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1 JOHDANTO 

Kandidaatintyössä käsitellään raaka-ainevarastojen ohjausta ja materiaalitarvelaskentaa. 

Työssä tarkastellaan toimitusketjun alkuosaa ja sovelletaan menetelmiä Suomessa 

toimivaan makeisia valmistavaan yritykseen sekä esitetään ratkaisuehdotus, jolla 

menetelmiä voidaan kyseisessä yrityksessä toteuttaa. Käsiteltävät nimikkeet ovat 

makeistuotteiden raaka-aineita, mutta pakkaukset ja käärepaperit on rajattu työn 

ulkopuolelle. 

Tavoitteena on saavuttaa alhaiset varastotasot, vähentää päällekkäistä varastointia sekä 

parantaa kysynnän ja materiaalitarpeiden ennakointikykyä toimitusketjussa. Työ on rajattu 

käsittelemään erilaisia varastontäydennysmenetelmiä, varastojen täydennys- ja 

suunnitteluvastuita, ABC-analyysiä ja materiaalitarvelaskentaa. 

Yritysympäristön nykytilanteen kartoituksen pohjana on käytetty julkisia tietolähteitä, 

mutta kohdeyrityksen toimintaan on jouduttu tekemään oletuksia rajallisten 

tiedonsaantimahdollisuuksien takia. Käytetyt menetelmät ratkaisun löytämiseksi on pyritty 

pitämään mahdollisimman yksinkertaisina aihealueen laajuudesta johtuen sekä tuloksien 

ymmärrettävyyden säilyttämiseksi. 

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Työssä käytettävä yritysympäristö keskittyy makeisteollisuuteen. Kohdeyrityksemme on 

yksi Suomen johtavista makeisvalmistajista, jonka päämarkkina-alueina toimivat 

Pohjoismaat ja Baltia. Yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ovat suurimpien ruokaketjujen 

keskusvarastot.  

Yrityksen tuotanto painottuu Lappeenrantaan, jossa valmistetaan noin 48 000 tonnia 

makeisia vuodessa 390 työntekijän voimin. Lisäksi yritys palkkaa lisätyövoimaa noin 

sadalla hengellä etenkin suklaantuotannon kausivaihtelujen vuoksi. Suklaan 

huippusesongit ajoittuvat syksystä jouluun sekä keväällä pääsiäisen aikaan. Yrityksen 

tuotteet ovat laadukkaita ja tuotantolaitos noudattaa ISO 14001 -sertifioituja 

toimintatapoja, joita tarkastetaan sekä kehitetään jatkuvasti. 
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2.1 Raaka-aineet 

Makeisten valmistukseen käytetään noin kahtakymmentä pääraaka-ainetta. Raaka-aineissa 

ei ole huomioitu pakkauksia ja paperikääreitä. Lisäksi tuotteiden valmistukseen käytetään 

myös muita ainesosia, joiden merkitys on pieni. 

Pääraaka-aineet ovat kaakaomassa, maito, sokeri, soijalesitiini, suola, vanilja, maitojauhe, 

kasviöljy, tärkkelyssiirappi, hasselpähkinä, glukoosisiirappi, fruktoosisiirappi, 

vehnätärkkelys, ammoniumkloridi (salmiakki), lakritsiuute, lisäaineet, melassi, ksylitoli, 

purukumin perusmassa. 

2.1.1 Hankinnat 

Makeisten raaka-aineet hankitaan pääosin Suomessa ja Pohjoismaissa toimivilta 

tukkumyyjiltä ja suoraan valmistajilta. Toimittajien kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä, 

jonka ansiosta tilausviiveet ovat lyhyitä (1 - 2 vuorokautta). Toimittajat ovat luotettavia ja 

puutetilanteet harvinaisia. 

Raaka-aineista kaakaomassa ja hasselpähkinät hankitaan ulkomailta. Kaakaomassa 

toimitetaan Norsunluurannikolta ja hasselpähkinät Turkista. Niiden kuljetus tapahtuu 

meriteitse, jolloin toimitus Suomeen kestää noin neljä viikkoa. Kaakaomassan ja 

hasselpähkinöiden tuottajien kanssa tehdään yhteistyötä toimitusvarmuuden säilyttämiseksi 

ja puutetilanteiden ehkäisemiseksi. 

2.1.2 Tuoterakenteet 

Toimintaympäristön yritys valmistaa kahtatoista erilaista tuotetta, joista kuusi on 

suklaatuotteita, kolme sokerimakeispusseja, yksi lakritsituote ja kaksi purukumipusseja. 

Tuoterakennetiedot on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 1 on kuvattu kaikki tuotteet ja 

niiden osuus yrityksen kokonaismyynnistä. 
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Taulukko 1. Tuotteiden osuus kokonaismyynnistä 

Tuote Myyntiosuus (%) 

Suklaalevy 1 12 % 

Suklaalevy 2 7 % 

Suklaakonvehti 1 8 % 

Suklaakonvehti 2 7 % 

Suklaapatukka 6 % 

Suklaamuna 2 % 

Sokerimakeispussi 1 12 % 

Sokerimakeispussi 2 10 % 

Sokerimakeispussi 3 10 % 

Lakritsi 1 8 % 

Purukumipussi 1 10 % 

Purukumipussi 2 8 % 

Kaikki tuotteet on pakattu 200 gramman vähittäismyyntipakkauksiin. Yrityksen asiakkaille 

tuotteet myydään viiden kilogramman painoisissa tukkupakkauksissa, joissa on siis 

kaksikymmentäviisi vähittäismyyntipakkausta. 

2.2 Toimialan erityispiirteitä 

Menetelmien soveltuvuutta arvioitaessa yritysympäristössä otetaan huomioon makeis- ja 

elintarviketeollisuuteen yleisesti liittyvät erityispiirteet. Tuotteiden laadun tulee olla 

ensiluokkaista, jolloin niiden tulee koostua myös laadukkaista raaka-aineista. Tällöin 

raaka-aineiden tuoreuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Osa raaka-aineista hankitaan ulkomailta. Kaakao hankitaan Norsunluurannikolta ja 

hasselpähkinät Turkista. Koska toimitusajat ovat pitkiä ja niiden pituudessa esiintyy jonkin 

verran hajontaa, tulee varastonohjausmenetelmät suunnitella nämä seikat huomioon ottaen. 

Suklaan myynnin kausivaihtelu vaikuttaa myös raaka-ainehankintoihin, erityisesti 

hankintoihin ulkomailta. Suklaatuotteiden myynti on suurimmillaan lokakuusta 

maaliskuuhun huippusesonkien ajoittuessa joulua ja pääsiäistä edeltäviin viikkoihin, jolloin 

myydään noin 80 % koko vuoden suklaatuotteista. Näihin kausivaihteluihin yritys varautuu 

kohottamalla suklaatuotantoa syyskuun ja maaliskuun välisenä aikana. Kesällä suklaan 

kulutus on alhaisimmillaan, jolloin lämmin sää vaikuttaa suklaatuotteiden suosion 
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hiipumiseen. Muilla tuotteilla kausivaihtelu on pientä ja sen merkitys pieni (Eriksson 1994, 

s. 30; Fazer 2008, s. 30). 

2.3 Valmistusprosessi 

Materiaalien vastaanotossa makeisten raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet puretaan kuorma-

autoista. Samalla tarkastetaan silmämääräisesti kuorman kunto. Tämän jälkeen materiaalit 

siirretään raaka-ainevarastoon. Makeisten valmistusprosessi on kokonaisuudessaan esitetty 

kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Yrityksen sisäinen tuotantoprosessi yksinkertaistettuna (Työturvallisuuskeskus 

2004, s. 4-77) 

Raaka-ainevarastosta materiaalit siirretään annosteluun, jonka jälkeen annostellut seokset 

keitetään makeismassoiksi. Esimerkkiyrityksessämme massat valmistetaan kahdella eri 

tuotantolinjalla - sokerimakeiset ja suklaamakeiset omilla linjoillaan. Tuotantolinjat ovat 

nopeasti muunneltavissa ja asetuskustannukset ovat pienet. 

Tuotteesta riippuen makeismassat valetaan joko perinteiseen tapaan tai 

maissitärkkelykseen. Tämän jälkeen halutun muotoiset makeiset siirretään 

pakkauslinjastolle, jossa ne pakataan ensin pienempiin kahdensadan gramman pakkauksiin 

ja sen jälkeen viiden kilon tukkupakkauksiin. Tukkupakkaukset siirretään 

valmistevarastoon, minkä jälkeen ne toimitetaan asiakkaille (Työturvallisuuskeskus 2004, 

s. 4-77).  

3 VARASTONTÄYDENNYSMENETELMÄT 

Varastoon liittyvät päätökset ovat tärkeitä yrityksen toiminnan kannalta, ja sopivien 

varastontäydennysmenetelmien hyödyntäminen on kiistattoman tärkeää. Väärät 
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varastopäätökset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja jopa asiakkaiden tai myynnin 

menetyksiä. Varaston toiminta on taloudellisinta, kun turhia puutteita ei esiinny mutta 

liikoja varmuusvarastoja ei myöskään kerätä. 

3.1 Tilauspistemenetelmä 

Tilauspistemallit, joissa täydennystilauksen laukaisee nimikkeelle ennalta määrätäyn 

varastomäärän alittuminen, mukautuvat EOQ-mallia paremmin käytännössä 

väistämättömään kysynnän epävarmuuteen. Tilauspistemenetelmän tehokkuus syntyy 

ensisijaisesti tilaushetken ja sen kautta täydennyshetken ajantasaisesta määrittämisestä. 

Tilauspistemallien ytimen muodostaa tilauspiste, joka on nimikkeen sellainen määrä, joka 

aiheuttaa uuden erän tilaamisen kyseisen määrän tullessa saavutetuksi ottaessa tavaraa 

varastosta (Karrus 2001, s. 43). 

Tilauspisteen määrittämistä varten on tiedettävä kolme tekijää: 

- hankinta-aika: tilauksen tekemiseen ja tavaran toimituksen kuluva kokonaisaika 

- menekki hankinta-aikana: arvio keskimääräisestä menekistä 

- varmuusvarasto: arvioitu minimimäärä, jonka alle varasto saisi laskea vain 

poikkeustapauksessa. Arvioon vaikuttavat toimitusajan pituus, menenkin vaihtelut, 

tuotteen loppumisen kriittisyys sekä käsitys tavarantoimittajan 

toimitustäsmällisyydestä. 

Sanallisessa muodossa tilauspisteen kaava on: Tilauspiste = varmuusvarasto + 

keskimääräinen menekki hankinta-aikana (Sakki 1999, s. 121). 

Tilauspiste määritellään nimikkeen havaitun tai vaihtoehtoisesti ennustetun kysynnän, 

tilaustoimitusviiveen ja mahdollisesti myös kokonaiskustannusten avulla siten, että 

puutekustannus on tarvittavan pieni tai ettei puutteita esiintyisi lainkaan. Tilauspisteen ja 

eräkoon määrittelyn ongelmaksi muodostuu tasapaino palvelutaso- ja 

kustannustavoitteiden välillä. Liian suuri eräkoko aiheuttaa ylimääräisen pääoman 

sitoutumisen. Eräkoon ollessa liian pieni joudutaan tekemään tarpeettomia tilauksia, mikä 

lisää täydennyskustannuksia ja puutetilanteita. 

Nimikkeen varastosaldon tarkastustiheys vaikuttaa kysynnän ohella tilauspisteeseen. 

Saldon tarkastuksia voidaan suorittaa joko jatkuvana tai määrävälein jaksotettuina, niin 
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kutsuttuina perioditarkastuksina. Jatkuvassa varastotasojen tarkastuksessa varastosaldoja 

seurataan aina kun tavaraa otetaan varasota. Täydennystilaus tapahtuu heti tilauspisteen 

ohitettua. Varastosaldo tarkastetaan perioditarkastuksissa määrävälein, joita voidaan 

vaihdella esimerkiksi sesonkien mukaan. Tilaus suoritetaan havaittaessa tilauspisteen 

alittuminen. Perioditarkastus vaatii korkeampaa tilauspistettä reagointiviiveen takia. 

Perioditarkastus on aikaisemmin ollut yleinen tarkastusmenetelmä, mutta nykyisin se on 

vähäisempää varastosaldojen ollessa tietotekniikan avulla lähes reaaliajassa. 

Eräkokoa voidaan myös vaihdella. Normaalikäytäntö perustuu kiinteään eräkokoon, joka 

on laskettu EOQ-kaavalla tai saatu jollain muulla tavalla, esimerkiksi täyskuorma tai muita 

vastaavia. Vaihtoehto kiinteälle eräkoolle on tilaaminen tavoitetasoon saakka, johon asti 

varasto pyritään täydentämään kohdattaessa tilauspiste (Karrus 2001, s. 44–46). 

 

Kuva 2. Tilauspistejärjestelmä (s,Q) (Huiskonen 2007) 

Varmuusvarasto = SS  Tilauspiste = s = D*L + SS 

Täydennyserä = Q  Keskimääräinen varastotaso = I = SS + Q/2 

Keskeiset tilauspisteen käyttöön perustuvat perusmenetelmät ovat: 

- Tilauspistemenetelmät 
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o Täydennys tilauspisteeseen vakioerällä (s,Q): jokaisen varastosta oton 

yhteydessä tapahtuu nimikkeen varastosaldon ja tilauspisteen vertaaminen, 

ja tilaukset tehdään kiinteinä määräerinä. Kuvassa 2 on havainnollistettu 

menetelmä 

o Täydennys tilauspisteessä täyttötasoon (s,S): jokaisen varastosta oton 

yhteydessä tapahtuu nimikkeen varastotason ja tilauspisteen vertaaminen ja 

tilaus tehdään tavoitetasoon eli ennalta määriteltyyn varastoitavaan määrään 

täydentävällä eräkoolla 

o Täydennys perusvarastoon (base stock) jokaisesta kulutuksesta (S-1,S) 

o Myös useamman portaan tietoja käyttäen (ns. echelon-stock mallit) 

- Tilausvälimenetelmät 

o Täydennys määrävälein havaitusta saldosta täyttötasoon (R,S): nimikkeen 

varastotason tarkastaminen tapahtuu ennalta määritellyin välein 

säännöllisesti ja tilaus tehdään tavoitetasoon 

o Täydennys määrävälein havaitusta saldosta täyttötasoon jos lisäksi vaadittu 

tilauspiste on alittunut (R,s,S): nimikkeen varastotason ja tilauspisteen 

vertaaminen tapahtuu ennalta määritellyin välein säännöllisesti ja tilaus 

tehdään tavoitetasoon (Huiskonen 2007; Karrus 2001, s. 46) 

Tilausvälimenetelmän avulla voidaan välttää samalta toimittajalta jatkuva tilauksien 

tekeminen, mikä on tilauspistemenetelmän heikkous. Kiinteän tilausvälimenetelmässä 

nimikkeille määritellään säännölliset tilausajankohdat, esimerkiksi joka toisen viikon 

välein. 

3.2 Taloudellinen eräkoko 

Yleisin tapa määrittää taloudellisin eräkoko on Wilsonin kaavan käyttö. Kaavasta 

käytetään nimeä EOQ (Economic Order Quantity) ja se perustuu perusvarastomalliin. 

Menetelmällä pyritään minimoimaan kokonaiskustannukset, eli sitä käytettäessä 

tilauskustannukset ja varastonpidon kustannukset ovat tasapainossa.  Mallin oletuksena on, 

että nimikkeen menekki on tasaista, toimitus tapahtuu kerralla, toimitusaika on vakio eikä 

tilauserän koko vaikuta tuotteen hintaan. Monet kaavan perusedellytykset eivät toteudu 

käytännössä, mistä johtuen laskentakaavalla saatuihin tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti. 
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Wilsonin kaavaa voidaan kuitenkin käyttää tilauserän kokoluokan summittaiseen 

arvioimiseen.  

EOQ= 
ci

SD

*

**2
 

Kaavassa: 

D = Kysyntä 

S = Täydennyseräkustannus 

i = Varastonpitokustannus 

c = Yksikköhinta  

(Huiskonen 2007, s. 50) 

3.3 Kahden laatikon menetelmä 

Kahden laatikon tai viimeisen laatikon menetelmä on käytännön läheinen sovellus 

varastolähtöisestä ohjauksesta ja se on helppo toteuttaa. Menetelmä soveltuu tasaisen 

kulutuksen tuotteille. Niille lasketaan tilauspiste ja sitä vastaava tavaramäärä asetetaan 

erilliseen tilaan, hyllyyn tai laatikkoon. Tuotteita aletaan käyttää vasta muun varaston 

loputtua. Täydennystilaus tehdään yleisesti viimeiseen laatikkoon kiinnitetyn tilauskortin 

avulla. Kun tavara saapuu, ”viimeinen laatikko” täytetään ja loput tavarasta sijoitetaan 

varastoon (Sakki 1999, s. 122). 

4 VARASTOJEN TÄYDENNYS- JA SUUNNITTELUYHTEISTYÖ 

Varastojen täydennys- ja suunnitteluvastuut voidaan jakaa neljään eri pääluokkaan. Nämä 

pääluokat jaetaan sen mukaan, tapahtuuko toimitusketjun osapuolten välillä suunnittelu- ja 

varastontäydennysyhteistyötä. 

Perinteisessä toimitusketjussa jokainen toimitusketjun osapuoli tekee päätökset itsenäisesti. 

Informaation jakamisessa todellinen kysyntätieto jaetaan koko toimitusketjulle. 

Toimittajavastuisissa täydennyksissä. täydennysvastuu annetaan toimittajalle. 

Synkronoiduissa toimituksissa täydennysvastuu on toimittajalla ja päätöksenteko tapahtuu 

yhdessä pisteessä (Holweg et al. 2005, s. 172–175). Toimitusketjun koordinoinnin tasot on 

esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Toimitusketjun koordinoinnin eri tasoja (Holweg et al. 2005, s. 172) 

4.1 Perinteinen toimitusketju 

Perinteisessä toimitusketjussa jokainen toimitusketjun taso käsittelee tuotannon tilaukset ja 

varastontäydennykset itse ottamatta huomioon tilannetta toimitusketjun ylemmillä tai 

alemmilla tasoilla. Tällöin toimitusketjun eri osapuolien välillä ainoa välittyvä tieto on 

tilaus toimittajalle (Holweg et al. 2005, s. 172). Perinteisen toimitusketjun periaate on 

kuvattu kuvassa 4. 
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Kuva 4. Tilaustiedon ja materiaalin kulku perinteisessä toimitusketjussa (Huiskonen 2008) 

Itsenäiseen päätöksentekoon ja varastotäydennyksiin perustuva toimitusketju aiheuttaa 

usein Bullwhip-efektiä toimitusketjun sisällä. Tämä johtuu toimitusketjun 

läpinäkymättömyydestä, eli todellista kysyntää ei saateta kaikkien ketjussa olevien 

osapuolten tietoon (Holweg et al. 2005, s. 172–173). Todellisen kysynnän 

tietämättömyydestä aiheutuu moninkertaiset tilauspäätökset, viiveet ja epävarmuuden 

aiheuttama ylitilaaminen ovat omiaan vääristämään kysynnän todellista tilaa 

toimitusketjussa (Sterman 1989, s. 336–338). 

4.2 Kysyntäinformaation jakaminen 

Perinteisestä toimitusketjusta poiketen kysyntäinformaatiota jaetaan karkeasuunnittelun 

tueksi. Päätöksenteko toimitusketjussa on kuitenkin edelleen itsenäistä. Tällöin kysyntään 

liittyvä epävarmuus toimittajalta vähenee. Tämä auttaa suunnittelemaan 

materiaalinohjauksen toteuttamista ainakin karkeasuunnittelun tarkkuustasolla (Holweg et 

al. 2005, s. 173–174). Informaation jakaminen toimitusketjussa on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Kysyntäinformaation jakaminen toimitusketjussa (Huiskonen, 2008) 

Kysyntäinformaation jakaminen toimitusketjussa on ensimmäinen edellytys 

toimittajavastuisille täydennyksille sekä toimittajan ja asiakkaan välisille 

yhteisennustamisprosesseille. Yhteisennustamisen ongelmana kuitenkin on se, että 

yrityksellä ei välttämättä ole käytettävissä soveltuvia ennustamisprosesseja käytettävissä, 

että niistä saataisiin haluttu hyöty. Myös sesonkivaihtelut ja kampanjat vaikeuttavat 

ennustamista loppukysyntätiedon perusteella (Holweg et. al. 2005. s. 173–174). 

4.3 Toimittajavastuiset täydennykset 

Toimittavastuisilla täydennyksillä (eng. Vendor Managed Inventory, VMI) tarkoitetaan 

varastovastuun ja varastojen täydentämisvastuun siirtämistä toimittajalle. Edellytyksenä 

tälle on toimitusketjun läpinäkyvyys, jolla tarkoitetaan kysyntä- ja varastotietojen 

jakamista (Holweg et. al. 2005. s. 174). Toimittajavastuiset täydennykset on kuvattu 

kuvassa 6. 
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Kuva 6. Toimittajavastuiset täydennykset (Huiskonen 2008) 

Toimitusketjun läpinäkyvyyden ansiosta päällekkäinen varastointi vähenee. Tämä johtuu 

siitä, että toimittaja pystyy suunnittelemaan omaa tuotantoaan ja varastonohjaustaan 

asiakkaan varasto- ja kysyntätietojen mukaan. Samasta syystä myös bullwhip-efekti 

vähenee (Holweg et. al. 2005. s. 175). 

Ongelmana kuitenkin on, että vaikka asiakkaan varasto- ja kysyntätiedot ovatkin 

toimittajan käytettävissä, ei niitä aina voida hyödyntää. Tyypillisesti tämä johtuu siitä, että 

toimittajalla on useita asiakkaita. Toimittajan on vaikeaa sovittaa tuotantoa ja varastointia 

monille asiakkaille. Ongelmia aiheuttaa edelleenkin kahden päätöksentekopisteen 

olemassaolo, josta johtuu myös kahden varmuusvaraston pitotarve (Holweg et. al. 2005. s. 

175). 

4.4 Synkronoidut toimitukset 

Synkronoiduilla toimituksilla tarkoitetaan yhden päätöksentekopisteen mallia, jossa 

yhdistetään täydennyspäätökset ja tuotannon- ja materiaalinsuunnittelu. Tällöin toimittaja 

ottaa vastuun asiakkaan varastontäydennyksistä operatiivisella tasolla ja käyttää 

toimitusketjun läpinäkyvyyttä omien toimintojensa suunnitteluun. Synkronoidut 

toimitukset on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Synkronoidut toimitukset (Huiskonen 2008) 

Synkronoiduilla toimituksilla saavutetaan yleensä varaston parempi palvelutaso tai 

pienempi varastotaso, mutta ei yleensä molempia. Suunnittelu- ja täydennysyhteistyön 

vallitessa myös bullwhip-efekti vähenee, koska toimitusketju on läpinäkyvä ja 

päätöspisteitä vähemmän. Tiedonkulun parantuessa ennusteiden tekeminen helpottuu, 

jolloin toimitusaika lyhentyy. Synkronoitujen toimituksien ongelmaksi voi muodostua 

toimittajien omien sisäisten prosessien muuttamisen vaikeus, joka on välttämätöntä 

menetelmän mahdollisuuksien hyödyntämiseksi (Holweg et. al. 2005. s. 175-176).  

4.5 Yhteistyötyypin soveltuvuus- ja valintakriteerejä 

Vaikka synkronoiduilla toimituksilla saavutetaan huomattavia etuja verrattuna muihin 

yhteistyömalleihin, ei niitä kaikissa tilanteissa voida tai kannata käyttää. Yhteistyömallin 

valintaan vaikuttavat pääasiassa tehtaiden ja asiakkaiden määrä ja sijainti, kysynnän luonne 

sekä tuotteen luonne. 

Jotta toimitusten synkronoinnista saavutettaisiin suurin hyöty, tulee markkinoiden olla 

paikallisia ja asiakkaiden suuria. Kysynnän tulee olla tasaista, koska kysynnän vaikea 

ennustaminen lisää varmuusvarastoja ja näin ollen vähentää synkronoiduista toimituksista 

saatavia etuja. Tuotteet, jotka ovat suhteellisen kalliita ja joilla on pitkä myyntiaika, 

soveltuvat synkronoituihin toimituksiin hyvin, koska lyhytikäisillä ja halvoilla tuotteilla 

pilaantumiskustannukset ovat suuret (Holweg et. al. 2005. s. 176-177). Yhteistyötyypin 

valintakriteerit on kuvattu taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Yhteistyötyypin valintakriteerejä (Huiskonen 2008) 

 Informaation vaihto Synkronointi 

Tehtaiden ja asiakkaiden 

määrä ja sijainti 

Paljon välikäsiä, keskitetty 

tuotanto useille markkinoille 

Suurimmat asiakkaat, 

paikalliset markkinat 

Kysynnän luonne Kausittainen Tasainen 

Pilaantuvat Pitkä myyntijakso Tuotteen luonne 

Halvat Kalliit 

5 MATERIAALITARVELASKENTA 

Materiaalitarvelaskentaa hyödynnetään materiaalien hallintaan ja aikataulutukseen. 

Järjestelmä edellyttää tuotantosuunnitelman käyttöä, johon ennustetut asiakastarpeet ja 

tilaukset viedään. 

5.1 Materiaalitarpeiden ennakoiminen 

Materiaalien tulevien tarpeiden ennakoiminen on tärkeää, jotta materiaalien varastotasot 

voidaan pitää mahdollisimman matalina. Tarpeiden ennakoimisen tärkeys korostuu 

kysynnän vaihdellessa tai sen ollessa jaksoittaista. Kysynnän ennakoinnin ansiosta 

materiaalitilauksia voidaan tehdä tarvittava määrä ja näin vältytään tarpeettomalta 

varastoinnilta (Lehmuskoski 1982, s. 45).  

Materiaalintarpeiden ennakoinnissa käytetään kahta erilaista päämenetelmää. 

Ensimmäisessä ennustetaan erilaisten laskentamallien mukaan ja toisessa 

materiaalitarvelaskennan, Material Resource Planning (MRP), avulla. Ennustemalleissa 

pyritään ennakoimaan tulevaa materiaalitarvetta historiatiedon perusteella sekä kysyntään 

vaikuttavien tekijöiden arvioinnilla. Materiaalitarvelaskenta perustuu toimitusmääristä ja 
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tuoterakenteista johdettuihin materiaalintarpeisiin. Lisäksi siinä voidaan hyödyntää 

ennustettuja tilauksia. 

 

Kuva 8. MRP-työntöohjausperiaate (Huiskonen 2007, s. 89) 

Työntöohjaukseen kuuluu sekä tekninen osa että johtamiskäsite. Tekniseltä osaltaan siinä 

suunnitellaan tuotanto-ohjelmat, jotka niin sanotusti työnnetään tuotantoon, kuten kuvassa 

8 on esitetty. Työntöohjaus on ohjaustapa, missä materiaalien allokointia ohjataan 

reaaliprosessin reittien alkuun halutun toimitusohjelman toteuttamiseksi. 

Työntöohjauksessa ohjataan reitillä etenevää tuotantoa. Ohjaustapaa voidaan kutsua myös 

myötäsuuntaiseksi. 

5.2 Materiaalitarvelaskenta  

Materiaalitarvelaskenta (MRP) tarkoittaa materiaalitarpeiden laskemista ja ajoittamista 

tuotantosuunnitelman eli valmistusohjelman (MPS) mukaisesti. Menetelmä koordinoi 

kysynnän ja tarjonnan kiinteän valmistusohjelman avulla, joka määrittää kaikkien 

vaiheiden tarkan ajoituksen (Huiskonen 2007, s. 106). MRP on tietokonepohjainen 

informaatiojärjestelmä materiaalien hallintaan ja aikataulutukseen, jonka tehtävänä on 

selvittää, milloin ja kuinka paljon mitäkin nimikettä tarvitaan, sekä tämän pohjalta tarkistaa 

niiden saatavuus varastosta. Mikäli nimikettä ei ole saatavilla varastosta, tarvelaskenta 

huolehtii nimikkeiden tilaamisesta omasta tuotannosta tai toimittajalta (Kultanen 2008, s. 

36). 

Materiaalitarvelaskennan avulla yritys pysyy ajan tasalla loppumassa olevista nimikkeistä, 

ja näin mahdollistaa niiden valmistamisen tai tilaamisen ajoissa, jolloin puutetilanteiden 

määrä vähenee. Lisäksi varastot pienevät kun nimikkeitä voidaan valmistaa tai tilata 
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todelliseen tarpeeseen. Materiaalitarvelaskennan tehtävänä on myös ennen varsinaisen 

tuotantosuunnitelman tekemistä tai tilauksen vastaanottamista varmistaa, onko ne 

mahdollista toteuttaa. Materiaalitarvelaskennan edellytyksenä on tehokkaan 

tietojärjestelmän käyttö, mikä voi osoittautua pienelle yritykselle hankalaksi. Tuotanto-

ohjelmassa tapahtuu usein muutoksia, jonka takia on tärkeää, että niiden huomioiminen 

materiaalitarvelaskennassa on helppoa. Materiaalitarvelaskennan toimintaperiaate on 

esitelty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Materiaalitarvelaskennan toimintaperiaate (Huiskonen 2007, s. 94) 

Pelkän materiaalitarvelaskennan soveltaminen yrityksen materiaalinohjauksessa on vaikeaa 

ja yleensä materiaalitarvelaskentaa voidaan käyttää perinteisen varasto-ohjautuvan 

materiaaliohjauksen tukena ennusteiden muodossa (Suurkuukka 2004, s. 18). 
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6 ABC-ANALYYSI 

ABC-analyysi on varastoitavien nimikkeiden luokitteluun käytettävä menetelmä. Sen 

tarkoituksena on luokitella nimikkeet niiden tärkeyden mukaan. Tyypillisesti tärkeys 

määritetään nimikkeen myynnin määrä tai sen arvon mukaan. ABC-analyysiä voidaan 

myös soveltaa asiakkaille ja toimittajalle kun halutaan suunnata käytettävissä olevat 

resurssit oikein (Uusi-Rauva, E. Haverila, M. Kouri, I. 1999, s. 430-431). 

6.1 ABC-analyysin vaiheet 

ABC-analyysi muodostuu seuraavista vaiheista: 

1. Nimikkeiden järjestäminen kulutuksen rahamääräisen arvon (tai muun perusteen) 

mukaiseen suuruusjärjestykseen 

2. Nimikkeiden prosenttiosuuksien laskeminen kokonaiskulutuksesta 

3. Nimikkeiden myyntiosuuksien kumulatiivisen osuuksien laskeminen rahassa ja 

prosenttiosuutena 

4. ABC-käyrän piirtäminen, jossa vaaka-akselina ovat yksittäiset nimikkeet myynnin 

mukaisessa järjestyksessä ja pystyakselina on kumulatiivinen prosenttiosuus. ABC- 

käyrä on esitetty kuvassa 10. 

5. Nykytilanteen analysointi, esimerkiksi nimikkeiden kiertonopeuksien laskeminen. 

6. Luokkarajojen asettaminen ja ohjausperiaatteiden suunnittelu. 

7. Varastoon sitoutuvan pääoman vaikutuksen laskeminen. 

(Huiskonen 2007) 
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Kuva 10. ABC-käyrä. (Huiskonen 2007) 

6.2 Nimikkeiden luokittelu 

Nimikkeiden luokittelun perusteella päätetään nimekeryhmien varastointipolitiikat. 

Nopeimmin kiertävät nimikkeet sijoitetaan A-luokkaan. Näiden nimikkeiden 

varastotäydennyksiin ja –tasoihin tulee kiinnittää huomio tarkasti. B- ja C-luokkaan 

sijoitettavilla nimikkeillä tulee käyttää vähemmän resursseja vieviä 

varastontäydennysmenetelmiä (Uusi-Rauva et. al. 1999, s. 430-431). 

6.2.1 A-nimikkeet 

A-nimikkeet muodostavat tyypillisesti 15–30 % nimikkeiden määrästä ja 50–80 % 

nimikkeiden kokonaismyynnistä. Nimikkeille tulee pitää tarkkaa varastokirjanpitoa ja niitä 

tulee ohjata nimekekohtaisesti tiheällä täydennysrytmillä. Yhteistyö toimittajien kanssa on 

tärkeää ja toimittajia tulee informoida tuotantosuunnitelmista (Huiskonen 2007). 

6.2.2 C-nimikkeet 

C-nimikkeet muodostavat tyypillisesti 40–60 % nimikkeiden määrästä ja 5-10 % 

nimikkeiden kokonaismyynnistä. Nimikkeille tulee käyttää yksinkertaisia 

ohjausjärjestelmiä, esimerkiksi kahden laatikon menetelmää. Tilauksia tulee yhdistellä ja 
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harkita täydennysvastuun siirtämistä toimittajalle. Erikseen on huomioitava nimikkeet, 

jotka kuuluvat tärkeän asiakkaan ostoskoriin tai ovat kokonaisuuden toimivuuden kannalta 

tärkeitä. Tällöin puutetilanteita ei saa syntyä (Huiskonen 2007). 

7 MENETELMIEN SOVELTUVUUS YRITYSYMPÄRISTÖÖN 

Käytettäviä menetelmien arvioinnissa otetaan huomioon sekä varastonohjaukseen, raaka-

aineiden hankintaan ja makeisteollisuuden toimialaan liittyvät erityispiirteet. Tarkoituksena 

on löytää makeisteollisuusyritykselle varastonohjaukseen ja materiaalitarvelaskentaan 

käyttökelpoinen ratkaisuehdotus soveltamalla analyyseja ja vertailemalla olemassa olevia 

menetelmiä. 

7.1 Raaka-aineiden luokittelu 

Raaka-aineet luokitellaan ABC-analyysillä nimekeluokkiin, jonka perusteella osataan 

suunnata varastonohjausresurssit niille nimekkeille, joiden ohjaus on ensiarvoisen tärkeää. 

Muille nimekkeille sovelletaan yksinkertaisempia menetelmiä.  

Raaka-aineet lajitellaan niiden vuosittaisen käytön mukaiseen suuruusjärjestykseen. 

Lajitteluperusteena käytetään raaka-aineiden kilogrammaista käyttöä yhteensä vuoden 

aikana. Raaka-aineiden käytölle lasketaan kumulatiivinen osuus, jonka perusteella 

piirretään ABC-kuvaaja, joka on esitetty liitteessä 2. Raaka-aineiden vuosittainen käyttö, 

osuus kokonaiskäytöstä ja kumulatiivinen osuus on esitetty liitteessä 3.  

Raaka-aineet sijoitetaan A-, B- ja C-luokkiin niiden kulutuksen perusteella. A-luokkaan 

sijoitetaan nimekkeet, joiden prosentuaalinen vuosittainen käyttö on yli viisi prosenttia. 

Näitä raaka-aineita ovat sokeri, kaakaomassa, ksylitoli, maito, glukoosisiirappi ja 

purukumin perusmassa. B-luokkaan sijoitetaan nimekkeet, joiden käyttö on yhden ja viiden 

prosentin välillä. Näitä raaka-aineita ovat tärkkelyssiirappi, vehnätärkkelys, 

fruktoosisiirappi, maitojauhe, lakritsiuute ja soijalesitiini. Lisäksi B-luokkaan sijoitetaan 

hasselpähkinät, koska niiden hankinta ulkomailta aiheuttaa pidemmän toimitusajan, jonka 

johdosta tarkkailua tulee tehostaa. C-luokkaan sijoitetaan raaka-aineet, joiden käyttö on 

alle yksi prosenttia. Näitä raaka-aineita ovat lisäaineet, melassi, ammoniumkloridi, vanilja, 

kasviöljy ja suola. Analyysi on tehty vain käytetyimmille raaka-aineille. Muut 

mahdollisesti käytettävät raaka-aineet sijoitetaan C-nimekeluokkaan. 
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7.2 Raaka-ainevarastojen täydennysvastuu ja suunnitteluyhteistyö 

Lähtökohtaisesti luokittelemme tarvittavat raaka-aineet joko informaation vaihdon tai 

synkronoitujen toimituksien kategoriaan. Yritysympäristön erityispiirteiden vuoksi raaka-

ainevarastojen täydennysvastuun ja suunnitteluyhteistyön luokittelu ei ole itsestään selvää. 

Etenkin ulkomailta hankittavat kaakaomassa ja hasselpähkinä sekä kotimaasta tuleva maito 

vaativat tarkempaa analysointia.  

Muiden kuin edellä mainittujen raaka-aineiden lajittelu on kriteerien perusteella 

suhteellisen helppoa ja yhteisötyypin valinta ei vaadi syvällisempää analyysiä. 

Luokittelemme nämä niin sanotut selkeät raaka-aineet synkronoituihin toimituksiin vaikka 

mikään niistä ei ole kallis, joka voisi puoltaa informaation vaihdon käyttöä. Synkronoinnin 

tuomat edut, kuten pienemmät varastotasot ja bullwhip-efektin väheneminen, ovat kiistatta 

huomattavia verrattuna muihin yhteistyömalleihin.  

Maidon lyhyt toimitusaika ja toimitusketjun läpinäkyvyys puoltavat synkronoitujen 

toimituksien käyttöä. Näin ollen maidon lyhyt myyntijakso ja edullisuus eivät muuta 

yhteisötyypin valintaa, kuitenkin nämä tekijät osoittavat, ettei luokittelu ole aina 

yksiselitteistä. 

Kaakaomassan ja hasselpähkinöiden kohdalla synkronoidut toimitukset eivät tule 

kyseeseen, koska suunnittelun päätöksentekorakenteita ei pystytä muuttumaan toimittajien 

suurista asiakasmääristä johtuen. Synkronointi ei myöskään toimi kun hankinnat on kaukaa 

eli tässä tapauksessa ulkomailta pitkän laivamatkan päästä. Informaation vaihto muodostuu 

edellä mainittujen tuotteiden kohdalla toimivimmaksi vaihtoehdoksi. 

Luokittelemme raaka-aineet luvussa 4.5 esitetyn mallin mukaisesti taulukossa 3, johon on 

kerätty tiedot kaikista käytetyistä raaka-ainesta. 
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Taulukko 3. Yhteisötyypin analysointi ja luokittelu 

  INFORMAATION VAIHTO SYNKRONOINTI 

Paljon välikäsiä, keskitetty 
tuotanto useille markkinoille 

Suurimmat asiakkaat, 
paikalliset markkinat 

TEHTAIDEN 
JA 

ASIAKKAIDEN 
MÄÄRÄ JA 
SIJAINTI 

Kaakaomassa, hasselpähkinät Sokeri, maito, ksylitoli, 
glukoosisiirappi, purukumin 
perusmassa, tärkkelyssiirappi, 
vehnätärkkelys, 
fruktoosisiirappi, maitojauhe, 
lakritsiuute, soijalesitiini, 
lisäaineet, melassi, 
ammoniumkloridi, vanilja, 
kasviöljy, suola 

Kausittainen Tasainen 

KYSYNNÄN 
LUONNE 

Kaakaomassa, hasselpähkinät Sokeri, maito, ksylitoli, 
glukoosisiirappi, purukumin 
perusmassa, tärkkelyssiirappi, 
vehnätärkkelys, 
fruktoosisiirappi, maitojauhe, 
lakritsiuute, soijalesitiini, 
lisäaineet, melassi, 
ammoniumkloridi, vanilja, 
kasviöljy, suola 

Pilaantuvat Pitkä myyntijakso 

Maito Sokeri, kaakaomassa, ksylitoli, 
glukoosisiirappi, purukumin 
perusmassa, tärkkelyssiirappi, 
vehnätärkkelys, 
fruktoosisiirappi, maitojauhe, 
lakritsiuute, soijalesitiini, 
lisäaineet, melassi, 
hasselpähkinät, 
ammoniumkloridi, vanilja, 
kasviöljy, suola 

Halvat Kalliit 
TUOTTEEN 

LUONNE 
Sokeri, kaakaomassa, maito, 
ksylitoli, glukoosisiirappi, 
purukumin perusmassa, 
tärkkelyssiirappi, 
vehnätärkkelys, 
fruktoosisiirappi, maitojauhe, 
lakritsiuute, soijalesitiini, 
lisäaineet, melassi, 
hasselpähkinät, 
ammoniumkloridi, vanilja, 
kasviöljy, suola 
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7.3 Makeistuotteiden materiaalitarvelaskenta  

Tuotannon karkeasuunnittelun perusteella laaditaan valmistusohjelma, jossa esitetään 

lopputuotteiden valmistusmäärät ja ajankohdat. Tuotannon karkeasuunnittelu pohjautuu eri 

tuotteiden kysyntäennusteisiin, ja siinä määritetään myös tarvittavat tuotantoresurssit. Siinä 

otetaan huomioon erityisesti suklaatuotteiden kausivaihtelu. Joulun ja pääsiäisen sesonkiin 

varaudutaan lisäämällä tuotantoa syyskuun ja maaliskuun välisenä aikana. Esimerkki eri 

tuotteiden valmistusmääristä ja kokonaissuunnitelmasta on esitetty liitteessä 5. 

Valmistusohjelmaan vaikuttavat myös voimassa olevat tilaukset asiakkailta. Esimerkki 

valmistusohjelmasta on esitetty liitteessä 4. 

Lopputuotteiden rakennetietojen perusteella pystytään määrittämään eri raaka-aineiden 

tarve yhtä lopputuotetta kohti. Kun tämä yhdistetään valmistusohjelmaan, saadaan tietoon 

raaka-ainemenekki. Voimassa olevien varastotietojen perusteella laaditaan 

materiaalitarvelaskenta, jossa ilmenee kuinka paljon ja koska eri raaka-aineita pitää tilata. 

Karkeasuunnitteluvaiheessa kullekin raaka-aineelle on määritetty EOQ:ta hyväksi käyttäen 

optimaalinen eräkoko, jota käytetään perustana laskettaessa kustannustehokkainta 

täydennysmenettelyä. Valmistusohjelman mukaisesti optimaalisen eräkoon tilauksia 

voidaan muuttaa ja tarvittaessa yhdistää. Esimerkki materiaalitarvelaskennasta on esitetty 

taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Esimerkki sokerin ja tärkkelyssiirapin materiaalitarvelaskennasta 

Tuote 1 2 3 4 5 6 7 8
Suklaalevy 1 25 30 10 20
Sokerimakeispussi 2 50 10 10

Nimike
Sokeri
Tärkkelyssiirappi

Nimike 1 2 3 4 5 6 7 8
Sokeri
- Bruttotarve 0 0 7,5 29 0 7 10 0
- Ennakoitu varasto 2 2 31 2 2 12 2 2
- Tilattava 36,5 17
Tärkkelyssiirappi
- Bruttotarve 0 0 0 6 0 1,2 1,2 0
- Ennakoitu varasto 3 3 3 5,4 5,4 4,2 3 3
- Tilattava 8,4

Päivä
VALMISTUSOHJELMA

MATERIAALITARVELASKENTA

Päivä

Eräkoko Toimitusaika
3 pv 1 pv

2 pv7 pv

Varmuusvarasto
2 tn
3 tn

 

8 RATKAISUEHDOTUS YRITYSYMPÄRISTÖLLE 

Ratkaisuehdotuksessa yritysympäristöön yhdistetään soveltuvin osin edellisessä luvussa 

käsiteltyjä menetelmiä ja toimintamalleja. Ratkaisuehdotuksen tavoitteena on saada 

makeisia valmistavan yrityksen ja toimittajien välille tiivis raaka-ainevarastojen 

ohjausyhteistyö, josta molemmat osapuolet hyötyvät merkittävästi. Tavoitteena on myös 

saavuttaa alhaiset varastotasot palveluasteen pysyessä korkeana ohjaamalla raaka-aineita 

nimikeryhmittäin. 

8.1 Nimikeryhmien ohjaus 

Varastontäydennysmenetelmät on valittu eri nimikeryhmien vaatimuksien mukaisesti ja ne 

perustuvat tehtyyn ABC-analyysiin: C-nimikkeille käytetään tilauspistejärjestelmää ja A- 

ja B-nimikkeille materiaalitarvelaskentaa.  

C-nimikkeiden käyttö jää alle prosenttiin, joten niiden ohjauksessa pystytään käyttämään 

yksinkertaisia ja vähemmän resursseja vieviä ohjausjärjestelmiä. Kahden laatikon tai 
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tilausvälimenetelmän käyttöä emme pitäneet yhtä soveltuvina tai käyttökelpoisina kuin 

tilauspistemenetelmää. 

Tilauspistejärjestelmän avulla huolehditaan, ettei puutetilanteita pääse syntymään. Tämä 

tapahtuu pitämällä varastotasot riittävällä tasolla. Varastosaldon tarkastustiheydellä 

vaikutetaan kysynnän ohella tilauspisteeseen. Tässä tapauksessa tilauspistettä voidaan pitää 

alhaalla, koska varastotasoja seurataan aina kun varastosta otetaan tavaraa.  

A- ja B-nimikkeet tarvitsevat tarkempaa ohjausta ja enemmän huomiota kuin C-nimikkeet 

huomattavasti suurempien käyttömäärien takia, joten tilauspistemenetelmä ei ole tarpeeksi 

kattava näiden nimikkeiden hallintaan. Materiaalitarvelaskennassa A- ja B-nimikkeiden 

materiaalitarpeita lasketaan ja ajoitetaan tehdyn valmistusohjelman mukaisesti. 

Nimikkeiden hallinta tapahtuu tarkasti ja valmistusohjelman muutoksiin pystytään 

reagoimaan helposti.  

Materiaalitarvelaskennan avulla puutetilanteiden määrä vähenee ja varastotasot pysyvät 

pieninä, kun nimikkeitä voidaan tilata todelliseen tarpeeseen. Materiaalitarvelaskennan 

toiminnan edellytyksenä on tehokkaan tietojärjestelmän käyttö. Tiivis yhteistyö 

toimittajien kanssa takaa materiaalitarvelaskennan moitteettoman toimivuuden.  

8.2 Yrityksen ja toimittajan välinen yhteistyö 

Yrityksen ja toimittajan välistä yhteistyötä edistetään saattamalla yrityksen tuotanto- ja 

kysyntäinformaatiota toimittajan tietoon. Toimittajalla on näkyvyys yrityksen 

materiaalitarvelaskennassa käyttämään pohjatietoon. Lisäksi toimittajan vastuulla on 

toimintoja yrityksen varastoista ja materiaalitarvelaskennasta. Tavoitteena on merkittävä 

hyöty molemmille osapuolille. 

Raaka-aineiden toimittajalla on näkyvyys makeisia valmistavan yrityksen tilauksiin ja 

kysyntäennusteisiin sekä niiden pohjalta laadittavaan valmistusohjelmaan. 

Valmistusohjelmasta tiedot välittyvät materiaalitarvelaskentaan. Valmistusohjelman 

muutoksista saa toimittaja automaattisesti ilmoituksen. Kysyntäennusteissa välitetään 

lähinnä suklaan kausivaihteluun liittyviä tietoja, mutta tarvittaessa myös muuta 

ennustetietoa. Toimittaja saa tietoonsa myös makeistuotteiden tuoterakenteet. Uusia 

tuotteita suunnitellessa välitetään tuoterakennetiedot hyvissä ajoin toimittajan käyttöön. 
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Toimittaja vastaa raaka-ainevarastojen täydennyksistä ja ohjauksesta. Raaka-

ainevarastojen ohjausmenetelmän on esitelty luvussa 8.1. Raaka-aineet toimitetaan 

varastoon materiaalitarvelaskennan mukaista aikataulua noudattaen. Raaka-ainevarastojen 

täydennykseen liittyvät toiminnot pyritään yksinkertaistamaan ja automatisoimaan 

tehokkaan tietojärjestelmän avulla turhien työvaiheiden poistamiseksi. Toimittaja on 

velvollinen ilmoittamaan mahdollisista raaka-aineisiin liittyvistä saatavuus- tai 

toimitusongelmista. Toimintojen läpinäkyvyys ja vastuun jakaminen on esitetty kuvassa 

11. 

 

Kuva 11. Toimintojen läpinäkyvyys toimittajalle ja vastuun jakaminen 

Edellä esitettyä yrityksen ja toimittajan välistä yhteistyömallia ei voida kaikissa tilanteissa 

hyödyntää. Yhteistyömallin toteuttamisen ongelmaksi muodostuu kaakaomassan ja 

hasselpähkinöiden kohdalla pitkä maantieteellinen etäisyys sekä toimittajien sisäisten 

prosessien erittäin vaikea muuttaminen suurista asiakasmääristä johtuen.  Näistä 

ongelmista johtuen kaakaomassalle ja hasselpähkinöille käytetään kysyntäinformaation 

jakamista.  

Informaation vaihto tapahtuu siten että valmistusohjelma on toimittajan tiedossa. Näin 

kysynnän epävarmuus vähenee merkittävästi ja yhteistyössä toimittajien kanssa pystytään 

suunnittelemaan paremmin materiaalinohjauksen toteuttamista. Päätöksenteossa ei tapahdu 

muutoksia ja se säilyy edelleen itsenäisenä. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mielestämme ratkaisuehdotuksemme toimii esitetyssä toimintaympäristössä ja sitä voidaan 

käyttää makeisia valmistavan yrityksen raaka-ainevarastojen ohjauksessa. Ratkaisun 

toteutus ei tuota suuria ongelmia tai muutoksia yrityksen toimintaan, mutta toimintojen 

läpinäkyvyyden parantamisesta sekä vastuun jakamisesta saavutettavat edut ovat 

huomattavat. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii yrityksen ja toimittajan tiivistä 

sitoutumista yhteistyöhön sekä sen jatkuvaa kehittämistä. 

Kysynnän kausivaihtelu tukee materiaalitarvelaskennan käyttämistä A- ja B-luokan 

nimikkeiden varastonohjausmenetelmänä, koska MRP:ssä on otettu huomioon 

valmistusohjelma ja näin ollen materiaalit pystytään tilaamaan todelliseen tarpeeseen. 

Vaihtoehtoisesti käytettäessä tilauspistejärjestelmää kausivaihtelu saattaa aiheuttaa 

varastoon puutetilanteita tai vaihtoehtoisesti suurempia varmuusvarastotasoja. Tämä 

korostuu erityisesti suklaan valmistuksessa käytettävillä raaka-aineilla. Käytetyimmän 

raaka-aineen eli sokerin kuukausittainen käyttö on esitetty liitteessä 6. Vastaavasti 

purukumin valmistuksessa käytettävää ksylitolia voitaisiin ohjata tilauspistejärjestelmän 

avulla johtuen purukumin tasaisesta kysynnästä. 

Ratkaisuehdotuksen toteutukseen liittyy kuitenkin erilaisia ongelmakohtia. Näitä 

vaikuttavia tekijöitä ei tässä työssä ole otettu huomioon tai niiden vaikutus on arvioitu 

vähäiseksi. Esimerkiksi puutekustannuksia ei ole muiden kustannuksien ja 

epävarmuustekijöiden ohella määritelty. Työssä on käytetty paljon oletuksia, jotka ovat 

olleet tarpeellisia tutkimuksen etenemisen kannalta, mutta eivät välttämättä toimisi 

oikeassa yritysympäristössä.  

Ratkaisussa on keskitytty pelkästään toimitusketjun alkuosaan eikä koko toimitusketjun 

vaikutusta ole otettu huomioon, jolloin huomiotta jää asiakkaan suunnalta tulevat toimintaa 

muuttavat tekijät. Valmistusohjelman teossa ei ole käsitelty kysyntäennusteiden laatimisen 

vaikeutta ja toimialan erityispiirteissä ei ole mukana uusia tuotteita tai kampanjoita. Edellä 

mainitut tekijät vaikuttavat merkittävästi toimittajan ja yrityksen toiminnan suunnitteluun.  

Vaihtoehtoisen toiminnan vaikutuksia ei ratkaisussa ole otettu huomioon. Esimerkiksi 

makeisia valmistavan yrityksen prosessien oletetaan soveltuvan hyvin esitetyn ratkaisun 

käyttötarkoituksiin. Etenkin kaakaomassan ja hasselpähkinöiden hankkiminen voitaisiin 
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hoitaa tukkurin välityksellä ulkomaisen toimittajan sijaan, jolloin näiden nimikkeiden 

ohjauksessa voitaisiin käyttää samaa ratkaisumallia kuin muiden raaka-aineiden 

tapauksessa. Tällöin yritys pystyisi keskittymään ydinliiketoimintaansa eli makeisten 

valmistukseen. Myös yrityksen ja toimittajan välisen yhteistyön oletetaan tapahtuvan 

ongelmitta, jolloin yhteiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

10 YHTEENVETO 

Yrityksen käyttämät raaka-aineet luokitellaan ABC-analyysissä kulutuksen perusteella. 

Analyysin tuloksena nimikkeet luokitellaan kolmeen luokkaan, joiden perusteella niille 

määritetään varastonohjausmenetelmät: A- ja B-luokille MRP ja C-luokalle 

tilauspistejärjestelmä. 

Valmistusohjelmassa määritellään lopputuotteiden valmistusmäärät ja ajankohdat. Siinä 

otetaan huomioon erityisesti suklaan kausivaihtelu. Valmistusohjelman, 

tuoterakennetietojen ja varastotietojen perusteella suoritetaan materiaalitarvelaskenta. 

Raaka-aineiden toimittajan vastuulla on varastojen täydentäminen ja varastotietojen 

välittäminen materiaalitarvelaskentaan. Lisäksi toimittajalla on näkyvyys koko 

materiaalitarvelaskentaan liittyvään prosessiin, jonka perusteella se osaa optimoida omia 

toimintojaan. Makeisteollisuuteen liittyvässä raaka-ainevarastojen ohjauksessa ja 

materiaalitarvelaskennassa on otettava erityisesti huomioon elintarvikealan erityispiirteet. 
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LIITE 1: Tuoterakennetiedot 

    RAAKA-AINEIDEN OSUUDET TUOTTEEN PAINOSTA 
Tuote MO (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SL 1 12 % 0,30 0,30 0,30 0,03 0,001 0,01 0,06                         

SL 2 7 % 0,35 0,25 0,30 0,03 0,001 0,01 0,03 0,01   0,02                   

KO 1 8 % 0,32 0,29 0,29 0,03 0,001 0,01 0,06                         

KO 2 7 % 0,35 0,20 0,35 0,01 0,001 0,01 0,06            0,02           

SP  6 % 0,25 0,25 0,40 0,03 0,001 0,01 0,02     0,04                   

SM 2 % 0,25 0,40 0,30 0,02 0,001 0,01 0,02                         

MP 1 12 %     0,50               0,25 0,15 0,05 0,02 0,03         

MP 2 10 %     0,40           0,12   0,25 0,15 0,05   0,03         

MP 3 10 %     0,45           0,22   0,18 0,10 0,05             

LA 8 %     0,30   0,001       0,15   0,05   0,35   0,08   0,07     

PK 1 10 %                               0,04   0,66 0,30 

PK 2 8 %                               0,02   0,68 0,30 

SELITYKSET: 

Tuotteet 

SL = Suklaalevy KO = Suklaakonvehti SP = Suklaapatukka SM = Suklaamuna MP = Sokerimakeispussi 

LA = Lakritsi PK = Purukumipussi 

Raaka-aineet 

1 = Kaakaomassa 2 = Maito  3 = Sokeri  4 = Soijalesitiini 5 = Suola 

6 = Vanilja  7 = Maitojauhe 8 = Kasviöljy 9 = Tärkkelyssiirappi 10 = Hasselpähkinä 

11 = Glukoosisiirappi 12 = Fruktoosisiirappi 13 = Vehnätärkkelys 14 = Ammoniumkloridi 15 = Lakritsiuute 

16 = Lisäaineet 17 = Melassi  18 = Ksylitoli 19 = Purukumin perusmassa 



LIITE 2: Raaka-aineille tehdyn ABC-analyysin kuvaaja 

ABC-analyysi raaka-aineille
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LIITE 3: Raaka-aineille tehty ABC-analyysin nimekeluokittelu 

Raaka-aine Osuus Massa (kg) Kum.osuus Luokka 
Sokeri 30,37 % 14577600 30,37 % A 
Kaakaomassa 13,06 % 6268800 43,43 % A 
Ksylitoli 12,04 % 5779200 55,47 % A 
Maito 11,37 % 5457600 66,84 % A 
Glukoosisiirappi 7,70 % 3696000 74,54 % A 
Purukumin perusmassa 5,40 % 2592000 79,94 % A 
Tärkkelyssiirappi 4,60 % 2208000 84,54 % B 
Vehnätärkkelys 4,40 % 2112000 88,94 % B 
Fruktoosisiirappi 4,30 % 2064000 93,24 % B 
Maitojauhe 2,12 % 1015680 95,36 % B 
Lakritsiuute 1,30 % 624000 96,66 % B 
Soijalesitiini 1,10 % 528000 97,76 % B 
Lisäaineet 0,56 % 268800 98,32 % C 
Melassi 0,54 % 261120 98,74 % C 
Hasselpähkinät 0,41 % 195840 99,15 % B 
Ammoniumkloridi 0,38 % 182400 99,53 % C 
Vanilja 0,21 % 100800 99,74 % C 
Kasviöljy 0,19 % 90144 99,93 % C 
Suola 0,07 % 34560 100,00 % C 

Osuus = Raaka-aineen käyttö koko tuotannossa (painoprosentti) 

Massa = Raaka-aineen käyttö kilogrammoina vuodessa 

Kum.osuus = Käytön kumulatiivinen prosenttiosuus 

Luokka = Nimekeryhmä



LIITE 4: Valmistusohjelma 

 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ 

Tuote              

Suklaalevy 1 500 500 500 460 300 300 300 300 650 650 650 650 5760 

Suklaalevy 2 400 360 300 200 100 100 100 100 300 400 500 500 3360 

Suklaakonvehti 1 350 500 200 100 100 100 100 100 510 530 650 600 3840 

Suklaakonvehti 2 300 450 160 100 100 100 100 100 400 400 600 550 3360 

Suklaapatukka 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880 

Suklaamuna 300 360 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 

Sokerimakeispussi 1 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5760 

Sokerimakeispussi 2 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Sokerimakeispussi 3 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Lakritsi 1 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840 

Purukumipussi 1 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Purukumipussi 2 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840 

YHTEENSÄ 4410 4730 4020 3420 3160 3160 3160 3160 4420 4540 4960 4860 48000 

Tuotantomäärät tonneissa 

 



LIITE 5: Tuotannon karkeasuunnittelu 

Kokonaissuunnitelma
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Eri tuotteiden tuotantomäärät kuukausittain
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LIITE 6: Sokerin käyttö kuukausittain 
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