös kustannuslaskennassa (CA) käytettyyn pääoman tuottoasteeseen (ROI). 

Ensimmäisestä näkökulmasta tarkasteltuna varastonohjauksen suunnittelun mallin avulla 

toiminta tehostuu. Toiminnan tehostuessa kustannukset pienenevät. Edelleen liikevoitto 

kasvaa, koska liikevaihto vähennettynä kustannuksilla on liikevoitto. Liikevoittoprosentti 

kasvaa, koska liikevoitto jaettuna liikevaihdolla muodostaa liikevoittoprosentin. Toisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna pysyvistä ja vaihtuvista vastaavista koostuva sijoitettu pääoma 

pienenee varastojen pienenemisen seurauksena. Liikevaihto jaettuna sijoitetulla pääomalla 

kertoo pääoman kiertonopeuden. Näin ollen pääoman kieronopeus kasvaa. Edellä johdetuista 

tuloksista saadaan selvitettyä pääoman tuottoaste (ROI), kun liikevoittoprosentti jaetaan 

pääoman kiertonopeudella. Varastonohjauksen suunnittelun mallin avulla edesautetaan 

pääoman tuottoasteen kasvua. Kaavio edellä kuvatusta pääoman tuottoasteen syy-

seuraussuhteesta liitteessä 4. Edellinen kuvaus perustuu Rintalan (2019, s. 5) materiaaleihin. 

 

Jotta case-yrityksen varaston ohjauksen suunnittelun mallin hyödyllisyys kyetään osoittamaan, 

on sen aiheuttamia vaikutuksia kyettävä mittaamaan. Varastonohjauksen suunnittelun malliin 

liittyvien mittareiden avulla voidaan myös asettaa tavoitteita. Varastonohjauksen suunnittelun 

mallin vaikutuksia saadaan mitattua osittain jo olemassa olevien case-yrityksen 

kuukausiraportoinnin mittarien avulla. Varaston ohjaukseen liittyen myynnin tulee lisääntyä 

palvelutason ja kustannustehokkuuden lisääntyessä. Case-yrityksen tapauksessa 
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varastonohjauksen tehostamisen ei oleteta kumminkaan vaikuttavan suuresti myyntiin. Myynti 

riippuu enemmän ydintoimintoa harjoittavien tytäryhtiöiden kysynnästä. 

Kuukausiraportoinnissa mitataan myös varaston arvoa. Raportoinnista saadaan tarkasteltua, 

pieneneekö case-yrityksen varaston arvo tavoitellusti varastonohjauksen mallia hyödyntämällä. 

Kuukausiraportoinnissa seuratun epäkuranttien kirjausten määrän tulee vähentyä nimikkeiden 

seurannan ja ohjauksen tehostuessa. Case-yrityksessä epäkuranttien alaskirjauksia tehdään 

kerran vuodessa. Varastojen kiertonopeuden tulee kasvaa varastojen arvon pienentyessä. 

Tilattujen rivien määrä tulee lisääntyä edellä mainitusti kasvavaa myyntiä seuraten. Tilattujen 

rivien määrä ei kumminkaan kasva merkittävästi case-yrityksen ulkoisen kysynnän pysyessä 

pääsääntöisesti vakiona. Siirrot liikennöintiyksiköistä takaisin keskusvarastolle voivat alussa 

kasvaa, kun nimikkeitä otetaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Ajan kuluessa 

keskusvarastolle tehtävien palautussiirtojen määrän tulee kumminkin vähentyä. Myöhemmässä 

vaiheessa tapahtuva palautussiirtojen vähentyminen perustuu nimikkeiden ohjauksen 

tehostumiseen. Nimikkeitä ei toimiteta turhaan yksiköiden varastoihin. Toiminnan tehostuessa 

ja varastoinnin seurannan tarkentuessa toimitusaikojen tulee lyhentyä. Liikennöintiyksiköiden 

reklamaatioiden määrä vähenee toiminnan ja palvelevuuden parantuessa.  

 

Uusina mittareina kustannuslaskentaan (CA) ja kustannusjohtamiseen (CM) liittyviä mittareita 

kyettäisiin hyödyntämään varastonohjauksen mallin vaikutusten mittaamisessa. Selvittämällä 

pääoman painotettu keskikustannus (WACC) ja pääoman veloitus, saadaan seurattua varastojen 

pienentymisestä seuranneet vaikutukset. Taloudellisen lisäarvon (EVA) seuraaminen ei ole 

paras mahdollinen mittari case-yrityksen toiminnan seurantaan. Ei ole tavoiteltavaa tuottaa 

tulosta case-yritykselle muiden tytäryhtiöiden kustannuksella. Toki case-yrityksen tulee tuottaa 

arvoa koko konsernin toiminnalle. Myös pääoman tuottoasteen (ROI) mittaaminen case-

yrityksen tasolla on samasta syystä heikosti soveltuva mittari kokonaisuuden näkökulmasta.  

 

5.3 Suunnitelma tutkimuksen lisätietojen keräämiseksi  

 

Kirjallisuusosion teoriatutkimuksessa selvisi, että kokonaisuuden suorituskykyä voidaan 

parantaa useiden suorituskyvyn osa-alueiden kehittämisen kautta. Tutkimuksen loppuun 

saattamiseksi kerätään case-yrityksestä käytännön empiiristä tietoa aiheeseen liittyen. Tietoja 

kerätään systemaattisesti. Suoritettava lisäselvitys voidaan nähdä evaluaatiotutkimuksena, 

koska tutkimuksen kyselyssä selvitetään asiantuntijoiden näkemyksiä edellä kehitettyjen 
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hypoteesien toimivuudesta. Tutkimuksessa voidaan nähdä myös konstruktiivisen tutkimuksen 

piirteitä, koska tutkimuksella edistetään uutta menettelyä tai välineistöä. Aineistona lopulliseen 

tutkimukseen käytetään case-yrityksen asiantuntijoilta kerättäviä näkemyksiä, edellä 

selvitettyjä aikaisempia tutkimustietoja sekä ankkuroiduista teorioista muodostettuja 

hypoteeseja. Kyselyllä haetaan vahvistusta edellä esitetyille tutkimukseen liittyville 

hypoteeseille. Kyselylomake, on strukturoitu. Kyselylomake valitaan tietojen keräämiseen, 

koska sen avulla tietojen käsittely on tehokasta. Kyselyn tiedot muutetaan muuttujiksi tietojen 

jatkoanalyyseja varten. Otantana kyselyssä käytetään case-yrityksen asiantuntijoita, jotka 

toimivat tiiviisti selvitettävien asioiden parissa. Kysely lähetettiin neljälle henkilölle ja kaikki 

vastasivat kyselyyn. Kyselyn kohtiin vastataan viisiportaisen Likert-asteikon mukaisesti. 

Kyselyn vastausvaihtoehdot yhdestä viiteen ovat täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei 

samaa eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä. 

 

Tietoja selvitetään kolmesta tämän tutkimuksen tutkimuskysymykseen liittyvästä aiheesta. 

Tietojen keräyksen yksityiskohtaisemmat kysymykset muodostetaan hyödyntäen edellä 

selvitettyjä aiempia tutkimustietoja ja case-yrityksen toiminnan vertailuja teoriatietoihin. 

Lisäksi tietoja kerätään case-yrityksen suorituskyvyn kehittämiseksi esitetyistä hypoteeseista. 

Tiedot kerätään asiantuntijoiden näkemyksistä. Näkemyksiä kerätään case-yrityksen 

suorituskyvyn kehittämiseksi soveltuvista keinoista. Näkemyksistä selvitetään suorituskyvyn 

kehittämisen keinojen tärkeysjärjestyksiä. Näkemyksiä kerätään hypoteesina kehitetyn 

suorituskyvyn kehittämisen mallin tai sen osien soveltuvuudesta käytäntöön. Näkemyksiä 

kerätään myös hypoteesina esitetyistä suorituskyvyn kehittämisen mallin vaikutusten 

mittaamisen keinoista. Seuraavassa esitettynä tietojen selvittämiseksi muodostetut kyselyn 

väittämät: 

 

1) Seuraavista keinoista on apua case-yrityksen (keskusvaraston) suorituskyvyn 

kehittämisessä. 

a) Varastointimääriin on panostettava. (Tarkoittaen optimaalista varastointimäärää.) 

b) Tilausmääriin on panostettava. (Tarkoittaen optimaalista tilausmäärää.) 

c) Kiertämättömien nimikkeiden seurantaan on panostettava. 

d) Materiaalivirran ohjaukseen on panostettava. 

e) Materiaalivirran tasaisuuteen on panostettava. 

f) Nimikkeiden luokittelua on hyödynnettävä. 
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g) Nimikkeiden myynnin arvoon perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

h) Nimikkeiden tapahtumien määriin perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

i) Nimikkeiden kriittisyyteen perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

j) Nimikkeiden toimitusaikaan perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

k) Osan elinkaaren vaiheeseen perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

l) Suorituskyvyn mittaamista voidaan hyödyntää tehokkaammin tavoitteiden 

asettamisessa ja motivoinnissa. 

m) Ennusteiden tekoa on hyödynnettävä tehokkaammin. 

n) Ennusteiden yhteydessä ennustevirheiden laskentaa on hyödynnettävä. 

o) Tilausten käsittelyn ja tehokkuuden seurantaan on panostettava. 

p) Asiakastiedon seurantaan on panostettava. 

q) Toimittajatietojen seurantaan on panostettava. 

r) Rahtikustannusten seurantaan on panostettava. 

s) On selvitettävä mitä on järkevä varastoida ja mitä kannattaa hankkia suoraan ulkoa. 

t) Suorituskyvyn mittareiden osa-alueiden tasapainoon on panostettava. 

u) Resurssien jakamisen ja hyödyntämisen mittaamiseen on panostettava. 

 

2) Seuraavista suorituskyvyn kehittämisen malliin liitetyistä osa-alueista on apua case-

yrityksen (keskusvaraston) suorituskyvyn kehittämisessä. 

a) Kumulatiiviseen myyntiin perustuva nimikkeiden luokittelu on hyödynnettävissä. 

b) Riiton laskenta on hyödynnettävissä toimintojen suorituskyvyn kehittämisessä. 

c) Toimitusaika kyetään laskemaan ja hyödyntämään suorituskyvyn kehittämisessä. 

d) Varastonpitokustannus kyetään laskemaan ja hyödyntämään suorituskyvyn 

kehittämisessä. 

e) Täydennyseräkustannus kyetään laskemaan ja hyödyntämään suorituskyvyn 

kehittämisessä. 

f) Taloudellisen tilauseräkoon laskenta kyetään hyödyntämään suorituskyvyn 

kehittämisessä. 

g) Riittojen luokkakohtainen määrittäminen kyetään hyödyntämään suorituskyvyn 

kehittämisessä. 

h) Varmuusvaraston laskenta kyetään hyödyntämään suorituskyvyn kehittämisessä. 

i) Kiertovaraston laskenta kyetään hyödyntämään suorituskyvyn kehittämisessä. 
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j) Esitetystä varastonohjauksen mallista voidaan hyötyä case-yrityksen suorituskyvyn 

kehittämisessä. 

k) Varastonohjauksen mallilla voidaan olettaa saavutettavan varastoihin sitoutuneen 

pääoman määrän pieneneminen. 

 

3) Seuraavia seikkoja on aiheellista seurata case-yritykselle esitetyn suorituskyvyn 

kehittämisen mallin vaikutusten mittaamisessa. 

a) Varaston arvo 

b) Myynnin arvo 

c) Epäkuranttikirjausten määrä 

d) Varastojen kiertonopeus 

e) Tilattujen rivien määrä 

f) Palautussiirtojen määrä keskusvarastolle 

g) Toimitusajan pituus 

h) Pääoman painotettu keskikustannus (WACC) 

i) Taloudellisen lisäarvon (EVA) 

j) Pääoman tuottoasteen (ROI) 

 

5.4 Tietojen keräämisen toteutus 

 

Tietojen keräämiseksi tehtiin Excel-taulukko. Taulukossa oli esitetty väittämiä, joiden 

merkityksen tärkeydestä case-yrityksen toimintojen parissa työskenteleviltä asiantuntijoilta 

pyydettiin näkemykset. Taulukossa kysymykset oli ryhmitelty edellä mainitusti kolmeen 

ryhmään. Vastaajilta pyydettiin näkemykset taulukkoon viisiportaisen Likert-asteikon 

mukaisesti. Kysely lähetettiin neljälle kohdehenkilölle viikon 42 alussa sähköpostitse. 

Kyselyyn liittyen viestittiin tarkennuksia aiheeseen liittyen. Vastaajat perehtyivät aiheeseen. 

Vastaukset saatiin viikon 44 lopulla sähköpostitse. Vastaajille sähköpostitse lähetetyn Excel-

taulukon kolmeen osaan ryhmitellyt monivalintaväittämät liitteessä 5. 

 

5.5 Kerättyjen tietojen analysointi 

 

Kyselyn tulosten kvantitatiivista analysointia varten vastaukset esitettiin muuttujina. Vastaus 

täysin erimieltä määritettiin arvoksi yksi. Jokseenkin samaa mieltä määritettiin arvoksi kaksi. 
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Ei samaa eikä erimieltä määritettiin arvoksi kolme. Jokseenkin samaa mieltä määritettiin 

arvoksi neljä. Täysin samaa mieltä määritettiin arvoksi viisi. Saatuja arvoja tarkasteltiin 

asteikossa yhdestä viiteen. Kaikkien vastausten osalta tarkasteltiin keskiarvoa, keskihajontaa 

sekä vastausten arvojen frekvenssejä. Väittämien vastauksista tarkasteltiin yksittäisiä 

vastauksia, vastauksien keskiarvoja ja vastauksien keskihajontoja. Tutkimuksen kyselyn 

suppeaksi rajoittuneen koon vuoksi käytettyjen kyselyn mittareiden tulosten tarkastelussa on 

syytä olla kriittinen. Etenkin hajonnan ja frekvenssin tarkastelun osalta voidaan todeta vain, 

olivatko kyselyyn valitut henkilöt missä määrin yksimielisiä vastauksissaan. Vastausten 

osoittautuessa melko yhdensuuntaisiksi, kyettiin keskiarvolla ilmaisemaan tiivistetysti, kuinka 

väittämiin yleisesti suhtauduttiin. Kyselyn vastaukset ovat tarkasteltavissa myös yksittäisen 

vastaajan tasolla liitteen kuvaajista. Kuvaajat kyselyn vastauksien osalta liitteessä 6. 

 

Kokonaistarkastelun osalta tehtiin seuraavia havaintoja. Kokonaisluvuksi pyöristettynä 

kaikkien vastausten keskiarvo oli neljä. Tämä tarkoitti vastausta jokseenkin samaa mieltä. 

Kaikkien vastausten keskihajonta oli kokonaisluvuksi pyöristettynä yksi. Kaikkien annettujen 

vastausvaihtoehtojen frekvenssit olivat seuraavat.  Täysin erimieltä vastattiin yhden kerran. 

Jokseenkin eri mieltä vastattiin 18 kertaa. Ei samaa eikä eri mieltä vastauksia käsitettiin olleen 

kaikkiaan 36 kertaa. Jokseenkin samaa mieltä vastattiin kaikkiaan 58 kertaa. Täysin samaa 

mieltä vastattiin kaikkiaan 55 kertaa. Tämän tarkastelun osalta voidaan tehdä seuraavia 

johtopäätöksiä. Kaikki vastaukset painottuivat enemmän samaa mieltä oleviin vastauksiin. 

Vastauksien tuloksiin vaikutta kyselyyn valitut väittämät. Väittämiksi valittiin jo aiemman 

teoriatarkastelun pohjalta suotuisiksi oletettuja väittämiä. Oletukset osoittautuivat 

kyselytutkimuksen osalta oikean suuntaisiksi. Kokonaistarkastelun keskihajonta osoittaa myös 

kyselyn kohdehenkilöiden vastausten olevan melko yhdenmukaiset. Suurta erimielisyyttä ei ole 

havaittavissa.  

 

Yleisiä case-yrityksen suorituskyvyn kehittämisen keinoja käsitelleiden väittämien osalta 

tehtiin seuraavia havaintoja. Kahteen väittämään liittyen ei ollut hajontaa vastauksissa ja 

vastaukset olivat yksimieliset. Ensimmäisen yksimielisen väittämän mukaan kiertämättömien 

nimikkeiden seurantaan on panostettava. Siihen kaikki vastasivat täysin samaa mieltä. Toisen 

yksimielisen väittämän mukaan on selvitettävä mitä kannattaa varastoida ja mitä hankkia ulkoa. 

Tähän liittyen vastattiin keskiarvoisesti jokseenkin samaa mieltä. Suurin keskihajonta liittyi 

väittämään, jonka mukaan nimikkeiden kriittisyyteen perustuvaa luokittelua tulee seurata. 
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Senkin osalta vastauksien keskiarvo oli jokseenkin samaa mieltä. Vahvimmin samaa mieltä 

oltiin vastausten keskiarvon mukaan seuraavien väittämien kanssa. Varastointimääriin on 

panostettava. (Tarkoittaen optimaalisia varastointimääriä.) Tilausmääriin on panostettava. 

(Tarkoittaen optimaalisia tilausmääriä.) Kiertämättömien nimikkeiden seurantaan on 

panostettava. Nimikkeiden tapahtumien määriin perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

Vähiten samaa mieltä oltiin seuraavien väittämien kanssa. Materiaalivirran tasaisuuteen on 

panostettava. Asiakastiedon seurantaan on panostettava. Toimittajatietojen seurantaan on 

panostettava. Näiden vastausten keskiarvot jäivät ei samaa eikä eri mieltä vastauksen arvon 

alapuolelle.   

 

Esitetyn suorituskyvyn kehittämisen malliin liittyvien väittämien osalta tehtiin seuraavia 

havaintoja. Hajontaa ei ollut ja yksimielisesti vastattiin seuraavien väittämien osalta. 

Varmuusvaraston laskenta kyetään hyödyntämään suorituskyvyn kehittämisessä. 

Kiertovaraston laskenta kyetään hyödyntämään suorituskyvyn kehittämisessä. Molempien 

vastausten keskiarvo oli jokseenkin samaa mieltä. Suurin hajonta liittyi seuraavaan väittämään. 

Varastonohjauksen mallilla voidaan olettaa saavutettavan varastoihin sitoutuneen pääoman 

pieneneminen. Tämän vastauksen keskiarvo oli myös jokseenkin samaa mieltä. Seuraavien 

väittämien osalta oltiin eniten samaa mieltä. Täydennyseräkustannus kyetään laskemaan ja 

hyödyntämään suorituskyvyn kehittämisessä. Taloudellisen tilauseräkoon laskenta kyetään 

hyödyntämään suorituskyvyn kehittämisessä. Esitetystä varastonohjauksen mallista voidaan 

hyötyä case-yrityksen suorituskyvyn kehittämisessä. Seuraavien väittämien osalta oltiin 

vähiten samaa mieltä. Kumulatiiviseen myyntiin perustuva nimikkeiden luokittelu on 

hyödynnettävissä toimintojen suorituskyvyn kehittämisessä. Riiton laskenta on 

hyödynnettävissä toimintojen suorituskyvyn kehittämisessä. Näidenkin vastausten keskiarvo 

oli kumminkin hiukan suurempi, kuin ei samaa eikä eri mieltä.      

 

Case-yrityksen suorituskyvyn kehittämisen mallin vaikutusten mittaamiseen liittyvien 

väittämien osalta tehtiin seuraavia havaintoja. Seuraavan väittämän suhteen ei ollut hajontaa ja 

oltiin yhtä mieltä. Epäkuranttikirjausten määrää on aiheellista seurata. Tämän suhteen oltiin 

täysin samaa mieltä. Suurin hajonta liittyi väittämään, että varastojen kiertonopeutta tulee 

seurata. Tämänkin suhteen vastauksen keskiarvo oli kumminkin jokseenkin samaa mieltä. 

Vahvimmin samaa mieltä oltiin juuri epäkuranttikirjausten seurannan tärkeyden osalta. Vain 

kolme väittämää saivat keskiarvoisesti hiukan heikommat näkemyksen, kuin jokseenkin samaa 
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mieltä. Väittämät liittyivät seuraaviin taloudellisten mittarien seuraamiseen. Pääoman 

painotettua keskikustannusta (WACC) tulee seurata. Taloudellista lisäarvoa (EVA) tulee 

seurata. Pääoman tuottoastetta (ROI) tulee seurata. Näiden kolmen väittämän osalta vastausten 

keskiarvot jäivät hiukan heikommiksi, kuin ei samaa eikä erimieltä. 

 

Case-yrityksessä suoritetun kyselyn yhteydessä kerättiin joitain huomionarvoisia näkemyksiä. 

Ennusteiden nähtiin olevan hyödynnettävissä erityisesti kausiluontoisten huoltojen ja muiden 

ennakointia vaativien toimintojen yhteydessä. Nimikemäärien laskentaan liittyen nähtiin 

oleelliseksi, että ei laskettaisi vain kappalemääriä. Tulisi laskea käyttöeriä. Joitain tuotteita 

menee säännöllisesti tietty määrä huollettavaan kohteeseen. Varastojen kokojen määritykseen 

liittyen nousi esiin seuraava seikka. On oleellista huomioida myös koko konsernin varastojen 

tasoa. Ei saa painottaa liiallisesti vain keskusvaraston saldojen seurantaa. Varastoihin 

sitoutuneen pääoman seurantaan liittyen tuli esiin seuraava seikka. Varaston arvo saa myös 

kasvaa joiltain osin, jos sillä saavutetaan merkityksellinen palveluasteen paraneminen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

Edellä tarkasteltiin varaosatoimintojen suorituskykyyn vaikuttavia seikkoja. Lisäksi 

tarkasteltiin, kuinka näitä kyseisiä asioita voidaan mitata ja ohjata. Ensimmäiseksi kerättiin 

kirjallisuudesta teoriatietoa. Teoriaosuudessa selvisi, että kokonaisuuden suorituskykyä 

voidaan kehittää usean suorituskyvyn osa-alueen kehittämisen kautta. Seuraavana vaiheena 

teoriatietoa hyödynnettiin case-yrityksen toimintojen tarkastelussa. Case-yrityksen toimintojen 

tarkastelun yhteydessä selvitettiin tietoja case-yrityksen tapauksen suorituskyvyn kehittämisen 

mahdollisuuksista. Edelleen selvitettiin case-yrityksen tapauksessa merkittävimmiksi arvioidut 

suorituskyvyn kehittämisen kohteet. Merkittävimmäksi arvioituun kohteeseen suunniteltiin 

malli case-yrityksen suorituskyvyn kehittämisen tapaukseen soveltuvaksi. Suunnitellun 

suorituskyvyn kehittämisen mallin pohjalta tarkasteltiin sen syy-seuraussuhteita. Lisäksi 

tarkasteltiin, kuinka suunnitellun suorituskyvyn kehittämisen mallin vaikutuksia 

suorituskykyyn voidaan mitata. Tehtyjen hypoteesien pohjalta suunniteltiin kyselytutkimus 

case-yrityksen kyseisten toimintojen yhteydessä toimiville asiantuntijoille. Kyselyn avulla 

selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä esitettyjen hypoteesien toimivuudesta. Kyselyn 

tulokset muutettiin kvantitatiivisesti mitattavaan muotoon. Tulokset analysoitiin osissa ja niistä 

muodostettiin synteesinä kokonaiskuva merkittävimmistä case-yrityksen tapausta koskevista 

tekijöistä. 

 

Tämä luku kokoaa tiivistetysti johtopäätökset edellä tehdyistä tarkasteluista. Ensimmäisenä 

tässä luvussa käsitellään keskeiset tutkimuksen tulokset. Toisessa vaiheessa arvioidaan 

saavutettuja tutkimustuloksia. Viimeisenä vaiheena käsitellään jatkotoimenpiteitä ja 

jatkokehitysmahdollisuuksia varaosatoimintojen suorituskyvyn kehittämiseen liittyen. 

  

6.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

 

Tämä tutkimus keskittyi suorituskyvyn kehittämisen keinojen selvittämiseen. Selvitetyt 

suorituskyvyn kehittämisen keinot järjestettiin myös merkityksensä osalta tärkeysjärjestykseen. 

Tärkeimpään keinoon liittyen kehitettiin malli suorituskyvyn kehittämisessä sovellettavaksi. 

Mallia tarkastellen selvitettiin keinojen vaikutuksia ja mittaamista. Vaikutuksien selvittämisen 

lisäksi tarkasteltiin vaikutuksien syy-seuraussuhteita aina case-yrityksen ylimpiin tavoitteisiin 

saakka. Tarkasteltaviin seikkoihin liittyen kehitettiin ensin hypoteesit kirjallisuustutkimuksen 
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ja case-yrityksen tietoja tarkastelemalla. Vahvistusta hypoteeseille ja lopullisia tutkimuksen 

ratkaisuja selvitettiin case-yrityksen asiantuntijoille suunnatun kyselytutkimuksen avulla. 

 

Tämän tutkimuksen keskeisten tulosten selvittämistä tarkennettiin tutkimuskysymysten avulla. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on seuraava. Mitä keinoja on käytettävissä suorituskyvyn 

kehittämiseen toimittaessa varaosatoiminnoissa? Alustavaan tutkimukseen perustuen 

kyselytutkimuksessa esitettiin 21 yleistä suorituskyvyn kehittämiseen vaikuttavaa tekijää. 

Kyselyn vastauksien perusteella 16 keinoa voitiin nähdä hyödyllisiksi case-yrityksen 

suorituskyvyn kehittämisen apuna. Niiden osalta kyselytutkimuksen vastauksien keskiarvo oli 

suurempi kuin ei samaa eikä eri mieltä. Keinot olivat seuraavat. Varastointimääriin on 

panostettava. (Tarkoittaen optimaalisia varastointimääriä.) Tilausmääriin on panostettava. 

(Tarkoittaen optimaalisia tilausmääriä.) Kiertämättömien nimikkeiden seurantaan on 

panostettava. Materiaalivirran ohjaukseen on panostettava. Nimikkeiden luokittelua on 

hyödynnettävä. Nimikkeiden tapahtumien määriin perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

Nimikkeiden kriittisyyteen perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. Nimikkeiden 

toimitusaikaan perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. Osan elinkaaren vaiheeseen 

perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. Suorituskyvyn mittaamista voidaan hyödyntää 

tehokkaammin tavoitteiden asettamisessa ja motivoinnissa. Ennusteiden tekoa on 

hyödynnettävä tehokkaammin. Ennusteiden yhteydessä ennustevirheiden laskentaa on 

hyödynnettävä. Rahtikustannusten seurantaan on panostettava. On selvitettävä mitä on järkevää 

varastoida ja mitä kannattaa hankkia suoraan ulkoa. Suorituskyvyn mittareiden osa-alueiden 

tasapainoon on panostettava. Resurssien jakamisen ja hyödyntämisen mittaamiseen on 

panostettava.  

 

Toinen tutkimuskysymys on seuraava. Mitkä ovat tehokkaimmat keinot suorituskyvyn 

kehittämiseksi toimittaessa varaosatoiminnoissa? Alustavaan tarkasteluun pohjautuvasta case-

yrityksen kyselytutkimuksesta saatiin seuraavat tulokset. Neljä merkitsevintä keinoa on listattu 

tärkeimmästä heikompaan. Vastausten keskiarvojen mukaan eniten samaa mieltä oltiin 

seuraavien väittämien kanssa. Varastointimääriin on panostettava. (Tarkoittaen optimaalisia 

varastointimääriä.) Tilausmääriin on panostettava. (Tarkoittaen optimaalisia tilausmääriä.) 

Kiertämättömien nimikkeiden seurantaan on panostettava. Nimikkeiden tapahtumien määriin 

perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. Näiden keinojen osalta väittämä kyselyn vastausten 

keskiarvo oli pyöristettävissä vastaukseen täysin samaa mieltä. 
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Kolmas tutkimuskysymys on seuraava. Kuinka varaosatoimintojen suorituskyvyn kehittämistä 

voidaan mitata? Alustavaan tutkimukseen perustuen esitettiin kyselytutkimuksessa 10 

väittämää. Case-yrityksessä suoritetun kyselytutkimuksen avulla saatiin selvitettyä seitsemän 

keinoa varaosatoimintojen suorituskyvyn kehittämisen mittaamiseen. Mittareita olivat varaston 

arvo, myynnin arvo, epäkuranttikirjausten määrä, varastojen kiertonopeus, tilattujen rivien 

määrä, palaussiirojen määrä keskusvarastolle ja toimitusajan pituus. Nämä mittarit ovat jo 

pitkälti käytössä case-yrityksen kuukausiraportoinnin yhteydessä. Kolme kyselytutkimuksessa 

uusina esitettyä taloudellista mittaria karsiutuivat pois. Case-yrityksen toimiminen 

tukitoimintojen parissa painottaa mittausta enemmän ei taloudellisten seikkojen seurantaan. 

Kaikkien seurattaviksi valikoituneiden mittarien osalta kyselytutkimuksen vastauksien 

keskiarvo oli suurempi, kuin jokseenkin samaa mieltä.  

 

6.2 Tulosten arviointi 

 

Vastaukset selvitettiin teoriaosuudessa kerättyjä pohjatietoja hyödyntämällä. Soveltavassa 

osuudessa teoriaosuudessa selvitettyjä tietoja verrattiin case-yrityksestä käytössä olleisiin 

tietoihin. Case-yrityksen ja teoriaosuuden varaston toimintojen, varaosatoimintojen ja huollon 

toimintojen vertailussa saatiin paljon hyödyllistä tietoa. Edellisten vaiheiden pohjalta 

muodostettiin hypoteesit. Lopulliset vastaukset selvitettiin case-yrityksessä suoritetun 

kyselytutkimuksen avulla. Kyselyosuuden avulla saatiin selvitettyä käytettävissä olevia keinoja 

case-yrityksen suorituskyvyn kehittämiseen. Lisäksi kyseisessä osuudessa saatiin vahvistus 

case-yrityksessä jo aiemmissa strukturoimattomissa haastatteluissa esiin nousseille 

näkemyksille.  

 

Kyselytutkimusten kvantitatiivisen kokonaistarkastelun pohjalta voitiin tehdä seuraavia 

päätelmiä. Kyselytutkimuksen kaikkien vastausten keskiarvo oli kokonaisluvuksi pyöristettynä 

neljä. Arvo merkitsi vastausta jokseenkin samaa mieltä. Kaikkien vastausten osalta tehtiin 

seuraavia havaintoja. Jokseenkin eri mieltä vastattiin 18 kertaa. Ei samaa eikä eri mieltä 

tulkittiin olevan vastattu 36 kertaa. Jokseenkin samaa mieltä vastattiin 58 kertaa. Täysin samaa 

mieltä vastattiin 55 kertaa. Vastaukset painottuivat enemmän samaa mieltä oleviin vastauksiin. 

Tämä johtuu kyselytutkimusta edeltävästä kirjallisuustutkimuksesta, case-yrityksen 

tarkastelusta ja niihin pohjautuvasta väittämien valinnasta. Aiemmista tutkimuksista oli 
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selvitetty vain keinoja, joiden oli nähty olevan pääasiassa toimialalla hyödynnettäviksi 

havaittuja. Tämä tutkimus oli intentionaalinen ja tarkoitushakuinen.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitetyt pohjatiedot on saatu tarkkailemalla kerättyjä tietoja tutkimuksen 

suorittajan toimesta. Tulokset perustuvat suurimmaksi osaksi tutkimuksen suorittajan 

kvalitatiivisiin selvityksiin ja havaintoihin teoriatietojen ja case-yrityksen tietojen pohjalta 

tehdyistä tarkasteluista. Tähän tutkimukseen liittyvissä tarkasteluissa tietoisesti huomioitiin ja 

vältettiin tutkimuksen suorittajasta aiheutuvia mahdollisia harhaanjohtavia subjektiivisten 

näkemysten vaikutuksia.  

 

Lopullinen empiirinen tutkimustulos selvitettiin kyselytutkimuksena. Kyselytutkimuksen 

analysointia suoritettiin kvantitatiivisesti. Suoritettua kyselytutkimusta on syytä tarkastella 

kriittisesti. Kyselytutkimuksen otanta oli suppea. Empiirinen kyselytutkimus rajattiin 

tarkastelemaan vain case-yritystä. Case-yrityksestä kyselyn otokseen valittiin tiiveimmin 

tutkittavan aiheen parissa työskentelevät asiantuntijat. Otokseen valittuja asiantuntijoita oli 

tapauksessa käytettävissä vain neljä henkilöä. Kyselytutkimuksen yhteydessä hyödynnettiin 

viisiportaista Likert-asteikkoa. Kvantitatiivisesti tarkasteltavia kyselyn tuloksia tarkasteltiin 

keskiarvon, frekvenssin ja keskihajonnan avulla. Erityisesti kyseisten mittarien tuloksia näin 

suppean kyselyn yhteydessä on syytä tulkita kriittisesti. Keskihajonnan osalta voidaan päätellä 

vain vastaajien olleen jokseenkin samalla kannalla vastauksissaan. Yhdensuuntaisten 

vastausten myötä hyödynnettiin tässä tutkimuksessa keskiarvoa vastausten tulosten 

esittämisessä tiivistetysti. Myös keskiarvon käyttöä näin suppean kyselyn yhteydessä yleisesti 

on syytä tarkastella varauksella. 

 

Kyselytutkimukseen perustuen, tämän tutkimuksen tulokset ovat käyttökelpoisia case-

yrityksen toiminnan kehittämisessä hyödynnettäviksi. Lisäksi tutkimuksen tuloksia on 

hyödynnettävissä muiden vastaavilla aloilla toimivien toiminnan kehittämisessä. Valittu 

tutkimuksen aihe on tarpeellinen ja ajankohtaista lisätietoa on hyödyllistä selvittää. Case-

yrityksen ja vastaavalla alalla toimivien on syytä tarkkailla ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. 

Näin voidaan reagoida ympäristön muutoksesta aiheutuviin kehitystarpeisiin. 

Teollisuuspolitiikan, infrastruktuurin, lupajärjestelmien, sairauksien ja markkinoiden 

muutoksien vaikutuksista case-yrityksen alalla on havaittu vaikutuksia. Case-yritykseen 

liittyvällä toimialalla muutoksia tapahtuu jatkuvasti kaikilla osa-alueilla. Alaan liittyvä 
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tekniikka kehittyy toiminnan työkalujen, varastoitavien nimikkeiden ja huollettavan kaluston 

osalta. Osaamisen kehittämiseen on perusteltua panostaa resursseja. Tämän tutkimuksen 

suorittaminen perustuu kuvattuihin ongelmakohtiin ja muutostarpeisiin varautumiseen.  

 

Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä case-yrityksen tapaukseen liittyen kyettiin selvittämään 

paljon mahdollisuuksia suorituskyvyn ja toiminnan kehittämiselle. Tässä tutkimuksessa 

selvinneistä suorituskyvyn kehittämisen mahdollisuuksista saatiin selvitettyä merkittävimmät. 

Merkittävimpien kehityskohteiden valinta liittyy resurssien riittävyyden mitoitukseen ja 

kehityskohteiden toteuttamisen järjestykseen. Tutkimuksen ohessa esitettiin hypoteesina malli 

tärkeimmän suorituskyvyn osa-alueen kehittämiseksi. Malli on hyödynnettävissä case-

yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi mallin kehittämisen vaiheista tehty kuvaus on 

hyödynnettävissä kaikkien vastaavalla alalla toimivien tarpeisiin. Esitettyyn malliin liittyen 

selvitettiin, kuinka sen vaikutuksia voidaan mitata case-yrityksen toiminnan tavoitteisiin 

liittyviltä osin. Lisäksi tarkasteltiin kehitettävien kohteiden syy-seuraussuhteita. Suorituskyvyn 

kehittämisen mittaaminen on oleellista kehityskohteiden vaikutusten havaitsemiseksi ja 

ohjaamiseksi. Lisäksi mittaamisen avulla voidaan arvioida kehitettävän alueen vaikutuksia 

case-yrityksen toiminnan ylimmän tason tavoitteisiin liittyen. 

 

6.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset  

 

Jo tutkimuksen aihetta selvitettäessä ja tarkastelun aluetta rajattaessa selvisi useita 

tutkimusmahdollisuuksia. Myös tämän tutkimuksen suorittamisen yhteydessä tuli vastaan uusia 

aiheita, joita olisi tarpeellista tutkia syvällisemmin. Tässä tutkimuksessa alkuun selvitettyjen 

asioiden osalta on tehtävissä myös paljon syvällisempiä jatkotutkimuksia. Tämän tutkimuksen 

case-yrityksen tarkastelussa selvisi seuraavia alaan liittyviä jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. 

Etenkin case-yrityksen ja yleisesti saman alan toiminnassa on merkittävää hyötyä tehokkaasta 

ja monipuolisesta nimikkeiden luokittelun käytöstä. Suuri nimikemäärää on muutoin työlästä 

seurata ja hallita. Nimikkeiden luokittelun kehittämistä moniulotteisemmaksi on aiheellista 

tutkia. Varmuusvaraston määrittämistä edellä käytetyn vakioriiton sijaan 

palveluasteperusteisen laskennan avulla tulee selvittää. Esitettyä varaston ohjauksen 

suunnittelun mallia on kehitettävä kaikilta osin tarkemmaksi. Lisäksi on tutkittava, onko 

varaston ohjauksen suunnittelun mallissa osa-alueita, joita voidaan hyödyntää varasto-

ohjelmistojen kehityksen yhteydessä. Ennustamisen menetelmien hyödyntämistä käytännössä 
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on tutkittava. Myös ennustamisen työkalujen hyödyntämistä varasto-ohjelmien kehityksen 

yhteydessä on aiheellista tutkia. Ennustamisen menetelmien lisäksi ennustamisen virheiden 

laskentaa tulee selvittää. Ennusteiden virheiden selvittämisellä on oleellinen merkitys 

ennusteiden tulosten tarkkuuteen. Ennustamisessa on korostettu ennustamisen menetelmien ja 

ennustamisen virheiden menetelmien tapauskohtaisen valinnan merkitystä. Jatkotutkimuksena 

tulisi selvittää perusteita näiden menetelmien kohdistamiseksi tapauksille niiden 

ominaisuuksien perusteella. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tässä luvussa kootaan yhteenveto koko tutkimuksen suorituksesta ja tuloksista. Yhteenveto on 

jaettu kuuteen osaan. Ensin selvitetään tutkimuksen tausta. Toisena selvitetään tutkimukselle 

asetettu tavoite. Kolmantena selvitetään mitä tutkimuksessa tehtiin. Neljäntenä selvitetään, 

miten tutkimuksen suoritus toteutettiin. Viidentenä kerrataan tutkimuksen keskeisimmät 

tulokset. Kuudentena ja viimeisenä esitetään johtopäätökset tutkimukseen liittyen.  

 

Tausta 

 

Yritysten on muutettava toimintaansa ympäristön muutosten mukana. Toiminnan kehittäminen 

ei tule koskaan valmiiksi. Vaikka yrityksen toimintamalli olisi paras mahdollinen ei se 

välttämättä ole sitä enää tulevaisuudessa. Toimintaa on kehitettävä monesta syytä. Kilpailijat 

kehittävät toimintaa. Jotta omaa toimintaa pystytään jatkamaan, on pysyttävä mukana 

kilpailussa. Kehittämällä toimintaa voidaan tuottaa jatkossa ympäristöystävällisemmin ja 

vähemmän resursseja kuluttaen. Kun toiminta opitaan suorittamaan taloudellisemmin ja 

tehokkaammin, voidaan aiemmin siihen käytettyjä resursseja vapautta muihin merkittäviin 

panostuksen kohteisiin. Toimintaa kehitettäessä työntekoa voidaan myös suoraviivaistaa. 

Voidaan jättää turhia työvaiheita pois ja korvata ne tehokkaammilla menettelyillä. Näin myös 

työtä tekevien tahojen työkuormaa, kiirettä ja työhyvinvointia voidaan parantaa. Kun toiminta 

on kannattavaa ja sille on tarvetta, on mahdollista tarjota ihmisille työpaikkoja.  

 

Vaikka toimittaisiin tukitoimintojen parissa, on tuottavuudella ja tehokkuudella vaikutuksensa 

kokonaisuuden kannattavuuteen. Sisäisetkin tukitoiminnot ovat usein ulkoistettavissa. Sisäisten 

tukitoimintojen tuottajat voivat nähdä ulkoiset vastaavien palveluiden tarjoajat kilpailijoinaan. 

Ydintoimintojen tuottaminen on usein tiukkaa kilpailua. Jotta ydintoimintoja voidaan tuottaa 

kannattavasti, on myös tukitoimintojen oltava taloudellisia, tuottavia ja tehokkaita. 

 

Tavoite 

 

Tässä tutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi selvittää keinoja suorituskyvyn kehittämiseen 

toimittaessa varaosatoimintoihin liittyvien tehtävien parissa. Tavoitteisiin liittyen asetettiin 

selkeät tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymyksiä muodostettiin kolme kappaletta. 
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Tutkimuskysymykset olivat seuraavat. Mitä keinoja on käytettävissä suorituskyvyn 

kehittämiseen toimittaessa varaosatoiminnoissa? Mitkä ovat tehokkaimmat keinot 

suorituskyvyn kehittämiseksi toimittaessa varaosatoiminnoissa? Kuinka varaosatoimintojen 

suorituskyvyn kehittämistä voidaan mitata? Suorituskyvyn kehittämisen keinojen selvitys 

rajattiin varaosatoimintoihin liittyväksi. Tarkemmin määriteltynä selvitys rajattiin 

käsittelemään varaosatoimintojen, varastoinnin toimintojen ja huollon toimintojen osa-alueita. 

Alueen rajaus liittyi tutkimuksessa tarkastellun case-yrityksen toimintoihin. Case-yritys on osa 

suurempaa konsernia. Case-yritys tuottaa tukitoimintoja konsernin muille tytäryhtiöille. 

Tutkimuksessa käsiteltiin asioita myös tukitoimintojen suorittamisen näkökulmasta. Tapauksen 

empiirinen tarkastelu rajattiin case-yritykseen. Laajemmin muiden konsernin osien toimintaa 

kuvattiin vain tämän tutkimuksen tarkasteluun merkittävästi liittyviltä osin.  

 

Mitä tehtiin  

 

Ensimmäisenä tutkimukseen liittyen määritettiin ja tarkennettiin tutkimuksen kohde. 

Seuraavaksi selvitettiin kirjallisuudesta tietoa aiemmista aiheisiin liittyvistä tutkimuksista. 

Kolmantena selvitettyä teoriatietoa verrattiin käytettävissä olleeseen empiiriseen tietoon case-

yrityksestä. Tutkimus kytkettiin aiempaan teoriatietoon. Neljäntenä vaiheena kehitettiin 

hypoteeseja tutkimuksen vastausten selvittämisen pohjaksi. Laajimpana tämän vaiheen osana 

kehitettiin ehdotus varastonohjauksen suunnittelun malliksi. Viidennessä vaiheessa lisää 

empiiristä aineistoa kerättiin kyselytutkimuksella. Kuudentena vaiheena kerätty 

kyselytutkimuksen tieto analysoitiin. Analyysin pohjalta koottiin tietoja alussa asetettuun 

tutkimuksen tavoitteeseen liittyen. 

 

Miten tehtiin 

 

Aiempaa teoriatietoa selvitettiin kirjallisuustutkimuksena. Kirjallisuudesta selvitettiin 

mahdollisimman ajankohtaista ja case-yrityksen toimialaan liittyvää tietoa. 

Kirjallisuustutkimuksen ankkuroitua tietoa verrattiin case-yrityksen toimintaan. Case-

yrityksestä oli tässä vaiheessa käytettävissä havaintoihin ja aiempaan tallennettuun tietoon 

pohjautuvaa materiaalia. Joitain tietoja oli saatu strukturoimattomissa haastatteluissa. Vertailua 

suoritettiin kvalitatiivisesti. Vertailussa tarkasteltiin yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Vertailussa 

kootun tiedon avulla kehitettiin hypoteeseja case-yritykselle soveltuvista suorituskyvyn 
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kehittämisen ja mittaamisen keinoista. Lisäksi kehitettiin malli case-yrityksen varaston 

ohjauksen suunnitteluun. Hypoteeseihin pohjautuen selvitettiin lisää empiiristä tietoa case-

yrityksestä. Tietoa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla sähköpostitse. Kyselytutkimuksessa 

esitettiin väittämiä. Väittämiin pyydettiin vastaamaan Likert-asteikon mukaisesti. Kyselyllä 

selvitettiin suorituskyvyn kehittämisen käyttökelpoisia keinoja, keinojen paremmuusjärjestystä 

ja suorituskyvyn mittaamisen keinoja. Lisäksi kyselyssä selvitettiin näkemyksiä kehitettyyn 

varaston ohjauksen suunnittelun malliin liittyen. Kyselyn tulokset muutettiin kvantitatiivisesti 

mitattavaan muotoon. Kyselyn tuloksia analysoitiin osissa Excelissä suoritettujen 

laskutoimitusten avulla. Analyysien tuloksista muodostettiin myös kuvaajat. Kyselyn tiedoista 

koottiin synteesinä case-yrityksen tapaukseen soveltuva näkemys suorituskyvyn kehittämisen 

keinoista. Tämä tutkimus suoritettiin empiirisenä tutkimuksena. Tutkimuksella selvitettiin 

ratkaisuja reaalimaailman ongelmaan. Tutkimus on myös intentionaalinen. Tutkimuksella 

Kyselytutkimuksella selvitettiin tarkoitushakuisesti empiiristä tietoa teoriaosuuden avulla 

muodostettuihin hypoteeseihin. Tutkimuksessa voidaan nähdä myös evaluaatio-, kehittämis- ja 

toimintatutkimuksen piirteitä. Piirteitä on havaittavissa niiltä osin, kun arvioidaan tuloksia 

tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Konstruktiivisen tutkimuksen piirteitä tutkimuksessa on niiltä 

osin, kun pyritään kehittämään uutta menetelmää tai välinettä. 

 

Tulokset  

 

Case-yrityksen tapauksen pohjalta selvitettiin seuraavat 16 keinoa hyödynnettäviksi 

suorituskyvyn kehittämisessä varaosatoimintojen parissa. Varastointimääriin on panostettava. 

(Tarkoittaen optimaalisia varastointimääriä.) Tilausmääriin on panostettava. (Tarkoittaen 

optimaalisia tilausmääriä.) Kiertämättömien nimikkeiden seurantaan on panostettava. 

Materiaalivirran ohjaukseen on panostettava. Nimikkeiden luokittelua on hyödynnettävä. 

Nimikkeiden tapahtumien määriin perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. Nimikkeiden 

kriittisyyteen perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. Nimikkeiden toimitusaikaan perustuvaa 

luokittelua on hyödynnettävä. Osan elinkaaren vaiheeseen perustuvaa luokittelua on 

hyödynnettävä. Suorituskyvyn mittaamista voidaan hyödyntää tehokkaammin tavoitteiden 

asettamisessa ja motivoinnissa. Ennusteiden tekoa on hyödynnettävä tehokkaammin. 

Ennusteiden yhteydessä ennustevirheiden laskentaa on hyödynnettävä. Rahtikustannusten 

seurantaan on panostettava. On selvitettävä mitä on järkevää varastoida ja mitä kannattaa 
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hankkia suoraan ulkoa. Suorituskyvyn mittareiden osa-alueiden tasapainoon on panostettava. 

Resurssien jakamisen ja hyödyntämisen mittaamiseen on panostettava.  

 

Seuraavat suorituskyvyn kehittämisen keinot selvitettiin tehokkaimmiksi case-yrityksen 

tarkastelun tapauksessa varaosatoimintojen parissa. Varastointimääriin on panostettava. 

(Tarkoittaen optimaalisia varastointimääriä.) Tilausmääriin on panostettava. (Tarkoittaen 

optimaalisia tilausmääriä.) Kiertämättömien nimikkeiden seurantaan on panostettava. 

Nimikkeiden tapahtumien määriin perustuvaa luokittelua on hyödynnettävä. 

 

Seuraavia keinoja selvitettiin olevan hyödynnettävissä varaosatoimintojen parissa 

suorituskyvyn kehittämisen mittaamisessa. Mittareita olivat varaston arvo, myynnin arvo, 

epäkuranttikirjausten määrä, varastojen kiertonopeus, tilattujen rivien määrä, palautussiirojen 

määrä keskusvarastolle ja toimitusajan pituus. Kolme kyselytutkimuksessa uusina mittareina 

esitettyä taloudellista mittaria karsiutuivat pois valinnoista. 

 

Johtopäätökset 

 

Case-yrityksen varaosatoimintojen tapaukseen soveltuvia suorituskyvyn kehittämisen keinoja 

löydettiin edeltävän teorian tarkastelun pohjalta useita. Aiemmin case-yrityksessä esillä olleet 

kehittämisen kohteet osoittautuivat myös nyt suoritetun kyselytutkimuksen perusteella 

merkittäviksi. Alaan liittyvästä kirjallisuustutkimuksesta kyselytutkimukseen valitut väittämät 

osoittautuivat suurimmalta osin myös case-yrityksen tapaukseen soveltuviksi. Suorituskyvyn 

kehittämisen keinojen mittaamiseen soveltui pitkälti jo ennalta case-yrityksen 

kuukausiraportoinnissa käytössä olleet mittarit. Uudet taloudelliset mittarit karsioutuivat 

kyselytutkimuksissa pois. Case-yrityksen tukitoimintojen suorittaminen ohjaa ei-taloudellisten 

mittarien käyttöön.  

 

Jatkotutkimuskohteita tuli tutkimuksen suorittamisen yhteydessä esille useita. Merkittävimmät 

ja läheisimmin tähän case-tutkimukseen liittyvät jatkotutkimuskohteet ovat seuraavat. Case-

yrityksen tapaukseen kehitetty varastonohjauksen suunnittelun mallia voi monelta osin 

kehitettä tarkemmaksi. Varastonohjauksen suunnittelun mallin hyödyntämisen 

mahdollisuuksia ohjelmistojen kehityksessä on mahdollista selvittää. Varastonohjauksen 

suunnittelun mallin yhteydessä esitetty nimikkeiden luokittelu on syytä kehittää 
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moniulotteisemmaksi. Nimikkeiden kriittisyyteen ja käytön frekvensseihin perustuvia 

luokitteluja on aiheellista selvittää case-yrityksen toimialoihin liittyen. Varmuusvarastojen 

määrittämistä vakioriiton sijaan palveluasteperusteisella laskennalla on aiheellista tutkia. Case-

yrityksen toimialaan liittyen myös ennustamisen menetelmien käytännön sovelluksia on 

aiheellista selvittää. 
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