
Sisälogistiikkaselvityksestä
toiminnan

kokonaisvaltaiseen
kehittämiseen

Miten ja mistä aloitan ?



MUUTOSJOHTAMINEN

KOHTI JATKUVAN 
PARANTAMISEN KULTTUURIA
Yleensä kanna*aa edetä pienet muutokset 
edellä – poimi helpos4 tehtävät parannukset 
ensin ( low hanging fruits)

https://inspiration.allwomenstalk.com/inspirational-alice-in-wonderland-quotes-thatll-make-you-think/



Toimintojen kehi+äminen
alentaa kustannuksia ja 
parantaa yrityksen tulosta
…mu+a vaa7i aikaa ja rahaa

• SELVITÄ KEHITYSPOTENTIAALI
• JA PÄÄTÄ MINNE HALUAT MENNÄ

Parhaat yritykset toimii jopa 50% alhaisemmilla
kustannuksilla kuin keskivertoyritykset



Sisälogistiikkaselvitys

Palaa alkuun ja tee uusi kierros

Toteutus pääosin havainnoimalla

Toteutus pääosin dataa analysoimalla 



Miten teen 
sisälogistiikkaselvityksen -

arvioinnin ?
Luo tarkastuslista, jossa on tärkeimmät 
aiheet
( netistä löytyy ilmaisia listoja)
Ohessa esimerkki:https://www.tudi.fi
Osa-alueet

• TYÖYMPÄRISTÖ
• ASIAKASKESKEISYYS
• SUORITUSKYKY
• TIEDOLLA JOHTAMINEN

Kirjaa arviointikierroksen 
tiedot/havainnot sopivaan järjestelmään 



Mikä on logistiikkasi 
suorituskyky ?

Kyky saavuttaa asetettuja tavoitteita:  
- Kustannukset
- Palvelu
- Laatu
- Turvallisuus

Mikä on logistiikkasi kyky sietää epävarmuutta 
ja häiriöitä?



Mittarit ja tunnusluvut (KPI:it)
Dokumentoi läpikäyntisi ja seuraa muutoksien vaikutuksia.

Paransivatko muutokset toimintaasi vai eivät. 

Yleinen KPI, joka sisältää kaikki osastot ja prosessit. Muuten 
vaarana on luoda alioptimointi, joka on yksi yleisimmistä 
syistä tehottomuuteen varastologistiikassa.

Esim. Yleinen Sisälogistiikan KPI

Kaikki ulosmenneet (kerätyty rivit)/ Kaikki logistiikan työtunnit
= ulosmenneet rivit / tunnit
*) sisältää logistiikkaäällikön, back office tunnit ja kaikki 
operatiiviset henkilöt



Sisälogistiikaassa fokus on 
prosessien tehokkuudessä

Yleisiä virheitä:

- Teknologian asettaminen prosessin edelle

- Prosessien ylläpito, jotka tuovat vain vähän tai ei    
lainkaan lisäarvoa asiakkaille

- Alan parhaista käytännöistä ei ole opittu

Virtaviivaisen toimitusketjun  saavuttamiseksi  käytä 
tekniikkaa siellä, missä se on järkevää. (yhdistä 
ihmiset-prosessit-laitteet-informaatio)



Mitkä ovat dokumentoidut
prosessit vs. todellisuus

Dokumentoitu (kuviteltu prosessi)

Todellinen prosessi

LEAN: Onko sinulla varaa olla ottamatta käyttöön 
Lean oppeja ? 

VIRTAUS !!



Tukimateriaalia….



Mitä omistajat/ johto odo.aa
logis1ikkalta



Laadi strategiasta
pohjautuva ”road map “ 

logistiikalle

Jos….
• Meillä ei ole tehokkaita, selkeästi
dokumentoituja liiketoimintatavoitteita
• Meillä ei ole toimintasuunnitelmia
seurataksemme edistymistämme kohti
liiketoimintatavoitteitamme
• Tiimimme ei tiedä
liiketoimintatavoitteitamme
• Käytämme liikaa aikaa vähäarvoisiin
toimintoihin



Ovatko
varaston
prosessit
samanlaisia?

Pilko toiminta osiin ja tee tarkempi

havainnointi k
ustakin osasta


