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Sisältö

• Sisälogistiikan kehitys 2008-2021-2028

• Mitä osaamista tarvitaan? 



“Mr Sisälogistiikka”



Leanware Oy on yli 20 vuoden kokemuksella 
asiantuntija- ja ohjelmistokumppani tuotannon, 
toimitusketjun ja sisälogistiikan digitalisointiin.

Leanware 
yrityksenä
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MENESTYSTARINAT SYNTYVÄT TÄÄLLÄ!



Eilen, tänään, 
huomenna –

Sisälogistiikan 
kehityskaari 2008–

2028 



Sisälogistiikka 2008?

• Yksi uusi WMS joka vuosi
• Uusi automaattivarasto joka toinen vuosi
• Hyllystöhissejä ja miniloadeja
• Tukkuri oli tukkuri
• Työvoimaa oli hyvin saatavilla



2008 → 2021

Globaali
hinta-

kilpailu
Tuotteiden määrän kasvu



Sisälogistiikka 2021
• ~18 uutta WMS:ää joka vuosi
• 2-5 uutta automaattivarastoa vuodessa
• Automaatio palvelee isoa nimikemäärää ja pientä tuotevolyymiä

• Shuttlet ja alusta-automaatit

• Tavara on jo saapuessaan pienivolyymistä
• Tukkuri hoitaa jakelulogistiikkaa



Kuluttajakauppa 2028?

• Tuotemäärä on kasvanut rajusti. Laajasta valikoimasta täysin 
yksilöllisiin tuotteisiin. 

• Tärkeää on nopeus ja tuotteen ainutlaatuisuus. 
• Hinta ei ole kilpailukeino. Internet on tasannut hinnat.
• Kuluttaja odottaa saavansa tuotteen käteensä 1h
• Laajaa varastoa hoidetaan automaatiolla. Muulla tavoin ei saada 

varastoitua niin laajaa, mutta ohutta, valikoimaa.



Valmistava teollisuus 2028?
• Joustavuus ja toimitusnopeus ovat tärkeimmät asiat
• Kokoonpanotehtaan varastossa oloaika on noin 8-14 

päivää.
• Yhä suurempi osa materiaalista saapuu tehtaille päivä 

tai tuntiohjattuna.
• Materiaalitoimituksissa laatu ja lupaustenpitokyky ovat 

tärkeimmät asiat.





VINKIT TULEVAISUUDEN SISÄLOGISTIIKKAAN

Driverit:
✓ Pienet volyymit ja isot tuotemäärät
✓ Nopeus ja joustavuus
✓ Monimutkaiset tavaravirrat (ml kiertotalous)
✓ Työvoimapula

Näillä pääset eteenpäin
✓ Digitalisoi sisälogistiikka
✓ ERP ei enää riitä
✓ Automatisoi mitä pystyt
✓ Edelläkävijät syövät hitaat



Mitä pitäisi Jannen 
mielestä opettaa
sisälogistiikan

AMK-
opiskelijoille?



Tärkeimmät luvut

Konsultoinnin tyytyväisyys

4,7 
asteikolla 1-5

Käytössäsi 

100
asiantuntijaa

Asiakkaita 

200kpl

Järjestelmätoimituksia 

300kpl

Yhteistyö (ka)

8,6 
asteikolla 1-10

Järjestelmätyytyväisyys

8,6 
asteikolla 1-10

Konsultointeja 

400kpl



Missä yrityksissä olette käyneet
oppilaidenne kanssa ennen ruttoa?



Teollisuus- ja kaupanalan yritysten
kokoluokka

Henkilöstön suuruusluokkaYritykset

lukumäärä

1 000– 1 %

500–999 2 %

250–499 4 %

100–249 10 %

50–99 21 %

20–49 62 %

Onko tämä oppilaidenne

työnantajien yleisin kokoluokka?



Viestini: PK-sektori kasvaa eniten, siellä
kaivataan sisälogistista osaamista

Käykää näissä:



Varastoautomaatio

Nämä pitäisi tunnistaa ja tietää mihin soveltuvat



✓ HYLLYSTÖHISSIT

• Isot volyymit

• Paljon nimikkeitä

• Lavalta keräily

• Apulaitteita vaativa keräily 
(nostimet)

• Yleensä uudisrakennus

✓ MANUAALIVARASTO

• Kokolavakeräily

• Joustavuus

• Pienin investointi

✓ AGV

• Kokolava tai tuotevetoinen 
keräily (esim. myymäläjaot)

• Soveltuu vanhaan varastoon

• Pitkät ajomatkat

• Skaalautuvuus ja joustavuus 

✓ LAVAN PURKU 
PIENTAVARAYKSIKKÖIHIN

• Kun toimituserä on selkeästi 
pienkerättävä ja yhdistyy muihin 
pienkeräilyihin.

Lavakäsittelyn vaihtoehdot



Pientavara-automaatio Suomessa

Nimikkeiden

ja/tai 

varastopaikkojen 

määrä 

Tilausrivien ja/tai läpivirtauksen määrä

Alusta-automaatti

Manuaali

(Miniload)

Shuttle

Agilon

Flow rack

Autostore

Mobiilirobotti



Prosessien mittaaminen

• ABC toimintolaskenta

• Kokonaistehokkuus

• Saldotarkkuus

• Keräilytarkkuus

• On-time-delivery

Ps. Keräilytehokkuus on kuvaputkimonitoriaikakaudelta. Unohda se.



Kustannusoptimimin etsintää

Vastaan-

otto

Dekantointi

Lavavarasto

Pientavara

-varasto

Yhdistely

Pakkaus

Lähettämö

Tarvitaanko erillistä

pakkausta? Keräily

suoraan kartonkiin? 

Automaattinen suljenta? 

Dekantointi on kallis

prosessi. 3 kerääjää

kohtaan 1 dekantoija

Yhdistelyn

minimointi

Lavalta lavalle –

keräilyssä syntyy vähiten

sormenjälkiä. 

Pientavaravarastosta keräily

on monta kertaa tehokkampaa

kuin lavavarastosta. 



Ihmisten johtaminen

1. Aseta tavoitteet 

2. Kouluta

3. Kannusta

4. Valvo

5. Vaadi

6. Erota

Pitää olla käsitys mitä – ikäviäkin – asioita johtaminen sisältää



Mikä on tärkeää missäkin?

Verkkokaupan logistiikka 

• Kustannustehokkuus (sisälogistiikan kulu on iso suhteessa 
tilauksen arvoon)

Tukkulogistiikka 

• Oikea-aikaisuus

Tuotantologistiikka

• Logistiikan laatu (keräysvirhe 350€/kpl (VTT)

• Oikea-aikaisuus



Huipputehtaat

Osto

• Varastokierto 6…13

• Palveluaste >98%

• Saapumisten lukumäärää
mitataan

Varasto

• Saldotarkkuus 99%

• Keräilytarkkuu 99,9%

• Kokonaistehokkuus
8…20 riviä / h

Tuotanto

✓Tuottava työaika: >50%



Lean-filosofia

• Jalostava työ vs hukka

• 7 hukkaa



Tietojärjestelmien roolit

• ERP 

• WMS

• MES 

• SCM



Sisälogistiikan tulevan ammattilaisen…

Pitää osata

• Megatredit: nimikemäärä ja
toimitusten määrä

• Keskisuuren yrityksen
varastotoiminnot

• Ihmisten johtaminen

• Tunnusluvut

• Lean

• Digitalisaation tärkeys

Olisi kiva osata

• Kestävä kehitys sisälogistiikassa

• Materiaaliautomaatio

• Mobiilirobotit ja cobotit

• Tietöjärjestelmien roolit

• OVT/EDI

• Tukku/Verkkokauppa/Teollisuus

Jos on tekemisestä pulaa

• PFEP

• RFID

• IOT

• Digital Twin

• AI

Tehkää hankkeita näistä



Materiaaleja käyttöön

Youtube “Leanware”

• Materiaaliautomaatio, sisälogistiikka, ERP vs WMS, tuottavuus

Youtube “Leanware Huippuvarasto”

• 2021 Airam https://www.youtube.com/watch?v=U75qBOo_qag

• 2020 Fysioline Oy https://www.youtube.com/watch?v=oBGCHEjttuM

• 2019 Wurth Oy https://www.youtube.com/watch?v=5VqiQ_920p8

• 2018 Ponsse Oyj Iisalmen logistiikkakeskus https://www.youtube.com/watch?v=T3-
8EZq8HlM

https://www.youtube.com/watch?v=U75qBOo_qag
https://www.youtube.com/watch?v=oBGCHEjttuM
https://www.youtube.com/watch?v=5VqiQ_920p8
https://www.youtube.com/watch?v=T3-8EZq8HlM


IMPROVE
IT`S OUR BUSINESS TO

YOUR BUSINESS


