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TIIVISTELMÄ
Tämän työn tutkimusongelmana on päivittäistavarakaupan tavarantoimittajien 
toimitusvarmuuden mittaaminen. Tarkasteltavaksi kohdeilmiöksi on tässä tutkielmassa rajattu 
myymälöihin suuntautuva toimitusprosessi eri osa-alueineen. Tutkielman tarkoituksena on 
pohtia, millä kriteereillä tavarantoimittajien suorituskykyä tulee mitata. Tämän lisäksi 
pohditaan mitä mittareita käytetään ja miten valitut mittarit tulee toteuttaa. Mittarien 
toteutuksessa erityisenä kiinnostuksen kohteena on automaattisten mittausmenetelmien 
muodostaminen.

Tutkielman tavoitteena on laatia viitekehys, jota päivittäistavarakauppa voi hyödyntää 
muodostaessaan tavarantoimittajien suorituskykyä seuraavaa mittaristoa. Mittariston 
suunnittelussa lähtökohtana on tavarantoimittajien toimitusprosessin eri osa-alueiden 
mittaaminen. Työssä tullaan tämän tavoitteen puitteissa käsittelemään yleisesti mittaamisen 
kehittymistä johtamisoppien myötä ja mittaamisen tavoitteita. Lisäksi tutkielman teoriaosassa 
käydään läpi logistiikan mittaamiseen, mittausjärjestelmiin ja yksittäisiin mittareihin liittyviä 
tekijöitä.

Työn tuloksena muodostettiin viitekehys, jossa tavarantoimittajan suorituskyky 
toimitusprosessin suhteen jaettiin kolmeen osa-alueeseen: varaston palveluaste, jakelun 
toimivuus sekä toimitusten oikeellisuus. Lisäksi määriteltiin malli, jota voidaan hyödyntää 
yksittäisiä mittareita muodostettaessa.

Tutkielman empiriaosuus on muodostettu haastattelemalla Ketjuetu Oy:n ja Inex Partners Oy:n 
edustajia. Empiriaosuus koostuu ensinnäkin yleisestä päivittäistavarakaupan kehityksen ja 
nykytilanteen kuvauksesta. Tämän lisäksi perehdytään erityisesti kohdeyrityksen tilanteeseen. 
Tavoitteena on kuvata kohdeyrityksen myymäläketjujen tilaus-toimitusprosessi, 
tavarantoimittajien jakelukanavarakenteet sekä osoittaa mitkä tekijät vaikuttavat mittarien 
toteuttamiseen.

Empiriaosuudessa testattiin myös tutkielmassa muodostettua viitekehystä sekä sen perusteella 
laadittujen mittareiden toimivuutta kohdeyrityksen tavarantoimittajien kohdalla. Testaus 
perustui sähköisten sanomien (tilaukset, toimitussanomat ja laskutus) avulla suoritettuun 
palveluasteen mittaamiseen. Testauksen yleisenä tuloksena havaittiin, että suoritettavan 
mittaamisen painopisteet määräytyvät käytettävän jakelukanavan ja sanomamuotojen 
perusteella.
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1 JOHDANTO
Päivittäistavarakaupan kehitys viime vuosina on asettanut uusia haasteita niin kaupalle kuin 

teollisuudelle. Kiristynyt kilpailu on pakottanut molemmat osapuolet kehittämään 

toimintatapojaan sekä tehostamaan erityisesti jakelukanavan hallintaa. Myymäläketjujen 

erilaistumisen myötä tulee valikoimista yhä vahvemmin kilpailukeinoja. Muutoksen 

seurauksena myös tavarantoimittajat joutuvat laajentamaan tarjontaansa säilyttääkseen 
asemansa. Tätä kautta kasvava tuotetarjonta yhdistettynä pääoman käytön tehostamiseen 

asettaa paineita tavarantoimittajien varastonhal I innal le, menekinennustamiselle sekä 

palvelukyvylle. Jotta jakeluketjun eri osapuolet voivat puuttua toiminnassa oleviin puutteisiin 

sekä parantamaan tehokkuutta, on niiden myös pystyttävä seuraamaan ja mittaamaan ketjun 

toiminnan eri osa-alueita. Kaupalle erityisen tärkeä tavarantoimittajan ominaisuus on 

toimittajan valmius toimittaa oikea määrä tilattua tuotetta oikeaan aikaan.

Vähittäiskaupalle ominaiset piirteet, eli tavarantoimittajien korkea lukumäärä sekä tilausrivien 

valtava volyymi, asettavat toimitusvarmuuden mittaamiselle omat haasteensa. Mittareiden 

avulla on pystyttävä vertailemaan eri toimittajia samoin kriteerein, jotta todelliset erot 

toiminnan laadussa nousevat esiin selkeinä tunnuslukuina. Käytettävät mittausmenetelmät on 

kuitenkin toteutettava, niin että ne eivät aiheuta katkoksia tilaus-toimitusprosessin läpimenossa. 

Tämä on erityisen tärkeää, mikäli mittaaminen suoritetaan automaattisesti tietojärjestelmiä 

hyödyntäen. Tällöin mittauksen toteuttamisessa on huomioitava sekä tuotetäydennysprosessin 

sujuvuus että sen kontrollointi. Automaattisten mittausmenetelmien suunnitteluun ja 

toteuttamiseen vaikuttavat osaltaan tavarantoimittajien erilaiset valmiudet organisaatioiden 

välisen tiedonsiirron (OVT) suhteen sekä käytössä olevien tietojärjestelmien yhteensopivuus. 

Nykyisin käytössä olevat tietojärjestelmät on suunniteltu aina ensisijaisesti niitä hyödyntävän 
yrityksen tarpeita silmällä pitäen. Lisäksi eri järjestelmätoimittajien rakentamat sekä eri 

aikoihin suunnitellut järjestelmät pitävät sisällään erilaisia painotuksia sisältönsä suhteen aina 

kulloisenkin ajankohdan ja silloin tärkeäksi koettujen ominaisuuksien mukaan.

Mittaamisen tuloksena saatu tietoisuus toimituskyvyn- ja varmuuden tasosta antaa 

jakelukanavan osapuolille myös mahdollisuuden tunnistaa ongelma-alueet sekä ryhtyä toimiin 

niiden kehittämiseksi. S tankin ym. (1996) mukaan tiedon jakaminen jakelukanavan osapuolien 

johtaa parantuneeseen suoritukseen. Tieto niistä tuotteista, joissa toimitusongelmat esiintyvät 

ovat tärkeitä sekä kaupan tuotehallinnalle että valmistajan tuotanto-ja varastointisuunnittelulle.
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Toimitusprosessin eri toimintoihin, esim. jakelu ja tuotteiden keräily, liittyvät ongelmat on 

myös voitava tunnistaa, jotta toimintaa voidaan kehittää.

Kauppaketjujen keskitetty tuotehallinta, jonka vastuulla ovat kampanjoiden suunnittelu, 

valikoimapäätökset sekä hyllykuvat, voi näin ollen tehdä tuotepäätöksensä kvantitatiivisten 

mittaustulosten perusteella. Tavarantoimittajille tieto mm. toimittamatta jääneistä tilausriveistä 

on arvokasta palautetta, jota ne voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Miten tällaista tietoa 

käytetään hyväksi toiminnan laadun parantamiseksi, riippuu hyvin paljon jakelukanavan 

osapuolien yhteistyön luonteesta. Informaatiota voidaan hyödyntää yhteisten kehitysprojektien 

lähtökohtana ja kannusteena, jolloin tunnistettuja ongelmia ratkaistaan kummankin osapuolen 
taholta. Toisaalta se voi olla vain osa kaupallisten vuosisopimusten palkkio/sanktio

järjestelmää, jossa toimitusprosessin osa-alueille on määritelty minimi-ja tavoitetasot.

Tulevaisuuden kannalta toimitusvarmuuden mittaaminen ja erityisesti siinä hyödynnettävien 

sähköisten dokumenttien - kuten elektroninen kuormakirja - käyttöönotto avaa uusia 

mahdollisuuksia prosessien kehittämiseen. Saldonhallinta myymälätasolla sekä sen tukemat 

tilaamisen apuvälineet, esim. tilausehdotukset ja automaattinen tilaaminen, parantavat 

tilaustoiminnan tarkkuutta: tuotteita tilataan aina tarvittaessa. Lisäksi ne voivat vapauttaa 

myymälähenkilökuntaa suorittamaan muita toimenpiteitä kuten tuotteiden esillepanoa, 

asiakaspalvelua jne. Myymälälogistiikassa on olemassa vielä paljon sellaisia kohteita, joita 

voidaan lähteä parantamaan, kunhan peruselementit, kuten esim. tilaus-toimitusprosessi, ovat 
kunnossa.

Viimeisenä toimitusvarmuuteen liittyvänä seikkana voidaan mainita tutkielman 

kirjoitusvaiheessa keskustelun alaisena oleva päivittäistavaroiden verkkokauppa. Mietittäessä 

verkkokaupan jakeluratkaisuja joudutaan ottamaan huomioon toimitusvarmuuden takaaminen 

kuluttajalle saakka. Kaupan suunnitellessa internetkaupan toteuttamista joutuu se 

kustannuskysymysten lisäksi miettimään tilausten mahdollisimman täydellistä toimittamista. 

On päätettävä, suoritetaanko tuotteiden keräily ja mahdollinen loppujakelu keskitetysti (esim. 

terminaalien kautta) vai myymälöiden kautta. Yhtenä kriteerinä tässä tilanteessa tulisikin olla 

hyvän palveluasteen toteuttaminen. Koska internetin välityksellä tapahtuvassa ostamisessa ei 

kuluttajalla välttämättä ole samanlaista mahdollisuutta korvaavan tuotteen/merkin valintaan 
kuin normaalin myymäläkäynnin kohdalla, korostuu toimitusongelmien vaikutus. Yksikin 

huono kokemus saattaa karkottaa asiakkaan, koska yksi verkkokaupan tärkein motivaatio eli 
ajansäästö myymälässä käynnin välttämisen kautta ei näin ollen välttämättä toteudu.
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Toimitusvarmuudella ja keinolla mitata sitä on siis moniulotteisia vaikutuksia aina 

asiakastyytyväisyydestä uusien jakelukanavaratkaisujen suunnitteluun. Nykytilanteessa jossa 

tavarantoimittajien palvelukykyä ei systemaattisesti mitata, voivat kehitystoimenpiteet 

kohdistua vääriin seikkoihin ja näin ollen tuhlata resursseja. Vaikka toimitusvarmuustason 

tuntemisen hyötyjä on paljon, on mittaria suunniteltaessa pidettävä mielessä informaation 

tuoman lisäarvon merkitys ketjun loppuasiakkaalle eli kuluttajalle. Tieto toimitustasosta ei tuo 

tuotteelle minkäänlaista lisäarvoa, jolloin tiedon hankkimiseen käytetyt resurssit tulee rajata 

tarkasti.

1.1 Tutkielman tavoitteet ja rajaukset

Työssä tarkastelukohteeksi on rajattu päivittäistavarakauppa, sen jakelukanavan rakenne sekä 

jakelukanavassa liikkuvat informaatio- ja tavaravirrat. Tarkasteltavana kohdeilmiönä on 

erityisesti myymälöiden tilaus-toimitusprosessi, ja sen onnistuminen myymälän näkökulmasta. 

Tarkoituksena on pohtia, miten kauppa voi seurata ja mitata tavarantoimittajien suorituskykyä. 

Tämän työn puitteissa suorituskyky on yläkäsite, joka sisältää kaikki toimitusten sisältöön ja 

jakelun toteuttamiseen liittyvät seikat. Periaatteena on kartoittaa keinoja, joilla mittaaminen 

voidaan suorittaa mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti. Työssä tullaan käsittelemään eri 

tekijöitä, jotka vaikuttavat mittaamisen toteuttamiseen. Tekijöitä ovat mm. tarjontaketjun 

rakenne sekä osapuolien valmiudet tietojärjestelmien osalta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena 

on mittaamisen automatisointi ja sen edellytykset. Tutkimusongelma voidaan näin ollen 

määritellä seuraavasti: miten tavarantoimittajia tulee mitata päivittäistavarakaupassa. Tämän 

ongelman puitteissa tutkielmassa tullaan pohtimaan minkälaisia mittareita toimialalla tulee 

käyttää sekä miten nämä mittarit voidaan toteuttaa.

Tutkielman empiriaosuuden tavoitteena on kuvata kohdeyrityksen tilanne sekä miten siihen on 

heijastunut toimialalla tapahtunut kehitys. Tämä osuus sisältää myös kuvauksen 

kohdeyrityksen tavarantoimittajista sekä tilaus-täydennysprosessista. Tarkoituksena on osoittaa 

mitkä tekijät kohdeyrityksen kohdalla vaikuttavat tutkimusongelmaan, eli tavarantoimittajien 

mittaamiseen. Empiriaosuuden lopuksi testataan ja arvioidaan laadittujen mittareiden 

sopivuutta kohdeyritykselle.

Tämän työn tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osaan, joista kaksi ensimmäistä käsittelevät 

mittaamisen teoriaa ja kolmas teorian soveltamista tutkimuksen kohdeyritykseen:
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1. Tavoitteena on tutustua mittaamista käsittelevään teoriaan. Tämän tavoitteen puitteissa 

tullaan käsittelemään yleisellä tasolla mittaamisen kehittymistä sekä painotuksia. 

Lisäksi perehdytään erityisesti logistiikan mittaamiseen, mittaristoihin ja yksittäisiin 

mittareihin.

2. Työn toisena tavoitteena on muodostaa viitekehys, jonka avulla voidaan laatia 

mittaristo tavarantoimittajan suorituskyvyn eri osa-alueiden seuraamiseen ja 

mittaamiseen. Pohjana viitekehyksen laadinnalle on päivittäistavarakaupan tarjontaketju 

ja sen erityispiirteet.

3. Viimeisenä tavoitteena on testata muodostetun viitekehyksen perusteella laaditun 

tavarantoimittajan suorituskykyä seuraavaa mittaristoa. Mittaristo kehitetään case- 

yrityksenä olevan Ketjuetu Oy:n tarpeiden ja tilanteen perusteella.

Mittariston suunnittelussa hyödynnetään Kaplanin ja Nortonin kehittämää Balanced Scorecard 

-mallia. Tarkastelu rajataan kuitenkin käsittämään mallin sisäinen liiketoiminta- (internal 

business) ulottuvuutta, jota työn puitteissa tullaan laajentamaan sen alkuperäisestä 

määritelmästä. Lähtökohtana on ajatus, että kaupan on tunnettava myös tavarantoimittajien 

toiminnan taso, jotta se voi arvioida ja mitata kokonaisuutena omaa kykyään palvella 

kuluttajia.

1.2 Tutkielman rakenne

Tutkielma on jaettu seitsemään lukuun. Tavoitteena on ensinnäkin käsitellä mittaamisessa 
huomioitavia seikkoja yleisellä tasolla riippumatta toimialasta tai mittauskohteesta. Yleisen 

tason käsittelyn lisäksi paneudutaan päivittäistavarakauppaa ja erityisesti kohdeyritystä 
koskevaan tavarantoimittajan arviointiin.

Johdanto-osio käsittelee yleisellä tasolla päivittäistavarakauppaan liittyvää toimitusongelmien 

ja toimitusvarmuuden mittaamisen problematiikkaa. Luvun tavoitteena on selventää 

toimitusvarmuuden mittaamisen ja tuntemisen eri ulottuvuuksia. Ensimmäisessä luvussa 

käydään myös läpi toimituskyvyn merkitystä kaupan ja jakeluketjun kehittämisen kannalta. 

Lisäksi esitellään työn tavoitteet ja rajaukset sekä keskeiset käsitteet. Toinen luku käsittelee 
yleisellä tasolla mittaamisen kehittymistä ja mittaamisen tehtävää yrityksen toiminnan 
valvonnassa ja ohjaamisessa.
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Luvussa 3 käsitellään logistiikan mittaamista koskevaa teoriaa ja esitellään aiempia 

tutkimuksia aiheesta. Teorian osalta käydään läpi sekä mittaristoilta että yksittäisiltä mittareilta 

vaadittavia ominaisuuksia. Luvussa esitellään kirjallisuudesta löytyviä 

toimitusvarmuusmittareita sekä Balanced Scorecard-malli. Lähteinä teorian esittelyssä on 

käytetty alan kirjallisuutta ja artikkeleita.

Tutkielman neljännessä luvussa esitellään mittari ston määritysmalli, jossa käydään läpi vaihe 

vaiheelta mittarin suunnittelussa huomioitavat seikat. Malli alkaa mitattavan prosessin 

kuvaamisella ja loppuu mittarin käyttöönottoon. Tässä luvussa esitellään työn viitekehys ja sen 

perusteella määritellyt päivittäistavarakauppaan soveltuvat mittarit.

Luku 5 sisältää case-yrityksen, Ketjuetu Oy:n, esittelyn. Kohdeyrityksen lisäksi esitellään 

tarjontaketjun rakenne ja siinä tapahtuneita muutoksia. Tämän luvun tiedot perustuvat 

havaintoihin, joita olen tehnyt ollessani osallisena tavarantoimittajien mittaamista 

käsittelevässä projektissa. Perusteellisen tilannekuvauksen tavoitteena on osoittaa, mitä 

tekijöitä on huomioitava sovellettaessa esitettyjä mittausmenetelmiä kohdeyrityksessä. Lisäksi 

luvussa 5 käydään läpi vähittäiskaupan yleisiä kehityspiirteitä.

Luvussa 6 testataan toimitusvarmuusmittariston toimivuutta ja sopivuutta kohdeyrityksen 

kohdalla. Empiria on koottu haastattelemalla kohdeyrityksen ja tavarantoimittajien edustajia 

sekä pilotoimalla laadittuja toimitusvarmuusmittareita. Luku 7 sisältää työn yhteenvedon ja 

keskeiset havainnot. Lisäksi esitellään tutkimuksessa esille tulleita jatkotutkimusaiheita.

1.3 Keskeiset käsitteet

Tutkielmassa viitataan usein kauppaan, tarjontaketjuun sekä mittaamiseen liittyviin termeihin 

ja käsitteisiin. Suurin osa niistä on jo vakiintuneita, mutta niitä saatetaan kuitenkin käyttää eri 

tavalla lähteestä riippuen. Tekstissä vieraasta kielestä käännettyjen termien perässä on myös 

alkuperäinen nimitys, jotta vältytään käännöksen mukanaan tuomien vivahde-erojen 

aiheuttamilta virhetulkinnoilta. Seuraavaksi käyn läpi tutkielman kannalta keskeiset käsitteet.

Kauppa on pitkään jaettu tukku- ja vähittäiskauppaan. Jako on kuitenkin kaventumassa 
suurten ketjujen osallistuessa kansainväliseen tukkukauppaan ja ottaessa näin ennen 
tukkukaupalle kuuluneita tehtäviä. Vähittäiskauppa voidaan taas jakaa päivittäistavara- ja 
erikoistavarakauppaan (Kasso 1995, 7). Päivittäistavaroihin luetaan elintarvikkeiden lisäksi 
sellaisia yksikköhinnoiltaan edullisia tuotteita, joita ostetaan elintarvikkeiden yhteydessä, 
esim. pesuaineet.
Tarjontaketju (supply chain) muodostuu niistä organisaatioista, jotka ovat osallisena niihin 
prosesseihin ja toimintoihin joilla tuotetaan raaka-aineesta kuluttajille valmiita tuotteita ja
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palveluja (Christopher 1992, 12). Kyse on itsenäisistä, mutta kuitenkin toisistaan 
riippuvaisista kokonaisuuksista, jotka omilla toimillaan “luovat arvoa“ tarjottavaan 
hyödykkeeseen. Tarjontaketjun käsitteeseen sisällytetään usein materiaalivirran lisäksi myös 
informaatiovirta. Tietojärjestelmien kehittyminen on edesauttanut merkittävästi 
tarjontaketjukäsitteen toteutumista (Pawar & Driva 2000).
Asiakas on se taho, jonka tarpeita organisaatio pyrkii tyydyttämään. Näin ollen asiakkaaksi 
voidaan lukea tarjontaketjun seuraava vaihe samalla tavalla kuin tuotteen/palvelun 
lopullinen käyttäjä. Periaatteessa tarjontaketjun jokainen jäsen on siis edellisten vaiheiden 
asiakas. Käsite asiakas (customer) ei siis kuitenkaan ole sama kuin tarjontaketjun 
loppuasiakas. Kaupan tapauksessa loppuasiakkaasta käytetään nimitystä kuluttaja 
(consumer).
Mittari / tunnusluku on yksittäinen tarkkaan määritelty väline toiminnan yhden osa-alueen 
tai -tekijän arviointiin. Mittarit voivat seurata joko ulkoista tai sisäistä toimintaa. Mittarin 
määrittely tapahtuu mitattavan prosessin kautta. Tässä työssä molempia termejä käytetään 
synonyymeinä.
Mittaristo / mittausjärjestelmä on kokoelma erilaisia mittareita, joilla pyritään seuraamaan 
ja arvioimaan yrityksen toiminnan tehokkuutta. Tavoitteena on pystyä mittaamaan 
toiminnan eri ulottuvuuksien tehokkuutta ja selvittämään niiden välisiä syy-yhteyksiä.
Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) on kahden itsenäisen organisaation välillä 
tapahtuvaa sähköisessä muodossa olevien dokumenttien siirtoa. Vaihdettavat dokumentit 
koostuvat pääosin tilaus-, toimitus- ja laskutustiedoista. Tiedonsiirron edellytyksenä on 
sanomien vakiomuotoisuus sekä organisaatioiden käyttämien käännösohjelmistojen ja 
tiedonvälityskanavien määrittäminen (Pawar & Driva 2000). Yleisin käytettävä 
sanomastandardi on kansainvälisesti määritelty EDIFACT-standardi. Yleisimmässä 
järjestelmärakenteessa ketjun asiakasorganisaatiolla on erillinen tiedonsiirtoväylä jokaisella 
tavarantoimittajalle, jolloin kyseessä on “keskiö ja puola -systeemi“ (hub-and-spoke) 
(Whiteley 1996).

Terminaalitoiminta on järjestelmä, jossa eri tavarantoimittajat toimittavat myymäläkohtaiset 
lähetykset kolmannen osapuolen hoitamiin terminaaleihin, joissa lähetykset yhdistellään 
loppujakelua varten kokonaisuuksiksi ja toimitetaan eteenpäin (Levy & Weitz 1998, 321). 
Tavoitteena on myymälä) akelun tehostaminen sekä varastoarvojen alentaminen 
jakeluketjussa.
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2 NYKYAIKAINEN MITTAAMINEN
Liiketoiminnan ohjaamisessa mittaamisella on merkittävä rooli, koska sen avulla yrityksen 

johto voi seurata toiminnan laatua erilaisten tunnuslukujen kautta. Osa organisaatioiden 

suorittamasta mittaamisesta suoritetaan perinteisesti lainsäädännön velvoittamana. Nykyään 

yhä suurempi osa toiminnan mittaamisesta tapahtuu yritysten kuitenkin omasta aloitteesta ja on 
osa organisaation sisäisiä kehittämispyrkimyksiä.

2.1 Mittaamisen kehittyminen

Mittaamisen painopisteet ovat kehittyneet uusien johtamisoppien myötä. Uusien periaatteiden 

myötä on havaittu, että vanhat mittausmenetelmät eivät tue uusia käytäntöjä, jolloin on laadittu 

myös uudet mittarit. Organisaatioiden odotetaan panostavan toiminnan aktiiviseen 

seuraamiseen ja mittaamisen tulevaisuudessa yhä enemmän. Yritykset kohtaavat paineita 

mittaamisen kehittämiselle organisaatiorajojen sisä- ja ulkopuolelta erilaisten sidosryhmien 

taholta. Jokainen sidosryhmä asettaa mittarit yritykselle omien odotustensa ja vaatimustensa 

perusteella. Yrityksen ulkopuolisesta näkökulmasta tarkasteltaessa määrittävät asiakkaat sekä 

omistajat tärkeät mittauskohteet (Lynch & Cross 1995, 64). Ulkopuolisiin vaikuttajiin voidaan 
lisätä vielä yhteiskunta, eli viranomaiset, lainsäädännön kautta. Aikaisemmin säädökset 

koskivat lähinnä yrityksen kirjanpitoa jne., mutta nykyään mukaan ovat tulleet esim. 

ympäristönäkökohdat. Hannus (1994, 71) puolestaan esittää, että yrityksen mittareita asettavat 
edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi yrityksen henkilökunta. Taatun toimeentulon lisäksi 

henkilöstölle on tärkeää oman osaamisen lisääminen.

Suoritettavan mittaamisen laajuus ja keinot vaihtelevat puolestaan organisaatioiden strategisen 

suuntautumisen mukaan. Kustannuksia tiukasti kontrolloivat yritykset keskittyvät sisäiseen 

mittaamiseen ja tyytyvät ulkoisessa mittaamisessa perusasioihin. Tuotteen tai palvelun 

arvonlisän maksimointia ja toiminnan joustavuutta korostavat organisaatiot joutuvat puolestaan 

mittaamaan asiakastyytyväisyyttä sekä toiminnan että tuotteen laatua (Bowersox & Daugherty 

1995). Mittaamisen painotusten kehittymistä yleisimpien johtamismallien yhteydessä voidaan 
havainnollistaa kuvan 2-1 avulla.



Tavoite-
johtaminen

ProsessijohtaminenTulosjohtaminen

Kriittiset menestystekijät
Balanced
ScorecardVaikuttavuuden mittaaminen

Tehokkuuden mittaaminen

Taloudellinen mittaaminen

Kuva 2-1. Mittaamisen kehitysvaiheet (mukailtu llveskero, 1999)

Tulosjohtamisen lähtökohtana on tulostavoitteiden asettaminen yrityksen eri yksiköille ja jopa 

yksittäisille henkilöille. Tukena ohjauksessa ja sen tehostamisessa ovat organisaation 

jakaminen tulosyksiköihin sekä yrityksen sisäiset laskutusjärjestelmät. Tämän johtamistyylin 
taustalla on ajatus, että prosessit tehostuvat itsestään, kun yksilöt pannaan niistä vastuuseen 

(Hannus 1994, 17). Tulosjohtamiseen kuuluukin luonnollisesti toiminnan arviointi

taloudellisten tunnuslukujen kautta. Tavoitejohtaminen on puolestaan tulosjohtamisen 

pidemmälle viety muoto. Siinä yksiköitä ja yksilöitä ohjataan heille asetettujen tavoitteiden 

kautta, erona tulosjohtamiseen on, että tavoitteet voivat olla tulostavoitteiden lisäksi 

toiminnallisia. Yhteistä näille kahdelle johtamistyylille on, että tavoitteet asetetaan 

toiminnallisille yksiköille ja yksilöille prosessien sijaan. Tavoitteet liittyvät taloudelliseen 

tulokseen ja tehokkuuteen, joihin myös mittaamisen painopiste asettuu. Prosessijohtamisessa 

puolestaan lähtökohtana ovat asiakkaat ja heitä palvelevien prosessien kehittäminen. 

Periaatteena on horisontaalisten, eri toiminnoista koostuvien työkokonaisuuksien tehostaminen 

ja lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Muita keskeisiä tavoitteita ovat aika- ja laatutekijöihin 

liittyvä kehittäminen (Hannus 1994).

Prosessijohtaminen edellyttää kokonaisvaltaisen luonteensa takia myös uudenlaisia mittareita. 

Mittaamisen kohteena on prosessien suorituskyky, joka puolestaan määritellään yhä useammin 

asiakkaan näkökulmasta. Mittaamisen yhtenä edellytyksenä on kriittisten menestystekijöiden 

määrittäminen. Tämä käsite on Rockartin (1979) lanseeraama ja tarkoittaa “niitä muutamia 

kriittisiä alueita, joissa asioiden täytyy mennä oikein, jotta yritys voisi menestyä“.
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Menestystekijät eivät välttämättä ole kvantitatiivisesti mitattavia suureita, mutta kuitenkin 

tärkeitä tekijöitä yrityksen menestyksen kannalta. Menestystekijöiden määrittely ja 

mittaaminen kohdistavat organisaation johdon huomion mittaamisen ja strategian yhteyteen. 

Mittaaminen ymmärretään täten strategian toteuttamisen ja johtamisen välineenä erillisen 
toiminnon sijaan.

Viimeisenä mittaamisen kehitysaskeleena voidaan nähdä kokonaisvaltaisen ajattelun esilletulo. 

Sen ehkä tunnetuimpana muotona voidaan mainita Kaplanin ja Nortonin (1992) esittelemä 

Balanced Scorecard -mittaristo. Sen alkuperäinen malli sisältää neljä kohtaa, jotka tarkastelevat 

yrityksen toimintaa eri näkökulmista: taloudellinen, asiakas, sisäinen liiketoiminta sekä 

organisaation innovaatiokyky ja oppiminen. Jokaiselle näkökohdalle asetetaan omat tavoitteet 

sekä määritetään mittarit, joiden avulla päämäärien toteutumista seurataan. Taloudellinen 

näkökulma seuraa, ovatko yrityksen strategia, sen toteuttaminen ja suorittaminen vaikuttaneet 

suotuisasti yrityksen tulokseen. Näin ollen se mittaa osakkeenomistajille tärkeitä seikkoja 

kuten kannattavuutta, kasvua ja osakkeen arvon muutosta. Asiakasnäkökulman avulla pyritään 

kääntämään asiakaslähtöisen toimintamallin periaate sellaisiksi suorituskyvyn tunnusluvuiksi, 

jotka ovat asiakkaalle tärkeitä. Tässä näkökulmassa seurataan seikkoja kuten toimitusaikoja, 

palvelun ja tuotteiden laatua sekä kustannuksia. Sisäistä liiketoimintaa arvioitaessa tulee 

yrityksen tunnistaa ne tekijät (prosessit yms.), jotka ovat kriittisiä menestyksen kannalta, eli 

organisaation ydinosaaminen. Seurattavia tunnuslukuja voivat olla mm. varaston kiertoaika, 
uusien tuotteiden markkinoille vientiaika. Organisaation innovaatiokykyä ja oppimista 

käsittelevän näkökulman tavoitteena on seurata, miten hyvin yritys pystyy vastaamaan alati 

kehittyvän liiketoimintaympäristön haasteisiin. Lähtökohtana on, että yrityksen arvo ja sen 

kehitys on sidottu organisaation kykyyn innovoida, parantaa ja oppia uutta. Käytettäviä 

mittareita ovat esimerkiksi uuden tuotesukupolven kehitysaika ja tuotannon oppimiskäyrä. 

Balanced Scorecard-mallia tullaan tarkastelemaan vielä lähemmin seuraavassa luvussa. 
Tarkoituksena on hyödyntää kyseistä mittaristoa tarjontaketjun toiminnan mittaamisessa.

2.1.1 Suorituskyvyn määrittäminen mittaamisen kannalta

Logistiikassa tapahtunut painopisteen siirtyminen koko tarjontaketjun hallintaan on keskittänyt 

huomiota niiden prosessien suorituskyvyn ja vaikutuksen seurantaan, jotka liittyvät yhtiöiden 
aikaisempaa läheisempään yhteistyöhön. Tarjontaketjun tehokkuuden mittaaminen kuitenkin 

edellyttää suorituskyvyn sisällön määrittämistä. Tämä saattaa olla mittarin suunnittelijalle 
hankalaa, koska aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa käytetty terminologia on kirjavaa;
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esimerkiksi termejä productivity ja performance käytetään samassa yhteydessä. Chow ym. 

(1994) ovat tutkineet hyvin kattavasti kirjallisuudesta löytyviä erilaisia logistiikan 

suorituskyvyn määritelmiä. Tämän tekstin puitteissa ei kuitenkaan tulla käsittelemään 

suorituskyky-käsitteen sisällön määrittämistä tarkemmin. Chow ym. mukaan suorituskyky on 

kuitenkin hyvin moniulotteinen käsite ja näin ollen sille onkin täysin turha etsiä yhtä 

kaikenkattavaa (“one best way“) määritelmää. Jokaisen organisaation tuleekin näin ollen itse 

pystyä tunnistamaan, mitkä tekijät muodostavat sen suorituskyvyn.

Mentzer ja Konrad (1991) ovat määrittäneet suorituskyvyn mittaamisen vaikuttavuuden 

(effectiveness) ja tehokkuuden (efficiency) analysoimiseksi. Tehokkuus seuraa resurssien 
hyödyntämistä ja vaikuttavuus asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Stank ym. 1996 

puolestaan kuvaavat suorituskyvyn kahdessa eri ulottuvuudessa: toiminta tai toiminnan 

tulokset. Toiminnan suorituskykyä arvioitaessa otetaan huomioon yksittäisen yrityksen 

jakelutoiminnan vaikutukset kuten esimerkiksi tilausten käsittely ja toimitukset. Toiminnan 

tuloksia seurattaessa mielenkiinnon kohteena ovat sellaiset tulokset kuten myyntimäärät. Näitä 

suorituskyvyn eri ulottuvuuksia on mitattu perinteisesti erikseen tarjontaketjun jokaisen 

osallisen toimesta. Suorituskyky -käsitteen määrittely perustuu kuitenkin kunkin arvioijan 

näkemyksiin tärkeistä osa-alueista, ja näin ollen niiden tulee olla mukana mittausmenetelmissä. 

Keskeisintä suorituskyvyn eri ulottuvuuksien hahmottamisessa on kuitenkin 

asiakasnäkökulman aikaisempaa voimakkaampi mukaantulo logistiikan mittaamiseen 

aikaisemman kustannusten seuraamiseen keskittyneen mittaamisen rinnalle.

2.1.2 Rahamääräinen vs. ei-rahamääräinen mittaaminen

Rahamääräinen mittaaminen ja raportointi on perinteisesti ollut ainoa tapa arvioida yrityksen 

toimintaa. Tämä on luonnollista, koska yrityksissä on jo pitkään ollut olemassa talouden 

raportointimenetelmiä. Tilanne on syntynyt kirjanpitoa ja liiketoiminnan tulosten kirjaamista ja 

esittämistä koskevan lainsäädännön seurauksena. Ulkoiseen viestintään tarkoitetut raportit 

(tuloslaskelma ym.) ovat määrämuotoisia, kun taas sisäisessä käytössä olevien raporttien 

(budjetit jne.) muoto riippuu yrityksestä. Kilpailun tiukentuessa nämä raportointitavat eivät 
kuitenkaan ole antaneet päätöksentekijöille mitään kuvaa niistä tekijöistä, jotka ovat 
taloudelliseen tulokseen vaikuttaneet. Tämän seurauksena rahamääräisten tunnuslukujen 

rinnalle ja tueksi on kehitetty ei-rahamääräisiä - operationaalisen tason - mittareita (Fisher 

1992). Ei-rahamääräisen mittaamisen merkitys korostuu, mikäli sen tuloksista voidaan johtaa 
syyt rahamääräisen mittaamisen antamiin tuloksiin. Tulosten esittäminen markkamääräisessä
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muodossa on usein kuitenkin ainoa esitystapa, jonka avulla päätöksentekijät, eli yrityksen ylin 

johto, ymmärtävät mittaustulosten vaikutuksen yrityksen taloudelliseen tulokseen.

Chow ym. (1994) jakavat suorituskyvyn mittarit puolestaan kahteen eri luokkaan, jotka ovat 

logiikaltaan ja sisällöltään edellä mainituista eroavia. Tämä jaottelu kuvaa mittarit ’kovina' ja 

’pehmeinä’. Kovat mittarit ovat tunnuslukuja kuten liiketoiminnan tulos ja tilausten 

toimitusaste. Tyypillistä niille on, että ne ovat tarkkoja, suhteellisen edullisia ja helppoja kerätä 

ja tulkita. Tämä johtuu siitä, että valtaosa näistä tiedoista löytyy suoraan yritysten omista 

laskenta- ja varastonhallintajärjestelmistä. Tietoja voidaan näin ollen vertailla myös 

pidemmällä aikavälillä. Pehmeiden mittareiden avulla pyritään puolestaan tunnistamaan 

asiakastyytyväisyyteen liittyviä tekijöitä. Näitä tietoja joudutaan hankkimaan hyvin erilaisia 

kanavia pitkin kuin ns. kovia tunnuslukuja. Nämä kanavat ovat esim. asiakkaille postitettuja 
kyselyitä tai puhelinhaastatteluja. Ongelmien tunnistamisen lisäksi pehmeitä mittareita voidaan 

hyödyntää organisaatioiden välisessä vertailussa.

2.2 Mittaamisen tavoitteet

Mittaamisen tavoitteena on kuvata yrityksen toimintaa ennalta määriteltyjen tunnuslukujen 

avulla. Tähän tavoitteeseen päästään ensinnäkin keräämällä tietoa organisaation toiminnasta ja 

prosesseista. Tämän jälkeen saatu informaatio raportoidaan yritysjohdolle sellaisessa 

muodossa, joka antaa parhaiten tietoa toiminnan ohjaamisen ja päätöksenteon tueksi.

2.2.1 Prosessien ohjaus

Yrityksen toiminta pohjautuu omistajien, asiakkaiden ja työntekijöiden (johto ja muu 

henkilöstö) näkemykseen organisaation olemassaolon perusteista ja strategisista tavoitteista. 

Liiketoiminnan johtaminen koostuu yksinkertaistaen suunnitelmien laadinnasta, niiden 

toimeenpanemisesta sekä tulosten seuraamisesta. Mittaamisen painopisteiden tulisi näin ollen 

olla johdettuja yrityksen strategiasta. Mittaamisen synnyttämän informaation avulla voivat 

prosessien ja toimintojen vastuuhenkilöt seurata ja ohjata toimintaa sekä puuttua epäsuotuisiin 

poikkeamiin. Finne ja Kokkonen (1998, 128) esittävät mittarien tehtäväksi kertoa, miten 
nykyiset toimintatavat vastaavat niille asetettuja tavoitteita ja miten ne ovat kehittyneet ajan 

mittaan. Mittaus-ja seurantaprosessi voidaan esittää kuvan 2-2 avulla.
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Tavoitteet
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Kuva 2-2. Ohjausprosessi 'Control Cycle’ (NEVEM working group 1989, 3)

Ohjausprosessi koostuu eri vaiheista, jotka sisältävät seuraavat seikat:

1. Prosessin kuvaus. Valvonnan kohteena olevan prosessi tavoitteineen tunnistetaan ja 

kuvataan. Samalla määritellään myös mitattavan prosessin rajaus.

2. Tiedon kerääminen. Prosessin tiedon mittaaminen ja rekisteröinti. Mittaamisessa 

käytettävät työkalut eli menetelmät (rekisteröinti) ja välineet (tallennus) pitää määritellä 

tarkasti. Menetelmiä voivat olla automaattinen ja/tai manuaalinen mittaaminen. 
Toimintatapojen tarkka määrittely edesauttaa myös eri aikakausien tulosten 

vertailtavuutta keskenään.
3. Kerätyn tiedon muuntaminen suorituksen tunnusluvuiksi. Mittaamisen tulokset muutetaan 

hyödynnettävään muotoon eli kerätty tietomassa muunnetaan informaatioksi. Tämä 
tarkoittaa tulosten ilmoittamista tilannetta parhaiten kuvaavien tunnuslukujen avulla. 

Suorituskyvyn tunnusluvut on määriteltävä tapauskohtaisesti, koska vain näin



16

varmistetaan niiden hyödyllisyys. Jotta tulosten tulkinnasta saadaan paras hyöty, on 

tuloksia verrattava ennalta määritettyihin normeihin.

4. Suorituksen arviointi. Tunnuslukuja verrataan suunniteltuihin tai haluttuihin arvoihin 

yhdessä kontrollirajojen kanssa. Kontrollirajoja voivat olla esim. hyväksyttävissä olevat 

maksimi/minimiarvot. Kontrollirajat on asetettava tiukoiksi, kuitenkin niin että ohjauksen 

kohteena oleva järjestelmä ei muutu.
5. Ongelman analysointi. Hyvän analyysin perusteena on prosessin tuntemus ja kokemus 

siitä.

6. Päätös puuttua tilanteeseen. Edellisessä vaiheessa tehdyn analyysin perusteella päätetään 

toimenpiteisiin ryhtymisestä.

Mitattavan prosessin tai toiminnon valvonnan tulee olla jatkuvasti tapahtuvaa, jotta häiriöihin 

voidaan puuttua ajoissa. Useassa tapauksessa prosessin mittaaminen tapahtuu vasta prosessin 

läpiviennin jälkeen eli taaksepäin katsoen (feedback). Tällöin korjaavat toimenpiteet voidaan 

suorittaa vasta ongelman ilmenemisen jälkeen. Toimintamallin mahdollisena heikkoutena on, 

että se ei pysty poistamaan asiakkaalle jo aiheutunutta haittaa, vaan sen avulla pyritään vain 

estämään ongelman toistuminen. Yrityksen kannalta optimaalisinta olisi kuitenkin voida mitata 

toimintaa ennaltaehkäisevästi (feedforward), mikäli se vain on mahdollista. Se antaisi 

edellytykset puuttua tilanteeseen jo ennen mahdollisten virhetilanteiden esiintymistä. 

Ennaltaehkäisevä mittaaminen ei onnistu jokaisessa tilanteessa prosessin luonteesta riippuen, ja 

lisäksi se vaatii mitattavan prosessin syvällistä tuntemista. Todennäköisimpiä 

ennaltaehkäisevän mittaamisen toteutuskohteita ovat sellaiset tuotantoprosessit, joissa 

prosessin muita muuttujia voidaan tilanteen vaatiessa muokata poikkeaman minimoimiseksi tai 

poistamiseksi.

Ennen kuin varsinaisia kontrollitoimenpiteitä voidaan lähteä suunnittelemaan ja suorittamaan, 

on tarkastelun alla olevasta prosessista kerättävä tietoa. Tämä tieto on puolestaan käsiteltävä 

suorituskyvyn tunnuslukujen aikaansaamiseksi. Koska mittaamisen perimmäisenä tavoitteena 

on todellisuutta mahdollisimman ‘oikein’ kuvaavien tulosten tuottaminen, on jo pelkästään 

tiedon keräämisessä ja muokkaamisessa otettava huomioon useita seikkoja. Mittauspisteet ja 

käytettävät mittayksiköt on määriteltävä tarkkaan tulosten vertailtavuutta silmällä pitäen. 

Satunnaisotokseen perustuvassa mittaamisessa on huolehdittava, että otokset kuvaavat 

populaatiota oikein. Tähän on käytettävissä lukuisia apuvälineitä tilastotieteen alalla, johon ei 

tämän tekstin puitteissa tulla puuttumaan. Prosessin luonteesta riippuen on määritettävä.
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suoritetaanko mittaaminen manuaalisesti vai tietojärjestelmiä hyödyntäen sekä onko kyseessä 

jatkuva vai tietyin väliajoin tehtävä seuranta. Tulosten vertailua varten on tiedettävä myös 
mittausajankohta, jolta tulokset on kerätty. Tietojärjestelmiä hyödynnettäessä on tietojen 

keräämistä ja säilyttämistä varten määritettävä tarkat käytännöt ja niiden vastuuhenkilöt.

2.2.2 Tulosten raportointi

Tiedon keräämisen ja muokkaamisen jälkeen on vuorossa tulosten raportointi. Raporttien 

avulla voivat päätöksentekijät seurata ja arvioida toimintaa sekä tarvittaessa ryhtyä 
toimenpiteisiin tulosten parantamiseksi. Arviointi tapahtuu yleensä vertaamalla tuloksia ennalta 

asetettuihin normeihin ja raja-arvoihin. Nämä vertailuarvot voivat olla johdon tai 

asiantuntijoiden asettamia tai perustua simulaatioihin, historiallisen tietoon (esim. aikasarjat), 

teollisuuden standardeihin tai muiden osastojen/yritysten vertailuun (benchmarking). Näitä 

vertailu- ja tavoitearvoja asetettaessa on muistettava, että niiden tulee olla lähtöisin 

organisaation päämääristä ja tilanteesta (Mentzer & Konrad 1991). Korjaavat toimenpiteet ovat 

mahdollisia vain, jos mittauksen kohteena oleva prosessi on suoraan päätöksentekijän 

ohjauksessa; toisin kuin esim. tavarantoimittajan prosessit. Tällöin poikkeavia tuloksia voidaan 

käyttää signaaleina kehityskeskusteluille tavarantoimittajan kanssa. Yrityksen johto voi 

hyödyntää raportteja myös itse mittausjärjestelmän käytön ja hyödyllisyyden arvioinnissa.

Raportointimenetelmiä suunniteltaessa on huolehdittava käytettävien raporttimuotojen 

yhdenmukaisuudesta. Näin raportteja voidaan tarvittaessa yhdistää ilman tuloksien 

vääristymistä. Jotta tulosten koonti onnistuu, on tunnuslukujen lisäksi määriteltävä selkeästi 
myös niiden esitystapa. Tunnuslukujen ja niiden esitystavan tulee muodostaa helposti 

ymmärrettävissä oleva näkemys prosessin olennaisista elementeistä sekä mahdollisista 

poikkeamista. Mittausten ja tulosten raportoinnin väliset ajanjaksot on mitoitettava suhteessa 

tarkastelun kohteena olevaa prosessiin. Näin vältytään mahdollisilta häiriöiltä, jotka ovat 

seurausta liian tiheään toistuvasta prosessin kulkuun puuttumisesta. Korjaaville toimenpiteille 

on annettava mahdollisuus vaikuttaa mittaustuloksiin, ennen kuin prosessia muokataan 
uudelleen.

Raportin käyttäjäryhmän tuntemus on välttämätöntä, jotta raportti voidaan laatia 

mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita täyttämään. Tässä yhteydessä korostuu yhteistyö 

mittausjärjestelmän suunnittelijoiden ja käyttäjien välillä, sillä näkemykset raportointitavoista 

tai -muodoista voivat vaihdella merkittävästi yksilöiden välillä. Raportointikäytäntöjä
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määriteltäessä on huomioitava, että raporttien vastaanottajat ovat kykeneviä antamaan 

palautetta tulosten perusteella. Tällöin heidän pitää tuntea logiikka prosessin taustalla sekä 

saatujen tunnuslukujen merkitys prosessin kannalta. Raporttien ja tiedon jakamisesta 

organisaation jokaiselle portaalle ei saa kuitenkaan tulla itseisarvo. Modernit tietojärjestelmät 

sisältävät lukuisia uusia mahdollisuuksia raportointiin, jolloin vaarana on erilaisten raporttien 

tulviminen henkilöstölle. Koska yksilön kyky omaksua informaatiota on kuitenkin rajallinen, 

saattaa seurauksena turtuminen raportteihin ja niiden laiminlyönti.
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3 MITTAAMINEN JA LOGISTIIKAN OHJAUS
Kirjallisuudessa on käsitelty logistiikan mittausjärjestelmiä ja mittaamista hyvin laajalti, koska 

mittausten tekeminen ja niiden tulosten tarkasteleminen on ainoa konkreettinen keino arvioida 

yrityksen tilannetta ja toiminnan onnistuneisuutta. Mittarien käyttöä perustellaan sillä, että ne 

toimivat sekä tietoa antavina että motivoivina työkaluina (Lynch & Cross 1995, 37). Alun 

perin mittaristot suunniteltiin apuvälineeksi yrityksen oman toiminnan eri osa-alueiden 
arviointiin ja sitä kautta niiden kehittämiseen. Yhteistyökumppaneiden toiminnan mittaaminen 

tai ylipäätään aktiivinen seuranta on tullut esille vasta laatutekijöiden merkityksen kasvun 

myötä. Lisäpontta tälle kehitykselle on antanut tarjontaketjun integroinnin merkitystä 

korostava ajattelutapa: tarjontaketjun hallinta (Supply Chain Management eli SCM). Koskinen 

ym. (1995, 57) määrittävät tarjontaketjun hallinnan perusperiaatteeksi pyrkimyksen 

maksimoida koko arvoketjun eli tarjontaketjun voitto. Tarjontaketjun kehittämispotentiaali 

löytyy näin ollen kokonaisten ketjujen toiminnan virtaviivaistamisesta yksittäisten yritysten 

sijaan (Hannus 1994, 171). Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on ketjun osapuolien pystyttävä 

mittaamaan omaa sekä kumppaniensa toimintaa.

Kirjallisuudessa esitettävät logistiikan mittausjärjestelmät ja mittarit on perinteisesti 

suunniteltu teollisuuden näkökulmasta tuotantoa, jakelua ja myyntiä silmällä pitäen. Näiden 

mittausmenetelmien joukosta löytyy kuitenkin sellaisia, joita voidaan hyödyntää 

vähittäiskaupan tarjontaketjun osapuolia arvioitaessa. Tässä luvussa tullaan tarkastelemaan 
ensin logistiikan mittausjärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia. Lisäksi tullaan käymään läpi 

yksittäisiä mittareita ja niiltä vaadittavia ominaisuuksia. Kirjallisuudesta löydettävistä 

mittareista perehdytään erityisesti toimitusvarmuuden mittaamiseen ja olemassa oleviin 

mittareihin. Lopuksi esitellään Balanced Scorecard-mittaristo ja pohditaan sen käyttöä myös 

tarjontaketjun toiminnan arvioinnissa.

3.1 Logistiikan mittausjärjestelmät

Suoritusmittariston rakentamisen lähtökohtana on yrityksen missio, jonka avulla määritetään 

yrityksen olemassaolo, markkinat ja toimintaperiaatteet (Hannus 1994, 79). Logistiikan 

mittaristojen johtotähtenä on oltava tavoitteiden selkeä määrittely: mitä organisaation sisäiset ja 
ulkoiset asiakkaat logistiikalta odottavat. Logistiikan mittausjärjestelmiä suunniteltaessa on 

huomioitava myös, että logistiikka koostuu useista aktiviteeteista, joiden tavoitteena on
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tehokkuuden saavuttaminen. Tämän tehokkuuden arvioimiseksi on kehitetty useita sekä 

rahamääräisiä että ei-rahamääräisiä mittayksiköitä, esim. määrä, aika, kustannukset ja laatu. 

Näitä erimääräisiä mittareita hyödyntämällä voidaan siten suoraan nähdä eri toimintojen välisiä 

riippuvuuksia. Mittareiden tärkein tehtävä on antaa kattava kuva yrityksen logistiikan tilasta. 

Mittarien merkitys ja mitattavat seikat vaihtelevat toimialan, tuotteen, elinkaaren jne. mukaan. 

Esimerkiksi erittäin kilpailluilla toimialoilla kuten vähittäiskaupassa ovat varastojen, 

toimitusvarmuuden ja nopeuden hallintaan liittyvät mittarit tärkeitä (Karrus 1997, 123).

Koska mittausjärjestelmien ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon avuksi, 

tulee logistiikan mittausjärjestelmiä arvioida sekä yksittäisten mittareiden osalta että koko 

toimintaympäristön kannalta. Tällä tavoin voidaan huolehtia mittausjärjestelmän 

tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Kun uusia mittareita kehitetään ja otetaan 
käyttöön, on vanhojen mittareiden käyttö myös jatkossa oltava perusteltavissa. Yritysten 

toimintaympäristön ja -tapojen muuttuessa jatkuvasti ajan myötä on käytössä olevien 

mittareiden oltava myös ajan tasalla. Tietyin väliajoin suoritettava mittareiden arviointi 

ehkäisee vanhentuneiden, organisaation kannalta vääriä seikkoja mittaavien mittareiden 

sisältymistä mittausjärjestelmään. Mentzer ja Konrad (1991) ehdottavat seuraavaa 

viisikohtaista menetelmää mittausjärjestelmän suunnittelemisessa ja kehittämisessä:

1. Määritä mitattava ongelma/tavoite ja sen viitekehys.

2. Tunnista mitattavat seikat eli panokset ja tuotokset.

3. Analysoi kuinka tulokset hankitaan. Tutki olemassa olevia asteikkoja kuvaavuuden, 

luotettavuuden ja merkitsevyyden kannalta. Koska mittarit ovat luonteeltaan 

todellisuutta vajavaisesti kuvaavia, tulee niitä tarkastella erittäin tarkasti huolimatta 
mittarin muodosta.

4. Jos tarpeellista, tulee epätyydyttävät mittarit korvata uusilla kriteerit täyttävillä 
mittareilla.

5. Mittarin ollessa tyydyttävä on suoritettava kustannus-hyöty -analyysi, jotta voidaan 
arvioida, ylittävätkö mittarin hyödyt sen kustannukset.

Mittausjärjestelmiä koskevassa kirjallisuudessa tuodaan esille myös muita yleisperiaatteita, 
jotka tulisi ottaa huomioon järjestelmien suunnittelussa. Ensinnäkin järjestelmä tulee laatia 
niin, että kuvaa suoritusta useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. Kaplan ja Norton (1992) 

perustelevat kehittämäänsä Balanced Scorecard -mittaristoa sillä, että sen avulla voidaan 

suoritusta mitata eri ulottuvuuksissa. Tämän avulla taataan, että yrityksen ensisijaisten
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sidosryhmien - asiakkaat, omistajat ja henkilöstö - intressit tulevat huomioiduksi. Järjestelmä 

tulee myös suunnitella niin, että se huomioi tekijät suorituksen taustalla pelkän lopputuloksen 

lisäksi. Näin mittausjärjestelmän avulla voidaan paremmin hahmottaa olemassa olevia syy- 

yhteyksiä. Esimerkiksi ei-rahamääräisten mittareiden sisällyttäminen mittaristoon helpottaa 

löytämään syyt taloudellisten tulosten taustalta.

Lynch ja Cross (1995) puolestaan esittävät, että operatiivisen tason toimet tulee voida linkittää 

organisaation strategiaan kokonaisvaltaisen mittausjärjestelmän avulla. Tätä kautta 
organisaation kaikki tasot työskentelevät saman tavoitteen saavuttamiseksi. Viimeisenä 

näkökohtana tuodaan vielä esille tarve suunnata mittausjärjestelmä prosessin mukaisesti 

yksittäisen toiminnon tai osaston sijaan. Näin pyritään estämään koko organisaation tai 

arvoketjun tulosta heikentävää käytöstä yhden toiminnon taholta.

Edellä esitettyjen argumenttien pohjalta voidaan esittää, että mittausjärjestelmä tulee rakentaa 

yhtenäiseksi ja kattavaksi. Tämän lisäksi on pidettävä huolta siitä että yksittäisistä mittareista 

tulee olla toisiaan täydentäviä. Caplice ja Sheffi (1995) ovat määritelleet seuraavat kuusi 

kriteeriä, joiden avulla voidaan arvioidaan logistiikan suorituskyvyn mittausjärjestelmiä.

Taulukko 3-1 Mittariston arviointikriteerit (Caplice & Sheffi 1995)

Kriteeri Kuvaus
Kattava

(Comprehensive)
Mittausjärjestelmä ottaa huomioon prosessin kaikki olennaiset osat ja 
osalliset

Aiheuttamisperusteinen 
(Causally Oriented)

Mittausjärjestelmä seuraa niitä toimintoja ja tunnuslukuja, jotka 
vaikuttavat sekä tulevaan että nykyiseen suoritukseen

Vertikaalisesti integroitu 
(Vertically Integrated)

Mittausjärjestelmä muuntaa mitattavaksi yhtiön strategian kaikille 
organisaation päätöksentekijöillepä se on liitetty 
palkitsemisjärjestelmiin

Horisontaalisesti integroitu 
(Horizontally Integrated)

Mittausjärjestelmä huomioi kaikki asiaankuuluvat tehtävät, toiminnot 
ja osastot prosessin aikana

Sisäisesti verrattavissa oleva 
(Internally Comparable)

Mittausjärjestelmä tunnistaa ja sallii vaihtelut suorituskyvyn eri 
ulottuvuuksien välillä

Käytännöllinen
(Useful)

Päätöksentekijät ymmärtävät mittausjärjestelmänpä se opastaa 
heidän toimenpiteissään

Mittausjärjestelmää suunniteltaessa on huomioitava tuoteominaisuuksien, valitun strategian, 

markkinointikanavien ja kilpailutilanteen vaikutus organisaation toimintaympäristöön ja sitä 

kautta logistiikkaan. Näin ollen mittausjärjestelmää ei voida suoraan laatia olemassa olevien 

mittareiden perusteella vaan ne on muokattava jokaiselle organisaatiolle erikseen. Seuraavaksi 

käsitelläänkin yksittäisiltä mittareilta vaadittavia ominaisuuksia.
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3.2 Logistiikan mittareiden ominaisuudet

Valittaessa käytettäviä suorituskyvyn - logistiikan sekä yleensä liiketoiminnan - mittareita 

tulee ottaa huomioon useita seikkoja, kuten mittarin käyttäjä, organisaation rakenne, nykyinen 

liiketoimintaympäristö jne. Kirjallisuudessa onkin käsitelty laajemmin yksittäisiä mittareita 

kuin edellisessä kappaleessa käsiteltyjä mittausjärjestelmiä. Mittaristoja muodostettaessa on 
huomioitava, että strategisella tasolla hyvin suunniteltu suorituskyvyn mittausjärjestelmä voi 

olla vaillinainen yksittäisten mittarien osalta. Tässä luvussa tullaan käymään läpi 

kirjallisuudesta löytyviä pohdintoja yksittäisten mittareiden ominaisuuksista.

Yksittäiset mittarit muodostavat mittausjärjestelmän, joten niitä jokaista tulee tarkastella 

erikseen. Mittareita käytettäessä on huomioitava, että väärin valittu tai määritelty mittari voi 

antaa päätöksentekijälle virheellisen kuvan prosessin tehokkuudesta. Mittarin ulkopuolelle voi 

esimerkiksi jäädä mitattavan prosessin kriittisin vaihe, jolloin tulos voi olla täysin väärä 
suhteessa todellisuuteen.

Caplice ja Sheffi (1994) ovat koonneet kirjallisuudesta löytyviä yksittäiselle mittarille 

asetettavia ominaisuuksia ja muodostaneet niiden perusteella kahdeksan mittarin 

arviointikriteeriä. Taulukossa 3-2 on esiteltyjä kuvattu nämä kriteerit.

Taulukko 3-2 Mittarien kriteerit (Caplice & Sheffi 1994)

Kriteeri Kuvaus
Kuvaavuus
(Validity)

Mittari ottaa huomioon vain mitattavan toiminnon

Selkeys
(Robustness)

Kaikki käyttäjät tulkitsevat mittarin samalla tavalla, se on verrattavissa eri 
aikoina, ympäristössä ja organisaatioissa sekä se on toistettavissa

Hyödyllisyys
(Usefulness) Päätöksentekijä ymmärtää mittarin, ja se ohjaa toiminnassa

Kattavuus
(Integration)

Mittari sisältää prosessin olennaiset osat ja edistää koordinointia toimintojen 
ja osastojen välillä

Taloudellisuus
(Economy)

Mittarin hyödyt ylittävät tiedon keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin 
kustannukset

Yhteensopivuus
(Compatibility)

Mittari on yhteensopiva organisaatiossa olemassaolevan informaation ja 
järjestelmien kanssa

Yksityiskohtaisuus 
(Level of detail) Mittarin antama tieto on käyttäjän kannalta hyödyllisessä muodossa

Ohjausvaikutus 
(Behavioral soundness)

Mittari minimoi yllykkeitä ei-tuottavaan toimintaan (counter-productive) tai 
mittaustuloksella spekulointiin (gameplaying) sekä se esittää tulokset 
hyödyllisessä muodossa
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Kuvaavuus (Validity)

Mittari on pätevä vain, jos se huomioi pelkästään mitattavan toiminnon tehokkuutta. Mittari 

tulee suunnitella niin, että se sulkee pois prosessin ulkopuoliset tekijät. Koska prosessin ohjaaja 

ei voi niihin omalla toiminnallaan vaikuttaa, on väärin sisällyttää niitä mittarin tuloksiin. Tämä 

ongelma näkyy esimerkiksi arvioitaessa kuljetustoiminnan tehokkuutta pelkästään 

kuljetuskustannus/tonni -mittarilla: jos asiakkaat siirtyvät pienempiin eräkokoihin ja lisäävät 

tilauskertoja, niin kustannukset kasvavat. Tämän seurauksena osaston tehokkuutta kuvaava 

tunnusluku heikkenee ilman, että osaston tehokkuus on todellisuudessa heikentynyt. Kyseessä 

on ollut ulkopuolinen muutos, johon prosessin ohjaaja ei ole voinut vaikuttaa.
Selkeys (Robust)

Mittari on selkeä, jos se on yleisesti hyväksytty ja erilaisen taustan omaavat käyttäjät pystyvät 

tulkitsemaan sitä samoin. Mittaria tulee voida hyödyntää vertailuissa eri ajanjaksojen, 

paikkojen ja organisaatioiden välillä. Edellisen kohdan esimerkki kuljetuskustannus/tonni- 

mittari on puolestaan hyvin selkeä tapa mitata tehokkuutta: toimitusmäärät, -kilometrit ja 

kustannukset on helppo saada selville ja mittarin tuottamaa tunnuslukua ei voi tulkita väärin. 
Hyödyllisyys (Usefulness)

Mittari on hyödyllinen, mikäli päätöksentekijä ymmärtää helposti sen tarjoaman tiedon. 

Mittarin hyödyllisyys kasvaa, jos käyttäjä pystyy suoraan sen perusteella tekemään päätöksiä 

toiminnan kehittämiseksi. Esimerkkinä huonosti hyödynnettävästä mittarista voidaan käyttää 

indeksiä, joka koostuu useista tekijöistä. Tällainen tunnusluku ei kerro käyttäjälle suoraan, mitä 

pitäisi tehdä parannusten aikaansaamiseksi. Jotta mittari on käyttäjälleen mahdollisimman 

hyödyllinen, on tärkeää, että hän pääsee vaikuttamaan mittariin jo suunnitteluvaiheessa. 

Kattavuus (Integration)

Mittari on prosessin kokonaisuuden kannalta kattava, mikäli se pitää sisällään mitattavan 

prosessin tärkeimmät osatekijät ja näkökohdat. Näin se edistää koordinointia toimintojen, 

osastojen ja jakeluketjun osapuolten välillä. Päämääränä on, että prosessin eri osapuolet 

näkevät mittarin tulosten avulla yhteistyön tuomat hyödyt ja pyrkivät kehittämään toimintaansa 

sen mukaisesti.

Taloudellisuus (Economy)

Mittaria suunniteltaessa on pyrittävä siihen, että tietojen keräämisen, käsittelyn ja raportoinnin 

kustannukset ovat pienemmät kuin mittarista saadut hyödyt. Kustannuskriteeriä tulee käyttää 

vertailussa erilaisten mittaustapojen välillä. Mittaamisen laiminlyönti sen aiheuttamien 

kustannusten takia ei kuitenkaan ole perusteltua.
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Yhteensopivuus (Compatibility)

Mittari on yhteensopiva olemassa olevien tietojärjestelmien ja tietovirtojen kanssa, mikäli sen 

käyttöönotto ei vaadi merkittävästi ylimääräistä työtä. Toimitusten oikea-aikaisuuden 

mittaaminen tunnin tarkkuudella ei onnistu järjestelmässä, joka tunnistaa toimitukset vain 
viikkokohtaisissa erissä.

Yksityiskohtaisuus (Level of detail)

Mittarin yksityiskohtaisuus tulee määrittää mittarin käyttäjän tarpeiden sekä mittauskohteen 

merkityksen mukaan. Mitattaessa esimerkiksi kalliiden tuotteiden varastointia on 

kuukausittainen mittaus riittämätön antamaan tukea päätöksenteossa. Tällöin tulee pohtia 

päiväkohtaisen mittaamisen käyttöönottoa. Samalla periaatteella tarvittava mittarin 

yksityiskohtaisuus vaihtuu, kun mittauskohteen laajuus muuttuu, esim. käyttäjänä on joko 

varastopäällikkö tai aluepäällikkö (maa, markkina-alue jne.).

Ohjausvaikutus (Behavioral soundness)

Mittari tulee suunnitella niin, että se ohjaa mittauksen kohteena olevan prosessin ohjaajan 

käytöstä koko organisaation tavoitteiden kannalta positiiviseen suuntaan. Näin ollen on 

eliminoitava kaikki mahdollisuudet parantaa mittaustulosta kokonaistuloksen kustannuksella. 

Mikäli käytetyt palkkiojärjestelmät on sidottu tunnuslukuihin, on tuloksien manipuloinnin 

mahdollisuus pystyttävä eliminoimaan. Mittarin ohjausvaikutusta pohtiessa on huomioitava 

myös, millaisessa muodossa mittarin tulokset raportoidaan. On valittava esimerkiksi, 

ilmoitetaanko puutteet toimituksissa muodossa puutteet/miljoonaa tilausriviä kohden vai 

prosenttia tilausriveistä: 0,1% muutos mittarin tuloksessa ei välttämättä vielä johda 
toimenpiteisiin, kun taas 1000 yksikön muutos on jo näkyvämpi.

Sellaisen mittarin, joka täyttää kaikki edellä mainitut kriteerit, laatiminen on hyvin vaikeaa. 

Tämä johtuu mittarilta vaadittavien ominaisuuksien välisestä vuorovaikutuksesta. Erityisesti 

neljä ensimmäistä kriteeriä (kuvaavuus, selkeys, hyödyllisyys, kattavuus) ovat voimakkaassa 

vuorovaikutussuhteessa keskenään, kun taas neljä jälkimmäistä kriteeriä (taloudellisuus, 

yhteensopivuus, yksityiskohtaisuus, ohjausvaikutus) ovat itsenäisempiä. Kuva 3-1 esittää 
toisistaan riippuvaisten kriteerien välisiä vuorovaikutussuhteita.
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Edistää koordinointia Sallii vertaamisen

Kattava

▲

▼
Hyödynnettävissä oleva

Selkeä

Kuvaava

Ohjaa toimintaa Tavoittaa tietyn näkökulman

>

►

Primääri trade-off

Sekundääri trade-off

Kuva 3-1 Kriteerien väliset trade-off-tilanteet (Caplice & Sheffi 1994)

Mittarin kuvaavuuden ja selkeyden välinen trade-off kuvaa, kuinka vertailtavuus heikkenee 

mitä enemmän mittariin sisällytetään prosessikohtaisia näkökohtia. Kun mittaria mukautetaan 

prosessi- tai tuotekohtaisten ominaisuuksien mukaan, se antaa erittäin tarkkaa tietoa 

mitattavasta tapahtumasta, mutta samalla se vähentää mahdollisuuksia käyttää mittaria 

vertailuvälineenä muissa tapauksissa. Tässä tapauksessa on valittava, tuleeko mittarista 

yleisesti hyödynnettävä vai tapauskohtainen.

Toinen valintatilanne syntyy mittarin kattavuuden ja hyödyllisyyden välille. Mikäli mittarin 

tavoitteena on edistää toiminnan koordinointia esim. toimintojen tai yritysten välillä, sitä 

vähemmän se antaa opastusta yksittäiselle päätöksentekijälle tarvittavien toimenpiteiden 

suhteen. Esimerkkinä voidaan kuvata tilanne, jossa mitataan koko tarjontaketjun (raaka- 

aineesta valmiiseen tuotteeseen) varastoarvoja. Tällainen tunnusluku on kattava, mutta 

yksittäiselle ketjun osalle sen merkitys ohjaavana työkaluna on vähäinen, koska ketjun osa 

pystyy vaikuttamaan vain osittain tunnusluvun kehittymiseen. Lisäksi oman tehokkuuden 
arviointi tällaisen tunnusluvun kautta on hyvin hankalaa. Näin ollen useamman osatekijän 

tehokkuutta kuvaava mittari on vaikeasti hyödynnettävissä, kun pyritään tehostamaan 

pelkästään yksittäistä toimintoa. Tällöin mittaria suunniteltaessa joudutaan valitsemaan 

mittarin laajuuden ja ulottuvuuden välillä. Kun näitä kahta ensisijaista trade-off :ia arvioidaan, 
on huomioitava mitä liiketoimintaprosesseja mittareihin sisällytetään, mitkä ovat ydinmittareita



26

(ulkoista vertailua varten) ja mitkä toissijaisia mittareita (sisäistä arviointia varten) sekä miten 

yksityiskohtaisia mittareita rakennetaan.

Kuvassa 3-1 esitetyt toissijaiset trade-off :it ovat vähemmän rajoittavia, eli ne eivät täysin sulje 

pois toisiaan kuten edellä mainitut primäärit vuorovaikutussuhteet. Esimerkkinä 

sekundäärisestä trade-off :sta voidaan mainita mittarin hyödyllisyys ja kuvaavuus : mitä 
enemmän mittariin sisällytetään yksityiskohtaista tietoa prosessista, sitä monimutkaisempi siitä 

tulee ja näin ollen vaikeampi ymmärtää ja hyödyntää.

Edellä kuvattujen vuorovaikutussuhteiden seurauksena yksittäinen mittari ei voi täyttää kaikkia 

lueteltuja ominaisuuksia. Prosessin ohjaajien tulee siksi päättää, mitkä ovat mittaamisen 

päätavoitteet ja sitä kautta määritellä tarvittavat ominaisuudet yksittäisille mittareilla ja koko 

mittausjärjestelmälle.

3.3 Mittaamisen ulottuvuudet

Yrityksen toiminta koostuu prosesseista, joissa tiettyjen panosten (input) avulla saadaan aikaan 

tuotoksia (output). Johdon tavoitteena on luonnollisesti tuotoksen maksimointi määrän, laadun 

tai molempien suhteen käyttämällä mahdollisimman vähän tuotantopanoksia. Tätä panos- 

tuotos muuntoprosessia voidaan mitata kolmessa eri ulottuvuudessa : hyödyntäminen 

(utilization), tuottavuus (productivity) ja tehokkuus (effectiveness). Taulukossa 3-3 on esitelty 

nämä kolme ulottuvuutta ja niiden mittaamisessa käytettävät tekijät.

Taulukko 3-3 Mittaamisen ulottuvuudet (Caplice & Sheffi 1994)

Ulottuvuus Mittarin elementit Esimerkki mittarista
Hyödyntäminen Todellinen panos/Normaali panos Käytetyt työtunnit / Budjetoidut työtunnit

Tuottavuus Todellinen tuotos / Todellinen panos Käsitellyt tilaukset / Työtunnit

Tehokkuus Todellinen tuotos / Normaali tuotos Toimitukset ajoissa / Lähetetyt toimitukset

Hyödyntäminen

Elyödyntämistä seuraavat mittarit tarkastelevat tuotantopanosten käyttöä prosessissa. Mittarit 

voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan:
1. Rahankäyttömittarit, jotka seuraavat, kuinka paljon logistiikkaprosessiin tai sen osa- 

alueeseen on käytetty rahaa tietyn ajanjakson aikana. Saatuja lukuja verrataan 

normeihin, jotka voivat pohjautua historiallisiin arvoihin tai budjettiin. Budjettiin
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perustuva vertailu on kuitenkin lähempänä valvontaa kuin suorituksen mittausta, koska 

se tarkastelee suunnitelmien toteutumista johdon toimien laadun sijaan.

2. Ei-rahallisten resurssien, kuten esim. ajoneuvokaluston, hyödyntämistä voidaan mitata 

kahdella tavalla: käyttöasteella tai jakamalla hankintahinta suunnitellulle käyttöajalle ja 

seuraamalla resurssin käyttöä joko jo käytetyn tai tulevaisuudessa käytettävissä olevan 

arvon perusteella.

3. Varaston käyttäytymistä seuraavat mittarit, joiden variaatioita on hyvin paljon mutta 

jotka voidaan kuvaavuutensa perusteella jakaa kahteen luokkaan. Varastoarvon tietyllä 

hetkellä määrittävä mittari ilmaisee tuloksen esim. yksikkömääränä, painona tai 

rahallisena arvona, mutta on aikasidonnaisuutensa takia huonosti käyttäjää informoiva. 

Varastossa tapahtuvaa tavaroiden läpivirtausta seuraavat mittarit ovat edellä mainittua 

tapaa parempia kuvaamaan logistiikan toimivuutta. Kaksi yleisintä mittaria ovat 

varaston kiertonopeus sekä varaston riitto.

Tuottavuus

Tuottavuus mittaa todellisen tuotoksen ja panoksen välistä suhdetta. Caplice ja Sheffi (1994) 

ovat jakaneet tuottavuusmittarit kolmeen luokkaan:

1. Osatekijän tuottavuutta tarkastelevat mittarit, joiden avulla mitataan, kuinka yksi tekijä 

tai joukko tekijöitä vaikuttaa tuottavuuteen, kun muut tekijät pidetään ennallaan. 

Yleisimmin käytettyjä mittareita ovat yhden osatekijän tuottavuutta seuraavat mittarit, 
esim. käsiteltyjen tilausten määrä/työtunti. Koska mittari keskittyy hyvin kapeaan osa- 

alueeseen, se sopii parhaiten operatiivisen tason käyttöön.

2. Kokonaistuottavuutta tarkastelevat mittarit, joiden avulla seurataan kokonaistuotosta 

per tuotantopanosyksikkö. Kokonaistuotokset ja -panokset arvioidaan käyttämällä 

kustannus- tai tuotantofunktioita. Tämän mittarin heikkoutena on kuitenkin sen vaikea 

laskettavuus sekä sen hankala tulkittavuus.

3. Taloudellista tuottavuutta seuraavat mittarit, joissa sekä panokset että tuotokset ovat 

mukana rahamääräisinä. Yleisimmin käytetty mittari on ROI (Return On Investment) 
eli sijoitetun pääoman tuotto. Koska nämä mittarit on suunniteltu tulosyksiköitä silmällä 

pitäen, vaatii niiden käyttö logistiikassa fyysisten materiaalivirtojen muuntamisen 

rahamääräisiksi esim. siirtohinnoittelun avulla. Taloudelliset mittarit ovat johdon 

kannalta helposti ymmärrettäviä, mutta ne ovat alttiita mm. inflaation ja 
rahoitusjärjestelyjen aiheuttamille vääristymille.
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Tehokkuus

Caplice ja Sheffi (1994) ovat määritelleet tehokkuuden “prosessin tuotoksen laaduksi'1. Jotta 

prosessin tehokkuuden mittaaminen onnistuu, on ensinnäkin selvitettävä, kuinka hyvin sen 

laatustandardit on määritelty. Tämän lisäksi on kyettävä arvioimaan, kuinka hyvin näihin 

standardeihin päästään. Nämä kaksi tehokkuuden osa-aluetta voidaan nimetä myös 

saatavuudeksi (kyky toimittaa tuote asiakkaan toiveiden mukaan) ja luotettavuudeksi (kyky 

toimittaa tuote luvatusti). Standardien asettaminen voidaan tehdä joko yrityksen sisäiset tai 

ulkoiset tarpeet huomioiden. Sisäiseen tehokkuuteen tähtäävät standardit pyrkivät lähinnä 

kontrolloimaan kustannuksia, esim. pikalähetysten osuus toimituksista, toiminnan laadun 

edistämisen sijaan. Ulkoisista lähtökohdista asetetuilla standardeilla pyritään täyttämään 
asiakkaan tarpeet. Tätä varten on yrityksen kyettävä tunnistamaan asiakkaansa tarpeet ja 

odotukset prosessin laadun suhteen, jotta se voi asettaa omat standardinsa niitä vastaavaksi. 

Näin mittaaminen ja mittaristojen suunnittelu tapahtuu aidosti asiakaslähtöisestä 

ajattelumallista.

3.4 Toimitusvarmuusmittarit

Logistiikan mittareita käsittelevissä teksteissä on esitetty runsaasti erilaisia toimitusvarmuutta 

ja palveluastetta seuraavia mittareita. Lähtökohtaisesti kaikki mittarit on suunniteltu 

tarkastelemaan organisaation toimituskykyä omien asiakkaiden suuntaan. Niitä voidaan 

kuitenkin hyödyntää yhtä lailla mitattaessa sisäänpäin tulevia toimituksia. Tan ym. (1998) 

tekemän tutkimuksen mukaan tavarantoimittajan suoritusten aktiivinen seuranta on yksi 

merkittävästi vaikuttava tekijä toimitusten oikea-aikaisuuden ja tuotteiden laadun 

parantumisessa. Tähän lukuun on koottu sellaiset kirjallisuudessa esille tuodut mittarit, jotka 
parhaiten kuvaavat tilannetta päivittäistavaran jakeluketjussa. Mittareiden esittelyn jälkeen 

käsitellään kyseisten mittarien ominaisuuksia sekä sopivuutta nimenomaan 

päivittäistavarakauppaan.

Sakki ym. (1996) ovat muodostaneet logistiikan kaikkien osa-alueiden tuottavuutta seuraavan 

Best practice -mittariston, jossa tavarantoimittajien toiminnan laatua mitataan seuraavien 

tunnuslukujen avulla:

• Toimitusvarmuus % (saapui tilauksen mukaisesti)

• Reklamaatio %

• Reklamaatiotapausten lukumäärä kpl / vuosi
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Toimitusvarmuusprosenttia ilmaiseva mittari on toteutettavissa yksiselitteisesti ainoastaan, kun 

seurataan pelkkien rivien toteutumista: oikein toimitetut rivit / tilatut rivit. Markkamääräisen 

mittarin muodostaminen on käytännössä jo hankalampaa, koska tilauksen ja toimituksen 

toteutuminen erisuuruisina on vaikea kuvata yhtenä suhdelukuna. Miten esimerkiksi 

sisällytetään yllä olevaan toimitusvarmuusmittariin tilatun määrän ylittävä toimitus: parantaako 

se vai heikentääkö se tulosta. Markkamääräisenä arvona ilmaistuna tulos tällaisessa tilanteessa 

kohenisi. Myymälän kannalta tilanne on kuitenkin päinvastainen: tuotetta saadaan enemmän 

kuin tilattu, mikä sitoo enemmän pääomaa. Reklamaatioiden osuutta ja määrää ilmaisevat luvut 
ovat hyviä tavarantoimittajan toiminnan laadun indikaattoreita, mutta niiden toteutettavuus 

päivittäistavarakaupan piirissä on hankalaa johtuen toimipisteiden korkeasta lukumäärästä. 

Reklamaatiotietojen kokoaminen vaatii paljon työtä myymälä- ja ketjunohjaustasolla, etenkin 

kun informaatio välitetään ei-sähköisessä muodossa (fax jne.). Muita Sakin ym. esittämiä 

tilaukseen ja toimitukseen liittyviä arviointikohtia ovat toimitusaikoihin ja tilauksen 
vastaanottotapaan liittyvät seikat.

Van Amstel ja D’hert (1996) esittävät tuotteiden saatavuuteen ja toimitusten luotettavuuteen 

mm. seuraavia mittareita:

• Oikein ja ajoissa toimitetut tilausrivit / tilatut rivit

• Kokonaan toimitetut tilaukset / kaikki tilaukset

Ensimmäinen mittaustapa on käytännöllinen ainoastaan rivien toteutumisen (oikein toimitetut 

rivit) esittävänä suhdelukuna. Muuten se sisältää saman määrittelyongelman kuin edellä 

esitetty toimitusvarmuusprosentti, eli miten suhtaudutaan toimitusten määräpoikkeamiin. 

Lisäksi toimituksen oikea-aikaisuuden määrittelyjä mittaaminen voi tuottaa suuria vaikeuksia. 

Mittauksessa huomioitavan toimituksen aikaikkunan ja myöhästymisen pituuden merkityksen 

määrittäminen ei ole tehtävissä yksiselitteisesti. Mittarin laatija joutuu esimerkiksi pohtimaan, 

minkälainen vaikutus yhden tai kolmen tunnin myöhästymisellä on koko prosessin 

läpimenoon. Tällainen tilanne on päivittäistavarakaupassa tiukentuneiden jakeluaikataulujen 
myötä. Kolmannen osapuolen (esim. kuljetusyhtiö) mukanaolo hankaloittaa myöhästymisen 

syyn osoittamista. Tällöin saatetaan joutua laatimaan mittausmenetelmä, joka seuraa 

aikataulussa pysymistä jakelukanavan useammassa vaiheessa. Toisen esitetyn mittarin 

onnistuminen edellyttää, että tarkastelun alla olevat toimitukset voidaan kohdistaa varmasti 
oikeisiin tilauksiin. Mittarin heikkoutena on, että se ei anna mitään viitteitä siitä minkälaisia
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puutteita toimituksissa on ollut. Näin ollen sen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä on 

mahdotonta.

Caplice ja Sheffi (1994) ovat koonneet useita tuotteiden saatavuutta ja toimitusten oikea- 
aikaisuutta seuraavia mittareita. Seuraavassa on lueteltu edellä mainituista poikkeavia 

mittareita:

• Ei-toimitetut / myöhässä toimitetut rivit / tarkasteluajanjakso

• Ei-toimitetut / myöhässä toimitetut rivit / tilaus

• Toimitetut väärät tuotteet

• Vialliset tuotteet / tilaus

Aikatekijän mukanaolo kahdessa edellä mainitussa mittarissa toistaa jo mainitun ongelman 

oikea-aikaisuuden määrittämisestä ja mittaamisesta. Muuten mittarit sopivat kuvaamaan 

toiminnan tasoa vain absoluuttisina arvoina (rivit) tai suhdelukuina. Viallisten tuotteiden 

mittauksessa on ongelmana vian syntymisen toteamisen vaikeus; tuote voi vioittua eri 

vaiheessa jakeluketjua, ja jos ketjun osana on myös kolmas osapuoli, on vastuun osoittaminen 

hankalaa. Väärien ja viallisten toimitusten seuranta vaatii myös manuaalista mittaamista 

myymälätasolla, mikä on jo aiemmin todettu työlääksi toimintamalliksi.

Esitettyjen yksittäisten mittareiden ohella Bowersox ym. (1986, 97) tuovat esille vaihtoehtoisia 

mittayksiköitä mitattaessa toimitusvarmuutta. Näitä yksiköitä ovat mm. paino, tilavuus, ja 

kuljetusyksiköt, esim. laatikot ja lavat. Mittaustaso voidaan puolestaan valita tuotetason, 

tuoteryhmätason ja yksittäisen toimittajan välillä. Ongelmia tuotetason mittaamisessa tuottaa 

tietojen kerääminen ja ylläpitäminen. Tämän ongelman kanssa tekemisissä ovat vastaanottavan 

osapuolen lisäksi tavarantoimittajat, jotka eivät kykene erittelemään niitä tuotteita joissa 

toimitusongelmia on. Tuotetason tiedot ovat kuitenkin palveluasteen kehittämisen kannalta 

hyödyllisimpiä, koska niiden avulla päästään kiinni todellisiin ongelmiin. Tällaisessa 

tilanteessa esiin nousevat luvussa 3.2 esitetyt vuorovaikutussuhteet mittarien ominaisuuksien 

välillä. Mittaria laadittaessa joudutaan tekemään valinta kattavuuden ja hyödyllisyyden välillä. 

Lisäksi päätöksessä on otettava huomioon kustannustekijät, mikäli halutun tarkkuuden 

aikaansaamiseksi joudutaan tekemään mittavia investointeja tietojärjestelmiin tai siirtämään 

henkilöresursseja muista tehtävistä. Tilannetta monimutkaistaa myös se, että muutokset omissa 
järjestelmissä eivät välttämättä riitä, vaan niitä pitäisi tehdä myös tavarantoimittajan 

järjestelmiin, esimerkiksi sähköisen sanoman sisältöön.
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Ylläesitetyt mittarit sopivat rivimääräisenä seurantatyökaluina hyvin tuotantoteollisuuteen, 

jossa yksi tai muutama toimipiste ottaa vastaan rivimäärältään pienehköjä toimituksia. 

Toimituksia eri tavarantoimittajilta ei päivää kohden tule välttämättä useita. Erillinen 

vastaanottotoiminto huolehtii toimituksen tarkastamisesta ja toimittamisesta eteenpäin. Näin 

tiedot puutteista, viallisista tuotteista ja myöhästymisistä on helpompi koota yhteen tehtävää 

varten laaditun taulukkolaskentasovelluksen avulla ja saada näin kattava näkemys 

toimituskyvystä. Päivittäistavarakaupassa jo yksittäisen ketjun kohdalla tilanne on juuri 

päinvastainen: tarkistettavia toimituksia saattaa viikon aikana kertyä useita tuhansia (esim. 100 

myymälää, 25 toimitusta / myymälä / viikko). Tällöin jokaista tapahtumaa seuraavan 

mittarin/mittariston käyttöönotto vaatii huomattavia resursseja.

Mittareiden muuntaminen markkamääräiseen muotoon muodostaa myös omat ongelmansa. 

Toimitusten määräpoikkeamat vaikuttavat kahdella tavalla: tilausta pienemmät toimitukset 

voivat vaikuttaa myynnin kertymään, kun taas tilauksen ylittävät toimitukset kasvattavat 

sitoutunutta pääomaa. Myöhästymiset puolestaan vaikuttavat suoraan myyntiin, mikäli 

seurauksena on tuotteen loppuminen. Näiden tapausten ilmaiseminen markkoina vaatiikin 

hyvin tarkkaan määriteltyjä mittareita. Eri asia onkin, onko tällainen mittaustarkkuus 

perusteltavaa, poikkeamien merkityksen tuloksen kannalta tulisi olla ratkaiseva tekijä mittareita 

muodostettaessa.

Markkamääräiset mittarit ovat kuitenkin erittäin hyödyllisiä, koska ainoastaan niiden avulla 

voidaan tuoda esille tuotepuutteiden merkitystä myynnin kannalta. Esimerkiksi riveinä mitattu 

toimitusvarmuus voi olla 98 prosenttia mutta markkoina arvioituna se voi olla vain 95 

prosenttia. Tällöin puuterivit ovat olleet suhteessa arvokkaampia, mikä kaupan kannalta on 

haitallisempaa kuin arvoltaan pienempien rivien puuttuminen. Kaupan ja teollisuuden välisissä 

sopimuksessa edellytetään useimmissa tapauksissa tietyn toimitusvarmuustason toteutumista. 

Tällöin toimituspoikkeamien mittaaminen markkamääräisenä on liiketoiminnan tuloksen 

seuraamisen kannalta loogisin tapa.

Kaiken kaikkiaan edellä mainitut tavarantoimittajan toimituskykyä seuraavat mittarit ovat 

hankalia toteuttaa sellaisenaan päivittäistavarakaupassa. Seurauksena on helposti mittarien 

yksinkertaistaminen tarkkuuden kustannuksella tai mittaamisen perustaminen satunnaiseen 

toiminnan seurantaan, jolloin kertaluontoiset häiriöt prosessissa voivat vääristää tuloksia ja 

johtaa hätiköityihin reaktioihin. Selkeästi määritellyn mittariston, jonka avulla eri tekijöiden 
väliset syy-yhteydet nousevat esille, merkitys kasvaa sen mukaan, miten monimutkaisesta
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kokonaisuudesta on kyse. Viitekehyksen tällaisen mittariston suunnittelemiselle ja 

toteuttamiselle tarjoaa Balanced Scorecard-malli, joka esitellään seuraavassa kappaleessa.

3.5 Balanced Scorecard

Aiemmin tässä luvussa kuvailtua Kaplanin ja Nortonin kehittämää Balanced Scorecard (BSC) 

-mittaristoa voidaan hyödyntää myös tavarantoimittajan toiminnan arvioinnissa. Alunperin 

kyseinen mittaristo luotiin käytettäväksi yksittäisen organisaation oman toiminnan arviointiin. 

Sen tavoitteena oli laajentaa tarkastelun painopistettä pelkän lyhyen aikavälin taloudellisen 

tuloksen (vuosineljännes jne.) seuraamisesta muihin mittareihin sekä pitempään aikaväliin 

(Brewer & Speh 2000). Tämän moniulotteisuuden takia Balanced Scorecard sopii hyvin myös 

tarjontaketjun tarkasteluvälineeksi. Kuvassa 3-1 esitellään alkuperäinen Balanced Scorecard - 
mittaristo ja sen eri osa-alueet sekä niiden väliset vuorovaikutussuhteet.

Asiakasnäkökulma

Tavoitteet Mittarit

Taloudellinen näkökulma

Tavoitteet Mittarit

^W

Innovaatio ja oppiminen

Tavoitteet Mittarit

Sisäinen liiketoiminta

Tavoitteet Mittarit

Kuva 3-1 Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1992)

BSC-mallin hyödyntäminen tarjontaketjun arviointivälineenä edellyttää kuitenkin tiettyjä 

muutoksia mittariston osa-alueiden määrittelyssä. Alkuperäisessä mallissa ei kiinnitetty
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huomiota tarjontaketjun edellisiin vaiheisiin, vaan tarkastelun kohteina oli oma toiminta eri 

osa-alueineen sekä asiakkaiden tyytyväisyys. Näin ollen esimerkiksi logistiikan seuraaminen 
rajoittui pelkästään oman tuotanto- ja varastointitoiminnan sekä tarjontaketjun alavirtaan 

suuntautuvan materiaalivirran tarkasteluun. Mallin heikkoutena voidaankin tässä yhteydessä 

nähdä sen rajoittuminen tarkastelemaan organisaatiota yksittäisenä riippumattomana 

kokonaisuutena. Nykypäivän liiketoiminnassa täydellinen riippumattomuus muista yrityksistä 

on kuitenkin erittäin harvinaista. Alihankkijan tai tavarantoimittajan toiminnan vaikutusta 

yrityksen omien asiakkaiden tyytyväisyyteen ei pitäisi jättää nykymuotoisessa toiminnan 

mittaamisessa huomioimatta. Vaikka yritys pystyisi itse toimimaan lupauksensa mukaisesti, 

saattaa kumppanien toiminta heikentää oleellisesti asiakkaan kokemaa palvelun 

kokonaislaatua.

Mikäli päivittäistavarakaupan yritys on ulkoistanut toimintojaan, ei sillä ole juurikaan sellaisia 

logistiikkatoimintoja (kuljetus, varastointi), joita voitaisiin sisällyttää BSC-mallin pohjalle 
suunniteltuun mittaristoon. Kaupan logistiikka keskittyy silloin lähinnä jakelutoiminnan 

suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä tavarantoimittajien kanssa. Logistiikka on nykyisessä 

kilpailutilanteessa usein se kenttä, jolta kilpailuetua, esimerkiksi kustannustehokkuutta, 

lähdetään ensimmäiseksi hakemaan. Kaupan organisaatioilla onkin vahva vaikutusvalta 

toimialan jakelukanavien ja -toiminnan kehittämisessä. Useimmissa tapauksissa kaupan 

keskusliikkeet ovat jakeluketjun kehitysprojektien alulle panijoita. Säilyttääkseen markkina- 

asemansa joutuu teollisuus mukautumaan uusiin vaatimuksiin ja se on oltava myös valmis 

olemaan tiukemman tarkastelun alaisena. Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa tämä kehitys 
tulee saamaan yhä enemmän jalansijaa. Näin ollen on perusteltua sisällyttää myös 

tarjontaketjun ylävirran suorituskyvyn mittaaminen - ainakin tavarantoimittajien osalta - osaksi 

päivittäistavarakaupan käyttämää BSC-mittaristoa. Ketjun loppuasiakkaan, eli kuluttajan, 

näkökulmasta tavarantoimittajan ja kaupan välisen rajapinnan tarkastelu on loogista ja erittäin 

toivottavaa, koska siinä tapahtuvat poikkeamat heijastuvat välittömästi asiakkaaseen.

Kuvassa 3-1 esitetyssä perusmallissa oleva sisäinen liiketoiminta -ulottuvuus voidaankin 

päivittäistavarakaupan puolella laajentaa käsittämään myös myymälöihin suuntautuvan 

materiaalivirran tarkastelun. Brewer ja Speh (2000) ovat esittäneet BSC-malliin perustuvan 

tarjontaketjun suorituskyvyn mittariston, jossa Kaplanin ja Nortonin mallin sisältämän neljän 

osa-alueen sisältöä on uudistettu. Muutoksella on pyritty saavuttamaan paremmin ne seikat, 

joita yrityksen tulee seurata, kun arvioidaan tarjontaketjun hallintaan liittyviä tekijöitä.
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Uudistetussa mittaristossa yrityksen sisäisiä prosesseja tarkastelevaa ulottuvuutta on 

laajennettu seuraamaan koko tarjontaketjun tavoitteita. Näitä tavoitteita voivat olla mm. jätteen 

vähentäminen, läpimenoaikojen lyhentäminen ja joustava reagointi. Organisaation innovaatiota 

ja oppimista käsittelevä ulottuvuus on muunnettu mittaamaan tarjontaketjussa tapahtuvia 

parannuksia kuten tiedonkulkua ja prosessien kehittymistä. Asiakas ja taloudellinen näkökulma 

ovat periaatteiltaan samoja kuin alkuperäisessä Kaplanin ja Nortonin mallissa, tavoitteet ja 

tunnusluvut on johdettu kuitenkin tarjontaketjun hallinnasta.

Tämän työn viitekehyksenä käytetään BSC-mallia, mutta keskittyen tarjontaketjun ylävirrassa 

tapahtuvaan liiketoimintaprosessien mittaamiseen. Erityisenä mittaristopainopisteenä on 

tavarantoimittajan toimituskyvyn määrittäminen. Luvussa 4 esitellään viitekehys, jonka 

perusteella yritys voi suunnitella toimitusvarmuusmittariston.
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4 TOIMITUSVARMUUSMITTARISTON MÄÄRITTELYMALLI
Kuten johdanto-osiossa mainittiin, on tämän työn toisena teoriaa käsittelevänä tavoitteena 

laatia mittaristo, jota erityisesti päivittäistavarakaupan alalla toimiva yritys voi käyttää 

arvioidessaan tavarantoimittajiensa suorituskykyä tuotetoimitusten eri osa-alueilla. Tätä 

työkalua muodostettaessa on huomioitava, että tilaus-toimitusprosessin arvioiminen 

kokonaisuutena pelkästään yhden mittarin avulla ei onnistu. Tavarantoimittajan suorituskyvyn 

määrittämisessä on arvioitava monia seikkoja, jotka saattavat vaihdella tavarantoimittajan ja 

käytettävän jakelukanavan rakenteen perusteella. Tilaajan, eli myymälän, näkökulmasta 

täydellinen toimitus koostuu useista eri tekijöistä. Osa näistä tekijöistä liittyy suoraan 

tavarantoimittajan kykyyn toimittaa oikein tilattu tuote ja osa taas tavaratoimituksen 

laadullisiin ominaisuuksiin. Suorituskyvyn eri osa-alueet sekä niiden suorituksen kuvaaminen 

ja mittaaminen voidaan esittää kuvan 4-1 avulla.

Suorituskyvyn osa-alueet Mittaamisen painopiste

Varaston palveluaste

Jakelun toimivuus

Toimitusten oikeellisuus

Täydellinen toimitus Epätäydellinen toimitus

Toimitus tulee sovittuun 
aikaan oikeaan kohteeseen

Toimitettu tuote vastaa 
tilattua tuotetta laadullisesti 

ja määrällisesti

Tilattu tuote voidaan 
toimittaa suoraan varastosta

Kuva 4-1 Suorituskyvyn osa-alueet ja mittaamisen painopisteet
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Määriteltäessä yrityksen kykyä toimittaa tilatut tuotteet, eli milloin toimitus on täydellinen ja 

milloin epätäydellinen, on selvitettävä, mihin lähtökohtaan toiminnan arviointi perustuu: 

toimittajan lupauksiin vai tilaajan odotuksiin/vaatimuksiin. Tilanne vaihtelee 

toimialakohtaisesti, ja siihen vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi markkinoiden 

kehitysvaihe ja kilpailutilanne, alalla vallitseva käytäntö jne. Uusilla toimialoilla, joilla 

toimivia yrityksiä on vielä vähän ja/tai tuotantokapasiteetti suhteessa kysyntään alimitoitettu, 
joutuu asiakas suunnittelemaan oman toimintansa pitkälti tavarantoimittajan toiminnan 

ehdoilla. Asiakkaalla ei tällaisessa tilanteessa ole minkäänlaisia keinoja vaikuttaa toimittajaan. 

Sillä ei näin ollen ole myöskään mitään mahdollisuuksia asettaa sitovia vaateita 

tavarantoimittajalle suorituskyvyn suhteen. Tilauksia tehdessään saattaa asiakas joutua 
tyytymään valmistajan määrittämään toimituskiintiöön kapasiteettirajoitusten takia. Tällaisessa 

tilanteessa on luonnollista, että toimituskyky määritellään toimittajan lupausten täyttämisen 

perusteella. Arviointikriteerejä voivat olla esimerkiksi luvatun toimitusajan pituus, 

myöhästymisten määrä ja keskimääräinen kesto.

Kypsillä toimialoilla tilanne on päinvastainen edelliseen verrattuna. Voimatasapaino asiakkaan 

ja toimittajan välillä on hyvin erilainen, koska markkinoilla tarjonta riittää tyydyttämään ja 

joskus ylittämään kysynnän. Valmistajien näkökulmasta päällimmäisenä toiminnan tavoitteena 

on asiakkaiden tarpeiden mahdollisimman täydellinen tyydyttäminen. Tätä seikkaa korostaa 

tavarantoimittajien välillä käytävä kova kilpailu asiakkaista sekä markkinaosuuksien tavoittelu. 

Tällaisen tilanteen vallitessa asiakkaalla on mahdollisuus valita parhaiten oman organisaation 

tarpeet täyttävä partneri. Toiminnan arvioinnin ja mittaamisen lähtökohdaksi tulee 

luonnollisesti asiakkaiden odotusten tyydyttäminen ja joissakin tapauksissa odotusten 

ylittäminen. Vähittäiskaupan ja erityisesti päivittäistavaroiden kohdalla tilanne on kuvatun 

kaltainen. Myymälöiden pitää pystyä luottamaan tavarantoimittajien kykyyn toimittaa tilatut 

tuote-erät sovitussa aikajaksossa. Päivittäistavaroiden kohdalla toimitusajat ovat lyhyitä, 

periaatteena voidaan pitää tilauksen lähettämistä seuraavan toimituksen mukana. Samanlainen 

luottamus koskee tuotteisiin ja toimituksiin liittyviä laatuseikkoja kuten esimerkiksi tuotteiden 

päiväyksiä ja pakkaamista sekä kuormien rakennetta. Osa edellä mainituista seikoista voi olla 

määritelty ja kirjattu tavarantoimittajan ja kaupan välisiin sopimuksiin, mikä korostaa niiden 
aktiivisen seurannan tärkeyttä.

Kuvassa 4-1 esitettyjen mittaamisen osa-alueiden tunnusluvut ovat luonteeltaan ’kovia’ (Chow 

1994). Niiden lisäksi voidaan arvioida tavarantoimittajan valmiutta ja kykyä uudistaa ja
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kehittää toimintatapojaan. Kehityskohteita päivittäistavarakaupan puolella ovat mm. 

tilausmenetelmät (OVT valmius), jakelureittien, -aikataulujen joustavuus sekä kyky toimittaa 

myymälä- tai ketjukohtaisesti suunniteltuja kuormia.

Kun lähtökohta toimituskyvyn arviointiperusteille on määritelty, voi organisaatio ryhtyä 

suunnittelemaan yksittäisiä mittareita. Seuraavassa luvussa käydään läpi mittareiden 

suunnitteluun liittyviä seikkoja.

4.1 Yksittäisen mittarin määrittäminen

Luvussa 3 tuotiin esille yrityksen tilannetta kokonaisvaltaisesti seuraavan mittariston merkitys 

toiminnan ohjausvälineenä. Mittaristoa suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että hyvän 

mittausjärjestelmän rakennusvälineitä ovat yksittäiset mittarit. Luvussa 3.2 esiteltiinkin 

mittareilta vaadittavia ominaisuuksia. Näitä kriteereitä hyödynnetään yksittäisen tunnusluvun 

määrittämisessä. Tavarantoimittajan toimituskykyä seuraavia mittareita voidaan kuvata 
kolmessa eri tasossa, ja ne ovat kuvan 4-1 perusteella: varaston palveluaste, jakelutoiminnan 

toimivuus ja toimitusten oikeellisuus. Näiden eri osa-alueiden mittaamisessa on huomioitava, 

että yksi ainoa tunnusluku ei riitä antamaan kattavaa kokonaiskuvaa osa-alueen toimivuudesta.

Mittarin määritysprosessi tapahtuu vaiheittain alkaen mitattavan prosessin tunnistamisesta sekä 

kuvaamisesta ja loppuen mittarin käyttöönottoon. Nämä vaiheet voidaan parhaiten seuraavan 

kaavion (Kuva 4-2) avulla.
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C Prosessin kuvaus J
-a

Tunnista informaatiovirran yhteydet 
tuotevirtaan

V -CL
Mittauskohdan määrittäminen prosessissa

-Clc Mittarin määritys

-CL

C Mittarin käyttöönotto

Kuva 4-2 Mittarin määrittelyvaiheet 

Prosessin kuvaus

Toimitusvarmuusmittarin suunnittelussa ensimmäinen vaihe on siis mitattavan prosessin - eli 

tilaus-toimitusprosessin - kuvaaminen. Prosessin eri vaiheet on voitava tunnistaa, jotta 

pystytään määrittämään mittaustulokseen vaikuttavat tekijät. Moniosainen prosessi saattaa 

vaatia useampia mittareita, koska yhdellä mittarilla ei pystytä kuvaamaan koko prosessin 

toimivuutta. Kun kyseessä on toimitusvarmuuden mittaaminen, on ensinnäkin tunnistettava 

toimituspoikkeamien ja -virheiden mahdolliset syntymistilanteet. Prosessin kuvaamisessa 

voidaan käyttää erilaisia visuaalisia apuvälineitä kuten esimerkiksi vuokaavioita. Näin 

monimutkainenkin prosessi voidaan pilkkoa helposti ymmärrettäviin osiin. Kun prosessi on 

kuvattu, niin sen ohjaaja voi määrittää eri vaiheissa toimitusvarmuuteen vaikuttavat seikat. 
Tässä apuna kannattaa hyödyntää eri toimintoja suorittavia henkilöitä sekä toimintojen 

päälliköitä/ohjaajia eli henkilöitä, joilla on käytännön kokemusta kyseisestä toiminnosta. 

Prosessin määrittelyn avulla mittarin käyttäjä tietää tarkasti mittarin tuloksien merkityksen
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prosessin toiminnan kannalta. Prosessin ohjaajalla on selkeä näkemys siitä, mihin seikkoihin 

tulee kiinnittää huomiota jotta mittarin seuraamia tuloksia saadaan parannettua.

Tunnista informaatiovirran yhteydet tuotevirtaan

Ensimmäisen suunnitteluvaiheen jälkeen on tunnistettava informaatiovirtojen sisällön 

muodostuminen ja kulku mitattavan prosessin aikana. Tämä vaihe voitaisiin sisällyttää jo 

prosessin kuvausvaiheeseen, mutta se on tässä yhteydessä selkeyden vuoksi erotettu omaksi 

vaiheekseen. Tämä erottelu on tehty, koska sen avulla voidaan selkeämmin nostaa esille 

päivittäistavarakaupan ominaispiirteet. On kuitenkin huomioitava, että kaikissa tapauksissa 

erillistä informaatiovirtojen kuvausta ei ole tarpeellista tai edes mahdollista tehdä. Tämän takia 

se voidaan myös ohittaa kokonaan kuten kuvassa 4-2 on esitetty.

Päivittäistavarakaupan perinteisessä tilaus-toimitusprosessissa eivät tieto- ja tuotevirta ole 

liitoksissa toisiinsa koko sen ajan, mitä prosessin läpimeno vie. Tällöin prosessin tietyn 

vaiheen jälkeen tapahtuvat muutokset eivät tule esiin informaatiovirran sisällössä, vaan ne on 

tunnistettava ilman informaatiovirran hyödyntämistä. Informaatiovirran ja sen sisällön 

muodostumisen kartoituksen perusteella voidaan mittari ja sen tarvitsema informaatio 

määritellä oikein: mitä tietoja otetaan mukaan ja mitä jätetään ulkopuolelle.

Tämän suunnitteluvaiheen yhteydessä voidaan myös tehdä päätös toimitusvarmuuden 

mittauksen suorittamistavasta: manuaalisesti esimerkiksi myymälöissä vai automaattisesti 

tietojärjestelmiä hyödyntämällä. Tähän valintaan vaikuttaa kaksi eri tekijää. Ensimmäiseksi 

tulee selvittää, mitä tietoja ketjussa kulkee. Seuraavaksi on selvitettävä, millaisessa muodossa 

tieto kaupan ja tavarantoimittajien välillä kulkee. Jakelukanavan tietovirtoja (katkoviiva) ja 

tavaravirtoja (kiinteä viiva) päivittäistavarakaupassa voidaan esittää kuvan 4-3 avulla.
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Menekkitieto

Maksujärjestelmä

Varastonhallinta

Markkinointi / Myynti

Laskentajärjestelmä <

Logistiikkasuunnittelu

Vähittäiskauppa

Tilaustoiminto

Tavarantoimittaja

Tilaustenkäsittely

Vaihteleva

Kausittainen

Satunnainen

Kiinteä

Asiakas

Toimitus-
asiakirjat

Menekki-
ennusteet

Tuote

Laskutus

Tilaus

Maksu

Maksu

Tuote

Kuva 4-3 Jakelukanavan tietovirrat (mukailtu Fynes & Ennis 1993)

Jakelukanavassa säännöllisesti liikkuvat ja vakiomuodossa olevat dokumentit koostuvat tilaus-, 

toimitus- ja laskutusasiakirjöistä. Käytettävät dokumentit ovat joko sähköisessä tai 

paperimuodossa. Tiedonvälitysmuoto riippuu yleensä tavarantoimittajan valmiuksista siirtyä 

perinteisestä paperimuodosta sähköiseen tiedonvälitykseen. Näitä tiedonsiirtovalmiuksia 

tullaan käsittelemään myöhemmin tässä luvussa.

Sähköisesti hoidettu tilausliikenteen välitys sekä jossakin sähköisessä muodossa oleva 

toimitustieto ovat kuitenkin edellytyksiä tietojärjestelmiä hyödyntävälle mittaamiselle. Lisäksi 

sanomien on oltava vakiomuotoisia sekä sisällettävä tietyt tunnisteet, jotta mittaustulokset ovat 
luotettavia. Mittauksessa hyödynnettäviä tunnisteita ovat tuotekoodit, tilausnumerot, 

myymälätunnisteet jne. Päivittäistavarakaupan valtavat tilausrivimäärät - Ketjuedun tilaukset 

pelkästään Inexille ovat vuodessa noin 13 miljoonaa riviä - tekevät manuaalisesta 

mittaamisesta erittäin työlään toteuttaa, vaikka kyseessä olisikin pelkkään otokseen perustuva 
seuranta.

Mittauskohdan määrittäminen prosessissa

Kuten edellisessä luvussa osoitettiin, on tavarantoimittajan toimitusvarmuuden 

mittausmenetelmää suunniteltaessa pystyttävä tunnistamaan eri poikkeamatapaukset tilausta ja 

varsinaista toimitusta verrattaessa. Poikkeamatyyppien lajittelun avulla voidaan
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mittaustoimenpiteet kohdistaa oikeaan vaiheeseen prosessia. Tämän jälkeen voidaan määritellä 

raportointimenetelmät, jotka antavat mahdollisimman oikean tuloksen. Koska mittaaminen on 

tarkoituksenmukaisinta suorittaa automaattisesti tietojärjestelmiä hyödyntäen, milloin se vain 

on mahdollista, on myös kartoitettava, mitä tietoja elektronisista dokumenteista (kuormakirja ja 

lasku) sisältävät sekä miten hyvin niitä voidaan hyödyntää.

Sähköisten dokumenttien hyödyntämisen olennaisena edellytyksenä on tietokantojen ja 

tunnisteiden vastaavuus ketjun molemmilla osapuolilla. Tietokantojen tietueiden vastaavuuden 

ensimmäinen taso on tuotetaso, eli tuotenumero (esim. EAN-koodi). Huolehtimalla 

tunnisteiden vastaavuudesta vältytään mittausvirheen sisällyttämistä mittariin jo 

suunnitteluvaiheessa. Mittaustulosten oikeellisuuden varmistamiseksi on huolehdittava, että 

vertailut tehdään oikeiden tilaus- ja toimituserien kesken. Tämä onnistuu, mikäli 

tavarantoimittajan järjestelmät sisällyttävät dokumentteihinsa tilaajan tilausnumeron. Jos 

toimittajan tietojärjestelmä ei kykene toimittamaan tilaustunnisteella varustettua 

toimitusasiakirjaa tai laskua, on vertailu toteutettava muilla keinoin. Mittaamisen perustuessa 

sähköisten dokumenttien käyttöön on mittarin käyttäjän huomioitava kuitenkin, että saadut 

tulokset perustuvat toimittajan ilmoitukseen siitä, miten paljon se on pystynyt toimittamaan 

tilatusta määrästä suoraan varastostaan. Kuvassa 4-1 tämä mittaamisen painopiste nimettiin 

varaston palveluasteeksi. Tilausten ja toimitusten vertailu voidaan tehdä rivitasolla (line fill 

rate) tai tilaustasolla (order fill rate), ja käytettäviä yksiköitä voivat olla kappaleet, 

myyntiyksiköt, kilot jne.

Mittaaminen voi perustua myös manuaalisesti tehtävään toiminnan seurantaan ja tietojen 

tallentamiseen. Tällaista mittaamista ovat kuvassa 4-1 esitetyt jakelun ja toimitusten 

oikeellisuutta seuraavat tunnusluvut. Jakelussa ja toimitusten sisällössä tapahtuvat virheet sekä 

poikkeamat on todettava tapauskohtaisesti, joka nykyisin käytössä olevan teknologian 

puitteissa tapahtuu pääosin manuaalisesti.

Mittarin määritys

Edellisten vaiheiden suorittamisen jälkeen on vuorossa varsinaisen mittarin määrittäminen. 

Apuna tässä voidaan käyttää luvussa 3.2 esitettyjä mittarin kriteerejä: kuvaavuus, selkeys, 
hyödyllisyys, kattavuus, taloudellisuus, yhteensopivuus, yksityiskohtaisuus ja ohjausvaikutus. 

Mittarin laatijan on mietittävä, mitkä kyseisistä ominaisuuksista on mittariin sisällytettävä, 
jotta se tavoittaa tehokkaimmin mittauskohteen oleelliset tekijät. Toimitusvarmuuden eri osa- 

alueita seuraavia tunnuslukuja määritettäessä kaikkia edellä mainituista hyvän tunnusluvun
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kriteereistä ei välttämättä voida mittariin sisällyttää. Tämä johtuu kriteerien välisestä 

vuorovaikutuksesta kuten aiemmin kuvassa 3-1 esitettiin. Esimerkiksi mittarin kattavuutta ei 

voida tämäntyyppiseen mittaamiseen sisällyttää. Toimitusprosessi sisältää monia tyypiltään 

erilaisia vaiheita ja osa-alueita, joita ei yhdellä tunnusluvulla voida kuvata. Kattavuus - 

näkökulma on huomioitava tällöin kokonaisvaltaisen mittausjärjestelmän suunnittelussa. Siksi 

mittarin suunnittelussa on kiinnitettävä enemmän huomiota sen hyödyllisyyteen: mittari 

ilmaisee, mikä osa prosessista ei toimi kuten on määritelty. Organisaation kokonaistoiminnan 

kannalta negatiivista ohjausvaikutusta ei mittarilla tällaisessa tapauksessa puolestaan ole, 

koska kyseessä organisaation ulkopuolisen toiminnan arviointi. Teoreettisena vaarana voi olla. 

että tarjontaketjun ylävirran organisaatiot pyrkivät siirtämään vastuuta toiselle osapuolelle, 

esimerkiksi kuljetusyhtiölle. Tällöin mittarin suunnittelijan tehtävänä on huolehtia, että 

saatujen tulosten eri tekijät on huomioitu riittävän selkeästi.

Mittarin käyttöönotto

Ennen kuin mittari otetaan lopulliseen käyttöön, tulee sen toimivuutta testata ja tarkastella 

tuloksia hyvin kriittisesti. Pilotoinnin avulla voidaan tunnistaa mittarin toteuttamiseen, 

raportointiin ja tulosten oikeellisuuteen liittyviä ongelmia. Erityisen tärkeää testausvaihe on 

tietojärjestelmien avulla toteutettujen mittareiden kohdalla. Mittarien käyttämän informaation 

määrittäminen ja kaivaminen esiin järjestelmistä ei välttämättä onnistu luotettavalla 

tarkkuudella. Järjestelmien alkuperäiset asetukset eivät ehkä tue mittarin laatijan olettamuksia 

järjestelmästä saatavan informaation sisällöstä. Seurauksena on tällöin tuloksiltaan virheellinen 

mittari. Testaaminen kannattaa useimmissa tapauksissa suorittaa päivittäisestä toiminnasta 

erotetussa ympäristössä. Näin ei vaaranneta rutiiniprosessien läpimenoa tietojärjestelmissä.

Myös muuten kuin automaattisesti tietojärjestelmien avulla suoritettava mittaaminen tulisi 

testata ennen laajamittaista käyttöönottoa. Tavoitteena on suunnitella mahdollisimman tehokas 

mittausmenetelmä (esim. tarkastettuja kuormia tai rivejä/käytetty työtunti), jolloin 

toimintamallin testaamisen avulla voidaan poistaa ylimääräiset työvaiheet. Samalla voidaan 

arvioida, millaisilla resursseilla päästään tarvittaviin mittaustarkkuuksiin. Testaamisvaiheessa 

tulee viimeistään ottaa mukaan myös ne henkilöt, jotka mittaamista käytännön toiminnassa 
tulevat suorittamaan.

Onnistuneen testausvaiheen jälkeen voidaan mittari ottaa jatkuvaan käyttöön. Käyttöönotto ei 

kuitenkaan saa lopettaa mittarin tarkastelua. Mittarin toimivuutta tulee arvioida kahdella 
tasolla. Ensinnäkin toiminnan kehittyessä esim. käytetyn teknologian osalta on pohdittava,
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onko tunnusluku ajankohtainen ja paras mahdollinen mitattavan prosessin kuvaajana. Toisaalta 

on arvioitava, tavoittaako mittari organisaation ja koko tarjontaketjun tavoitteiden kannalta 

tärkeät osa-alueet optimaalisella tavalla. Mittarin käyttökelpoisuuden tarkastelu tulee suorittaa 

aika ajoin, varsinkin toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten yhteydessä.

4.2 Mittariston muodostaminen

Yksittäisten mittarien määrittämisen jälkeen on vuorossa mittariston muodostaminen. Hyvä 

mittausjärjestelmä tavoittaa prosessin kaikki osa-alueet kuten luvussa 3 kuvattiin. Tilaus- 

toimitusprosessissa nämä tekijät ovat varaston palveluaste, jakelun toimivuus sekä toimitusten 

oikeellisuus. Kaksi viimeksi mainittua mittaamisen osa-aluetta seuraa tavarantoimittajan 

toiminnallisia virheitä, kun ensimmäinen keskittyy tavarantoimittajan yleiseen kykyyn palvella 

asiakastaan. Seuraavaksi esitellään päivittäistavarakaupan tarpeita varten suunniteltu 

tavarantoimittajan suorituskykyä arvioiva mittaristo.

4.2.1 Varaston palveluaste

Ensimmäinen taso, jolla päivittäistavarakauppa voi arvioida tavarantoimittajan toimintaa, on 

sen kyky toimittaa tuotteet heti tilauksen saatuaan. Yleisimmin käytetty nimitys kyseiselle 

toimituskyvyn osa-alueelle on varaston palveluaste. Mittarin tarkoituksena on seurata, kuinka 

paljon tilatuista tuoteriveistä tilaaja saa toimittajalta suoraan tilauksen perusteella. Mittari 
voidaan toteuttaa markka-ja rivimääräisenä:

• Toimitetut rivit / tilatut rivit

• Toimitettujen rivien arvo / tilattujen rivien arvo

Tunnusluku perustuu tilausmäärien ja tavarantoimittajan ilmoittamien toimitusmäärien 

vertailuun. Näin ollen mittaaminen voidaan suorittaa hyödyntämällä olemassa olevaa tilaus- ja 

toimitusinformaatiota. Vaihtoehtoisia mittaamisen suoritustapoja on kaksi: tietojärjestelmiä 
hyödyntävä ja manuaalinen mittaaminen.

Automaattisen mittausmenetelmän valintaa tukevat monet seikat. Koska kyseessä on 

asiakkaalle lisäarvoa tuottamaton toiminta, on se loogisinta suorittaa mahdollisimman pienellä 

resurssien käytöllä. Myymälätasolla suoritettava mittaaminen kuluttaa rajallisia 
työtuntiresursseja ja vie näin aikaa esillepano- ym. myymälätoiminnoilta. Lisäksi myymälöiden 

tulokset on koottava yhteen, mikä puolestaan kuluttaa resursseja ketjun tukiorganisaatiossa. 

Mittaamisessa tapahtuvien virheiden (merkintä, tallennus jne.) todennäköisyys kasvaa, mitä
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enemmän joudutaan tekemään manuaalisia tallennuksia. Myymälähenkilökunnan erilaiset 

valmiudet tällaisen tehtävän suorittamiseen voivat vaikuttaa saatuihin tuloksiin, mikä vie 

pohjan tulosten luotettavuudelta. Vähittäistavarakaupassa, jossa tavarantoimittajien valmiudet 
sekä sisään että ulospäin suuntautuvan informaation (tilaus-, toimitus- ja laskutussanomat) 

välitysmuodon suhteen vaihtelevat, on tilannetta yksinkertaisin selittää seuraavan kuvan avulla.

Sähköinen tilaussanoma Sähköinen tilaussanoma Sähköinen tilaussanoma

Toimitus-ja laskutus- 
dokumentit paperilla

Paperi toimitusasiakirjat 
Sähköinen laskutus

Sähköinen kuormakirja 
ja laskutus

Tilaussanoman
muoto Puh / fax -tilaus Puh / fax -tilaus Puh / fax -tilaus

Toimitus-ja laskutus- 
dokumentit paperilla

Paperi toimitusasiakirjat 
Sähköinen laskutus

Sähköinen kuormakirja 
ja laskutus

Toimitus-ja laskutussanoman muoto

Kuva 4-4 Tavarantoimittajien valmiudet informaationvälityksessä

Kuten kuvasta 4-4 käy ilmi, voi tavarantoimittajilla teoriassa olla hyvin erilaisia valmiuksia 

käytettävien sanomamuotojen suhteen. Käytännössä tilanne ei kuitenkaan ole aivan niin 

kirjava. Laskutus tapahtuu nykyään miltei pelkästään sähköisesti OVT-sanomana lukuun 

ottamatta satunnaisesti käytettyjä pienempiä tavarantoimittajia. Toimitusasiakirjojen 

(kuormakirja, toimitusluettelo) kohdalla paperiversiot ovat päivittäistavarakaupassa vielä 

vallitseva käytäntö. Sähköinen toimitussanoma on vasta tekemässä tuloaan; ennen 

laajamittaista käyttöönottoa on osapuolien sovittava sanoman sisällöstä sekä selvitettävä 

elektronisen dokumentin hyödyntämiskeinoja oman toimintansa kannalta. Syitä paperiversion 
asemaan on siis käytännössä:

1. Dokumentteja käytetään lähinnä apuna lähetysten tarkastamisessa ja reklamaatioiden 

teossa. Myymälät eivät ole valmiita luopumaan kuormien mukana tulevista 

dokumenteista, koska korvaavaa toimintatapaa ei ole kehitetty.
2. Vanhat eriytetyt tietojärjestelmät eivät ole pitäneet sisällään mahdollisuutta 

toimitusasiakirjojen sähköiseen välittämiseen asiakkaille. Vasta uusissa integroiduissa 

toiminnanohjausjärjestelmissä, kuten esimerkiksi SAP R/3, on mukana tämä 
mahdollisuus.
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Tilausten välityksen kohdalla puhelimen ja faxin välityksellä suoritettu tilaaminen on vielä 

useiden tavarantoimittajien kohdalla käytetty menetelmä. Sähköinen tilaaminen lisääntyy 

kuitenkin koko ajan uusien tietojärjestelmien ja tietoliikenneratkaisujen myötä. Aloitteen 

tekijöinä muutoksessa on yleensä kauppa, joka kehittää tilaustoimintaa osana muiden 

prosessien kehittämistä. Näin ollen yleisimmät tilanteet käytettyjen tavarantoimittajan 

informaatiovälitysmuotojen kohdalla ovat kuvassa 4-4 harmaalla korostetut laatikot.

Kuvan 4-4 perusteella voidaan tietojärjestelmiä hyödyntävä varaston palveluaste -mittari laatia 

kahdella tavalla. Molempien mallien toimivuuden ehdottomana edellytyksenä on, että kaikki 

tilaukset kyseiselle tavarantoimittajalle tehdään sähköisesti. Muuten on vaarana, että esim. vain 
90 % tilauskannasta verrataan kuormakirjaan, jonka perusteella 95 % koko tilauskannasta on 

toimitettu. Mittarin antama tulos on yli 100 %:a, jolloin sen kuvaavuus on erittäin heikko.

Ensimmäinen tapa mitata palveluastetta on verrata sähköisessä muodossa olevaa 

tilausinformaatiota tavarantoimittajien lähettämiin sähköisiin kuormakirjoihin. Näin 

muodostettu tunnusluku on tarkka, koska sen avulla voidaan myymäläkohtaisia tilauksia 

verrata suoraan vastaaviin toimituksiin. Tunnisteina käytetään tällöin tilausnumeroita, jotka 

sisältyvät molempiin dokumentteihin. Tarvittaessa mittaaminen voidaan suorittaa myös 

tuotetasolla tuotenumeroiden perusteella. Tuotetason mittaaminen edesauttaa myös 

kampanjatuotteiden saatavuuden seuraamista.

Hyödynnettäessä sähköisiä kuormakirjoja ja tilauskantaa voidaan vertailu tehdä myös rivi- sekä 

markkamääräisenä. Näin mittarin käyttäjä voi seurata, minkälaisia eroja on toimitettujen 

rivimäärien ja niiden arvon välillä verrattuna tilauksiin. Pelkkä rivimääräinen mittaaminen ei 

paljasta saamatta jäävien rivien mahdollista vaikutusta myynnin kehitykseen. Arvokkaiden eli 

ABCD-luokittelun mukaisten А-tuotteiden puuttuminen on myymälän kannalta haitallista, 

koska kyseessä ovat myyntivolyymiltaan ja katteeltaan parhaimmat nimikkeet. Käyttäjän 

kannalta mittarin hyödyllisyys kasvaa, mikäli molemmat ulottuvuudet saadaan sisällytettyä 

siihen.

Toinen tapa suorittaa mittaaminen on verrata valitun ajanjakson markkamääräistä 

tilausvolyymia vastaavan ajanjakson laskuihin. Tämä on ainoa vaihtoehto tilanteissa, joissa 

tavarantoimittaja ei pysty toimittamaan sähköistä kuormakirjaa mutta lähettää sähköisessä 

muodossa olevan laskun. Tällöin organisaatiossa on tarkastettava, minkä pituisilta ajanjaksoilta 

kukin tavarantoimittaja laskutuksen suorittaa sekä sen jälkeen määritettävä käytäntö, jolla
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tilauskanta kyseiseltä jaksolta säilytetään. Tämän mittaustavan käyttökelpoisuuden 

edellytyksenä on, että laskut eivät sisällä ylimääräisiä veloituskohteita kuten esimerkiksi 

kuljetusapuvälineitä (laatikot jne.). Lisäksi mittaamista edesauttaa tavarantoimittajan tasainen 

laskutustahti. Näin vertailutiedon koonti helpottuu huomattavasti.

Jälkimmäinen mittaustapa on kuitenkin useassa suhteessa ensin esitettyä mallia heikompi. 

Tavarantoimittaja pystyy toimittamaan sähköiset kuormakirjat periaatteessa heti sen jälkeen, 

kun tilatut tuotteet ovat kuitattu varastonhallintajärjestelmiin kerätyiksi. Laskutus puolestaan 

tapahtuu selkeästi hitaammassa tahdissa, jolloin aikaväli mitattavan prosessin ja tulosten 

saamisessa kasvaa pidemmäksi. Aikavälin kasvu puolestaan heijastuu mahdollisten 

korjaustoimenpiteiden nopeudessa. Jälkimmäisessä mallissa ei myöskään ole samanlaisia 

mahdollisuuksia vertailla toimituksia rivien toteutumisen osalta. Muutenkin tilanteen 

syvällinen analyysi ei ole mahdollista ilman merkittäviä resurssipanostuksia. Tämän takia on 

suositeltavaa toteuttaa ensimmäinen malli, jos se vain on mahdollista.

4.2.2 Jakelun toimivuus

Tavarantoimittajan tai logistiikkayhtiön jakelun toimivuutta voidaan tarkastella usealla tasolla. 

Ensimmäisenä tarkastelukohteena voidaan pitää jakelun suorittamista sovitun aikataulun 

mukaisesti. Tässä käytettäviä tunnuslukuja voivat olla mm. seuraavat:

• Myöhästyneet toimitukset / seurantajakso

• Myöhästyneet toimitukset / kaikki toimitukset

Toimitusten oikea-aikaisuutta voidaan seurata tavarantoimittajan käyttämästä jakelumallista 

riippuen kahdella tavalla. Terminaalitoimittajien kohdalla kuormien saapumista seurataan 

terminaaleissa. Tämä valvonta voidaan suorittaa manuaalisesti, koska tallennusvirheiden riski 

ja aiheutuva lisätyömäärä eivät ole merkittäviä. Koska terminaalien toiminnasta vastaavat 

yleensä erilliset logistiikkayhtiöt, tulee kaupan sopia niiden kanssa tarkasti 

seurantamenetelmistä, jotta tietojen vertailtavuus terminaalien ja tavarantoimittajien välillä 

onnistuu. Lisäksi kaupan ja loppujakelusta vastaavan tahon tulee yhdessä määritellä, milloin 

toimituksen myöhästyminen on niin merkittävä, että se vaikuttaa loppujakelun aikataulussa 

pysymiseen.

Suoraan myymälään toimittavien tavarantoimittajien seuranta voidaan toteuttaa samalla 

periaatteella kuin edellä esitetty malli. Myymälä- ja tavarantoimittajamäärien takia seuranta 

kannattaa rajata otospohjaiseksi vaihdellen seurannan alla olevia maantieteellisiä alueita ja
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tavarantoimittajia. Kaikenkattavan mittaamisen läpivieminen on raskasta sekä myymälätasolla 

että tukiorganisaatiossa. Kontrollirajojen määrittelyn yhteydessä logistiikan ohjauksen tulee 

tarkkaan pohtia myöhästymisten todellista vaikutusta toimintaan myymälässä.

Toinen tarkastelukohde jakelun toimivuuden osalta on siinä tapahtuvat virheet. Virheitä voivat 

olla osan tai koko lähetyksen toimittaminen väärään myymälään, puutteellinen toimitus 

(kuormakirjaan merkitty rullakko tai lava puuttuu) tai kuorman vaurioituminen kuljetuksen 

aikana (kylmäketju katkeaa tai tuote muuten vaurioituu). Näitä ongelmia voidaan seurata ja 

raportoida sekä terminaaleissa että myymälöissä normaalien vastaanottorutiinien yhteydessä. 

Käytettävät mittarit voidaan muotoilla seuraavasti:

• Väärin toimitetut lähetykset / toimitetut lähetykset

• Puutteelliset lähetykset / kaikki lähetykset
• Vaurioituneet lähetykset / kaikki lähetykset

Kaikki edellä kuvatut ongelmatilanteet voidaan sisällyttää yhteen mittariin, mutta erittely 

auttaa tavarantoimittajaa tai kuljetusyhtiötä paremmin kehittämään toimintaa. Mittarien 

suunnittelussa on tärkeää huomioida, että jos jakelukanavassa on useampia osapuolia, niin 

virheiden syntymiskohta voidaan selkeästi osoittaa. Mittarien muuntaminen markkamääräisiksi 

ei välttämättä tuo sen käyttäjälle sellaista lisäarvoa, mikä ylittäisi sen aiheuttamat 

lisäkustannukset. Tunnusluvun tärkeimpänä tehtävänä on näyttää, miten paljon 
jakelutoiminnassa kyseisiä virhetilanteita esiintyy.

4.2.3 Toimitusten oikeellisuus

Myymälöihin saapuvien kuormien oikeellisuuden kontrollointi perustuu niiden fyysiseen 

tarkastamiseen. Tavoitteena on varmistaa, täsmääkö tavarantoimittajan ilmoitus toimituksen 

sisällöstä varsinaisen sisällön kanssa, jolloin pelkän informaatiovirran hyväksikäyttö ei riitä. 

Tämän mittarin avulla pyritään tavoittamaan tuotteiden keräilyssä, pakkaamisessa jne. 

tapahtuneet virheet. Lähetyksessä mahdollisesti olevia virheitä ovat väärä tuote, virheellinen 

määrä ja vaurioitunut tuote. Jokainen näistä virhetilanteista voidaan kirjata erillisenä 

tunnuslukuna tai koota yhteen tunnuslukuun. Mahdollisia mittareita ovat:

• Virheelliset toimitusrivit / tilatut rivit
• Puutteiden mk-arvo / tilausten arvo

Mittaria suunnitellessa tulee kartoittaa, miten merkityksellisiä yksittäiset virhetyypit ovat ja 

kannattaako ne ilmoittaa erikseen vai kokonaismääränä. Mittarin laatija joutuu miettimään
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tavoitteet mittarin tavoittaman yksityiskohtaisuuden suhteen. Tavarantoimittajan kannalta 

mahdollisimman tarkka erittely virheistä helpottaa esimerkiksi korjaavia toimenpiteitä 

keräilytoiminnan osalta. Kauppaa puolestaan kiinnostaa virheiden rahallinen arvo ja vaikutus 

myyntiin. Markkamääräisten mittarien laadinnassa joudutaan ratkaisemaan, miten väärä tuote 

ja määräerot otetaan laskennassa huomioon.

Tämäntyyppinen mittaaminen perustuu henkilöresurssien käyttöön, jolloin mietittäväksi tulee, 

minkä verran esim. myymälätasolla siihen voidaan työtunteja käyttää. Toimintaan myymälässä 

ei kuulu pelkästään kuormien tarkastus hyllytyksen yhteydessä vaan mukaan pitää lukea 

reklamointien teon vaatima aika ja sen aiheuttamat kustannukset. Kokonaisen myymäläketjun 

toimesta suoritettavan mittaamisen tulosten kerääminen ja kokoaminen vaatii huomattavia 

panostuksia myös ketjun ohjauksesta huolehtivassa organisaatiossa. Tämän takia tuleekin 

pohtia sellaisia toimintamalleja, jotka voidaan toteuttaa mahdollisimman vähäisin panostuksin 

mittaustarkkuuden säilyessä tarpeellisella tasolla.



49

5 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA JA CASE KETJUETU OY
Tässä luvussa tullaan aluksi käsittelemään yleisesti vähittäiskaupan kehityspiirteitä viime 

vuosien aikana. Tarkastelukohteena on sekä ulkomainen että kotimainen alan kehitys. 

Tarkoituksena on kuvata, miten toimialalla tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet nykyisin 

vallalla olevaan tilanteeseen. Tämän muutoksen tunteminen on tärkeää, jotta voi ymmärtää 

toimitusvarmuuden ja sen mittaamisen merkityksen päivittäistavarakaupassa.

Lisäksi tässä luvussa esitellään tutkimustyössä ollut case-yritys Ketjuetu Oy. Kohdeyrityksen 

tilanteen kuvaus perustuu omiin havaintoihin: olen ollut mukana Ketjuedun ja Inex Partners 

Oy:n yhteisessä PT-kehitystyöryhmässä maaliskuusta 2000 alkaen. Tämän tutkielman 
puitteissa olen lisäksi haastatellut yrityksen edustajia (listaus henkilöistä on liitetty 

lähdeluetteloon). Ensisijaisena tiedonlähteenä tilaus-toimitusprosessin kuvauksessa on ollut 

Ketjuedun logistiikan suunnittelupäällikkö Jussi Tolvanen.

5.1 Vähittäiskaupan kehitys

Vähittäiskaupassa on parin viime vuosikymmenen aikana tapahtunut muutoksia, jotka ovat 

koskeneet sekä alan rakenteita että toimintatapoja. Edelläkävijöitä kaupan kehittämisessä ovat 

perinteisesti olleet Yhdysvaltojen lisäksi Iso-Britannia ja Ranska. Esimerkkeinä voidaan 

mainita Iso-Britanniassa vallalla oleva kaupan omien merkkien yleisyys ja Ranskassa suurten 

hypermarket-myymälöiden kehittäminen. Vähittäiskaupan kehitykseen ovat vaikuttaneet myös 

lainsäädäntöön ja perusinfrastruktuuriin liittyvät seikat. Suomessa esimerkkinä voidaan mainita 

kauppojen aukioloajoista ja myymäläkoosta käyty keskustelu. Myös kaavoitus on yksi 

tärkeimpiä myymälärakenteen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Taulukossa 5-1 on lueteltu 
merkittävimpiä kaupan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa.

Taulukko 5-1 Kaupan kehityksen yleisiä suuntia (Kasso 1995, 29)

Kaupan kehityksen yleisiä suuntia
• keskittyminen • myymäläverkoston supistuminen

• ketjuuntuminen • kokonaispinta-alan lievä kasvu
• yksikkökoon kasvu • asiakaslähtöisyys

Suomessa päivittäistavarakauppa on erittäin keskittynyttä, markkinoita hallitsee muutama suuri 

keskusliike ketjuineen. Näihin suuriin ketjuihin kuulumattomien liikkeiden myynnin osuus



50

päivittäistavarakaupasta on noin 5%. Keskusliikkeet ovat ketjuttaneet toimintaansa 1980- 

luvulta lähtien. Edelläkävijöitä tässä ovat olleet osuustoiminnalliset Eka (nykyinen Tradeka) ja 

SOK. Kaupan ryhmittymien markkinaosuudet vuonna 1999 on esitetty kuvassa 5-1.

Muut

K-ryhmä 
37,8 %

Tradeka/Elanto 
12,3 %

par-ryhmä 
9,8 %

Stockmann/Sesto 
2,9 %

VVihuri
4,4 %

Kuva 5-1 Markkinaosuudet kaupparyhmittäin 1999 (A.C. Nielsen 2000)

Pienten myymälöiden määrä Suomessa on vähentynyt kahden vuosikymmenen ajan; erityisesti 

tämä kehitys on näkynyt syrjäseuduilla. Tämä selittyy osittain suuriin kaupunkeihin 

suuntautuneella muuttoliikkeellä, joka on vähentänyt palvelujen tarvetta maaseudulla. 

Pienmyymälöiden kilpailukykyä ovat heikentäneet myös suurten super- ja hypermarkettien 

yleistyminen. Esimerkiksi vuonna 1999 pienten myymälöiden määrä laski 186:11a 1571 

myymälään kun taas isojen hyper- ja supermarketien määrä nousi 39:llä 415 myymälään. 

Kuvaavaa tilanteelle on, että vaikka myymälöiden kokonaismäärä on laskussa, on 

kokonaispinta-ala lievässä nousussa. Myynnin painopiste on selvästi jo isoissa yksiköissä, sillä 

niiden osuus päivittäistavarakaupasta oli vuonna 1999 45,9% (A.C. Nielsen 2000). 

Suurmyymälöillä haetaan sellaista kilpailuetua jota pienet yksiköt eivät voi asiakkailleen 

tarjota. Tällaisia ovat edullinen hintataso, laajat valikoimat, hyvä saavutettavuus ja 
mahdollisuus tehdä ostokset koko perheen voimin. Näin ollen suuria yksiköitä voidaan 

perustella asiakaslähtöisyydellä: ne tarjoavat samanaikaisesti laajat edulliset valikoimat 

miellyttävässä ympäristössä. Suurmyymälöiden logistisia etuja ovat:

• Suuret tavaraerät ovat edullisimpia ostaa ja toimittaa perille.
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• Suuret myymälät sijoittuvat yleensä liikenteellisesti pienempiä edullisemmin ja 

mahdollistavat nopeamman tavarankäsittelyn.

• Suuret myymälät panostavat pieniä enemmän tietotekniikkaan ja perustavat siten 

tilauksensa edullisuuteen tehokkaammin kuin pienet.

• Asiakkaan osuus jakelukustannuksista on suurissa myymälöissä isompi kuin pienissä 

(Kasso 1995, 22).

Kaupan keskittyminen ja ketjuuntumisen lisääntyminen ovat ajan myötä muuttaneet alan 

voimasuhteita siirtäen valtaa teollisuudelta yhä enenevässä määrin kaupalle. Keskitetty 

hankinta ja kuljetusten siirtäminen kaupan keskusliikkeiden tai erillisten logistiikkayhtiöiden 

ohjaukseen ovat merkkejä tästä kehityksestä. Aikaisemmin valmistajat ovat hoitaneet kaiken 

itse myynninennustamisesta tuotteiden jakeluun, jolloin tuloksena on ollut joustamaton ja kallis 

järjestelmä, joka ei ole toiminut tehokkaasti. Seurauksena on ollut sekä ylituotannosta johtuvia 

liikavarastoja että puutetilanteita. Muita valtasiirtymän merkkejä ovat kaupan omat 

merkkituotteet (private label), jotka saattavat kilpailla tasaveroisesti teollisuuden omien 

merkkituotteiden kanssa (Finne & Kokkonen 1998).

Kaupan ja teollisuuden välisen valtatasapainon muuttuminen ei kuitenkaan ole merkinnyt 

siirtymistä kohti entistä tiukempaa omien etujen ajamista. Kansainvälistymisen, markkinoiden 

avautumisen ja uusien kilpailijoiden ilmaantumisen myötä useat kauppakumppanit ovat 

tunnistaneet läheisemmän yhteistyön tuomat pitkän aikavälin hyödyt. Perinteisesti etäiset ja 

joskus epäluuloiset suhteet ovat alkaneet muodostua partnership-tyyppisiksi suhteiksi, joiden 

perustana on keskinäinen sitoutuneisuus, avoimuus ja yhteistyö (Poirier & Reiter 1996, 25). 

Tunnetuimpana esimerkkinä tällaisesta suhteesta päivittäistavarakaupassa voidaan mainita 

Wal-Martin ja Procter & Gamblen allianssi, jossa yritykset yhdessä suunnittelivat uudelleen 

toimintatapansa ja päätyivät tavarantoimittajan vastuulla olevaan täydennyksiin hyödyntäen 

kaupalta saatuja menekkitietoja (Christopher 1992, 166-167).

Iso-Britannian päivittäistavarakauppa ja sen logistiikka on ollut edelläkävijä Euroopassa. Siellä 
tapahtuneet muutokset ovat usein esiintyneet muualla Euroopassa, tosin tietyllä viiveellä. 

Cooper ym. (1994, 101) ovat tunnistaneet Ison-Britannian tilanteessa kolme keskeistä piirrettä:

• tarjontaketjun ohjaamisen tehostaminen tietotekniikan käytöllä

• myymälöiden myyntitilan lisääminen varastotilaa vähentämällä ja

• kaupan ydinosaamiseen kuulumattomien toimintojen kuten kuljetusten ja varastoinnin 
ulkoistaminen.
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Kehittyneiden tietojärjestelmien merkitys viime vuosien muutoksessa on ollut merkittävä. 

Oikea-aikaisen ja tarkan tiedon saatavuus edullisin kustannuksin on edesauttanut kaupan alalla 

uusien toimintatapojen omaksumista (Walters 1994, 97). Sähköinen tiedonsiirto (Electronic 

Data Interchange eli EDI tai organisaatioiden välinen tiedonsiirto eli OVT) auttaa 

tarjontaketjun osapuolia tehostamaan toimintaansa tiedonkulun nopeutumisen kautta. 

Kassapäätejärjestelmät (Point Of Sale eli POS) puolestaan tarjoavat reaaliaikaista tietoa 

menekistä, minkä avulla on saavutettu kustannussäästöjä sekä parannettu 

asiakastyytyväisyyttä. Nimikekohtainen menekkitieto on tarpeellista niin kaupalle kuin 
teollisuudelle, kun suunnitellaan valikoimia sekä tuotetäydennyksien koostumusta ja 

jaksottamista. Edellytyksenä on kaiken hyödyn irtisaamiselle on tietenkin, että tietoa jaetaan 

tarjontaketjun jäsenille eikä se jää esim. vain kaupan haltuun.

Myyntitilan lisääminen varastotilojen kustannuksella on suoraa seurausta tiukentuneesta 

kustannuskontrollista. Vain myyntitilasta saadaan tuottoja ja varastointiin käytetyn tilan 

vaihtoehtoiskustannus voi olla erittäin suuri erityisesti kaupunkien keskustoissa. Valikoimien 

kasvattaminen edellyttää usein myös lisätilan käyttöönottoa. Jakelun rakenteen muutos eli 

siirtyminen alueellisten jakelukeskusten käyttöön on myymälöissä pidettävistä varastoista 

tullut tarpeettomia koska tuotetäydennykset ovat nopeasti saatavilla (Cooper ym. 1995, 108). 

Samalla on avautunut mahdollisuuksia siirtää joitakin myymälöissä tehtäviä työvaiheita 

taaemmaksi tarjontaketjussa. Tällaisia toimintoja voivat olla terminaaliin eri 

tavarantoimittajilta saapuvien kuormien purku, lajittelu ja kokoaminen 

tavararyhmäkokonaisuuksiksi, tuotteiden punnitus ja hinnoittelu jne.

Kovenevan kilpailun myötä kauppa ja teollisuus on joutunut tehostamaan toimintaansa sekä 

miettimään kokonaan uusia toimintatapoja. Logistiikka onkin ollut keskeinen alue, kun 

tarjontaketjussa on lähdetty hakemaan kustannussäästöjä. Logistiikan osuuden kaupan 

“jalostusarvosta“ arvioidaankin olevan yli 70%, kun mukaan otetaan kaikki tuotteiden 

käsittelyyn, kuljetukseen, varastointiin, ja pakkaamiseen liittyvät työvaiheet sekä näiden 

vaatimat tiedonsiirto- ja käsittelytoiminnot (Alhava & Tuori 1997, 4). Suomessa tarjontaketjun 

tehokkuuden lisääminen on aloitettu jakelutoimintaa kehittämällä, mikä onkin ymmärrettävää 

kun otetaan huomioon maantieteelliset seikat. Lisäksi Suomi on poikennut selvästi muista 

Euroopan maista siinä, että teollisuus on perinteisesti hoitanut noin 60 %:a päivittäistavaroiden 

jakelusta myymälöihin. Ruotsissa vastaava määrä on 40 ja Englannissa ja Saksassa 20 

prosenttia (Home 1996, 57). Esimerkkinä jakeluratkaisujen kehityksestä voidaan mainita
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kaupan hankinnan ja kuljetusten ulkoistaminen erillisille yhtiöille kuten esim. Inex Partners ja 

Finnfrost; erikoista järjestelyssä on se, että kyseiset yhtiöt palvelevat keskenään kilpailevia 

yrityksiä. Ydinosaamisen ulkopuolisten tehtävien siirtäminen kolmansille osapuolille onkin 

ollut yksi 1980-luvun lopulla alkaneen jakelun palvelukeskeisen kehityksen keskeisiä piirteitä 

(Haapanen & Vepsäläinen 1999). Näin kauppa on voinut keskittyä enemmän asiakkaiden 

tarpeiden tyydyttämiseen eli valikoimanhallintaan, myymälöidensä ja palvelukonseptiensa 
kehittämiseen.

Päivittäistavarakaupan ja teollisuuden yhteistyölle on 1990-luvun puolesta välistä eteenpäin 

kehitetty myös uusi kokonaisvaltaisempi ajattelumalli eli ECR-toiminta (Efficient Consumer 

Response - asiakaslähtöinen tarjontaketjun hallinta). Tässä alunperin USA:sta lähtöisin 

olevassa ajattelumallissa tarkastelun kohteena on koko toimialan jakeluketju ja pyrkimyksenä 

on edistää kumppanien välistä toiminnan koordinointia. Lähtökohtana oli havainto, että erittäin 

tiukan kilpailun takia koko ketjun tavoitteeksi tulisi asettaa tuotteen toimittaminen 

loppuasiakkaalle kaikki ylimääräiset kustannukset poistaen (Zairi 1998). Toiminnan osa-alueita 

ovat tuotetäydennys, menekinedistämistoimien suunnittelu, valikoimahallinta sekä uusien 

tuotteiden lanseeraus. Tavoitteena on tehostaa tarjontaketjun toimintaa (esim. varastoinnin 

vähentäminen) ja toimia asiakaslähtöisemmin. Keinoja joilla näihin tavoitteisiin pyritään on 
kolme (Finne & Kokkonen 1998, 41):

1. Kysynnän hallinta, jonka avulla asiakkaan tarpeet ja käyttäytyminen tunnetaan ja jonka 
avulla muodostetaan tuotevalikoimat.

2. Toimitusten hallinta tarjontaketjun jäsenten kesken, minkä avulla asiakkaan tarpeet 

voidaan täyttää mahdollisimman tehokkaasti

3. Tietojärjestelmät ja niiden tarjoamat menetelmät, jotka ovat edellytys kahden edellisen 

kohdan onnistuneelle toteuttamiselle.

Vaikka ECR on käsitteenä suhteellisen uusi, ei se sisällä juurikaan uutta vaan on paremminkin 

kaupan alan sovellus muista liiketoiminnan johtamismalleista, kuten esim. laatujohtaminen 

(Total Quality Management) ja liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu (Business Process 

Re-engineering). Uutta on lähinnä sen lähestymistapa vähittäiskauppaa pitkään vaivanneeseen 

ongelmaan eli tavaran työntämiseen eteenpäin tarjontaketjussa ainoastaan omaa toimintaa 

optimoiden. ECR:ssä toiminta perustuu loppuasiakkaan käyttäytymiseen, jolloin siirrytään 
todellisuudessa kysyntälähtöiseen malliin. Tämän saavuttamiseksi jakeluketjun osapuolet 

toimivat yhteistyössä perinteisen vastakkainasettelun sijaan. Lisäksi pyritään toimimaan, niin
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että ketjun jokainen osapuoli hyötyy laajenevasta yhteistyöstä, jolloin kyseessä on ns. win/win- 

tilanne.

Matkaa tavoitetilaan on vielä ja onkin todennäköistä että täysimittaista ECR-toimintaa tullaan 

näkemään vain tarkoin valittujen osapuolten kesken. Yhtenä pääsyynä tähän on ECR:n 

vaatimat investoinnit tietojärjestelmiin. Pienimmillä toimittajilla ei ole resursseja tähän, etenkin 

kun kaupan keskusliikkeillä saattaa olla omia erityistarpeitaan rakennettavien järjestelmien 

suhteen. Tulevaisuudessa saattavat kuitenkin uudet ja edullisemmat järjestelmäratkaisut kuten 

esimerkiksi extranet muuttaa tilannetta. ECR tarjoaa monien ulottuvuuksiensa takia kuitenkin 

hyvän viitekehyksen, kun halutaan tarkastella tavarantoimittajan kokonaistoimintaa. Tämä 

edellyttää räätälöityjä mittausjärjestelmiä.

5.2 Ketju etu Oy

Tutkimuksessa case-yrityksenä oli Tradeka Oy:n ja Elannon yhteisesti omistama Ketjuetu Oy. 

Ketjuetu on valtakunnallinen, monimyymälärakenteella toimiva vähittäiskaupan ketjuyritys. 

Liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin Ketjuedun omistusrakenne. Tradeka Oy:n puolestaan 

omistaa Tradeka-Yhtymä, johon kuuluu lisäksi hotelli- ja ravintola-alan yritys Restel Oy. 

Ketjuedun myymäläketjuja ovat Siwa, Valintatalo ja Euromarket/Maxi. Eri ketjuissa 

myymälöitä on yhteensä 606, kun mukaan lasketaan Osuusliike Elannon omistamat myymälät 

Helsingissä ja lähialueilla. Tradeka ja Elanto ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1995 ja ne 

omistavat omat myymälänsä. Näiden kahden yhtiön yhteisellä ostotoiminnalla ja hallinnolla on 

tavoiteltu tehokkuutta liiketoiminnoissa, logistiikassa ja markkinoinnissa. Taulukossa 5-2 

esitellään lyhyesti kukin Ketjuedun ketjut ja niiden liikeidea.

Taulukko 5-2 Ketjuedun myymäläketjut (Vuosikertomus 1999, Tradeka-yhtymä)

Ketju /
Liikevaihto 1999 Määrä Myymäläkoko / Valikoima Ketjukonsepti

Siwa
1 922 Mmk 384 100-350 m2 / 1400-2100

Lähikauppa, jonka valikoimat 
koostuvat tavararyhmien suosituim
mista tuotteista. Edullinen hintataso.

Valintatalo
1 404 Mmk 109 400-2000 nr / 2500-7500

Supermarket, jonka palvelu
konseptina ruuan ostamisen ja 
valmistamisen helpottaminen.

Euromarket/Maxi
1 784 Mmk 21 4000-14000 m2 / 30000- 

55000

Automarket, jossa runsaat valikoimat: 
päivittäistavaroita valikoimasta 30- 
50% ja erikoistavaroita 50-70%.
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Ketjuedun toimintaperiaatteena on hoitaa ketjujen ohjaus keskitetysti ns. tukiorganisaation 

avulla. Tukiorganisaatio hyödyntää työssään ketjujen yhtenäistä kassajärjestelmää sekä muita 

tietojärjestelmiä, joiden avulla se ohjaa ja valvoo toimintaa. Tukiorganisaation vastuulla ovat 

logistiikka, tietohallinto (mm. sähköisesti myymälässä tehdyt tilaukset kulkevat keskitetysti 
tukiorganisaation kautta), tuotehallinta. asiakassuhteiden hallinta (kanta-asiakasjärjestelmän 

ylläpito ja kehittäminen), kauppapaikkojen hankinta sekä talous- ja henkilöstöasiat. 

Logistiikkaan kuuluu lähinnä tilaus- ja toimitusprosessin kehittäminen ja ohjaus sisältäen mm. 

myymälätäydennysten suunnittelemista ja kehittämistä yhteistyössä tavarantoimittajien ja 

kolmansien osapuolien kanssa. Ketjuedulla ei ole omaa kuljetus- tai varastointitoimintaa. 

Tuotehallinta taas tarkoittaa käytännössä sitä, että ketjujen yhteinen tukiorganisaatio 

suunnittelee myymälöiden valikoimat, hyllykuvat, valmistelee ja toteuttaa kampanjat yhdessä 

tavarantoimittajien kanssa sekä hinnoittelee tuotteet. Myymälöiden vastuulla on näin ollen 

huolehtia myymälän myyntikuntoisuudesta sekä toteuttaa yhtenäistä ketjukonseptia. 

Toimintatavan lähtökohtana on, että myymälät pystyvät näin parhaiten keskittymään 

asiakaspalveluprosessien mahdollisimman hyvään hoitoon.

5.2.1 Tavarantoimittajat

Tavaratoimitukset Ketjuedun myymälöihin voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: hankinta- ja 

logistiikkayhtiö Inex Partners Oy:n kautta tulevat sekä suoraan valmistajilta tulevat 
toimitukset. Ketjuedun suurin tavarantoimittaja on Inex Partners Oy, jonka Tradeka omistaa 

yhdessä S-ryhmän kanssa. Inexin hankintavastuulla on noin 50% Ketjuedun ketjujen 

valikoimissa olevista tuotteista: hedelmät, vihannekset, teolliset elintarvikkeet ja käyttötavarat. 

Näiden tuoteryhmien osalta Inex hoitaa tuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun 

myymälöihin. Suurin osa, eli noin 70% Inexin hankkimista nimikkeistä tulee ulkomailta.

Hankintavastuullaan olevien tuotteiden lisäksi Inex hoitaa loppujakelun myymälöihin niin 

kutsuttujen terminaalituotteiden osalta; nämä tuotteet eivät ole missään vaiheessa Inexin 

omistuksessa vaan Ketjuetu ostaa ne tuottajilta, jotka puolestaan toimittavat tuotteet Inexin 

terminaaleihin. Terminaaleissa kuormat puretaan ja tuotteet yhdistellään myymäläkohtaisiin 

kuormiin yhdessä Inexin toimitusten kanssa. Inex puolestaan veloittaa Ketjuetua kuormien 

käsittelystä terminaaleissa. Ketjuetu taas veloittaa terminaalitoimittajia syntyneitten 
käsittelykustannusten perusteella. Terminaalitoiminnan piirissä olevia tuotteita ovat tällä 

hetkellä lihanjalostajien (Saarioinen, HK Ruokatalo, Atria jne.) tuotteet. Muutos on vaikuttanut 
myös tilauskäytäntöön, sillä viimeisen vuoden aikana käytännössä kaikki tämän tavararyhmän
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tuotteet ovat siirtyneet sähköisesti tilattavaksi. Tulen käsittelemään tätä muutosta myöhemmin 

tässä kappaleessa. Terminaalitoiminnasta haettavia etuja ovat mahdollisuus vaikuttaa kuormien 

rakenteeseen sekä myymälöihin saapuvien ajoneuvojen määrän vähentäminen. 
Terminaalijakelumalli on otettu lihanjalostajien kohdalla käyttöön syksyn 1999 ja kevään 2000 

välisenä aikana samalla kun myymälät ovat siirtyneet jatkuvaan täydentämiseen. Muut 

tavarantoimittajat (jatkossa käytetään nimitystä suoratoimittajat) eli panimot, meijerit ja 

leipomot toimittavat tuotteet suoraan myymälöihin omien kuljetusjärjestelyidensä avulla. 

Tulevaisuuden tavoitteena on siirtää myös osa näistä tuotteista terminaalijakelun piiriin. 

Kuvassa 5-2 on havainnollistettu tarjontaketjun rakenne tavarantoimittajien ja Ketjuedun 

ketjujen välisen rajapinnan osalta.

Suoratoimit
tajat esim. 
Valio

◄
>

-►

Terminaali- 
toimittajat 
esim. Atria

Muut
tavarantoimit
tajat esim. 
Procter & 
Gamble

Ketjuedun
myymälä-

ketjut

► Tavaravirta

> Tietovirta (tilaukset, laskutus)

Kuva 5-2. Tarjontaketjun rakenne
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5.2.2 Tilaus-toimitusprosessi

Ketjuedun ketjut ovat syksyn 1999 ja alkuvuoden 2000 aikana kehittäneet merkittävästi 

myymälöiden tilaus-toimitusprosessia. Kyseessä on ollut siirtyminen tilaus-toimitusprosessissa 

jatkuvan täydentämisen periaatteeseen. Tutkielman kirjoitusvaiheessa toimintatavan muutos 

koskee Inexin ja terminaalitoimittajien toimittamia tuotteita. Muiden tavarantoimittajien 

kohdalla käytäntö täydennysprosessin suhteen vaihtelee tavaratoimittajakohtaisesti.

Jatkuvan täydentämisen tavoitteena on kysyntälähtöisen toimintatavan käyttöönotto, jossa 

tuotteiden tilaaminen tehdään toteutuneen menekin perusteella. Ennen myymälä saattoi tehdä 

joka kerta samanlaisen tilauksen riippumatta siitä, miten tuotetta on todellisuudessa myyty. Ero 

aikaisempaan toimintatapaan on ollut merkittävä, sillä se on muuttanut merkittävästi 

myymälässä tehtävää vastaanotto-, hyllytys- ja tilausprosessia.

Aikaisemmassa toimintamallissa kuormat saapuivat myymälöihin päivällä ja tuotteet 

hyllytettiin muun työn ohella. Kuormapäiviä oli myymäläkoosta ja tavarantoimittajasta 

riippuen yhdestä viiteen viikossa. Osa myymälöistä joutui siksi tilaamaan kolmen päivän, 

pahimmillaan jopa koko viikon arvioidun menekin kerralla. Tämän seurauksena kuormat olivat 

isoja, jolloin niitä ei aina ehditty purkaa kerralla tai ne eivät mahtuneet hyllyyn heti. Kuormat 

saattoivat odottaa purkua myymälätiloissa, jolloin ne olivat asiakkaiden tiellä ja heikensivät 

mielikuvaa siististä myymälästä. Lisäksi menekinennustaminen ja tilaaminen myymälätasolla 

oli hankalaa aikavälin pidentyessä, mikä lisäsi tuotepuutteiden (ei-oo -myynti) ja 

tuoretavaroiden vanhentumisen riskiä. Tilaukset puolestaan soitettiin tai faksattiin myymälästä 

erikseen jokaiselle tavarantoimittajalle päivän mittaan, mikä osaltaan lisäsi työmäärää. 

Erityisen ongelmallista tämä oli pienissä yksiköissä, joissa henkilöstöresurssit ovat rajatut.

Uusi toimintamalli on muuttanut oleellisesti edellä mainittuja tilanteita. Inexin toimesta 

suoritettava jakelu tapahtuu yön ja aamun aikana, jolloin kuormat voidaan suurelta osin 

hyllyttää jo ennen kuin myymälä avataan asiakkaille. Erityisen tärkeää nopea hyllyttäminen on 

kylmäsäilytystä vaativille tuotteille. Kuormapäivien määrä Inex-jakelussa on kasvanut 

vähintään kolmeen viikossa, mikä pienentää tilauserien kokoa. Samalla menekinennustaminen 

on helpottunut kun ajanjakso, jolle kysyntä arvioidaan, lyhenee.

Suurin myymälätasolla tapahtunut muutos on kuitenkin tilauskäytännössä. Myymälän 

takahuoneessa tapahtuvasta puhelimella tai faxilla tehtävästä tavarantoimittajakohtaisesta 
tilaamisesta on pyritty luopumaan monen tavararyhmän osalta kokonaan. Tilaukset näiden
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tavararyhmien osalta valmistellaan ja tehdään nyt hyllyn ääressä kannettavan Piccolink- 

tilauspäätteen avulla. Tilaaminen tapahtuu lukemalla päätteellä hyllyetiketistä tuotteen EAN- 

koodi tai näppäilemällä koneeseen tuotteen numero. Uusi toimintamalli on vaikuttanut myös 

tilausten teon aikatauluun: sähköisessä muodossa lähtevät tilaukset tehdään nyt aamupäivällä 

kello 11.00 mennessä. Näin tavarantoimittajat saavat tilaukset tarpeeksi ajoissa ja pystyvät 

toimittamaan tuotteet ensimmäisessä mahdollisessa kuormassa. Ketjuetu on kuitenkin asettanut 

yhdeksi tulevaisuuden tavoitteeksi tämän viimeisen mahdollisen tilausajankohdan 

venyttämisen pidemmälle iltapäiväksi ilman että loppujakelu viivästyy. Tämä mahdollistaisi 

yhä tarkemman menekinennustamisen, koska tilauspäivän menekki vaikuttaisi tilauksen 

määrittämiseen.

Myymälöiden, tukiorganisaation ja tavarantoimittajien välisen informaatiokulun kannalta 

muutos on myös ollut merkittävä. Se on merkinnyt voimakkaampaa siirtymistä hajautetusta 

informaatiovirrasta keskitettyyn tiedonkulkuun. Vähittäistavarakaupassa informaatiovirta 

koostuu normaalisti rahtikirjoista, kauppalaskuista, tilauslomakkeista, tuotetiedoista ja muista 

kaupankäynnin dokumenteista. Osa tästä informaatiosta kulki aikaisemmin suoraan myymälän 

ja tavarantoimittajan välillä. Informaatiovirta myymälöiden ja tavarantoimittajien välillä kulkee 

nyt enenevässä määrin tukiorganisaation kautta kiinteitä tiedonsiirtoyhteyksiä hyödyntämällä, 

mikä vähentää erillisten yhteydenottojen määrääjä tehostaa osaltaan toimintaa myymälätasolla. 

Muutosta voidaan havainnollistaa seuraavan kuvion avulla.

Myymäläjär- 
j estel mä

Myymäläjär-
jestelmä

Myymäläjär-
jestelmä

Tavarantoimittajan järjestelmäTavarantoimittajan järjestelmä

Ketjuohjauksen keskitetty 
järjestelmä

Ketjuohjauksen keskitetty 
järjestelmä

Hajautettu informaatiovirta

Myymäläjär-
jestelmä

Myymäläjär-
jestelmä

Keskitetty informaatiovirta

Kuva 5-3 Informaatiovirrat (hajautettuja keskitetty)
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Ketjuedun tapauksessa hajautetussa tiedonkulkumallissa esimerkiksi pääosa tilauksista ja 

reklamaatiot välitettiin myymälöistä suoraan tavarantoimittajille ohi ketjuorganisaation. 

Nykyisessä keskitetymmässä mallissa osa informaatiosta - kuten esim. reklamaatiot - ohittaa 

edelleen tukiorganisaation. Näin tukiorganisaatiolle tärkeä palaute tavarantoimittajien 

toiminnasta ei satunnaisia yhteenottoja lukuun ottamatta ole tuotehallinnalle ja ketjujohdolle 

päätynyt. Selkeää kuvaa eri tavarantoimittajien kyvystä toimittaa tilatut tuotteet ei siis ole 

muodostunut, vaan se perustuu yksittäisiin, yleensä subjektiivisiin arvioihin. Lisäksi osa 

tilausliikenteestä kulkee edelleen ohi keskitetyn sähköisen järjestelmän. Tämän keskitetyn 

järjestelmän ohi kulkevan tilausliikenteen volyymista rivi- ja markkatasolla ei 

tukiorganisaatiossa ole tarkkaa kuvaa, ainoastaan arvioita. Näin ollen sen on ollut myös vaikea 

puuttua keskitetyn järjestelmän ohittavaan tilausliikenteeseen

Uudella toimintatavalla haetaan useita hyötyjä, joista osa on taloudellisia ja osa taas tilaus- 

toimitusprosessin kehittämiseen liittyviä. Seuraavassa on lueteltu toimintamalliin liittyviä 

tavoitteita.

Varastokierron kasvattaminen

Varastoja, eli hyllyssä olevien tuotteiden määrää, myymälässä pyritään pienentämään ja 

erityisesti myymälän takatiloissa olevista varastoista luovutaan kokonaan. Varastokierron 

kasvattamisella pyritään vapauttamaan sitoutunutta pääomaa. Uudessa toimintatavassa 

voidaan kaikkia tuotteita tilata viitenä päivänä viikossa, jolloin tarve ’varmuuden vuoksi’ 

tilaamiseen poistuu. Näin tuotteen keskimääräistä saldoa hyllyssä voidaan alentaa, koska 

kaikkia tuotteita voidaan tilata joka päivä. Pienien myymälöiden, joissa päivittäinen 

menekki ei ole suuri, kohdalla rajoituksia tähän asettaa kuitenkin teollisuuden myyntiehen 

minimikoot. Kuvassa 5-4 näkyy tavoitteena oleva varastotason käyttäytyminen.
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Keskimääräinen
varastoarvo

Aika

Kuva 5-4 Vanha ja uusi varastomalli

Myynnin lisääminen ja tuoreuden parantaminen

Uuden toimintatavan avulla tavoitellaan myynnin kasvua parantuvan menekinennustamisen 

avulla. Tilaukset valmistellaan ja tehdään hyllyn ääressä koko tavararyhmän osalta, jolloin 

voidaan paremmin ehkäistä tyhjien hyllypaikkojen esiintyminen. Ennustamisessa 

hyödynnetään kassajärjestelmästä saatavaa menekin ABCD-analyysiä ja tilausmuistiota 

sekä tilaajan omaa kokemusta. Tuoretuotteiden, hedelmien ja vihannesten osalta hyvä 

ennustaminen ehkäisee myös hävikin syntymistä tuotteiden vanhenemisen kautta 

(päiväykset jne.). Näin vältetään myös vanhaksi menevien tuotteiden myyntiä alennuksella, 

mikä vaikuttaa katteen kertymiseen. Jatkossa voi olla mahdollista valikoimien 

kasvattaminen myymälöissä, koska tarvittava hyllytila/tuote vähenee.

Jakelukustannusten pienentäminen

Lihanj alostusteol 1 i suuden toimitusten keskittäminen Inexille alentaa keskimääräisiä 

kuljetuskustannuksia, koska näin saadaan loppujakeluun täydemmät kuormat. Tavoitteena 

on saada samalla kustannuksella enemmän toimituksia. Keskittäminen helpottaa 

loppujakelun nopeaa kehittämistä, koska ollaan tekemisissä vain yhden osapuolen kanssa.

Myymälätyön järkeistäminen

Kuormat pyritään uudessa mallissa toimittamaan myymälöihin yön ja varhaisen aamun 

aikana, mikä helpottaa hyllyttämisen tekemistä ajoissa kaupankäynnin kannalta. Hyllytystyö 
voidaan suorittaa ennen kuin suuret asiakasvirrat saapuvat myymälään, jolloin lavat tai 

rullakot eivät haittaa asiakkaiden liikkumista myymälässä. Erityisen tärkeää nopea 

hyllyttäminen on kylmäsäilytystä vaativille tuotteille. Myymälöiden tyhjentyminen lavoista

Varasto

Vanha toimintamalli 

Uusi toimintamalli
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ja railakoista tukee myös ketjujen laatumielikuvaa (tuotteiden oikea säilytys ja tuoreus) ja 

vaikutelmaa siististä myymäläympäristöstä. Tasainen ja säännöllinen tavaravirta helpottaa 

työvuorosuunnittelua sekä päivittäistä työskentelyä; myymälöissä käyvien jakeluautojen 

määrä vähenee, mikä vapauttaa henkilökuntaa myymälän puolelle vastaanottotehtävistä. 

Tilaamisen tekeminen sähköisen tilauspäätteen avulla vähentää huomattavasti puhelimessa 

tehtävää asiointia eri tavarantoimittajien edustajien kanssa.

Uusi toimintatapa on asettanut uusia haasteita myös tavarantoimittajille, joiden täytyy 

mukauttaa omaa toimintaansa voidakseen täyttää heille asetetut uudet vaatimukset. 

Tärkeimpinä näistä vaatimuksista on kyky voida ottaa tilaukset vastaan EDIFACT-standardiin 

perustuvana OVT-sanomana sekä kyky sopeutua tiheämpään toimitusrytmiin. Muutos näkyy 

tavarantoimittajilla rivimäärien kasvuna ja pienempinä kertatoimituksina yksittäisiin 
myymälöihin. Lisäksi toimittajien pitää pystyä toimittamaan kuormat Inexin terminaaleihin 

tarkkojen aikataulujen mukaan. Toimintatapa vaikuttaa tavarantoimittajien jakelujärjestelmiin, 

koska sen hoidettavana ei enää ole loppujakelu myymälöihin.

Uudessa toimintamallissa aamupäivällä kello 11.00 mennessä myymälässä tehdyt tilaukset 

saapuvat myymälään tilauspäivää seuraavan päivän jälkeisenä yönä, eli esim. maanantaina 

tehty tilaus saapuu myymälään keskiviikkona aamuyöstä. Jotta tällainen aikataulu Inexin 

loppujakelussa onnistuu, on terminaalitoimittajien kuormien oltava Inexin terminaalissa edellä 

kuvatussa tapauksessa tiistai-illan aikana. Puhutaan 48 tunnin toimitusrytmistä mutta 

käytännössä tilauksen ja toimituksen välinen viive on 32 - 45 tuntia. Tavoitteena on yön aikana 

tapahtuva loppujakelu, mutta käytännössä siihen ei kaikkien myymälöiden osalta päästä 

johtuen rajoituksista mm. keskusta-alueilla suoritettavasta kuorma-autoliikenteestä.
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6 TOIMITUSVARMUUSMITTARISTON TESTAAMINEN
Työn empiriaosuus on koottu haastattelemalla kohdeyrityksen ja Inex Partners Oy:n edustajia 

kevään ja kesän 2000 aikana. Lisäksi suoritin kesällä 2000 valittujen tavarantoimittajien osalta 

toimituskyvyn mittauksen, jonka päämääränä oli havainnollistaa mittaamiseen toteuttamiseen 

ja tuloksen tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämä mittaus tehtiin manuaalisesti vertailemalla 

muutamille tavarantoimittajille tehtyjä tilauksia ja niitä vastaavien toimitusten kuormakirjoja 

keskenään. Haastattelujen ja tehdyn mittauksen tarkoituksena oli kartoittaa eri mahdollisuuksia 

toteuttaa toimitusvarmuuden osa-alueiden mittaaminen erilaisten tavarantoimittajien kohdalla. 

Erityisenä painopisteenä oli luoda automaattinen mittausmenetelmä, joka hyödyntäisi jo 

olemassa olevia, ja tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöön otettavia tietojärjestelmiä ja niiden 

käyttämiin sanomiin liittyviä ratkaisuja. Lisäksi tilannekartoituksen tavoitteena oli myös 

kartoittaa sellaisia tekijöitä tavarantoimittajien ja jakelukanavan suhteen, jotka tulee 

mittaamisessa ottaa huomioon.

6.1 Projektin lähtökohdat ja nykytilanteen kartoitus

Ketjuetu Oy on kehittänyt viimeisen vuoden aikana myymälöiden tilaus-toimitusprosessia, 

minkä tavoitteena on ollut varastojen pienentäminen myymälätasolla sekä asiakkaiden 

kokeman palvelutason parantaminen. Tämä kehitys asettaa paineita tavarantoimittajille ja 

heidän kykyynsä palvella myymälöitä. Tavaratäydennysten virheet ja myöhästelyt heijastuvat 
uudessa toimintatavassa siten myymälöissä välittömästi asiakkaitten kokemaan palvelutasoon. 

Tällä hetkellä tavarantoimittajien suorituskykyä - toimitusten oikeellisuus ja oikea-aikaisuus - 

tai ylipäätään toimitusten laatua ei Ketjuedun toimesta mitata lainkaan systemaattisesti. 

Yksittäiset tavarantoimittajat mittaavat omaa toimintaansa (esim. palveluastetta), mutta eivät 

välttämättä käytä samoja kriteerejä. Tämän takia Ketjuedulla ei ole selkeää ja objektiivista 

kuvaa siitä, miten hyvin tavarantoimittajat pystyvät palvelemaan myymälöitä. Yhtiöllä ei 

myöskään ole mahdollisuutta vertailla saman tuoteryhmän tavarantoimittajia keskenään; tieto 

toimituskyvystä on mm. kaupallisten neuvottelujen yhteydessä arvokasta ’neuvottelupääomaa'.

Ketjuedun motiivina toimitusvarmuuden mittaamiseen on päästä kiinni myymälöissä 

ilmenevään ongelmaan eli tuotepuutteisiin. Tällä hetkellä niin sanotun ei-oo-myynnin 

suoranaista markkamääräistä tulosvaikutusta on hyvin vaikea arvioida, koska useassa 

tapauksessa kuluttaja voi hankkia puuttuvan tuotteen sijaan miltei vastaavan korvaavan
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tuotteen. Ketjuedun edustajien arvioiden mukaan myymälöiden tuotepuutteet vastaavat noin 

viittä prosenttia kokonaismyynnistä. Hyvän toimitusvarmuustason saavuttaminen on kuitenkin 
luonnollisesti kaikkien päivittäistavarakaupan osapuolien etujen mukaista. Kuluttajan 

kauppapaikkapäätöksiin vaikuttavat merkittävästi tuotteiden laatuun ja saatavuuteen liittyvät 

tekijät. Tilanteen merkittävyyttä korostaa tieto siitä, että kuluttaja tekee suuren osan tuotteisiin 

liittyvistä ostopäätöksistään vasta kaupassa hyllyn ääressä; tutkimusten mukaan jopa 67 

prosenttia näistä päätöksistä tehdään myymälässä (Home 1998). Näin ollen tyhjät hyllypaikat 

myymälässä antavat kuluttajalle huonon mielikuvan tuotteen saatavuudesta. Tämä negatiivinen 

imago heijastuu sekä kauppaketjuun että itse tuotteeseen.

Haastatteluissa esitettyjen arvioiden mukaan tuotepuutteet myymälän hyllyssä johtuvat pääosin 

kahdesta syystä: virheet tilausten teossa ja toimituspoikkeamat. Ketjuedun edustajien arvion 

mukaan 2/3 tuotepuutteista myymälän hyllyssä johtuu tilausvirheistä ja 1/3 tavarantoimittajien 

lähetyksissä olevista puutteista ja virheistä. Tilausvirheitä ovat mm. tuotteen tilaamatta 

jättäminen, liian pienien tilausten teko ja ongelmat tilausten sähköisessä välittämisessä. 

Toimituspoikkeamien seuraaminen ja toteaminen on kuitenkin nykyisten tietojärjestelmien ja 

sovellusten avulla helpoin tapa ryhtyä kehittämään tilannetta. Tilaustoiminnan oikeellisuuden 

automatisoitu mittaaminen edellyttäisi nykyistä pidemmälle vietyä keskitettyä saldonhallintaa, 

johon liittyisivät elektroniset toimitussanomat menekin ilmaisevan kassapäätetiedon lisäksi. 

Nykytilanteessa tilaustoiminnan seuraaminen vaatii myymälässä tehtäviä mittaustoimenpiteitä.

Pitkällä aikavälillä toistuvat tuotepuutteet vaikuttavat tulokseen menetetyn myynnin kautta 

sekä myös kuluttajan tekemiin päätöksiin myymälä- ja tuotemerkkivalinnan suhteen. Tuotteen 

valmistajan kannalta tuotepuutteiden ilmeneminen on hyvin haitallista. Teollisuuden ja kaupan 

keskinäisten suhteiden muuttaessa luonnettaan on teollisuus kohdistanut 

markkinointiponnistelujaan yhä enemmän kohti kuluttajia. Teollisuus pyrkii luomaan 

kuluttajakysyntää ja näin ollen vaikuttamaan kaupan valikoimapäätöksiin. Tyhjät paikat 

hyllyssä tekevät nämä ponnistelut sekä niihin uhratut markat turhiksi.

Edellisessä luvussa olleen case-kuvauksen pohjalta voidaan havaita, että lähtökohdat eri 
tavarantoimittajien toiminnan mittaamiseen ovat hyvin erilaiset. Ne vaihtelevat käytettävän 

jake 1 ukanavanrakenteen sekä luvussa 4 kuvailtujen informaatiovälitysmuotojen mukaan. Näin 

ollen eri tavarantoimittajien toimituskyvyn mittaamisessa on erilaisia painotuksia. Tämän 

vuoksi tavarantoimittajat on tässä yhteydessä jaettu kolmeen luokkaan: Inex Partners, muut 
sähköisen tilaamisen piirissä olevat tavarantoimittajat sekä muut tavarantoimittajat.



64

Seuraavaksi käydään läpi luvussa 4 kuvattu toimitusvarmuusmittaristo käsitellen sen 

sopivuutta eri tavarantoimittajien kohdalla. Joitakin laadittuja yksittäisiä mittausmenetelmiä 
myös testataan case-yrityksen tilanteessa. Testauksen painopisteenä on automaattisten 

mittausmenetelmien toimivuuden arviointi.

6.2 Inex Partners Oy

Inex Partners on hyvin poikkeava muista Ketjuedun tavarantoimittajista. Se on Tradekan ja S- 

ryhmän puoliksi omistama logistiikkayhtiö. Ketjuetu Oy on puolestaan 50 %:sesti Tradekan 

omistama. Lisäksi Inex on Ketjuedun ylivoimaisesti suurin tavarantoimittaja sekä läheinen 

yhteistyökumppani mm. jakelukanavan ja terminaalitoiminnan kehittämisessä. Suhde on 

lähempänä syvällisempää partnership-mallia kuin perinteistä tavarantoimittaja-ostaja -mallia. 
Muiden tavarantoimittajien kohdalla on vielä tällä hetkellä kyse perinteisestä etäisemmästä 

yhteistyön tasosta. Mittaamista ei Inexin kohdalla ole perusteltua käyttää niinkään vertailussa 

muihin tavarantoimittajiin kuin lähtökohtana toiminnan kehittämiseen. Kilpailijoiden 

toimintaan vertaileminen ei ole mahdollista, koska Inexillä ei ole suoranaisia kilpailijoita. 

Ketjuedun yhtenä tavoitteena onkin keskittää loppujakelua yhä enemmän Inexin hoidettavaksi. 

Tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa yhtiön toimintaa 

benchmarkingin avulla, eli verrattaessa yhtiön suorituskykyä muiden toimialojen vastaaviin.

Toimituskyvyn ensimmäistä tasoa eli varaston palveluastetta mitattaessa voidaan Inexin 

kohdalla hyödyntää sähköisessä muodossa olevaa tilauskantaa sekä sähköisessä muodossa 

olevia laskutustietoja tai sähköistä kuormakirjaa. Sähköinen kuormakirja on vielä toistaiseksi 

testausvaiheessa, mutta sen käyttöönotosta saatava hyöty koetaan kohdeyrityksessä tärkeäksi 

useassa suhteessa. Sähköiset kuormakirjat ovat myymäläkohtaisia ja ne voidaan kohdentaa 

helposti tietyn päivämäärän tilauksiin, mikä tekee niistä laskuja monipuolisemman 

apuvälineen. Lisäksi sähköiset kuormakirjat voidaan toimittaa tilaajalle heti kun tilauksen 

keräily on valmistunut. Näiden syiden takia myös tilausten toimitusastetta seuraava mittari 

suunnitellaan Inexin tapauksessa toteutettavaksi elektronisen kuormakirjan pohjalta.

Mittaustapaa testattiin lokakuussa 2000 Valintatalo-ketjun tilauskannan ja Inexin toimittamien 

elektronisten kuormakirjojen avulla. Mittaamisessa käytetty otos sisälsi 115 422 tilausriviä 

arvoltaan 14 385 806 mk. Otos koostui 137 myymälän tilauksista ajalta 5.-11.10.2000 (Liite 2- 

1). Tavoitteena oli selvittää miten selkeä ja hyödyllinen näin toteutettu raportointimenetelmä 

on. Testauksessa käytettyjä mittareita olivat luvussa 4 määritellyt tunnusluvut:
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• Toimitetut rivit / tilatut rivit
• Toimitettujen rivien arvo / tilattujen rivien arvo

Markkamääräisten arvojen perusteena käytettiin Ketjuedun tuotetietokannoissa olevia 

hintatietoja, koska Inexin R/3-järjestelmän tuottama sähköinen kuormakirja ei sisällä 

hintatietoja. Tämän takia mittarin tarkkuuden varmistamiseksi on huolehdittava, että Ketjuedun 
järjestelmässä olevat hintatiedot ovat aina ajankohtaisia. Kuvassa 6-1 on esitetty 

pylväsdiagrammin avulla mittauksesta saadut tulokset. Liitteessä 2-1 ovat tässä luvussa 

esitettyjen diagrammien perusteena olevat taulukot.

( zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:
98,0%

Kuva 6-1 Palveluastemittauksen (Inex Partners) tulokset

Saadut tulokset on esitetty kuvassa 6-1 kolmella eri tavalla: markkamääräinen toteutuminen, 

toimitettujen rivien sekä kokonaan oikein toimitettujen rivien toteutuminen. Kuten kuvasta 

ilmenee eroja on sekä päiväkohtaisissa tuloksissa että rivi-ja markkamääräisten arvojen välillä. 

Pylväät kohdassa ’Yhteensä’ osoittavat, että tarkastelujakson aikainen kokonaispalveluaste 

markkamääräisenä on noin 94 % ja rivimääräisenä hiukan sen alle. Voimakas vaihtelu 

markkamääräisen tuloksen ja kokonaan oikein toimitettujen rivien välillä paljastaa sen, että 
rivimääräistä tulosta kohentavat osittain oikein toimitetut rivit.

Mikäli Inexin toiminnan tehokkuutta arvioidaan pelkästään kuvassa 6-1 esitettyjen tulosten 

perusteella, voitaisiin päätellä, että valtaosa toimittamatta jäävistä riveistä on arvoltaan hyvin
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pieniä. ABCD-luokittelun periaatteita mukaillen kyseessä olisivat C- ja D-luokkaan kuuluvat 

nimikkeet, eli tuotteet joilla on hidas menekki ja/tai alhaiset katteet. Tällainen johtopäätös voi 
kuitenkin olla todellisen tilanteen kannalta virheellinen. Siksi tulee pyrkiä mahdollisuuksien 

mukaan analysoimaan mistä erot tilattujen ja oikein toimitettujen rivimäärien välillä koostuvat. 

Tavoitteena on kartoittaa johtuvatko erot tietojärjestelmien ja mittarin määrityksistä, vai onko 

kyseessä realistinen kuvaus vallitsevasta toiminnan tasosta. Tämän kartoituksen avulla voidaan 

tarvittaessa parantaa mittarin toimivuutta ja tarkkuutta. Kuvassa 6-2 esitetään miten tilatut rivit 

ovat jakaantuneet kokonaan oikein toimitettuihin riveihin ja eri poikkeamatyyppeihin.

Yht. (ilman 11.10.

Yhteensä

100%

Tilatuista riveistä

□ Oikein toimitetut rivit 0 Osittain oikein toimitetut □ Ndlarivit □ Б havaintoa

Kuva 6-2 Tilausrivien toteutuminen (Inex Partners)

Kuten kuvasta ilmenee on poikkeamia kolmea eri tyyppiä: osittain oikein toimitetut rivit, 
nollarivit sekä tilausrivit, joista ei ole mitään tietoa Inexin toimitusasiakirjoissa.

Osittain oikein toimitetut rivit ovat toimituksia, joissa ilmenee määräeroja tilaukseen 

verrattuna. Nämä erot voivat olla joko tilausmäärän ylittäviä tai alittavia toimituksia. Syitä 

määräeroihin voivat olla tavarantoimittajan myyntieräkoon eroavaisuus tilauserästä ja tuotteen 
vähäisyys/loppuminen. Tämän kaltaisten poikkeaminen esittäminen markkamääräisenä ei tuo 

mittarin käyttäjälle mitään lisäarvoa. Yksi keino, jolla määräerojen syntymistä voidaan estää, 

on huolehtia, että myymälöiden tilausten teossa hyödyntämän tuotetietokannat ovat ajan
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tasalla. Tämä tarkoittaa että tietokannan sisältämät myyntieräkoot ovat samat kuin 

tavarantoimittajien käyttämät.

Nollarivit ovat puolestaan tilausrivejä, joita Inex ei ole kyennyt lainkaan toimittamaan 

määritettynä ajankohtana, eli kuormakirjassa niiden toimitusmääräksi on ilmoitettu nolla. 

Mittarin hyödyllisyyttä sekä Ketjuedun että Inexin kannalta lisää, jos sen avulla voidaan 
tunnistaa ne yksittäiset nimikkeet, joissa puutteita ilmenee usein. Se edellyttää 

raportointimenetelmää, joka kokoaa erikseen yleisimmät tuotteet, joissa toimitusongelmia 

esiintyy.

Mittarin käyttäjän näkökulmasta ongelmallisin ryhmä ovat tilausrivit, joiden toimittamisesta tai 

toimittamatta jäämisestä ei Inexin dokumenteissa ole minkäänlaista merkintää, eli ei havaintoa 

-rivit. Näitä rivejä on kuvan 6-2 perusteella noin yksi prosentti tilausriveistä per päivä, 

poikkeuksena 11.10. (osuus yli viisi prosenttia). Kyseisten rivien sisältyminen 

vertailumateriaaliin vääristää mittarien antamaa tulosta. Ennen kuin mittari kannattaa ottaa 

jatkuvaan käyttöön, on mietittävä miten ei havaintoa -rivien vaikutus huomioidaan. Näin ollen 

tulee ensimmäiseksi selvittää niiden esiintymiseen johtavat syyt. Selvitettäessä ei havaintoa - 

rivien alkuperää pystyttiin määrittämään kaksi pääsyytä niiden ilmenemiseen:

1. Vertailuaineisto (kuormakirjat) poimitaan Inexin järjestelmistä ennen kuin kyseisen 

päivän varastokeräily ja toimitusasiakirjat ovat kokonaan valmistuneet (vertailussa 

käytetty materiaali on poimittu 11.10.). Tämä ongelma koskee lähinnä siis 

esimerkkiaineiston viimeistä päivää eli 11.10., jolloin ei havaintoa -rivien osuus on 

suurin.

2. Inexin kautta tilattavat tuotteet, eli rivit koostuvat sellaisista nimikkeistä, joiden 

tilausaineisto myymälästä varsinaiselle tavarantoimittajalle kulkee Inexin järjestelmän 

kautta (jatkossa kyseisistä nimikkeistä käytetään nimitystä ’kauttatilattavat’). 

Tavarantoimittajia ovat mm. Fazer Colombia, Heinon Kala. Kyseisten nimikkeiden 

toimitusinformaatio, eli kuormakirjat ja laskutus, tulee kuitenkin eri kanavaa pitkin 

ketjuorganisäätiöön ja myymälöihin.

Ensimmäisen tekijän kokonaisvaikutusta saatuihin tuloksiin voidaan parhaiten arvioida 

poistamalla 11.10. materiaali tarkastelusta, jolloin ei havaintoa -rivit koostuvat pääosin 

sellaisista Inexin nimikkeistä, joiden keräily tai toimitusasiakirjat eivät ole valmistuneet.
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Tarkastelujakson muina päivinä ei havaintoa -rivien osuus on suhteellisen tasainen ja se 

koostuu kauttatilattavista tilausriveistä.

Kuvissa 6-1 ja 6-2 ovat tämän takia mukana tulokset, joiden avulla esitetään miten 11.10. 

aineiston poisto vaikuttaa kokonaistulokseen. Kuvan 6-1 perusteella kyseisen aineiston poiston 

myötä markkamääräinen kokonaistulos paranee yli prosenttiyksiköllä, kun taas rivimääräinen 

tulos kohenee hiukan yli puoli prosenttiyksikköä. Tarkasteltaessa puolestaan kuvaa 6-2 

nähdään, että poistamalla 11.10. aineisto vertailusta pienenee ei havaintoa -rivien osuus 

tilattujen rivien toteutumasta kokonaistuloksessa noin prosenttiyksiköllä. Saatujen tuloksien 

seurauksena voidaan päätellä, että 11.10. materiaali vääristää tuloksia niin selvästi, että sitä ei 

tule ottaa mukaan vertailuun. Näin ollen on jatkoa silmällä pitäen pohdittava onko 

vertailuaineiston poimintamenetelmiä muutettava, vai huomioidaanko kuvattu poikkeama 

muulla tavoin raportoinnissa. Selkein menetelmä on jättää aineiston poiminta-ajankohdan 

materiaali pois vertailusta kuten tässä yhteydessä tehtiin.

Kuvan 6-2 avulla voidaan nähdä, että kauttatilattavien rivien osuus päivittäisessä 
tilausliikenteessä liikkuu 0,8-1,6 % välillä. Tilauksien arvoa ei kuitenkaan voida määritellä. 

Kyseisiä tilausrivejä ei Tradekan tietohallintopäällikkö Pertti Hakalan mukaan voida tällä 

hetkellä kuitenkaan suoraan määritellä poistettavaksi vertailussa käytettävästä tilauskannasta. 

Tämän takia on pohdittava miten näiden rivien vaikutus tuloksiin huomioidaan. Käytännössä 
vaihtoehtoja on kaksi:

1. Toimitusasteet lasketaan kuten kuvassa 6-1 esitettiin tilattujen ja toimitettujen rivi- ja 

markkamäärien perusteella, jolloin ei havaintoa -rivit eritellään vain kuvan 6-2 tapaan ja 

niiden vaikutusta saatuihin tuloksiin ei erikseen eliminoida, vaan se on mittarin käyttäjän 

vastuulla.

2. Tilatuista riveistä vähennetään ei havaintoa -rivien osuus, eli vertailun pohjana on 

laskennallisesti vain Inexin toimittamat tilausrivit. Markkamääräistä vertailua ei voida 
näin toimiessa suorittaa, koska kauttatilattavien nimikkeiden arvoa ei voida 

yksiselitteisesti ja luotettavasti määritellä ja vähentää tilausten kokonaisarvosta.

Toimimalla jälkimmäisellä tavalla voidaan mittausta suorittaa vain rivimäärissä ja saadut 
tulokset ovat kuvassa 6-3. Tulokset on taulukoitu liitteessä 2-2.
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Yhteensä

10.10.

100%

□ Oikein toimitetut rivit □ Osittain oikein toimitetut □ Nollarivit

ч!

x

Kuva 6-3. Palvelusaste ja nollarivit (Inex Partners)

Kuvassa 6-3 esitetyt tulokset ovat tarkin tapa kuvata Inexin kykyä toimittaa tilaukset suoraan 

varastosta, koska kauttatilattavien rivien vaikutus on poistettu. Sen heikkoutena on kuitenkin jo 

mainittu markkamääräisen mittaamisen puuttuminen. Ketjuetu ei voi näin ollen esimerkiksi 

seurata puuttuvien rivien arvoa.

Kokonaisuutena arvioiden sähköisen tilauskannan ja kuormakirjan vertailulla saatavat tulokset 

ovat käyttökelpoisia. Koska testausvaiheessa mukana oli pelkästään yhden myymäläketjun 

tilauskanta, on muiden ketjujen kohdalla myös tarkastettava sisältyykö vertailumateriaaliin 

kauttatilattavien nimikkeiden kaltaisia tuoteryhmiä. Lisäksi on selvitettävä vaikuttaako 

vertailuaineiston hakuajankohta mittarin antamiin tuloksiin. Jos vastaavia poikkeustapauksia 

ilmenee, on niiden käsittelytapa määriteltävä erikseen tapauskohtaisesti.

Koska sähköinen kuormakirja on vielä toistaiseksi koekäytössä, edellyttää sen laajempi 

käyttöönotto osaltaan tarkistuksia tilaus-täydennysprosessissa erityisesti tiedonvälityksen 

osalta. On päätettävä välitetäänkö sähköinen kuormakirja myymälöihin saakka vai pelkästään 

Ketjuedun keskitettyyn järjestelmään. Myymälöihin välitettävä elektroninen toimitussanoma 

antaisi edellytykset automaattisella saldonhallinnalle sekä auttaisi tilausten teossa, koska 

tilaajalla olisi tiedossa jo etukäteen, mitä tuotteita Inex on toimittanut. Lisäksi myymälät tuskin 

haluavat luopua toimitussanomista, koska ilman niitä ne eivät voi kontrolloida kuormien 

sisältöä.
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Luvussa 4 esitettyjen muiden toimituskyvyn osa-alueiden, eli jakelun toimivuus sekä 

toimitusten oikeellisuus, mittaamisessa on otettava enemmän huomioon niiden vaatima 

resurssienkäyttö. Seurantaa ei voida suorittaa automaattisesti tietojärjestelmiä hyödyntämällä, 

jolloin siihen on sidottava henkilöstöä sekä myymälätasolla että tukiorganisaatiossa. Siksi 

valvonta kannattaa toteuttaa vain hyvin tarkoin määritetyin menetelmin.

Inex-jakelun aikataulujen seuraaminen ei vaadi erityisten mittausjärjestelyjen muodostamista, 

koska käytäntönä on, että Inex tiedottaa välittömästi jakelussa ilmenevistä laajemmista 

ongelmista. Tällaisia tapauksia saattavat olla tiettyä jakelualuetta koskevat myöhästymiset. 

Erillisen mittaamisen suorittaminen on perusteltua, jos havaittavissa on merkittäviä ja toistuvia 

poikkeamia. Kyseessä voi olla esimerkiksi Inexin tietyn alihankkijan vastuulla oleva reitti/alue, 

jolla ongelmia ilmenee.

Jakelussa tapahtuvien toimitusvirheiden sekä toimitusten sisällön oikeellisuuden mittaaminen 

tulee suunnitella hyvin tarkkaan. Lähtökohtana tulisi olla mahdollisimman kustannustehokkaan 

menetelmän kehittäminen. Seurannan suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon myös 

myymälätasolta tuleva palaute esiintyvistä ongelmista ja painottaa mittaustoimenpiteet niiden 

mukaisesti. Koska Inex ja Ketjuetu ovat omistussuhteidensa seurauksena hyvin läheisessä 

yhteistyösuhteessa, on myymälätasolla suoritettava jatkuva kuormien tarkastus ja virheistä 

reklamointi siitä molemmille aiheutuvien kustannusten valossa hankalasti perusteltavissa. Yksi 

tapa järkeistää toimintaa on suorittaa tietyin väliajoin otokseen perustuva toimitusten tarkastus 

(tuoteryhmät sovitaan erikseen), jonka perusteella määritetään kiinteä virhehyvitysprosentti 

myymälöille. Toimitusten sisällön tarkastaminen voidaan siirtää suoritettavaksi myymälää 

aikaisempaan vaiheeseen jakelukanavaa, esimerkiksi keräilyvarastoon tai jakeluterminaaliin. 

Tarkastuksissa mukana olisivat molempien osapuolien edustajat ja tarkastetut kuormat 

sinetöitäisiin, jotta myymälöissä voidaan kontrolloida jakeluketjun myöhemmässä vaiheessa 

tapahtuvat virheet. Muuten myymälät seuraisivat aktiivisesti ainoastaan kuormien oikeaa 

jakelua sekä mahdollisia vaurioitumisia kuljetusten yhteydessä. Tällainen toimintatavan 

muutos on kuitenkin hyvin merkittävä myymälän kannalta, ja saattaisikin kohdata runsasta 

vastarintaa myymälän taholta. Näin ollen muutoksen läpiviennissä on hyvin pitkälti myös kyse 
johtamisesta pelkän toiminnan tehostamisen sijaan.
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6.3 Sähköisesti tilattavat tavarat

Eri elintarviketeollisuuden haaroista sähköisen tilaamisen piirissä ovat tällä hetkellä 

terminaalitoiminnassa mukana olevat lihanjalostusteollisuuden yritykset; muita sähköisesti 

tilattavia ovat mm. yksittäiset leipomot. Niillä ei ole käytössä sähköisen kuormakirjan kaltaisia 

informaationvälitysmuotoja, joten varaston palvelukykyä seuraava mittari voidaan toteuttaa 

ainoastaan sähköistä tilauskantaa ja laskutusta vertaamalla. Ennen kuin mittaria kannattaa 

suunnitella pidemmälle sekä mittausta toteuttaa, on selvitettävä missä määrin tilaaminen 

myymälöissä suoritetaan sähköisesti. Mittarin tarkkuuden edellytyksenä on, että 

vertailumateriaali sisältää tarpeelliset tiedot. Ketjuedun kohdalla tämä kartoitus suoritettiin 

vertaamalla valittujen myymälöiden sähköisesti tekemiä tilauksia tavarantoimittajien 

toimitusasiakirjoihin (Liite 3). Vertailuajanjakso oli 28.6.-6.7.2000 ja materiaali koostui 7496 

tilausrivistä arvoltaan 835 639 mk. Kartoituksen ketjukohtaiset tulokset on esitetty kuvassa 6-4.

I I 3 ■
Siwa / mk

Siwa / rivit

Valintatalo / mk

Valintatalo / rivit

Euro / mk

Euro / rivit

100 %50 % 60 % 70 % 80 %
□ Tilaus sähköisesti ÖTilaus ei-sähköisesti

90 %

Kuva 6-4 Ketjukohtainen tilauskäytäntö

Ketjujen väliset erot tilauskäytännöissä ovat merkittäviä sekä rivi- että markkatasolla. 

Jokaisessa ketjussa valtaosa riveistä on tilattu sähköisesti kuten Ketjuedun tavoitteena on. 

Markkamääräiset tilausvolyymit jakaantuvat kuitenkin voimakkaammin sähköisen ja ei- 

sähköisen tilaamisen välillä.

Syntyneet erot on perusteltavissa ketjukohtaisilla konsepti- ja valikoimaeroilla. Isoissa 

yksiköissä (Euromarket/Maxi, isot Valintatalot) myydään ns. irtolihaa palvelulihatiskeillä. 

Myyntipisteiden vastaavat ovat perinteisesti tottuneet ostamaan kyseiset tuote-erät puhelimitse 

eri tavarantoimittajilta, koska he uskovat vain näin toimien turvaavansa edullisen hintatason.
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luotettavan laadun ja tuotteiden saatavuuden. Siirtyminen pelkästään sähköiseen tilaamisen 

lihatuotteiden osalta ei ole vielä kokonaan toteutunut, joten osa tilauksista ei näy lainkaan 

keskitetyssä järjestelmässä. Osa sähköisen tilauskannan ulkopuolisista riveistä koostuu 

puolestaan kampanjatuotteista, joiden toimituksista on sovittu erikseen tuotehallinnan ja 

tavarantoimittajan välillä. Näiden tuotteiden osalta täydennykset tulevat automaattisesti ilman 

erillistä tilausta. Esimerkiksi Siwa-ketjun kohdalla ei-sähköisesti tilatut rivit ovat nimenomaan 

kampanj atuotteita.

Kuvan 6-4 tulosten perusteella automaattista mittaamista kannattaa lähteä toteuttamaan ensiksi 

Siwa-ketjun tilausten perusteella, eli vertaamalla ketjun tilausten arvoa laskutukseen. 

Mahdolliset kampanjatuotteet voidaan sisällyttää vertailuun erikseen, koska niiden suhteellinen 

osuus on kyseisen ketjun kohdalla vähäinen. Lisäksi kampanjatuotteiden arvo voidaan helposti 

lisätä vertailuaineistoon. Koska Siwa-ketjun valikoimissa ovat vain tuoteryhmien parhaimman 

menekin omaavat tuotteet, voidaan katsoa, että näin toteutettava mittari kuvaa hyvin kunkin 

tavarantoimittajan palveluastetta. Taustalla on oletus, että kukin tavarantoimittaja palvelee eri 

ketjuja samalla tasolla. Muut ketjut voidaan sisällyttää mittaamiseen vasta siinä vaiheessa, kun 
valtaosa tilausvolyymista kulkee sähköisesti.

Jakelun toimivuuden mittaaminen on jakelukanavan rakenteesta johtuen keskitettävä Inexin 

terminaaleihin. Mittauskohteena on toimitusten pysyminen ennalta määritellyissä 

terminaalikohtaisissa aikatauluissa. Toimitusaikojen valvonta on tärkeää, koska ne vaikuttavat 

osaltaan koko täydennysprosessin läpimenoon. Terminaalitoimitusten myöhästymiset 

vaikuttavat Inexin loppujakeluun myymälöihin. Seuranta voidaan suorittaa yksinkertaisesti 

kirjaamalla terminaaleissa kunkin toimittajan kuormien saapumisajat. Tulokset puolestaan 

toimitetaan Ketjuedun logistiikalle päivittäin/viikoittain.

Toimitusten oikeellisuus on mahdollista mitata vain myymälöissä, koska nykyisen 

toimintamallin puitteissa Inexillä ei ole oikeutta tarkastaa toimitusten sisältöä. Myymälöissä 

kuormat tarkastetaan tällä hetkellä normaalisti ja virheet reklamoidaan tavarantoimittajille. 

Tieto kulkee kuitenkin ketjutason ja logistiikan ohi, jolloin siitä ei ole hyötyä mittaamisessa. 

Periaatteina seurannan toteuttamisessa voidaan hyödyntää jo Inexin kohdalla esitettyjä: 

otoksiin perustuva seuranta ja myymälätason palautteen perusteella tehtävä 
mittaustoimenpiteiden suunnittelu.
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6.4 Muut tavarantoimittajat

Ketjuedun tapauksessa muut tavarantoimittajat koostuvat sellaisista yrityksistä, joilta 

tilaaminen tapahtuu muuten kuin sähköisesti (puhelin/fax, myyntiedustaja). Tällaisia 

tavarantoimittajia ovat vielä syksyllä 2000 mm. meijerit ja panimot. Näissä tapauksissa 

palveluasteen mittaamista ei voida suorittaa automaattisesti tietojärjestelmien avulla. Ainoana 

vaihtoehtona on manuaalinen myymälätasolla tapahtuva seuranta esimerkiksi normaalien 

vastaanottotarkastusten yhteydessä. Lisätoimintojen asettaminen myymälätasolle on oltava 

hyvin perusteltua, koska se vaatii usein myös lisäresurssien käyttöönottoa. Mittaamisesta ei saa 

tulla logistiikan ohjaamisen itseisarvo, vaan sen tulee aina palvella tarkkaan määritettyä 

päämäärää. Mittaamisen toteuttaminen kannattaa, vain jos sen avulla voidaan todeta 

merkittäviä puutteita toiminnassa. Tällöinkin mittaaminen kannattaa perustaa hyvin 

määriteltyihin otoksiin. Myymälätason kokemusta ja näkemystä kunkin tavarantoimittajan 

toiminnasta kannattaakin hyödyntää mittauskohteita määritettäessä.

Tällaisten tavarantoimittajien kohdalla toiminnan arviointia kannattaa kohdistaa enemmänkin 

täydennysprosessin yleiseen toimivuuteen ja sen eri osa-alueiden kehittämiseen. Siirtyminen 

sähköiseen tilausvälitykseen ja toimituspäivämäärien lisääminen ja/tai muuttaminen 

myymälöiden tarpeiden mukaan auttaa parantamaan tilaus-täydennysprosessia.



74

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimusongelmana tässä työssä oli tavarantoimittajien suorituskyvyn mittaaminen 

toimitusvarmuuden osalta. Tutkimus rajattiin koskemaan päivittäistavarakauppaa, koska 

kyseisellä toimialalla on sellaisia ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat oleellisesti 

toimitusvarmuuden mittaamisen toteuttamiseen. Tämä työn puitteissa tutkimusongelma jaettiin 

kahteen eri tasoon: suorituskyvyn eri osa-alueiden määrittely sekä niitä seuraavien 

tunnuslukujen muodostaminen. Tavoitteena oli muodostaa päivittäistavarakaupan kaltaiselle 

toimialalle sopiva viitekehys mittariston muodostamiselle. Lisäksi työn puitteissa 

muodostettiin kullekin suorituskyvyn osa-alueelle omat mittarit. Mittarien muodostamista 

varten kuvailtiin myös malli, jonka avulla mittarit voidaan suunnitella järjestelmällisesti.

Tutkielmassa esitetyn teorian tehtävänä oli ensinnäkin kuvata miten mittaaminen on kehittynyt 

liiketoiminnan johtamisoppien myötä. Tämän lisäksi käytiin läpi niitä seikkoja, jotka tulee 

ottaa huomioon, kun suunnitellaan logistiikan mittausjärjestelmiä ja yksittäisiä mittareita. 

Tavoitteena oli tuoda esille ne monitahoiset tekijät, jotka vaikuttavat mittareiden antamien 

tulosten ominaisuuksiin. Teoriaosan lopuksi esiteltiin vielä Balanced Scorecard-malli, joka 

toimii viitekehyksenä mittaristolle.

Empiriaosan tehtävänä oli kuvata kohdeyrityksen tilanne myymälöiden täydennysprosessin 
suhteen sekä miten jakelukanavan rakenne vaihtelee tavarantoimittajien mukaan. Empiriaosa 

koostui omista havainnoistani työskennellessäni tutkielman aihetta sivuavan projektin parissa, 

haastatteluista ja muodostetun viitekehyksen ja mittareiden toimivuuden testaamisesta.

7.1 Tutkielman keskeiset havainnot

Tutkielman havaintoja tarkasteltaessa voidaan ensimmäisenä mainita kokonaisvaltaisen 

mittariston tarpeellisuus tavarantoimittajan suorituskyvyn mittaamisessa. Tämä kävi ilmi, kun 

suorituskyvyn eri osa-alueet määriteltiin luvussa 4. Yksittäisellä mittarilla ei voida missään 

olosuhteissa tavoittaa kaikkia niitä tekijöitä, joiden perusteella myymälän kannalta täydellinen 

toimitus muodostuu. Tämän seurauksena mittauksen suorittajan on ensinnäkin kuvattava 

mitattava prosessi, jonka jälkeen sen eri osa-alueille voidaan laatia sopivat mittarit. 

Viitekehyksenä kokonaisvaltaisen mittariston muodostamisessa voidaan hyödyntää BSC- 

mallia, jossa jokaiselle yrityksen asettamalle tavoitteelle laaditaan oma mittari.
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Päivittäistavarakaupan kaltaisella toimialalla tulee mittaaminen suorittaa mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Tuotetoimituksia eri tavarantoimittajilta saapuu myymälöihin jo 

viikonkin pituisen tarkastelujakson aikana runsaasti, jolloin voimavaroja mittaustoimenpiteisiin 

on käytettävä järkevästi. Ylimääräiset toiminnot rasittavat jo muutenkin tarkasti käytettyjä 
henkilöresursseja. Lisäksi pitää huomioida tarvittava henkilöstön lisäkoulutus ja ohjeistus, 

mikä sitoo henkilöstöä myös muualta organisaatiosta. Käytännössä mahdollisimman tehokas 

mittaaminen tarkoittaa automaattisten mittausmenetelmien käyttöä. Automaattisten 

menetelmien käyttömahdollisuudet riippuvat puolestaan tarjontaketjun osapuolien käyttämien 

tietojärjestelmien valmiuksista sekä käytetyistä sanomamuodosta. Näin ollen on mahdollista, 

että mikäli yrityksellä on erittäin heterogeeninen tavarantoimittajajoukko, saattaa jokaiselle 

tavarantoimittajalle muodostua erilaisia painotuksia sisältävä mittaristo. Kaupan kannalta 

tällainen tilanne on hankala, koska tavarantoimittajien vertailu ei välttämättä tällöin ole 

mahdollista.

Mittaamisen painopisteisiin vaikuttaa myös jakelukanavan rakenne, eli miten esimerkiksi tieto

ja tavaravirrat muodostuvat ja etenevät kanavan eri vaiheissa. Tämän takia tuleekin prosessi 

kuvata sekä tavaravirtojen että informaatiovirtojen osalta. Tietovirtojen kohdalla on tärkeää 

tunnistaa ne vaiheet, joissa virran sisältö muodostuu. Näin tiedetään, mitä tietoja voidaan 

tarjontaketjun eri vaiheissa mittareissa hyödyntää. Prosessin kuvaus auttaa myös 

määrittelemään ne mittauskohdat, joissa halutut tunnusluvut voidaan muodostaa.

Tietojärjestelmien avulla toteutettu mittaaminen onnistuu, vain jos järjestelmät ja tietokannat 

ovat määritelty kuten mittarin laatija olettaa. Ensimmäinen edellytys mittaamisen 

onnistumiselle on järjestelmän kyky kohdistaa oikeat tilaus- ja toimituserät toisiinsa. Lisäksi 

sähköisessä muodossa olevan tilauskannan sisällön sekä tavarantoimittajien sähköisten 

dokumenttien sisällön tulee olla keskenään vertailukelpoisia. Tilauskannassa saattaa olla 

sellaisia tilauseriä, jotka vääristävät saatuja tuloksia. Esimerkki tällaisesta tilanteesta kuvattiin 

luvussa 6 Inexin palveluastemittauksen yhteydessä. Toinen tekijä, joka voi vääristää mittarien 

tuloksia, on prosessien läpivienti eri lailla mitä mittarin laatija olettaa. Tästä voidaan mainita 

esimerkkinä lihateollisuuden tuotteiden tilaaminen muuten kuin sähköisesti. Tällöin merkittävä 
osa tilauskannasta ei ole mukana mittaamisessa, mikä tekee mittarista hyödyttömän.

Tutkielmassa esitettyä viitekehystä voidaan hyödyntää päivittäistavarakaupan lisäksi myös 

muilla kaupan aloilla kuten esimerkiksi erikoistavarakaupassa. Lähtökohtana voidaan pitää, 

että samat periaatteet vallitsevat eri toimialoilla, vain painotukset voivat vaihdella. Mittareita



76

laadittaessa on silloin huomioitava kunkin toimialan erityispiirteet, esimerkiksi 

matkapuhelimien kohdalla uutuustuotteiden/tiettyjen mallien saatavuus voi olla valmistajan 

toimesta rajattua, jolloin palveluasteen mittaaminen ei ole välttämättä perusteltua. Mittaamisen 

painopiste voi kyseisessä tapauksessa olla mm. toimitusaikojen pituudessa.

Kohdeyrityksen tapauksessa mittariston käyttöönotto kannattaa suorittaa vaiheittain. 

Ensimmäisen vaiheena voidaan suositella palveluastetta seuraavien mittarien käyttöönottoa. Ne 

ovat toteutettavissa tietojärjestelmien avulla ja ne antavat tarvittavan peruskuvan siitä, miten 

hyvin tavarantoimittajat Ketjuedun myymälöitä palvelevat. Inexin kohdalla sähköisen 

kuormakirjan hyödyntäminen on selkeä tapa tuottaa tietoa palveluasteesta. Dokumenttimuodon 

laajempi käyttöönotto edellyttää kuitenkin vallitsevien käytäntöjen uudelleen mietintää kuten 

luvussa 6.3 kuvattiin. Muiden sähköisen tilaamisen piirissä olevien tavarantoimittajien 

kohdalla mittaaminen voidaan suorittaa laskujen perusteella. Mittarin luotettavuus tulee 

kuitenkin varmistaa jokaisen tavarantoimittajan kohdalla. Sähköisen tilaamisen ulkopuolella 
vielä olevien tavarantoimittajien kohdalla mittaaminen on suositeltavaa erikoistapauksissa 

esim. kampanjoiden osalta, jolloin se on helppo rajata ja toteuttaa.

Tavarantoimittajien prosessien toimivuutta - jakelu ja toimitusten oikeellisuus - seuraavien 

mittareiden käytössä nousevat enemmän esiin niistä aiheutuvien kustannusten huomioiminen. 

On myös huolehdittava, että prosessien läpimeno ei hidastu erilaisten kontrollitoimenpiteiden 

takia. Häiriöt päivittäistavarakaupan kaltaisella nopearytmisellä alalla heijastuvat hyvin 

nopeasti loppuasiakkaaseen, joten mittareiden laadinnassa on huomioitava niiden 

toiminnallinen vaikutus. Koska monet prosessin osa-alueet ovat jatkuvan kehitystyön alla, voi 

sopivien mittareiden muodostaminen ja toteuttaminen olla hankalaa. Tulevaisuudessa 

kannettavien keräyspäätteiden mahdollinen käyttöönotto poistaa periaatteessa keräilyvirheiden 

esiintymisen toimituksissa.

7.2 Jatkotutkimuksen aiheet

Päivittäistavarakaupan kaltaisella monipuolisella toimialalla riittää tutkittavaa, varsinkin sen 

tarjontaketjun eri prosessien tehostaminen kiinnostaa alalla toimivia yrityksiä. Tässä 

tehostamisessa nousee informaation jakaminen ja hyödyntäminen tärkeään rooliin. Tämän työn 

puitteissa esiin nousi muutamia jatkotutkimusaiheita, joita käsitellään seuraavassa lyhyesti.

Tarjontaketjun osapuolien nykyistä läheisempi yhteistyö mm. menekinennustamisessa on 
keino, jolla voidaan estää tuotantosyistä johtuvien tuotepuutteiden esiintyminen. Tässä on
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varmasti vielä paljon tehtävää niin kaupalla kuin tavarantoimittajilla. Kassajärjestelmien 

antaman tiedon nykyistä laajempi hyödyntäminen on avainasemassa toiminnan kehittämisessä. 

ECR-ajattelun laajentuminen tullee korostamaan myös tämän osa-alueen kehittämistä.

Paperidokumenttien korvaaminen sähköisillä sanomamuodoilla tulee muuttamaan tilaus- 

toimitusprosessia ja sen seurantaa. Uusien sanomamuotojen, esim. elektroninen kuormakirja, 

yleistyminen mahdollistaa erilaisten automaattisten järjestelmien käyttöönoton. Näistä voidaan 

mainita automaattinen saldonhallinta ja tilaaminen. Tulee kuitenkin tarkkaan tutkia, millaisille 

tuoteryhmille/tuotteille automaattinen tilaaminen sopii ja mitä eri tekijöitä on otettava 
huomioon, kun järjestelmää määritellään.

Kolmantena jatkotutkimusaiheena voidaan esittää päivittäistavarakaupan jakelukanavan 

rakenteen ja työnjaon miettiminen. Käytännön tasolla pohdittavaksi tulee jakelun 

keskittäminen tietyn tahon (esim. logistiikkayhtiö) hoidettavaksi teollisuuden oman jakelun 

sijasta. Yhtenä tulevaisuuden toimintamallina voi olla esim. jakoterminaali. Kyseisessä 

mallissa kauppa tekee vuosisopimukset hankittavista nimikkeistä valmistajan kanssa, mutta 

tuotteiden hankinta (kotiinkutsut) ja omistus varastoinnin aikana on terminaalia hoitavan 

osapuolen vastuulla. Myymälät tilaavat tuotteet terminaalista, jonka vastuulla on myös 
hyväksyttävän palveluasteen tarjoaminen. Erityisen tärkeäksi seikaksi nousee 

informaatiovirtojen kulku osapuolien välillä: keskitetäänkö myös nekin vai onko 

tarkoituksenmukaista pitää ne vain tavarantoimittajan ja kaupan välisinä.
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Liite 2-1

Taulukko 2-1 Tilauskannan ja toimitusten tiedot

Pvm Tilausten arvo Toimitusten
arvo

Tilatut
rivit

Oikein
toimitetut

rivit

Osittain
toimitetut

rivit
Nollarivit Ei havaintoa 

-rivit

5.10. 2 909 407 mk 2 764 081 mk 23241 21246 680 983 332

6.10. 3 036 249 mk 2 922 322 mk 23751 21699 854 808 390

7.10. 615 946 mk 597 217 mk 4481 4081 186 179 35

8.10. 104 364 mk 101 439 mk 609 588 1 15 5

9.10. 1 919 047 mk 1 818 286 mk 16991 15197 711 864 219

10.10. 2 460 870 mk 2 323 832 mk 20461 18734 527 922 278

11.10. 3 339 923 mk 3 016 905 mk 25888 23159 475 825 1429

Taulukko 2-2 Palveluastemittauksen tulokset (Inex Partners)

Pvm Markkamääräinen Toimitetut rivit Oikein toimitetut rivit
5.10. 95,0 % 94,3 % 91,4 %
6.10. 96,2 % 95,0 % 91,4 %
7.10. 97,0 % 95,2 % 91,1 %
8.10. 97,2 % 96,7 % 96,6 %
9.10. 94,7 % 93,6 % 89,4 %
10.10. 94,4 % 94,1 % 91,6 %
11.10. 90,3 % 91,3 % 89,5 %
Yhteensä 94,1 % 93,7 % 90,7 %
Yht. (ilman 11.10.) 95,3 % 94,4 % 91,1 %

Taulukko 2-3 Tllausrlvlen toteutuminen (Inex Partners)

Pvm Oikein toimitetut Osittain oikein Nollarivit Ei havaintoarivit toimitetut rivit
5.10. 91,4 % 2,9 % 4,2 % 1,4 %
6.10. 91,4 % 3,6 % 3,4 % 1,6 %
7.10. 91,1 % 4,2 % 4,0 % 0,8 %
8.10. 96,6 % 0,2 % 2,5 % 0,8 %
9.10. 89,4 % 4,2 % 5,1 % 1,3%
10.10. 91,6% 2,6 % 4,5 % 1,4 %
11.10. 89,5 % 1,8 % 3,2 % 5,5 %
Yhteensä 90,7 % 3,0 % 4,0 % 2,3 %
Yht. (ilman 11.10.) 91,1 % 3,3 % 4,2 % 1,4 %



Taulukko 2-4 Palveluastemittauksen tulokset (Inex Partners)

Pvm Oikein toimitetut rivit Osittain oikein toimitetut Nollarivit
5.10. 92,7 % 3,0 % 4,3 %
6.10. 92,9 % 3,7 % 3,5 %
7.10. 91,8 % 4,2 % 4,0 %
8.10. 97,4 % 0,2 % 2,5 %
9.10. 90,6 % 4,2 % 5,2 %
10.10. 92,8 % 2,6 % 4,6 %
Yhteensä 92,4 % 3,4 % 4,3 %
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Taulukko 3-1 Myymäläluettelo

EUROMARKET / MAXI
NIMI Kunta POSTIOSOITE POSTINUMERO

EUROMARKET OULU OULU TEHTAANKATU 1 90140 OULU
MAXI LEPPÄVAARA ESPOO LEPPÄVAARANKATU1 02600 ESPOO

VALINTATALO
NIMI Kunta POSTIOSOITE POSTINUMERO

NURMIJÄRVI NURMIJÄRVI IHANTOLANTIE 2 01900 NURMIJÄRVI
RAUTATIENKATU LAHTI RAUTATIEKATU 9 15100 LAHTI
VERKAHOVI TURKU VERKATEHTAANKATU4 20110 TURKU
HAAPALEHTO OULU TAAKAKEPINTIE 1 90650 OULU
KARIHAARA KEMI KOIVUHARJUNKATU 55 94200 KEMI
KALLIO HELSINKI CASTRENINKATU 9-11 00530 HELSINKI

SIWA
NIMI KUNTA POSTIOSOITE POSTINUMERO

TURUNTIE FORSSA TURUNTIE 26 30420 FORSSA
ASEMIESKATU ROVANIEMI ASEMIESKATU 34 96100 ROVANIEMI
HERMANNI KOKKOLA HERMAN RENLUNDINK 30 67200 KOKKOLA
KELLARPELTO SAVONLINNA AHOLAHDENTIE 55 57710 SAVONLINNA
KOIVISTONPUISTIKKO PORI KOIVISTONPUISTIKKO 35 28130 PORI
MELTOLA IMATRA VALLINKOSKENTIE 2 55100 IMATRA

Taulukko 3-2 Tavarantoimittajaluettelo

TAVARANTOIMITTAJAT
Atria Oy Snellmann Ab
HK Ruokatalo Pouttu Oy
Forssan Liha & Säilyke Saarioinen
Osuusteurastamo Karjaportti


