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Tässä kandidaatintyössä käsitellään yhteistyömalleja, CPFR:ää ja VMI:tä, sekä 

niiden hyödyntämistä toimittajayhteistyössä. Työn tavoitteena on antaa 

johdonmukainen käsitys mallien hyödyntämismahdollisuuksista, sekä niihin 

liittyvistä eduista ja parannettavista tekijöistä. Työ on toteutettu 

kirjallisuuskatsauksena. 

Työn alussa esitellään toimittajayhteistyön lähtökohdat, sekä CPFR- ja VMI -

mallit. Työssä tutkitaan näiden mallien hyödyntämistä yrityscase -raporttien ja 

tieteellisten simulointitutkimusten pohjalta. Yhteistyömallien käyttöä tarkastellaan 

tarkemmin toimitusketjussa yleisesti ilmenevän piiskavaikutuksen vähentämiseen. 

Työssä arvioidaan lisäksi yhteistyömalleihin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä.  

Yhteistyömallien hyödyt näkyvät käytännön tapausten perusteella erityisesti 

tiedonkulun parantumisena yritysten välisissä prosesseissa. Muita vaikutuksia ovat 

esimerkiksi toimitusketjun alhaisemmat kokonaiskustannukset ja palvelutason 

nousu. CPFR ja VMI torjuvat piiskavaikutusta tehokkaasti, mutta CPFR suoriutuu 

VMI:tä keskimääräisesti paremmin. Sekä VMI- että CPFR -mallista saavutettavat 

hyödyt kasvavat, kun toimitusketjun läpimenoajat ovat pitkiä, kapasiteetin 

käyttöaste on matala ja kysyntä heilahtelee voimakkaasti.  
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1 JOHDANTO 

Tämä kandidaatintyö käsittelee yhteistyömallien hyödyntämistä toimittajayhteistyössä. Työhön 

valittiin tarkasteltaviksi kaksi tunnettua ja hyväksi todettua mallia, VMI sekä CPFR. Työ on 

toteutettu kirjallisuuskatsauksena. 

 

Toimitusketjut kuvaavat yksittäisten toimijoiden muodostamia kokonaisuuksia. Jotta 

toimitusketju kykenee toimimaan tehokkaasti, ei ole mahdollista, että jokainen toimija toimii 

täysin omien intressiensä mukaan. Toimiva kokonaisuus edellyttää toimitusketjun osa-alueilla 

kykyä toimia tehokkaasti ryhmänä. Yhteistyötä hyödyntämällä kaikki toimitusketjun sisäiset 

toimijat kykenevät saavuttamaan mittavia taloudellisia ja kilpailullisia etuja. Tämä on syynä 

siihen miksi nykyajan yritysmaailman kiihtyvä kilpailutilanne on ajanut yrityksiä yhä enemmän 

kohti yhteistyömäistä toimintatapaa eri toimijoiden kanssa, pois perinteisestä mallista, jossa 

jokainen toimii omana yksikkönään muiden joukossa. 

 

Yhteistyömallien hyödyntämistä tarkastellaan tiedonkulun kehittämisen kautta. Sen avulla 

pureudutaan yhteistyömallien tuomiin etuihin ja toisaalta myös niihin liittyviin ongelmakohtiin 

toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta.  

 

Työn tarkoituksena on tutkia yhteistyömallien soveltuvuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia. 

Työssä hyödynnettiin tutkimustietoa erilaisista käytännön tapauksista, joissa malleja on 

hyödynnetty tai niiden käyttöönoton tarpeellisuutta on arvioitu. Tutkimustieto perustuu 

tieteellisiin artikkeleihin ja raportteihin. Työn päätavoite on vastata kysymykseen: 

 

Miten tarkasteltavia malleja voidaan hyödyntää toimittajayhteistyön kehittämisessä? 

 

Tämä työ jakautuu kolmeen osaan. Työn aluksi määritellään yhteistyön lähtökohdat ja sen tasot. 

Tämän jälkeen käsitellään yhteistyömallien kehitystä ja niiden teoriaa. 

 

Työn toisessa osiossa tarkastellaan yhteistyömallien hyödyntämistä käytännössä. Tämä osio 

toteutetaan case -raporttien pohjalta. Tällä tavalla lukija kykenee hahmottamaan 

yhteistyömallien toimintaa ja vaikutuksia konkreettisissa tilanteissa. 
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Viimeisessä osiossa vastataan työn pääkysymykseen, eli millaisia tuloksia yhteistyömallien 

hyödyntämisestä on saavutettu. Tässä käsitellään siis näiden mallien vaikutuksia toimitusketjun 

sisällä. Suurin huomio keskitetään piiskavaikutukseen, johtuen sen haitallisuudesta 

toimitusketjussa. Piiskavaikutuksen karsiminen arvioitiin olevan oleellinen tekijä 

toimitusketjun tehokkuuden parantamiseksi. Myös vaikutukset, jotka kohdistuvat ulkoisista 

tekijöistä näihin malleihin otetaan huomioon. Näiden tekijöiden vaikutusta arvioidaan mallien 

toimintaan ja siihen, mihin suuntaan saavutettavat hyödyt muuttuvat. Esitellyt tulokset 

perustuvat sekä laajamittaisissa simulaatioissa että käytännön maailmassa saaduista tuloksista. 

Työn päättää johtopäätökset, jossa saadut tulokset esitetään tiivistetysti. 
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2 TOIMITTAJAYHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Kaikista perinteisimmässä osto-tilausprosessissa tavaroiden toimittaja toimittaa tuotteita 

asiakkaalleen sitä mukaa, kun asiakas näkee tarpeelliseksi täydentää varastojaan ja tehdä tilaus 

toimittajalleen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan varastojen laskiessa ennalta-

asetettuun täydennyspisteeseen, tekee tämä tilauksen toimittajalleen. Toimittaja 

vastavuoroisesti toistaa saman prosessin omalla kohdallaan. Tässä tapauksessa yksi tilaus 

johtaa asiakkaan puolella kiinteisiin tilaus- ja toimituskuluihin, varastonpitokuluihin sekä 

mahdollisiin jälkitoimituskuluihin. Toimittaja kohtaa myös kiinteät tilauskulut, 

hallussapitokulut sekä joutuu vastaamaan mahdollisista valuutan arvon heikkenemisistä. (Yu et 

al. 2015, s. 269) Tämä toimintamalli aiheuttaa käytännössä myös varastojen pitämistä sekä 

toimittajan puolella asiakasta varten sekä asiakkaan puolella sen omia asiakkaita, eli kuluttajia 

varten. Vaikutus näkyy yleensä etenkin varmuusvarastojen koossa, koska kysyntätiedot 

perustuvat usein ainoastaan asiakkaan tekemiin tilauksiin.  

2.1 Yhteistyön ja tiedonkulun merkitys 

Kuvitteellisessa, pelkistetyssä markkinatilanteessa voidaan olettaa eri toimijoiden kilpailevan 

toisiaan vastaan täysin yksinäisinä pelaajina pyrkiessään maksimoimaan oman etunsa. Tämä 

johtaa tilanteeseen jossa toimitusketjun sisällä ei kyetä saavuttamaan sitä potentiaalia, joka olisi 

mahdollista hyödyntää. Yritysten täysin omaan toimintaan perustuvat päätökset eivät kykene 

tuomaan esille suuressa mittakaavassa hyödynnettävissä olevia etuja, eikä näin ollen 

optimitilannetta kyetä saavuttamaan. Cao ja Zhang (2008, s. 18) kuvaavat tätä tilannetta 

peliteorian ja sen kautta muodostuneen Nash -tasapainon avulla. Tämän mukaan yksittäiset 

toimijat eivät voi muuttaa strategiaansa itsenäisesti ja saavuttaa tätä kautta suurinta etua. Eli 

jotta suurin hyöty saavutetaan, tulee toimitusketjun sisällä toimivien yritysten kyetä 

tavoittelemaan parannuksia yhteistyötä hyödyntämällä. 

Yhteistyö on yhdessä noudatettava strategia, joka laajentaa jäsenten ajattelun ja painopisteen 

pelkästä omasta toiminnastaan koko toimitusketjun kattavaan toimintaan. Tällaisessa 

toiminnassa tehokkuutta ja asiakkaan palvelua lähestytään erilaisilla toimintatavoilla. Hudnark 

ja Rathod (2012, s. 122-124) listasivat kolme oleellista toimintatapaa, joita yhteistyössä 

hyödynnetään. 1) Toimitsijoiden keskeisten hintaneuvotteluiden karsiminen kokonaisvaltaisen 
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voiton parantamiseksi ottamalla käyttöön toimintamalleja, joilla pyritään laskemaan 

kustannuksia ja täten parantamaan tulosta. 2) Reagointikyvyn parantamiseksi toimitusketjun 

kokonaisvaltainen hahmottaminen tuotekehityksestä asiakkaalle toimittamiseen asti on 

suotavampaa kuin pieniin funktioihin jaetut osatoiminnot ja niiden keskinäinen kommunikointi. 

Tämä mahdollistaa sen, että päätöksenteossa otetaan huomioon ratkaisujen kokonaisvaikutus 

ketjuun. Tällöin kyetään optimoimaan eri vaiheiden toimintoja keskenään. 3) Kehitys- ja 

optimointiprosessit tulee suunnata koko toimitusketjua ja osapuolia silmällä pitäen sen sijaan, 

että niitä suoritettaisiin eri toimijoiden henkilökohtaisina projekteina.  

Yhteistyön päämääriksi voidaan määrittää yhteisen motivaation sekä yhtenevän toiminnan 

saavuttaminen. Tämän saavuttaakseen toimijat voivat jakaa keskenään informaatiota, 

tietotaitoa, kuluja ja riskejä, mutta myös näitä kautta saatavat saavutukset. Onnistuneen 

yhteistyön tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa toiminnalla saavutetut kokonaishyödyt ovat 

suuremmat kuin mitä ne olisivat olleet yksin toimittaessa. (Cao & Zhang 2013, s. 3-4) 

Yhteistyön voi sanoa tapahtuvan tehokkaasti, kun tiedon jakaminen suunnittelusta, ennusteista, 

kuljetuksista, sekä varastoista liitetään ja hyödynnetään koko toimitusketjun prosesseissa 

(Hudnark & Rathod 2012, s. 125).  

Toimivan yhteistyön toteuttaminen vaatii ennen kaikkea tehokasta ja luotettavaa tiedonkulkua 

eri toimijoiden välillä. Vaikka tiedonkulku ja yhteistyö ovat erillisiä teorioita ja käytäntöjä, ovat 

ne reaalimaailmassa vahvasti keskenään linkittyneitä. Yhteistyötä ei voida saada toimimaan 

ilman tiedonkulkua eikä tiedonkulun toimivuutta puolestaan voida taata ilman yhteistyötä. 

(Zhang & Chen 2013, s. 179) 

Tiedonkulku voidaan jakaa Yangin ja Mun (2015, s. 85) mukaan kuuteen eri pääryhmään. 

Nämä ryhmät ovat tuote-, prosessi-, resurssi-, varasto-, tilaus- sekä suunnitteluinformaatio. 

Näiden osa-alueiden tiedonkulun implementointi yritysten välillä mahdollistaa toiminnan 

kehittämisen ja ei-toivottujen vaikutusten välttämisen. Erityisesti näistä mainittakoon 

piiskavaikutus, sekä itse toimitusketjun optimoinnin ongelma. Piiskavaikutus, eli ”bull-whip” 

-efekti tarkoittaa tilannetta, jossa tilausten/kysynnän vaihtelu kertautuu toimitusketjussa 

ylöspäin kuljettaessa. Sen seurauksia ovat tuotannon ja varastoinnin resurssien tehottomampi 

käyttö, korkeat toimitus- ja varastointikulut, epävarma tuotantosuunnitelma, sekä huonontunut 

asiakaspalvelun taso. Piiskavaikutusta käsitellään tarkemmin luvussa 5. Optimoinnin 
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ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa keskitetyt päätökset eivät tuota parasta loppuratkaisua 

koko toimitusketjun kannalta. Toimijoiden välisellä tiedonkululla on oleellinen rooli näiden 

vaikutusten minimoimisessa. (Zhang & Chen 2013, s. 179)  

Toimiva tiedonkulku tuo etuja yrityksille niin käytännön toimintojen optimoinnissa, kuin myös 

suorina säästöinä. Yang ja Mu (2015, s. 85) toteavat, että eri tutkimusten mukaan tiedonkululla 

voidaan toimitusketjun kustannuksista säästää keskimäärin 2,2% ja suurimmassa tapauksessa 

jopa 12,1%. Tutkimukset lisäksi osoittavat organisaatioiden välisen tiedonkulun parantavan 

asiakkaiden palvelutasoa. He kertovat myös, että logistiikan koordinointi voidaan tajuta 

paremmin ainoastaan tiedonjakamisen kautta, jolla puolestaan on vaikutusta yritysten kykyyn 

pysyä kilpailussa mukana. Tämä koskee erityisesti kilpailua uusien tuotteiden välillä, joka olisi 

todella vaikeaa monelle yritykselle ilman toimivaa verkostoa ja sen sisällä tapahtuvaa 

informaation jakamista.  

2.2 Toimitusketjun yhteistyörakenteet 

Toimitusketjussa yhteistyöllä tarkoitetaan kahden tai useamman toimijan välistä, yhteistä etua 

ajavaa prosessia (Monczka et al. 2005, s. 103). Toimitusketjussa toimijat voivat Cohenin ja 

Rousselin (2013, s. 130) mukaan olla asiakkaita, materiaalitoimittajia tai teollisuus- ja 

logistiikkapalveluiden kaltaisia toimittajia. Selkeyden vuoksi tässä työssä puhutaan kahdesta 

toimijasta, toimittajasta ja asiakkaasta. Yhteistyöosapuolten välinen tiedonkulku on niiden 

välisessä toiminnassa tärkein elementti, sillä ilman tiedonkulkua ei voida saavuttaa yhteisiä 

tavoitteita. Syvä yhteistyö tuo parhaimmillaan strategisia ja taloudellisia hyötyjä kiihdyttäen 

samalla yrityksen asemaa markkinoilla. Tämä voi näkyä esimerkiksi parantuneessa 

asiantuntemuksessa ja teknologian tasossa, mitä olisi hankalaa saavuttaa ilman yhteistyötä. 

(Cohen & Roussel 2013, s. 130)  

Holweg et al. (2005) kuvaavat yhteistyön eri tasoja neljän yhteistyörakenteen avulla, jotka on 

esitetty kuvassa 1. Yhteistyörakenteita tarkastellaan varastotäydennys- ja suunnitteluyhteistyön 

kautta, sillä ne ovat useimmin käytettyjä tapoja kuvaamaan yhteistyötä. Tässä työssä 

käsiteltävät yhteistyömallit edustavat syvempää yhteistyön tasoa, Tyyppiä 2 ja 3, jonka vuoksi 

luodaan katsaus vain niitä koskeviin yhteistyörakenteisiin.  
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Kuva 1 Yhteistyörakenteet (mukaillen Holweg et al. 2005) 

Tyypin 2 yhteistyörakenteessa varastotäydennystä tehdään tiiviissä yhteistyössä siten, että 

asiakas antaa varastotietonsa ja varastotasojen ylläpidon toimittajalle, jonka vastuulla on 

asiakkaan varastojen täydentäminen. Tällä tavalla pystytään alhaisemmilla kustannuksilla 

pitämään yllä sama palvelutaso, sillä asiakkaan ei tarvitse tehdä ostotilauksia toimittajalleen. 

Toimittaja hyödyntää asiakkaalta saatua tietoa ainoastaan täydennyspäätöksiin eikä oman 

toimintansa kehittämiseen, joten suunnitteluyhteistyö jää käytännössä mitättömäksi. Tässä 

yhteistyörakenteessa toimittajalla on tyypillisesti monia asiakkaita ja sen on usein haastavaa 

palvella kaikkia yhtä laadukkaasti. Tämä johtuu siitä, että toimittaja joutuu asiakaskohtaisesti 

huolehtimaan erisuuruisista toimituksista, varmuusvarastoinnista ja tuotannon 

aikataulutuksesta, mikä vaikeuttaa sen oman toiminnan suunnittelua. (Holweg et al. 2005) 

Tyypin 2 toimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 2.  
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Kuva 2 Toimittajavastuiset täydennykset (Holweg et al. 2005) 

Tyypissä 3 toimittaja vastaa edelleen asiakkaan varastojen täydentämisestä, mutta Tyypistä 2 

poiketen se hyödyntää asiakkaalta saatua tietoa oman tuotannon ja varastonhallinnan 

suunnitteluun, jolloin sillä on myös näkyvyyttä kysynnän vaihteluun. Tällä on merkitystä koko 

ketjun toimintaan, sillä tietoa hyödyntämällä pystytään eliminoimaan ”bull-whip” -efektistä 

aiheutuvia haittoja. Toimitukset ovat ns. synkronoituja, missä portaittaisia päätöksiä ei tarvitse 

tehdä ja toimittaja kykenee ottamaan loppukysynnän sekä asiakkaan materiaalivirrat 

hallintaansa.  Tyyppi 3 on yhteistyön kehittynein muoto, mutta sen koko potentiaalia ei aina 

onnistuta hyödyntämään. Holweg et al. (2005) kertovat, että niissäkin yrityksissä, joissa tiedon 

liikkuvuus on korkealla tasolla, ei operatiivisten toimintojen kehittämisessä ole huomioitu 

kysyntään ja sen muutoksiin liittyvää tietoa. Tyypin 3 toimintaperiaatetta on havainnollistettu 

kuvassa 3.  
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Kuva 3 Synkronoidut toimitukset (Holweg et al. 2005) 

Yhteistyön hyödyt tulevat parhaiten esille silloin, kun sitä sovelletaan pitkän tähtäimen 

kumppanuussuhteissa. Tällöin vaikutukset ilmenevät koko ketjun tehokkuuden parantumisena. 

Yhteistyön kehittäminen ei puolestaan tuo lisäarvoa toiminnalle, jossa lähtökohtana on 

esimerkiksi kustannusten karsiminen. (Barratt 2004)   
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3 YHTEISTYÖMALLIEN KEHITYS JA TARKASTELU 

Kuluja karsiakseen ja palvelutasoja nostaakseen ovat monet yritykset ottaneet käyttöönsä 

erilaisia yhteistyömalleja. Toimitusketjussa yhteistyömalli voidaan määritellä kahden tai 

useamman toimijan välisenä liittoumana, jonka tavoitteena on hyödyttää yhteistyön osapuolia 

vähentämällä liiketoiminnan kokonaiskustannuksia, sekä linkittää yhteen toimintoja liittyen 

esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, valmistukseen tai tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

(Agus and Hassan 2008). Cao ja Zhang (2013, s. 55) kuitenkin toteavat, että toimitusketjun 

hallinnan yhteistyömallien tärkeydestä huolimatta, ei niitä ole määritelty kyllin selkeästi. Niille 

on kehittynyt monenlaisia erilaisia määritelmiä, mutta käytännössä ne jakautuvat kahteen eri 

ryhmään: prosessiin ja yhteistyöhön. Yhteistyömallit on esitetty alla olevassa kuvassa 4, jossa 

nuolen suunta kuvaa kehityksen aikajanaa. 

 

Kuva 4 Yhteistyömallit (Attaran and Attaran 2007) 

Internetin varhaista käyttöä toimitusketjussa ryhdyttiin soveltamaan yhteistyöosapuolten välillä 

automatisoimalla ostotilausten, laskutusten ja tavaralähetysten kaltaisia liiketoimia. Tällaisen 

Electronic Data Interchange (EDI) -yhteistyömallin etuna on manuaalisen työn ja kustannusten 

karsiminen, mutta toimitusketjun suunnittelussa ja aikataulutuksessa hyöty jää käytännössä 

mitättömäksi. Myöhemmin kehitetyissä yhteistyömalleissa ongelmaan luotiin ratkaisu 

hyödyntämällä Internettiä informaation jakamisessa ja datan vaihdossa liittyen esimerkiksi 

tilausten statukseen, tuotesuunnitteluun ja varastosaldoihin. Pisimmälle viedyissä 

yhteistyömalleissa korostetaan lisäksi yhteisen suunnittelun tärkeyttä kysynnän 

ennustamisessa. (Attaran and Attaran 2007)  

Yhteistyömalleista tarkasteluun valittiin VMI ja CPFR. VMI:n keskittyessä enemmän 

prosessikehitykseen ja CPFR yhteistyön syvyyteen, ovat niiden lähtökohdat toisistaan varsin 
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poikkeavat. Molemmat mallit ovat todetusti tuoneet tehokkuutta toimitusketjun toimintaan 

parantuneen informaation jakamisen ja päätöksenteon kautta (Ryu 2006, s. 12). Seuraavaksi 

esitellään näiden kahden mallin teoria yksityiskohtaisemmin. 

3.1 Vendor-Managed Inventory 

Vendor-Managed Inventory (VMI) on toimitusketjussa käytettävä yhteistyömenetelmä, jossa  

asiakas antaa varastotasojensa ylläpidon ja toimitukset toimittajan vastuulle. Tällöin toimittaja 

vastaa varaston täydennyksistä ja niihin liittyvistä yksityiskohdista, kuten eräkokojen 

suuruudesta, täydennysvälistä, varastojen hälytysrajoista ja käytettävästä 

varastonhallintamenetelmästä. Toimittaja pitää siis asiakkaansa varastotasot sovittujen minimi- 

ja maksimitasojen välissä. (Stadtler et al. 2000, s. 230) Tämä mahdollistaa toimittajan 

vastaamaan asiakkaansa kysyntään huomioiden samalla toimitusketjun laajemmalla 

perspektiivillä ja näin tuoden etua kummallekin osapuolelle (Cao & Zhang 2013, s. 63).  VMI 

-mallissa asiakas jakaa toimittajan kanssa informaation varastojen tasoista ja kysynnästä. 

Tällainen tiedonjakaminen on edellytys tämän mallin toimimiseen. Vaikka VMI on jo yleisesti 

käytetty toimintamalli myös Suomessa, ei sille ole vielä muodostunut vakiintunutta 

suomenkielistä termiä. Sen suoraa suomennosta, toimittajan hallinnoima varasto, ei siis esiinny 

kirjallisuudessa, vaan siitä käytetään lähes poikkeuksetta termiä VMI. (Häkkinen et al. 2007) 

VMI -prosessi on esitetty alla olevassa kuvassa 5. 

 

Kuva 5 VMI 

Varastoon saapuneiden tuotteiden omistajuus vaihtelee sopimuksen mukaan ja toimintatapoja 

tällä saralla on useita erilaisia. Tuotteet voivat siis kuulua sekä asiakkaalle että toimittajalle. 
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Häkkinen et al. (2007) toteavat, että useissa käytännöntilanteissa asiakas sitoutuu ostamaan 

toimitetut tuotteet mutta siten, että maksu tapahtuu vasta niiden käyttöönoton yhteydessä tai 

sen jälkeen. Tällöin toimittaja omistaa varastot ja ikään kuin myy tuotteet asiakkaalle niiden 

käyttöhetkenä. Lopullinen ratkaisu siitä, miten käytännön asiat varastojen omistajuudesta sekä 

näistä koituvista kuluista hoidetaan, sovitaan toimijoiden kesken tapauskohtaisesti. Tästä 

johtuen ei voida määritellä yhtä oikeaa tapaa tämän asian hoitamisessa, vaan ratkaisu koostuu 

kummankin osapuolen yksilöllisistä tarpeista sekä niiden kyvykkyyksistä.  

VMI tuo asiakkaalle etuja etenkin varastojen puolella. Riippuen sopimuksesta, voi tuotteiden 

omistajuus varastoissa jopa kokonaan poistua, jos toimittaja ottaa vastuun kokonaisuudessaan. 

Mikäli omistajuus pysyy asiakkaalla, tulevat keskimääräiset varastotasot kuitenkin vähintään 

laskemaan, kuin myös varastoihin sitoutunut pääoma. Lyhyemmät täydennysten läpimenoajat 

ja tiheämmät toimitukset, sekä pienemmät eräkoot mahdollistavat tämän. Tämä toimintatapa 

myös poistaa asiakkaan tarpeen hoitaa raskasta tilausprosessia, koska se on ulkoistettu 

toimittajalle. Kuten tekstissä on jo aikaisemminkin todettu, on tiedonjakamisella vaikutusta 

myös palvelutason paranemiseen. Epävarmuus on yksi korkeiden liiketoiminnan kustannusten 

syistä. (Marqués et al. 2008) Koska VMI:n toiminta johtaa epävarmuuden pienenemiseen, on 

sen käyttöönotolla mahdollista saavuttaa myös tätä kautta säästöjä kustannuksissa ja 

mahdollista kilpailuetua hintojen alentamisen myötä (Häkkinen et al. 2007). 

Toimittaja mahdollistaa oman toiminnan optimoinnin. Kysynnän tarkempi tieto antaa 

toimittajalle puitteet suunnitella tuotantonsa tarkemmin ja tehokkaammin. Vapaammat kädet 

mahdollistavat myös toimittajan osalta muidenkin osa-alueiden optimoinnin. Esimerkiksi 

kuljetukset voidaan paremmin säädellä omien tarpeiden ja kyvykkyyksien mukaan. On myös 

todennäköistä, että VMI:n parantama asiakkaiden palveluaste nostaa myyntiä. (Häkkinen et al. 

2007) Näiden lisäksi saavutetaan etuja molempia hyödyntävillä osa-alueilla. Toimitusketjua 

saadaan kokonaisuudessaan kevennettyä ja piiskavaikutusta pienennettyä. VMI:n on osoitettu 

kykenevän laskemaan piiskavaikutusta jopa 50%. Tämän katsotaan johtuvan suurelta osin 

kysyntätietojen hyödyntämisestä ylemmillä portailla. (Marqués et al. 2008) 
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3.2 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 

Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) on yhteistyömalli, jossa  

tavoitteena on parantaa koko toimitusketjun suorituskykyä vähentämällä kysyntään ja 

tarjontaan liittyvää epävarmuutta syvän yhteistyön kautta (Attaran and Attaran 2007). 

Yhteistyömallin lähtökohtana on suunnittelu-, ennustamis- ja tilaus-toimitusprosessien, sekä 

näihin liittyvien tietovirtojen integrointi toimittajan ja sen asiakkaan välillä. CPFR on 

kokonaisvaltainen malli, jossa yhteistyökumppanit hyödyntävät voimakkaasti keskinäistä 

tiedonvaihtoa niin strategisen, kuin operatiivisen tason toiminnan kehittämiseen. CPFR:n 

ominaispiirteenä on syvällinen ja pitkäaikainen yhteistyö, jossa toimittajalta ja asiakkaalta 

edellytetään molemminpuolista luottamusta, sekä halua sitoutua toisiinsa. CPFR -yhteistyön 

keskeisenä päämääränä on parantaa kysyntäennusteiden ja täydennyssuunnitelmien tarkkuutta 

varastotasojen pienentämiseksi, mahdollistaen samalla korkeamman palvelutason 

lopputuotteille. (Seifert 2003, s. 74)  

CPFR -mallia voidaan havainnollistaa viitekehyksellä, joka on esitetty kuvassa 6. 

Viitekehyksen keskipisteenä on loppuasiakas, jonka kysyntään toimittaja ja asiakas pyrkivät 

yhteistyön kautta vastaamaan (Wiehenbrauk 2010, s. 10). Viitekehyksen päätasolle on asetettu 

neljä toimintoa ja jokaiselle toiminnolle kaksi tehtävää, eli tehtäviä on yhteensä kahdeksan. 

Toiminnot ovat järjestyksessä strategia ja suunnittelu, kysynnän ja tarjonnan hallinta, 

suorittaminen, sekä lopuksi analysointi (VICS 2004). 
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Kuva 6 CPFR -viitekehys (mukaillen Häkkinen et al. 2007) 

Strategia- ja suunnitteluvaiheessa luodaan perussäännöt yhteistyölle. Tehtävinä ovat 

yhteistyösopimuksen ja yhteisen liiketoimintasuunnitelman luonti. Yhteistyösopimuksessa 

asetetaan liiketoiminnalliset tavoitteet, rajataan yhteistyön piiriin kuuluvat nimikkeet ja 

määritellään roolit, vastuualueet, sekä toimintatavat. Liiketoimintasuunnitelmassa 

identifioidaan tapahtumat, joilla on merkittävä vaikutus tarjontaan ja kysyntään 

suunnitteluajanjaksolla. Näitä ovat esimerkiksi tarjouskampanjat, muutokset 

varastointipolitiikassa tai uuden tuotteen käyttöönotto. (VICS 2004) 

Kysynnän ja tarjonnan hallinta jakautuu loppuasiakkaan kysynnän, sekä tilauksien ja 

toimituksien ennustamiseen. Ennustaminen on mallin kulmakivi ja sen tarkkuus riippuu 

kummankin osapuolen panostuksesta, sitouttaen niitä toimimaan yhteisten etujen mukaisesti. 

Suorittamisvaiheessa siirrytään operatiivisiin toimenpiteisiin, jossa tehtävät liittyvät tilausten 

tekemiseen ja täyttämiseen. Tähän sisältyy esimerkiksi toimitusten valmistelua ja kuljetusta, 

tavaran vastaanottoa sekä maksusuoritusten tekoa. Viimeisenä toimintona on analysointi, jossa 

seurataan ja analysoidaan edellisten toimintojen suorituskykyä, sekä syntyneitä 
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poikkeamatilanteita. Lisäksi etsitään uusia toimintatapoja yhteistyön tehostamiseksi. (VICS 

2004)  

Toimiva CPFR -malli edistää toimittajan ja asiakkaan välistä tiedonkulkua huomattavasti. 

Mallia soveltamalla pystytään selkeästi määrittelemään, minkä tyyppistä ja kuinka 

yksityiskohtaista tietoa yhteistyössä tarvitaan. CPFR:n käyttöönotto ja läpivienti on kuitenkin 

osoittautunut usein haasteelliseksi. Suuren datamäärän käsittely liittyen esimerkiksi tuotteisiin 

ja eri yksiköihin, sekä ennusteiden ja poikkeamien hallinta, vaatii osapuolilta huomattavaa 

panostusta käytännön tasolla. (Ganesan 2014, s. 137) Jotta liiketoimintaprosessien tietovirtoja 

on mahdollista linkittää toisiinsa, on edellytyksenä tietojärjestelmien yhteensopivuus ja tarpeen 

vaatiessa joudutaan investoimaan kokonaan uuteen järjestelmään (Attaran and Attaran 2007). 

Tämä on nykyaikaisessa CPFR -yhteistyössä usein tarpeellista, sillä teknologiaa hyödynnetään 

merkittävästi tiedonkulun automatisointiin tuomaan skaalautuvuutta (VICS 2004). 

CPFR -yhteistyön on todettu tuovan merkittäviä parannuksia kysynnän ja varastoinnin 

suunnitteluun, tuotannon aikataulutukseen ja jopa tuotekehitykseen. Kuitenkin ne yritykset, 

jotka pystyvät erottautumaan muista ja sopeutumaan kysynnän vaihteluihin, hyötyvät eniten 

CPFR:n eduista. (Attaran and Attaran 2007) Seifertin (2003, s. 75) mukaan juuri paremman 

suorituskyvyn omaavat yritykset tiedostavat sen, kuinka paljon CPFR voi todellisuudessa 

vahvistaa niiden kyvykkyyksiä. CPFR:n tuomat hyödyt heijastuvat lisäksi myynnin kasvuun ja 

asiakaspalvelun tason kohentumiseen (Cassivi 2006).  
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4 CPFR- JA VMI -MALLIEN HYÖDYNTÄMINEN 

VMI -yhteistyön luonne vaihtelee tapauskohtaisesti. VMI voi olla yksinkertaisuudessaan vain 

varastotasojen ylläpitämistä toimittajan puolesta tai yhteistyöhön voidaan tuoda 

vastavuoroisesti myös lisää syvyyttä. Käyttöönotto on jokaisessa tapauksessa räätälöity 

yrityksen tarpeiden mukaan. Erityisesti tuotteiden omistajuussuhteet ja käytännön asiat, kuten 

varastojen hallintaan liittyvät yksityiskohdat vaihtelevat huomattavasti. VMI jättää täten paljon 

soveltamisen varaa ja sen hyödyntäminen onnistuu hyvin eri toimialoilla aina ruokakaupoista 

teollisuuteen (Häkkinen et al. 2007). Tässä työssä esitellään Skanska Oy:n sovellus VMI:stä, 

jota käytettiin rakennusalalla runsaasti käytettävien ja halpojen pienosien täydennyksessä. 

CPFR edustaa syvää yhteistyösuhdetta, jossa kumppanit tähtäävät molemminpuolisiin 

strategisiin hyötyihin yhteisillä tavoitteilla ja päätöksentekoprosesseilla. Tarve tällaisen 

yhteistyön kehittämiseen selittyy esimerkiksi lisääntyneestä kilpailusta ja toimitusketjujen 

monimutkaistumisesta. (Häkkinen et al. 2007) CPFR -mallia on hyödynnetty ensisijaisesti 

päivittäis- ja kulutustavaroiden toimitusketjuissa, mutta sitä on mahdollista soveltaa 

käytännössä millä tahansa toimialalla (Fliedner 2003). CPFR:n on todettu tuovan etua parhaiten 

pitkän tähtäimen toimittajayhteistyöhön, jossa hinnoittelun sijasta painotetaan tuotteiden ja 

palveluiden vahvaa differointia, sekä tarjontalähteiden lukumäärän karsimista merkittävänä 

ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä (An & Fromm 2005, s. 260). Rossin (2015, s. 229) 

mukaan mallin soveltamisessa erityisen tärkeää on kuitenkin tarkastella sen tuomaa vaikutusta 

koko ketjuun kuluttajat mukaan lukien. Tässä työssä CPFR:n hyödyntämistä tarkastellaan 

kolmen eri yrityscasen avulla. Ensimmäisessä casessa esitellään Wal-Martin ja Warner-

Lambertin historiallinen CPFR -sovellus vähittäiskauppaan. Toinen case käsittelee CPFR:n 

aikaansaamia tuloksia tietotekniikkatarvikkeiden jälleenmyyjäyrityksessä JP Computers. 

Viimeisessä casessa tutkitaan CPFR:n soveltuvuutta suomalaiseen tekniseen tukkukauppaan.   

4.1 Case: Skanska Oy 

Skanska on maailmanlaajuisesti toimiva suuri rakennusyritys. Päätoimialueina sillä on 

Euroopan, Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueet. Suomen ja Viron markkinoilla 

toimii Skanska Groupin osasto, Skanska Oy. Tutkimuksessaan Tanskanen et al. (2009) pyrkivät 

parantamaan Skanska Oy:n logistista puolta eri rakennustyömailla. 
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Tanskanen et al. (2009) toteavat, että logistiikan puolesta rakennusala poikkeaa perinteisestä 

teollisuudesta monella eri tavalla. Jokainen työmaa on erilainen ja ainutlaatuinen, tuotanto 

sijoittuu tuotteen loppukäyttöpaikalle ja täten tuotannon sijainti vaihtuu jokaiseen projektiin. 

Yksi toimija toimii usein samanaikaisesti monessa eri paikassa. Ulkoiset toimijat, kuten 

suunnittelijat ja insinöörit vaihtuvat usein eri projekteihin ja heillä on paljon sanavaltaa 

projekteissa. Näiden lisäksi työmaalla työskentelee usein useampia toimittajia samaan aikaan. 

 

Tutkimuksessaan Tanskanen et al. (2009) keskittyivät paljon kulutettaviin ja halpoihin osiin 

työmailla, kuten esimerkiksi ruuveihin ja muttereihin. Lisäksi toimialana he käsittelivät 

Skanska Oy:n asuintalojen rakennusta, koska se on kaikista toimialoista standardoiduin. 

Logististen ongelmien kartoittamiseksi työ aloitettiin haastattelemalla henkilöstöä kolmella eri 

työmaalla. Nämä tulokset käsiteltiin lopuksi erillisessä tilanteessa, joissa olivat läsnä työmaan 

johtaja sekä osto- ja toimitusketjun henkilöstö. Tuloksista kävi ilmi, että eniten epävarmuutta 

ja erimielisyyksiä tuottivat ratkaisut pienten standardituotteiden kanssa. Yhteisymmärrys oli 

kuitenkin kolmen suuren ongelman suhteen:  

 

• Ei aikaa suunnitella ja tilata näitä osia etukäteen, joka johti kalliisiin kiiretoimituksiin 

toimittajalta, tai oman henkilöstön vierailuihin rautakaupassa. 

• Eri työmailla sekä eri työntekijöillä oli omat mieltymykset eri toimittajiin, joka vaikeutti 

toimintojen standardoimista. 

• Koska toiminnot eivät ole samanlaisia, riippui eri työmaiden tehokkuus pitkälti 

työntekijöistä ja aiheutti täten eroavaisuuksia tuottavuudessa työmaiden välillä. 

 

Näiden lisäksi havaittiin suuria puutteita henkilöstön tiedoissa. Yli puolet eivät osanneet vastata 

mistä kontista ja miltä hyllyltä tietty esine löytyi. Lisäksi varastojen määrät olivat hyvin 

epäselvät työntekijöiden keskuudessa. Varastojen täydennykseen ei oltu määritelty tiettyä 

tapaa, joka aiheutti puutostilanteita ja ajan myötä varastojen sotkuisuutta. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että pienet osat aiheuttivat paljon työtä ja kuluttivat arvokasta aikaa.  

 

Ratkaisuksi työmaalle esiteltiin pienosille suunniteltu varasto, joka toimii VMI -periaatteella. 

Itse varasto on Skanskan omistuksessa, mutta siellä olevat tuotteet ja niiden saatavuus ovat 

toimittajien vastuulla ja omistuksessa. Työntekijät hakevat tarvittavat tuotteet varastosta ja 
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merkitsevät ne tietokantaan skannerin kanssa. Kun tuote saavuttaa tilauspisteen, lähtee sen 

toimittajalle sähköpostitse viesti. Tätä kautta toimittajat kykenevät tarkkailemaan varaston 

tasoja ja tekemään tarpeelliset täydennykset. Itse kontin hyllyt ovat uudelleen järjesteltävissä 

eri työmaiden tarpeiden mukaan.  

 

Tämä kokeilu otettiin käyttöön kolmella eri työmaalla. Datan keräämistä varten asennettiin 

web-kameroita ja haastateltiin sekä työmaalla toiminutta, kuin myös toimittajien henkilöstöä. 

Näin kyettiin samaan mahdollisimman tehokkaasti numeraalisia tuloksia. Tuloksia 

havainnollistetaan taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 VMI -kokeilun tulokset (Tanskanen et al. 2009) 

Nimikkeiden löytymiseen kulunut aika 70 % vähemmän  

Tilausten käsittelyyn kulunut aika 90 % vähemmän 

Henkilöstön käynnit rautakaupassa 0 vrt 4 kertaa ennen uudistusta 

Kiiretoimitukset 0 vrt 7 kertaa ennen uudistusta 

Loppuvaraston ylijäämä 70 % vähemmän 

 

Yllä olevasta taulukosta nähdään, että VMI:n käyttöönoton mukana tulleet tulokset olivat varsin 

hyviä. Alkuaikoina ongelmia koitui pääosin nettiyhteyksistä ja skannereiden toiminnasta, mutta 

nämä ongelmat korjattiin pääsääntöisesti toiminnan aikana nopeasti. Kokeilun lopuksi 

suoritetuissa haastatteluissa kaikki haastateltavat pitivät kokeilua onnistuneena ja olivat valmiit 

ottamaan systeemin jatkossakin käyttöön. Tässä tapauksessa VMI:n voidaan katsoa selvästi 

vähentäneen tilausten, sekä toimitusten vaatimaa työtä ja säästäneen henkilöstön aikaa. 

Kuitenkin kokeilun verrattainen suppeus ja lyhytkestoisuus jättivät vielä paljon kysymyksiä 

auki siitä, miten tällaiseen toimintaan erilaiset tekijät vaikuttavat.  

 
4.2 Case: Wal-Mart & Warner-Lambert 

Ensimmäinen CPFR -projekti sai alkunsa vuonna 1995, jossa olivat mukana monikansallinen 

vähittäiskauppa Wal-Mart ja keskisuuri lääkevalmistaja Warner-Lambert (Danese 2006). 

Projektissa molemmat yritykset tekivät itsenäisesti omat ennusteet erään suuvesituotesarjan 

kysynnästä tulevan kuuden kuukauden ajalta ja saadut ennustetiedot jaettiin osapuolten kesken. 
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Aikaisemmin ongelmana oli, että Wal-Mart teki ostotilauksen yhdeksän päivän toimitusajalla 

Warner-Lambertille, jonka valmistusprosessi kesti kuusi viikkoa ja kysynnän heilahdellessa sen 

oli haastavaa aikatauluttaa tuotantonsa. Lisäksi yritykset hyödynsivät päätöksenteossa vain 

omia ennusteitaan. Kuitenkin projektin myötä, tuotettuja ennustetietoja vertailemalla yritykset 

pystyivät yhteistoimin parantamaan ennustetarkkuutta ja sen tuloksena ne sopivat, että Wal-

Mart alkaa jatkossa tehdä suurempia tilauksia kuuden viikon toimitusajalla aikaisemman 

yhdeksän päivän sijasta. Tämän myötä Warner-Lambertin oli mahdollista taata parempi 

toimitusvarmuus Wal-Martille ja lisäksi tehdä lähempänä todellista loppuasiakkaan kysyntää 

vastaava tuotantosuunnitelma. Puolestaan Wal-Martin kohdalla palvelutaso nousi 85%:sta 

98%:iin, kokonaisvarastot tippuivat 25%:lla ja yrityksen liikevaihto kasvoi vuoden aikana, 

ilman minkään uuden tuotteen käyttöönottoa, lähes yhdeksällä miljoonalla dollarilla. Wal-

Martin ja Warner-Lambertin toteuttama projekti edusti uudenlaista lähestymistapaa 

yhteistyölle, sillä tuohon aikaan valmistajan ja vähittäiskaupan välinen syvä yhteistyö ja 

järjestelmällinen tiedonvaihto oli harvinaista. Tästä myöhemmin syntyneeseen CPFR -

toimintamalliin on nykyaikana tuotu paljon lisää uusia näkökulmia ja sen toimeenpanoa tuetaan 

kansainvälisesti useiden instituutioiden ja organisaatioiden toimesta. (Seifert 2003, s. 30-31) 

4.3 Case: JP Computers 

Chang et al. (2007) esittelevät casen kansainvälisestä tietotekniikkatarvikkeiden 

jälleenmyyjäyrityksestä JP Computers, joka haki tehokkuutta informaation jakamiseen 

yrityksen sisällä implementoimalla CPFR -mallin toimintaansa. Alun perin yrityksen 

operatiivisesta toiminnasta vastasi sen pääkonttori. Pääkonttorin vastuulla oli myymälöistä 

tulevan varasto- ja myyntitiedon käsittely, minkä perusteella se teki ostostilaukset 

toimittajilleen. Pääkonttori sai aina toimittajilta tiedon toimituksista jokaiseen myymälään, 

jotka puolestaan raportoivat pääkonttorille saapuneista tilauksista. Tämä aiheutti ongelmia 

pääkonttorille päätöksenteossa, sillä toimittajilta ja myymälöiltä tuleva informaation määrä oli 

valtava, eikä pääkonttori pystynyt reagoimaan tarpeeksi nopeasti markkinakysynnän 

vaihteluun.  

JP Computers haki ongelmaan ratkaisua luomalla CPFR -mallin sen avaintoimittajan, Synnex 

Logisticsin kanssa. Täydennysten määrittelyä varten ne muodostivat tiedonsiirtomekanismin 
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yhteistä järjestelmää hyödyntäen. Osapuolet lähtivät kehittämään uutta prosessia seuraavien 

vaiheiden kautta: 

• Pääkonttori kerää maanlaajuisesti myynti- ja varastotiedot myymälöistä yhteiseen 

järjestelmään, josta tiedot ovat toimittajan saatavilla. 

• Toimittaja tekee täydennyspäätökset ja vahvistaa toimitettavat nimikkeet. Jos 

toimittajalta ei löydy nimikkeitä, se välittää tiedon pääkonttoriin. Pääkonttori tarkistaa, 

löytyykö tarvittavia nimikkeitä joltain muulta toimittajalta. 

• Toimittaja informoi pääkonttoria täydennyserän koosta ja toimittaa nimikkeet 

määrättyihin myymälöihin. 

• Myymälät syöttävät saapuneiden toimitusten datat tietokonejärjestelmiin, joista ne 

välittyvät pääkonttoriin. Täydennysprosessi päättyy tähän. 

• JP:n ja Synnexin väliset maksut hoidetaan kuukausittain. Ennen maksun suorittamista 

osapuolet neuvottelevat lopullisesta hinnasta kustannustarkasteluiden pohjalta. 

CPFR -mallin implementoinnin vaikutuksista kerättiin dataa ensimmäisen vuoden ajalta. 

Taulukossa 2 on esitetty muutokset tunnusluvuissa ja taulukossa 3 muutokset prosesseissa. 

Niistä havaitaan, että kehitystä tapahtui lähtötilanteeseen nähden.  

Taulukko 2 Tunnuslukujen muutokset (Chang et al. 2007) 

 

	  

Tarkastellut tunnusluvut Ennen Jälkeen

Varaston kiertonopeus (per/kk)
Pääoman kiertonopeus
Puutetilanteiden osuus
Palvelutaso

1
1.33

4.95%
95.05%

1.5
1.75

2.49%
97.51%
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Taulukko 3 Prosessien muutokset (mukaillen Chang et al. 2007) 

 

CPFR:n tuomat vaikutukset näkyivät etenkin varastotasojen ja puutetilanteiden laskuna, sekä 

palvelutason kohentumisena. Chang et al. (2007) kuitenkin kritisoivat sitä, että toimittaja sai 

nimikekohtaista vain varastojen ja myynnin kautta. Koska toimittajat eivät saaneet tietoa itse 

markkinoista, ei niiden ollut mahdollista varautua tehokkaasti kysynnän muutoksiin. Tähän 

olisi vaadittu yhteistyön kehittämistä myös ennustamisen tarkkuuden parantamiseksi. 

Ennustaminen kuuluu olennaisesti CPFR:n käyttöön ja siksi voisi todeta, että esitetty toteutus 

ei täytä kokonaisuudessaan mallin määritelmää. 

4.4 CPFR -mallin soveltuvuus tekniseen tukkukauppaan 

Häkkinen et al. (2007) kuvaavat tutkimuksessaan teknisten tukkukauppanimikkeiden 

toimitusketjun toimintaa konepaja-asiakkaan ja teknisen tukkukaupan välillä suomalaisessa 

ympäristössä. Tavoitteena oli selvittää yhteistyömallin käyttöönoton mahdollisuutta 

tarkastellussa toimitusketjussa ja arvioida, kuinka sen soveltamisella pystyttäisiin parantamaan 

toimitusketjun suorituskykyä. Kyseisessä toimitusketjussa sovellettiin yleisesti 

hyllypalvelutoimintamallia, jossa tukkuri vastaa materiaalien täydentämisestä asiakkaan 

tuotantotiloissa tai varastoissa oleviin hyllyihin sovitun ohjausmallin mukaisesti. Teknisen 

tukkukaupan nimikkeet olivat suhteellisen tasaisen kulutuksen omaavia ja matalahintaisia 

sopimustuotteita, joilla hankintaketju oli lyhyt. Liitteessä 1 on esitetty tyypillinen 

hyllypalvelutoimintamallia kuvaava kokonaisprosessi, jossa yksittäiset prosessit on jaoteltu 

CPFR:n neljän toiminnon mukaan. Näiden toimintojen avulla pystyttiin myös tarkastelemaan 

yhteistyön nykytilaa.  

Kuvaus prosessista Hankintamalli (ennen) Automatisoitu täydennysmalli (jälkeen)
Hankintanimike ja numero

Hankintatoimenpide

Toimittajan valinta

Tiedon välittäminen toimittajalle

Tilauksen vahvistaminen

Pääkonttori tekee päätöksen 
varastotilanteen perusteella
Hankinta toteutetaan hankintaosaston 
toimesta
Hankintaosasto tekee valinnan

Sähköpostilla tai faxilla

Soitto puhelimella

Toimittaja tekee päätöksen 
varastodatan perusteella
Hankintaoperaatiot lakkautetaan

Tietokone ehdottaa automaattisesti 
sopivan toimittajan
Varastodata siirretään toimittajalle 
sovitun aikataulun mukaan
Toimittaja vahvistaa nimikkeen ja 
numeron



	

	

21	

Tutkitussa toimitusketjussa strategia ja suunnittelu -toimintoon kuuluvia prosesseja ei ollut 

integroitu asiakkaan ja tukkurin välillä. Täten eriävät liiketoiminnalliset tavoitteet johtivat 

monesti toimitusketjun osaoptimointiin, josta hyvänä esimerkkinä mainittiin varastotilan 

määrä. Asiakas pyrki kustannusten minimoimiseksi pienentämään varastotilaa, mikä johti taas 

tukkurin puolella kustannusten kohoamiseen, johtuen tiheistä toimituksista pienempinä 

eräkokoina ja lisääntyvistä tilausten käsittelykustannuksista.  

Kysynnän ja tarjonnan hallinta -toiminnossa yritysten välistä yhteistyötä oli havaittavissa 

esimerkiksi varaston ohjausparametrien säätämisessä. Prosessit eivät kuitenkaan olleet 

tavallisesti standardoituja, vaan niitä suoritettiin epäsäännöllisesti vaihtelevilla tavoilla. Uuden 

nimikkeen käyttöönottoaikana, esimerkiksi puolen vuoden ajanjaksolla, kulutusta seurattiin ja 

parametreja säädettiin usein, mutta tämän jälkeen parametrien arvoja päivitettiin vain suurten 

kysyntämuutosten ja toistuvien puutostilanteiden ilmetessä. Syynä oli säätämisen vaatima suuri 

henkilötyömäärä. Lisäksi kysynnän historiadataa ei analysoitu perusteellisesti, jolloin 

todellisesta kulutuksesta tarvittava tieto puuttui. Tulevan kysynnän muutoksista tukkuri ei 

saanut asiakkaalta riittävästi tietoa, mikä johti monesti puutostilanteiden kasvuun.  

Suorittamistoiminto vaati kyseisessä toimitusketjussa vähiten asiakkaan ja tukkurin välistä 

yhteistyötä, koska asiakas oli ulkoistanut toiminnon prosessit tukkurille. Tästä johtuen 

suorittamistoiminnon kehittäminen oli pääsääntöisesti tukkurin sisäisten prosessien integrointia 

ja automatisointia. Tilausprosessissa hyödynnettiin tietoteknisiä menetelmiä, mutta se sisälsi 

myös manuaalista työtä. Tilausten manuaalinen kirjaaminen kulutti aikaa ja lisäsi inhimillisten 

virheiden todennäköisyyttä. 

Analysointitoiminnossa havaittiin, että yhteistä suorituskykyä mitattiin ja analysoitiin hyvin 

harvoin. Sen sijaan asiakas keskittyi mittaamaan tukkurin suorituskykyä. Oleellisena syynä 

tähän oli yhteisten strategioiden ja tavoitteiden puuttuminen, eikä siten yhteisiä mittareita ollut. 

Analysointitoiminnossa merkittävänä puutteena ilmeni poikkeamanhallinta, joka perustui 

poikkeamien eliminointiin varmuusvarastojen ja tiheiden varastotilanteen tarkastuksien 

kaltaisilla puskureilla. Puskurit aiheuttivat toimitusketjuun huomattavia kustannuksia. Lisäksi 

niiden käytöstä huolimatta, kysyntämuutoksista tai muista prosessipoikkeamista seurasi usein 

puutostilanteita.    
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Häkkinen et al. (2007) keskittyivät tutkimuksessaan ongelmakohtiin erityisesti 

analysointitoiminnon poikkeaman hallinnassa. Heidän arvion mukaan poikkeaman hallinnassa 

tulisi kiinnittää huomiota puutostilanteita aiheuttaviin syihin, eikä niinkään ennakoivaan 

puskurointiin. Puutostilanteita aiheuttaneista kysynnän muutoksista tukkuri sai usein tiedon 

liian myöhään, liian epätarkkana tai tietoa ei ollut saatavilla lainkaan. Tukkurilla tulisi olla tieto 

asiakkaan tuotannosta esimerkiksi tuotantosuunnitelman kautta ja jopa asiakkaan myynnistä 

myyntiennusteiden pohjalta, sillä pelkästään varastosta saadulla varastotiedolla ei ole 

mahdollista varautua tulevan kysynnän muutoksiin, eikä se siten auta tukkuria suunnittelemaan 

toimintaansa etukäteen.  

Kysynnän ja tarjonnan hallinta -toimintoon ehdotettiin parannuksia ohjausparametrien 

säätämiseen. Parametrien asettamisessa tulisi hyödyntää kysynnän historiatietoa ja tulevan 

kysynnän tietoa, jolla pystyttäisiin vastaamaan kysynnän muutoksiin ja eliminoimaan 

puutostilanteita. Suorittamistoiminnossa mainittiin manuaalisen työn aiheuttamat inhimilliset 

virheet, joita voitaisiin karsia automatisoimalla transaktioita esimerkiksi 

järjestelmäintegraation avulla. Tämä toisaalta säästäisi hyllytyshenkilöstön aikaa, eli 

operatiivisen työn lisäksi olisi mahdollista tehdä enemmän taktisen tason analysointi- ja 

myyntityötä. 

Edellä esitettyihin muutoksiin on Häkkinen et al. (2007) mukaan oltava perusteet, jotka tulee 

määritellä strategia- ja suunnittelutoiminnossa. Tämä tarkoittaa yhteisten strategioiden, 

tavoitteiden ja toimintatapojen luomista tukkurin ja asiakkaan välillä, mikä mahdollistaisi 

toimitusketjun johtamisen kokonaisuutena optimoinnin sijasta. Osapuolet voisivat hyödyntää 

työkaluina esimerkiksi toimintolaskentaa ja simulointia, josta olisi apua uuden CPFR -

pohjaisen toimintamallin käyttöönottovaiheen jälkeisissä muutostilanteissa.  

Häkkinen et al. (2007) toteavat, että tutkitussa toimitusketjussa esiintyi CPFR -yhteistyön 

elementtejä, mutta mallin viitekehystä ei ollut hyödynnetty kokonaisvaltaisesti ja sen 

perustavoite, eli osapuolten yhteisten hyötyjen tavoittelu ketjun suorituskyvyn parantamiseksi 

jäi toteutumatta. He esittävät, että tässä tapauksessa CPFR auttaisi tunnistamaan tärkeimmät 

kehityskohteet ja siten se soveltuisi hyvin yhteistyön kehittämisen työkaluksi. Edellytyksenä 

yhteistyön kehittämiselle on kuitenkin Attaranin ja Attaranin (2007) sekä Cohenin ja Rousselin 

(2013, s. 147) painottama syvä luottamus kumppaneiden välillä.  
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5 PIISKAVAIKUTUS TOIMITUSKETJUSSA 

Piiskavaikutus -termiä käytetään kuvaamaan tilannetta, jossa toimittajan tilauksissa on 

suurempaa vaihtelua kuin myynneissä asiakkaille. Tämä vääristymä kulkeutuu ja kasvaa 

mentäessä ylöspäin toimitusketjussa (Disney & Towill 2003b, s. 202). Tämä on perinteisessä 

toimitusketjumallissa yleinen ongelma. Syy tähän on se, että jokaisen toimitusketjussa toimivan 

yksittäisen tason on ratkaistava, kuinka paljon tuotetta tilataan ja valmistetaan varastoihin, jotta 

asiakkaille saadaan tarjottua riittävä palvelutaso. Toimittajat eivät kykene saamaan tietoa siitä, 

kuinka paljon kuluttajat ostavat tuotteita. Tiedon avulla ne voisivat määritellä varastojen ja 

tuotannon tarpeita. Tästä seuraa tuotannon ja varastoinnin kannalta ongelma, koska jokainen 

tietää karkeasti asiakkaansa tarpeet, mutta ei todellista tarvetta joka kuluttajilla on. Käytännössä 

tämä johtaa epätäydellisen informaation kulkuun ja sen vääristymiseen koko toimitusketjussa. 

(Disney & Towill 2003a, s. 629-630) (Disney & Towill 2003b, s. 199) 

5.1 Piiskavaikutuksen muodot 

Itse piiskavaikutus koostuu kirjallisuuden mukaan neljästä pääelementistä, jotka on esitetty 

kuvassa 7. Nämä ovat: Burbidge-vaikutus, Houlihan-vaikutus, Forrester-vaikutus sekä hintojen 

vaihtelusta johtuva kysynnän heittely. (Disney & Towill 2003a, s. 202) Joissain tapauksissa 

Forrester-vaikutukseen sisältyvät kysynnän signaalien viive ja läpivientiajat voidaan käsitellä 

erillisinä kokonaisuuksina, eli voidaan puhua viidestä vaikuttavasta tekijästä. Tässä tekstissä 

käsittelemme näitä Forrester-vaikutuksen alla. 
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Kuva 7 Piiskavaikutus. (Disney & Towill 2003a, s. 631) 

Piiskavaikutus johtaa toimitusketjun sisällä ylimääräiseen tuotantoon, varastotasojen ja niistä 

johtuvien kulujen kasvuun, ylimääräisiin kuljetuksiin ja jälkitoimituksiin, sekä  

heikentyneeseen palvelutasoon. Tuotannon tarkka suunnittelu vaikeutuu ja myös kapasiteetin 

arvioinnissa voi tapahtua suurtakin heittoa. (Logistiikan Maailma 2006) Piiskavaikutuksen 

tarkkoja vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen on kuitenkin vaikea arvioida. Joidenkin 

tutkimusten mukaan piiskavaikutuksen minimoinnilla voidaan saavuttaa yrityksen 

kannattavuuden nousu jopa 5%:lla. Tämän luvun on arvioitu olevan vieläkin suurempi 

yrityksissä, joilla on rajoitteita kapasiteetissa. Lisäksi tuotannossa voidaan suoria kustannuksia 

karsia jopa 10-30%. (Disney & Towill 2003a, s. 628) (Disney & Towill 2003b, s. 203) 

Burbidge-vaikutus on saanut nimensä sen vuonna esitelleen John Burbidgen mukaan. Tästä 

käytetään myös erä-vaikutusta (engl. batching-effect). Sillä viitataan yleiseen käytäntöön, jossa 

tilaukset siirretään toimitusketjussa eteenpäin erissä. Tällä keinoin pyritään saavuttamaan 

säästöjä mittakaavaetujen kautta. Yksittäisten tuotteiden pakkaaminen, käsittely ja 

kuljettaminen tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin suurempien erien koottuna käsittely. 

Tämä johtaa läpimenoaikojen kasvuun ja täten ruokkii piiskavaikutusta. (Disney & Towill 

2003a, s. 631) 

Piisk
avaikutus

Hintojen vaihtelun ja
mainonnan vaikutus

Kysynnän viive ja
läpimenoajat,

Forrester-vaikutus

Puutostilanteet,
Houlihan-vaikutus

Tilauserät,
Burbidge-vaikutus
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Houlihan-vaikutus syntyy tilanteesta, jossa varastoihin syntyy puutostila ja toimituksia ei voida 

toimittaa asiakkaille sovitusti. Tilanne aiheuttaa tuotannon kysynnän kasvua, koska sekä tulevat 

että myöhässä olevat toimitukset täytyy kyetä toimittamaan. Tästä puolestaan syntyy yhä 

enemmän epävarmuutta. Seurauksena tästä asiakkaat kasvattavat varmuusvarastojaan, joka 

entisestään sotkee kysyntätietoja ja lisää täten piiskavaikutusta. (Disney & Towill 2003a, s. 

632) Kuva 8 esittää, kuinka eri tapahtumat linkittyvät keskenään. 

 

Kuva 8 Houlihan-vaikutus (Disney & Towill 2003a, s. 632) 

Useissa tilanteissa kirjallisuudessa piiskavaikutuksesta ja Forrester-vaikutuksesta puhutaan 

samana asiana. Tässä tekstissä piiskavaikutusta käsitellään kokonaisuutena, jonka yksi osa on 

Forrester-vaikutus, kuten sitä myös käsittelevät muun muassa Disney ja Towill (2003a & 

2003b). Forrester-vaikutus koostuu kahdesta osasta, jotka ovat läpimenoajat ja näistä johtuva 

viive, sekä kysyntäsignaalin käsittely ja siinä tapahtuvat vääristymät. 

Hetkittäinen hintojen laskeminen voi johtua muun muassa uusien asiakkaiden tavoittelemisesta 

tai hetkellisestä raaka-aineiden hintojen laskusta. Äkillinen hintojen lasku johtaa helposti 

kysynnän piikkiin, joka ylittää todellisen, keskimääräisen kysynnän. Syitä voi olla lukuisia, 

mutta tärkeintä on hahmottaa sen seuraukset. Nopeasti syntyvät piikit myös laskevat nopeasti, 

kun hintoja alennetaan eivätkä yritykset välttämättä kykene reagoimaan tähän. Seurauksena 

varastojen tasot jäävät korkeiksi ja kokonaisuudessa toimitusketjun sisällä syntyy 

piiskavaikutusta, koska muutkin toimijat joutuvat reagoimaan kysynnän nopeaan vaihteluun. 

Hintojen vaihtelusta johtuva heittely johtaa siihen, että kapasiteetti on liian suuri 
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keskimääräiseen kysyntään nähden tai että varastot tyhjenevät ja syntyy Houlihan-efekti. 

(Disney & Towill 2003a, s. 632-633) 

5.2 Piiskavaikutuksen vähentäminen yhteistyömalleilla 

Piiskavaikutuksen poistamiseksi on lueteltavissa kolme seikkaa, jotka nousevat selkeästi esille. 

Näistä ensimmäinen on informaation jakaminen, jolloin toimitusketjun loppupään toimijat 

voivat jakaa tarkkaa tietoa todellisesta kulutuksesta ylöspäin. Toinen on tarve yhdistää 

toimintoja koordinoimalla kuljetuksia, varastoinnin suunnittelua sekä päätöksentekoa. Näin 

pyritään vähentämään päätöksenteon tasoja, jotka jokainen ovat piiskavaikutuksen suurentajia. 

Kolmas on saavuttaa toimitusketjun sisällä prosessien operatiivisen tehokkuuden maksimointi, 

jotta kyetään minimoimaan epävarmuutta ja kysynnän vaihtelua ja täten vähentämään kuluja, 

sekä läpivientiaikoja. Näiden lisäksi on myös muita pienempiä tekijöitä, joiden tehostamisella 

ollaan kyetty toimimaan piiskavaikutusta vastaan. Näitä ovat esimerkiksi luottamus, 

maksuehdot ja tehokkuus. (Hudnark & Rathod 2012, s. 125) 

Tässä työssä käsiteltävät yhteistyömallit, VMI ja CPFR ovat kaksi merkittävää mallia, joiden 

avulla yritykset ovat kyenneet vähentämään piiskavaikutusta (Hudnark & Rathod 2012, s. 122). 

Näiden käyttöönoton avulla piiskavaikutusta voidaan karsia kahdella eri tasolla. 

Päätöksenteossa karsitaan ylimääräinen taso, jonka kautta saadaan eliminoitua suoraan yksi 

porras potentiaalisesta piiskavaikutuksesta. Lisäksi tämä johtaa informaation jaon kautta myös 

todellisen kysynnän tarkkaan tietoon ja nopeampaan tiedonkulkuun vähentäen kysynnän 

vääristymää, jolla on todettu olevan positiivinen vaikutus piiskavaikutukseen. (Hudnark & 

Rathod 2012, s. 125) (Disney & Towill 2003a, s. 625) (Disney & Towill 2003b, s. 199-200)  

Näistä vaikutuksista on myös simulaatiomallinnuksia ja muita tutkimuksia, joiden avulla on 

kyetty määrittelemään niistä saatavia etuja teoreettisessa toimintaympäristössä. Näistä tässä 

tekstissä ovat esillä etenkin Disneyn ja Towillin (2003a) julkaisema Vednor-managed inventory 

and bullwhip reduction in a two-level supply chain, jossa piiskavaikutusta ja VMI:n vaikutusta 

siihen ollaan tarkasteltu matemaattisella tietokonemallinnuksella. Lisäksi Hudnarkin ja 

Rathodin (2012) artikkelissa Collaborative supply chain: insights from simulation ollaan 

perinteistä toimitusketjun mallia verrattu tilanteisiin, jossa käytössä on ollut VMI sekä CPFR. 

Tämän artikkelin tuloksia käydään läpi myöhemmin tässä luvussa.  
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Kaksi oleellisinta piiskavaikutuksen syytä, joita saadaan karsittua yhteistyömenetelmien avulla 

ovat Houlihan- ja Burbidge-vaikutukset. Nämä ovat jopa täysin eliminoitavissa oikeaoppisella 

yhteistyön käyttöönotolla ja toteutuksella. (Kristianto et al. 2012, s. 354) Kirjallisuudessa 

VMI:n suorat vaikutukset piiskavaikutuksen karsimiseen ja niiden syyt ovat olleet 

huomattavasti suuremmassa roolissa kuin CPFR:n. Tähän syy voi löytyä VMI:n 

suoraviivaisemmasta ja helpommin analysoitavasta toimintatavasta. CPFR:n moniulotteisuus 

ja syvyys ovat voineet olla yksi syy siihen, miksi siitä ei löydy niin paljon suoraa tietoa sen 

konkreettisista eduista piiskavaikutukseen. Yhteistyön sosiaaliset puolet eivät ole siis saaneet 

samanlaista huomioita kuin operatiiviset (Almeida et al. 2015, s. 495). Kuitenkin CPFR -mallia 

pidetään yleisesti tehokkaampana kuin VMI:tä. Almeida et al. (2015, s. 504) sanovat 

tekstissään, että CPFR hyödyntää toiminnassaan operationaaliset edut, joita VMI tarjoaa, sekä 

lisää tähän syvempää yhteistyötä lisääntyneen informaation jaon kautta koko toimitusketjussa. 

Almeida et al. (2015, s. 508) lisäksi toteavat, että tämän johdosta CPFR:n edut ovat ylivoimaiset 

verrattuna VMI:hin. 

Houlihan-vaikutus saadaan VMI:n avulla karsittua täysin (tässä tapauksessa siis kahden tason 

toimitusketju), koska toimittaja hoitaa toimitukset asiakkaan sijaan. Asiakkaan ei tarvitse 

keskittyä ollenkaan edes tarkkailemaan ovatko toimitukset ajoissa, koska ainoa merkitsevä asia  

on se, että varastoista löytyy tarvittavat määrät tavaraa. Eli koska toimittaja ottaa varaston 

täydennykset omalle kontolleen, eliminoi se lähes täysin Houlihan-vaikutuksen. Houlihania 

pidetään myös ärsyttävimpänä piiskavaikutuksen lähteenä ja sen syiden taustalla on useimmiten 

täysin turhia asioita, kuten salailua, luottamuksen puutetta, sekä ylipäätään perinteisen 

toimitusketjun vastakkainasettelun mallia. (Disney & Towill 2003a, s. 646) 

Burbidgen eliminointi toimitusketjussa onnistuu tiedonkulun kehittämisen kautta ja kyvystä 

hyödyntää paremmin mittakaavaetuja, samalla mukautuen paremmin kysynnän vaihteluihin 

(Disney & Towill 2003a, s. 646-647). Ongelma tuotannon ja toimitusten välisessä 

koordinoinnissa on myös ratkaistavissa. Näillä malleilla tuotannon ja toimitusten eräkokojen 

keskinäinen riippuvuus saadaan karsittua. Tällä tavalla saavutetaan mittakaavaetuja 

toimituksissa huomattavasti paremmin. Myös toimituseräkoot kyetään mitoittamaan paremmin 

vastaamaan niille tarkoitettua aikaväliä ja mahdollisia jälkitoimituksia, joiden tarve 

optimitilanteessa kuitenkin tippuu lähelle nollaa. (Kristianto et al. 2015, s. 351-354) 
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Hudnarkin ja Rathodin (2012) julkaisussa Collaborative supply chain: insights from simulation 

simuloitiin neljän tason toimitusketjua (tehdas, jakelija, tukkumyyjä sekä jälleenmyyjä), jossa 

tutkittiin piiskavaikutuksen käyttäytymistä perinteisessä mallissa, sekä VMI- ja CPFR -

malleissa. Tutkimuksen tulokset on kuvattu liitteissä 2, 3 ja 4. On huomioitavaa, että vaikka 

CPFR on yleisesti ottaen nähty VMI:hin verrattuna parempana menetelmänä, ei se tässä 

tutkimuksessa ole piiskavaikutuksen karsimisessa siihen päässyt. Syyksi Hudnark ja Rathod 

(2012, s. 143) ovat määritelleet todellisessa elämässä tapahtuvan riskin, jossa ihmiset toimivat 

vastahakoisesti ja tekevät epärationaalisia päätöksiä, jotka voivat koitua CPFR:n tapauksessa 

huomattavaksi haitaksi. Tästä syystä on myös tärkeää hahmottaa se, että parhaaksi nähty 

ratkaisu ei välttämättä tosielämässä aina sitä ole. Tilastoista käy kuitenkin ilmi, että molempien 

yhteistyömallien tapauksessa piiskavaikutus pienenee verrattuna perinteiseen malliin.  
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6 YHTEISTYÖMALLEIHIN VAIKUTTAVAT KESKEISET TEKIJÄT 

Tarkastellessa näitä yhteistyömenetelmiä, sekä tilanteita joissa ne ovat tehokkaimmillaan, 

voidaan etukäteen eristää kolme tekijää, jotka ovat merkittävimmissä rooleissa siinä kuinka 

tehokkaasti nämä yhteistyömenetelmät voivat suoriutua. Nämä ovat kapasiteetti ja sen 

rajoittuneisuus, toimitusten läpimenoajat, sekä markkinoiden kysynnän vaihtelu. Myös näiden 

kolmen tekijän väliset suhteet ovat ratkaisevassa roolissa siihen, kuinka VMI ja CPFR 

suoriutuvat. Tekijöiden vaihtelu ja suhteet vaikuttivat kaksiportaisessa toimitusketjussa hyvin 

samankaltaisesti sekä toimittajan että asiakkaan kokemiin etuihin. (Sari 2008) Kamalapurkar 

(2011) otti tutkimuksessaan huomioon myös jälkitoimitusten hinnat, joihin liittyen tulokset 

olivat yksiselitteiset: mitä kalliimmat jälkitoimitukset olivat, sitä kalliimmiksi 

kokonaiskustannukset näiden osalta nousivat. 

 

Näitä tekijöitä ja niiden keskeisiä vaikutuksia saatavilla oleviin mahdollisuuksiin kustannusten 

säästössä on tutkittu simulaatiomenetelmillä ja niistä saadut tulokset ovat olleet keskenään 

hyvin linjassa. Simulaatioiden tuloksissa on tullut esille, että CPFR suoriutuu VMI:tä paremmin 

kaikissa tilanteissa tarjoten parempaa palvelutasoa ja matalampia kokonaiskustannuksia 

toimitusketjun sisällä. (Sari 2008) Myös Kamalapurkarin (2011) suorittamissa simulaatioissa 

tulleet tilastot antoivat täysin samansuuntaisia tuloksia. Näiden mukaan toimitusketjun 

kokonaiskuluissa saavutettiin VMI:n avulla 16,7% (Kamalapurkar 2011) ja 17,3% (Sari 2008) 

säästöt, kun puolestaan CPFR:n käyttöönotto toi keskimäärin 24,1% (Kamalapurkar 2011) ja 

33,9% säästöt (Sari 2008).  

 

On olemassa markkinoita, joissa nämä kolme muuttujaa ovat asettuneet siten, että yhteistyön 

tarve ja siitä saatava hyöty on huomattavasti pienempää. Esimerkkinä tilanne jossa kysynnän 

vaihtelu on pientä, läpivientiajat ovat lyhyet ja tuotannon kapasiteetti on korkea, eikä se ole 

hyvin korkealla käyttöasteella. Tällaisessa tilanteessa yhteistyön avulla saavutetut säästöt eivät 

välttämättä kata siihen käytettäviä kustannuksia, eikä niiden käyttöönotto ole teoriassa 

kannattavaa. On kuitenkin muistettava, että näistä tekijöistä kaksi ensimmäistä ovat 

pääsääntöisesti riippumattomia toimitusketjun toimijoista, vaan ne syntyvät useimmiten 

ympäristötekijöistä. Ylimääräinen kapasiteetti on myös asia, jota yritykset pyrkivät välttämään 

ja yleensä se luo enemmänkin rajoitteita. Näistä syistä käytännön maailmassa yhteistyön 

käyttöönotto on vain harvoin kannattamatonta. (Kamalapurkar 2011) Seuraavaksi käsitellään 
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näitä tekijöitä ja niiden keskeisiä vaikutuksia, sekä miten eri tilanteet vaikuttavat 

yhteistyömenetelmien tehokkuuteen. Lisäksi eritellään, kuinka niiden muutokset voivat 

vaikuttaa eriävällä tavalla siihen, miten VMI:n ja CPFR:n toiminta mukautuu niihin.  

 

6.1 Kapasiteetin vaikutus 

Mitä tiukemmaksi kapasiteetin rajoitukset muodostuvat, sitä suuremmaksi muodostuu 

yhteistyön avulla saavutettavat hyödyt. Tällaisissa tilanteissa tarkat kysyntätiedot 

mahdollistavat toimittajan hyödyntämään saatavilla olevaa kapasiteettia tehokkaasti ja täten 

määrittelemään selkeästi valmistuserien, sekä toimitusten koot. Samalla pystytään 

huomattavasti vähentämään jälkitoimitusten määrää ja kasvattamaan palvelutasoa. 

 

Kysynnän kasvaessa kasvavat saadut säästöt määrällisesti, mutta laskevat suhteutettuna koko 

toimitusketjun kuluihin Sari (2008). Tämä vaikutus on VMI:llä hyvin paljon voimakkaampaa. 

Sarin (2008) simulaatiossa todettiin, että verrattain tasaisen kysynnän muuttuminen suureksi 

pienensi säästöjä perinteisen mallin kokonaiskustannuksiin verrattuna 24%:sta 15%:iin, kun 

taas CPFR koki vain noin 3%:n laskun. Tämän vuoksi näiden mallien erot saaduissa säästöissä 

kasvoivat hyvin paljon. Suurissa kysynnöissä CPFR toi jopa 50% enemmän suoria säästöjä kuin 

VMI (Kamalapurkar 2011). Myös kokonaiskapasiteetin suurempi taso tuo näiden mallien etuja 

esille. Kapasiteetin kasvattaminen arvosta 1.1 arvoon 1.5 yli kaksinkertaisti CPFR:n tuomat 

suhteelliset säästöt. VMI:ssä kasvu oli huomattavasti maltillisempaa, noin 5%. 

 

6.2 Läpimenoaikojen vaikutus 

Läpimenoaikojen kasvaessa ja erityisesti tilanteissa joissa kysynnässä on paljon vaihtelua, 

tapahtuu toimitusten ja tuotannon välillä enemmän vaihtelua, joka johtaa jo aikaisemmin 

käsiteltyyn piiskavaikutukseen. Tämä kasvattaa varastojen tasoja ja sen myötä kustannuksia, 

jotka syntyvät näiden suurempien varastojen ylläpitokustannuksista, sekä jälkitoimitusten 

kasvamisesta. Jos läpivientiajat ovat pienet, eivät kumpikaan näistä yhteistyömalleista tuo 

merkittävää etua tilanteessa, jossa kysynnän vaihtelu on myös pientä ja kapasiteetin käyttöaste 

ei ole kovin suurta. (Kamalapurkar 2011) Kuitenkin sekä Sarin (2008) että Kamalapurkarin 

(2011) simulaatiot osoittavat, että jos edes yksi näistä tekijöistä kasvaa, alkavat edut näkyä 

nopeasti ja niiden käyttöönotto muuttuu kannattavaksi. 
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CPFR:stä ja VMI:stä saatavat säästöt alkavat kasvaa läpimenoaikojen kasvun myötä. Erona on 

kuitenkin se, että VMI:n tuomat säästöt näyttävät molempien simulaatioiden mukaan 

pysähtyvän tai vähintään hidastuvan huomattavasti läpimenoaikojen ylittäessä tietyn pisteen. 

CPFR taas kykenee luomaan jatkuvasti enemmän säästöjä sitä mukaa, kun läpimenoajat 

kasvavat. (Sari 2008) (Kamalapurkar 2011)	Tapauksissa, joissa kyetään tarjoamaan lyhyet 

läpimenoajat, eivät nämä menetelmät tuo merkittäviä säästöjä asiakkaan portaalle. Kuitenkin 

toimittaja hyötyy etenkin CPFR:stä myös lyhyillä läpimenoajoilla, jos kysynnässä on edes 

hieman hajontaa. (Kamalpurkar 2011) 	
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Toimitusketjussa ilmenevät ongelmat ovat usein seurausta puutteellisesta yhteistyöstä. Tämä 

näkyy siten, että toimitusketjun toimijat eivät vaihda keskenään tietoa omista prosesseistaan 

vaan ne keskittyvät panostamaan oman toiminnan optimointiin aiheuttaen ristiriitaisuuksia 

muiden portaiden päätöksenteossa. Vaikutukset näkyvät käytännön tasolla esimerkiksi 

tehottomuutena ja kasvaneina kustannuksina. Toiminnan kehittämisessä ja ongelmien 

minimoinnissa yhteistyömallit VMI ja CPFR ovat hyviä työkaluja, mutta niiden taustalla on 

oltava syvä ymmärrys yhteisistä tavoitteista ja siitä, mitä tarkoitusta varten niitä käytetään. 

Erityisesti CPFR -mallin tapauksessa korostuu ketjun useammalla tasolla loppuasiakkaan 

kulutuskäyttäytymisen ymmärtäminen, jota ilman yhteistyön todelliset hyödyt jäävät 

saavuttamatta.  

Näitä yhteistyömalleja on yritysmaailmassa hyödynnetty laajalti ja saadut tulokset puhuvat 

niiden käyttöönoton puolesta. VMI -mallissa hyödyt näkyvät etenkin tehokkuuden 

lisääntymisessä operatiivisen toiminnan osalta, kun täydennykset on mahdollista hoitaa ilman 

erillisten tilausten tekemistä. Syntynyt säästö työajassa voidaan täten hyödyntää muualla, kuten 

varastonhallinnan suunnittelussa. CPFR -mallissa ajattelua laajennetaan ottamalla huomioon 

myös strategisen tason prosessit ja oleellisena erona VMI:hin on ennustamisen rooli. 

Ennustetietojen vaihtamisen avulla yhteistyöosapuolille muodostuu yhteinen käsitys siitä, 

millaisilla toimintatavoilla ne pystyvät varautumaan kysynnän muutoksiin. Edellä esitetyt asiat 

tulivat hyvin ilmi case-raporteissa, joita hyödynnettiin yhteistyömallien käytännön 

tarkastelussa. Ne kuitenkin osoittivat mielenkiintoisella tavalla sen, että mallit eivät 

käytännössä aina toimi niin kuin pitäisi. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita JP Computersin 

tapaus, jossa CPFR -mallin hyödyntäminen jätti toivomisen varaa parannuksista huolimatta.  

CPFR- ja VMI -mallien tuloksia analysoitiin tarkemmin ottamalla tarkasteluun 

piiskavaikutuksen eliminointi. Tällä saatiin selville mallien eroavaisuudet myös lukuarvojen 

pohjalta. Malleista CPFR osoittautui tehokkaammaksi yhteistyötavaksi tämän yleisen 

toimitusketjussa esiintyvän ilmiön torjumiseen, mutta inhimilliset virheet koituvat usein mallin 

haitaksi. VMI:n helpommin omaksuttava yhteistyötapa tekee myös siitä tehokkaan 

piiskavaikutuksen vähentäjän. CPFR -mallilla saavutettavat edut liittyen muihin toimitusketjun 

osa-alueisiin ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat. Yhteistyömalleista nostettiin esille 
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niiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, joita olivat kapasiteetin käyttö, läpimenoajat, sekä 

markkinakysynnän vaihtelu. Tässä yhteydessä todettiin, että yhteistyömalleilla saavutettavat 

hyödyt kasvavat pitkillä läpimenoajoilla, matalalla kapasiteetin käyttöasteella, sekä kysynnän 

heilahdellessa voimakkaasti. Tällöin yrityksen olisi kannattavaa ottaa tarpeisiinsa sopiva 

yhteistyömalli käyttöön.
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LIITTEET 

Liite 1 Teknisen tukkukaupan hyllypalvelutoimintamalli (Häkkinen et al. 2007) 

CPFR -toiminto Esimerkkejä prosesseista 

Strategia ja 
suunnittelu 

- sopimuksen tekeminen 
- palvelutaso- ja laatutavoitteiden sekä 
mittareiden asettaminen�
- nimikkeiden määrittely�
- ohjausmallin ja ohjausparametrien määrittely 

Kysynnän ja 
tarjonnan 
hallinta 

- hyllykonfiguraation määrittäminen�
- hyllydokumentaation luominen ja päivitys�
- ohjausparametrien arvojen määrittely�
- tulevista suurista kysyntä- ja 
tarjontamuutoksista ilmoittaminen 

Suorittaminen 

- varastotilanteen tarkastus 
- ostotilaus/kotiinkutsu täydennystarpeen 
ilmetessä�
- tilauksen käsittely�
- materiaalin jakelu hyllypisteisiin�
- raportointi toimituksista�
- laskutus ja laskunkäsittely 

Analysointi - raporteista saatavan toimitustiedon analysointi 
- poikkeamien (esim. puutetilanteet) hallinta 

 

Liite 2 Piiskavaikutus perinteisessä mallissa (Hudnark, Rathod. 2012, s. 132) 

	  



	

	

Liite 3 Piiskavaikutus VMI -mallissa (Hudnark, Rathod. 2012, s. 134) 

 

Liite 4 Piiskavaikutus CPFR -mallissa (Hudnark, Rathod. 2012, s. 138)  

 

 

 

 

 

 


