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Kandidaatintyön tavoitteena on esitellä lukijalle työkalupakki varastonohjauksen 

ja -käsittelyn auditointiin. Työkalupakki keskittyy pk-yritysten varastonohjauksen 

auditointiin. Työssä esitetyn mallin avulla lukija saa käyttöönsä kokoelman 

auditointikeinoja pk-yrityksen varastonohjauksen arviointiin ja kehittämiseen, 

sekä selkeän viitekehyksen auditointiprosessin läpivientiin.  

Työ käsittelee aluksi varastonhallinnan teoriaa, menetelmiä ja työkaluja, sekä 

auditointia ja yleisesti käytettäviä auditointitoimenpiteitä pk-yrityksissä 

pohjautuen aihealueeseen liittyvään kirjallisuuteen, tieteellisiin artikkeleihin, 

opinnäytetöihin, konferenssijulkaisuihin ja organisaatioiden verkkolähteisiin. 

Teoriaosuuden jälkeen esitellään työkalupakki, jota soveltamalla voidaan suorittaa 

tarkka ja tehokas pienien ja keskisuurten yritysten varastonohjauksen auditointi. 

Esitelty auditointimalli tarjoaa viitekehyksen auditoinnin suorittamiseen, mutta se 

ei kata sellaisenaan valmiita vastauksia tai toimenpiteitä kaikkiin mahdollisiin pk-

yritysten auditointeihin. Työkalupakki tuleekin ymmärtää eräänlaisena 

tietopankkina ja pohjarunkona, jota auditoija soveltaa kyseenomaiseen 

auditointitilanteeseen mukautuvasti. 
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1 JOHDANTO 

 

Yrityksen ydinprosessien sujuvuus ja jatkuva kehittäminen on välttämätöntä kilpailluilla 

markkinoilla menestymiseksi. Niin suurten kuin pienienkin yritysten tulee jatkuvasti arvioida 

toimintaansa, säilyttää havaitut edut, huomioida toiminnoissaan havaittavat kehityskohteet ja 

kyetä tekemään niihin parannuksia. Tärkeänä ydinprosessina yritysten toiminnan ja tuloksen 

kannalta toimii varastonohjaus ja -käsittely. Tutkimukset ovatkin osoittaneet sen olevan yksi 

tärkeimmistä yritystoiminnan osa-alueista kilpailijoista erottumiseksi ja kyvykkyyden 

lisäämiseksi (Sprague & Wacker, 1996). Hyvin toimiva varastonohjaus sujuvoittaa yrityksen 

jokapäiväistä toimintaa. Vastaavasti puutteet tällä osa-alueella kasvattavat yrityksen kuluja, 

luovat ennakoimattomia ongelmia ja näin vaikuttavat negatiivisesti yrityksen tulokseen. 

 

Auditoinnilla tarkoitetaan jonkin organisaation tai sen osa-alueen toimintatapojen ja 

kyvykkyyksien arviointia. Auditointi pyrkii selvittämään toiminnan tulosten ja niiden 

tekijöiden välisiä syy-seuraussuhteita (Thakkar et al. 2009, s.705), sekä tuomaan organisaation 

johdolle tietoa käytettyjen työprosessien ja -menetelmien vahvuuksista ja heikkouksista. 

Auditoinnista saatujen havaintojen perusteella yrityksen johto pystyy kehittämään auditoitavan 

yksikön toimintatapoja ja parantamaan sitä kautta sen tulosta. Asianmukaista 

auditointiprosessia hyödyntämällä voidaan helpommin löytää oleellisimmat kehityskohteet ja 

varmistaa toimintatapojen oikeellisuus ja sujuvuus. 

 

Kuitenkaan aina ei osata löytää asianmukaista tapaa suorittaa näitä auditointeja. Aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että hyväksi todettujen toimitusketjunjohtamisen menetelmien ja 

pk-yritysten harjoittamien käytäntöjen välillä on suuria eroja, mikä osoittaa, että näihin 

menetelmiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota pk-yritysten johdossa (Vaaland & Heide 2007, s. 

21).  

 

Pk-yritysten, eli pienten ja keskisuurten yritysten varastonohjauksen toimintojen auditoinnista 

ei ole saatavilla laajalti tutkimustietoa, minkä vuoksi auditointia tekevä tahokaan ei välttämättä 

kykene hahmottamaan sopivaa menettelytapaa auditoinnin läpivientiin. Tämä työ esittelee 

työkalupakin, jonka avulla pk-yrityksen varastonohjauksen ja -käsittelyn auditoija saa 

käyttöönsä kokoelman työkaluja auditointiprosessinsa kehittämiseen. Työ keskittyy 

varastonohjauksen ja -käsittelyn auditointiin. 
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1.1 Työn tavoitteet ja menetelmät 

 

Työn tavoitteena on koota yhteen erilaisista auditointimenetelmistä koostuva työkalupakki 

varastonohjauksen auditointiprosessiin. Työn esittelemää erilaisia auditointimenetelmiä 

sisältävää työkalupakkia voidaan hyödyntää yleisesti pk-yritysten varastonohjauksen ja -

käsittelyn arvioinnissa. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja se pohjautuu 

varastonohjauksen ja auditoinnin teorioista löytyvään tieteelliseen kirjallisuuteen, tieteellisiin 

artikkeleihin, opinnäytetöihin, konferenssijulkaisuihin ja organisaatioiden verkkosivuihin. 

 

Työ vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

- Mitkä ovat yleisimmät pk-yritysten varastonohjauksen ja -käsittelyn kehityskohteet? 

- Mitä auditointimenetelmiä käyttämällä nämä kehityskohteet löydetään mahdollisimman 

tehokkaasti? 

- Minkälaisia asioita tulisi huomioida juuri pk-yritysten varastonohjauksen ja -käsittelyn 

auditoinnissa? 

 

1.2 Työn rakenne ja rajaus 

 

Työssä esitetty työkalupakki keskittyy vain varastonohjauksen ja -käsittelyn 

auditointiprosessiin. Lisäksi työssä esitetty malli on tarkoitettu vain pk-yritysten asianmukaisen 

auditoinnin kehittämiseen. Työn esittelemä auditointityökalupakki auttaa löytämään 

kehityskohteita varastonohjauksessa ja -käsittelyssä, sekä näiden kehityskohteiden taustasyitä. 

Auditointiprosessin lopulla tulee aina selvittää selkeät toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi, 

mutta tämän työn laajuus ei kata yksityiskohtaisten toimenpiteiden esittämistä auditoinnissa 

havaittuihin ongelmakohtiin. Auditointityökalupakin pääpainona on antaa ideoita 

auditointiprosessin laadintaan, sekä ohjata auditoijaa mahdollisten taustasyiden ja sitä kautta 

ratkaisutoimenpiteiden suuntaan. 

 

Työkalupakki on pyritty kokoamaan yleispätevästi kaikkien pk-yritysten käytettäväksi, mutta 

eri toimialojen ja yritysten käyttämien toimintamallien suurien eroavaisuuksien vuoksi sen 

käyttäminen sellaisenaan ei ole välttämättä mielekästä jokaisen yrityksen varastonohjauksen ja 

-käsittelyn tarkastelussa. Työ esittelee siihen liittyvien aihealueiden teorian pohjalta kootun 
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työkalupakin auditointiprosessin läpivientiin samalla vastaten työn tutkimuskysymyksiin ja 

lopulta arvioi muodostetun auditointiviitekehyksen hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä eri 

auditointitilanteissa työn johtopäätöksissä. 
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2 VARASTONOHJAUKSEN PERIAATTEET  

 

Varastonohjaus tarkoittaa yrityksen hyödykevirtojen hallintaa kysynnän mukaisesti (Chalotra 

2013, s. 213). Varastonohjauksen auditoinnin läpivientiä tehdessä on oleellista ymmärtää 

varastonohjaukseen liittyvät menetelmät ja hyvät toimintatavat. Tässä luvussa tutustumme 

varastonohjaukseen luonteeseen, erilaisiin varastotyyppeihin, toiminnanohjausjärjestelmiin, 

varastonohjauksen tunnuslukuihin ja ABC-analyysiin. Luku käsittelee myös 

varastonohjaukseen liittyviä yleisimpiä haasteita sekä yleisellä tasolla, että tarkennettuna pk-

yritysten toimintaan. 

 

2.1 Varastonohjauksen päämäärä 

 

Varastonohjaus yhden yksittäisen tuotteen näkökulmasta alkaa tuotteen ostotilauksesta ja 

päättyy tuotteen onnistuneeseen lähetykseen varastosta eteenpäin toimitusketjussa joko 

jatkojalostukseen tai loppuasiakkaalle. Kuva 1 (SimpleTouch) mallintaa varastonohjaussyklin 

toiminnot yksittäisen varastoitavan tuotenimikkeen näkökulmasta.  

 

                      

Kuva 1 Varastonohjaussykli (Simple Touch) 
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Varastoinnin pääprosesseiksi Rouwenhorst et al. (2000) luettelevat tavaran vastaanoton, 

hyllytyksen, keräilyn, yhdistämisen ja lopulta tavaran lähettämisen. Tikka (2016, s. 59) lisää 

näiden pääprosessien lisäksi varastoinnin prosesseihin kolme tukiprosessia: varastokirjanpidon, 

-inventoinnin ja -seurannan. Varastoinnin prosessien ollessa varaston mikrotason toimintoja, 

varastonohjaus pyrkii makrotason toiminnoilla varmistamaan varaston pää ja -tukiprosessien 

sujuvan toiminnan. Varastonohjauksen keskeinen päämäärä onkin saavuttaa yrityksen 

asettaman palveluasteen säilyttäminen samalla minimoiden siitä koituvat kustannukset 

(Ritvanen & Koivisto 2007, s. 34). 

 

2.2 Varastotyyppien erot 

 

Varastoitavat nimikkeet voidaan jakaa kolmeen eri varastotyyppiin. Näitä ovat raaka-aine-, 

puolivalmiste- ja lopputuotevarastot. Varastonohjauksessa kokonaisvarastojen hallinnan 

vaikutusta taloudelliseen tulokseen on tutkittu laajalti, mutta eri varastotyyppien ohjauksen 

vaikutusta varastonohjauksen kokonaistulokseen on eritelty vähemmän (Eroglu & Hofer 2011, 

s. 227). Eroglu & Hofer huomauttavat artikkelissaan, että eri varastotyypit omaavat erilaisia 

erityispiirteitä ja näin ollen niiden hallintaa tulisi lähestyä eri tavoin.  

 

Raaka-ainevarastoihin kuuluvista tuotteista jalostetaan puolivalmisteita ja lopulta 

lopputuotteita. Raaka-ainevaraston nimikkeet ovat yksikköhinnoiltaan puolivalmiste- ja 

lopputuotevarastoja edullisempia (Eroglu & Hofer 2011, s. 227). Raaka-ainevarastot ohjautuvat 

puolivalmisteiden ja lopputuotteiden varastotasojen mukaan. Kun puolivalmisteita tarvitaan 

lisää varastoon, otetaan siihen tarvittavat raaka-aineet raaka-ainevarastoista jalostettaviksi. 

Vastaavasti puolivalmisteet kulkeutuvat ulos varastosta lopputuotevaraston lisäystarpeen 

mukaan. Raaka-ainevarastojen kysynnän ollessa epäsuoremmin kytköksissä asiakaskysyntään 

esimerkiksi lopputuotevarastojen kysyntään verrattuna, on niiden kysyntä helpommin 

arvioitavissa (Stock & Lambert 2001). 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että toimialakohtaisesti vaihdellen raaka-ainevarastojen 

hallinnan vaikutus yrityksen suorituskykyyn on yleisesti muiden varastotyyppien vaikutusta 

suurempi (Eroglu & Hofer 2011). Eroglu & Hofer arvelevat tämän johtuvan raaka-

ainevarastojen sijoittumisesta alemmaksi toimitusketjussa puolivalmiste- ja 

lopputuotevarastoihin verrattuna. Raaka-aineiden saatavuus vaikuttaa muun muassa 



8 

 

 

tuotantoaikatauluihin, kuten myös puolivalmisteiden ja lopulta lopputuotteiden saatavuuteen, 

kun taas päinvastaista vaikutusta ei ole. Näiden havaintojen perusteella eri varastotyyppien 

hallintaa ja niiden vaikutusta tulisi tarkastella erikseen. Lisäksi varastonohjausta arvioitaessa 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota varastoketjun alkupäähän, eli raaka-ainevarastojen 

ohjaukseen. 

 

2.3 Toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Nykyaikainen varastonohjaus nojautuu vahvasti nopeaan, reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon sekä 

varastoyksikön, että koko toimitusketjun sisällä. Jatkuva tietämys siitä paljonko mitäkin 

tuotetta on varastossa, paljonko sitä on lähdössä lähitulevaisuudessa ja paljonko sitä on 

vastaavasti tulossa lisään varastoon, on elintärkeä tieto hyvän varastonohjauksen takaamiseksi.  

Toiminnanohjausjärjestelmät, eli ERP- (Enterprise Resource Planning) järjestelmät on luotu 

monen muun toiminnon lisäksi helpottamaan varastonohjauksen toimintojen organisointia. 

Tunnetuimpiin toiminnanohjausjärjestelmien tarjoajiin kuuluvat muun muassa SAP ja Oracle. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat laaja-alaisia ja reaaliaikaisia integroituja 

sovellusohjelmapaketteja, jotka nykyaikaisia laskennallisia ominaisuuksia sekä 

tiedontallennus-, että tiedonsiirtoteknologiaa hyödyntämällä tukevat prosesseja, tiedonkulkua, 

tiedottamista ja liiketoiminta-analytiikkaa organisaation sisällä ja eri organisaatioiden välillä 

(Seddon et al. 2010, s. 305). Toiminnanohjausjärjestelmät omaavat työkaluja yritystoiminnan 

eri osa-alueiden kuten esimerkiksi resurssien hallinnan, asiakassuhteiden hallinnan, 

toimitusketjun hallinnan tai tiedonvarastoinnin toimintojen tai näiden osa-alueiden välisten 

toimintojen suunnitteluun (Sedera et al. 2012). Robey et al. (2002) mukaan 

toiminnanohjausjärjestelmät antavat uutta tietoa organisaation prosessien suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. He kuitenkin lisäävät toiminnanohjausjärjestelmien implementoinnin olevan 

usein haastava ja aikaa vievä prosessi kohdeyritykselle. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät muun muassa tuotannonohjauksen ja kirjanpidon 

järjestelmien lisäksi työkaluja varastonhallintaan. Toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat 

yritysten logistiikan, toimintojen, talouden ja varastojen hallinnan saman järjestelmän kautta, 

mikä vähentää virheitä ja parantaa toimintojen tuottavuutta (Miller 2019). Artikkelissaan Miller 

luettelee toiminnanohjausjärjestelmien tärkeimmiksi varastonhallinnan käyttökohteiksi 
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täydennyserätilauksien optimoinnin, varastojen ylijäämän seurannan, varastojen 

kiertonopeuden seurannan ja varastointikustannusten säästön varastotasojen optimoinnin sekä 

varastointitoimintojen tehostamisen kautta. 

 

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmiä on alun perin kohdennettu suurempien yritysten käyttöön, 

on ERP-järjestelmien käyttö yleistynyt myös pk-yritysten keskuudessa. Ravarini et al. (2000) 

mukaan pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän implementointipäätökseen vaikuttavat 

yrityksen toimialan ulkoiset vaatimukset, yritysten taloudelliset rajoitteet, yritysten tarve 

muokattaville toiminnanohjausjärjestelmien toiminnoille ja yleinen mieltymys organisaation 

suurien rakenteellisten muutosten välttämiselle pk-yritysten keskuudessa. Pienten yritysten 

johtajien vähäinen tuntemus käytössä olevista järjestelmistä voi myös rajoittaa 

toiminnanohjausjärjestelmistä saatavien hyötyjen potentiaalia (Gable & Stewart 1999). 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon liittyvistä haasteista huolimatta Kumar & Van 

Hillegersberg (2000) luonnehtivat toiminnanohjausjärjestelmän implementointia 

”pääsymaksuksi liiketoiminnan harjoittamiseen”. 

 

2.4 Varastonohjauksen arvioinnin tunnusluvut 

 

Varastonohjauksen toteutuksen analysointiin ja arviointiin on käytössä lukuisia tunnuslukuja. 

Nämä tunnusluvut auttavat hahmottamaan varaston toiminnallisuutta ja tehokkuutta (Karrus 

2005, s. 177). Varastonohjauksen tunnuslukujen tuloksia peilaamalla yrityksen tulokseen 

löydetään usein korrelaatiota, minkä vuoksi varastonohjausta arvioitaessa ja kehittäessä tulee 

kiinnittää huomiota erinäisiin tunnuslukuihin, joista muutama esitellään tässä kappaleessa. 

 

Yksi yleisimmistä varastonohjauksen mittareista on varaston kiertonopeus. Varaston 

kiertonopeus kertoo sen, kuinka usein varastoitavat nimikkeet keskimäärin vaihtuvat tietyllä 

ajanjaksolla. Yleisimmin kiertonopeutta tarkastellaan vuoden ajanjaksolla. Laskettaessa 

varaston kiertonopeutta vuoden aikana tulee tietää varastoitavan tuotteen myynti vuodessa, sekä 

varaston keskimääräinen taso. Varaston tasoa voidaan arvioida yhtä lailla kappalemäärän, 

rahallisen arvon, painon tai tilavuuden mukaan ja se lasketaan seuraavasti (Sakki 2003, s. 79–

80): 

 

Varaston kiertonopeus = 
𝑉𝑢𝑜𝑠𝑖𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜
 (krt/vuosi)   (1) 
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Varaston kiertonopeus toimii varastoinnin tehokkuuden mittarina. Suuri varaston kiertonopeus 

kertoo siitä, että varastoitavaa tuotetta ei säilytetä varastossa pitkään, mikä parantaa käytetyn 

pääoman tehokkuutta. Vastaavasti matala kiertonopeus kertoo siitä, että varastoitava nimike jää 

varastoon pitkäksi aikaa ja näin ollen sitoo yrityksen pääomaa. Varaston kiertonopeutta voidaan 

hyödyntää myös kaikille tuotteille yhteisesti, mutta nimikekohtaisten kiertonopeuksien 

tarkastelulla voidaan arvioida eri tuotteiden varastoinnin tehokkuutta erikseen. 

 

Varaston ylläpitäminen kuluttaa yrityksen pääomaa. Varastonpidosta koituvia kustannuksia 

verrattaessa varaston keskiarvoon saadaan varastonpidon suhteellinen kustannus. 

Varastonpidon kustannuksiin lukeutuvat pääomakustannukset, varastotilan kustannukset, 

varastopalveluiden kustannukset ja varaston riskikustannukset (Coyle et al., 1996, s. 169–170). 

Varastonpidon kustannusten tulisi teollisuusyrityksissä asettua 20–40 % välille (Dobler & Burt 

1996, s. 524). 

 

Tilausten suorittaminen myöhässä tai virheellisesti lisää yrityksen kustannuksia. Hyödyllinen 

mittari tilausten onnistumisen arviointiin varastonohjauksessa on täydellisen tilauksen 

suorituskyky eli POP (Perfect Order Performance). POP lasketaan seuraavalla kaavalla (Brown 

2018): 

 

POP = (Ajoissa suoritettujen tilausten osuus * Loppuun vietyjen tilausten osuus * 

Vahingoittumattomien tilausten osuus * Oikein dokumentoitujen tilausten osuus) * 100 %       (2) 

 

Täydellisen tilauksen suorituskyky toimii logistiikan ja varastonohjauksen prosessien 

tehokkuuden mittarina, jonka avulla yritys voi seurata tilaustensa toimitusvarmuutta ja hioa 

resurssiensa hyödyntämistä, sekä minimoida hävikkiä (APQC). 

 

Tärkeä toimitusketjun suorituskyvyn ja laadun mittari on palvelutaso. Varastonohjauksen 

tehokkuutta arvioivista mittareista poikkeavasti palvelutaso arvioi toimitusketjun suoriutumista 

loppuasiakkaan näkökulmasta. Palvelutaso määrittää todennäköisyyden sille, että asiakas saa 

tuotteensa yrityksen lupaaman aikataulun puitteissa. Varastonohjauksen tapauksessa 

palvelutaso liittyy tuotteiden saatavuuteen varastossa, sekä hyödykkeiden kulun sujuvuuteen 

toimitusketjussa. Palvelutasoa voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen tuotteiden 

hinnoittelun, kysynnän ja varastotasojen määrittämisessä.  
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Kuten korkean hinnoittelun kohdalla, asiakkaat reagoivat herkästi matalaan palvelutasoon. 

Palvelutasoa voidaan parantaa kasvattamalla varmuusvarastojen kokoa (Bowersox 2002), mikä 

tuo haittavaikutuksena sitoutuneen pääoman määrän kasvun varastoissa. Tärkeä osa-alue 

palvelutason parantamisessa on materiaalivirtojen sujuva kulku toimitusketjussa, mitä voidaan 

parantaa kehittämällä siihen liittyviä prosesseja (Gallmann 2011).  

 

Yrityksen tulee pyrkiä mahdollisimman korkeaan palvelutasoon mahdollisuuksiensa puitteissa, 

mutta palvelutason määrittäminen johtaa poikkeuksetta kompromisseihin varastoitavan 

tuotteen sitoman pääoman, hinnoittelun, kysynnän ja tavoitellun toimitusvarmuuden välillä. 

Mikäli yrityksen varastoitavien tuotenimikkeiden kirjo on laaja, tulisi yrityksen ensisijaisesti 

pyrkiä maksimoimaan palvelutaso myyntiarvoltaan ja -volyymiltaan tärkeimpien tuotteiden 

kohdalla ja tehdä uhrauksia niche-tyyppisten tuotteiden palvelutasossa. Eri tuotteiden tärkeyttä 

yritykselle voidaan arvioida erilaisia työkaluja hyödyntämällä, joista tärkeimpiin lukeutuu 

ABC-analyysi. 

 

2.5 ABC-analyysi 

 

ABC-analyysi on työkalu, jota käytetään yrityksen eri tuotenimikkeiden luokitteluun. 

Luokittelu perustuu tuotteiden ryhmittelyyn esimerkiksi niiden myynnin, myyntikatteen tai 

liiketuloksen perusteella (Sakki 2009, s. 91). Tavallisesti tuotteet ryhmitellään A-, B- ja C-

luokkiin (joskus käytetään D- tai E-luokkia). A-luokan tuotteet ovat myyntiarvoltaan 

tärkeimpiä tuotteita ja vastaavasti C-luokka koostuu vähiten tärkeimmistä tuotteista. 

 

Analyysia suorittaessa esimerkiksi nimikkeiden myynnin suhteen kerrotaan tuotenimikkeiden 

yksikköhinta vastaavan tuotteen myyntimäärällä. Tavallisimmin myyntikulutus arvioidaan 

vuoden ajanjaksolta. Tuotteet järjestetään suurimman myynnin tuotteista alhaisimman myynnin 

tuotteisiin ja joka tuotteen myynti lasketaan prosenttiosuutena koko varaston myynnistä 

(Greene 1997). 

 

Luokittelu tapahtuu yleisimmin niin, että noin 80 % kumulatiivisesta myynnistä kattavat 

tuotteet sisällytetään A-ryhmään, 15 % vastaavasti B-ryhmään ja loput noin 5 % C-ryhmään. 

Taulukkoon 1 on hahmoteltu esimerkki ABC-analyysin toteuttamisesta kuvitteellisessa 

yrityksessä, jonka tuotetarjonta koostuu kahdestatoista eri tuotteesta. 
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Taulukko 1 Esimerkki ABC-analyysistä tuotteiden vuotuisen myynnin mukaan 

 

 

Eri luokkien varastonohjausta tulee lähestyä eri tavoin. A-luokan tuotteiden suuri merkitys 

yrityksen kokonaismyynnille ja usein nimikelukumäärän alhaisuus kannustaa yritystä pitämään 

tiukempaa kontrollia ryhmän tuotteiden hallinnassa. Tärkeimpien tuotteiden täydennystilauksia 

tulee hoitaa lyhyin aikavälein ja niiden palveluasteen maksimointiin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Päinvastoin C-luokan nimikkeet ovat yrityksen myynnin kannalta vähiten 

merkityksellisiä ja luokkaan sisältyy useasti paljon eri tuotenimikkeitä. Yrityksen ei ole 

kannattavaa uhrata vastaavaa määrää aikaa ja resursseja C-luokan tuotteiden hallintaan ja 

käsittelyyn. Sen sijaan tuotteita kannattaa tilata harvemmin suuremmissa erissä ja esimerkiksi 

tuotteiden hinnoittelua, sekä tuotteisiin liittyviä raportointeja kannattaa tehdä vain harvoin 

(Tersine 1982, s. 440). 

 

ABC-analyysi selkeyttää eri tuotteiden painoarvoa yrityksen toiminnassa ja auttaa 

määrittämään erilaisten varastoitavien tuotteiden vaatimia toimenpiteitä ja hallintakeinoja. 

Varastonohjauksen toimintaa arvioitaessa on yleensä kannattavaa suorittaa ABC-analyysi ja 

arvioida panostetaanko joidenkin varastoitavien tuotteiden hallintaan riittävästi tai vastaavasti 

liikaa. 

 

2.6 Varastonohjauksen erityispiirteet pk-yrityksissä 

 

Pk-yrityksen tapauksessa varastonohjausta tulee lähestyä hieman toisin isompaan yritykseen 

verrattuna. Pienemmällä yrityksellä ei tavallisesti ole riittävästi resursseja tai suurta kysyntää, 

jotta suurten varastotilojen ylläpitäminen olisi kannattavaa. Pienet yritykset ovat lisäksi 

Tuoteluokka Tuotenimike Myynti vuodessa (kpl) Yksikköhinta (€/kpl) Kokonaismyynti vuodessa (€) Osuus kokonaismyynnistä (%) Kumulatiivinen myynti (%)

A Tuote 7 600 160 96000 31.83 31.83

A Tuote 1 1000 75 75000 24.87 56.70

A Tuote 2 750 90 67500 22.38 79.08

B Tuote 9 150 180 27000 8.95 88.03

B Tuote 11 1100 8 8800 2.92 90.95

B Tuote 6 550 10 5500 1.82 92.77

B Tuote 12 90 60 5400 1.79 94.56

C Tuote 3 200 25 5000 1.66 96.22

C Tuote 10 20 240 4800 1.59 97.81

C Tuote 5 60 45 2700 0.90 98.71

C Tuote 8 30 90 2700 0.90 99.60

C Tuote 4 40 30 1200 0.40 100.00

Yhteensä: 301600
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isompiin yrityksiin verrattuna haavoittuvampia ongelmallisten toimenpiteiden seurauksille. Pk-

yrityksien taloudellinen vakaus voi vahingoittua vakavasti, jos varastonohjauksen merkittäviin 

puutteisiin ei reagoida ajoissa. Siksi etenkin pienten yritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota 

prosessien virheettömään suorittamiseen (Hudson et al. 2001). 

 

Artikkelissaan (2010, s. 544) Naravana Pillai painottaa pienien raaka-aine-erien tilaamisen 

kerralla olevan oleellinen menetelmä pienyritysten varastonhallinnassa. Hänen mukaansa 

pienet yritykset eivät voi tilata kerralla riittäviä määriä raaka-aineita määrällisten alennusten 

saamiseksi. Pieniä tilauseriä tilaamalla pienet yritykset voivat varmistaa, etteivät varastot pääse 

kasvamaan liian suureksi ja näin ollen lisäämään varastoinnin kustannuksia liiaksi. Naravana 

Pillain Bangalorelaisten pk-yritysten varastonohjaukseen liittyvässä tutkimuksessa selviää 

varastonohjauksen tärkeimmiksi tunnusluvuiksi varastointikulujen suhde kokonaismyyntiin ja 

varaston kiertonopeus. Artikkelissa todetaan, että nykyaikaisia varastonohjausmalleja 

hyödyntämällä pk-yritykset pystyvät vaikuttamaan positiivisesti näihin tunnuslukuihin samalla 

lisäten tuottavuuttaan (Naravana Pillai 2010). 

 

Yksittäisen työntekijän työpanos ja sen laadun merkitys kasvaa pienemmissä yrityksissä. 

Thakkar et al. (2009, s. 707) huomauttavat, että pienempien yritysten yksinkertaisempi 

organisaatiorakenne yleensä johtaa siihen, että yhdellä työntekijällä on useampia vastuualueita 

hoidettavanaan. Tämä lisää työntekijöiden osaamisen merkitystä pk-yritysten prosessien 

tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. 

 

2.7 Yleiset varastonohjauksen kehityskohteet 

 

Yrityksien käyttämät varastonohjausmenetelmät ja eri toimenpiteiden merkitys vaihtelee 

toimialoittain ja yrityksen koon mukaan. Tietyssä yrityksessä toimivat menetelmät eivät siis 

välttämättä osoittaudu kannattaviksi toisen yrityksen toiminnassa. Tästä huolimatta monet 

periaatteet ja toimenpiteet ovat yleisesti ottaen kannattavia monen erilaisen yrityksen 

varastonohjauksessa. Lisäksi moni yritys kamppailee samojen varastointitoimintoihin liittyvien 

haasteiden kanssa. 

 

Shenoy & Rosas tiivistää varastonhallinnan keskeiset ongelmat kolmeen kysymykseen: 
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- Kuinka usein tuotteen varaston tilaa tulisi arvioida? 

- Milloin tuotteen täydennystilaus tulisi suorittaa? 

- Kuinka suuri määrä tuotetta tilataan kerralla? 

 

Yllä mainittuihin kysymyksiin vastaamiseksi Shenoy & Rosas tuo lisäksi esille tiettyjä 

ominaisuuksia, joita tulisi arvioida varastoitaville tuotteille yksilöllisesti. Näitä ovat 

varastoitavan tuotteen kysyntä, täydennysaika, varaston taso, varastotason tarkistustiheys, sekä 

tuotteen elinikä ja korjattavuus (Shenoy & Rosas 2018, s. 7). 

 

Eri varastonohjauksen osa-alueiden ja yleisien ongelmien kehittämiseen on empiirisen 

kirjallisuuden lisäksi laadittu lukuisia opinnäytetöitä eri toimialoilla toimivien yrityksien 

toiminnan kehittämiseksi. Aiemmissa opinnäytetöissä käsiteltyjä yritysten varastonohjauksen 

kehityskohteita ovat olleet esimerkiksi tuotteiden voimakkaiden kysynnän vaihteluiden hallinta 

varastonohjauksessa (Säily 2017), varastoihin sitoutuneen pääoman vähentäminen 

heikentämättä yrityksen toimitusvarmuutta ja -kykyä (Suppi 2019), sähköisten 

varastointijärjestelmien ja varastonohjausdatan arkistoinnin puutteet (Tielinen 2011), sekä 

tuotteiden hyllytysjärjestelmien ja -toimintojen kehityskohteet (Pekkanen 2017). 
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3 AUDITOINTI  

 

Auditointi pyrkii yrityksen toimintojen ja aikaisempien tulosten tarkastelun kautta 

vahvistamaan tietoa siitä, mitkä osa-alueet yrityksessä toteutetaan hyvin ja mitä asioita tulisi 

kehittää. Auditointia suoritetaan joko yrityksessä sisäisesti tai sen suorittaa yrityksen 

ulkopuolinen taho. Auditoinnissa tulisi pystyä selvittämään toiminnan tuloksen tai mahdollisten 

ongelmien syy- ja seuraussuhteita, sekä antaa puhtaan datan esittelyn lisäksi johdolle tietoa 

tavoista kehittää omaa toimintaansa. Auditoinnista saadut tulokset ja korjaustoimenpiteet tulisi 

myös esittää organisaation henkilöstölle ja yhteistyötahoille organisaation haluaman kehityksen 

takaamiseksi (Thakkar et al. 2009).  

 

”Auditointi”-termin useat eri käyttötarkoitukset sekoittavat helposti käsityksen siitä, 

minkälaista auditointia tarkoitetaan missäkin tilanteessa. Auditoinnin perimmäisen päämäärän 

mukaan auditointi voidaan jakaa kahteen alalajiin, joita ovat vaatimustenmukaisuusauditointi 

ja suorituskykyauditointi. Vaatimustenmukaisuusauditoinnit tarkastelevat sitä, toimitaanko 

organisaatiossa ja sen toiminnoissa tiettyjen pakollisten sääntöjen mukaisesti. Tällaisia 

auditointityyppejä ovat esimerkiksi verotarkastukset, tilintarkastukset tai tiettyjä 

lainmukaisuuksia valvovat auditoinnit esimerkiksi ruoka- tai energiateollisuudessa. 

Suorituskyky auditoinnit sen sijaan tarkastelevat eri prosessien ja toimintamallien tehokkuutta, 

minkä kautta yritetään kehittää organisaation toimintaa (Arter 2003). 

 

Yrityksille toimialakohtaisesti suoritetaan yhtä lailla vaatimuksenmukaisuus- ja 

suorituskykyauditointeja. Tämän työn pääpainon ollessa varastonohjauksen auditoinnissa, se 

keskittyy suorituskyvyn auditoimiseen ja tämä luku esittelee auditointia juuri suorituskyvyn 

tarkastelun ja kehittämisen näkökulmasta. 

 

3.1 Auditoinnin periaatteet 

 

Suorituskykyä mittaavissa auditoinneissa pyritään yrityksen tai sen osa-alueen toiminnan 

tulosta ja suoritettuja toimenpiteitä peilaamalla löytämään tehokkaita toimintamalleja ja karsia 

turhia tai jopa haitallisia toimintoja. Arter vuonna 2003 julkaistussa laatuauditointeja 

käsittelevässä teoksessa määrittelee suorituskykyauditointien pyrkivän tarkastelemaan kolmea 

asiaa auditoitavassa kohteessa (Arter 2003): 
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- Säännöksien noudattaminen 

- Näiden säännöksien tehokkuus käytännön toteutuksessa 

- Käytettyjen säännöksien soveltuvuus organisaation tavoitteiden saavuttamiseen 

 

Lisäksi Arter lisää, että laadullisen auditoinnin tulisi aina noudattaa neljää tärkeää sääntöä 

(Arter 2003): 

 

- Auditointi antaa tietoa päätöksentekoon 

- Auditoijat ovat päteviä auditoinnin suorittamisessa 

- Käytettävien mittausten tulisi olla tehty määriteltyjen vaatimusten mukaisesti 

- Tehdyt päätelmät perustuvat faktatietoon 

 

 

Kuva 2 Yleinen auditointimalli (Arter 2003) 

 

Kuva 2 (Arter 2003) esittelee yleisen mallin auditoinnin läpiviemiseen. Auditoinnin alussa 

määritetään tiettyjen ulkoisten vaatimusten, ohjeiden ja menettelykäytäntöjen mukaiset 
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vaatimukset auditoinnille, minkä jälkeen auditoinnin kannalta keskeistä faktatietoa kootaan 

todistusaineistoksi.  

 

Todistusaineistoa kerätään fyysisten aistihavaintojen, haastatteluiden ja tilastojen tarkastelun 

kautta. Tiedon keräämiseen auditointitarkoitukseen on käytössä lukuisia menetelmiä, joita ovat 

esimerkiksi etukäteen laaditun kysymyslistan mukaan etenevä malli tai Gemba-kävely, jota 

esitellään tarkemmin kappaleessa 3.2. 

 

Auditoinnille asetettuja vaatimuksia ja kerättyä aineistoa verrataan keskenään, minkä kautta 

voidaan tehdä havaintoja toiminnan laadusta. Tehtyjä havaintoja analysoidaan ja niistä pyritään 

löytämään säännönmukaisuuksia ja poikkeavuuksia. Lopulta analysoinnista kerätyt päätelmät 

kootaan johtopäätöksiksi, joissa pyritään tuomaan esille auditoitavan kohteen hyviä 

toimintamalleja ja kehityskohteita (katso. kuva 2). 

 

Onnistunut auditointi havaitsee prosessien ja strategisten tavoitteiden ohjaamien 

toimenpiteiden ongelmakohdat ennen kuin ongelma ehtii kasvaa merkittäväksi. 

Auditointiprosessin tulisi olla merkityksellinen yrityksen kehittämisen kannalta ja sen tulisi 

antaa uutta tietoa jo tiedettyjen faktojen lisäksi. Lisäksi yrityksen johdon saaman palauteen 

tulisi heijastua työskentelyprosesseissa tukien organisaation määrittämää strategiaa ja sen 

tavoitteita (Thakkar et al. 2009). 

 

Auditointiprosessissa on tärkeää keskittyä auditoitavan osa-alueen jokaisen yksityiskohdan 

sijaan muutamaan tärkeimpään kohdealueeseen ja niiden tehokkuuden mittaamiseen. Thakkar 

et al. (2009, s. 703) toimitusketjun suorituskykymittausjärjestelmiä käsittelevässä artikkelissa 

luettelevat, että suorituskyvyn arviointiin käytettyjen mittareiden tulisi täyttää seuraavat 

kriteerit: 

 

- Mittareiden tulee heijastaa organisaation suorituskyvyn ydin 

- Arviointijärjestelmän tulee kohdentaa käytetyt mittarit sopivimpiin organisaation 

toimintoihin 

- Suorituskyvyn mittareiden tavoitteiden ja organisaation tavoitteiden välillä ei tule olla 

paljoa eroa 
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- Käytettävien mittareiden tulisi jakautua tasaisesti taloudellisiin ja ei-taloudellisiin 

mittareihin 

- Saatavien tulosten tulisi olla yhteydessä yrityksen strategisiin, taktisiin tai 

operationaalisiin päätöksiin 

 

3.2 Auditoinnin työkaluja 

 

Auditoinnin yleisen mallipohjan tuntemuksen lisäksi on auditoijan hyvä tuntea erilaisia 

menetelmiä, joita hyödyntämällä voidaan tehostaa auditointiprosessin tarkkuutta. Esimerkiksi 

Benchmarking, Gemba-kävely ja prosessikaavio ovat käsitteitä, jotka ovat hyödyllisiä tuntea 

monenlaisissa auditointitilanteissa. 

 

Benchmarking on menetelmä, jossa verrataan prosesseja tai suorituskykyä organisaation 

sisäisesti tai organisaatioiden, käytäntöjen ja valtioiden välillä (Brutscher 2009, s. 21). Se on 

organisaatioille hyödyllinen tapa vertailla omaa toimintaa hyviksi todettuihin toimintatapoihin. 

Benchmarking toimii viisivaiheisena prosessina, johon kuuluu suunnittelu, tiedon analysointi, 

integrointi, toiminta ja valvonta (Groenendijk, 2004). 

 

Suunnitteluvaiheessa määritetään verrattava kohde, kohde mihin sitä verrataan ja kerätään 

tietoa vertailun suorittamiseen. Seuraavaksi kerätystä tiedosta pyritään havaitsemaan 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Integrointivaiheessa esitetään havaitut tulokset ja määritetään 

toimintasuunnitelma toiminnan kehittämiseen. Toimintavaiheessa suunnitellut toiminnot 

otetaan käyttöön. Tehtyjen muutoksien vaikutuksia lopulta valvotaan käytännön toteutuksessa. 

Benchmarking- prosessi on malliltaan syklinen, joten vertailtavia kohteita päivitetään jatkuvasti 

ajan tasalle ja viisivaiheinen prosessi aloitetaan aina uudestaan suunnitteluvaiheesta 

(Groenendijk, 2004). 

 

Gemba -kävelyiden tarkoituksena on mennä fyysisesti tarkastelemaan työvaiheita ja -prosesseja 

siellä missä niitä suoritetaan. Gemba -kävelyssä pyritään seuraamaan tarkasti sitä, miten johdon 

määrittämät työskentelytavat toteutuvat käytännön tasolla. Tärkeänä osana Gemba -kävelyissä 

on päästä tarkastelemaan prosessien suorittamista niitä hoitavan työntekijän näkökulmasta 

(Dalton 2018, s. 173–174). 
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Prosessikaaviot ovat käytännöllisiä apuvälineitä auditointiprosessin tiedonkeräysvaiheessa. 

Prosessikaaviolla voidaan esittää graafisesti useamman toiminnon ketju, jotka yhdessä 

muodostavat prosessin. Prosessikaavion käyttö yksinkertaistaa monimutkaisten prosessien 

kulun ymmärtämistä ja helpottaa ongelmien ja pullonkaulojen havaitsemista prosessissa 

(Tiessen 2009 s. 146). 

 

Prosessikaavioita on käytetty monessa muodossa eri käyttötarkoituksiin. Prosessikaaviota 

laadittaessa on olennaista asettaa tavoitteet sille mitä prosessia kuvataan ja miten prosessin 

alkaminen ja loppuminen rajataan. Eri prosessikaavioilla, kuten vuokaavioilla, 

arvovirtakartoituksilla ja datavuokaavioilla on omat käyttökohteensa, vahvuutensa ja 

heikkoutensa (Tiessen 2009, s. 147). 

 

 

3.3 Standardit auditoinnissa 

 

Organisaatioiden prosesseja ja laadullista johtamista voidaan vertailla ja arvioida käyttäen 

erilaisia standardeja. Standardit kuvaavat yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja eri osa-

alueiden, kuten laadun, ympäristön, energiatehokkuuden, terveyden ja tietoturvan näkökulmista 

(Kohl 2020). Organisaation läpäistessä tietyn standardin vaatimukset, se voi saada sertifikaatin 

todisteeksi standardin ohjenuorien mukaan toimimisesta. Auditoijan olisi hyvä omata 

tuntemusta erinäisistä standardeista. Standardeja laaditaan ja päivitetään usean kansainvälisen 

organisaation toimesta. Standardisointiin erikoistuvia organisaatioita ovat esimerkiksi ISO 

(International Organization of Standards) ja SFS eli Suomen Standardisoimisliitto. 

 

Kuten muutkin standardisointiin erikoistuneet organisaatiot SFS laatii ja päivittää 

standardimalleja kaikenlaisten toimialojen ja aihealueiden toimintaan liittyen. Organisaatio 

myös tarjoaa tietoa standardeihinsa liittyen. Myös johtamisjärjestelmien auditoinnille on 

laadittu oma standardi: SFS-EN ISO 19001:2018. Standardi tarjoaa organisaatioille tietoa 

auditoinnin periaatteista, auditointiohjelman hallinnasta ja johtamisjärjestelmän auditointien 

suorittamisesta sekä auditointiprosessin suorittajan pätevyyden arvioinnista (Suomen 

Standardisoimisliitto 2018). 
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Siinä missä kansainväliset standardisertifikaatit olivat menneisyydessä lähinnä kilpailukykyä 

edistäviä lisäkompetensseja niiden mukaan toimiville yrityksille, nykyinen 

liiketoimintamaailma vaatii kasvavassa määrin organisaatioita täyttämään standardien 

vaatimukset. Siksi myös pienempien yritysten tulisi pyrkiä kehittämään toimintaansa 

standardien mukaiseksi. ISO:n mukaan heidän standardinsa auttavat pk-yrityksiä vahvistamaan 

asiakkaiden luottamusta yrityksen tuotteisiin ja niiden toimivuuteen, saavuttamaan vaadittujen 

säädösten vaatimukset pienemmillä kustannuksilla, karsimaan kuluja yrityksen eri osa-alueilla 

ja pääsemään toimimaan kansainvälisillä markkinoilla (ISO). 

 

3.4 Varastonohjauksen ja -käsittelyn auditointi 

 

Varastonohjaus osana toimitusketjua käsittää prosesseja, jotka toimivat yrityksen sisällä, mutta 

myös yrityksestä ulospäin esimerkiksi raaka-aineen tilaamisessa tavarantoimittajilta tai tuotteen 

lähettämisessä asiakkaille. Toimintatavat varastonohjauksen toiminnoissa vaihtelevat 

huomattavasti ja varastonohjauksen teoriat ovat verrattain tuoreita. Yritysten johdolta voi 

puuttua tieto varastonhallinnan tärkeimmistä konsepteista, minkä vuoksi auditointiprosessiin 

on kannattavaa sisällyttää yksinkertaisia yleisluontoisia kysymyksiä ja haastatteluja 

(Childerhouse & Towill 2011, s. 6).  

 

Etenkin pk-yrityksen toiminnassa tärkeät varastonohjausmenetelmät voivat puuttua kokonaan. 

Childerhouse ja Towill (2011, s. 5) huomauttavat kuinka toimitusketjun toimintoja käsittävissä 

tarkasteluissa sorrutaan usein sivuuttamaan aihepiirin monimutkaisuus ja tarvittava 

käytännöllinen lähestymistapa. He varoittavat, että laajan tiedonkeruun ja yksityiskohtaisten 

kysymysten pohjalta tehdyt yleistävät päätelmät voivat olla haitallisia auditointiprosessissa, 

koska organisaatioiden toimintaa ei voida luokitella esimerkiksi ”keskimääräisiksi yrityksiksi”. 

Pitkän aikavälin tarkasteluiden pohjalta heidän mukaansa voidaan kuitenkin havaita 

yhtäläisyyksiä tiettyjen toimenpiteiden käytön ja organisaation hyvien tulosten välillä 

(Childerhouse & Towill 2011, s. 6). 

 

3.5 QSAM 

 

QSAM-malli on 1990-luvulla kehittynyt auditointikonsepti yritysten toimitusketjun 

auditointiin. Schaeffer (1992) käytti ensimmäisenä Quick Scan -termiä, joka vuonna 1997 
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Cardiffin yliopistossa muotoutui QSAM:ksi. (Childerhouse & Towill 2011, s. 6). QSAM 

(Quick Scan Audit Methodology) on tapa tarkastella organisaation toimitusketjun toimivuutta. 

Childerhouse & Towill mukaan auditointimenetelmä on tarkoitettu minimoimaan auditoinnista 

kohdistuvaa rasitetta organisaation johdolle samalla kuitenkin saavuttaen tarkkoja tuloksia 

auditoitavasta kohteesta. Quick Scan -tyyppinen auditointimalli perustuu siihen, että 

auditointikohteen toimintaan tutustutaan suoraan työpaikalla, minkä jälkeen kerättyä aineistoa 

analysoidaan poissa työympäristöstä. Näin vältetään luomasta liiallista rasitetta yrityksen 

jokapäiväisiin toimintoihin (Childerhouse & Towill 2011, s. 6). QSAM-auditointiprosessi alkaa 

auditoivan tahon tutustumisella tarkasteltavaan työympäristöön. Auditointiin tarvittavaa 

todistusaineistoa (katso kuva 2) kerätään muun muassa seuraavilla keinoilla (Thomas & Barton 

2011, s. 45): 

 

- Asenteelliset ja laadulliset kyselylomakkeet 

- Prosessikaaviot 

- Puolirakenteiset haastattelut 

- Arkistoitu tieto 

 

Taulukko 2 QSAM epävarmuuden mittaus eri osa-alueilla (Thomas & Barton 2011, s. 48) 

 

Osa-alueet 

1  

Täysin samaa 

mieltä 

2 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

3   

Jokseenkin eri 

mieltä 

4   

Täysin samaa 

mieltä 

Lisäarvoa tuottavat 

prosessit tuottavat vähän 

epävarmuutta 

systeemiin. 

    

Tarjonta tuottaa vähän 

epävarmuutta 

systeemiin. 

    

Kysyntä tuottaa vähän 

epävarmuutta 

systeemiin. 

    

Systeemin hallinta ei 

tuota epävarmuutta 

systeemiin. 
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Kerätyllä todistusaineistolla pyritään lähtökohtaisesti keskittymään neljän toimitusketjun osa-

alueen toiminnan varmuuteen epävarmuusympyrämallin (UC-malli) mukaisesti (Mason-Jones 

& Towill 1998). UC (Uncertainty Circle) -mallin neljä osa-aluetta ovat kysyntä, tarjonta, arvoa 

luova prosessi ja hallinta (Mason-Jones & Towill 1998). Kerätyn tiedon perusteella auditoinnin 

suorittaja voi arvostella osa-alueiden toiminnan varmuutta asteikolla 1–4 taulukon 2 (Thomas 

& Barton 2011, s. 48) mukaisesti. 

 

Mikäli toimitusketjun osa-alueista löydetään kehityskohteita, auditointiryhmä pyrkii 

keskustelun ja aineistojen tarkastelun kautta löytämään ongelmien taustalla piileviä tekijöitä. 

Keskustelun myötä muodostetaan hypoteeseja, joiden tueksi pyritään löytämään tarkennettua 

dataa uusien kyselyiden, tilastojen tarkastelun ja toimintojen seuraamisen avulla. Kun tietoa on 

tarpeeksi muodostettujen hypoteesien tukemiseen tai kumoamiseen, auditointiryhmä saa 

selkeämmän kuvan kehityskohteiden syy- ja seuraussuhteesta sekä kannattavista 

ratkaisuehdotuksista toiminnan kehittämiseen. Auditointiprosessin lopuksi auditoinnin tulokset 

esitellään yrityksen johdolle ja sovitaan toimintasuunnitelmasta toiminnan kehittämiseksi 

jatkossa (Childerhouse & Towill 2011, s. 7). 

 

QSAM sisältää rakenteeltaan ja periaatteiltaan paljon yhtäläisyyksiä SFS-EN ISO 19001:2018-

standardissa (Suomen Standardisoimisliitto 2018) kuvatun auditoinnin suoritusprosessin 

kanssa. QSAM-auditointeja on käytetty onnistuneesti useassa eri organisaatiossa. 

Organisaatioiden koot ovat vaihdelleet suuryrityksistä, pk-yrityksiin ja pieniin perheyrityksiin. 

Auditointimenetelmää on harjoitettu ympäri maailmaa muun muassa Isossa-Britanniassa, 

Saksassa, Uudessa-Seelannissa ja Thaimaassa.  QSAM:illa auditoituihin aloihin kuuluvat muun 

muassa meijeri-, puu-, auto- ja yleistavarateollisuus. Kyseinen auditointiviitekehys on hyvin 

monikäyttöinen yrityksestä, sen koosta tai ympäristöstä riippumatta. QSAM:in ollessa pääosin 

auditointiprosessi koko toimitusketjun auditointiin, voidaan sitä soveltaa mielekkäästi myös 

kohdennettuna varastonohjauksen auditoimiseen (Childerhouse & Towill 2011, s. 7). 
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4 TYÖKALUPAKKI PK-YRITYSTEN VARASTONOHJAUKSEN JA -

KÄSITTELYN AUDITOINTIIN 

 

Prosessien ja ohjausmallien tarkastelu ja kehittäminen voi olla pk-yritysten toiminnan 

jatkumisen kannalta elintärkeää. Rajallisten resurssien vuoksi pk-yrityksille tehtäviä 

auditointitoimenpiteitä tulee suorittaa tehokkaalla ja organisoidulla otteella. Tämän vuoksi 

työssä esitettävä työkalupakki pk-yritysten varastonohjauksen ja -käsittelyn auditointiin seuraa 

kappaleen 3.1 kuvan 2 mukaisen yleisen auditointiprosessimallin, sekä kappaleessa 3.5 esitetyn 

Quick Scan -viitekehyksen pohjalta laadittua rakennetta. Auditointimalli hyödyntää myös 

hyvin samankaltaisen viisivaiheisen Benchmarking -mallin periaatteita. 

 

Auditointia voidaan suorittaa yhden henkilön toimesta, mutta useampien näkökulmien ja 

työtaakan tasaamisen vuoksi olisi hyvä, jos auditointia suoritettaisiin pienen työryhmän voimin. 

Seuraavaksi esiteltävä runko kuvaa auditointiprosessin kulun, mutta jo ennen auditoinnin 

aloittamista auditointitiimin tulee tarkoin tarkastella kyseisen yrityksen toimialan, koon ja 

varastonohjauksen erityispiirteiden vaikutusta auditoinnin tavoitteisiin, tärkeimpiin 

tarkasteltaviin osa-alueihin ja työskentelymenetelmiin. Näiden tekijöiden vaikutuksen 

perusteella auditointia suorittavan tahon tulee tarpeen tullen pystyä soveltamaan 

auditointiprosessia tilanteeseen sopivaksi. Tällä pystytään välttämään auditointiprosessien liika 

yksinkertaistaminen ja yleistäminen sekä varmistamaan, että auditoinnissa pidetään mukana 

käytännönläheinen ote. 

 

Auditoinnin aluksi auditoinnin tavoitteet, odotukset, potentiaaliset hyödyt ja suorittamiseen 

tarvittava materiaali tehdään selväksi yrityksen johdon kanssa. Tästä auditoiva ryhmä jatkaa 

viettäen päivän tutustumalla yrityksen varastonohjauksen toimintaan läheisesti ja keräämällä 

tietoa yrityksen toimintatavoista, tietojärjestelmistä ja aiemmista tuloksista. Auditoijat 

kokoontuvat seuraavaksi havainnoimaan kerätyn datan pohjalta varastonohjauksen nykytilaa 

muodostaakseen linkkejä käytettyjen toimintatapojen, yrityksen tuloksen ja varastonohjauksen 

tunnuslukujen välille. 

 

Kun auditoiva ryhmä on saanut selkeämmän kuvan yrityksen varastonohjauksen ja -käsittelyn 

tilasta, erityisistä huomioista ja päätelmistä muodostetaan hypoteeseja. Kun hypoteesit on 

koottu, ryhmä arvioi sitä, mitä tietoja olisi saatavissa ja tulisi saada selville hypoteesien 
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vahvistamiseksi. Auditoijat palaavat kohteeseen keräämään tarvittavaa lisämateriaalia, jonka 

saatuaan hypoteeseja pystytään arvioimaan uudelleen kerätyn faktatiedon pohjalta. Kun 

lopulliset päätelmät on tehty, auditointiryhmä kokoontuu vielä kerran yrityksen johdon kanssa 

esittääkseen saadut tulokset tuoden samalla esiin ongelmakohtien taustalla olevia tekijöitä. 

Lopulta sovitaan tarpeellisista toimenpiteistä yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja 

auditointiryhmän mahdollisesta tarpeellisuudesta jatkotoimenpiteissä. 

 

4.1 Auditoinnin vaatimukset ja tiedonkeräys 

 

Auditoinnin alkaessa auditoivan henkilön tai ryhmän tulisi omata vähintään jonkinlainen 

ymmärrys kohdeyrityksen toimialan kannalta tärkeimpien standardien ja auditointiin liittyvien 

standardien vaatimuksista. Auditointitiimin tulisi saada myös alussa ymmärrys syistä, joiden 

vuoksi yrityksen varastonohjauksen auditointi on päätetty aloittaa.  

 

Ensimmäisen tapaamisen aikana pk-yrityksen johdon kanssa auditointitiimi esittelee 

projektinsa menetelmiä ja aikataulua. Tämän avulla yritys pystyy järjestämään omaa 

aikatauluaan auditoinnin kannalta tarpeellisten työmaavierailujen ja haastatteluiden mukaan. 

Seuraavaksi varastonohjauksesta päävastuussa oleva henkilö esittelee tarkoin yrityksessä 

tapahtuvat varastointitoiminnot ja prosessiketjut, joita peilataan kappaleen 2.1 kuvan 1 

varastonohjausmalliin ja joiden pohjalta auditoijat hahmottelevat yrityksen varastonohjauksen 

prosessit prosessikaavioilla. Tässä vaiheessa tiimi arvioi sopivasta Benchmarking -

vertailukohteesta kyseisen yrityksen toimintaan vertaamiseksi. 

 

Kun varastonohjausyksikön toiminta ja prosessit alkavat olla auditointiryhmälle selkeitä, tiimi 

siirtyy tarkastelemaan läheisesti yrityksen jokapäiväisten askareiden toteutumista käytännössä 

Gemba -kävelyn muodossa. Sekä työntekijöitä, että prosessien johtavissa rooleissa olevia 

yhteyshenkilöitä haastatellaan heidän vastuualueillaan olevien toimintojen luonteesta. 

Auditoinnin alussa haastattelujen tulisi pohjautua yksinkertaisiin, yleisluontoisiin kysymyksiin, 

jotta saadaan laaja-alainen hahmotelma avaintoiminnoista. Haastattelussa ilmenneisiin 

yllättäviin tai tavallisesta poikkeaviin havaintoihin voidaan syventyä tarkempien kysymysten 

avulla. Haastattelujen kysymysten tulisi ohjata auditoijaa hahmottamaan sitä, kuinka 

tehokkaasti johdon asettamien toimintamallien toteutus onnistuu käytännössä ja ohjaavatko 

käytettävät toiminnot yrityksen strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. 



25 

 

 

 

Gemba-kävelyn aikana tarkastellaan myös varastotilan organisointia kuten kuinka tuotteiden 

hyllytys on organisoitu, miten eri varastotyyppien nimikkeet on ryhmitelty, miten tavaraa 

kuljetetaan sisään ja ulos varastosta sekä millä tavalla varastoinnin dokumentointi ja seuranta 

tapahtuu. Lisäksi otetaan selvää yrityksen käyttämistä toiminnanohjausjärjestelmistä ja siitä 

minkälaisiin toimintoihin niitä hyödynnetään. 

 

Kun varastonohjauksen avainkohteisiin on tutustuttu ja tarvittavat haastattelut on suoritettu, 

tiimi tutustuu yrityksen varastonohjauksesta kerättyyn dataan. Tarvittavan datan tulisi kertoa 

pitkällä aika välillä eri tuotenimikkeiden tunnusluvuista, kuten varastotasoista, 

täydennyseräkoista, myyntiluvuista, kustannuksista ja suoritettujen, virheettömien, sekä 

dokumentoitujen tilausten määristä. 

 

Eri tuotenimikkeille olisi lähes poikkeuksetta kannattavaa suorittaa ABC-analyysi kerätyn 

datan pohjalta, ellei materiaalia sellaisesta ole vielä valmiina tarjolla. Varastojen tyyppien ja 

laajuuden mukaan ABC-analyysi suoritetaan erikseen raaka-ainevarastojen, 

puolivalmistevarastojen ja lopputuotevarastojen nimikkeille.  

 

4.2 Tulosten arviointi ja hypoteesit 

 

Kun auditointiryhmä kokoontuu vertaamaan auditoinnin tavoitteita kerättyyn 

todistusaineistoon, Gemba-kävelystä, haastatteluista ja muista dokumenteista kerättyä tietoa 

kootaan yhteen ja niiden pohjalta arvioidaan yrityksen varastonohjauksen arvoa luovien 

prosessien, hallinnan, kysynnän ja tarjonnan tehokkuutta sekä epävarmuustekijöitä taulukon 2 

mukaisesti. Mahdolliset erityishuomiot voivat kohdistua esimerkiksi 

toiminnanohjausjärjestelmien tai niiden täyden potentiaalin hyödyntämisen puutteeseen, 

tuotteiden saatavuuteen, nimikkeiden seurannan ja dokumentoinnin tarkkuuteen, työtehtävien 

suorittamisen tehokkuuteen, työvastuiden jakautumisen tasaisuuteen työntekijöiden välillä, 

käytettyjen varastonohjausmenetelmien sopivuuteen yrityksen tavoitteiden kannalta ja 

varastoinnista aiheutuviin kustannuksiin. 

 

ABC-analyysilla luokitelluista varastonimikkeistä tulisi eritellä eri nimikkeiden 

kiertonopeuksia, käytettyä palveluastetta ja tuotteen varastointikuluja. A-luokan nimikkeiden 
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saatavuus ja kiertonopeus (etenkin raaka-ainevarastojen kohdalla) tulisi olla korkealla tasolla 

nimikkeiden ollessa tärkeimpiä yrityksen toiminnan kannalta. Avaintuotteiden seurantaa ja 

hallintaa tulisi suorittaa ja arvioida tiheästi, koska tuotteet sitovat paljon pääomaa ja niiden 

kysyntä on vilkasta. Palveluaste tulisi näillä nimikkeillä pitää korkeana ja jotta 

varastointikustannukset eivät kasvaisi liian suuriksi, etenkin pienen yrityksen tapauksessa tulisi 

varastoja täydentää usein pienemmillä kertatilauksilla. 

 

Jotta tärkeimpiä A-luokan tuotteita voidaan seurata riittävästi ja niiden tarjonta ja 

varastointikulut saadaan optimoitua, tulisi harkita miten resursseja voitaisiin kohdentaa 

paremmin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos auditoinnissa ilmenee, että B- tai etenkin C-

ryhmän tuotteiden seurantaan ja varastojen täyttöön käytetään reilusti aikaa, tulisi harkita 

näiden vähemmän merkittävien tuotenimikkeiden palveluasteen madaltamista ja seurannan 

vähentämistä. C-ryhmän tuotteita ei tavallisesti tarvita usein tai niiden yksikköhinta on 

alhainen, minkä vuoksi niiden täydennystilauksia ja arviointia tulisi suorittaa huomattavasti A-

ryhmän tuotteita harvemmin. 

 

Kun auditointitiimi on koonnut edellä selostetun analyysin kautta huomioita, kerätyn 

faktatiedon ja ongelmallisten toimintojen välille muodostetaan linkkejä ja ongelmien 

taustasyitä arvioidaan. Esimerkiksi, jos tietyn lopputuotteen tarjonnassa ilmenee paljon 

epävarmuutta, tulee pohtia voiko tämän taustalla olla syynä se, että tämän tuotteen valmistuksen 

kannalta kriittisen raaka-aineen varaston seurantaa tai varastotäydennyksiä ei suoriteta riittävän 

usein. Toisessa esimerkkitilanteessa Gemba-kävelyn aikana auditointitiimi havaitsee, että 

puolivalmistevarastojen nimikkeiden hyllytys ja keräily ei tapahdu organisoidusti ja sen 

dokumentoinnissa ilmenee epäsäännöllisyyksiä. Tämän lisäksi dokumenteissa on nähtävissä, 

että puolivalmisteiden ja lopputuotteiden välillä ilmenee huomattavasti hävikkiä. 

 

Tapauskohtaisia kokoontumisessa ilmenneistä varastonohjauksen kehityskohteista 

muodostettuja hypoteeseja lähdetään arvioimaan palaamalla yrityksen toimipaikalle. Seuraa 

uusi haastattelu-, Gemba-kävely- ja datankeräyskierros, jossa yleisten ja laaja-alaisten 

tiedonkeruumenetelmien sijasta tällä kertaa keskitytään kokoamaan yksityiskohtaisempaa 

tietoa hypoteeseihin liittyvistä osa-alueista. Kun hypoteesit ovat saaneet tarvittavat vastaukset, 

auditointitiimi kokoontuu muodostamaan lopulliset johtopäätökset. 
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4.3 Lopputulokset ja jatkotoimenpiteet 

 

Toisen auditoijien pitämän kokouksen jälkeen tiimillä alkaa olla faktojen pohjalta koottu selkeä 

kuva siitä, mitkä varastonohjauksen osa-alueet toimivat yrityksessä hyvin, missä olisi 

kehitettävää ja millä toimenpiteillä toimintoja voitaisiin kehittää. Auditointiryhmä esittelee 

auditoinnissa havaittuja varastonohjauksen ansiokkaita toimintatapoja, puutteita, puutteisiin 

liittyviä taustasyitä ja toimintaa tehostavia toimenpide-ehdotuksia yrityksen varastonohjauksen 

johdolle. Muun muassa ABC-analyysissa havaittuja huomioita, työpisteissä kaivattavia 

muutoksia ja toiminnanohjausjärjestelmien käytön tehostamiseen liittyviä neuvoja tulee tuoda 

keskustelussa selkeästi esille. 

 

Auditointiprosessissa hyödynnetyt menetelmät ja havainnoinnit tulisi esittää sellaisessa 

muodossa, että yrityksen johto ymmärtää selkeästi hyviin tai huonoihin tuloksiin johtavat 

taustatekijät. Esityksen tulisi olla jäsennelty niin, että kehityskohteet ja niihin liittyvät korjaavat 

toimenpiteet ovat selkeästi linkitetty, jotta yritys saisi selkeämmän kuvan uusien 

toimenpideratkaisujen päämääristä. 

 

Varastonohjauksen johto ja auditointitiimi sopivat lopulta konkreettisista toimista 

varastonohjauksen hallintaan liittyvien menetelmien tehostamiseksi ja työntekijöiden 

päivittäisten työvaiheiden organisoinnin parantamiseksi. Johdon vastuulla on paitsi pyrkiä 

muokkaamaan varastonohjauksessa käytettyjä toimintamalleja tehokkaammaksi, myös 

tiedottaa yrityksen työntekijöitä tarpeellisten muutosten tärkeydestä ja toimeenpanosta. Mikäli 

keskustelu herättää tarvetta sille, että auditointitiimi koetaan tarpeelliseksi jatkotoimenpiteiden 

täytäntöönpanon arvioinnissa, voidaan sopia uudesta Quick Scan -auditoinnista esimerkiksi 

tietyn määräajan kuluttua. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä työ kokosi yhteen varastonohjauksen ja auditoinnin teorioiden pohjalta työkalupakin, jota 

voidaan hyödyntää pk-yritysten varastonohjauksen auditointiin. Työn tavoitteina oli esitellä 

yleisiä kehityskohteita pk-yritysten varastonohjauksessa ja -käsittelyssä, antaa auditoijalle 

käyttöön menetelmiä, joiden avulla kehityskohteita voidaan havaita mahdollisimman 

tehokkaasti ja tuoda esiin erityspiirteitä, joita tulisi ottaa huomioon nimenomaan pienten ja 

keskisuurten yritysten varastonohjaukseen liittyvissä auditoinneissa. 

 

Työssä lukijaa perehdytettiin varastonohjauksen menetelmiin, tunnuslukuihin ja työkaluihin, 

joiden avulla varastonohjausta voidaan tehostaa ja arvioida. Työ esittelee varastonohjausta 

yleisestä näkökulmasta, mutta myös antaa viittauksia siitä, millä tavoin 

varastonohjausmenetelmien käyttö vaihtelee pienemmän kokoluokan yrityksissä ja minkälaisia 

haasteita varastonohjauksen hallinta tuo mukanaan. Lisäksi työ avartaa lukijan tuntemusta 

suorituskykyä mittaavista auditoinneista sekä niihin liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista. 

 

Muodostettu työkalupakki tarjoaa rungon, jota seuraamalla auditointiprosessissa pystytään 

laaja-alaisen kohdeyrityksen toimintatapoihin tutustumisen ja tärkeiden avainseikkojen 

hahmottamisen kautta suorittamaan nopea Quick Scan -tyyppinen auditointi, josta saatavat 

tulokset ovat faktatietoihin perustuvia, usean kuvakulman kautta tarkasteltuja havaintoja 

yrityksen varastonohjauksen kyvykkyyksistä, kehityskohteista sekä niiden taustalla 

vaikuttavista tekijöistä. Työkalupakki antaa myös lukijalle näkökulmia kannattavien 

kehitystoimenpiteiden laadintaan. 

 

Kuten muissakin yrityksen ydinprosesseissa, myös varastonohjauksen menetelmien 

tuntemuksessa eri yrityksissä ja yritysten käyttämissä toimintatavoissa on valtava määrä 

eroavaisuuksia. Työssä koottu työkalupakki tarjoaa jäsennellyn viitekehyksen pk-yritysten 

varastonohjauksen auditointeihin kohtalaisen yleisellä tasolla, mutta sen tarkoitus ei ole toimia 

kiveen hakattuna mallina jokaisen yrityksen auditoinnin läpivientiin. Tämän vuoksi myös 

auditoijan osaaminen soveltaa työkalupakin vaiheita kyseenomaiseen tilanteeseen sopivaksi 

nousee työkalupakkia käytettäessä tärkeäksi. 
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Vaikka työ ei annakaan täydellistä vaiheittaista auditointiratkaisua kaikkien pk-yritysten 

varastonohjauksen ja -käsittelyn auditointiin yritysten toiminnan erityispiirteistä riippumatta, 

esitelty viitekehys tarjoaa selkeän esityksen yleisesti hyväksi todetun mallin mukaisen 

auditoinnin suorittamisen vaiheista, joukosta hyödyllisiä auditoinnissa hyödynnettäviä 

menetelmiä, sekä samalla ohjaa lukijaa oikeaan suuntaan pk-yritysten varastonohjauksessa 

usein havaittujen ongelmakohtien paikallistamiseen ja niiden korjaamiseen. Auditoijan 

tuntemus auditoitavan yrityksen toimialasta ja sen varastonohjaukseen liittyvistä 

erityispiirteistä on eduksi työkalupakin mallia sovellettaessa. Työkalupakin sisältöä ja 

sovellettavuutta voidaan laajentaa jatkotutkimusten kautta, mutta sellaisenaan se antaa 

lukijalleen kattavan tietopankin pk-yritysten varastonohjauksesta, sekä sen auditointiin 

käytettävistä menetelmistä. 
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