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In supply chain of the grocery trade, dairy products face special challenges due to shelf life 

and the order-delivery rhythm. The occurrence of food loss can be influenced by means of 

demand forecasting and an efficient replenishment process. The occurrence of food waste 

depends on the functions of the entire supply chain. Even a small change in the demand 

forecasting or replenishment process can have a significant impact on the amount of food 

waste. 

Design science research was used as the main research method for the research part. The 

first step in this was an analysis of the current situation, in which the strengths, weaknesses 

and areas for development of the current forecasting and replenishment of dairy products 

were identified through interviews and data analyses. Design science research continued 

with the definition of goals, the implementation of planning and development work. At the 

end, it was assessed how well the development proposals met the objectives. Due to the 

relevance of the topic, the loss management of stakeholders and the delivery routes of the 

products were investigated. 

The challenges identified in the work are related to the lack of cooperation between the 

teams, the guidance of the seasons and celebrations, the skills of the users and the shortcom-

ings of the folder structures and the content of the replenishment process. In addition, the 

minimum order quantities set by suppliers and the lack of follow-up of best-before-date dis-

tributions were perceived as particular challenges. Based on these, targeted development 

proposals were presented, some of which were concretely implemented in this diploma the-

sis.   
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1. Johdanto 

Kuluttajien ympäristöhuolet kasvavat vuosi vuodelta ja he odottavat myös päivittäistavara-

kauppiaidensa kehittävän luonnonvarojen kestävämpää käyttöä. Monet jälleenmyyjät ovat 

jo sitoutuneet vähentämään päästöjä ja jätteitä. Pahimmillaan näiden toimien laiminlyömi-

nen vaarantaa päivittäistavarakaupan maineen. Kestävyys, tehokkuus ja kannattavuus kul-

kevat monissa tapauksissa käsi kädessä. Erityisesti tuoretuotteisiin liittyy suuri hinnanalen-

nusten ja hävikin riski, minkä takia on erittäin tärkeää ennustaa tarkasti kysyntä sekä täy-

dentää kysynnän mukaisesti. Tuoretuotteiden suunnitteluprosessin on oltava riittävän tarkka, 

jotta se huomioi pienimmätkin kysynnän muutokset. Toimitusketjun on oltava sujuva ja riit-

tävän ketterä sopeutuakseen muuttuvaan kysyntään. (Småros 2020). 

Tässä työssä syvennytään tutkimaan maitotaloustuotteiden ennusteita ja täydennysprosessia 

sekä niiden suhdetta ruokahävikkiin. Työssä tutkitaan sekä vertaillaan varasto- ja myymä-

lätäydennettäviä maitotaloustuotteita. Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä vastuullisuu-

den osa kohdeyrityksessä sekä sen toimitusketjussa. Aiheen merkityksellisyyden vuoksi 

työssä tutkitaan myös sidosryhmien hävikinhallintaa ja päivittäistavaroiden eri toimitusteitä 

sekä niiden vaikutusta ruokahävikkiin. 

Työhön valittiin syvempään tarkasteluun maitotaloustuotteita, joiden säilyvyysajat vaihtele-

vat viidestä päivästä useampiin kuukausiin. Maitotaloustuotteiden haasteena on ollut ylläpi-

tää niiden tuoreus ja säilyvyysaika mahdollisimman hyvänä, varsinkin kun valikoimat ovat 

laajat sekä tietyt tuotteet kiertävät muita nopeammin. Työssä tarkastellaan maitotaloustuot-

teita, joita täydennetään suoraan toimittajilta tai terminaalien kautta myymälöihin sekä tuot-

teita, jotka kulkevat keskusvaraston kautta myymälöihin. Maitotaloustuotteiden täsmällinen 

kysynnän ennustaminen on tärkeää, koska liiallisen varastoinnin ja tilaamisen myötä tuot-

teita joutuu hävikkiin. Toisaalta tuotteen huono hyllysaatavuus on osittain pois myynnistä. 

Myyntiä saadaan kuitenkin korvaavilla tuotteilla. Maitotaloustuotteita täydennetään lähes 

kaikkiin kauppoihin päivittäin, jotta asiakkaat saavat mahdollisimman tuoreita tuotteita. 

Tuotevalikoima on kuitenkin niin laaja ja myynti vaihtelevaa, että tuotteita joudutaan myy-

mään päivittäin alennetuilla hinnoilla ja jos tämäkään ei auta niin tuotteet joudutaan lopulta 

kirjaamaan hävikkiin. 



9 

 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Maitotaloustuotteiden ennusteiden on oltava tarkkoja, jotta tuotteita ei mene piloille. On ha-

vaittu, että lyhyen säilyvyysajan tuotteita pitäisi ennustaa ainakin sesonkeina päiväkohtai-

sesti. Kohdeyrityksessä maitotaloustuotteita ennustetaan viikkotasolla, mutta osa täydennys-

suunnittelijoista tekevät päivätason ennustamista sesonkeina ja juhlapyhinä. Päivätason en-

nustaminen etenkin juhlapyhinä tai poikkeavina viikkoina tarkentaa kysynnän ja myynnin 

suhdetta sekä aiheuttaa näin vähemmän ruokahävikkiä. Sesonkeina myynti on vaihtelevaa 

ja jokaisessa eri sesongissa täytyy tunnistaa siihen kuuluvat tuotteet, jotta hävikinhallinta on 

tehokasta. 

Ruokahävikkiä syntyy päivittäistavarakaupassa rahallisesti paljon. Myynnin kasvu johtaa 

lähes aina suurempaan hävikkiin. Eniten päivittäistavaroiden kirjattua hävikkiä syntyy koh-

deyrityksen keskikokoisissa myymälöissä, joita on lukumäärällisesti eniten. Hävikinhallinta 

on erittäin tärkeää kohdeyritykselle ja pienelläkin ruokahävikin kehityksellä voidaan säästää 

taloudellisesti suuria summia. 

 

1.2. Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa maitotaloustuotteiden ennustamisen ja täydennyspro-

sessin kehityskohteita ruokahävikin vähentämiseksi. Teorian avulla selvitetään esimerkiksi, 

miten päivittäistavarakaupassa hallitaan ruokahävikkiä ja kuinka tärkeää on tarkka kysynnän 

ennustaminen. Kirjallisuuden avulla perehdytään erityisesti tuoretuotteisiin, joiden säily-

vyysaika on lyhyt. Maitotaloustuotteiden tarkka ennustaminen sekä täydennyssuunnittelijan 

ja sidosryhmien asiantuntijoiden päivittäiset tehtävät ovat tärkeitä koko täydennysprosessin 

onnistumisen kannalta. 

Tämän jälkeen selvitetään kohdeyrityksen nykytila eli miten esimerkiksi ennusteet toimivat 

maitotaloustuotteiden täydentämisessä ja miten ennusteita kehitetään vastaamaan tarkem-

min kysyntää. Nykytila-analyysin avulla kartoitetaan tämänhetkiset heikkoudet, vahvuudet 

ja kehityskohteet liittyen ennustamiseen sekä täydennysprosessiin. 
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Tutkimuksen neljä päätavoitetta: 

1) Selvitetään nykytila ja sen haasteet sekä mahdollisuudet 

 

2) Kartoitetaan perustellut kehitysehdotukset sekä niiden arvioitu merkittävyys 

 

3) Toteutetaan löydettyjä kehitystarpeita ja seurataan niiden vaikuttavuutta ruokahävi-

kin vähentämiseksi 

 

4) Tehdään yhteenveto tutkimuksesta ja dokumentoidaan jatkokehitysideat 

 

 

Kuva 1. Kaavio tutkimuksen vaiheista 

 

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen prosessikaavio. Työn tutkimukseen sisältyvät kirjallisuus-

katsaus, nykytila-analyysi sekä kehitystutkimus ennustamisen ja täydennysprosessin kehit-

tämiseksi. Lopuksi tarkastellaan työn tuloksia ja niiden onnistumista. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on vastata kohdeyrityksen nykytilaan, kun 

taas toinen kysymyksistä vastaa tahtotilaan. Lisäksi tutkimuksen edetessä muodostui yksi 
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alatutkimuskysymys. Tutkimuksen avulla voidaan vastata kahteen päätutkimuskysymyk-

seen ja yhteen alatutkimuskysymykseen: 

1) Mitkä ovat maitotaloustuotteiden kysynnän ennustamisen sekä täydennysprosessin 

vahvuudet, heikkoudet ja kehityskohteet ruokahävikin näkökulmasta? (nykytila) 

2) Mitkä tekijät vaikuttavat maitotaloustuotteiden ruokahävikin syntyyn ja miten tähän 

voidaan vaikuttaa ennustamisen ja täydennysprosessin keinoin? (tahtotila) 

3) Mitä kehitettävää hävikinhallinnassa on sidosryhmien mielestä ja onko tuoretuottei-

den toimitusteillä millainen vaikutus ruokahävikkiin? 

 

1.3. Työn rajaukset 

Tutkimuksessa käsitellään maitotaloustuotteiden kysynnän ennustamista sekä täydennys-

prosessia ja niiden vaikutusta ruokahävikkiin. Lisäksi työssä tutkitaan kohdeyrityksen sidos-

ryhmien hävikinhallintaa erityisesti tuoretuotteiden osalta sekä päivittäistavaroiden toimi-

tusteiden vaikutusta ruokahävikkiin. Tutkimus rajataan varasto- ja myymälätäydennettäviin 

maitotaloustuotteisiin, joiden säilyvyysaika on muutamista päivistä useampiin kuukausiin. 

Maitotaloustuotteita tutkitaan kokonaisuutena eli tutkimuksessa ei nosteta esiin yksittäisiä 

maitotaloustuotteita. 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä ylläpidetään ennusteita ja tehdään tilauksia ennusteisiin poh-

jautuvalla järjestelmällä, jolla voidaan esimerkiksi optimoida suunnitteluprosesseja. Va-

rasto- ja myymälätäydentäminen käyttävät eri järjestelmiä päivittäisissä tehtävissä. Tutki-

muksessa syvennytään molempiin ohjelmiin. Ennustamisesta ja täydennysprosessista selvi-

tetään niiden vahvuudet, heikkoudet ja kehityskohteet. Lisäksi tutkitaan, miten hävikki koh-

distuu eri viikkoihin tai sesonkeihin.  

 

1.4. Työn toteutus ja tutkimusmenetelmät 

Työ koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoriaosuus on kirjallisuuskatsaus, jossa 

selvitetään tutkimusongelman taustoja, tutkitaan erilaisia teorioita liittyen ruokahävikkiin, 

kysynnän ennustamiseen ja päivittäistavarakaupan täydennysprosesseihin. Tämän lisäksi 
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selvitetään tutkimusongelman asemaa suhteessa saatavilla oleviin tutkimuksiin. Kirjallisuus-

katsaus on koottu aihetta käsittelevän kirjallisuuden, tieteellisten artikkeleiden sekä erilais-

ten asiantuntijoiden laatimien dokumenttien pohjalta. 

 

Kuva 2. Keitä tutkimuksessa haastateltiin 

 

Empiirisen osuuden tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla laajasti eri asiantuntijoita 

ja maitotaloustuotteiden täydennyssuunnittelijoita kuvan 2 mukaisesti. Kohdeyrityksen asi-

antuntijoiden haastattelujen avulla selvitettiin varasto- ja myymälätäydennettävien maitota-

loustuotteiden nykytila, tutkittiin toimitusteitä ja niiden vaikutusta ruokahävikkiin sekä ylei-

sellä tasolla molempien tiimien ennustamista ja täydennysprosessia. Kohdeyrityksen logis-

tiikkapalveluiden tarjoajan ja alueellisesti toimivien kauppojen haastattelut toteutettiin hävi-

kinhallinnan ja toimitusketjuyhteistyön ymmärtämiseksi. Liitteestä 2 käy ilmi, ketä tutki-

muksessa haastateltiin ja miksi. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin data-analyysi kohdeyrityksen 

ohjelmista, joita käytetään tuotteiden ennustamisessa ja täydentämisessä. Haastattelut toteu-

tettiin teemahaastatteluina ja puolistrukturoituina haastatteluina. Teemahaastattelujen avulla 

saatiin ymmärrystä tuoretuotteiden täydentämisestä ja ennustamisesta varasto- ja myymä-

lätäydentämisen osalta. Puolistrukturoitujen eli kyselyhaastattelujen avulla selvitettiin täy-

dennyssuunnittelijoiden kokemusten pohjalta ennustamisen ja täydentämisen vahvuuksia, 

heikkouksia sekä kehityskohteita. Nykytila-analyysin jälkeen tehdään kehitystutkimus, 

jonka avulla kehitetään kohdeyrityksen ennustamista ja täydennysprosessia. Lopussa laadi-

taan kehitysehdotukset ja arvioidaan tutkimuksen tuloksia. 
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1.5. Työn rakenne 

Taulukko 1. Työn rakenne pähkinänkuoressa 

 

 

Tutkimus koostuu kahdeksasta pääluvusta (taulukko 1), joista ensimmäinen on johdanto. Se 

orientoi lukijan työn aiheeseen ja virittää lukijan kiinnostuksen. Luvussa esitetään tutkimuk-

sen tausta, tavoitteet, tutkimuskysymykset, rajaukset, työn toteutus ja tutkimusmenetelmät 

sekä rakenne. 

Luku kaksi toimii kirjallisuuskatsauksen ensimmäisenä lukuna. Siinä perehdytään erityisesti 

päivittäistavarakaupan tuoretuotteiden ruokahävikkiin kirjallisuuden ja siitä tehtyjen tutki-

musten avulla. Kaupoissa syntyy pääasiassa hävikkiä tuoretuotteista, joiden säilyvyysaika 

on päivästä muutamiin päiviin. Aluksi käydään läpi ruokahävikkiä päivittäistavarakaupassa, 

jonka jälkeen syvennytään ruokahävikin syntyyn vaikuttaviin tekijöihin ja ruokahävikin hal-

linnan keinoihin. 

Kolmas luku toimii kirjallisuuskatsauksen toisena lukuna ja siinä käsitellään työn tärkeintä 

aihealuetta eli kysynnän ennustamista päivittäistavarakaupassa. Kirjallisuuden ja toteutettu-

jen tutkimusten avulla tutkitaan esimerkiksi ennusteen pituuden vaikutusta, tehokkaan 
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ennustamisen edellytyksiä, haasteita kysynnän ennustamisessa ja koneoppimista, joka tukee 

kysynnän ennustamista. Tämän luvun avulla saadaan käsitys siitä, kuinka tärkeää tarkka ky-

synnän ennustaminen on päivittäistavarakaupalle ja kuinka suuri vaikutus sillä on ruokahä-

vikin vähentämiseksi. 

Viimeinen kirjallisuuskatsauksen luku neljä käsittelee päivittäistavarakaupan täydennysmal-

leja eli manuaalista ja automaattista täydennysprosessia. Luvussa käsitellään myös eri toi-

mitustiet toimittajalta vähittäiskauppaan, koska tutkimusosuudessa tutkitaan päivittäistava-

roiden eri toimitusteitä ja niiden vaikutusta ruokahävikkiin. 

Viidennessä luvussa esitetään tarkemmin tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. Pää-

tutkimusmenetelmänä on kehitystutkimus. Sitä tukevia tutkimusmenetelmiä ovat kirjalli-

suuskatsaus, data-analyysi, nykytila-analyysi sekä laaja-alaisesti toteutetut haastattelut. 

Työssä haastatellaan useita kohdeyrityksen asiantuntijoita, kolmea eri alueellisesti toimivan 

kaupan asiantuntijaa sekä kahta kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajan asiantunti-

jaa. 

Kuudennessa luvussa toteutetaan nykytila-analyysi. Lukuun kuuluu kohdeyrityksen ja mo-

lempien tiimien esittely. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimukseen kuuluvat maitotalous-

tuotteet, päivittäistavaroiden toimitustiet, mitkä asiat vaikuttavat maitotaloustuotteiden hä-

vikin syntyyn ja sidosryhmien hävikinhallintaa. Lopussa selvitetään maitotaloustuotteiden 

kysynnän ennustamisen ja täydennysprosessin vahvuudet, heikkoudet sekä mahdolliset ke-

hityskohteet. 

Seitsemännessä luvussa toteutetaan kehitystutkimus luvussa kuusi löydettyjen heikkouksien 

ja kehitysehdotusten pohjalta. Tarkoituksena on kehittää havaittuja heikkouksia ja tuoda ke-

hitystutkimuksen avulla esille useampia kehitysehdotuksia liittyen maitotaloustuotteiden ky-

synnän ennustamiseen ja täydennysprosessiin. Luvun lopussa esitetään kaksi konkreettisesti 

toteutettua kehitysehdotusta ja niiden arvioitu merkitys. 

Kahdeksannessa luvussa esitetään yhteenveto, johtopäätökset ja jatkotutkimuskohteet. Li-

säksi arvioidaan tutkimusta ja sen luotettavuutta. Johtopäätöksissä vastataan tutkimuksen 

kahteen päätutkimuskysymykseen ja yhteen alatutkimuskysymykseen. Lopussa esitetään 

ideat jatkotutkimuskohteille. 
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2. Ruokahävikki päivittäistavarakaupassa 

Työn ensimmäisessä teorialuvussa käsitellään ruokahävikkiä päivittäistavarakaupoissa. Lu-

vussa syvennytään myymälöissä syntyvään hävikkiin etenkin tuoretuotteiden osalta sekä kä-

sitellään hävikin syntymistä ja ehkäisykeinoja. Luvun tarkoituksena on selvittää mistä syistä 

ruokahävikkiä syntyy ja kuinka sen hallinta on toteutettu. 

Ruokahävikillä tarkoitetaan alun perin syömäkelpoista hukkaan päätynyttä ruokaa, jonka 

synty olisi voitu välttää ennakoimalla paremmin ruoan kulutusta tai valmistamalla sekä säi-

lyttämällä ruoka toisin. Ruokahävikki on globaali ongelma. Hävikkiä syntyy toimitusketjun 

jokaisessa vaiheessa eli tuotannossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa aina tuottajalta loppu-

käyttäjälle asti. Kaupoilla ja niiden osto- ja täydennystoiminnoilla on tärkeä rooli tehok-

kaassa ohjauksessa toimittajilta myymälöihin sekä myymälöistä loppukäyttäjälle. (Närvänen 

et al. 2020, 91) Kauppojen täytyy tehdä tulevaisuudessa yhä enemmän työtä ruokahävikin 

vähentämiseksi. Kaupalle tämä on kuitenkin perustehtävä, jonka hallinnalla vaikutetaan suo-

raan syntyneeseen tulokseen. Keinovalikoimat tulevat kasvamaan päivittäistavarakaupoissa 

ja hävikin hallinnan menetelmiä kehitellään koko ajan. Elintarvikkeen päätyessä hävikiksi 

menetetään kokonainen työpanos, joka sen eteen on tehty eli esimerkiksi tuottaminen ja kul-

jettaminen. Ruoan tuotanto- ja toimitusketjusta aiheutuu ympäristölle haittaa ja kuormitus 

on tarpeettoman suurta, kun lopputuote päätyy hävikkiin. Tavoitteet ja visio on selkeä: hä-

vikkiä täytyy vähentää ja syntyvästä hävikistä pitää kehittää erilaisia jatkotuotteita. (MTT 

2012). 

Ruokahävikki voidaan ryhmitellä neljään pääluokkaan: (1) jäte, joka on syntynyt ennen 

kauppaan päätymistä. (2) Tuotteet, jotka kirjataan ruokahävikiksi myymälässä sekä (3) kir-

jaamaton myymälässä syntyvä jäte, joka voi olla kadonnut tai varastettu tuote ja viimeisenä 

(4) puuttuvat määrät. Päivittäistavarakaupan ruokajätteistä suurin osuus on esimyymäläjät-

teellä ja myymälässä kirjatulla jätteellä. Esimyymäläjäte on ruokahävikkiä, joka on syntynyt 

ennen myymälään päätymistä. Esimyymäläjätettä syntyy, kun ruokakauppa ei ota vastaan 

elintarvikkeita toimittajilta, koska ne ovat vaurioituneet tai eivät läpäise sisäistä laadunval-

vontaa. Teknisesti tätä ruokahävikkiä tapahtuu päivittäistavarakaupan ulkopuolella, se on 

kuitenkin yleensä osoitettu myymälöiden toimintaan. Kirjattua myymäläjätettä syntyy, kun 

päivittäistavarakauppiaat lajittelevat ja hävittävät elintarvikkeita, joiden 
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myyntimahdollisuudet ovat vähäiset. Tämä johtuu esimerkiksi huonosta estetiikasta, raken-

teellisesta vaurioista tai parasta ennen- tai viimeinen käyttöpäivämäärän ylittämisestä. Ruo-

kahävikkiä edustavat pääsääntöisesti leipomotuotteet, maitotaloustuotteet, lihatuotteet sekä 

hedelmät ja vihannekset. Tällä ruokahävikkiluokalla on luultavasti suurin lievennyspotenti-

aali johtamisen näkökulmasta katsottuna, koska se kuuluu ensisijaisesti myymälän johdon 

vastuualueeseen. Muiden ruokajäteryhmien suhteellinen osuus on pienempi ja sitä on vaike-

ampi hallita. (Filimonau & Gherbin 2017). 

Kauppojen on tarkoitus päästä hyvään tai jopa erinomaiseen hyllysaatavuuteen siten, että 

hävikki olisi pientä. Nykyään tämä on mahdollista uusien ennustejärjestelmien johdosta, ja 

oikein tehtynä hävikinhallinta parantaa myös hyllysaatavuutta. Tulevaisuudessa kauppojen 

valikoimia halutaan laajentaa ja tällöin hävikinhallinnasta tulee yhä tärkeämpää kaupan me-

nestymisen kannalta. (PTY 2016). 

 

2.1. Ruokahävikin syntyyn vaikuttavia tekijöitä 

Tuottajat ja kuluttajat aiheuttavat suurimman osan ruokahävikistä. Päivittäistavarakaupat 

toimivat näiden välissä. Kaupat pystyvät vaikuttamaan omalla panoksellaan syntyvään ruo-

kahävikkiin koko elintarvikeketjussa. Ruokakaupat vähentävät hävikkiä kehittämällä vas-

tuullisuusstrategioita, jotka sisältävät tyypillisesti strategioita ruokahävikin vähentämiseksi. 

Vastuullisuudessa huomioidaan yrityksen ja sidosryhmien taloudellinen, sosiaalinen ja ym-

päristöllinen suorituskyky. Ruokahävikki liitetään osaksi ympäristöllistä vastuuta. Ruokahä-

vikki on edelleen suuri ongelma, jota päivittäistavarakaupoissa yritetään koko ajan kehittää. 

(Närvänen et al. 2020, 92). 

Jakelu- ja myyntivaiheessa ruokahävikki johtuu yleensä epätarkoista kysynnän ennusteista, 

mikä johtaa siihen, että kaikkia elintarvikkeita ei ehditä myydä ennen viimeistä käyttöpäivää 

tai parasta ennen -päiväystä. Tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana tai varasto ei 

kierrä riittävän tehokkaasti. Tuotteita voidaan joutua vetämään pois markkinoilta, jos ne ei-

vät täytä laatu- ja turvallisuusstandardeja. Lisäksi ruoan kysynnän kasvu sekä asiakkaiden 

vaatimat korkeammat esteettiset standardit lisäävät ruokahävikin määrää. Kampanjat lisää-

vät ruokahävikkiä kotitalouksissa, koska kuluttajat ostavat yli tarpeidensa. (Principato 2018, 

6–7). 
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Ruokahävikin syitä ovat esimerkiksi korkeat laatustandardit, tuotevalikoiman laajuus ja eri-

laiset kampanjat. Muita syitä ovat toimitusten epätäsmällisyys, asiakkaiden kysyntämallit ja 

korkeat odotukset. Ruokahävikin vähentämiseksi tulisi kiinnittää enemmän huomiota vas-

tuullisuuden mikroprosesseihin ja niihin liittyviin käytäntöihin. Mikroprosessit ovat yksit-

täisiä toimia ja vuorovaikutuksia yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimintojen taustalla. 

Nämä prosessit tulisi muuntaa päivittäisiksi työrutiineiksi. Mikroprosesseihin sisältyy esi-

merkiksi tiedon jakaminen, viestintä ja sitoutuminen. (Närvänen et al. 2020, 92). 

Ruokahävikkiä syntyy myös tuoretuotteiden ulkonäkö- ja muotostandardien takia, joita vä-

hittäiskauppiaat ja kuluttajat seuraavat. Oudon näköinen hedelmä jää usein myymättä, jol-

loin syntyy turhaa hävikkiä. Lisäksi markkinaolosuhteet tai kysynnän ja tarjonnan tasapaino 

aiheuttavat eri näkökohtien, kuten kausiluonteisuuden vuoksi erilaisia standardeja ja ehtoja 

ruoan hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Olennaista on sidosryhmien välinen yhteistyö, jossa 

keskustellaan kriittisesti laatustandardeista, kampanjoista sekä tottumusten käytöstä ja tar-

peesta. (Colombo et al. 2020). 

Ruokahävikkiä aiheuttaa myös valvonta- ja hallintapolitiikka. Elintarvikkeiden sisään- ja 

ulostuloa tulisi tarkastella kriittisemmin. Etenkin tuoretuotteiden, joiden vaihtuvuus on no-

peaa. Tiukat varastokäytännöt ovat kriittisiä minkä tahansa toimitusketjun suorituskyvylle, 

erityisesti nopeasti pilaantuvien tuotteiden osalta. Varastojen kiertoa voidaan nopeuttaa eri-

laisilla kampanjoilla. On tärkeää, ettei tuoretuotteita täydennetä juuri ennen kaupan sulkeu-

tumista. Tuoretuotteiden myynnissä tulisi käyttää First-In/First-Out (FIFO) -strategiaa ja so-

veltaa sitä First-Expired/First-Out - strategiaan (FEFO). FEFO:n perusajatuksena on sovel-

taa varastokiertoa siten, että kunkin ruoan jäljellä oleva säilyvyys sovitetaan parhaiten jäl-

jellä oleviin kuljetusvaihtoehtoihin ja säilytysaikaan. (Colombo et al. 2020). 
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Kuva 3. Ruokahävikin jakautuminen elintarvikeketjussa (PTY 2016, 3) 

 

Kuvasta 3 voidaan todeta, että vähittäiskaupat aiheuttavat 18 % koko elintarvikeketjun ruo-

kahävikistä. Suomessa hävikkiin kirjataan koko elintarvikeketjussa eli alkutuotannosta ku-

luttajalle, yli 400 miljoonaa kiloa ruokaa vuosittain. Myymälöissä syntyy keskimäärin noin 

12–14 kiloa vuodessa ruokahävikkiä asukasta kohden. Eniten hävikkiä syntyy kuitenkin ko-

titalouksissa. Päivittäistavarakaupan elintarvikehävikin arvo on Suomessa yli 200 miljoonaa 

euroa vuodessa eli 1,5 % elintarvikkeiden kokonaismyynnin arvosta. (PTY 2016) Suurissa 

päivittäistavarakaupoissa ruokahävikki oli paljon pienempää, kuin kotitalouksissa. Kau-

poissa virtaa suuri määrä elintarvikkeita läpivirtausvolyymin vuoksi, joten jo pieni prosen-

tuaalinen määrä hävikkiä vastaa todellisuudessa huomattavan suurta poisheitettyä elintarvi-

kemäärää. (MTT 2012). 

Mitä alempana arvoketjussa hävikki tapahtuu, sitä kalliimmaksi se tulee sekä rahallisesti että 

ympäristön kannalta. Elintarvikkeiden menetyksen taloudellinen vaikutus kuluttajavai-

heessa on moninkertainen verrattuna jalostusvaiheeseen.  
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Kuva 4. Alhainen varaston kierto johtaa tuotteiden huonoon tuoreuteen (Wyman 2014) 

 

Liian laaja tuoteruotteiden valikoima voi johtaa siihen, että hitaimmin myyvät tuotteet pu-

toavat kriittiselle tasolle. Tämä käynnistää kuvan 4 mukaisen kierteen, jossa alhainen varas-

ton kierto johtaa tuotteiden huonoon tuoreuteen. Tämä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin ja 

hävikin määrään. (Wyman 2014). 

 

2.2. Ruokahävikin hallinnan keinoja 

Hävikkiä voidaan ehkäistä tilausjärjestelmien automatisoinnilla sekä hävikin syiden analy-

soinnilla. Tärkeää on myös oikeaoppinen ennustejärjestelmien käyttö sekä työntekijöiden 

osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen. Kauppojen täydentämiseen tarkoitetut ennustavat 

tilausjärjestelmät ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina. Näitä pystytään käyttämään 

vaativimpiin tuoteryhmiin, joita ovat tuoretuotteet. (PTY 2016). Toimitusketjuun tehdyt op-

timoinnit vähentävät ruokahävikkiä merkittävästi. Tämä johtaa tehokkuuden kasvuun, 
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positiiviseen taloudelliseen tulokseen ja parantuneeseen ympäristön kestävyyteen. 

(Kachitvichvanukul et al. 2015, 164). 

 

 

Kuva 5. Miten aiheutettua ruokahävikkiä voidaan minimoida (PTY 2016, 4) 

 

Kuvassa 5 esitetään hävikinhallinnan keinoja, joista tämän työn kannalta tärkeimpiä ovat 

ennustaminen ja tilaaminen. Ennustamisen ja tilaamisen lisäksi toimittajat voivat tarjota 

tuotteitaan pienemmissä myyntierissä, joka vaikuttaa ruokahävikin vähentymiseen varsinkin 

pienissä myymälöissä, joissa menekki ei ole niin suurta. Tuotteiden laputus ja myynti alen-

nuksella on tehokas tapa vähentää hävikkiä ja saada myyntiä tuotteista, jotka pian päätyisivät 

hävikkiin. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on helpottanut kysynnän ennustamista 

ja näin vähentänyt hävikkiä, koska nykyään tuotteiden ostaminen voi tapahtua mihin aikaan 

tahansa. (PTY 2016). Uuteen teknologiaan investoimalla voidaan vähentää ylimääräistä va-

rastoa ja käsittelyä sekä vähentää pilaantuvien tuotteiden määrää, mikä lopulta menee huk-

kaan. (Kor et al. 2017). 

Tärkeimmät keinot hävikin vähentämiseksi ovat menekin ennustaminen, toimitusketjun jat-

kuva kehittäminen, hävikin mittaaminen ja hallintakeinojen parantaminen. Hävikkiä pitäisi 

mitata ja tilastoida yhdenmukaisella tavalla esimerkiksi EU:n jäsenmaissa. Viimeinen käyt-

töpäivä merkinnöistä tulisi siirtyä parasta ennen -merkintään jos se vain on turvallisesti mah-

dollista (PTY 2016). Jakeluvaiheessa ruokahävikkiä syntyy väärien kuljetustapojen takia, 

kestämättömien pakkausten, toimitusviiveiden seurauksena, toimittajan ja ostajan suhteiden 

seurauksena sekä heikon infrastruktuurin takia. Jälleenmyyntivaiheessa ruokahävikkiä syn-

tyy pääasiassa sen epätuoreuden takia. (Galanakis & Alvarez 2015, 8). 
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Vähittäiskauppojen osto-osastot sopeutuvat yhä enemmän kotitalouksien vaihteleviin kokoi-

hin tilaamalla eri pakkauskoot samalle tuotteelle. Tämä auttaa asiakkaita löytämään tarpei-

siinsa sopivan koon ja välttämään hukkaan joutuvan jäännöksen. Samoin myymälöiden pal-

velupisteiden tarjoama joustavuus mahdollistaa kuluttajan tilaamaan pienempiä määriä käyt-

tötarkoituksensa mukaisesti. Hedelmät ja vihannekset, joiden ulkonäkö ei enää täytä asiak-

kaan vaatimuksia, mutta ovat muuten moitteettomassa kunnossa, jalostetaan edelleen. Kun 

tuotetta on varastossa suuria määriä, erikoistarjoukset auttavat myymään tavarat nopeasti. 

Samoin jos kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta tuotteiden viimeinen käyttöpäivä lähes-

tyy, kaupat usein alentavat hintojaan ja merkitsevät ne nopeaa myyntiä varten. Monissa myy-

mälöissä on erillinen jääkaappitila tai erikoispisteitä kassatilojen lähellä alennettujen tuot-

teiden esittelyyn. (Verschueren 2017). Perinteisillä supermarketeilla on vuosikymmenten 

kokemus tuoretuotteiden käsittelystä, monet yritykset eivät silti onnistu tässä prosessissa. 

Niiden toimitusketjut ovat riittävän reaktiivisia tukemaan toistuvia toimituksia, mutta niiden 

täydennyssuunnittelu ei siihen pysty. (Småros 2020). 

Tutkittujen pohjoisamerikkalaisten päivittäistavarakauppiaiden mukaan vuosittainen pilaan-

tumisen arvo oli keskimäärin yli 70 miljoonaa dollaria ja suurimpien laajan valikoiman tuo-

retuotteita tarjoavien yritysten jopa useita satoja miljoonia dollareita vuodessa. Tämä 10–40 

prosentin vähennys tarkoittaisi 7–28 miljoonan dollarin vuotuisia säästöjä. Se ei ole pelkäs-

tään mahdollista, vaan nykyaikaisten elintarvikekauppiaiden odotetaan tekevän sen vähen-

tääkseen hiilijalanjälkeään ja tehdäkseen liiketoiminnastaan kestävämpää. (Småros 2020). 
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3. Kysynnän ennustaminen päivittäistavarakaupassa 

Luvussa alussa käydään läpi kysynnän ennustamista päivittäistavarakaupassa. Tämän jäl-

keen syvennytään ennusteen tarkkuuteen, pituuteen, tehokkaan ennustamisen ominaisuuk-

siin ja haasteisiin kysynnän ennustamisessa sekä koneoppimiseen kysynnän ennustamisen 

tukena. Kysynnän ennustaminen on tärkeässä roolissa, kun halutaan minimoida syntyvää 

ruokajätettä ja palvella asiakasta paremmin. Lisäksi on tärkeää ennakoida ostotilauksia ja 

ennusteita, jotta vältytään hävikiltä ja ylivarastoinnilta. Luvun avulla saadaan kokonaisval-

tainen käsitys siitä, miten tärkeää on hyvin toteutettu tehokas kysynnän ennustaminen. 

Ennustamisen periaate on ekstrapoloida tunnistettu rakenne tulevaisuuteen. Näin ollen en-

nusteprosessi alkaa piilevän prosessirakenteen tunnistamisesta ja lisäksi täytyy huomioida 

satunnaisvaihtelu. Tunnistetun prosessirakenteen ekstrapolointi tulevaisuuteen antaa tar-

kemman ennusteen, jossa satunnaisvaihtelu antaa ennusteen epävarmuuden. Tämä ennusta-

misen perustavanlaatuinen lähestymistapa perustuu yleensä analyysiin aikasarjojen tai ylei-

sesti ottaen kvantitatiivisten eli määrällisten tietojen yksinomaisesta analyysistä numeroiden 

muodossa. Ainoastaan kvantitatiivisen tiedon käytöllä ei kuitenkaan pystytä paljastamaan 

tekstimuodossa välitetyn laadullisen tiedon aiheuttamia perustavanlaatuisia muutoksia. 

(Holger 2016, 1). 

 

Kuva 6. Kysynnän ennustamisen viitekehys (Renton 2014, 19) 
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Kuvassa 6 on esitetty kysynnän ennustamisen viitekehys. Tämän avulla saadaan käsitys siitä, 

miten kysynnän ennustaminen toimii. Ennuste huomioi historiatiedot eli esimerkiksi tuot-

teen myynnin menneisyydessä. Lisäksi ennustetta analysoidaan ja sen tarkkuutta tulee myös 

arvioida. (Renton 2014, 20). Ultratuoreille tuotteille eli lyhyen säilyvyyden tuotteille, jotka 

on myytävä samana päivänä, 100 %:n saatavuus hyllyssä tarkoittaa, että aina tulee hukkaa, 

tai hintoja joudutaan alentamaan, ellei ennuste ole jatkuvasti virheetön päivä-, myymälä- ja 

tuotetasolla. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan tarkkaa valvontaa, jotta löydettäisiin optimaali-

nen tasapaino varaston loppumisen ja ruokahävikin välillä. Tuoretuotteiden ennustamisessa 

on samanlainen haaste, vain hieman vähemmän ilmeisempi. Tuotteen kysyntä tietyssä kau-

passa vaihtelee tyypillisesti eri arkipäivien välillä. Joillekin myymälöille ja tuotteille tämä 

arkipäiväinen vaihtelu tuoreen täydennyksessä voi olla hankalaa. Tämä tarkoittaa, että var-

muusvarasto voi vaihdella arkipäivien välillä, kun käsitellään lyhyen säilyvyyden tuotteita. 

(Småros 2020). 

Tarve ennakoida varastotasoja tekee kysynnän ennustamisesta vähittäiskaupan toimitusket-

jun hallinnan ytimen. Perinteisesti kysynnän ennustaminen perustui vahvasti historiallisiin 

trendeihin. Kysynnän vaihtelu on kuitenkin lisääntynyt, ja taustalla on useita tekijöitä, joita 

on vaikea huomioida perinteisillä mallinnustekniikoilla. Ajatellaan esimerkiksi niitä lukuisia 

valintoja, joita meillä kuluttajilla on tänään astuessamme myymälään verrattuna 15 vuoden 

takaiseen tilanteeseen. Lisäksi joka kerta, kun jälleenmyyjä esittelee uuden tuotteen, se aset-

taa täysin erilaisen haasteen, koska kysynnän ennustamista varten ei ole olemassa historial-

lisia datapisteitä. Perinteiset tekniikat tarjoavat perusennusteen ja ne voivat huomioida kau-

sivaihteluun liittyvät kysyntäpiikit. Tällaiset mallit eivät kuitenkaan skaalaudu tietyissä ske-

naarioissa, kuten myynnin edistämisessä eli kun toimittajat tarjoavat tuotetarjouksia. Tällai-

set promootiot eivät ainoastaan johda myynninedistämisen kohteena olevien tuotteiden ky-

syntäpiikkiin, vaan myös vähentävät sellaisten vastaavien tuotteiden kysyntää kaupassa, 

joita on vaikea seurata etukäteen. Lisäksi kysyntä vaihtelee myös tavaroiden luonteen mu-

kaan, esimerkiksi päivittäistavarakaupan tuotteilla on täysin eri lailla käyttäytyvä kysyntä 

kuin käyttötavarakaupan tuotteilla. (Srinivasan 2017). Monien tilausten tekeminen päivässä 

tai optimaalisen tuotantosuunnitelman laatiminen päivätasolla edellyttää sekä arkipäiviin 

liittyvän että päivän sisäisen kysynnän vaihtelun huomioimista. Joidenkin tuotteiden osalta 

päivän aikainen tai ns. päivänsisäinen kysyntämalli noudattaa yleistä asiakasmäärää 
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kyseisenä päivänä. Muiden tuotteiden, kuten lounastuotteiden, kysyntään vaikuttaa enem-

män se, miten tuotteet on suunniteltu kulutettavaksi. (Småros 2020). 

Tuoretuotteiden myymälöiden täydennystä hallittaessa on tärkeää, että kaikki laskelmat ja 

optimoinnit tehdään lähes automaattisesti. Kenenkään ihmisen on mahdotonta seurata kaik-

kia kysyntään vaikuttavia tekijöitä, kuten arkipäivien vaihtelua (esim. vuodenajat, sää ja tar-

joukset) sekä kaikkia täydennykseen vaikuttavia tekijöitä (esim. toimitusaikataulut, eräkoot 

ja päivätason todennäköisyydet jätteelle sekä varastosaldoille) sadoille tai tuhansille tava-

roille kaupassa, puhumattakaan sadoista myymälöistä. Erikoistapahtumat, kuten jonkun lajin 

suurkisat vaikuttavat kysyntään alueellisesti (Småros 2020). Kaupassa valmistetut tuotteet 

valmistetaan tyypillisesti useissa erissä päivän aikana. Tämä pätee erityisesti kasvavaan 

myymäläleipomotuotteiden kategoriaan, joiden tulisi mieluiten olla vielä lämpimiä, kun 

asiakas noutaa ne. Lisäksi uusi trendi, jossa ruokakauppiaat avaavat pieniä myymälöitä kau-

punkialueille, on tehnyt useita päivittäisiä täydennyksiä välttämättömiksi myymälöiden va-

rastotilan puutteen vuoksi. (Huber et al 2017). 

Kysynnän ennustaminen on erityisen tärkeää vähittäiskauppiaille ruoan toimitusketjussa pi-

laantuvien tavaroiden ja tuoretuotteiden takia. Tuoretuotteet ovat erittäin herkkiä pilaantu-

maan. Tämän takia niitä tuotetaan ja toimitetaan päivittäin. Ne on toimitettava mahdollisim-

man tuoreina ja nopeasti kauppaan. Kysynnän yli- tai aliarviointi vaikuttaa negatiivisesti 

tulokseen, koska myymättömät tuotteet on hävitettävä päivän päätteeksi ja tuotteen loppu-

minen varastosta johtaa menetettyyn myyntiin. Nopeasti pilaantuvia tuotteita tarjoavat jäl-

leenmyyjät ovat kohdanneet haasteen tarjota oikeaa määrää tuotetta myymälässään. Helposti 

pilaantuvia tavaroita toimitetaan tyypillisesti useita kertoja viikossa ja niitä voidaan myydä 

enintään muutaman päivän ajan, koska tällaisten tuotteiden tuoreus laskee nopeasti ja tuot-

teet muuttuvat myyntikelvottomiksi. (Huber et al 2017). 

 

3.1. Ennusteen tarkkuus ja toimitusketjuyhteistyö 

Ennusteen tarkoitus on auttaa varmistamaan, että toimittajat täyttävät tilausodotukset, joten 

on tärkeää, että he saavat ennustetun tilausmäärän yksityiskohtaisella tasolla eli tuotteittain 

ja päivän mukaan. Tämä on tärkeää nopeasti pilaantuville tuotteille ja juuri tiettyyn aikaan 

toimitettaville tuotteille. (Guthbert 2020). Toimitusketjun suorituskyky riippuu myös 
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kysyntäennusteiden tarkkuudesta. Näin ollen toimitusketjun ennustaminen on aktiivinen tut-

kimusala. Nopeasti liikkuvaa kulutustavarasektoria koskeva tutkimus paljastaa paremman 

tuotteiden saatavuuden, alhaisemmat varastotasot toimitusketjussa ja nykyisen pääoman te-

hokkaamman käytön tehokkaan ennustamisen tärkeimpinä etuina. (Huber et al 2017). 

Epätarkat ennusteet johtavat kysynnän yli- tai aliarviointiin. Yliarvioinnin vaikutukset voi-

daan ilmaista määrällisesti, koska helposti pilaantuvien tuotteiden myymättä jääneet tuotteet 

ovat jätettä, eikä niitä voida myydä säilytysajan päätyttyä. Taloudellisesti kauppias menettää 

myymättä jääneiden tuotteiden tuotantoon ja toimitukseen liittyvät kustannukset ja joutuu 

maksamaan jätteenkeräysmaksuja tai lahjoittamaan ne hyväntekeväisyyteen. Tuotteille, joi-

den voittomarginaali on pieni, on tärkeää rajoittaa vältettäviä kustannuksia. Toisaalta kysyn-

nän aliarviointi johtaa menetettyyn myyntiin. (Huber et al 2017).  

Joillakin toimittajilla on satoja (jopa tuhansia) tuotteita sitoutunut useisiin varastoihin päi-

vittäin. He eivät vain tarvitse tarkkoja tietoja, vaan heitä on varoitettava ennakoivasti ennus-

teen muutoksista. Muutosten analysointi on hidasta ja mahdollisuudet menetetään helposti. 

Sen sijaan toimittajien on kyettävä reagoimaan nopeasti ennakoitujen varastojen, huonosti 

toimivien kampanjoiden ja lähetysongelmien korjaamiseksi. (Guthbert 2020). 

Tarkempaan ennustamiseen päästään tiiviillä yhteistyöllä jälleenmyyjien ja tavarantoimitta-

jien välillä sekä ennusteiden säännöllisellä tehokkuuden tarkastamisella. Tärkeää on varmis-

taa, että toimittajat pääsevät ostoryhmiin jakamaan tietoja ja keskustelemaan ennusteista tai 

tilauksista. Toimitusketju toimii tehokkaammin, kun varmistetaan, että ketjun osapuolilla on 

asianmukaiset järjestelmät sekä toimivat prosessit, jotka oppivat tunnistetuista ja menneistä 

ongelmista. Näiden noudattaminen johtaa tehokkaampaan toimitusketjuun, saatavuuteen ja 

pienempään ruokahävikkiin. (Guthbert 2020). 

Toimitusketjuyhteistyöllä pyritään lisäämään toimitusketjun reagointikykyä ja tekemään ky-

syntää näkyvämmäksi tiedon jakamisen avulla. Toimitusketjukumppaneiden välinen luotta-

mus sekä riittävän tietotekniikan tukeman tiedon jakamisen laadukkuus ovat ratkaisevia on-

nistuneen toimitusketjuyhteistyön ja ennustuksen kannalta. Onnistuneen toimitusketjuyh-

teistyön etuja ovat lisääntynyt reagointikyky, lisääntyneet myyntitulot, pienemmät kustan-

nukset ja parantunut ennusteiden tarkkuus. (Huber et al 2017). 
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3.2. Ennusteen pituus 

Ennusteita voidaan tehdä eri pituisille aikaväleille. Aikaväli voi vaihdella päivistä vuosiin 

sen käyttötarkoituksen mukaan. Pidemmän aikavälin ennusteet tukevat yrityksen strategista 

päätöksentekoa ja lyhyemmän aikavälin ennusteet tarkentavat pidemmän aikavälin ennus-

teita. (Shim 2009, 4–5). Lyhyen aikavälin ennusteella pyritään ennustamaan poikkeamaa 

trendistä, kun taas pidemmän aikavälin ennusteella ennustetaan trendiä (Evans 2003, 21). 

Toimitusketjun kysynnän ennustamisessa käytetään usein lyhyen aikavälin ennusteita, kun 

ennustetaan nimiketason tapahtumia. Ennusteen pituus vaikuttaa valittavaan ennustemene-

telmään, mutta se ei kuitenkaan määrää käytettävää menetelmää. Lyhyen aikavälin ennus-

teita tuotetaan nopeasti, ja niitä käytetään usein tuotteille, joiden menekki on korkea. Lyhyen 

aikavälin ennuste luodaan matemaattisella ennustemenetelmällä. Mitä pidempi ennusteen 

aikaväli on, sitä enemmän siinä on käytettävä asiantuntemukseen perustuvia malleja ja vä-

hemmän matemaattisia malleja. (Lewis 1997, 6–8) 

Ennusteen pituuteen aikavälin lisäksi vaikuttaa ennustehorisontti, joka kertoo tutkittavien 

ennustejaksojen lukumäärän. Tuotteelle voidaan ennustaa joko yksittäinen jakso tai useam-

pia. Jos ennustettavia jaksoja on useampia, ennuste perustuu edeltäneeseen arvoon. Jokaisen 

jakson ennuste perustuu edeltävään arvoon, jolloin ennustevirheen mahdollisuus on suu-

rempi kuin ennustettaessa yhtä jaksoa (Evans 2003, 21). Jaksoja suositellaan olevan korkein-

taan kuusi, koska tämän jälkeen ennuste menettää luotettavuuttaan. Poikkeuksena ovat vah-

van kausivaihtelun tuotteet, joita voidaan ennustaa kokonainen vuosi eteenpäin. (Lewis 

1997, 7–8).  

 

3.3. Tehokas kysynnän ennustaminen 

Yrityksen voi olla vaikea päättää, mikä menetelmä on sopivin ennustamiseen. Itse asiassa 

useat tutkimukset ovat osoittaneet, että käyttämällä useita ennustemenetelmiä yhdistetyn 

luomiseen ennuste on tehokkaampi kuin yhden menetelmän käyttäminen yksinään. Kaikissa 

ennustemenetelmissä on aina satunnainen elementti, jota ei voida selittää kysyntäkuvioilla. 

Siksi mikä tahansa havaittu kysyntä voidaan selvittää systemaattisella ja satunnaisella kom-

ponentilla: 
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Observed demand (O) = systematic component (S) + random component (R) 

Systemaattinen komponentti mittaa kysynnän odotusarvoa ja koostuu eri tekijöistä, kuten 

kausiluonteisesta kysynnästä, trendeistä sekä kasvu- tai laskuvauhdista kysynnässä. Satun-

naiskomponentti on osa ennustetta, joka poikkeaa systemaattisesta osasta. Yritys ei voi en-

nustaa satunnaisen komponentin suuntaa. Yritys voi ennustaa satunnaisen komponentin ko-

koa ja vaihtelevuutta, mikä antaa mittarin ennustevirheestä. Ennustamisen tavoitteena on 

suodattaa satunnainen komponentti ja arvioida systemaattinen komponentti. Ennustevirhe 

mittaa ennusteen ja todellisen kysynnän eroa. Keskimäärin hyvässä ennustemenetelmässä 

on virhe, jonka koko on verrattavissa kysynnän satunnaiseen komponenttiin. Ennusteeseen 

tulee suhtautua skeptisesti, jos siinä ei ole virheitä historialliseen kysyntään nähden. Tässä 

tapauksessa menetelmä on yhdistänyt historiallisen satunnaiskomponentin systemaattiseen 

komponenttiin. Tämän seurauksena ennustemenetelmä toimii todennäköisesti huonosti. 

Seuraavat viisi asiaa ovat tärkeitä, jotta organisaatio voi ennustaa kysyntää tehokkaasti: 

1. Ennustamisen tavoite ymmärrettävä 

2. Integroi kysynnän suunnittelu ja ennustaminen koko toimitusketjuun 

3. Tunnista tärkeimmät tekijät, jotka voivat vaikuttaa kysynnän ennustamiseen 

4. Ennusta sopivalla aggregointitasolla 

5. Määritä ennusteen suorituskyky- ja virhemitat 

Jokainen ennuste tukee siihen perustuvia päätöksiä, joten aluksi on tärkeää tunnistaa nämä 

päätökset selkeästi. Tällaisia päätöksiä voivat olla kuinka paljon tiettyä tuotetta valmistetaan, 

paljonko tuotetta varastoidaan ja kuinka paljon sitä tilataan. On tärkeää, että kaikki toimitus-

ketjun osapuolet ovat tietoisia päätöksen ja ennusteen välisestä suhteesta. Esimerkiksi Wal-

Martin pesuaineen alennusmyynneissä kysyntäennusteet jaetaan valmistajalle, kuljetusliik-

keelle ja muille sidosryhmille joihin ennuste vaikuttaa. Kaikkien osapuolten tulee laatia yh-

teinen ennuste promootiosta ja yhteinen toimintasuunnitelma ennusteen perusteella. Näiden 

laiminlyöminen voi johtaa siihen, että tuotetta on liian paljon tai liian vähän toimitusketjun 

eri vaiheissa. (Chopra & Meindl 2013, 180–182). 

Menestyksellisen kysynnän ennustamisen saavuttamiseksi on poistettava käsite toimittaja 

vastaan jälleenmyyjä. Kun otetaan askel taaksepäin ja katsotaan isompaa kuvaa, molempien 
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on ymmärrettävä, että vain edistämällä aidon yhteistyön mentaliteettia kaikki voivat hyötyä. 

Alusta, jolla sekä toimittajalla että jälleenmyyjällä on täydellinen näkyvyys SKU:sta ja pääsy 

tärkeisiin päivittäisiin tietoihin on välttämätön. Näin voidaan rakentaa aitoja suhteita ja rea-

goida ennusteen muutoksiin minimaalisella häiriöllä. (Guthbert 2020). 

Yrityksen tulee liittää ennuste kaikkiin sen suunnittelutoimintoihin koko toimitusketjussa. 

Näihin sisältyy kapasiteetinsuunnittelu, tuotannonsuunnittelu, myynninedistäminen ja muut 

ostot. Yhdessä yleisessä skenaariossa jälleenmyyjä kehittää ennusteita myynninedistämis-

tarkoituksessa, kun taas valmistaja, joka ei ole tietoinen näistä kampanjoista, laatii erilaisen 

ennusteen tuotannonsuunnitteluun perustuen vanhaan myyntidataan. Tämä johtaa kysynnän 

ja tarjonnan epäsuhteeseen, joka taas johtaa huonoon palveluasteeseen ja asiakaspalveluun. 

Integraation toteuttamiseksi on hyvä idea, että yrityksellä on monialainen tiimi, jonka jäsenet 

kustakin toiminnasta vastaavat kysynnän ennustamisesta – ja vielä parempi idea on, että toi-

mitusketjun eri yritysten jäsenet työskentelevät yhdessä ennusteiden luomiseksi. (Chopra & 

Meindl 2013, 183). 

Käyttämällä parhaiden käytäntöjen visuaalisia analytiikan työkaluja ja tekniikoita, toimitus-

ketju- ja myyntitiedot voidaan yhdistää kysynnän indikaattoreiden (kuten myyntipiikit, va-

rastotasot jne.) korostamiseksi ja antaa helposti ymmärrettävän kuvan viimeaikaisesta sekä 

historiallisesta myynnistä. Kasvavassa kilpailutilanteessa vähittäiskauppiaat, jotka pystyvät 

antamaan tarkat ennusteet toimittajilleen, hyötyvät tehokkaammista toimitusketjuista, alhai-

semmista kustannuksista, paremmasta saatavuudesta ja tyytyväisemmistä asiakkaista. 

(Guthbert 2020). 

Päivätason ennuste ja kampanjoiden ennustus kuuluvat tehokkaaseen ennustamiseen. Päivit-

täistavaroiden kysynnän vaihtelut ovat yleisiä ja vaihtelevat usein jokaisena viikonpäivänä. 

Lyhyen käyttöiän tuotteille päivätason ennusteiden tarkkuus on välttämätöntä, jotta välty-

tään pilaantumiselta saatavuudesta tinkimättä. Koneoppimisen avulla ennustejärjestelmät 

voivat automaattisesti analysoida arkipäiviin liittyvää vaihtelua myymälä- ja tuotetasolla 

sekä mukautua paikallisten kysyntämallien muutoksiin. Lisäksi päivätason ennustaminen 

mahdollistaa tarkan suunnittelun viikkoihin, jotka ympäröivät tapahtumia ja juhlia, kuten 

joulua, mikä tekee lyhyen elinkaaren varaston ylös- ja alasajosta tehokkaampaa ja suoritet-

tavampaa. (Småros 2021). 
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Kampanjoiden vaikutus tuoreisiin ja lyhytikäisiin tuotteisiin on ennustettava myymäläta-

solla, jotta paikalliset kysyntämallit voidaan ottaa tarkasti huomioon ja vastata niihin. Kone-

oppimisalgoritmit voivat analysoida nopeasti valtavia tietojoukkoja ja automatisoida erittäin 

tarkkoja, yksityiskohtaisia ennustemalleja, mitkä huomioivat kaikki tekijät, jotka vaikuttavat 

myynninedistämiseen kauppa- ja tuotetasolla. Lisäksi yhden tuotteen myynninedistäminen 

voi usein vähentää toisen tuotteen myyntiä. Tämä vaikutus on erityisen tärkeä lyhytikäisille 

tuotteille, ja se on otettava huomioon ylimääräisen varaston ja pilaantumisen minimoi-

miseksi. (Småros 2021). 

 

3.4. Haasteet kysynnän ennustamisessa 

Ennusteprosessit kärsivät usein kausituotteista, koska niitä on vaikea ennustaa. Niiden vaa-

timukset ovat epävakaita ja määrät muuttuvat jatkuvasti. Kausiluonteisten tuotteiden kysyn-

nän ennustaminen aiheuttaa useita haasteita: 

1. Tuotteet ovat myynnissä lyhyen ajan. Useimpien tuotteiden käyttöikä ei ole montaa 

vuotta. Tämän seurauksena tietyn tuotteen myyntihistoria tarjoaa keskimäärin liian 

vähän dataa tulevan kausisyklin ennustamiseksi. 

2. Myyntijaksot ovat ailahtelevia. Satunnaiset markkinoiden heilahtelut vaikuttavat 

myyntiin ja tuottoon, jolloin kausiluonteisuutta on vaikea erottaa. 

3. Mukana on useita kausivaihteluita, kun tarkastellaan myyntiä myymälätasolla. Tuot-

teen kausiluonteisuus on yleensä sotkeutunut myymälän kausiluonteisuuteen. 

4. Trendit ja tuotteen elinkaari vaikuttavat kysyntään ja kausivaihteluun. 

Lisäksi kausiennuste on monimutkainen myös siksi, että se vaatii poikkitoiminnallista yh-

teistyötä ja monipuolista tiedon jakamista. Usein tiedon jakaminen tunnistetaan ratkaisuksi 

lisätä yrityksen ymmärrystä liiketoiminnan kausiluonteisuudesta. Lisäksi käytetään vakiin-

tunutta yhteistyötä ja jaetut panostukset voivat johtaa analyysin uuteen vaiheeseen kunkin 

kauden perimmäisten syiden ymmärtämisessä. Katsotaan, että 360 asteen lähestymistapa tar-

joaa oikeat edut. Menneen vuoden historiallisten huippujen analysointi voi edellyttää ym-

märrystä markkinointitoiminnasta, kyseisen ajanjakson satunnaisuudesta, viime vuosien 
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aikana käynnistetyistä kampanjoista, kilpailijoiden toiminnasta kyseisenä ajanjaksona ja 

monista muista vaikuttajista. (Sankaran et al. 2019, 15). 

Kysynnän ennustamisessa on huomioitava monia tekijöitä, kuten sää, vuodenaika, pinnalla 

olevat muotitrendit, julkiset suositukset, kilpailijoiden tarjoukset ja asiakkaiden henkilökoh-

tainen mielipide. (Filimonau & Gherbin 2017). Chopran & Meindl (2013, 180) mukaan tuot-

teen aiempi kysyntä ja täydennysaika sekä talouden tila tulisi myös ottaa huomioon, kun 

ennustetaan tulevaa kysyntää. Ennustaminen on edelleen yksi suurimmista toimittajien ja 

vähittäismyyjien kohtaamista ongelmista. Kysynnän ennustamisen ongelmia ovat huonot 

ennusteet, merkittävät erot ennusteiden ja tilausten välillä sekä mahdolliset rangaistukset 

palvelutason noudattamatta jättämisestä. (Guthbert 2020). 

Ongelmana voi olla, että jälleenmyyjien päivittäin toimittamat tiedot eivät sisällä hälytyksiä 

eli nopeasti tarvittavia tuotemääriä, analyyseja tai trendejä. Tämän seurauksena monet toi-

mittajat ovat kehittäneet monimutkaisia laskentataulukoita tietojen poimimiseksi ja analyy-

sin tekemiseksi, mutta yleensä tämä perustuu yhden tai muutaman toimittajan tietoon, jonka 

seurauksena tieto ei ole täsmällistä. Nämä monimutkaiset laskentataulukot ovat luonteeltaan 

alttiita virheille. (Guthbert 2020). 

Toimittajat voivat saada rangaistuksia, jos he eivät toimita tilattuja tuotteita sovittuna aikana 

oikeaan paikkaan. Jälleenmyyjän ennuste voi olla niin lyhytaikainen tai epätarkka, että toi-

mittaja ei pysty reagoida. Tällöin molemmilla osapuolilla on ongelma. On välttämätöntä, 

että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät luovat luotettavia kumppanuuksia, jotka edistävät 

molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Ilman toimivaa yhteistyötä mikä tahansa muu 

"ennuste" on parhaimmillaan opas siihen, mitä saatetaan vaatia ja milloin. Se ei auta toimit-

tajaa varmistamaan, että sopiva tuotemäärä on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jotta tilauk-

set voidaan täyttää korkealla palvelutasolla (yleensä 98 % tai enemmän). (Guthbert 2020). 

 

3.5. Koneoppiminen kysynnän ennustamisen tukena 

Useat johtavat jälleenmyyjät ovat löytäneet ratkaisun, joka mullistaa heidän toimitusketjunsa 

suunnittelun: koneoppiminen. Tämän avulla jälleenmyyjät voivat automatisoida aiemmin 

manuaalisia prosesseja ja parantaa merkittävästi ennusteiden sekä tilausten tarkkuutta. Se 

perustuu algoritmeihin, joiden avulla tietokoneet voivat "oppia" tiedoista jopa ilman 
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sääntöihin perustuvaa ohjelmointia. Vähittäiskauppiaat, jotka käyttävät koneoppimistekno-

logiaa täydentämiseen, ovat nähneet sen vaikutukset monin tavoin – esimerkiksi yli 10 pro-

sentin laskut poistoissa ja varastotasoissa sekä myyntikate on kasvanut jopa 9 prosenttia. 

(Glatzel et al. 2016). 

Nykypäivän päivittäistavarakauppiaat keräävät valtavia määriä tietoa tapahtumista ja vuoro-

vaikutuksesta kuluttajien kanssa sekä online- että offline-tilassa. Juuri tästä syystä päivittäis-

tavarakaupan vähittäiskauppa sopii täydellisesti tekoälylle (AI), joka mahdollistaa näiden 

tietojen hyödyntämisen nopeampiin ja tarkempiin päätöksiin. Tämä on korvaamaton voima-

vara alalla, jossa vähittäiskauppiaiden on valvottava miljoonia tavaravirtoja ja sovitettava 

tarjonta tarkasti kysyntään sadoissa tai jopa tuhansissa toimipisteissä päivittäin. (Småros 

2020). 

Toisin kuin tavanomaiset toimitusketjun ohjelmistojärjestelmät, koneoppimisratkaisut voi-

vat kerätä, analysoida ja säätää suuria tietojoukkoja useista eri lähteistä ilman suuria henki-

löstöinvestointeja. Koneoppimisalgoritmi voi tehdä kysyntäennusteita, jotka perustuvat 

paitsi historiallisiin myyntitietoihin myös muihin vaikuttaviin parametreihin: sisäisiin teki-

jöihin, kuten mainoskampanjoihin ja myymälöiden aukioloaikoihin sekä ulkoisiin tekijöihin, 

kuten paikallinen sää ja juhlapyhät. Johtavien jälleenmyyjien tällä hetkellä käyttämät kehit-

tyneet algoritmit analysoivat jo yli 50 parametria. Laskelmat tehdään paljon tarkemmalla 

tasolla kuin tavalliset järjestelmät pystyvät tekemään. Jälleenmyyjät voivat määrittää kunkin 

parametrin vaikutuksen jokaiseen tuotteeseen kussakin kaupassa ja kussakin jakelukeskuk-

sessa tarvittaessa päivittäin. (Glatzel et al. 2016). Koneoppimisen avulla on mahdollista si-

sällyttää päivittäistavarakaupan myyntiennusteisiin laaja valikoima kysyntään vaikuttavia 

tekijöitä ja suhteita. Tämä on valtavan arvokasta, sillä pelkät säätiedot voivat koostua sa-

doista erilaisista tekijöistä, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa kysyntään. (Småros 2020). 

Päivittäistavarakauppiaat, jotka toteuttavat ennusteisiin perustuvan automaattisen myymä-

löiden täydennyksen, näkevät pilaantumisvähennyksiä tyypillisesti 10–40 % vähemmän. 

Ranskalainen päivittäistavarakauppias Franprix onnistui vähentämään ruokahävikkiä 30 % 

sekä varastojen loppumista 67 % tarkemman ennusteen ja paremmin optimoidun täydennys-

tilauksen ansiosta. Lisäksi toiminnan laajuuden ja monimutkaisuuden kasvaessa myös saa-

vutettavat hyödyt kasvavat. (Småros 2021). 
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Tuoretuotteiden täydentäminen aiheuttaa ainutlaatuisia ongelmia keskuskauppojen tuottei-

siin verrattuna. Näistä eroista ilmeisin on suunnittelun tarkkuuden lisääntynyt merkitys. Ly-

hyen käyttöiän tuotteissa on useita kriittisiä vaatimuksia, joita vanhat järjestelmät eivät yk-

sinkertaisesti pysty hallitsemaan. Nykyaikaiset tekoälyllä ja koneoppimisella varustetut en-

nustamis- ja täydennysratkaisut eivät ainoastaan täytä, vaan ylittävätkin nämä vaatimukset. 

Ne ajavat tehokkuutta ja suorituskykyä huomattavasti perinteisiä manuaalisia prosesseja pi-

demmälle. (Småros 2021). 

Koneoppimisjärjestelmä voi myös ottaa huomioon toimitusketjun rajoitukset, kuten toimit-

tajien toimitusajat ja vähimmäis- tai enimmäistilausmäärät. Kaikkien näiden näkökohtien 

perusteella se luo sitten tilausehdotuksia koko tuotevalikoimalle 24 tunnin välein. Jokainen 

tilausehdotus optimoi tuotteen saatavuuden ja minimoi ruokahävikin ja hinnanalennusten 

riskin. Täydennyssuunnittelijat voivat tarkistaa nämä ehdotukset, mutta on havaittu, että 

luokkansa parhaiden koneoppimisratkaisujen avulla ihmisen puuttuminen on harvoin perus-

teltua. Näin ollen henkilökunnan yksittäisissä myymälöissä ja pääkonttorissa tehtävä manu-

aalinen tietojen syöttö ja hallintotyö vähenevät merkittävästi. (Glatzel et al. 2016). 

Koneoppimisratkaisut ovat saatavilla pilvipohjaisina ohjelmistopalvelu (SaaS) sovelluksina. 

Toisin kuin muut täydennysoptimointiratkaisut, jotka tyypillisesti vaativat päivityksiä jäl-

leenmyyjän IT-järjestelmiin, SaaS-sovellukset toimivat älykkäänä peittokuvana olemassa 

oleville toiminnanohjausjärjestelmille, mikä tekee niiden suunnitelmista joustavampia ja no-

peampia toteuttaa. Ne eivät myöskään vaadi suuria investointeja uuden henkilöstön palkkaa-

miseen – pikemminkin jälleenmyyjä voi rakentaa oman henkilöstönsä valmiuksia, poistaa 

huomattavan määrän suunnittelijoiden tiedonsyöttötehtäviä ja siirtää arvokasta henkilöstön 

aikaa enemmän lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. (Glatzel et al. 2016). 

Tuoreiden ja lyhytikäisten tuotteiden luonne sanelee täydennystarpeen, jotta myyntiä seura-

taan mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi 100 %:n saatavuus hyllyssä erittäin tuoreille tuot-

teille eli niille, jotka on myytävä saman päivän aikana tarkoittaa, että ruokahävikkiä tai hin-

nanalennuksia syntyy pakosti, ellei ennuste ole täydellinen 100 % ajasta päivästä, myymä-

lästä ja tuotetasosta riippumatta. Oikean tasapainon saavuttamiseksi parhaat täydennysrat-

kaisut korvaavat tuoretuotteiden staattisen turvavaraston todennäköisyysperusteisella tilaus-

ten optimoinnilla, jolloin jälleenmyyjät voivat optimoida jätteen ja menetetyn myynnin vä-

lisen kompromissin. Tuoreen ruoan täydennyksen optimointi tuottaa vaikuttavia tuloksia, 
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vähentää pilaantumista jopa 40 % ja antaa resursseja parantaa kannattavuutta merkittävästi. 

(Småros 2021). 

Esimerkiksi yli 1000 myymälän kansainvälinen supermarketketju automatisoi suurimman 

osan päivittäisten tilausten keskitetystä suunnittelusta ja päätöksenteosta käyttämällä kone-

oppimiseen perustuvia ennakoivia sovelluksia yhdellä suurimmista tuoreruokaosastoistaan. 

Jälleenmyyjällä on useita elintarviketehtaita, jolloin se pystyi myös integroimaan varasto- ja 

valmistusprosessit just-in-time-tuotannon avulla. Tämä vähensi varastotasoja koko toimitus-

ketjussa ja lisäsi tuotteiden saatavuutta myymälässä sekä tuotteiden tuoreutta kauppojen hyl-

lyillä. Vuosikymmenten ajan vähittäiskauppiaat ovat ekstrapoloineet kysyntää tarkastele-

malla historiallisia myyntitietoja. Se on ilmeisen epätäydellinen menetelmä, joka vääristää 

kysyntäennusteita alaspäin, koska se ei mittaa täyttämätöntä kysyntää. Edistyneet koneoppi-

misalgoritmit ratkaisevat tämän ongelman. Algoritmit rakentavat kysyntä-todennäköisyys-

käyrät käyttämällä myynti- ja varastotietoja sekä tekevät kustannushyötylaskelmia, jotka ar-

vioivat ruokahävikin ja varastojen loppumisen riskin. (Glatzel et al. 2016). 

Lisääntyneen epävarmuuden yhteydessä koneoppimisalgoritmit ovat pelin muuttaja kysyn-

nän ennustamisen haasteisiin vastaamisessa. Koneoppimisalgoritmit ovat tehokkaita lukuis-

ten datapisteiden käsittelyssä ja samalla oppivat datapisteistä tunnistaakseen taustalla olevat 

mallit, jotka ohjaavat tiettyä käyttäytymistä. Itse asiassa koneoppimisalgoritmit toimivat pa-

remmin, kun enemmän dataa syötetään toisin kuin perinteiset tekniikat, jotka kärsivät lisään-

tyneestä monimutkaisuudesta. Lisäksi kysynnän ennustaminen tapahtuu tyypillisesti kiintein 

aikavälein (päivinä, viikkoina jne.), ja sitä voidaan siksi pitää rutiinitehtävänä, jolla on val-

tava automaatiopotentiaali. Kun kysynnän ennustaminen on automatisoitu niin korjaavia toi-

menpiteitä, voidaan toteuttaa tarpeen mukaan, mikä voi vähentää merkittävästi ihmisen 

puuttumista toistuviin tehtäviin. Myös tuotteen luonteeseen perustuvat ennustetekniikan erot 

voidaan helposti korjata käyttämällä "parhaiten sopivia" ennustealgoritmeja, jotka valitsevat 

automaattisesti sopivimman ennustemenetelmän uusimpien kysyntätietojen perusteella. Ky-

synnän ennustamisen lisäksi koneoppimisalgoritmeja käytetään yhä enemmän toimitusket-

jun optimoinnin haasteiden ratkaisemiseen. Yksi tällainen sovellus on Multi Echelon Inven-

tory Optimization (MEIO), koneoppimisen perussovellus, joka käsittelee täydentämistä va-

raston funktiona samassa paikassa sijaitsevien jakelukeskusten välillä, toisin kuin perinteiset 

lähestymistavat, jotka harkitsevat yksittäisten jakelukeskusten täydentämistä erikseen. Kyky 

ottaa varastot huomioon laajasti, on valtava harppaus vähittäiskaupan toimitusketjun 
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hallinnassa, ja sen on mahdollistanut koneoppimisalgoritmien korkeat laskentaominaisuu-

det. Asiantuntijat uskovat, että MEIO voi vähentää varastojen kokonaismäärää 30 % joh-

donmukaisemmilla asiakkaiden täyttöasteilla. (Srinivasan 2017). 

Koneälyn myötä, useilla aloilla toimitusketjun prosessit kokevat rajuja muutoksia hitaasti, 

mutta vähitellen. Tämä tarkoittaa sitä, että toimitusketjun ympärille keskittyvät työtehtävät 

muuttuvat samanaikaisesti ja se vaatii lisää valmiuksia onnistuakseen. Ei pitäisi olla yllättä-

vää, että edelläkävijöitä ovat ne, jotka pystyvät yhdistämään erilaisia päätöspisteitä ja hyö-

dyntämään koneälyä siinä. (Srinivasan 2017). 

Koneoppiminen antaa ennustejärjestelmälle mahdollisuuden oppia automaattisesti ja paran-

taa ennusteitaan pelkän datan avulla ilman lisäohjelmointia. Koska jälleenmyyjät tuottavat 

valtavia määriä dataa, koneoppimisteknologia todistaa nopeasti arvonsa. Koneoppimisalgo-

ritmit eivät tietenkään ole uusia – ne ovat olleet olemassa vuosikymmeniä. Mutta koskaan 

aikaisemmin he eivät ole voineet käyttää niin paljon dataa tai tietojenkäsittelytehoa kuin 

nykyään. Vaikka päivittäistavarakauppiailla on saattanut aiemmin olla vaikeuksia päivittää 

ennusteitaan nopeasti, laajamittainen tietojenkäsittely ja muistitekniikka mahdollistavat nyt 

miljoonia ennustelaskelmia yhdessä minuutissa. (Småros 2020). 

Oikealla tavalla toteutettu koneoppiminen vastaa tehokkaasti yleisiin haasteisiin vähittäis-

kaupan tietojen avulla ja tarjoaa etuja kaikilla päivittäistavarakaupan kysynnän ennustami-

sen osa-alueilla: 1) arkipäivien ja vuodenaikojen aiheuttamien toistuvien kysyntämallien 

vangitseminen, 2) tarjousten, hintamuutosten ja muiden vaikutusten ennustaminen ja sisäiset 

liiketoimintapäätökset, 3) paikallisten kävijämäärien, tapahtumien, sään ja muiden ulkoisten 

tekijöiden vaikutusten ennustaminen ja 4) jopa sen havaitseminen, milloin tuntemattomat 

tekijät (kuten tallentamaton muutos tuotteen esittämisessä) voivat vaikuttaa kysyntään. 

(Småros 2020). 
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4. Täydennysprosessi päivittäistavarakaupassa 

Luvussa neljä tutkitaan päivittäistavarakaupan täydennysprosessia eli manuaalista ja auto-

maattista täydentämistä sekä toimitusketjun eri toimitustievalintoja eli millä eri tavoin tuot-

teita toimitetaan toimittajalta kauppoihin. Tutkimusosuudessa tutkitaan päivittäistavaroiden 

eri toimitustievalintoja, jonka takia ne käydään teoreettisesti myös läpi. Luvun avulla saa 

käsityksen päivittäistavarakaupan täydennysprosessista sekä toimitustievaihtoehdoista. 

Jälleenmyyjät käyttävät (automaattisia) tilausjärjestelmiä useimmille tavaroille. Usein on 

kuitenkin niin, että pilaantuvien tuotteiden tilaukset perustuvat myymäläpäällikön kokemuk-

seen ja harkintaan, koska järjestelmiä ei ole mukautettu nopeasti pilaantuvien tuotteiden en-

nustamiseen. Tämä ei ole toimiva malli, koska eri myymälöiden myyjät soveltavat erilaisia 

sääntöjä eri tuoteluokkiin. Lisäksi ennusteet eivät välttämättä ole niin tarkkoja kuin halutaan. 

Tulevan kysynnän arvioimiseksi virkailijat ottavat huomioon vertailukelpoiset historiatiedot 

(esim. edellisten viikkojen myynti) sekä erilaisia tekijöitä, kuten hinnan, tarjoukset, tuottei-

den laadun (esim. alkuperämaan perusteella) tai säätietoja. Tämä aiheuttaa toisen ongelman, 

koska tilauspäätöksen tekemisaika on rajallinen ja henkilö ei voi soveltaa logiikkaansa usei-

siin satoihin nimikkeisiin. Tarvitaan siis automaattisia päätöksenteon tukijärjestelmiä, jotka 

toteuttavat vastaavan logiikan ja tarjoavat tarkat ennusteet ja auttavat vähentämään henki-

löstön työmäärää. Automaattiset tilausjärjestelmät tulisi räätälöidä tietyille tuoteryhmille, 

jotta saadaan luotettavampia tuloksia. Helposti pilaantuvien tavaroiden varastonvalvontajär-

jestelmän pitäisi seurata korvaavien tavaroiden ryhmän kokonaistilauksia, koska tämä on 

indikaattori odotetusta jätteestä. (Huber et al 2017). 

Automaattiseen täydennykseen kuuluu tehokas kulutuksen seuranta, jatkuva täydentäminen 

sekä toimittajan hallinnoima varasto. Nämä toteutetaan yrityksen ERP-järjestelmässä tai li-

säohjelmassa, joka helpottaa täydennysprosessia. Automaattinen täydennysprosessi laskee 

tilausehdotuksen jokaiselle tuotteelle tiettyjen tapahtumatietojen perusteella, kuten myynti-

pisteen (POS) tiedot, ruokahävikkidatan sekä perustietojen, kuten tarkastelujaksojen ja erä-

kokojen perusteella. Tilauksesta vastaava henkilö voi hyväksyä, hylätä tai muokata järjes-

telmän tuottaman tilausehdotuksen. Tilausehdotus lisää läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa las-

kea arvion tulevista tilauksista. POS-tietoja käytetään tunnistamaan kausiluonteisia ja muita 
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myyntitottumuksia, jonka pohjalta luodaan ennuste ja seuraava täydennysehdotus, joka huo-

mioi toimitusajan ja täydennystiheyden. (Kiil et al. 2018). 

Useimmat perinteiset toimitusketjun suunnittelujärjestelmät käyttävät kiinteää, sääntöihin 

perustuvaa lähestymistapaa ennustamiseen ja täydentämiseen. Tällainen lähestymistapa toi-

mii riittävän hyvin vakaille ja ennakoitaville tuoteryhmille, mutta tuoreruoka on paljon mo-

nimutkaisempaa. Koska paikallinen kysyntä ja olosuhteet vaihtelevat päivittäin, suunnitteli-

joiden on syötettävä manuaalisesti erityyppisiä tietoja – esimerkiksi hinnanmuutoksia tai 

tarjouksia – täydennysjärjestelmiinsä. Nämä päivittäiset manuaaliset prosessit ovat aikaa 

vieviä, virhealttiita ja riippuvat suuresti yksittäisten suunnittelijoiden kokemuksesta ja vais-

toista. (Glatzel et al. 2016). 

 

4.1. Manuaalinen ja automaattinen täydennysprosessi 

Automaattinen täydennysprosessi voidaan esittää varastonhallintalogiikalla (R.s.nQ) tehtyi-

hin tilausehdotuksiin. Tämä koostuu tarkastelujaksosta (R), optimaalisesta tilauspisteestä (s) 

ja tuotteen eräkoon kerrannaismäärästä (nQ). Arvo R kuvaa nykyisen ja seuraavan tarkaste-

lujakson välistä aikaa. Tässä mallissa tilauksen läpimenoaika L pysyy muuttumattomana. 

Dynaaminen tilauspiste s perustuu L + R pituisen ajan kysynnänennusteeseen ja tuotteelle 

määritettyyn minivarastotasoon eli siihen tasoon, jonka alle automaattinen täydennysjärjes-

telmä ei saisi varastotasoa päästää. Jokaisessa tarkastelukohdassa tarkistetaan, onko tuotteen 

varastotaso alle tilauspisteen s. Jos tilauspiste on alitettu niin järjestelmä luo tilausehdotuk-

sen tuotteen eräkoon Q kerrannaisina n. Tilausehdotuksen määrä on minimimäärä, joka ta-

kaa tuotteen saatavuuden seuraavaan toimitukseen asti. (Larsen & Kiesmüller 2007). 
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Kuva 7. Manuaalisen- ja automaattisen täydentämisen informaatio- ja tavaravirta (Kiil et al. 2018) 

 

Kuvassa 7 on esitetty päivittäistavarakauppojen manuaalinen ja automaattinen täydentämi-

nen. Kuva on mukailtu Kiil et al. (2018) tutkimuksen kaaviosta, jossa vertaillaan manuaali-

sen ja automaattisen täydentämisen informaatio- ja tavaravirtoja. Päivittäistavarakauppa voi 

tilata keskusvarastolta manuaalisesti, jolloin kauppa tekee haluamansa tilauksen keskusva-

rastolle, jonka suuruus perustuu myymälän tekemään tarvearvioon. Keskusvarastolta se toi-

mitetaan suoraan kauppaan haluttuna aikana. Automaattisessa täydentämisessä on enemmän 

muuttujia, jotka huomioidaan aina ennen varsinaisen tilausehdotuksen muodostumista. Ti-

lausehdotus muodostuu myyntiennusteisiin ja saldodataan pohjautuen. Ennusteeseen vaikut-

taa kunkin kaupan yksilöllinen POS-data (Point of Sale), jolla tarkoitetaan myymälöiden 

keräämää dataa eli mitä ostetaan, kuinka paljon ja mihin aikaan. Saldodataan vaikuttaa avoi-

met ostotilaukset eli toimitukset, joita ei ole vielä toimitettu kauppoihin. Tämän lisäksi POS- 

ja hävikkidata vaikuttavat saldodataan. Tilausehdotus muodostuu näiden perusteella. Avoi-

mia tilausehdotuksia voidaan vielä muokata ja käsitellä, jonka jälkeen ne lähetetään, jolloin 

keskusvarasto saa tilauksen. Tämän jälkeen keskusvarastolla kerätään toimitus ja toimitetaan 

kauppaan. 
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Kiil et al. (2018) seurasi tutkimuksessaan kaupassa tehtävää tilaustoimintaa, jossa tilattiin 

tuotteita automaattisella täydennyksellä sekä manuaalisella. Tutkimuksessa oli 21 kauppaa 

ja 54 tuotetta. Tutkitun päivittäistavarakauppaketjun käyttämän automaattinen täydennysjär-

jestelmä teki tilausehdotukset edellä mainitulla (R,s,nQ) -mallilla. Tutkimuksessa manuaa-

linen täydentäminen tapahtui edellisen viikon myyntidatan avulla ja kaupan työntekijöiden 

kokemusten perusteella. Automaattisella täydennyksellä tilatuilla tuotteilla oli pidempi säi-

lyvyysaika ja tuoreus, joilla palvellaan asiakasta paremmin. Tutkimuksessa saatiin vähen-

nettyä ruokahävikkiä 1,3 % ja säilyvyysaika oli keskimäärin 5,2 % parempi automaattisella 

täydennyksellä verrattuna manuaaliseen täydennykseen. Kahden viikon tutkimusjaksolla au-

tomaattisella täydennyksellä hyllysaatavuutta saatiin kasvatettua 2–3 %. Tutkimuksessa ha-

vaittiin, että automaattinen tilaaminen vaatii korkealaatuista dataa toimiakseen kunnolla. 

Esimerkiksi saldotietojen täytyy olla koko ajan kunnossa. Manuaalisessa täydentämisessä 

taas on mahdollisuus tarkastaa hyllyssä olevien tuotteiden säilyvyysajat, tätä automaattinen 

täydennysjärjestelmä ei huomioi. 

Automaattisessa täydentämisessä ei ole tehty eroa helposti pilaantuvien ja pitkään säilyvien 

tuotteiden välillä, vaan täydennyslogiikka toimii samalla tavalla. Automaattinen täydentä-

minen tehtiin aluksi pitkään säilyviä tuotteita varten. Se ei tue tuoretuotteiden tilaamista, 

sillä se ei huomioi tuotteiden säilyvyysaikaa ja mahdollista vanhenemista. Tämän takia myy-

mälän henkilökunta muokkaa usein käsin tilausehdotuksia ja tarkistaa hyllyssä olevien tuot-

teiden säilyvyysajat. (Van Donselaar et al. 2006). Ultratuoreiden tuotteiden tilaukset tehdään 

usein manuaalisesti tästä syystä, mikä taas sitoo henkilökunnan aikaa (Broekmeulen & van 

Donselaar 2009). Manuaalinen tilaaminen jättää paljon vastuuta tilauksesta vastaavalle hen-

kilölle, jolloin avainasemassa tilauksen onnistumisessa on hänen ammattitaitonsa ja koke-

mus. (van Woensel et al. 2007). 

 

4.2. Automaattisen täydentämisen edut 

Automaattisen täydennyksen etuja ovat tehokas varastojen täydentäminen, tavaroiden yliva-

rastoinnin tai puutteen esiintymisen estäminen varastossa ja tehokkaampien markkinointi-

kampanjoiden toteuttaminen. Keskeinen edellytys kuluttajien tehokkaalle reaktiolle on säh-

köisen tiedonsiirron käyttöönotto. Tämä on perusta automaattiselle täydennykselle, mikä 

edellyttää erikoisohjelmiston käyttöä. Ohjelmiston avulla voidaan seurata tiettyjen 
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tavaroiden myyntimääriä reaaliajassa, saada tietoa varaston tavarasaldoista ja niiden toimi-

tuksista. Varastojen automaattinen täydentäminen ennustaa tietyn tuotteen kysynnän, jonka 

takia muutoksiin voidaan reagoida nopeasti (Shypulia 2021). 

Tällaisten ohjelmistojen kanssa työskentelyn tärkeänä etuna pidetään myös tehokasta yhteis-

työtä toimittajien kanssa. Näin ollen automatisoidut täydennysjärjestelmät mahdollistavat 

toimitusten tarkkuuden, tehokkuuden ja nopeuden seurannan, sekä sen tuloksena vastuulli-

simpien, tehokkaimpien ja luotettavimpien toimittajien valitsemisen. (Shypulia 2021). Au-

tomaattisen täydennysjärjestelmän avulla myös toimittajan tuotannon suunnittelu on täsmäl-

lisempää, koska jälleenmyyjien tilaukset ovat vakaampia ja tasaisempia. Tehokkaan yhteis-

työn myötä ennusteiden tarkkuus parantuu ja varastojen tehokkuus lisääntyy, jolloin myyjät 

ja jälleenmyyjät hyötyvät järjestelmän käyttöönotosta. (Angerer 2006, 34). 

Yksi tällaisten ohjelmistojen arvokkaimmista toiminnoista on jatkuvasti päivittyvät analytii-

kan visuaaliset näkymät. Tämä on tärkeää työntekijöille, joiden tiedetään viettävän suurim-

man osan ajastaan laskentataulukoiden täyttämiseen. Automaattinen täydennysjärjestelmä 

ratkaisee nämä ongelmat automaattisesti, jolloin voidaan optimoida asiantuntijoiden työaika 

ja lisäksi he voivat keskittyä tärkeämpiin tehtäviin. Samaan aikaan ei tarvitse täyttää manu-

aalisesti raportteja ja tilauksia, jolloin voi säästää suuren osan työntekijöiden ajasta. Siksi 

automaattinen täydennysjärjestelmä on optimaalinen ratkaisu kauppaketjuille niiden erityis-

piirteistä riippumatta. (Shypulia 2021). 

Automaattinen täydennysjärjestelmä laskee yrityksen hallinnollisia kuluja sekä toimitus-

maksuja. Se lisää työntekijöiden tehokkuutta, antaa korkeamman tuottavuuden ja vähentää 

varastoja myös myymälöiden päässä. Järjestelmiin liittyy usein kolme yleistä etua: kustan-

nussäästöt, parantunut asiakaspalvelu ja toimitusketjun tehokkaampi toiminta tuotteiden val-

mistuksessa, myynnissä sekä jakelussa. Automaattiset täydennysjärjestelmät koetaan alku-

kustannusten jälkeenkin erittäin hyödylliseksi investoinniksi, mikä kehittää toimitusketjun 

läpinäkyvyyttä. (Sabath et al. 2001). 
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4.3. Toimitustiet toimittajalta vähittäiskauppaan 

 

Kuva 8. Päivittäistavaroiden toimitustiet (Fernie 2019) 

 

Toimitusketjun neljä toimitustietä on esitetty kuvassa 8, jotka kattavat suurimman osan päi-

vittäistavaratoimituksista. Ensimmäisessä toimitustyypissä tuotetta valmistetaan varastoon, 

josta se toimitetaan jälleenmyyjän logistiikkakeskuksen kautta myymälään. Toisessa vaih-

toehdossa tuotetta valmistetaan toimittajan varastoon, josta toimitus tapahtuu toimittajan va-

rastosta suoraan myymälään. Kolmannessa vaihtoehdossa tuotetta valmistetaan tilauksesta 

jälleenmyyjän logistiikkakeskukseen, josta se toimitetaan myymälään. Viimeisessä vaihto-

ehdossa toimittaja valmistaa tuotetta tilauksesta ja toimittaa sen suoraan haluttuun myymä-

lään. (Fernie & Sparks 2019, 23). 
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Suora myymälätoimitus on jakelustrategia, joka keskittyy tuotteiden toimittamiseen suoraan 

toimittajalta tai jakelijalta jälleenmyyjälle. Näitä tuotteita ei säilytetä päivittäistavarakaupan 

jakelukeskuksissa. Tällaiset tuotteet ovat usein nopeasti liikkuvia, suuren kuluttajakysynnän 

tuotteita. Päivittäistavarakauppojen jakelukeskukset on tarkoitettu käsittelemään suurta mää-

rää varastossa olevia tuotteita yhdessä paikassa, ja ne ovat toimitusketjun kannalta kriittisiä 

ja palvelevat yleensä useita vähittäismyyntipisteitä jakelukeskuksen koosta riippuen. (Da-

texcorp 2021). 
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5. Kehitystutkimus 

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin työn tutkimusmenetelmät, joita käytetään työn tutkimus-

vaiheessa tavoitteiden saavuttamiseksi. Päätutkimusmenetelmänä on kehitystutkimus, jota 

tukevia menetelmiä ovat nykytila-analyysi, data-analyysi ja laaja-alaiset haastattelut. Ennen 

kehitystutkimuksen teoriaa käydään läpi se, miten teoriaa hyödynnettiin tutkimusosuudessa: 

 

Taulukko 2. Miten teoriaa hyödynnettiin tutkimusosuudessa 

 

 

Teoreettinen viitekehys luotiin luvuissa 2–4, joissa käsiteltiin ruokahävikkiä päivittäistava-

rakaupassa, sen syntyä ja hallinnan keinoja. Toisessa teoriakappaleessa käsiteltiin kysynnän 

ennustamista päivittäistavarakaupassa, jossa tutkittiin ennusteiden tarkkuutta, toimitusketju-

yhteistyötä, ennusteiden pituutta, kysynnän ennustamisen haasteita sekä koneoppimista en-

nustamisen tukena. Viimeisessä teorialuvussa käsiteltiin päivittäistavarakauppojen tilaustoi-

mintaa ja toimitusketjun eri toimitustievalintoja. Taulukossa 2 on esitetty, miten teoriaa hyö-

dynnettiin tutkimusosuudessa. Tutkimusosuudessa teoriaan on pyritty viittaamaan mahdol-

lisimman paljon, sillä se toimii esimerkiksi tutkimustulosten tukena. Teorian sisältöä hyö-

dynnettiin tukemaan tutkimuksen tavoitteita, kehitysehdotuksia ja tutkimuskysymysten 

muodostamista. 
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Ensimmäisenä selvitetään kohdeyrityksen ennustamisen ja täydennysprosessin nykytila ruo-

kahävikin näkökulmasta. Tämän avulla tunnistetaan kehitystutkimuksen ensimmäinen 

vaihe, jossa on tarkoituksena määrittää ongelmat. Tutkimusosuuden avulla vastataan työhön 

asetettuihin tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin. 

Kehitystutkimuksen tavoitteena on laajentaa organisaation valmiuksia suunnittelemalla in-

novatiivisia uusia tapoja toimia löydettyjen ongelmien pohjalta. Toisena merkittävänä ta-

voitteena on tuottaa kohdeyritykselle tietoa siitä, miten prosessit voivat ja pitäisi olla raken-

nettu tai järjestetty eli suunniteltu. Kehitystutkimus tutkii relevantteja ongelmia todellisessa 

ympäristössä eri sovellusalueilla. (Brocke et al. 2020, 4–6). Kehitystutkimus on ongelmaan 

keskittyvä tutkimusmenetelmä. Ongelman ymmärtämisen jälkeen voidaan rakentaa ja arvi-

oida artefakteja eli jonkun tyyppisiä kehittämistuotoksia, jotka mahdollistavat tilanteiden 

muuttamisen muuttamalla niiden olosuhteet parempaan tai haluttuun tilaan. (Dresch et al. 

2015, 68). 

Kehitystutkimus pyrkii luomaan innovatiivisen ratkaisun ongelmaan, joka useimmissa ta-

pauksissa perustuu olemassa oleviin ratkaisun osiin ja laajentaa jo olemassa olevaa tietoa. 

Tutkimuksen tueksi käytetään muita menetelmiä, kuten haastatteluita, kyselyjä tai kirjalli-

suuskatsauksia. (Brocke et al. 2020, 4–6). 

 

 

Kuva 9. Kehitystutkimuksen viitekehys (Brocke et al. 2020) 
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Kehitystutkimus voidaan jakaa kuvan 9 mukaan kuuteen vaiheeseen: 

1. Tunnistetaan ongelma 

2. Määritellään ratkaisun tavoitteet 

3. Toteutetaan suunnittelu ja kehitys 

4. Toteutetaan kokeilu 

5. Arviointi 

6. Raportointi 

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ongelma. Tämä toiminta määrittelee tietyn tutkimus-

ongelman ja perustelee ratkaisun arvon. Ratkaisun arvon perusteleminen motivoi tutkijaa ja 

tutkimuksen yleisöä etsimään ratkaisua ja se auttaa yleisöä arvostamaan tutkijan käsitystä 

ongelmasta. Tämän toiminnan edellyttämiä resursseja ovat tieto ongelman tilasta ja sen rat-

kaisemisen tärkeydestä. (Brocke et al. 2020, 4–6) (Dresch et al. 2015, 68–75). 

Toisessa vaiheessa määritellään ratkaisun tavoitteet. Tavoitteet voidaan päätellä ongelman 

määrittelystä ja tiedosta, mikä on mahdollista ja toteutettavissa. Tavoitteet voivat olla kvan-

titatiivisia, esimerkiksi termejä, joissa toivottu ratkaisu olisi parempi kuin nykyiset, tai laa-

dullisia, esimerkiksi kuvaus siitä, kuinka uuden artefaktin odotetaan tukevan ratkaisuja on-

gelmiin, joita ei ole tähän mennessä käsitelty. Tavoitteet tulee päätellä järkevästi ongelman 

määrittelystä. (Dresch et al. 2015, 68–75). 

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan suunnittelu ja kehitys. Tässä vaiheessa luodaan artefakti. 

Kehitystutkimuksen artefakti voi olla mikä tahansa suunniteltua asia, jonka suunnitteluun on 

laitettu tutkimuspanos. Tähän toimintaan kuuluu artefaktin halutun toiminnallisuuden mää-

rittäminen ja luominen. (De Sordi 2021, 59–75) (Brocke et al. 2020, 4–6). 

Neljäs vaihe on demonstrointi, jossa aktiviteetti osoittaa artefaktin käytön yhden tai useam-

man ongelman ratkaisemiseen. Tämä voi sisältää sen käytön kokeilussa, simuloinnissa, ta-

paustutkimuksessa, todistuksessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa toiminnassa. Ensim-

mäiset neljä vaihetta käsittävät kehitystutkimuksen. Seuraavissa vaiheissa arvioidaan tulok-

sia. (De Sordi 2021, 59–75) (Brocke et al. 2020, 4–6). 

Viidennessä vaiheessa arvioidaan, kuinka hyvin artefakti tukee ongelman ratkaisua. Tämä 

toiminta sisältää ratkaisun tavoitteiden vertaamisen todellisiin havaittuihin tuloksiin 
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artefaktin käytöstä kontekstissa. Riippuen ongelmapaikan ja esineen luonteesta, arviointi voi 

olla monia muotoja. Tämän toiminnon päätteeksi tutkijat voivat päättää, palaavatko he ta-

kaisin vaiheeseen kolme parantaakseen artefaktin tehokkuutta vai jatkavatko viestintää ja 

jättävätkö parannukset seuraaviin projekteihin. (Brocke et al. 2020, 4–6) (Dresch et al. 2015, 

68–75). 

Viimeisessä eli kuudennessa vaiheessa voidaan raportoida tulokset sidosryhmille, jos tämä 

nähdään tarpeelliseksi. Tällöin on hyvä tuoda esille kaikki ongelman näkökohdat. Asianmu-

kaisia viestintämuotoja käytetään tutkimuksen tavoitteista ja yleisöstä riippuen. (De Sordi 

2021, 59–75) (Brocke et al. 2020, 4–6). 

Kehitystutkimusta voidaan arvioida seuraavalla neljällä arviointityypillä: 

1. Ongelman tunnistamisen arviointi: kriteereitä ovat tärkeys, toteutettavuus ja kuinka 

merkityksellinen ongelman aihe on 

2. Ratkaisun suunnittelun arviointi: kriteereitä ovat yksinkertaisuus, selkeys ja johdon-

mukaisuus 

3. Ratkaisun ilmentymisen arviointi: kriteerejä ovat helppokäyttöisyys ja vastaavuus 

todellisten ilmiöiden ja kestävyyden kanssa 

4. Käytössä olevan ratkaisun arviointi: kriteerejä ovat tehokkuus ja johdonmukaisuus 

Kehitystutkimuksen vaiheiden välillä on vahva vuorovaikutus molempiin suuntiin, eli jokai-

nen uusi vaihe voi identifioida tarpeen palata aikaisempien vaiheiden toimintoihin täyden-

täen tai jopa muuttamalla tuloksia. Jokaisesta vaiheesta syntyvä tieto on kumulatiivista ja 

toimii syötteenä seuraaville vaiheille. (De Sordi 2021, 75). 

 

5.1. Data-analyysi 

Kehitystutkimusta täydennetään data-analyysilla. Siinä tutkitaan kohdeyrityksen järjestel-

miä, joissa ennustaminen ja täydentäminen tehdään. Tavoitteena on löytää erilaisia syitä en-

nustamisesta ja täydennysprosessista, jotka aiheuttavat ruokahävikkiä erityisesti maitota-

loustuotteiden kohdalla. Kehitystutkimuksen ensimmäinen vaihe on tunnistaa ongelmia 



46 

 

liittyen ennustamiseen ja täydennysprosessiin. Data-analyysin ja haastattelujen avulla voi-

daan tunnistaa erilaisia ongelmia ja kokonaisuuksia. 

Data on pyritty keräämään mahdollisimman normaaleilta viikoilta, mutta myös suurten py-

hien vaikutusta analysoidaan ruokahävikin kannalta. Suuret juhlapyhät nostavat maitota-

loustuotteiden hävikkiä poikkeuksetta, koska kysyntä käyttäytyy tällöin epänormaalisti eli 

se on normaalia korkeammalla tasolla ja normaalia vaihtelevampaa, jolloin myymälöiden on 

haastavampi vastata tarjonnalla kysyntään. 

Data-analyysissa tutkitaan maitotaloustuotteiden tilauksia, tilausehdotuksia, ennusteita ja 

niiden tarkkuutta. Monen toimittajan tuotteiden kohdalla on asetettu minimitilausmääriä, 

joita tarkastellaan. Lisäksi analysoidaan saatavilla olevaa hävikkidataa eri ketjujen välillä. 

Lopuksi tarkastellaan tuotteiden säilyvyysaikoja ja eri toimitusteitä ja niiden vaikutusta ruo-

kahävikin syntyyn. 

 

5.2. Nykytila-analyysin toteutus 

Aluksi määritellään kohdeyrityksen ennustamisen ja täydennysprosessin nykytila, jonka jäl-

keen on mahdollista toteuttaa kehitystutkimus. Nykytila-analyysin tarkoituksena on saada 

mahdollisimman laajasti tietoa nykyisistä toimintatavoista ja käytännöistä. Lisäksi tavoit-

teena on löytää ongelmakohtia, joita täydennyssuunnittelijat ovat kohdanneet maitotalous-

tuotteiden ennustamisessa ja täydennysprosessissa. Tarkoituksena on selvittää maitotalous-

tuotteiden ennustamisen ja täydennysprosessin aiheuttamia ongelmakohtia, jotta nykyistä 

toimintaa voidaan kehittää. Lisäksi selvitetään perimmäiset syyt sille, mitkä asiat ja toimin-

tatavat vaikuttavat maitotaloustuotteiden hävikin syntyyn. Nykytila-analyysi toimii kehitys-

tutkimuksen ensimmäisenä vaiheena, jota data-analyysi tukee. 

Nykytila-analyysi toteutetaan teemahaastatteluin ja puolistrukturoiduilla haastatteluilla. 

Teemahaastattelu etenee siten, että se kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustel-

laan. Teemahaastattelun avulla voidaan tulkita yksilön kokemuksia, ajatuksia ja uskomuksia. 

Tarkoituksena on korostaa haastateltavien määritelmiä eri tilanteista. Haastattelu etenee va-

littujen keskeisten teemojen varassa. Tämä vapauttaa haastattelijan tutkijan näkökulmasta ja 

tuo haastateltavan äänen kuuluviin. Teemahaastattelua voidaan kuvailla kahden ihmisen vä-

liseksi viestinnäksi. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47). 
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Puolistrukturoitu haastattelu etenee siten, että kaikille täydennyssuunnittelijoille esitetään 

samat kysymykset täysin samassa järjestyksessä. Kysymykset tehdään ennakkoon, jolloin 

haastattelun hallinta on täysin haastattelijalla. Tällainen haastattelu toimii hyvin, kun tiede-

tään, mitä tietoa halutaan saada. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 7). Teemahaastatteluja järjes-

tetään täydennyspäälliköille ja ryhmäpäälliköille. Teemahaastattelujen tarkoituksena on li-

sätä tietoisuutta liittyen varasto- ja myymälätäydentämisen nykyisiin toimintatapoihin. 

Nykytilan määrittämisessä käytetään data-analyysia ja haastatteluja (liite 2), joita järjeste-

tään esimerkiksi täydennyssuunnittelijoille, jotka ovat vastuussa maitotaloustuotteiden tilaa-

misesta. Täydennyssuunnittelijat ovat vastuullisia myös ennusteiden ylläpidosta ja ruokahä-

vikin seurannasta. Puolistrukturoitujen haastattelujen tarkoituksena on selvittää maitotalous-

tuotteiden ennustamisen sekä täydennysprosessin vahvuudet, heikkoudet ja kehityskohteet. 
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6. Kohdeyrityksen nykytila-analyysi 

Työn kohdeyritys on asiakkaiden omistama suomalainen vähittäiskaupan yritys, jolla on toi-

mipaikkoja Suomessa jo yli 1800. Kohdeyritys tarjoaa marketkaupan, tavaratalo- ja erikois-

liikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä 

rautakaupan palveluita. Tässä tutkimuksessa keskitytään päivittäistavarakauppaan ja syväl-

lisemmin maitotaloustuotteiden ennustamiseen ja täydennysprosessiin sekä niiden aiheutta-

maan ruokahävikkiin. 

Työssä vertaillaan ja analysoidaan eri ketjujen myymälöitä ja niissä syntyvää ruokahävikkiä. 

Käytetty ruokahävikkiaineisto vaihtelee pienistä liikennemyymälöistä Suomen suurimpiin 

vähittäismyymälöihin. 

Tässä luvussa esitellään aluksi tutkimukseen kuuluvat tiimit: varasto- ja myymälätäydentä-

minen. Tämän jälkeen käsitellään tutkimukseen kuuluvat maitotaloustuotteet ja niiden säi-

lyvyysajat. Seuraavaksi analysoidaan tuoretuotteiden toimitusteitä, jonka jälkeen tutkitaan 

maitotaloustuotteiden hävikin syitä sekä sidosryhmien hävikinhallintaa. Lopuksi käydään 

läpi maitotaloustuotteiden kysynnän ennustamisen ja täydennysprosessin vahvuudet, heik-

koudet sekä kehityskohteet. 

 

6.1. Varastotäydentäminen 

Varastotäydentämisen vastuulla on päivittäistavaroiden varastotäydentäminen. Heidän pää-

työkalunaan on päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmä. Ennusteiden kor-

jaaminen, ylläpito, kehittäminen ja tilaaminen tapahtuu järjestelmässä.  
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Kuva 10. Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän rajapinnat 

 

päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmä (kuva 10) saa tietoa monesta eri 

järjestelmästä, kuten varastonohjaus-, hankintasuunnittelu- ja toiminnanohjausjärjestelmästä 

sekä myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmästä. Näiden tietojen perus-

teella se luo tilausehdotukset, jotka lähtevät toiminnanohjausjärjestelmän kautta toimittajille. 

Ennusteet muodostuvat tuotteen myyntihistorian perusteella eli miten kyseistä tuotetta on 

myyty menneisyydessä. Ennusteeseen vaikuttaa myös myymäläpeitto eli kuinka laajasti tuo-

tetta myydään eri ketjujen myymälöissä. Lisäksi ennusteeseen vaikuttavat historiassa kor-

jattu myynti, eri ketjujen ennusteet, sesongit, trendit ja kausivaihtelut. Kaiken kaikkiaan mo-

net tekijät vaikuttavat täydentämisessä käytettävään ennusteeseen ja jopa yhden tekijän muu-

tos voi vaikuttaa merkittävästi tilausehdotukseen. 

 

Kuva 11. Mitä tuotteen ennuste pitää sisällään 
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Tuotteen ennuste pitää sisällään (kuva 11) eri ketjujen ennusteet, sesongit, trendit ja kausi-

vaihtelut sekä myymälöiden tilausennusteen. Suurin vaikutus on historian korjatulla varas-

ton ulosmyynnillä. Ennuste on tärkein tilausehdotusten laatuun vaikuttava tekijä. 

Ennusteeseen vaikuttavat historiassa olevat myyntipiikit tai ennustepiikit, joita ei ole kor-

jattu pois. Ne tulevat toistumaan tulevaisuudessa uudestaan lähes samana ajankohtana. Li-

säksi ennusteeseen vaikuttaa ennusteharha, joka on toteutuneen myynnin ja ennusteen väli-

nen erotus. Se lisää epävarmuutta, jolla on vaikutusta ennusteeseen ja tilausparametreihin. 

Kaikkia tuotteita ennustetaan lähtökohtaisesti viikkotasolla. Lyhyen päiväyksen tuotteilla, 

kuten maitotaloustuotteilla vaihtelut voivat vaikuttaa niin paljon, että niitä pitää validoida eli 

tarkastella useammin. Esimerkiksi tuotetta ennustetaan viikkotasolla ja kysyntä jakautuu ta-

saisesti koko viikolle. Tuotetta halutaan kuitenkin tilata varastoon jo alkuviikosta, joten maa-

nantain ennustetta tai varmuusvarastotasoa voidaan korottaa ja loppuviikosta vastaavasti las-

kea. Tässä tapauksessa maanantaina tulee lähes koko viikon kysyntää vastaava tuotemäärä. 

Varastotäydentämisessä tehdään ruokahävikin vähentämiseksi parasta ennen päiväys- jakoja 

eli jaetaan tuotteita myymälöihin, joiden päiväys tulisi vastaan ennen kuin tuote ehditään 

myymään. Sitä ei seurata ovatko tuotteet myyty alennetulla hinnalla vai joutuneet hävikkiin. 

Jakojen myötä varastosta jaetut tuotteet aiheuttavat myyntipiikin dataan, joka nostaa efektii-

vistä eli voimassa olevaa ennustetta. Tällainen pitää aina korjata pois, koska tämä tapahtuma 

ei tule toistumaan tulevalla ennustejaksolla samaan aikaan. 

 

6.2. Myymälätäydentäminen 

Myymälätäydentämisen vastuulla on päivittäistavaroiden täydentäminen myymälöihin. He 

vastaavat tuotteiden täydentämisestä kaikkiin kohdeyrityksen myymälöihin. Päätyökaluna 

käytetään päivittäistavaroiden ennuste- ja täydennysjärjestelmää, vaikka järjestelmän kat-

tava myymäläpeitto on vielä kesken. Lähinnä joitakin pienmyymälöitä täydennetään vielä 

vanhalla tilauspistejärjestelmällä. päivittäistavaroiden ennuste- ja täydennysjärjestelmässä 

on 04/2022 volyymin mukaan noin 80 % kaikista myymälöistä. 
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Kohdeyritys on siirtymässä ennustepohjaiseen tilaamiseen kaikkien myymälöiden kanssa. 

Ennustepohjainen tilaaminen otettiin käyttöön keväällä 2017 ja tilauspistejärjestelmä on ol-

lut käytössä vuodesta 2009 lähtien. Tilauspistejärjestelmä ei ole päivittäin monen täyden-

nyssuunnittelijan käytössä. Siitä vastaavat alueellisesti toimivat kaupat. Poikkeustilanteissa 

sen avulla voidaan tehdä pysäytyksiä ja erilaisia menekin ohjauksia. 

Päivittäistavaroiden ennuste- ja täydennysjärjestelmä on ulkoisen toimittajan automaattinen 

ennustepohjainen täydennysjärjestelmä. Järjestelmässä tapahtuu tilausehdotusten, ennustei-

den, tilaamisen ohjaamisen arvojen ja muiden täydentämisen parametrien ohjaaminen. Jär-

jestelmä laskee tilausehdotukset tuotteiden saldot ja menekkiennusteet huomioiden. Se las-

kee myös myyntihistoriatiedon pohjalta menekkiennusteen jokaiselle tuotteelle ja lopuksi 

lähettää tilaukset toimittajille, kun täydennyssuunnittelija on ne tarkistanut. Päivittäistava-

roiden ennuste- ja täydennysjärjestelmän takia hyllysaatavuus on parantunut ja kirjattu hä-

vikki on pienempää. Juhlapyhät ja erilaiset sesongit ovat vieläkin haastavia. Juhlapyhinä 

ruokahävikkiä syntyy toisinaan enemmän tämän järjestelmän myötä verrattuna tilauspiste-

järjestelmään. Päivittäistavaroiden ennuste- ja täydennysjärjestelmän avulla inhimillisten 

virheiden osuus vähenee. 

Ennustepohjainen tilaaminen toimii hyvin silloin, kun saldo-, tila- ja valikoimatiedot ovat 

oikein. Lisäksi toimintamalli edellyttää, että myymälät ylläpitävät oikeat saldotiedot kaikille 

tuotteille, kirjaavat toimituspoikkeamat, tarkastavat tuotesaldot, tekevät hävikkikirjaukset ja 

hyllypuutekirjaukset sekä vaihtuvien esillepanojen kirjaukset. Ennustepohjainen tilaaminen 

on parantanut saatavuutta asiakkaalle, vähentänyt ruokahävikkiä, helpottanut työtä myymä-

löiden päässä ja lisännyt ennakointia sekä tavaravirran ohjausta. Saatavuus ja ruokahävikin 

kehitys on vaikuttanut erityisesti tuoretuotteisiin. 

Kohdeyrityksessä on tavoitteena täydentämisen tavoitemalli, jossa koko toimitusketju lin-

kittyy keskenään. Tämän etuina ovat tarkemmat tilausmäärät, parempi toimitusvarmuus ja 

ennustettavuus myymälöille sekä toimitusketjun osapuolille. Lisäksi pyritään siihen, että 

tuoretuotteilla ja säilyvillä tuotteilla olisi sama tilausmalli. 

Myymälätäydentäminen täydentää myymälöitä oman tilausennusteen pohjalta ja varastotäy-

dentäminen laskennallisen ennusteen eli pohjaennusteen pohjalta eikä nämä ennusteet ole 

määrällisesti tai aikataulullisesti keskinäisessä vaikutussuhteessa. Koko toimitusketjun lä-

pinäkyvyys parantuisi sen myötä, jos toiminnot saataisiin kommunikoimaan keskenään 
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tehokkaammin. Kaikkien myymälöiden ollessa ennustepohjaisen tilaamisen alla, tilausen-

nuste olisi aina efektiivinen. Vastuullisuuden näkökulmasta kaikkein tärkeintä saatavuu-

denohjauksen tekemisessä on ruokahävikki ja sen hallinnan kehittäminen. 

 

6.3. Tutkimukseen kuuluvat maitotaloustuotteet 

Tutkimuksessa tutkitaan myymälä- ja varastotäydennettäviä maitotaloustuotteita. Muita ra-

jauksia maitotaloustuotteiden suhteen ei ole tehty eli niitä tutkitaan kokonaisuutena. Tuot-

teiden säilyvyysajat vaihtelevat seitsemästä päivästä satoihin päiviin. 

Varastotäydennettäviin maitotaloustuotteisiin kuuluvat esimerkiksi jugurtit, viilit, vanuk-

kaat, rahkat, välipalajuomat, juustot ja levitteet. Suurin osa varastotäydennettävistä tuotteista 

kulkee keskusvaraston kautta myymälöihin. Suuret meijerit toimittavat tuotteita myymälöi-

hin oman terminaaliverkostonsa kautta. 

 

Taulukko 3. Varastotäydennettävien maitotaloustuotteiden säilyvyysajat 

 

Varastotäydennettävissä tuotteissa lyhyimmät säilyvyysajat (taulukko 3) ovat vanukkailla ja 

mozzarella juustoilla, joiden säilyvyysajat vaihtelevat 12–14 päivän välillä. Pisimmät päi-

väykset ovat erikoisjuustoilla, joiden säilyvyysaika on jopa 90 päivää. Suurimmaksi osaksi 

juustoilla on keskimäärin 28 päivän säilyvyysajat. Tuonnissa säilyvyydet vaihtelevat 30–180 



53 

 

päivän välillä. Tuonnissa tuotteet kulkevat aina keskusvaraston kautta, josta ne kuljetetaan 

myymälöihin. Taulukossa on vain osa varastotäydennettävistä maitotaloustuotteista. 

Myymälätäydennettäviä maitotaloustuotteita on yhteensä noin 2500 nimikettä. Näistä suu-

rimmat alakategoriat ovat juustot (919), maitotalousvälipalat (678) sekä nestemäiset maito-

taloustuotteet (485). Näistä 2500 tuotteesta kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajan 

kautta kulkee noin 1000 nimikettä ja loput suoratoimituksina tai terminaalien kautta. 

 

Taulukko 4. Myymälätäydennettävien maitotaloustuotteiden säilyvyysajat 

 

Myymälätäydennettävien maitotaloustuotteiden säilyvyysajat (taulukko 4) vaihtelevat pal-

jon. Tuoremaito/kerma 7–10 päivää, maitojuomat noin 20 päivää. Lämpimässä säilyvät mai-

dot useita kuukausia. Juustot, kuten leipäjuustot, kotijuustot, mozzarella 7–18 päivää. Lo-

puissa useita viikkoja/kuukausia. Ruoanvalmistustuotteet 14–28 päivää sekä välipalat 14–

25 päivää. 

 

6.4. Toimitustiet 

Tuotteen toimitustie valitaan siten, että tuotteen saatavuus ja kustannus toteutuisi mahdolli-

simman tehokkaasti. Tavoitteena on määritellä jokaiselle tuotteelle kustannustehokkain ja 

sopivin toimitustie, joka mahdollistaa tuotteen erinomaisen saatavuuden, tuoreuden sekä 

kustannustehokkuuden. Valintaan vaikuttaa tuotteen kiertonopeus ja asetettu riittävyys. Oi-

kein valittu toimitustie varmistaa näin ollen osaltaan tuotteen kilpailukyvyn. Toimitustie va-

linnoissa on tärkeää tunnistaa ja huomioida vaikutukset end-to-end näkökulmasta. 
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Kuva 12. Tuoretuotteiden toimitustiet 

 

Toimitustievaihtoehtoja on useita (kuva 12) ja niiden sopivuus vaihtelee tuotteen volyymin, 

myymäläpeiton, säilyvyyden ja tuotealueen perusteella. Lisäksi toimittajan tuotantolaitosten 

tai varastojen sijainti sekä varastointi- ja keräyskapasiteetti vaikuttavat oleellisesti käytettä-

vissä oleviin eri toimitustievaihtoehtoihin. 

Kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajan varaston kautta kulkee noin 55 % päivit-

täistavaroiden volyymista. Varaston läpivirtaus kattaa 5 % kokonaisvolyymista. Terminaa-

limalliin kuuluu 25 % tuotteista ja loput 15 % toimitetaan kauppoihin suoraan toimittajilta 

eli suoratoimituksina. Datexcorp (2021) mukaan päivittäistavarakauppojen jakelukeskukset 

on tarkoitettu käsittelemään suurta määrää varastossa olevia tuotteita yhdessä paikassa. Ne 

ovat toimitusketjun kannalta kriittisiä ja palvelevat yleensä useita vähittäismyyntipisteitä ja-

kelukeskuksen koosta riippuen. 

Tavoitteena on, että ajoneuvot kävisivät myymälöissä mahdollisimman vähän. Tähän tavoit-

teeseen päästään siten, että terminaalissa yhdistetään esimerkiksi varaston läpivirtausmallin 

ja terminaalimallin tuotteet, josta ne lähtevät yhdessä ajoneuvossa loppujakeluun. Tavoit-

teena on, että ajoneuvojen täyttöasteet ovat mahdollisimman korkeat. Terminaali- ja varas-

tomallin jalostetut tuotteet ovat 48 tunnin tilaus-toimitusrytmissä. Nämä molemmat mallit 

tarvitsevat suuren investoinnin keräyslinjastoa varten ja muutokset ovat pitkän ajan inves-

tointeja. 

Suoratoimituksina maitotaloustuotteita toimittavat suurimmat meijerit. Suoratoimituksia 

suositaan säilyvyydeltään erittäin lyhyiden tuotteiden kohdalla, jotta tuoreus asiakkaalle on 

mahdollisimman hyvä. Suoratoimitusmallissa toimittaja vastaa tuotteiden varastoinnista, 
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keräilystä ja logistiikasta myymälään asti. Tämä toimitusmalli mahdollistaa tuoreuden ja mi-

nimoi hävikin. 

Hävikin näkökulmasta ei ole tunnistettu, että tuotteita olisi väärässä toimitustietyypissä. 

Myymäläpeiton pienentyessä on todettu, että ennen lavalla tilattu tuote ei kierrä enää yhtä 

nopeasti kuin ennen ja tämän seurauksena tuotetta joudutaan jakamaan myymälöihin tai kir-

jaamaan hävikkiin. Myymäläpeiton pienentyessä tuotteita tulee tarkkailla muutaman viikon 

ajan. Seurantajakson aikana selviää, että onko tuotetta järkevä tilata edelleen lavalla vai siir-

tyä myyntierä-toimituksiin. 

 

6.5. Maitotaloustuotteiden ruokahävikkiin vaikuttavat asiat 

Maitotaloustuotteilla syntyy ruokahävikkiä, koska niillä on pitkät tilaus- ja toimitusrytmit. 

Tuonnissa täytyy ennustaa tarkasti koko viikon menekki, koska tuotteita tulee monen toimit-

tajan kohdalla kerran viikossa kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajan varastolle. 

Maitotaloustuotteet ovat herkkiä pilaantumaan. Heikoimmat päiväykset ovat tuoreella mai-

dolla, jolla säilyvyysaika on 7–9 päivää. Samaan kategoriaan lukeutuu erilaisia vanukkaita. 

Päiväysherkillä tuotteilla ei voida pitää korkeaa varmuusvarastoa, joka tarkoittaa varastossa 

aina pidettävää varastotasoa saatavuuden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. Mitä pie-

nempi säilyvyys tuotteella on, sitä vaikeampaa sen käsittely on koko toimitusketjussa. Mai-

totaloustuotteiden tuoreus on todella tärkeää asiakkaille ja mitä tuoreempi tuote on, sitä pa-

remmin asiakasta palvellaan. 

Joidenkin toimittajien tuotteille on asetettu minimitilausmääriä, minkä takia täydennyssuun-

nittelijat joutuvat valitsemaan syntyvän ruokahävikin ja hyllysaatavuuden välillä. Tällöin 

maitotaloustuotteita on tilattava aina yli kysynnän, jotta hyllypaikalla on varmasti tuotetta 

saatavilla. Minimitilausmäärien takia monien maitotaloustuotteiden kohdalla syntyy hävik-

kiä. Minimitilausmäärä voi olla asetettu yhteen lavaan tai sitten useaan kymmeneen ja se 

vaihtelee monesti toimittajakohtaisesti. Ruokahävikkiä ei päivittäistavarakaupassa voi vält-

tää. Hävikin tulee asettua yrityksen rajoihin ja pysyä hallinnassa. Principaton (2018) mukaan 

jakelu- ja myyntivaiheessa ruokahävikki johtuu yleensä epätarkoista kysynnän ennusteista, 

mikä johtaa siihen, että kaikkia elintarvikkeita ei pystytä myydä ennen viimeistä käyttöpäi-

vää. Tuotteet voivat myös vaurioitua kuljetuksen aikana tai varasto ei kierrä riittävän 
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tehokkaasti. Tuotteita voidaan joutua vetämään pois markkinoilta, jos ne eivät täytä laatu- ja 

turvallisuusstandardeja. Lisäksi ruoan kysynnän kasvu sekä asiakkaiden vaatimat korkeam-

mat esteettiset standardit lisäävät ruokahävikin määrää. Kampanjat lisäävät ruokahävikkiä 

kotitalouksissa, koska kuluttajat ostavat yli heidän tarpeidensa. 

Maitotaloustuotteiden kohdalla on myös myyntieräkokoon liittyvä ongelma hävikin näkö-

kulmasta. Esimerkiksi useat jugurtit myydään myyntierissä, joissa on 24 kappaletta. Nämä 

kiertävät hyvin isommissa myymälöissä, mutta pienmyymälöissä nämä eivät myy yhtä hy-

vin, jolloin syntyy hävikkiä. Aluksi pienmyymälöissä tulisi tunnistaa hitaasti kiertävät tuot-

teet. Tämän jälkeen tulisi selvittää, että onko kyseisille tuotteille saatavissa pienempiä myyn-

tieräkokoja. Pienmyymälöiden valikoiman laajuutta tulisi tarkastella kriittisesti. 

Maitotaloustuotteet täytyy saada kauppoihin mahdollisimman tuoreina. Asiakkaat seuraavat 

päiväyksiä ja mitä huonommalla päiväyksellä maito on hyllyssä, niin sitä huonommin se 

myy. Asiakkaat haluavat, että heidän ostamillaan maitotaloustuotteilla on riittävä päiväys 

kulutuksen ajankohtaan nähden. 

 

 

Kuva 13. Maitotaloustuotteiden hävikkiprosentit ketjuittain vuodesta 2010 vuoteen 2020 

 

Prosentuaalisesti maitotaloustuotteet aiheuttavat kirjattua hävikkiä eniten pienmyymälöissä 

(kuva 13). Suuremmissa myymälöissä kirjataan suhteessa vähiten hävikkiä ja tähän on syynä 

myyntivolyymi sekä tavaravirran kiertonopeus. 
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Taulukko 5. Maitotaloustuotteiden hävikkiprosentit ketjuittain kuukausitasolla vuosina 2014 ja 2015 

 

 

Tämän taulukon tarkoituksena on tuoda esille, kuinka hävikki jakautuu kaikissa ketjuissa 

samoihin juhlapyhiin ja sesonkeihin. Kuukausitasolla (taulukko 5) hävikkitrendi on kor-

keimmillaan juhannuksena, pääsiäisenä ja joulun pyhinä kaikkein korkein, joka näkyy myös 

tammikuun hävikkiprosenteissa. Taulukkoon on merkitty punaisella kolme suurinta kuu-

kautta hävikin näkökulmasta. Taulukosta voidaan todeta, että juhlapyhien ja sesonkienoh-

jaus on erittäin tärkeää. Maitotaloustuotteita myydään eniten joulun aikoihin. Prosentuaali-

sesti eniten ruokahävikkiä syntyy pienmyymälöissä. Tähän vaikuttaa se, että maitotalous-

tuotteet ostetaan pääsääntöisesti suuremmista tai keskikokoisista myymälöistä. Lisäksi pie-

nemmissä myymälöissä tuotteet ovat yleensä palvelutuotteita. 

Ruokahävikin synty on riippuvainen koko toimitusketjun toiminnoista. Kaupoissa syntyvän 

hävikin myötä myymälän tulisi tarkastella tilauspistettä ja hyllypaikan kokoa. Tällöin löy-

detään syyt sille, että tilataanko tuotetta jatkuvasti liikaa. Maitotaloustuotteiden ruokahävik-

kiä voitaisiin vähentää tilauslogiikan kehittämisellä ja paremmalla datan analysoinnilla. 

Tämä vaatii syiden ja seurauksien ymmärtämistä koko toimitusketjussa. Lisäksi tiimien si-

sällä pitäisi analysoida ruokahävikin syntyä tarkemmin, jotta jokainen tilaaja ymmärtää 

minkä seurauksena sitä syntyy. Ymmärtämisen jälkeen asiaa on helpompi paneutua ja kehit-

tää. Närväsen (2020) mukaan ruokahävikin perimmäiset syyt ovat korkeat laatustandardit, 

tuotevalikoiman laajuus ja erilaiset kampanjat. Muita syitä ovat toimitusten täsmällisyys, 

asiakkaiden kysyntämallit ja korkeat odotukset. Ruokahävikin vähentämiseksi tulisi 
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kiinnittää enemmän huomiota vastuullisuuden mikroprosesseihin ja niihin liittyviin käytän-

töihin. Mikroprosessit ovat yksittäisiä toimia ja vuorovaikutuksia yhteiskuntavastuuseen liit-

tyvien toimintojen taustalla. Nämä prosessit tulisi muuntaa päivittäisiksi työrutiineiksi. Mik-

roprosesseihin sisältyy esimerkiksi tiedon jakaminen, viestintä ja sitoutuminen. Colombon 

(2020) mielestä taas elintarvikkeiden sisään ja ulostuloa tulisi tarkastella kriittisemmin. 

Etenkin tuoretuotteiden, joiden vaihtuvuus on nopeaa. Tiukat varastokäytännöt ovat kriittisiä 

minkä tahansa toimitusketjun suorituskyvylle, erityisesti nopeasti pilaantuvien tuotteiden 

osalta. Varastojen kiertoa voidaan nopeuttaa erilaisilla kampanjoilla. On tärkeää, ettei tuo-

retuotteita täydennetä juuri ennen kaupan sulkeutumista. 

 

6.6. Sidosryhmien hävikinhallinta 

Tämän luvun tarkoituksena on tuoda esille, kuinka tärkeää hävikinhallinta on kohdeyrityk-

sessä ja sen koko toimitusketjussa. Toiminta on laaja-alaista ja jokainen toimitusketjun osa-

puoli tekee merkittäviä tekoja hävikin vähentämiseksi. Kehitystä tapahtuu ketjun jokaisessa 

vaiheessa sekä yhteistyössä koko toimitusketjutasolla. Maitotaloustuotteita myydään paljon 

päivittäin ja pienetkin teot tai muutokset toimitusketjussa voivat vähentää hävikkiä merkit-

tävästi. Luvun aineisto on kerätty haastatteluiden avulla. Tätä varten haastateltiin kahta asi-

antuntijaa kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajalta sekä kolmea eri alueellisesti toi-

mivaa kauppaa ja heidän asiantuntijoitaan. Tarkoituksena on tuoda esille sidosryhmien hä-

vikinhallinnankeinoja etenkin tuoretuotteiden näkökulmasta. 

 

6.6.1. Alueellisesti toimivat kaupat 

Alueellisesti toimivien kauppojen keskeisimmät hävikinhallinnan keinot, joita luvussa ava-

taan tarkemmin: 

• Alelaputtaminen 

• Tilaamisen eri ohjauskeinot 

• Alueellisesti toimivien kauppojen johtaminen 
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• Jatkuva tilaus-toimitusketjun välinen yhteistyö 

• Henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen 

• Profiloinnin ja valikoiman kohdentaminen juuri tiettyyn myymälään 

Myymälöissä ennaltaehkäistään hävikin syntymistä alentamalla tuotteiden hintaa, alelaput-

tamalla tai alentamalla hinta suoraan kassajärjestelmään. Ilta-alessa tuotteet myydään vii-

meisen aukiolotunnin aikana kaksinkertaisella alella eli -60 %. Tämä tyhjentää hyvin hyllyjä 

iltaisin, minkä myötä hävikkiä on saatu viime vuosina pienenemään entisestään. Hävikkiä 

hallitaan myös tilaamisen eri ohjauskeinoilla säätämällä tilausparametrejä ja tilausmääriä 

osuvammiksi tuotteiden tilaustavasta riippuen joko myymälässä tai kohdeyrityksen saata-

vuudenohjauksessa. Lisäksi suurin osa toimipaikoista lahjoittaa elintarvikkeita useille eri 

toimijoille eli antaa ruoka-apua sitä tarvitseville. Luonnollisesti hävikkiä hallitaan myös va-

likoimatyön kautta eli aina ennen jaksonvaihteita. Toisinaan kesken jaksoakin käydään va-

likoimia järjestelmällisesti läpi raportoinnin avulla ja poistetaan valikoimista suurihävikkisiä 

sekä huonosti kiertäviä tuotteita. Profiloinnin ja valikoiman tulee olla kohdennettu oikein 

juuri tiettyyn myymälään. Toimitusten seuranta on tärkeää eli tuleeko esimerkiksi tuoretuot-

teet sovittuna aikoina myymälöihin. Kuljetusten ollessa myöhässä tuotteiden tuoreus kärsii, 

mikä johtaa hävikkiin. 

Viime vuosina yhä useampi myymälä on siirtynyt EP-tilaamiseen eli ennustepohjaiseen ti-

laamiseen. EP-tilaamisen myötä suurin osa säilyvistä ja tuoretuotteista on samassa tilaus-

mallissa ja tilaamista ohjataan ketjuohjauksena. Tämä on muuttanut tilaustoimintaa tasalaa-

tuisemmaksi eikä se näin ollen ole enää niin henkilöriippuvaista. Tilaamisen ohjaamista ke-

hitetään jatkuvasti myymälöiden antamien palautteiden perusteella sekä tunnuslukuja seu-

raamalla. Näin saadaan tilausmääriä yhä tarkemmiksi mikä pienentää hävikin määrää ja sa-

malla myös parantaa saatavuutta. Ennustepohjaisen tilaamisen myötä tärkeä keino hävikin 

pienentämiseksi on alueellisesti toimivien kauppojen johtaminen. Alueellisesti toimivat kau-

pat johtavat myymäläprosesseja ja esimerkiksi saldonhallintaa, joilla voidaan vaikuttaa hä-

vikkiin. Juhlapyhien suunnittelu on tärkeä keino ehkäistä hävikkiä. Martti-tilaamisen aikana 

on kehitelty erilaisia ohjauksen keinoja sesonkeihin, joita voidaan soveltaa myös ennuste-

pohjaisen tilaamisen piirissä. Alueellisesti toimivien kauppojen vastuulla on järjestää asiat 

myymälöissä siten, että ennustepohjainen tilausjärjestelmä pystyy toimimaan halutulla ta-

solla. 
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Alueellisesti toimivat kaupat panostavat henkilöstön osaamiseen ja toimintamallien kehittä-

miseen. Hyvällä koulutuksella voidaan ehkäistä ruokahävikkiä. Henkilökunnan tulee ym-

märtää, miten hävikki muodostuu sekä omien toimien vaikutus siihen. Hävikinhallinta on 

kehittynyt vuosien aikana paljon. Raportointia pystytään tekemään yhä tarkemmin. Lisäksi 

henkilökunnan osaaminen ja tietoisuus on kehittynyt. Kymen Seudun Osuuskaupalla tehtiin 

joitain vuosia sitten yhteistyössä Jollaksen kanssa henkilöstön osaamisen tilannekartoitusta. 

Tämän jälkeen on pitkäjänteisesti lisätty ja kehitetty henkilöstön osaamista. Toimipaikka-

käynnit ja jatkuva vuoropuhelu myymälöiden, ryhmäpäälliköiden ja tukitoimintojen kesken 

auttaa tunnistamaan erilaisia kehityskohteita. Niiden osalta järjestetään koulutusta ja lisäpe-

rehdytystä myymälöille sekä laaditaan myymäläohjeita. Kaupat tilaavat hedelmä- ja vihan-

nestuotteet itse ja nykyään alueellisesti toimivilla kaupoilla on käytössä hedelmä- ja vihan-

nesosastolla neuvonta eli henkilökuntaa koulutetaan tekemään optimaaliset tilaukset ruoka-

hävikin välttämiseksi. 

Tuoretuotteiden hävikinhallinta on monin verroin haastavampaa, kun tuotteiden myyntiaika 

on niin lyhyt suhteessa kuivatuotteisiin. Tuoretuotteissa, kuten maitotaloustuotteissa, tuot-

teiden säilyvyys on otettava huomioon tilaamisessa. Epävarmuutta menekin vaihteluiden 

osalta hallitaan varmuusvarastoilla, mutta tuoretuotteissa ei luonnollisesti voida ylläpitää 

niin suuria varmuusvarastoja. Siksi tuoretuotteiden tilaamiseen pitää kiinnittää erityisen pal-

jon huomiota ja tilaamista ohjata eri keinoin sekä erilaisilla periaatteilla kuin säilyvien tuot-

teiden tilaamista. Lyhyiden säilyvyysaikojen vuoksi tuotteiden alelaputtaminen ja hinnan 

alentaminen on tietysti tuoretuotteissa huomattavasti yleisempi keino hallita hävikkiä kuin 

kuivatuotteissa, joissa päiväykset ovat ajallisesti pidemmällä ja tuotteet ehditään myydä 

yleensä pois ennen niiden vanhenemista. 

Alelaputtaminen koettiin tehokkaimmaksi myymälöiden käytössä olevaksi keinoksi pienen-

tää hävikkiä ja ilta-alen myötä sen vaikutus on kasvanut entisestään. Lisäksi tärkeäksi hävi-

kinhallinnan keinoksi koettiin päivittäin tehtävä seurantatyö ja suunnittelu. Tilausmäärien 

säätäminen mahdollisimman osuviksi on tärkeää, mutta EP-tilaamisen myötä useimpien tuo-

teryhmien tilaaminen hoituu nykyään keskitetysti automatiikkaa ja nykytekniikkaa laajasti 

hyödyntäen. Pienmyymälöissä tarvelähtöinen tilausmalli on koettu parhaaksi mahdolliseksi. 

Hyllytystyö on erilaista verrattuna isompiin ketjuihin. Varastot ovat pienet, jonka takia on 

järkevää, että tuotteita tulee joka päivä pienissä erissä. 
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Pääkaupunkiseudun alueellisesti toimiva kauppa lahjoittaa tällä hetkellä luovutuskelpoista 

hävikkiä noin 120 myymälästä 40 eri taholle. Kaikkien hakijoiden kanssa tehdään asiasta 

kirjallinen sopimus ja pyritään etukäteen varmistamaan hakijan resurssit sovittujen noutojen 

toteuttamiseen. Sopimukset ja taustatyö tehdään keskitetysti pääkonttorilla, minkä jälkeen 

myymälät ohjeistetaan lahjoittamisen suhteen. Pääkaupunkiseudun alueellisesti toimiva 

kauppa lahjoittaa tällä hetkellä pääasiassa hedelmiä, vihanneksia, leipää ja jonkin verran 

kylmäsäilytettäviä tuotteita sekä teollisia elintarvikkeita. Viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä 

ei koskaan lahjoiteta, eikä tiettyjä tuoteryhmiä lainkaan (raaka kala, äidinmaidonkorvikkeet) 

lainsäädäntö- tai tuoteturvallisuussyistä. Yleisellä tasolla, luovutettavien volyymien määrä 

on jossain määrin laskenut, johtuen sekä 60 % alennuksista viimeisinä aukiolotunteina (pu-

nalaputetut) sekä keskikokoisissa myymälöissä nyt myytävistä hyvikkilaatikoista (parilla eu-

rolla saa laatikollisen päiväysleipää sekä myynnistä poistettua, mutta yhä ravinnoksi kelpaa-

via hedelmiä tai vihanneksia). 

Hävikinhallintaa voitaisiin kehittää tuomalla asiakkaille hävikkiuhan alla olevia tuotteita 

houkuttelevammin ja yhä edullisemmin tarjolle. Varsinkin kun ruoan hinta on jatkuvassa 

nousussa ja ilmastonmuutos sekä luontokato puhuttaa, on tällaiselle varmasti jatkossa yhä 

enemmän kysyntää ja tarvetta. Lisäksi voidaan kehittää erilaisia tilausmalleja, tarkempaa 

tilaamista myymälöihin ja klusterointia eli aineiston jakamista ryhmiin siten, että ryhmien 

sisällä havainnot ovat keskenään mahdollisimman samankaltaisia sekä ryhmien välillä mah-

dollisimman erilaisia. Tulevaisuudessa järjestelmä voisi luoda myymäläkohtaisen valikoi-

man automaattisesti. 

Myymälöissä voidaan myös joissain tapauksissa kokeilla normaalista poikkeavia alennus-

käytänteitä. Esimerkiksi alelaputettujen tuotteiden myymistä normaalia suuremmalla alen-

nuksella. Tätä voidaan laajentaa joissain tapauksissa koskemaan muutakin ajankohtaa kuin 

myymälän viimeistä aukiolotuntia. Esimerkiksi juhlapyhien yhteydessä, jos on vaarana, että 

tuoretuotteet, erityisesti sesonkiset sellaiset, jäävät pyhien jälkeen kauppojen hyllyille. Tätä 

on kokeiltu viime jouluna ja siitä tuli hyvää palautetta myymälöistä ruokahävikin näkökul-

masta. Kymenseudun Osuuskaupalla oli kaikissa ketjuissa yhteisesti sovittu kaksinkertainen 

alennus (-60 %) voimassa alelaputetuista tuotteista myymälöiden koko aukiolon ajan 24.-

26.12.2021. 
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6.6.2. Logistiikkapalveluiden tarjoaja 

Kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajan keskeisimmät hävikinhallinnan keinot, 

joita luvussa avataan tarkemmin: 

• Tehokas ja varmatoiminen keräilyprosessi 

• Henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen 

• Laatuseuranta 

• Jatkuva koko tilaus-toimitusketjun välinen yhteistyö 

• Hävikin seuranta ja raportointi (analytiikka) 

Kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoaja pyrkii siihen, että tuotteet menevät tehok-

kaasti keräilyprosessin läpi. Tuotteiden tulee pysyä ehjinä koko prosessin läpi, jotta hävikkiä 

ei pääse syntymään. Henkilöstön koulutus on ensisijainen keino, jolla voidaan välttää hävik-

kiä. Järjestelmistä, kuten SAP:sta ja Wilmasta saatavilla raporteilla voidaan seurata sitä, 

kuinka varaston prosessit ovat toimineet ja missä kohtaa mahdollinen hävikki on syntynyt. 

Erilaisilla pakkauksilla ja niihin liitetyillä säädöksillä voidaan ehkäistä hävikkiä esimerkiksi 

liian korkeita lavoja ei oteta vastaan, koska niissä on aina riski, että se kaatuu automaatiossa. 

Hedelmä- ja vihannestuotteissa on laatuseurantaa ja tavoitteena on saada tietoa kaikista poik-

keamista. Keräysprosessia tarkkaillaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta hävikki vähentyisi. Saa-

tavuudenohjaukselta tulee ennalta ehkäisevää toimintaa hävikin vähentämiseksi, joka tar-

koittaa täydennystilaamista kysynnän mukaan ja tarkkaa ennustamista. Kuljetuksissa seura-

taan lämpötiloja sekä niiden tehokkuutta. Myymälät antavat myös palautetta kuljetuksista 

esimerkiksi, jos jotain on rikkoutunut. Palautteiden pohjalta toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

Tuotteet voivat myös vaurioitua kuljetuksen aikana toimittajalta kohdeyrityksen logistiikka-

palveluiden tarjoajalle, jolloin selvitetään, onko se johtunut kuljetusliikkeestä vai tavaran-

toimittajan virheestä. 

Ruokahävikin kehittämiseksi analytiikkaa pyritään hyödyntämään tulevaisuudessa yhä 

enemmän. Tiedonkulun kehittäminen koko toimitusketjussa on tulevaisuuden kannalta tär-

keää. Kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajalla ajatellaan ruokahävikin kannalta 

oman toiminnan ulkopuolelle eli koko toimitusketjuun sekä keskitytään asiakaslähtöisyy-

teen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa on vaikuttanut hävikkiin positiivisesti. 
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Toimittajiin ollaan yhä enemmän yhteydessä esimerkiksi tuotevirheen takia, minkä myötä 

syntynyt yhteistyö on pienentänyt ruokahävikkiä. Tämä on johtanut siihen, että toimittajat 

panostavat yhä enemmän tuotteiden laatuun. Kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoaja 

sekä varasto- ja myymälätäydentäminen tekevät tiivistä yhteistyötä liittyen jakoihin eli tuot-

teisiin, joissa päiväykset ovat heikot. Tällöin tuotteet jaetaan kauppoihin, jotta minimoitai-

siin hävikki. 

Vastaanotossa tarkastellaan prosessia jatkuvasti, jotta ruuhkia ei pääse syntymään. Tuotteet 

otetaan FI-FO periaatteella vastaan. Juhlapyhät ja sesongit huomioidaan resurssoinnissa ja 

pyhinä onkin usein otettu lisäksi ulkopuolinen varasto käyttöön toimivuuden varmista-

miseksi. Vahingoittuneet tuotteet menevät kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajalta 

henkilökuntamyymälään, jonka jälkeen niitä voidaan laittaa hyväntekeväisyyskohteisiin. 

Lahjoitettava määrä on noin 10 rullakollista viikossa.  

Kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajalla seurataan koko ajan mitä tulee varastoon 

eli käytössä on jatkuva inventointi. Tällöin tiedetään vaihto-omaisuus ja missä tuotteet si-

jaitsevat. Tämän seurauksena pystytään hallitsemaan hävikkiä yhä tarkemmin. Läpime-

noajan minimoinnilla pyritään hallitsemaan tuoretuotteiden ruokahävikkiä ja lisäämään säi-

lyvyyttä asiakkaille. Lisäksi hävikinhallintaa voitaisiin kehittää muuttamalla tuotteiden pak-

kaustekniikoita ja jatkuvalla käyttäjien osaamisen kehittämisellä sekä yhteistyön lisäämi-

sellä sidosryhmien kanssa. Osaamisen kehittämisen tulisi keskittyä koko toimitusketjuun eli 

esimerkiksi terminaalien ja keskusvaraston henkilökuntaan, jotka käsittelevät tuotteita ja 

pakkauksia päivittäin. 

Hävikin rahallinen arvo tilastoidaan kvartaaleittain ja vuosittain. Yhteistyötä hävikin kehit-

tämiseksi voitaisiin lisätä toimitusketjun sidosryhmien jatkuvalla näkyvyyden jakamisella. 

Tällöin olisi järkevää perustaa hävikkityöryhmä, joka kokoontuu sovitusti ja sopii toimenpi-

teistä hävikin kehittämiseksi. 

 

6.7. Kysynnän ennustaminen 

Tässä luvussa käsitellään haastattelujen ja data-analyysin avulla tunnistetut ennustamisen 

vahvuudet, heikkoudet sekä kehityskohteet. Data-analyysissa tutkittiin molempien tiimien 

ennuste- ja täydennysjärjestelmää. Haastattelut on kohdistettu maitotaloustuotteiden 
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täydennyssuunnittelijoille, jotka käyttävät yllä mainittuja järjestelmiä tilaamisessa ja ennus-

tamisessa. Tämän lisäksi täydennyspäälliköitä haastateltiin kysynnän ennustamisesta. 

 

6.7.1. Vahvuudet 

Keskeisimmät kysynnän ennustamisen vahvuudet, joita tarkastellaan tässä luvussa: 

• Käyttöjärjestelmä on moninainen ja erilaisia ennusteen muokkausmahdollisuuksia 

on paljon 

• Laskentateho eli järjestelmä voi käsitellä tuhansia nimikkeitä ja erilaisia kuvaajia sa-

manaikaisesti 

• Visuaaliset kuvaajat, joista voidaan nähdä esimerkiksi ennakoidut varastosaldot, 

avoimet osto- ja myyntitilaukset sekä ennakoidut tilaukset 

• Informaatio ennusteen muodostumiselle löytyy käyttöliittymästä 

• Ennustaminen on lähes automaattista 

Ennuste- ja täydennysjärjestelmää pidettiin kaikin puolin tehokkaana ja erinomaisena ky-

synnän ennustamisen näkökulmasta. Järjestelmä on moninainen ja erilaisia muokkausmah-

dollisuuksia on paljon. Tämän seurauksena kokeneetkin käyttäjät oppivat uusia asioita hyvin 

usein. Varasto- ja myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmiä on kehitetty pal-

jon. Tämän seurauksena kysynnän ennustamisesta on saatu tehokasta ja suhteellisen vaiva-

tonta käyttäjille. 

Haastattelujen perusteella järjestelmät ovat läpinäkyviä ja joustavia. Ennusteita on helppo 

muokata eri näkymien kautta ja tähän on monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja. Ennustepoik-

keukset näkymältä voidaan suoraan tunnistaa tuotteet, joiden ennusteissa on järjestelmään 

asetettujen säännösten mukaan jokin poikkeama. Järjestelmän vahvuus ennustamisen suh-

teen on sen laskentateho eli se voi käsitellä tuhansia nimikkeitä ja erilaisia ennustamisen 

kuvaajia samanaikaisesti. 
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Kuva 14. PTDC Relex ennustepoikkeukset 

 

Kuvassa 14 on esitetty ennustepoikkeukset eli mitä mahdollisia poikkeuksia järjestelmään 

voi nousta. Täydennyssuunnittelijoiden tulisi käydä kuvan poikkeukset läpi vähintään kerran 

viikossa, jotta tuotteiden ennusteet toimivat oikein. 

Järjestelmässä voidaan laskea täysi projektioennuste ja esittää se visuaalisesti. Tämä sisältää 

ennakoidut varastosaldot, avoimet osto- ja myyntitilaukset sekä ennakoidut toimitukset. En-

nakoiduilla varastosaldoilla ja toimituksilla tarkoitetaan tulevaisuuden varastotasoja ja mitä 

toimituksia ehdotetaan tilattavaksi esimerkiksi kuukauden päähän. Visuaalisen tiedon perus-

teella täydennyssuunnittelija voi tehdä päätöksiä ja säätää ennusteita, jos esimerkiksi enna-

koidut toimitukset ovat suuria. 

Ennustaminen on läpinäkyvää eli kaikki informaatio ennusteen muodostumiselle löytyy 

käyttöliittymästä. Efektiivinen ennuste eli voimassa oleva ennuste koostuu ennustekom-

ponenteista, kuten pohjaennusteesta ja kampanjalisäyksestä. Nämä saadaan helposti näky-

viin kuvaajaan tai taulukkoon, kuten kaikki ennusteeseen vaikuttavat parametrit ja muuttujat. 

Lisäksi kampanjoiden hallinta ja ennustaminen on helppoa. Järjestelmä ottaa huomioon tu-

levat kampanjat ennusteissa ja ehdottaa suurempia määriä tilattavaksi täysin automaattisesti. 

Käyttöjärjestelmän vahvuutena koettiin integroituun toimitusketjuun perustuva varastoen-

nuste. Myymäläennuste taas perustuu kuluttajakysyntään ja sen pohjalta laskettavaan myy-

mälän tilausennusteeseen, jota voidaan käyttää varaston täydentämistä ohjaavana ennus-

teena eli varaston ennusteena. 
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Data-analyysin ja havaintojeni perusteella ennustaminen on lähes automaattista. Data-ana-

lyysissa muokattiin eri maitotaloustuotteiden ennusteita. Tämä tapahtui helposti yhdeltä nä-

kymältä. Täydennyssuunnittelijan tulee käydä ennustepoikkeukset läpi kerran viikossa. 

Tuotteilla on kuitenkin jo jonkinlainen ennuste myynnin perusteella. Uutuustuotteilla ei ole 

mitään myyntidataa, jonka takia niitä pitää seurata muutaman viikon ajan, että ennusteet ja 

kysyntä kohtaavat. Järjestelmässä on paljon erilaisia näkymiä ennustamiseen liittyen. Näky-

miin on selvästi panostettu ja niistä on tehty käyttäjäystävällisiä. Ennustaminen toimii silloin 

hyvin, kun tuotteen kysyntä on tasaista. Ennusteita voidaan muuttaa milloin vain eli tätä ei 

ole rajoitettu järjestelmässä mitenkään. Ennustetta voidaan muuttaa esimerkiksi silloin, kun 

huomataan tilausta tehdessä, että tuotteessa on saatavuushaasteita tai vastaavasti, kun sen 

varastotasot kasvavat jatkuvasti. 

Järjestelmän ennustaminen koetaan paljon tehokkaammaksi, kuin mitä ihminen voisi ennus-

taa. Ennuste muodostuu monien taustaparametrien tuloksena ja huomioi erilaisia muutoksia, 

jonka myötä sesonkeinakin pystytään ennustamaan suhteellisen tarkasti, vaikka kysyntä on 

ailahtelevaa ja normaaliviikosta poikkeavaa. 

 

6.7.2. Heikkoudet 

Keskeisimmät kysynnän ennustamisen heikkoudet, joita tarkastellaan tässä luvussa: 

• Ennusteeseen kohdistuu huomattavaa epävarmuutta pitkällä aikavälillä 

• Ennusteen muokkaaminen vaatii loppukäyttäjältä tarkkuutta 

• Ennustetarkkuuden mittaamiselle vähän alustaan tehtyjä valmisratkaisuja 

• Järjestelmä ennustaa kysyntäpiikit tilattavaksi viimeiseen mahdolliseen toimituspäi-

vään 

Järjestelmissä on paljon heikkouksia, jotka liittyvät kysynnän ennustamiseen. Tämä johtuu 

osittain siitä, että järjestelmä on varasto- ja myymälätäydentämisessä suhteellisen uusi, eikä 

ohjelmia ole vielä käytetty kauan aikaa. Pidemmän käyttöajan seurauksena järjestelmien 

käyttö olisi tehokkaampaa ja useimmat kehitysideat olisi jo toteutettu. Tätä ennen kohdeyri-

tyksessä ei ole käytetty ennustepohjaista järjestelmää. Käyttäjillä meni alussa aikaa uuden 

järjestelmän oppimiseen sekä siihen, että he ymmärsivät esimerkiksi ennusteiden muutosten 
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vaikutukset. Käyttäjän ammattitaidon siirtäminen ennustamiseen ja sen muokkaamiseen on 

tärkeää, jotta ennustamisesta ja tilaamisesta tulee tehokkaampaa. 

Haastattelujen perusteella ennusteeseen kohdistuu huomattavaa epävarmuutta pitkällä aika-

välillä. Järjestelmässä ei ole yleensä tietoa tulevista valikoimista, joten varsinkin aggregaat-

titason ennusteet voivat olla harhaanjohtavia. Tulevilla valikoimilla tarkoitetaan tuotteen va-

likoimamuutoksia eli tuotetta voidaan myydä tällä hetkellä pelkästään suuremmissa myymä-

löissä. Valikoimamuutoksen jälkeen sitä voidaan myydä esimerkiksi kaikissa suuremmissa 

ja keskikokoisissa myymälöissä, mikä moninkertaistaa tuotteen myynnin. 

Ennusteen muokkaaminen vaatii loppukäyttäjältä tarkkuutta. Pienikin muutos voi vaikuttaa 

niin paljon, että jotakin tuotetta tilataan reilusti yli kysynnän. Ylivarastoinnin seurauksena 

syntyy aina ruokahävikkiä. Ennusteparametrien ylläpito on hankalaa tilanteessa, jossa auto-

matiikka ei tuota hyviä tuloksia. Tämä vaatii käyttäjiltä erityisosaamista ja kokemusta tilaa-

mistaan tuotteista. Lisäksi ennustetarkkuuden mittaamiselle on vain vähän alustaan tehtyjä 

valmisratkaisuja. Mittaaminen on erittäin tärkeää, jo pelkästään tarkan mittaamisen avulla 

on mahdollisuus kehittää ja tehostaa ennustamista. 

Varasto- ja myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmät ennustavat siten, että 

kysynnän piikit ehdotetaan tilattavaksi aina viimeisenä mahdollisena tilauspäivänä, joka ai-

heuttaa usein ongelmia koko tilaus-toimitusketjussa. Kysynnän pitäisi olla tasaista ja kysyn-

täpiikkejä tulisi jakaa monelle eri päivälle. Mitä tasaisempaa kysyntä on, niin sitä vähemmän 

ruokahävikkiä syntyy ja koko toimitusketju toimii tehokkaammin. Juhlapyhinä ja sesonkeina 

tilauspiikistä palautuminen on hidasta eli järjestelmä ehdottaa liian suuria tilausehdotuksia. 

Järjestelmän tulisi ymmärtää, että pyhän tai sesongin jälkeen ostokäyttäytyminen normali-

soituu tai jopa vähentyy. Ennuste on tällöin normaalia korkeampi vielä noin viikon ajan se-

songin jälkeen, jolloin varastotasot nousevat turhan takia. 

Data-analyysin tuloksena päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmä ei so-

vellu kovin hyvin erittäin tuoreiden tuotteiden tilaamiseen, koska jatkuva ennusteen muok-

kaaminen on hidasta. Mitä lyhyempi päiväys tuotteella on, sitä enemmän tuotetta pitää tark-

kailla ja ennustetta säätää. Varmuusvarastotasot ovat tuoretuotteilla alhaiset mahdollisen pi-

laantumisen takia. Tuoretuotteet vaativat jatkuvaa seurantaa, joka voi olla osittain hankalaa 

päivittäisten töiden ohella. 
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Ennusteen muodostaminen on monimutkaista. Uutuustuotteista ei ole saatavilla myynti-

dataa, joka vaikeuttaa ennustamista. Uutuustuotteita tulisi aluksi tilata vähän ja, kun oikea 

menekki selviää ensimmäisten myyntiviikkojen jälkeen, niin sitten tilata enemmän. Tuotetta 

voidaan tilata alkujakoihin yli kysynnän, jolloin on vaarana, että syntyy ruokahävikkiä. 

 

6.7.3. Kehityskohteet 

Keskeisimmät kysynnän ennustamisen kehityskohteet, joita tarkastellaan tässä luvussa: 

• Sesonkien ja juhlapyhien ennustaminen sekä ohjaaminen 

• Kysyntäpiikkien jakaminen tasaisesti pidemmälle aikavälille 

• Ennustetarkkuuden mittaamiseen lisää valmisratkaisuja 

• Käyttäjien osaamisen kehittäminen 

Haastattelujen ja data-analyysin perusteella suurimpana kehityskohteena koettiin sesongit 

ennustamisen ja ohjaamisen näkökulmasta. Data-analyysin perusteella etenkin sesonkeina 

järjestelmä saattaa ehdottaa todella korkeita tilausehdotuksia, joita muokataan manuaalisesti 

pienemmiksi. Sesongit ovat myynnillisesti valtavia ja kaupallisesti tärkeintä aikaa kohdeyri-

tykselle, jos ajatellaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä. Logistiikkakeskuksen läpäisyky-

kyyn on myös panostettava sesonkiaikoina. Tuotteiden läpimenoajassa on aina kehitettävää 

ja jotain voidaan aina tehdä paremmin, jotta tuotteet saadaan mahdollisimman tuoreina asi-

akkaille. Data-analyysin perusteella esimerkiksi sesonkien aikana tuotteiden ennusteita on 

vaikea muokata, koska jokaisen tuotteen ennuste tulee käydä yksitellen läpi. Täydennys-

suunnittelijat eivät voi korottaa useamman tuotteen tai tuoteryhmien ennustetta kerralla. 

Järjestelmiin voitaisiin tehdä juhlaviikoilla siten, että jos yksi tilauspäivä jää välistä, niin se 

nostaisi tasaisesti jo monta päivää ennen jokaisen päivän tilausehdotuksia. Tällä hetkellä 

järjestelmä ennustaa siten, että jos perjantai olisi pyhäpäivä niin se tilauttaa maanantaina ja 

tiistaina isommat tilaukset. Järjestelmän tulisi jakaa pyhäpäivän kysyntä tasaisesti jokaiselle 

edeltävälle päivälle. Viikon ensimmäisen tilauksen tulisi olla suurin, jotta tuotteiden saata-

vuus olisi varmasti kunnossa. Mitä tasaisemmat tilaukset ovat päivittäin, sitä tehokkaammin 

koko toimitusketju toimii, koska prosessit eivät ruuhkaudu. Suuret myyntipiikit aiheuttavat 
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ongelmia koko toimitusketjussa, ne voivat ruuhkauttaa vastaanoton tai aiheuttaa pahimmil-

laan hävikkiä. 

Ennustetarkkuuden mittaamiseen kaivattiin lisää valmisratkaisuja. Tällä tavoin mitattaisiin 

ja seurattaisiin ennusteiden tarkkuutta tehokkaammin. Tämän avulla voitaisiin tunnistaa tar-

kemmin tuotteita, joilla ennuste ei ole tarkka ja puuttua nopeasti siihen, jolloin voidaan vält-

tyä hyllypuutteilta tai ruokahävikiltä. Mittaamisen tehokkuuden nostamisella voidaan kehit-

tää ennusteita laajasti ja vaikutus näkyisi koko toimitusketjussa. 

Tilastollisen ennustamisen mallit eivät ota huomioon kaikkea ostokäyttäytymistä tai monia 

ulkoisia ilmiöitä, jotka voivat vaikuttaa kysyntään. Koneoppimiseen perustuvat ennustemal-

lit ottavat huomioon ulkoisia tapahtumia, jolloin ennusteen tarkkuus pystyttäisiin optimoida 

nykyistä tarkemmaksi. Luvussa 3.6 on käsitelty koneoppimisesta ja sen merkitystä kysynnän 

ennustamisessa. 

Glatzel et al (2016) mukaan koneoppimisratkaisut voivat kerätä, analysoida ja säätää suuria 

tietojoukkoja useista eri lähteistä ilman suuria henkilöstöinvestointeja. Koneoppimisalgo-

ritmi voi tehdä kysyntäennusteita, jotka perustuvat paitsi historiallisiin myyntitietoihin myös 

muihin vaikuttaviin parametreihin: sisäisiin tekijöihin, kuten mainoskampanjoihin ja myy-

mälöiden aukioloaikoihin, sekä ulkoisiin tekijöihin, kuten paikallinen sää ja juhlapyhät. 

Yhtenä kehityskohteena on käyttäjien osaamisen kehittäminen. Ennusteet ovat niin hyviä ja 

tarkkoja, kuin käyttäjä haluaa niiden olevan. Hyvä kokonaisuus vaatii täydennyssuunnitteli-

jalta paljon aikaa ja kokemusta. Tehokas ennustaminen vaatii tietoa siitä, miten paljon en-

nustetta pitää korjata, jotta se on mahdollisimman tarkka. Lisäksi koulutusten kautta tulisi 

kehittää ja kasvattaa kaikkien käyttäjien ymmärrystä ennustamiseen liittyen. 

Täydennyssuunnittelijoiden tietoisuutta liittyen ennustamiseen ja tilaamiseen tulisi lisätä 

koulutuksilla ja toteuttaa päivittäinen tilaaminen siten, että kaikki käyttäjät tekisivät tilaukset 

ja ennusteiden ylläpidon samoilla näkymillä. Virheitä voi sattua silloin, kun täysin uusi käyt-

täjä tekee ensimmäiset tilaukset, eikä hänellä ole aiempaa kokemusta ja tietoa tilausehdo-

tuksien koosta. Uusilta työntekijöiltä olisi hyvä kysyä kokemuksia ja kehitysehdotuksia liit-

tyen varasto- ja myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmiin. Esimerkiksi 

koulutuksen tasosta: mitä tehtiin hyvin, mitä voisi tehdä paremmin. Tällä tavoin tulevista 

perehdytyksistä voidaan kehittää mahdollisimman tehokkaita. 
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Data-analyysissa tunnistettiin, että juhlapyhinä ja sesonkeina ennustetta tulisi validoida tar-

kemmin ja tehdä rohkeasti muutoksia, jos se nähdään tarpeelliseksi. Tällöin voitaisiin käyt-

tää myymälöiden tilausennustetta efektiivisenä eli voimassa olevana ennusteena myös va-

rastotäydentämisessä. Tämä vaatisi sitä, että kaikki myymälät ovat ennuste- ja täydennysjär-

jestelmässä ja, että tilausennuste on luotettava. 

 

6.8. Täydennysprosessi 

Tässä luvussa perehdytään haastattelujen, data-analyysin ja havainnoinnin avulla tunnistet-

tuihin täydennysprosessin vahvuuksiin, heikkouksiin sekä kehityskohteisiin. Data-analyy-

sissa tutkittiin varasto- ja myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmiä. Haas-

tattelut on kohdistettu maitotaloustuotteiden täydennyssuunnittelijoille, jotka käyttävät yllä 

mainittuja järjestelmiä tilausten tekoon. Tämän lisäksi täydennyspäälliköitä haastateltiin liit-

tyen täydennysprosessiin. 

 

6.8.1. Vahvuudet 

Keskeisimmät täydennysprosessin vahvuudet, joita tarkastellaan tässä luvussa: 

• Näkymät ovat helppokäyttöisiä ja ne antavat kaiken oleellisen tiedon 

• Kuvaajat antavat hyvän yleiskuvan oleellisista asioista liittyen tilausehdotukseen 

• Järjestelmään voidaan asettaa erilaisia sääntöjä (maksimiriitto) 

• Näkymiä kehitetty käyttäjien toiveiden mukaan 

Haastattelujen perusteella näkymien helppokäyttöisyys ja esimerkiksi kuvaajat koettiin hyö-

dyllisiksi. Ne antavat hyvän yleiskuvan oleellisista asioista liittyen tuleviin projektioihin, 

joita ovat varastosaldot, ennakoidut tilaukset sekä avoimet osto- ja myyntitilaukset relevan-

tilla aikavälillä. Näiden projektioiden ymmärtämisellä voidaan vähentää hävikkiä. 

Täydennysprosessin perustoiminnot eli näkymät, joita käytetään tilausehdotuksen käsitte-

lyyn ja lähettämiseen ovat helppokäyttöisiä viimeistään pienen perehtymisen jälkeen. Näky-

mistä on tehty yksinkertaisia ja ne antavat oikeasti hyvää ja ajankohtaista tietoa tilaukseen 
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liittyen. Esimerkiksi erilaiset riittomittarit kertovat käyttäjälle nopeasti kaiken oleellisen eli 

kuinka pitkään nykyiset varastotasot riittävät ja miten ne muuttuvat tilattavan tilausehdotuk-

sen myötä. 

Täydennysprosessissa ja sen näkymissä on huomioitu hyvin käyttäjien toiveet. Ehdotetut 

kehitysehdotukset on toteutettu lyhyellä aikavälillä. Kehitysehdotuksia liittyen näkymiin ja 

niiden sisältöön on tullut paljon, joka johtuu varmasti käyttäjien paljoudesta. Varasto- ja 

myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmillä tilaaminen on nopeaa, sujuvaa 

sekä tehokasta silloin, kun muut tehtävät on tehty järjestelmissä oikein. Näihin tehtäviin 

kuuluvat parametrien ylläpito sekä poikkeuksien ja hälytysnäkymien tarkistaminen viikoit-

tain. 

Data-analyysin perusteella vahvuutena voidaan pitää erilaisia järjestelmään tehtäviä sään-

töjä. Tuotteelle voi asettaa esimerkiksi maksimiriiton tai erilaisia eräkokoja. Tämä tarkoittaa 

sitä, että jos tuotteen maksimiriitto on yksi päivä, niin varastossa pitäisi aina olla yhden päi-

vän kysynnän verran tuotetta. 

Täydennysprosessi on myymälätäydentämisessä automaattinen eli vaikkei käyttäjä muok-

kaisi tilausta niin se lähtee automaattisesti. Varastotäydentämisessä täydennysprosessi on 

melkein automaattinen eli tilausehdotus muodostuu automaattisesti, mutta käyttäjien on käy-

tävä ne manuaalisesti läpi ja tämän jälkeen hyväksyttävä tilausehdotus. Tulevaisuudessa py-

ritään siihen, että kaikki tilaukset lähtisivät automaattisesti eli käyttäjät vain tarkistaisivat 

tilausehdotukset ja tekisivät tarpeen mukaan muutoksia niihin. Tällä tavoin säästettäisiin ai-

kaa, jota voidaan käyttää muiden asioiden kehittämiseen tai oppimiseen. 

 

6.8.2. Heikkoudet 

Keskeisimmät täydennysprosessin heikkoudet, joita tarkastellaan tässä luvussa: 

• Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiorakenne 

• Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmä ei ohjaa työskentelemään 

poikkeusten kautta 

• Minimitilausmäärät 
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• Muutokset eivät päivity heti järjestelmään 

Haastattelujen perusteella varastotäydentämisessä kansiorakenne koettiin huonoksi eli päi-

vittäin käytettävät näkymät eivät löydy selkeästi yhdestä paikasta. Haluttu tieto voi löytyä 

monen eri näkymän kautta. Tämä hidastaa ja hankaloittaa yleisesti ottaen työskentelyä. Kan-

siorakenteen kehittämisen avulla kaikki täydennyssuunnittelijat toimisivat samojen näky-

mien kautta. Yhtenäisen tekemisen myötä virheiden mahdollisuus laskee huomattavasti. 

Täydennysprosessin näkymien sisällöt ovat hyvät ja helpot käyttää, mutta kokonaisuus ei 

ole yksiselitteinen. Näkymiä on paljon suhteutettuna siihen, mitkä oikeasti ovat tarpeellisia 

päivittäisessä tekemisessä. Näkymät eivät myöskään ole loogisessa järjestyksessä. Tässä 

olisi kehitettävää, jotta näkymät saataisiin mahdollisimman yksinkertaisiksi ja oikeaan jär-

jestykseen käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Täydennysprosessi tukee poikkeusten kautta työskentelyä, mutta ei välttämättä ohjaa riittä-

västi tähän suuntaan. Poikkeusten kautta työskentelyn myötä yksittäisten tuotteiden ennus-

teita pystytään kehittämään. Poikkeukset on otettava aina tilausta tehdessä huomioon, koska 

niihin nousee esimerkiksi tuote, jolla on poikkeuksellisen suuri tilausehdotus jostain syystä. 

Päivittäisessä tilaamisputkessa täydennyssuunnittelija voi tehdä esimerkiksi näppäilyvir-

heen, jonka takia tiettyä tuotetta tilataan liikaa. Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täyden-

nysjärjestelmä ei anna tästä mitään hälytystä, joka voisi estää tapahtuman. Datan määrä on 

aivan valtava eli käyttäjän tulee ymmärtää, ettei jokaiseen pieneen asiaan ehdi puuttumaan. 

Datan määrän takia virheitä tapahtuu helposti, kun virhe peittyy massaan. 

Valtaosa tilauksista tehdään edelleen manuaalisesti, mikä on vastoin kohdeyrityksen täyden-

tämisen tarkoitusta. Juhlapyhinä ja sesonkeina monet tilaukset on parempi tehdä manuaali-

sesti, koska ennuste- ja täydennysjärjestelmä tilauttaisi ne liian myöhään. Tällöin on hel-

pompi tehdä tilaukset manuaalisesti, koska usein tuotteet voidaan tilata noin kuukautta ennen 

varsinaista toimituspäivää varastoon. Manuaalista tilaamista ei voida mitata niin tarkasti, 

kuin ennuste- ja täydennysjärjestelmässä tehtyjä tilauksia, joita voidaan esimerkiksi tarkas-

tella syvällisemmin. Manuaalisessa tilaamisessa tilausehdotus perustuu käyttäjän omaan 

tuntumaan eikä ennusteeseen. 

Data-analyysin avulla tunnistettiin seuraavia heikkouksia. Monen toimittajan nimikkeiden 

kohdalla on asetettu minimitilausmääriä. Tämän seurauksena tuotteita joudutaan tilaamaan 

kerralla liian suuria määriä, jonka myötä riskinä on hävikin syntyminen. Monet toimittajat 



73 

 

vaativat, että tilataan kerralla 33 tai 66 eurolavaa eli täysi kuorma. Ongelmana on, että kun 

tilausehdotuksen tilaustarve on esimerkiksi 8 eurolavaa. Tällöin järjestelmä ehdottaa tilatta-

vaksi silti täyttä kuormaa. Tämän toistuessa monta kertaa varastotasot nousevat ja hävikin 

riski nousee. Tämä aihe tulisi nostaa esille hankinnan puolen sopimusneuvotteluissa. 

Minimitilausmäärien takia täydennyssuunnittelijat ovat jättäneet välillä tekemättä tilauksen 

kokonaan, koska jos tarve on ollut esimerkiksi lavan verran, niin järjestelmä ehdottaa silti 

täyttä autoa. Päiväysherkillä tuotteilla tästä syntyy takuuvarmasti ruokahävikkiä. Täyden-

nyssuunnittelijat ovat sitä mieltä, että ottavat mieluummin muutaman nollarivin, kuin laitta-

vat jakoon ja hävikkiin suurimman osan tilatuista tuotteista. Olisiko tällaisten tuotteiden koh-

dalla mahdollista lisätä valikoimia tai sitten muuttaa minimitilausmääriä, jotta vältyttäisiin 

hävikiltä ja tehostettaisiin hyllysaatavuutta. Toisaalta tällaiset tuotteet voitaisiin ottaa kuu-

kauden tai kahden tehoseurantaan, jotta tunnistetaan pahimmat hävikin aiheuttajat. Tämän 

jälkeen tulisi käydä keskustelua tuoteryhmäjohtamisen kanssa liittyen toimittajien kanssa 

tehtyihin sopimuksiin. Tulosten perusteella voidaan olla yhteydessä toimittajaan ja sopia 

mahdollisista muutoksista. 

Ennuste- ja täydennysjärjestelmä ei ole kovin joustava, sillä se ei ota järjestelmään tehtyjä 

muutoksia heti käytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että monet muutokset vaativat odotusta seu-

raavaan päivään ja joskus jopa viikonlopun yli ennen kuin ne näkyvät järjestelmässä. Haas-

teeksi ennuste- ja täydennysjärjestelmässä koettiin se, että siitä ei saada kaikkea sen poten-

tiaalia irti, koska monella täydennyssuunnittelijalla on sen verran paljon toimittajia ja tilat-

tavaa päivittäin. Tämän seurauksena heillä ei jää ylimääräistä aikaa tutustua uusiin asioihin 

tai näkymiin, jotka voisivat tehostaa toimintaa. Täydennysprosessissa on liikaa muistinva-

raisia asioita, joiden laiminlyöminen voi johtaa hävikkiin tai vastaavasti hyllypuutteisiin. 

Muistinvaraisia asioita ovat tuotteiden ylläpitoon, muutoksiin ja erilaisiin seurantoihin tar-

koitetut näkymät. Lisäksi muissa järjestelmissä on paljon ylläpidettäviä asioita, jotta tuote 

toimii oikein ennuste- ja täydennysjärjestelmässä. 

 

6.8.3. Kehityskohteet 

Keskeisimmät täydennysprosessin kehityskohteet, joita tarkastellaan tässä luvussa: 

• Poikkeuksien kautta työskentely 
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• Yhtenäinen tekeminen 

• Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiorakenteen kehittä-

minen 

• Juhlapyhien ja sesonkien ohjaamisen kehittäminen (yhteistyö tiimien välillä) 

Haastattelujen ja data-analyysin perusteella kehityskohteena on esimerkiksi siirtyminen 

työskentelemään poikkeuksienhallinnan kautta. Poikkeuksien kautta työskentelyn etuna on 

se, että sieltä voidaan todeta nopeasti, jos tilausehdotuksessa on jokin virhe. Poikkeukset 

tulisi käydä läpi päivittäin, koska siellä voi olla tuotteita, joiden ennustetta tulisi muokata 

välittömästi. Tämä pitäisi yhtenäistää siten, että kaikki täydennyssuunnittelijat työskenteli-

sivät poikkeuksien kautta, jotta saavutetaan suurin mahdollinen hyöty. Data-analyysin pe-

rusteella poikkeukset tulee käydä päivittäin läpi, sillä siellä olevat tuotteet eivät nouse ti-

lausehdotukselle usealla näkymällä. Tällöin tuote voi jäädä tilaamatta kokonaan. 

Täydennysprosessin näkymät tulisi järjestää selkeämmin tilausputken mukaiseksi ja eri nä-

kymien sisältö tulisi käydä läpi tarkistaen, että mikä on oikeasti hyödyllistä informaatiota ja 

mitä voitaisiin jättää pois. Tämän jälkeen tilaaminen olisi yksinkertaisempaa ja tehokkaam-

paa. 

Kehityskohteena on varastotäydentämisen siirtyminen kohti automaattista tilausten hyväk-

symistä ja lopulta automaattista lähettämistä, siltä osin kuin se on mahdollista. Myymälätäy-

dentämisessä tilausehdotukset lähtevät automaattisesti, mutta varastotäydentämisessä täy-

dennyssuunnittelija lähettää ne. Automaattinen täydentäminen vapauttaisi työaikaa sekä 

oman osaamisen että järjestelmän kehittämiselle ja uuden oppimiselle. 

Tuonnissa tulevat maitotaloustuotteet saapuvat varastolle viikonloppuisin ja maanantaisin, 

jolloin alkuviikosta vastaanotto on pääsääntöisesti ruuhkautunut. Saapuvan lavamäärän ta-

soittaminen siten, että joka päivä saapuisi lähes sama määrää lavoja, jolloin koko prosessi 

toimisi tehokkaammin ja varaston läpimenoaika olisi pienempi. Saapuvan lavamäärän hal-

linnassa tulee huomioida myymälätarve. 

Kampanjat tulisi asettaa järjestelmään ajoissa ja kohdennetusti. Mitä aikaisemmin tämä pys-

tytään toteuttamaan, niin sitä parempi lopputuloksesta tulee. Lisäksi käyttäjille tulisi koulut-

taa, miten sesonkeina voidaan ennakoida ennusteiden ja tilausten suhteen, jotta tavaravirta 
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pysyy mahdollisimman normaalina. Myymälöissä voidaan tehdä erikoisjärjestelyjä, kuten 

suunnitella hyllytyksen ajankohdat sekä tehostaa kylmätilojen täyttöä. 

Juhlapyhinä ja sesonkeina toimitusten aikaistaminen hyödyntäen hyllytysviivettä, jos tuote 

on jatkuvassa valikoimassa eikä volyymi ole niin suuri, että toimitukset on ajastettava sel-

keästi tarkkaan aikaan juuri ennen sesongin alkua. Hyvin säilyviä maitotaloustuotteita voi-

daan sesonkeina tilata hyvissä ajoin keskusvarastoon. Tällöin ennakkoon tilatut lavamäärät 

ovat pois sesongin ruuhkaisimmilta päiviltä. Tämä vaatii kuitenkin sen, että kaikki myymä-

löiden tekemät tilaukset ovat ajoissa järjestelmissä, jotta täydennyssuunnittelijat pystyvät 

tekemään tilaukset hyvissä ajoin. 

Kausimallin tilaamisen prosessin kehitys, jolloin tilataan erikseen vasten suunniteltua me-

nekkiä. Tärkeää on myös, että kaikki tilaukset pystyttäisiin tekemään ennuste- ja täydennys-

järjestelmissä, jolloin niistä jää jälki järjestelmään. Lisäksi tulisi lisätä yhteistyötä myymä-

lätäydentämisen kanssa, koska tällä hetkellä tiimit toimivat pääsääntöisesti erillään. Yhteis-

työn lisääminen parantaisi sesonkien ohjausta, tuotteille tehtäviä jakoja, ennustetarkkuutta 

sekä voisi tuoda uusia näkökulmia kehittämiseen ja päivittäiseen tekemiseen. Lisäksi yhteis-

työn avulla täydennyssuunnittelijat voivat oppia toisiltaan tehokkaampia toimintatapoja liit-

tyen täydennysprosessiin, ennusteisiin tai ruokahävikinhallintaan. 

Käyttöjärjestelmään tehtävänä kehitysideana on, että järjestelmä reagoisi heti tehtyihin muu-

toksiin. Lisäksi näkymä, jossa käyttäjä näkee heti ennusteeseen tehdyn muutoksen vaikutuk-

set visuaalisesti. Tällainen ennusteen simulointi -näkymä tehostaisi käyttäjien päätöksente-

koa ennusteiden muokkaamisen suhteen.  
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7. Kehitysehdotukset 

Tässä luvussa asetetaan aluksi tavoitteet kehitystutkimuksen ratkaisuille. Tämän jälkeen esi-

tetään kehitysehdotukset kysynnän ennustamisen ja täydennysprosessin tehostamiselle ruo-

kahävikin näkökulmasta. Lopuksi analysoidaan toteutettujen kehitysehdotusten merkitystä 

kohdeyritykselle sekä arvioidaan tuloksia. Kehitysehdotuksia laadittiin yhteensä kahdeksan, 

joista kaksi toteutettiin konkreettisesti tässä diplomityössä. 

 

7.1. Kehitystutkimus: asetetut tavoitteet 

Tavoitteena on laatia useampi kehitysehdotus niin kysynnän ennustamisen kuin täydennys-

prosessin näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa muutama näistä kehitysehdotuk-

sista ja seurata tulosten vaikuttavuutta ruokahävikkiin tai muita mahdollisia tuloksia. 

Tavoitteena on, että kehitysehdotukset ovat merkittäviä ja tukisivat nykyistä ennustamista 

sekä täydennysprosessia. Kohdeyrityksen toiminta on laaja-alaista ja pienikin muutos hävi-

kin suhteen säästää suuria summia taloudellisesti. Kehitysehdotusten tulisi olla helposti to-

teutettavissa ja ne voivat olla esimerkiksi konkreettisia muutoksia tai toimintatapaehdotuk-

sia. Lisäksi kehitysehdotusten tulisi olla laaja-alaisia siten, että ne vaikuttaisivat molempien 

tiimien toimintaan. Viimeisenä tavoitteena on, että kehitysehdotuksia pystyttäisiin jatkoke-

hittämään. 

 

7.2. Kehitysehdotukset 

Kehitysehdotukset on eritelty kahdeksaan keskeiseen kokonaisuuteen: 

1. Yhteistyön syventäminen (varasto- ja myymälätäydentäminen) 

2. Sesongit ja juhlapyhät (varasto- ja myymälätäydentäminen) 

3. Käyttäjien osaamisen kehittäminen (varasto- ja myymälätäydentäminen) 

4. PEP-jakojen hävikinseuranta (varastotäydentäminen – toteutettiin konkreettisesti) 



77 

 

5. Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiorakenteen kehittä-

minen (varastotäydentäminen – toteutettiin konkreettisesti) 

6. Minimitilausmäärät (varastotäydentäminen) 

7. Kaikkien tuotteiden tilaaminen päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjes-

telmässä – ei manuaalista tilaamista (varastotäydentäminen) 

8. Aikataulutukset tuotemuutoksiin ja kampanjoihin (varasto- ja myymälätäydentämi-

nen) 

Kehitysehdotusten avulla kohdeyritys voi tehostaa kysynnän ennustamista ja täydennyspro-

sesseja vähentääkseen maitotaloustuotteiden ruokahävikkiä. Kehitysehdotusten jälkeen on 

merkitty sulkuihin, että kumpaan tiimiin kehitysehdotus on kohdistettu. Seuraavaksi kehi-

tysehdotusten sisältö käydään tarkemmin läpi. 

 

1. Yhteistyön syventäminen (varasto- ja myymälätäydentäminen) 

 

Varasto- ja myymälätäydentämisen yhteistyötä tulisi kehittää. Tällä hetkellä yhteistyötä ei 

juurikaan ole. Tiiviimmällä yhteistyöllä ennusteita pystytään kehittämään ja niistä saataisiin 

yhä tarkempia. Pääkäyttäjät ja täydennyssuunnittelijat voisivat oppia toisiltaan hyviä toimin-

tatapoja. Lisäksi molempien tiimien käyttäjien on hyvä tietää, mitä toinen tiimi tekee. Täl-

löin yhteistyö ja kommunikointi on tehokkaampaa. 

Guthbert (2020) mukaan tarkempaan ennustamiseen päästään tiiviillä yhteistyöllä jälleen-

myyjien ja tavarantoimittajien välillä sekä ennusteiden säännöllisellä tehokkuuden tarkasta-

misella. Tärkeää on varmistaa, että toimittajat pääsevät ostoryhmiin jakamaan tietoja ja kes-

kustelemaan ennusteista tai tilauksista. Toimitusketju toimii tehokkaammin, kun varmiste-

taan, että ketjun osapuolilla on asianmukaiset järjestelmät ja toimivat prosessit, jotka oppivat 

tunnistetuista ja menneistä ongelmista ja ottavat ne huomioon. Näiden noudattaminen johtaa 

tehokkaampaan toimitusketjuun, saatavuuteen ja pienempiin jäte määriin. 

Sesonkien ohjausta ja tuotteiden jakologiikoita tulisi kehittää yhdessä. Varastotäydentämi-

nen on siirtymässä myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmään 
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tulevaisuudessa. Tällöin järjestelmään tutustuminen eli ennusteiden ja tilaamisen läpikäynti 

ennakkoon varmistaisi sen, että siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuisi tehokkaasti. 

Yhteisiä palavereita tiimien välillä ei juurikaan ole. Täydennyspäälliköt ovat pitäneet pala-

vereita liittyen sesonkien ohjaamiseen. Täydennyssuunnittelijoilla ei ole yhtäkään yhteistä 

palaveria. Molempia tiimejä hyödyttäisi, jos saman vastuualueen täydennyssuunnittelijat kä-

visivät perustekemistä läpi ja haastaisivat toisiaan eri näkökulmista. Täydennyssuunnittelijat 

voisivat keskustella keskenään saatavuuspuutteista, ruokahävikistä, valikoimamuutoksista, 

sesonkisuunnittelusta, tavaravirran tasaisuudesta ja siitä, mitkä asiat olisivat keskeisimpiä 

onnistuneen yhteistyön kannalta. Tämä on tärkeä osa saatavuudenohjauksen palavereissa 

esiin nousseeseen osaamisen kehittämiseen. Molempia tiimien tulisi miettiä aluksi, mitä yh-

teistyöltä halutaan, jonka jälkeen asetetaan tavoitteet yhteistyölle. Tämän jälkeen toteutetaan 

yhteistyötä ja seurantaa. Tehokkaan seurannan avulla yhteistyötä voidaan kehittää. 

Myymälätäydentäminen tekee varastotäydentämisen kanssa yhteistyössä tuotteiden jaot. Ja-

kojen yhteydessä on noussut esiin yhteistyön puute. Varastotäydentämisessä tuotteista pu-

hutaan eri nimikekoodilla kuin myymälätäydentämisessä, joka hankaloittaa yhteistyötä. 

Myymälätäydentäminen ei näe keskusvaraston varastosaldoja. Tähän olisi ratkaisuna ottaa 

käyttöön jakoja tekeville asiantuntijoille pääsy ERP-järjestelmään. Tällöin he pystyvät yh-

den komennon kautta näkemään tuotteiden varastosaldot ja kaiken muun oleellisen tiedon 

jakoihin liittyen. 

Tehokkaan yhteistyön avulla voidaan kehittää ennusteita, ohjata sesonkeja paremmin, tehdä 

tuotteiden jakoja helpommin ja kehittää laajasti molempien tiimien toimintaa. Yhteistyön 

avulla voidaan tehostaa kysynnän ennustamista sekä täydennysprosessia ruokahävikin nä-

kökulmasta. Laajemman toimitusketjuyhteistyön avulla Huberin (2017) mukaan voidaan li-

sätä toimitusketjun reagointikykyä ja tehdä kysyntää näkyvämmäksi tiedon jakamisen 

avulla. Toimitusketjukumppaneiden välinen luottamus sekä riittävän tietotekniikan tukeman 

tiedon jakamisen laadukkuus ovat ratkaisevia onnistuneen toimitusketjuyhteistyön ja ennus-

tuksen kannalta. Onnistuneen toimitusketjuyhteistyön etuja ovat lisääntynyt reagointikyky, 

lisääntyneet myyntitulot, pienemmät kustannukset ja parantunut ennusteiden tarkkuus. 

 

2. Sesongit ja juhlapyhät (varasto- ja myymälätäydentäminen) 
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Ennuste- ja täydennysjärjestelmä ehdottaa kysyntäpiikit tilattavaksi viimeiseen mahdolli-

seen toimituspäivään, minkä seurauksena sitä ei juurikaan voi käyttää juhlapyhien aikana 

näiden massojen tilaamiseen. Tilausehdotusten ja lavamäärien tulisi olla myös pyhinä mah-

dollisimman tasaisia. Kysyntäpiikit tulisi jakaa tasaisesti ainakin yhdelle kokonaiselle vii-

kolle tuotteiden päiväysten salliessa. Tasaisemmat tilausehdotukset ja kysyntäpiikkien ja-

kautuminen tasaisesti johtavat pienempään ruokahävikkiin sekä koko toimitusketjun parem-

paan toimivuuteen ja läpäisykykyyn. Kysyntäpiikistä palautuminen koettiin hitaaksi, minkä 

seurauksena järjestelmä ehdottaa liian pieniä tilauksia suhteessa todelliseen kysyntään. 

Kaikki juhlapyhät on koettu ainakin kertaalleen päivittäistavaravaraston ennuste- ja täyden-

nysjärjestelmässä ja useampaan otteeseen myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjär-

jestelmässä eli kokemusten kautta voidaan kehittää toimintaa. Molempien tiimien tulisi mer-

kitä ylös juhlapyhän aiheuttamat haasteet ja analysoida niitä yhdessä. Esimerkiksi joulunpy-

hinä järjestelmä voisi alkaa nostamaan säilyvien tuotteiden tilausehdotusten määriä jo mar-

raskuun viimeisellä viikolla, jotta suurimmilta kysyntäpiikeiltä voitaisiin välttyä. Näin voi-

daan toimia vain säilyvien tuotteiden osalta. Ennuste- ja täydennysjärjestelmässä voitaisiin 

tehdä muutoksia kysyntäpiikkien ennakointiin. Esimerkiksi jos yksi tilauspäivä jää välistä 

niin järjestelmän tulisi nostaa tilattavien tuotteiden saldoja jo hyvissä ajoin eli noin viikkoa 

ennen varsinaista pyhäpäivää. Sesonkien ja juhlapyhien ohjaamisen kehittäminen vaatii tie-

don jakamisen tehostamista ja jatkuvaa kommunikointia. 

Sesongit ja juhlapyhät ovat kohdeyritykselle kaupallisesti tärkeintä aikaa vuodesta. Seson-

kien onnistuminen on erityisen tärkeää myös asiakkaiden näkökulmasta. Tällä hetkellä per-

jantain ollessa pyhä, järjestelmä on tilauttanut suuremmat määrät kyseisen viikon alkuun. 

Tällöin keskiviikko ja torstai ovat olleet lähes normaaleja tilauspäiviä. Kysyntä voitaisiin 

jakaa tasaisesti jokaiselle päivälle siten, että torstaille olisi kuitenkin edeltäviä päiviä pie-

nempi tilausehdotus, jotta tuotteet ovat varmasti myymälöissä ennen pyhää. Monet tilaukset 

tehdään edelleen manuaalisesti juuri siitä syystä, että järjestelmä tilauttaisi ne liian myöhään. 

Tämän kehittyessä lähes kaikki tuotteet voitaisiin tilata ennuste- ja täydennysjärjestelmän 

kautta. 

Juhlapyhinä ja sesonkeina voidaan aikaistaa toimituksia hyödyntäen hyllytysviivettä, jos 

tuote on jatkuvassa valikoimassa eikä volyymi ole niin suurta, että toimitukset on ajastettava 

selkeästi tarkkaan aikaan juuri ennen sesongin alkua. Maitotaloustuotteet, joilla on päi-

väystä, voidaan ottaa jo hyvissä ajoin varastoon, koska silloin saapuva lavamäärä on pois 
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sesongin ruuhkaisimmilta päiviltä. Tämä vaatii kuitenkin sen, että tilauskanta saadaan 

ajoissa järjestelmiin, jotta täydennyssuunnittelijat pystyvät tekemään tilaukset hyvissä ajoin. 

 

3. Käyttäjien osaamisen kehittäminen (varasto- ja myymälätäydentäminen) 

 

Käyttäjien osaamisen kehittäminen johtaa tarkempaan kysynnän ennustamiseen, pienem-

pään ruokahävikkiin ja tehokkaampaan toimintaan. PTY (2016) mukaan tärkeää on myös 

oikeaoppinen ennustejärjestelmien käyttö sekä työntekijöiden osaaminen ja sen jatkuva ke-

hittäminen. 

Ennusteen muokkaaminen vaatii loppukäyttäjältä rohkeutta. Pienikin muutos ennusteessa 

voi olla ratkaiseva tekijä ruokahävikissä. Tärkeää on, että käyttäjät oppivat tunnistamaan 

ennusteen muutoksen seuraukset mahdollisimman tarkasti. Ennusteparametrien ylläpito on 

hankalaa tilanteissa, jossa automatiikka ei tuota hyviä tuloksia. Vastaavanlaiset tilanteet vaa-

tivat käyttäjältä erityisosaamista ja runsasta kokemusta. Hyvä kokonaisuus vaatii täydennys-

suunnittelijalta aikaa ja asiantuntemusta. Saatavuudenohjauksessa voitaisiin ottaa käyttöön 

jatkuvan yhteisen tekemisen malli, jossa saatavuudenohjauksen tiimit katsoisivat yhteisesti 

tilannekuvan esimerkiksi kuukausittain. Tapaamisissa sovittaisiin tärkeimmistä ohjaustoi-

mista ja tavoitteista tuleville kuukausille. 

Koulutusten kautta tulisi kehittää ja kasvattaa kaikkien käyttäjien ymmärrystä ennustami-

seen ja tilaamiseen liittyen. Lisäksi havaitut virheet ja kokemukset tulisi käydä läpi aina koko 

tiimin kesken, jolloin jokainen käyttäjä oppisi niistä. Ruokahävikin voisi nostaa myös yh-

deksi läpikäytäväksi aiheeksi. Tiimien kesken voitaisiin käydä läpi ruokahävikinhallinnan 

tärkeys ja kuinka hyvällä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa ruokahävikkiin. Lisäksi tiimeissä 

olisi hyvä olla yhtenäiset ohjeet, joiden avulla voidaan seurata ja raportoida ruokahävikkiä. 

Konkreettisesti käyttäjien osaamista tulisi kehittää koulutuksilla, kahdenkeskeisillä keskus-

teluilla, itseopiskelumateriaaleilla, käyttäjien oppimisen seurannalla ja erilaisilla kyselyillä, 

joiden avulla voidaan selvittää käyttäjien osaamisen taso. Käyttäjien osaamisen kehittämi-

nen johtaa esimerkiksi tarkempiin ennusteisiin, tehokkaampaan täydentämiseen ja ruokahä-

vikin syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen. 
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4. PEP-jakojen hävikinseuranta (varastotäydentäminen) 

 

Varastotäydentämisessä tehdään ruokahävikin vähentämiseksi parasta ennen päiväys jakoja. 

Niissä jaetaan tuotteita myymälöihin, joiden päiväys tulisi vastaan ennen kuin tuote ehditään 

myydä. Jaoissa on huonona puolena se, että niiden vaikutusta ei seurata. Tällöin ei tiedetä 

ovatko tuotteet myyty rivialennuksella myymälöissä vai ovatko ne kirjattu hävikkiin. Ilman 

tarkkaa seurantaa hävikki voidaan siirtää myymälään, jossa se joudutaan hävittämään. Mitä 

pidemmällä toimitusketjussa hävikki tapahtuu, sitä kalliimmaksi se tulee. Hävikin siirtämi-

nen pidemmälle toimitusketjussa rasittaa siihen osallistuvia sidosryhmiä. Wyman (2014) 

mukaan myös alempana arvoketjussa tapahtuva hävikki tulee kalliimmaksi sekä rahallisesti 

että ympäristön kannalta. Elintarvikkeiden menetyksen taloudellinen vaikutus kuluttajavai-

heessa on moninkertainen verrattuna jalostusvaiheeseen. 

PEP-jakoja tulisi seurata tarkemmin, jotta voidaan ymmärtää niiden mahdollinen arvo. Tar-

koituksena on selvittää, kuinka suuri osa jaetuista tuotteista saadaan myytyä ja mikä osa 

kirjataan hävikkiin. Tämän tiedon avulla toimintaa pystytään ohjaamaan ja siihen voidaan 

tehdä tarvittavia muutoksia. Lisäksi tulisi seurata sitä, että onko samat tuotteet jaettavana 

koko ajan. Tämä kertoo sen, että tuote ei ehdi myydä sen päiväysten rajoissa tai sitä ostetaan 

yli kysynnän varastoon. Tällöin tuotteen ennustetta tulee tarkastella ja mahdollisesti laskea, 

jotta varastotasot pienenevät. Tämä kehitysehdotus toteutettiin konkreettisesti. Seurantaa 

varten rakennettiin laskentamalli, josta tarkemmat tulokset on esitetty luvussa 7.3. 

 

5. Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiorakenteen kehittä-

minen (varastotäydentäminen) 

 

Haastattelujen ja data-analyysin perusteella päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennys-

järjestelmän kansiorakenne koettiin huonoksi. Kaikkien kansioiden otsikot eivät vastaa nii-

den sisältöä. Lisäksi kansioiden sisällä olevien otsikoiden nimet eivät myöskään vastaa si-

sältöä. Kansioiden järjestys on kyseenalainen ja mukana on kansioita, joita täydennyssuun-

nittelijat eivät käytä. Tämä kaikki aiheuttaa päivittäiseen tekemiseen tehottomuutta. Usein 

tarvittavan tiedon joutuu etsimään monen eri näkymän kautta. Tämä hidastaa työskentelyä 
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ja tekee siitä vaikeaa. Kansiorakenteiden kehittämisen avulla kaikki täydennyssuunnittelijat 

toimisivat samojen näkymien kautta. Yhtenäisen tekemisen myötä mahdollisten virheiden 

mahdollisuus laskee huomattavasti. Lisäksi varastotäydentämisen tehokkuus nousee, kun 

kansioiden otsikot vastaavat sisältöä ja niiden järjestys on tehty vastaamaan täydennyspro-

sessia. 

Kehityskohteena on kansiorakenteen kehittäminen siten, että siitä saadaan mahdollisimman 

yksinkertainen ja, että se vastaa käyttäjien tarpeita. Tavoitteena on myös, että käyttäjät käyt-

täisivät kansiopolkuja pikahaun sijasta. Lisäksi päivittäin käytettävien näkymien sisältö tu-

lisi käydä tehostetusti läpi, jotta kaikki epäoleellinen tieto voidaan piilottaa. Kokonaisuudes-

saan kehittämisen jälkeen tilaaminen olisi yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Tehokkuus 

johtaa pienempään ruokahävikkiin. Tämä kehitysehdotus toteutettiin konkreettisesti. Toteu-

tus ja tulokset on esitetty luvussa 7.3. 

 

6. Minimitilausmäärät (varastotäydentäminen) 

 

Usealle nimikkeelle on asetettu minimitilausmääriä, jonka takia täydennyssuunnittelijat jou-

tuvat valitsemaan syntyvän ruokahävikin ja hyllysaatavuuden välillä. Maitotaloustuotteita 

on tilattava aina yli kysynnän, jotta myymälän hyllypaikalla on varmasti tuotetta saatavilla. 

Minimitilausmäärien takia monien maitotaloustuotteiden kohdalla syntyy hävikkiä. Minimi-

tilausmäärä voi olla asetettu yhteen lavaan tai sitten useaan kymmeneen, se vaihtelee monesti 

toimittajakohtaisesti. Minimitilausmäärien takia täydennyssuunnittelijat ovat jättäneet vä-

lillä tekemättä tilauksen kokonaan. Esimerkiksi järjestelmän näyttämä tarve on ollut kolme 

lavaa, mutta tuotetta tilattaessa, sitä täytyy ottaa kymmenen lavaa kerralla. Päiväysherkillä 

tuotteilla tästä syntyy takuuvarmasti ruokahävikkiä. 

Tällaiset toimittajat voidaan ottaa tehoseurantaan kuukaudeksi tai kahdeksi ja selvittää 

kuinka paljon kyseisiä tuotteita joudutaan kirjaamaan hävikkiin. Seurantajakson jälkeen suu-

rimmat hävikinaiheuttajat kirjataan ylös. Tästä kootaan analyysi ja yhteenveto täydennys-

suunnittelijan ja esimiehen toimesta. Tämän jälkeen keskustellaan tuoteryhmäjohtamisen 

kanssa toimittajien sopimuksista. Lopuksi keskustellaan toimittajien kanssa mahdollisista 

muutoksista. Tätä kehitysehdotusta voidaan soveltaa kaikille varastotäydennettäville 
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tuotteille eli maitotaloustuotteiden lisäksi myös muita tuoteryhmiä voidaan asettaa tehoseu-

rantaan. 

 

7. Kaikkien tuotteiden tilaaminen päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjes-

telmällä – ei manuaalista tilaamista (varastotäydentäminen) 

 

Pieni osa tilauksista tehdään edelleen manuaalisesti, mikä on vastoin kohdeyrityksen täy-

dentämisenmallia. Pyhinä ja sesonkeina useimmat tilaukset tehdään manuaalisesti, koska 

järjestelmä tilauttaisi ne liian myöhään. Tällöin on järkevämpää tehdä tilaukset manuaali-

sesti, koska usein tuotteet saatetaan tilata noin kuukautta ennen varsinaista toimituspäivää 

myymälään. Kaikki tuotteet voitaisiin tilata järjestelmän kautta, kun juhlapyhien ohjaus on-

nistuu siellä tehokkaasti. Manuaalista tilaamista ei voida mitata niin tarkasti, kuin päivittäis-

tavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmällä tehtyjä tilauksia. Järjestelmällä tehtyjä ti-

lauksia voidaan analysoida tarkemmin. Manuaalisessa tilaamisessa virheitä tapahtuu her-

kemmin kuin automaattisessa tilaamisessa ja virheet voivat aiheuttaa hävikkiä tai ylivaras-

tointia. Lisäksi manuaalisessa tilaamisessa täydennyssuunnittelijan tilausehdotus perustuu 

omaan kokemukseen ja tuntumaan eikä ennusteeseen. 

Esimiesten tulisi käydä täydennyssuunnittelijoiden kanssa keskustelua aiheesta. Tämän jäl-

keen tulisi selvittää syyt sille, miksi tuotteita tilataan manuaalisesti. Lopuksi tuotteet tulisi 

ohjata päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmällä täydennettäviksi, jos se 

on mahdollista. Kiil et al (2018) tekemässä tutkimuksessa saatiin vähennettyä ruokahävikkiä 

1,3 % ja säilyvyysaika oli keskimäärin 5,2 % parempi automaattisella täydennyksellä ver-

rattuna manuaaliseen täydennykseen. Kahden viikon tutkimusjaksolla automaattisella täy-

dennyksellä hyllysaatavuutta saatiin kasvatettua 2–3 %. Manuaalinen tilaaminen jättää pal-

jon vastuuta tilauksesta vastaavalle henkilölle, jolloin avainasemassa tilauksen onnistumi-

sessa on hänen ammattitaitonsa ja kokemus. Lisäksi manuaalinen tilaaminen sitoo työnteki-

jän aikaa enemmän verrattuna automaattiseen tilaamiseen. Småros (2020) mukaan tuoretuot-

teiden myymälöiden täydennystä hallittaessa on erittäin tärkeää, että kaikki laskelmat ja op-

timoinnit tehdään automaattisesti. Kenenkään ihmisen on mahdotonta seurata kaikkia ky-

syntään vaikuttavia tekijöitä, kuten arkipäivien vaihtelua (esim. vuodenajat, sää ja tarjouk-

set) sekä kaikkia täydennykseen vaikuttavia tekijöitä (esim. toimitusaikataulut, eräkoot ja 
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päivätason todennäköisyydet jätteelle ja varastosaldoille) sadoille tai tuhansille tavaroille 

kaupassa, puhumattakaan sadoista myymälöistä. 

 

8. Aikataulutukset tuotemuutoksiin ja kampanjoihin (varasto- ja myymälätäydentämi-

nen) 

 

Tuotemuutokset ovat oleellinen osa toimivaa täydennysprosessia sekä edellytys onnistu-

neelle ennustamiselle. Valikoimamuutoksille, uutuustuotteiden tuotetiedoille ja kampan-

joille tulisi tehdä aikataulutukset, missä vaiheessa mikäkin prosessin osa tulee olla viimeis-

tään tehtynä. Tällöin täydennysprosessi ja koko toimitusketju toimisi tehokkaammin. Mitä 

aikaisemmin tiedot ovat kunnossa, sitä parempi se on kaikkien sidosryhmien osalta. Hyllyn-

päätykampanjoiden tuotemääriä on vaikea ennustaa. Täydennyssuunnittelijat saattavat tehdä 

tilaukset jo ennen kuin tilauskannassa on myymälöiden tilaukset. Tällaisissa tilanteissa tuot-

teita voidaan tilata liian paljon tai vähän, mikä voi johtaa ruokahävikkiin tai vastaavasti saa-

tavuushaasteisiin. Tähän on ratkaisuna tiedonkulun ja prosessin kehittäminen siten, että 

kampanjoiden tilauskanta ja tuotetiedot sekä muutokset olisivat tiedossa koko toimitusket-

jussa hyvissä ajoin. 

Asiasta täytyy keskustella esimerkiksi kaikkien tuotetietoihin liittyvien osaisten kanssa. 

Koko prosessiin olisi hyvä tehdä tarkat aikataulutukset. Tällä hetkellä tämä aiheuttaa lisä-

työtä kaikille täydennyssuunnittelijoille jaksonmuutosten yhteydessä. Kaikki uutuustuotteen 

tuotetietoihin liittyvä data on kuitenkin saatavilla, mutta silti prosessi ei toimi halutulla ta-

solla. 

 

7.3. Toteutetut kehitysehdotukset ja niiden arvioitu merkitys 

Tutkimuksessa toteutettiin kaksi kehitysehdotusta konkreettisesti. PEP-jakojen seurantaa 

varten tehtiin laskentamalli, josta voi seurata onko jaetut tuotteet myyty rivialennuksella vai 

kirjattu hävikkiin. Lisäksi päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kan-

siorakennetta kehitettiin ja muutettiin, jotta se tukisi täydennysprosessia tehokkaammin. 
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Muutokset kansiorakenteessa tehostivat ja yhtenäistivät täydennyssuunnittelijoiden päivit-

täisiä tehtäviä. 

 

 

7.3.1. PEP-jakojen hävikinseuranta 

Tässä diplomityössä toteutettiin laskentamalli PEP-jakojen hävikinseurantaa varten. Toteu-

tus aloitettiin suunnittelemalla laskentamallia. Tarvittava data haettiin myymälätäydentämi-

sen ennuste- ja täydennysjärjestelmästä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri osa jaetuista 

tuotteista saadaan myytyä rivialennuksella ja kuinka paljon taas kirjataan hävikkiin. Aluksi 

myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmästä haettiin aikaväliltä 18.12.2021 

– 17.3.2022 PEP-jakona jaetut tuotteet. Tämän lisäksi haettiin paljon perustietoja, kuten tuot-

teen myyntihinta, tuotenimi, toimipisteen nimi, alennusmyyntien määrä, pilaantuneiden 

määrä ja toimitusten määrä. Laskentamalli ei ole täysin tarkka, koska mukana on myös nor-

maalisti myymälään toimitettuja tuotteita. Oletuksena on, että kirjattu hävikki johtuu PEP-

jaetuista tuotteista, koska niiden säilyvyysaika on heikko jo kauppaan saapuessa. Laskenta-

malli toimii siten, että sen avulla seurataan, milloin on tehty PEP-jako ja kuinka monta kap-

paletta tiettyä nimikettä on toimitettu PEP-jakona myymälään. Tämän jälkeen seurataan pi-

laantuneiden tuotteiden määrää ennen seuraavaa toimitusta kauppaan. Näin voidaan tehdä 

karkea arvio PEP-jakojen aiheuttamasta hävikistä. Tässä diplomityössä jäi vain vähän aikaa 

tämän laskentamallin toteuttamiseksi. Jatkossa laskentamallia voisi kehittää siten, että data 

jaettaisiin tuoteryhmittäin. Tämän perusteella voidaan toteuttaa laskelmia, että onko kaik-

kien tuoteryhmien kohdalla järkevää tehdä PEP-jakoja. Tarkastelujaksolla (18.12.2021 – 

17.3.2022) PEP-jaettuja tuotteita jaettiin myymälöihin yhteensä 244 570 kappaletta, joista 

41 000 kappaletta kirjattiin hävikkiin. Tällöin hävikkiprosentiksi tulee 16,76 %. Tähän las-

kelmaan sisältyi pelkästään päivittäistavaratuotteita. 
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Taulukko 6. PEP-jaettujen tuotteiden määrä ja hävikki kappaleina 

 

Taulukossa 6 on esitetty PEP-jakona jaettuja tuotteita, niiden lukumäärä ja hävikki kappa-

leina. Laskentamallin arvioitu merkitys on siinä, että ennen PEP-jakojen merkitystä ei ole 

seurattu. Alempana arvoketjussa tapahtuva hävikki tulee kalliimmaksi sekä taloudellisesti 

että ympäristön kannalta. Tämä luo pohjan hävikin syy-seuraussuhteiden ymmärtämiselle ja 

tarkemmalle seurannalle. Lisäksi voidaan tehdä laskelmia siitä, että onko jakoja järkevä 

tehdä kaikille tuoteryhmille. Jatkuvasti jaettavana olevan tuotteen ennustetta tulee muuttaa 

ja mahdollisesti keskustella valikoimista tuoteryhmäjohtamisen kanssa. 

 

7.3.2. Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiorakenteen 

kehittäminen 

Päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiorakenne koettiin nykytila-

analyysin perusteella haastavaksi. Päivittäisessä tekemisessä esiintyi tehottomuutta, koska 

kansiorakenteessa oli epäkäytännöllisiä näkymiä, kaikki näkymät eivät olleet oikeiden kan-

sioiden alla ja niiden järjestys oli kyseenalainen. Tavoitteena oli tehdä kansiorakenteesta 

mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, jotta se tukisi täydennysprosessia 
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täydennyssuunnittelijan näkökulmasta. Tämä toteutettiin haastattelemalla viittä varastotäy-

dentämisen täydennyssuunnittelijaa. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää mitä kansioita 

käytetään ja mitkä voisi piilottaa. Lisäksi haluttiin selvittää, että vastaavatko kansioiden ot-

sikot niiden sisältöä. Haastattelut litteroitiin ja keskeisimmistä kehitysehdotuksista tehtiin 

yhteenveto. Kehitysideat esitettiin varastotäydentämisen täydennyspäälliköille. Tämän jäl-

keen muutosehdotukset esitettiin vielä molemmille varastotäydentämisen tiimeille, jotka 

käyttävät päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmää. Lopuksi muutosehdo-

tukset vietiin tuotantoon. Kehitystyön avulla saavutettiin kolme keskeistä asiaa. Täydennys-

prosessista tuli yksinkertaisempi, käyttäjien tehokkuus kasvoi ja selkeän kansiorakenteen 

myötä virheiden mahdollisuus laski huomattavasti. 

 

Kuva 15. Kansiorakenteen kehitystyö 

 

Kuvassa 15 on esitetty päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiora-

kenteen kehitystyö. Vasemmalla on vanha kansiorakenne ja oikealla uusi kansiorakenne. 

Pääkansioista piilotettiin kotinäkymät ja automaattiennusteet toimittajille. Lisäksi sopimus-

seuranta vietiin tarkastelu yleiset -kansion alle, koska haastattelujen perusteella koettiin, että 

sen ei tarvitse olla pääkansio, koska vain osa täydennyssuunnittelijoista käyttää sopimusseu-

rantaa. Pääkansioiden järjestystä muutettiin siten, että ne ovat tärkeysjärjestyksessä ylhäältä 

alaspäin. Tällöin ylhäällä on eniten käytettävät pääkansiot. Master data -kansion alta häly-

tysnäkymät tuotiin pääkansioksi, koska haastattelujen perusteella koettiin, että se on ollut 

vaikea löytää ja sille on kuitenkin paljon käyttöä. Kansioiden sisältä laitettiin piiloon useita 

kansioita, koska ne eivät ole täydennyssuunnittelijoilla minkäänlaisessa käytössä. 
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Kuva 16. Tilausehdotusten käsittely -kansio 

 

Täydennyssuunnittelijat käyttävät eniten tilausehdotusten käsittely -kansiota. Kuvassa 16 

vasemmalle on vanha kansio ja oikealla uusi. Kansio jaettiin kahteen osaan eli ensimmäi-

sessä osassa on näkymät, joita täydennyssuunnittelijat käyttävät päivittäin. Muut näkymät 

siirrettiin uuteen kansioon. Tilausehdotukset ennakkoon -kansioon siirrettiin neljä alinta nä-

kymää, koska niillä näkymillä tehdään tilausehdotuksia ennakkoon ja ne eivät ole päivittäi-

sessä tai edes viikoittaisessa käytössä. Tämä muutos selkeyttää tilausehdotusten käsittely -

kansion rakennetta ja tekee siitä yksinkertaisemman. Lisäksi tehtiin muita pienempiä muu-

toksia, kuten järjesteltiin näkymät oikeiden kansioiden alle ja poistettiin turhia välikansioita. 

Muutaman kansion nimeä vaihdettiin osuvammaksi. 
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8. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään aluksi yhteenveto ja johtopäätökset. Tämän jälkeen arvioidaan tut-

kimusta ja sen luotettavuutta. Luvun lopussa esitetään jatkotutkimuskohteita tähän tutkimuk-

seen liittyen. 

 

Taulukko 7. Tiivistelmä kehitysehdotuksista 

 

Taulukossa 7 on esitetty kehitysehdotukset, niiden arvioitu merkitys, nykyiset haasteet, mi-

ten ne tulisi toteuttaa konkreettisesti ja mistä luvusta löytyy lisätietoa kehitysehdotukseen 

liittyen. Taulukko on tiivistelmä kehitysehdotuksista, minkä tarkoitus on auttaa ymmärtä-

mään kokonaisuutta. 
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8.1. Tutkimuksen yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen maitotaloustuotteiden kysyn-

nän ennustamisen ja täydennysprosessin nykytila ruokahävikin näkökulmasta sekä kehittää 

sitä. Nykytila-analyysin pohjalta laadittiin kahdeksan keskeistä kehitysehdotusta, joista 

kaksi toteutettiin konkreettisesti. Nykytila eli kysynnän ennustamisen ja täydennysprosessin 

vahvuudet, heikkoudet sekä kehityskohteet määritettiin laajalti kirjallisuuden ja tutkimus-

osuuden avulla. Tutkimukseen valikoitui varasto- ja myymälätäydennettävät maitotalous-

tuotteet. Lyhyiden säilyvyysaikojen ja hävikkiriskin myötä niihin kohdistuu erityisiä haas-

teita tilaamisen ja ennustamisen näkökulmasta. Aihealue on kohdeyritykselle erittäin tärkeä, 

minkä takia työssä selvitettiin sidosryhmien hävikinhallinnankeinoja sekä tuoretuotteiden 

toimitusreittejä. Kohdeyrityksen toiminta on niin laaja-alaista, että pienikin muutos ruoka-

hävikissä mahdollistaa suuret säästöt koko toimitusketjussa. 

Tutkimusosuudessa tehtiin kehitystutkimus, joka toimi tutkimuksen päätutkimusmenetel-

mänä. Kehitystutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin ongelmat. Näiden selvit-

tämiseksi tehtiin nykytila-analyysi, jonka avulla kartoitettiin kohdeyrityksen ennustamisen 

ja täydennysprosessin vahvuudet, heikkoudet sekä kehityskohteet. Nykytila-analyysi toteu-

tettiin laaja-alaisilla haastatteluilla (liite 2), joihin kuului teema- ja kyselyhaastatteluja. Li-

säksi tietoa kerättiin data-analyysin avulla, jossa analysoitiin varasto- ja myymälätäydentä-

misen ohjelmistoja, joissa ennustaminen ja täydentäminen tehdään. Ohjelmista tutkittiin 

tuotteiden eräkokoja, toimitusaikoja, säilyvyysaikoja ja ennusteita. Kehitystutkimuksen toi-

sessa vaiheessa määritettiin ratkaisulle halutut tavoitteet, minkä jälkeen toteutettiin suunnit-

telu- ja kehitystyö. Neljännessä vaiheessa osoitettiin ratkaisun tulokset. Viidennessä vai-

heessa arvioitiin sitä, kuinka hyvin ongelmat ratkaistiin. 

Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 22 kappaletta. Näihin sisältyi maitotaloustuotteiden tilaajien 

haastattelut, joista saatiin paljon tietoa nykytila-analyysia varten. Lisäksi haastateltiin täy-

dennyspäälliköitä ennustamiseen ja täydennysprosesseihin liittyen. Ryhmäpäälliköitä haas-

tateltiin, jotta saatiin yleiskuva myymälätäydentämisestä ja heidän hävikinhallinnastansa. 

Haastatteluja järjestettiin kohdeyrityksen asiantuntijoille, jonka avulla saatiin tietoa ruoka-

hävikistä ja tuotteiden toimitusteistä. Viimeisenä haastateltiin kolmen eri alueellisesti toimi-

van kaupan asiantuntijaa sekä kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajan kahta asian-

tuntijaa heidän hävikinhallinnastansa. Näiden kaikkien haastattelujen tuloksena saatiin laaja 
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käsitys siitä, miten kohdeyrityksessä hallitaan hävikkiä ja kuinka paljon sidosryhmät tekevät 

töitä sen eteen ja kehittämiseksi. Sidosryhmien haastattelujen avulla työhön tuotiin kokonai-

suuden näkökulmaa, jonka tuloksena syntyi hyviä kehitysehdotuksia koko tilaus-toimitus-

ketjuun. 

Nykytila-analyysin perusteella kysynnän ennustamisen suurimmaksi ongelmaksi koettiin 

juhlapyhät ja sesongit, jolloin maitotaloustuotteiden menekki on normaalista poikkeavaa eli 

erityisen suurta. Kohdeyrityksen järjestelmä ehdottaa tuotteet tilattavaksi liian myöhään ja 

jatkaa pyhän jälkeen korkeampia tilauksia, jonka myötä syntyy hävikkiä. Ennusteen muok-

kaaminen vaatii loppukäyttäjältä tarkkuutta ja asiantuntijuutta. Pienikin muutos ennusteessa 

voi vaikuttaa radikaalisti, jolloin kyseistä tuotetta tilataan reilusti yli kysynnän. Data-ana-

lyysin perusteella kohdeyrityksen järjestelmä ei sovellu kovin hyvin tuoretuotteiden tilaami-

seen. Mitä lyhyempi päiväys tuotteella on, sitä enemmän tuotetta pitää tarkkailla ja ennus-

tetta säätää. Varmuusvarastotasot ovat matalat erittäin tuoreilla tuotteilla, jottei hävikkiä 

synny ylivarastoinnin myötä. Ennusteen muodostuminen uutuustuotteiden kohdalla koettiin 

erittäin hankalaksi, sillä menekkitietoa ei ole saatavilla. Ennustetarkkuuden mittaamiselle on 

järjestelmässä vain vähän alustaan tehtyjä valmisratkaisuja. Mittaaminen koettiin tärkeäksi, 

sillä sen avulla ennustamista voidaan tehostaa ja kehittää. 

Täydennysprosessin suurimmiksi ongelmiksi koettiin päivittäistavaravaraston ennuste- ja 

täydennysjärjestelmän täydennysprosessin kansiorakenne. Tämä tarkoittaa sitä, että päivit-

täisessä tekemisessä esiintyi tehottomuutta, koska kansiorakenteessa oli epäkäytännöllisiä 

näkymiä, kaikki näkymät eivät olleet oikeiden kansioiden alla ja niiden järjestys oli kyseen-

alainen. Tavoitteena oli tehdä kansiorakenteesta mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, 

jotta se tukisi täydennysprosessia täydennyssuunnittelijan näkökulmasta. Heikko kansiora-

kenne hidastaa työskentelyä ja voi johtaa virheisiin, joiden takia syntyy hävikkiä. Täyden-

nysprosessi tukee poikkeusten kautta työskentelyä, mutta ei välttämättä ohjaa riittävästi tä-

hän suuntaan. Poikkeusten kautta työskentelyn myötä yksittäisten tuotteiden ennusteita pys-

tytään kehittämään. Poikkeukset on otettava aina tilausta tehdessä huomioon, koska niihin 

nousee esimerkiksi tuote, jolla on poikkeuksellisen suuri tilausehdotus. Lisäksi monen toi-

mittajan kohdalla on asetettu minimitilausmääriä, jonka myötä tiettyä tuotetta on tilattava 

tietty määrä, josta aiheutuu ylivarastointia ja hävikkiä. 

Varastotäydentämisessä tehdään PEP-jakoja eli pakotetaan huonolla päiväyksellä olevia 

tuotteita myymälöihin. Jakojen vaikutusta ei seurata tällä hetkellä ollenkaan eli niitä tehdään, 
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mutta ei tiedetä, kirjataanko tuote myymälässä hävikkiin vai saadaanko se myytyä alenne-

tulla hinnalla. Prosessissa seurataan tällä hetkellä vain sitä, että onko samat tuotteet koko 

ajan jaettavana. 

Tunnistettujen ongelmien pohjalta kohdeyritykselle laadittiin useampia kehitysehdotuksia, 

joista kaksi toteutettiin konkreettisesti. PEP-jakojen seurantaan luotiin laskentamalli, josta 

voi seurata, onko jaetut tuotteet saatu myytyä myymälöissä vai onko ne kirjattu hävikkiin. 

Tämän lisäksi päivittäistavaravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmän kansiorakennetta 

kehitettiin ja siihen tehtiin muutoksia. Tämä toteutettiin siten, että haastateltiin varastotäy-

dentämisen täydennyssuunnittelijoita ja selvitettiin heidän mielipiteensä nykyisestä kansio-

rakenteesta. Kansiorakenteen kehittäminen tehosti päivittäistä täydennysprosessia ja teki 

siitä yksinkertaisemman, joka vähentää virheiden mahdollisuutta. Lisäksi tämä ohjaa käyt-

täjiä käyttämään kansiopolkuja pikahaun sijasta. 

Muut kehitysehdotukset liittyivät tiimien välisen yhteistyön syventämiseen, sesonkien ja 

juhlapyhien ohjaukseen sekä ennustamiseen, käyttäjien osaamisen kehittämiseen, minimiti-

lausmäärien analysointiin ja siihen, että täydentäminen tehtäisiin pelkästään päivittäistava-

ravaraston ennuste- ja täydennysjärjestelmällä, jolloin manuaalista tilaamista ei jatkossa 

olisi. 

Alueellisesti toimivien kauppojen ja kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjoajan haas-

tattelujen pohjalta voidaan todeta, että koko toimitusketjussa tehdään suuria tekoja hävikin-

hallinnan eteen. Sidosryhmät korostivat yhtenäisiä ohjeita hävikinhallinnassa, alueellisesti 

toimivien kauppojen johtamista sekä koko toimitusketjun kattavaa yhteistyötä ruokahävikin 

vähentämiseksi. 

 

8.2. Tutkimuksen johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen ennustamista ja täydennysprosessia 

ruokahävikin vähentämiseksi. Huber (2017) mukaan kysynnän ennustaminen on erityisen 

tärkeää vähittäiskauppiaille ruoan toimitusketjussa pilaantuvien tavaroiden ja tuoretuottei-

den takia. Tässä tutkimuksessa tutkittiin maitotaloustuotteita, jotka ovat herkkiä pilaantu-

maan. Tutkimukselle muodostui neljä päätavoitetta, joista ensimmäisenä selvitettiin koh-

deyrityksen nykytila ja sen haasteet sekä mahdollisuudet. Toinen tavoite oli kartoittaa 
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perustellut kehitysehdotukset sekä niiden arvioitu merkittävyys. Kolmantena tavoitteena oli 

toteuttaa löydettyjä kehitystarpeita ja seurata niiden vaikuttavuutta ruokahävikin vähentä-

miseksi. Viimeisenä tavoitteena oli tehdä yhteenveto tutkimuksen laajuudesta ja dokumen-

toida jatkokehitysideat. Tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia teorian ja 

toteutetun kehitystutkimuksen keinoin. Alla on esitetty tutkimuskysymykset ja vastaukset 

niihin: 

 

Tutkimuskysymys 1: Mitkä ovat maitotaloustuotteiden kysynnän ennustamisen ja täyden-

nysprosessin vahvuudet, heikkoudet sekä kehityskohteet ruokahävikin näkökulmasta? (ny-

kytila) 

 

Kohdeyrityksen kysynnän ennustamisen vahvuuksia ovat monipuoliset mahdollisuudet en-

nusteiden muokkaamiseen. Käyttöjärjestelmä on läpinäkyvä ja joustava, jolloin ennusteita 

on helppo muokata eri näkymien kautta. Tuotteiden tunnuslukuja voidaan esittää visuaali-

sesti eli esimerkiksi ennakoidut varastotasot, avoimet osto- ja myyntitilaukset sekä enna-

koidut toimitukset, joihin päätös täydennyksestä perustuu. Visuaalisen kuvan avulla voidaan 

nähdä tulevaisuuteen, jos jokin asia on väärin. Kampanja-aikoina ja sesonkeina järjestelmä 

huomioi suuremmat myyntitilaukset ja korottaa tilausehdotuksia automaattisesti. Kokonai-

suudessaan kohdeyrityksen ennustaminen on hyvinkin automaattista. Käyttäjän on käytävä 

ennustepoikkeukset läpi vähintään kerran viikossa. Ennustaminen toimii silloin hyvin, kun 

tuotteen kysyntä on tasaista ja tuotteiden taustatiedot on ylläpidetty oikein. 

Kysynnän ennustamisesta tunnistettiin useita heikkouksia. Tämä johtuu osittain siitä, että 

varasto- ja myymälätäydentämisen käyttöjärjestelmät ovat uusia eikä niitä ole ehditty käyt-

tämään kovin pitkän aikaa. Valikoimamuutokset eli jos lisätään tai vähennetään tuotteen va-

likoimia myymälöissä sekä uutuustuotteiden ennustaminen koettiin vaikeaksi. Näiden en-

nustamiseen ei ole käytössä hyvää dataa, jonka avulla tuotteiden menekkiä voisi ennustaa 

tarkasti. Käyttäjien osaaminen koettiin heikkoudeksi eli järjestelmän täydellinen käyttö vaa-

tii syvällistä osaamista ja asiantuntijuutta tuoteryhmiä kohtaan. Varastotäydentämisessä en-

nustetarkkuuden mittaamiselle on vain vähän alustaan tehtyjä valmisratkaisuja. Tarkan mit-

taamisen avulla olisi mahdollisuus seurata ennustamista tarkemmin ja tunnistaa kehityskoh-

teita. Järjestelmä ennustaa kysyntäpiikit viimeiseen mahdolliseen toimituspäivään, joka 
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aiheuttaa moninaisia ongelmia koko toimitusketjussa. Järjestelmä jakaa kysyntäpiikit hei-

kosti vain muutamalle päivälle, vaikka suurimmat piikit voisi jakaa viikolle tai jopa pidem-

mälle aikavälille. Mitä tasaisempaa kysyntä ja varaston läpi menevä lavamäärä on, niin sitä 

vähemmän ruokahävikkiä syntyy. Juhlapyhien jälkeen tilausehdotukset koettiin poikkeuk-

sellisen korkeiksi, jonka takia tulee ylivarastointia ja lopulta hävikkiä. Mitä lyhyempi päi-

väys tuotteella on, sitä enemmän tuotetta pitää tarkkailla ja ennustetta säätää. Småros (2020) 

mukaan tuoretuotteiden ennustaminen on myös haastavaa. Tuotteen kysyntä tietyssä kau-

passa vaihtelee tyypillisesti eri arkipäivien välillä. Joillekin myymälöille ja tuotteille tämä 

arkipäiväinen vaihtelu tuoreen täydennyksessä voi olla hankalaa. Tämä tarkoittaa, että var-

muusvarasto voi vaihdella arkipäivien välillä, kun käsitellään lyhyen säilyvyyden tuotteita.  

Juhlapyhien ja sesonkien ennustaminen koettiin todella haastavaksi, koska ennuste- ja täy-

dennysjärjestelmä tilauttaa kysyntäpiikit viimeiseen mahdolliseen tilauspäivään. Sesonkeina 

yhteistyön puute hankaloittaa tilannetta entisestään. Sankaran et al (2019) mukaan kausien-

nuste on monimutkainen myös siksi, että se vaatii poikkitoiminnallista yhteistyöstä ja moni-

puolista tiedon jakamista. 

Kehitysehdotuksia saatiin haastattelujen ja data-analyysin pohjalta. Jouluna järjestelmä voisi 

nostaa tilausehdotusten määriä jo marraskuun lopussa niiden tuotteiden kohdalla, joilla se 

on mahdollista. Tämä helpottaa ennustamista ja varmistaa tehokkaan toimitusketjun lä-

päisykyvyn. Logistiikkakeskuksen läpäisykykyyn tulisi panostaa sesonkeina, koska erittäin 

tuoreilla tuotteilla varaston läpimenoaika kuluttaa tuotteen jo valmiiksi heikkoa säilyvyyttä. 

Mitä tuoreempi tuote on kaupassa, sitä varmemmin asiakas ostaa sen. Heikon tuoreuden 

vuoksi asiakas voi tehdä päätöksen, että ei halua ostaa tuotetta, jolloin se päätyy hävikkiin 

tai sen hintaa joudutaan alentamaan. Ennusteiden tarkempi mittaaminen johtaa siihen, että 

voidaan tunnistaa tuotteita, joilla ennusteen ja kysynnän suhde on huono. Tämä kehittäisi 

ennustamista laajasti ja vaikutus peilautuisi koko toimitusketjuun ja hävikinhallintaan. Koh-

deyrityksessä tilataan niin monta nimikettä päivittäin, että virheet peittyvät suuren massan 

joukkoon. Käyttäjien osaamista tulee kehittää ja varmistaa se, että uudet opit sisäistetään. 

Hyvä kokonaisuus ennustamisessa vaatii täydennyssuunnittelijalta paljon aikaa ja koke-

musta. Tehokas ennustaminen vaatii, että käyttäjä osaa säätää ennustetta ja tietää muutoksen 

vaikutukset. Käyttäjien tietoisuutta tulisi kehittää koulutuksilla ja tiimien välisellä yhteis-

työllä. Lisäksi tulisi järjestää perehdytyksiä, työssä oppimisen koulutuksia ja materiaaleja 

itseopiskelua varten. PTY (2016) mukaan ruokahävikkiä voidaan ehkäistä 
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tilausjärjestelmien automatisoinnilla sekä hävikin syiden analysoinnilla. Tärkeää on myös 

oikeaoppinen ennustejärjestelmien käyttö sekä työntekijöiden osaaminen ja sen jatkuva ke-

hittäminen. 

Täydennysprosessin vahvuuksia ovat näkymien helppokäyttöisyys ja se, että järjestelmästä 

voidaan huomata nopeasti liian suuret tilausehdotukset, joista voisi aiheutua ruokahävikkiä. 

Kuvaajat antavat hyvän yleiskuvan kokonaisuudesta. Niistä voidaan nähdä varastosaldot, 

ennakoidut tilaukset, avoimet osto- ja myyntitilaukset. Näiden ymmärtämisellä käyttäjä voi 

tehdä tilaukset siten, että minimoi mahdollisen hävikin. Perustoiminnot eli näkymät ovat 

helppokäyttöisiä ja ne antavat ajankohtaista tietoa liittyen tilaukseen. Riittotiedot antavat 

käyttäjälle nopeasti käsityksen, että kannattaako tuotetta tilata vai ei. Käyttäjien toiveet ja 

kehitysehdotukset on huomioitu täydennysprosessin näkymissä ja sisällössä. Varasto- ja 

myymälätäydentämisen ennuste- ja täydennysjärjestelmillä tilaaminen on nopeaa, sujuvaa ja 

tehokasta varsinkin silloin, kun kaikki tuotteiden taustaparametrit, poikkeukset ja hälytysnä-

kymät on ylläpidetty ja käyty järjestelmässä läpi. 

Täydennysprosessin heikkouksiksi tunnistettiin kansiorakenne eli kaikkien kansioiden nimet 

ja niiden järjestys ei ole ajantasainen. Tämän korjaaminen tehostaisi täydennyssuunnitteli-

joiden toimintaa. Kansiorakenteen kehittämisen myötä kaikki täydennyssuunnittelijat toimi-

sivat samojen näkymien kautta. Yhdenmukaisen täydentämisen myötä virheiden mahdolli-

suus laskee huomattavasti. Näkymistä pitäisi kehittää mahdollisimman yksinkertaiset. Va-

rastotäydentämisessä täydennysprosessi tukee poikkeusten kautta työskentelyä, mutta ei oh-

jaa riittävästi tähän suuntaan. Poikkeuksien läpikäynti päivittäin tehostaa toimintaa. Poik-

keuksellisen suurista tilausehdotuksista ei tule käyttäjille mitään hälytystä, jonka myötä esi-

merkiksi toista työntekijää sijaistaessa voi tilata tuotetta liikaa. Edelleen varsinkin seson-

keina tehdään paljon manuaalista tilaamista toiminnanohjausjärjestelmällä. Tämä vaatii en-

nuste- ja täydennysjärjestelmän kehitystä, jotta jatkossa kaikki tilaaminen tapahtuisi sitä 

kautta. Toimittajille on asetettu minimitilausmääriä, jonka takia tiettyä tuotetta on pakko ti-

lata ennalta määritelty määrä, jonka myötä tuotteita kirjataan usein hävikkiin. Tällaisten tuot-

teiden kohdalla voitaisiin lisätä valikoimia tai sitten muuttaa minimitilausmääriä, jotta väl-

tyttäisiin hävikiltä ja tehostettaisiin hyllysaatavuutta. Toisaalta tällaiset tuotteet voitaisiin ot-

taa kuukauden tai kahden tehoseurantaan, jotta tunnistettaisiin pahimmat hävikin aiheuttajat. 

Tulosten perusteella voitaisiin olla yhteydessä toimittajaan ja sopia mahdollisista muutok-

sista. 
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Haastattelujen ja data-analyysin perusteella tunnistettiin useita kehitysehdotuksia liittyen 

täydennysprosessiin. Ensimmäisenä kehitettäisiin varastotäydentämisen täydennysprosessin 

kansiorakennetta. Päivittäisessä tekemisessä esiintyi tehottomuutta, koska kansioraken-

teessa oli epäkäytännöllisiä näkymiä, kaikki näkymät eivät olleet oikeiden kansioiden alla ja 

niiden järjestys oli kyseenalainen. Tavoitteena oli tehdä kansiorakenteesta mahdollisimman 

yksinkertainen ja selkeä, jotta se tukisi täydennysprosessia täydennyssuunnittelijan näkökul-

masta. Toisena kehitysehdotuksena olisi siirtyminen kohti automaattista tilausten hyväksy-

mistä, joka on myymälätäydentämisessä jo käytössä. Tämä vapauttaisi täydennyssuunnitte-

lijoiden työaikaa, jota voidaan käyttää oman osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. 

Kolmantena kehitysehdotuksena kampanjat tulisi asettaa järjestelmään ajoissa ja kohdenne-

tusti. Mitä aikaisemmin tiedot saadaan järjestelmään, sitä parempi se on koko toimitusket-

julle. Viimeisenä kehitysehdotuksena tiimien välisen yhteistyön lisääminen, mikä johtaisi 

parempaan sesonkien ohjaukseen, ennustetarkkuuteen ja se voisi tuoda uusia näkökulmia 

ennusteiden sekä täydennysprosessin kehittämiseen. 

 

Tutkimuskysymys 2: Mitkä tekijät vaikuttavat maitotaloustuotteiden ruokahävikin syntyyn 

ja miten tähän voidaan vaikuttaa ennustamisen ja täydennysprosessin keinoin? (tahtotila) 

 

Maitotaloustuotteilla syntyy ruokahävikkiä, koska esimerkiksi tuonnissa niillä on pitkät ti-

laus-toimitusrytmit. Tällöin täydennyssuunnittelijan täytyy ennustaa koko viikon menekki 

tarkasti, koska tuotteita tulee kerran viikossa varastolle. Monet maitotaloustuotteet ovat 

herkkiä pilaantumaan. Tämän takia on tärkeää, että tuotteet saadaan mahdollisimman nope-

asti toimittajilta myymälöihin. Tähän voidaan vaikuttaa erityisesti työssä tutkituilla toimi-

tusteillä. Oikean toimitustien kautta tuote saadaan tuoreena kauppaan. Huber (2017) toteaa, 

että tuoretuotteet ovat erittäin herkkiä pilaantumaan, jonka takia niitä toimitetaan päivittäin 

myymälöihin. Ne on toimitettava mahdollisimman tuoreina ja nopeasti kauppoihin. Päiväys-

herkillä tuotteilla ei voida pitää korkeaa varmuusvarastotasoa. Tämän seurauksena tuotteita 

täytyy tulla jatkuvasti oikea määrä eli kysynnän ja ennusteen on kohdattava mahdollisimman 

tarkasti. Maitotaloustuotteiden tuoreus on tärkeää asiakkaille ja mitä tuoreempi tuote, sitä 

parempi on asiakastyytyväisyys. Asiakkaat seuraavat myymälöissä tarkkaan päiväyksiä ja 

mitä huonommalla päiväyksellä maitotaloustuote on hyllyssä, sitä varmemmin se jää 
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ostamatta. Maitotaloustuotteiden kohdalla eniten suhteessa kirjattua hävikkiä syntyy pien-

myymälöissä. Ostovoima on pienmyymälöissä heikompi ja tuotepakkaukset voivat olla läh-

tökohtaisesti niin isoja, että kaikkea ei keretä myydä päiväysten rajoissa. Esimerkiksi vuonna 

2015 pienmyymälöiden maitotaloustuotteiden hävikkiprosentti oli 1,49 %. Kohdeyrityksen 

suurimpien myymälöiden hävikkiprosentti oli vastaavasti vain 0,47 %. Kohdeyrityksessä tu-

lisi tarkastella sitä, että onko pienmyymälöissä edelleen liian laaja tuotevalikoima. Isom-

missa myymälöissä on tehokkaampi tavaravirta ja suurempi ostovoima, jonka takia hävikki 

on pienempää. Småros (2021) mukaan lyhyen käyttöiän tuotteille päivätason ennusteiden 

tarkkuus on välttämätöntä, jotta vältytään pilaantumiselta saatavuudesta tinkimättä. 

Varastotäydentämisessä erityisesti tuonti toimittajien kohdalla on sovittu nimikkeiden mini-

mitilausmääristä, jotka aiheuttavat hävikkiä, koska tuotetta joudutaan tilaamaan yli kysyn-

nän. Tuoretuotteiden kohdalla tällainen toimintatapa on huono, koska varastotasot eivät saa 

päästä korkeiksi. Minimitilausmäärä voi olla asetettu yhteen lavaan tai sitten tiettyä tuotetta 

pitää tilata kerralla kymmenen lavaa, tämä vaihtelee toimittajakohtaisesti. 

Ruokahävikin synty on riippuvainen koko toimitusketjun toiminnoista. Esimerkiksi myymä-

löissä tuoretuotteiden hävikinhallinta on monin verroin haastavampaa, kun tuotteiden myyn-

tiaika on niin lyhyt suhteessa kuivatuotteisiin. Tuoretuotteissa, kuten maitotaloustuotteissa, 

tuotteiden säilyvyys on otettava huomioon tilaamisessa. Epävarmuutta menekin vaihteluiden 

osalta hallitaan varmuusvarastoilla, mutta tuoretuotteissa ei luonnollisesti voida ylläpitää 

niin suuria varmuusvarastoja. Siksi tuoretuotteiden tilaamiseen pitää kiinnittää erityisen pal-

jon huomiota ja tilaamista ohjata eri keinoin sekä erilaisilla periaatteilla kuin säilyvien tuot-

teiden tilaamista. Lyhyiden säilyvyysaikojen vuoksi tuotteiden alelaputtaminen sekä hinnan 

alentaminen on tietysti tuoretuotteissa huomattavasti yleisempi keino hallita hävikkiä kuin 

kuivatuotteissa, joissa päiväykset eivät tule niin nopeasti vastaan ja tuotteet ehditään myydä 

yleensä pois ennen niiden vanhenemista. PTY (2016) mukaan hävikkiä voidaan ehkäistä 

tehokkaimmin sen syiden analysoinnilla ja mittaamisella. 

Maitotaloustuotteiden ruokahävikkiä voidaan vähentää tilauslogiikan kehittämisellä ja pa-

remmalla datan analysoinnilla. Tämä vaatii syiden ja seurauksien ymmärtämistä koko toi-

mitusketjussa. Lisäksi tiimien sisällä pitäisi analysoida ruokahävikin syntyä tarkemmin, jotta 

jokainen tilaaja ymmärtää minkä seurauksena hävikkiä syntyy. Ymmärtämisen jälkeen asiaa 

on helpompi paneutua ja kehittää. 
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Täydennyssuunnittelijoiden tulisi käydä ennustepoikkeukset läpi tasaisin ajoin, jotta ongel-

mallisten tuotteiden ennusteet pystytään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Lisäksi 

käyttäjien tulee ymmärtää tekemänsä ennustemuutokset ruokahävikin minimoimiseksi. Täl-

löin kysynnän ennustaminen on tehokkaampaa. Käyttäjien osaamista ja ymmärrystä tulisi 

kehittää jatkuvasti. Täydennyssuunnittelijoiden ja pääkäyttäjien tulee jakaa omia toiminta-

tapoja liittyen ennusteiden muokkaamiseen, jolloin toisilta käyttäjiltä voidaan oppia uusia ja 

tehokkaampia toimintatapoja. Ennustamiseen liittyvien ohjeiden ja raportoinnin tulee olla 

yhtenäistä, jolloin jokainen käyttäjä toimii samalla tavalla. Ohjeita tulisi päivittää tarvitta-

essa ja niiden tulisi olla laadukkaita sekä selkeitä. Tällöin virheiden mahdollisuus pienenee 

huomattavasti ja ruokahävikkiä syntyy vähemmän. Koulutuksilla kehitetään käyttäjän ym-

märrystä ruokahävikin torjunnan tärkeydestä esimerkiksi esittelemällä taloudellisia lukuja ja 

jo saavutettuja tavoitteita. Kohdeyrityksen käyttämään järjestelmään tulisi lisätä ennustami-

seen liittyviä mittareita enemmän, jotta sitä voidaan kehittää ja syy-seuraussuhteita ymmär-

tää. Guthbert (2020) mukaan tarkempaan ennustamiseen päästään tiiviillä yhteistyöllä jäl-

leenmyyjien ja tavarantoimittajien välillä sekä ennusteiden säännöllisellä tehokkuuden tar-

kastamisella. Chopra & Meindl (2013) mukaan taas tehokas kysynnän ennustaminen vaatii 

sitä, että kysynnän suunnittelu ja ennustaminen integroidaan koko toimitusketjuun. Lisäksi 

tulee määrittää ennusteen suorituskyky- ja virhemitat. 

Käyttöjärjestelmissä on monia eri näkymiä ennusteiden ylläpitoon ja muokkaamiseen. Tä-

hän liittyen tulisi järjestää koulutuksia ja opetustilaisuuksia, jotta varmistetaan käyttäjien 

osaaminen. Lisäksi olisi hyvä, että kaikki käyttäjät toimisivat samojen näkymien kautta, jol-

loin virheiden mahdollisuus pienenee huomattavasti. Juhlapyhinä ennusteet eivät ole halu-

tulla tasolla ja usein suuremmat tilaukset tehdään manuaalisesti. Juhlapyhien ennustamista 

tulisi kehittää kohdeyrityksen järjestelmissä. Juhlapyhinä ja sesonkeina ennustetta tulisi va-

lidoida tarkemmin ja tehdä rohkeasti muutoksia, jos se nähdään tarpeelliseksi. Tällöin voi-

taisiin käyttää myymälöiden tilausennustetta efektiivisenä eli voimassa olevana ennusteena 

myös varastotäydentämisessä. Tämä vaatisi sitä, että kaikki myymälät ovat ennuste- ja täy-

dennysjärjestelmän täydennyksessä ja, että tilausennuste on luotettava. 

Täydennysprosessin kehittämisellä voidaan vaikuttaa maitotaloustuotteiden ruokahävikkiin. 

Kaikkien käyttäjien tulisi työskennellä poikkeuksien kautta. Näkymältä voidaan todeta no-

peasti, jos tilauksella on jokin virhe. Tällainen virhe voi olla esimerkiksi liian suuri 
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tilausehdotus, josta aiheutuu ruokahävikkiä. Toiminta on tehokkainta silloin, kun jokainen 

täydennyssuunnittelija työskentelisi poikkeuksien kautta. 

Täydennysprosessin kansiorakenteen uudelleen järjestämisellä voidaan tehostaa toimintaa. 

Tällöin kansiot, niiden järjestys ja nimet olisivat tilausputken mukaiset. Näkymien sisältö 

tulisi tarkistaa, jotta saadaan selvitettyä, mikä on hyödyllistä informaatiota ja mitä voitaisiin 

piilottaa. Näiden toteuttamisen jälkeen tilaaminen olisi yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. 

Yhtenäinen ja selkeä täydennysprosessi pienentää mahdollisen ruokahävikin riskiä. 

Juhlapyhinä ja sesonkeina toimitusten aikaistaminen hyödyntäen hyllytysviivettä, jos tuote 

on jatkuvassa valikoimassa eikä volyymi ole niin suuri, että toimitukset on ajastettava sel-

keästi tarkkaan aikaan juuri ennen sesongin alkua. Maitotaloustuotteet, joilla on päiväystä, 

voitaisiin ottaa jo hyvissä ajoin varastoon, koska tällöin lavamäärä on pois sesongin ruuh-

kaisimmilta päiviltä. Tämä vaatii kuitenkin sen, että kaikki tilaukset saadaan ajoissa järjes-

telmiin, jotta täydennyssuunnittelija pystyy tekemään tilaukset hyvissä ajoin. Tämä tehostaa 

koko toimitusketjua lähtien toimittajalta loppukäyttäjälle asti. 

Varastotäydentämisen tulisi siirtyä kohti automaattista tilausten hyväksymistä ja lopulta au-

tomaattista lähettämistä, siltä osin kuin se on mahdollista. Myymälätäydentämisessä ti-

lausehdotukset lähtevät automaattisesti, mutta varastotäydentämisessä täydennyssuunnitte-

lija lähettää ne. Automaattinen täydentäminen vapauttaisi työaikaa sekä oman osaamisen, 

että järjestelmän kehittämiselle ja uuden oppimiselle, jolloin hävikki vähentyisi. 

 

Alatutkimuskysymys: Mitä kehitettävää hävikinhallinnassa on sidosryhmien mielestä ja 

onko tuoretuotteiden toimitusteillä millainen vaikutus hävikkiin? 

 

Sidosryhmien mukaan tilaamisen ohjauskeinoja eli tilausparametrejä ja tilausmääriä tulisi 

kehittää siten, että ne kohtaisivat mahdollisimman tarkasti kysynnän kanssa. Tämän toteut-

taminen vaatii koko toimitusketjun kattavaa yhteistyötä ja kehittämistä. Tuotevalikoimia tu-

lisi tarkastella yhä syvällisemmin, jotta huonosti kiertävät ja suurta hävikkiä aiheuttavat tuot-

teet saadaan pois valikoimista. Kuljetuksia tulee seurata tarkasti, koska niiden oikealla aika-

tauluttamisella asiakas saa mahdollisimman tuoreen tuotteen. Huonosti hoidetut kuljetukset 

voivat olla osasyynä hävikkiin. Sidosryhmät odottavat, että kaikki myymälät saadaan 
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ennustepohjaisen tilaamisen alle. Tämän ja käyttökokemusten jälkeen EP-tilaamista on mah-

dollista kehittää. 

Haastatteluissa painotettiin henkilöstön osaamista ja kouluttamista. Hyvällä koulutuksella 

voidaan ehkäistä ruokahävikkiä. Tärkeintä on, että työntekijät ymmärtävät, miten hävikki 

muodostuu, miksi sitä mitataan ja mitkä ovat oman toiminnan vaikutukset siihen. Hävikin-

hallintaa voitaisiin kehittää siten, että tuotaisiin asiakkaille hävikkiuhan alla olevia tuotteita 

houkuttelevammin ja yhä edullisemmin tarjolle. Varsinkin kun ruoan hinta on jatkuvassa 

nousussa ja ilmastonmuutos puhuttaa, on tällaiselle varmasti jatkossa yhä enemmän kysyn-

tää ja tarvetta. Myymälöissä voidaan myös joissain tapauksissa kokeilla normaalista poik-

keavia alennuskäytänteitä. Esimerkiksi alelaputettujen tuotteiden myymistä normaalia suu-

remmalla alennuksella. Tätä voidaan laajentaa joissain tapauksissa koskemaan muutakin 

ajankohtaa kuin myymälän viimeistä aukiolotuntia. Esimerkiksi juhlapyhien yhteydessä voi 

olla vaarana, että sesonkikohtaiset tuoretuotteet jäävät pyhien jälkeen kauppojen hyllyille. 

Tavoitteena on määrittää jokaiselle maitotaloustuotteelle kustannustehokkain ja sopivin toi-

mitustie, joka mahdollistaa tuotteen erinomaisen saatavuuden ja tuoreuden. Tuotteen toimi-

tustievalintaan vaikuttaa sen kiertonopeus ja riitto. Oikein valittu toimitustie varmistaa tuot-

teen kilpailukyvyn. Toimitustievalinnoissa on tärkeää tunnistaa ja huomioida vaikutukset 

kokonaisuuden näkökulmasta. Toimitustievaihtoehtoja on useita ja niiden sopivuus vaihte-

lee tuotteen volyymin, myymäläpeiton, säilyvyyden ja tuotealueen perusteella. Lisäksi toi-

mittajan tuotantolaitosten tai varastojen sijainti sekä varastointi- ja keräyskapasiteetti vai-

kuttavat oleellisesti käytettävissä oleviin eri toimitustievaihtoehtoihin. 

Ruokahävikin näkökulmasta ei ole tunnistettu, että tuotteita olisi väärässä toimitustietyy-

pissä. Myymäläpeiton pienentyessä on todettu, että ennen lavalla tilattu tuote ei kierrä niin 

nopeasti kuin ennen ja tämän seurauksena sitä on kirjattu hävikiksi. Maitotaloustuotteiden 

kohdalla on myyntieräkokoon liittyvä ongelma, jossa tuotteen myyntieräkoko on liian suuri 

pienempiin myymälöihin. Tällöin kaikkia myyntierän yksiköitä ei keretä myydä säilyvyyden 

rajoissa, jolloin syntyy hävikkiä. Tämä ongelma olisi ratkaistavissa toimittajien kanssa käy-

dyllä yhteistyöllä ja mahdollisilla myyntieräkoon muutoksilla. 
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8.3. Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi 

Tutkimusaineiston perusteella pystyttiin tehdä tutkimuksen johtopäätökset. Tutkimuskysy-

mykset pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeiksi ja niihin pystyttiin vastaamaan laaja-

alaisesti. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös muihin kohdeyrityksen tuoteryhmiin, 

koska kehitysehdotukset eivät ole kohdistettu pelkästään maitotaloustuotteisiin. Tutkimuk-

sessa käytettiin useampaa tutkimusmenetelmää halutun tiedon saamiseksi. Päätutkimusme-

netelmänä käytettiin kehitystutkimusta, jota tuettiin nykytila-analyysilla, data-analyysilla ja 

teorialla. Nykytila-analyysiin sisältyi laaja-alaiset haastattelut. Tutkimuksen luotettavuutta 

lisää se, että tutkimuksen eri vaiheet on kuvattu selkeästi ja niiden sisältö on esitetty selke-

ästi. Tutkimuksessa haastateltiin tarkkaan valittuja asiantuntijoita, jotka tietävät eniten mai-

totaloustuotteiden kysynnän ennustamisesta ja täydennysprosessista. Tutkimuksessa toteu-

tettiin kaksi kehitysehdotusta konkreettisesti, joka tukee tutkimuksen onnistumista. Useaan 

kehitysehdotukseen pystyttiin antamaan konkreettiset toteutustavat. Tutkimus pystytään 

toistamaan uudelleen, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta tutkimuksessa olisi 

voitu tehdä tarkkoja laskelmia ruokahävikistä ja analysoida niiden tuloksia, mutta tässä tut-

kimuksessa aika ei riittänyt tällaiseen prosessiin. 

 

8.4. Jatkotutkimuskohteet 

Tämän tutkimuksen tuloksena syntyi laajalti tietoa, kuinka kohdeyrityksen kysynnän ennus-

tamista ja täydennysprosessia voidaan tehostaa ruokahävikin vähentämiseksi. Tässä tutki-

muksessa toteutettiin kaksi kehitysehdotusta konkreettisesti. Ensimmäinen jatkotutkimus-

aihe olisi toteuttaa muut kehitysehdotukset ja seurata niiden vaikuttavuutta ruokahävikin nä-

kökulmasta. Kehitysehdotuksia voidaan toteuttaa myös muissa tuoteryhmissä, jotka ovat sa-

man järjestelmän tilaamisen ja ennustamisen alla. Tämänkaltaisia tutkimuksia on tehty ra-

jallinen määrä, joten tätä tutkimusta on vaikea verrata muihin tutkimuksiin. Tähän vaikuttaa 

lisäksi se, että päivittäistavarakaupan toimijoita ei Suomessa ole montaa. Lisäksi päivittäis-

tavarakaupan tulisi käyttää samaa järjestelmää, jossa ennustaminen ja täydentäminen teh-

dään, jotta tutkimukset olisivat vertailukelpoisia. Aihe on tärkeä niin taloudellisesti kuin vas-

tuullisuuden näkökulmasta. Toisena jatkotutkimusaiheena olisi maitotaloustuotteisiin liitty-

vää tutkimusta sidosryhmissä hävikin vähentämiseksi. Tällaisia tutkimuksia voitaisiin 
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toteuttaa toimittajilla tai sidosryhmillä kuten, kohdeyrityksen logistiikkapalveluiden tarjo-

ajalla tai alueellisesti toimivilla kaupoilla. PTY (2016) mukaan hävikinhallinnan merkitys 

korostuu tulevaisuudessa, koska myymälöiden valikoimia halutaan laajentaa ja tällöin hävi-

kinhallinnasta tulee yhä tärkeämpää myymälän menestymisen kannalta. 

Glatzel et al (2016) mukaan koneoppimisen avulla jälleenmyyjät voivat automatisoida aiem-

min manuaalisia prosesseja ja parantaa merkittävästi ennusteiden sekä tilausten tarkkuutta. 

Se perustuu algoritmeihin, joiden avulla tietokoneet voivat "oppia" tiedoista jopa ilman sään-

töihin perustuvaa ohjelmointia. Kolmantena jatkotutkimusaiheena olisi tulevaisuudessa 

tehdä tutkimus siitä, kuinka koneoppiminen vaikuttaa syntyvään ruokahävikkiin ennustami-

sen ja täydentämisen näkökulmasta. Tämän avulla maitotaloustuotteiden ruokahävikkiä voi-

daan kehittää. 

Viimeisenä jatkotutkimuskohteena on alatutkimuskysymyksestä johdettu tutkimus eli millä 

keinoin voidaan lisätä koko toimitusketjun kattavaa yhteistyötä. Tällaisen tutkimuksen 

avulla voitaisiin lisätä koko tilaus-toimitusketjun tehokkuutta ja vähentää ruokahävikkiä. 

Tämänkaltainen tutkimus kehittäisi suurten toimitusketjujen hallintaa ja optimointia.  
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