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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää lukijalle tuotekonfiguraatioiden 

käytön mahdollisuudet tilaus-toimitusprosessin kehittämisessä. Työ suoritetaan 

kirjallisuustutkielmana. Johtopäätökset tehdään alan kirjallisuuden pohjalta. 

Aluksi työssä määritellään, mitä on configure-to-order –tuotanto ja millainen on 

sen tilaus-toimitusprosessi. Työssä kuvaillaan hyötyjä, joita yritys saa siirtyessään 

CTO-ympäristöön. Seuraavaksi työssä selvitetään, millaisia edellytyksiä 

tuotekonfiguraatioiden käyttöönotto vaatii. Lopuksi esitellään keinoja, joilla 

saatuja kehitystyön tuloksia voidaan ylläpitää tulevaisuudessa. Johtopäätöksenä 

CTO-tilaus-toimitusprosessiin siirtymisen hyödyt ja haasteet riippuvat yrityksen 

lähtökohdista. Tuotteiden konfiguroinnin tärkeimpinä edellytyksinä ovat 

tuotteiden modulaarisuus, toimiva konfiguraattori-tietojärjestelmä sekä tuotannon 

soveltuvuus. 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tuotantotalouden 

osastolle. Työn aiheena on tuotekonfiguraatioiden hyödyntäminen toimitusprosessin 

kehittämisessä. Työ on toteutettu kirjallisuustutkielmana. 

 

Asiakkaat vaativat yhä useammin juuri heille räätälöityjä tuotteita (Pine 1993, s. 47). Usein 

nämä asiakastilaukset ovat yksilöllisiä ja niiden kysyntä on niin satunnaista, että varasto-

ohjautuvan massatuotannon toteuttaminen on tuottavan yrityksen kannalta hankalaa tai 

kannattamatonta pienten eräkokojen ja suurten varastokustannusten takia. Tämä yhdistettynä 

toimitusaikavaatimusten lyhenemiseen on ajanut yritykset kehittämään toimitusprosessejaan 

siten, että asiakastarpeiden tyydyttäminen ei johda tuotantokustannusten hallitsemattomaan 

kasvuun. Mikäli yrityksen tavoitteena on vastata asiakaskysyntään ja toimitusaikavaatimukseen 

sekä pyrkiä pienentämään tuotantokustannuksia, on sen pyrittävä kehittämään tuotantoaan 

massaräätälöinnin suuntaan kuitenkaan luopumatta sarjatuotannon aikaansaamista 

lyhyemmistä läpimenoajoista.  Massaräätälöinti tarkoittaa yksilöityjen tuotteiden ja palveluiden 

massatuotantoa (Pine 1993, s. 48). Pinen (1993, s.196) mukaan paras tapa saavuttaa 

massaräätälöinnin hyödyt on käyttää modulaarista tuoterakennetta, jossa modulaarisilla 

komponenteilla voidaan konfiguroida suuri määrä erilaisia lopputuotteita. Tämän työn 

tarkoituksena on tarkastella tuotekonfiguraatioiden hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä 

edellytyksiä, joita asiakaslähtöisen tilaus-toimitusprosessin kehitystyö vaatii. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on selvittää tuotekonfiguraation tuomia mahdollisuuksia tilaus-

toimitusprosessin kehittämisessä asiakaslähtöisen ainutlaatuisen tuotteen valmistuksessa. 

Tutkimuksessa pyritään kiinnittämään huomiota siihen, millä tavalla tuotekonfiguraation 

käyttöönotto muuttaa toimitusprosessia ja mitä etuja sillä pyritään saavuttamaan. Tarkoituksena 

on myös selvittää tuotekonfiguraation vaatimia edellytyksiä tilaus-toimitusprosessin ja 

tuoterakenteen sekä asiakaslähtöisyyden näkökulmista. Tietoa pyritään keräämään 

monipuolisesti eri lähteistä sekä yhdistämään se omaan pohdintaan perustellusti. 
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Työ rajoittuu käsittelemään pääasiassa valmistavan yrityksen tuotantoa asiakastilauksesta 

toimitukseen. Erilaisiin markkinointi- ja kysyntäennustemalleihin perehtyminen jää 

vähemmälle huomiolle. Työssä keskitytään hahmottamaan eroja, joita tuotekonfiguraatio saa 

aikaan verrattuna muihin tuotantosuuntauksiin, kuten varasto-ohjautuvaan tuotantoon tai 

asiakaskohtaista suunnittelua vaativaan tuotantoon.   

 

1.2 Työn rakenne 

 

Työssä kerrotaan aluksi taustaa tilaus-toimitusprosessin rakenteesta sekä erilaisista 

tuotantomuodoista. Tuotantomuodot pyritään luokittelemaan niiden mahdollistaman 

asiakaskustomoinnin mukaisesti ja selvitetään mihin tuotekonfiguraatiot sijoittuvat tällä 

asteikolla. Tämän jälkeen selvitetään tarkemmin mitä tuotekonfiguraatio tarkoittaa ja, mitä osa-

alueita onnistuneen tuotekonfiguraation luomiseen tarvitaan. Seuraavaksi käsitellään 

tuotekonfiguraatiota asiakastilauksen etenemisessä valmistavan yrityksen tilaus-

toimitusprosessissa ja nostetaan esille prosessin eri vaiheisiin liittyviä erityiskysymyksiä. 

Lopuksi näiden tutkimusten perusteella pyritään luomaan käsitys tuotekonfiguraation tuomista 

eduista ja haasteista sekä luodaan käsitys siitä, miten kehitystyö toteutetaan yrityksessä. Lisäksi 

pohditaan palvelulupauksen säilyttämistä konfiguraation ylläpidon avulla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

5 

2 LÄHTÖKOHTIA 
 

Markkinat elävät tällä hetkellä taloudellista ja poliittista murrosaikaa, jossa rajoitteita ja 

sääntelyä pyritään purkamaan. Myös asiakkaan tietämys tuotteista on lisääntynyt koulutuksen 

ja paremman tiedonkulun ansiosta. Tämä on johtanut kysynnän ja tarjonnan tyydyttymiseen, 

jossa hintakilpailulla ja asiakkaan toiveen yksityiskohtaisella täyttämisellä on tärkeä osa 

ostopäätöksen syntymiseen. (Kratochvil ja Carson 2005, s. 10)  

 

Tässä luvussa käsitellään lähtökohtia, joiden selventäminen lukijalle on oleellista, koska se luo 

pohjan kandidaatintyön muihin lukuihin. Tarkasteltavia lähtökohtia ovat erilaiset 

tuotantomuodot, configure-to-order –tuotanto sekä tilaus-toimitusprosessin määrittely.  

 

2.1 Tuotantomuotojen asiakaslähtökohdat 

 

Tutkielman aluksi selvennetään erilaisten toimitusketjun hallinnan malleja yleisesti. 

Tavoitteena on myös selkeyttää lukijalle jokaisen tuotantomuodon rakenteella saavutettavat 

asiakastyytyväisyyttä parantavat ja heikentävät erityisominaisuudet. Näiden avulla saadaan 

aikaiseksi selkeämpi kuva siitä minkälaisesta tuotantomuodosta siirryttäessä configure-to-order 

eli tuotekonfiguraatioon hyödytään milläkin osa-alueella. 

 

Engineer-to-order (ETO) 

 

Engineer-to-order eli tilauksesta suunnittelu on toimitusketjun hallinnan malli, jossa 

asiakastilaus käynnistää toimitusprosessin. Se valmistetaan juuri nimenomaista tarvetta varten 

ja on usein sekä kustannuksiltaan että aikataulultaan vaikeasti määriteltävissä. Tavoitteena 

tilauksesta suunnittelu- prosessissa on, että asiakastoive yksilöidään ja toteutetaan 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti. (Kratochvil ja Carson 2005, s. 23-25) 

 

Assemble-to-order (ATO) 

 

Assemble-to-order eli tilausohjautuvassa kokoonpanossa asiakastilaus käynnistää tuottavassa 

yrityksessä kokoonpanon, jossa usein standardoiduista komponenteista kootaan haluttu tuote.  
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Usein näistä komponenteista on koottu jo ennusteen mukaan osakokoonpanoja. Mallina 

tilausohjautuva kokoonpano kuitenkin jättää asiakkaan toiveen vähemmälle huomiolle, koska 

tuotantoprosessissa variaatioiden määrä pyritään pitämään rajattuna kustannussyistä. 

(Kratochvil ja Carson 2005, s. 23) Tilausohjautuva kokoonpano kilpailee 

asiakastyytyväisyydessä eniten hinnalla ja oheispalveluilla. 

 

Make-to-order (MTO) 

 

Make-to-order tai build-to-order eli tilausohjautuvassa tuotannossa lopputuotteen tuotanto 

käynnistyy asiakastilauksesta usein vakio-osista määrätyn materiaaliluettelon mukaisesti, 

jolloin asiakkaalle ei ole jätetty mahdollisuutta vaatia muita osia tai osakokoonpanoja kuin 

listassa esiintyviä. Kuitenkin listassa voi olla ainutkertaisesti suunniteltuja komponentteja. 

Tässä mallissa saadaan kuitenkin määritettyä asiakkaalle tarkka toimitusaika, mikäli toimittajat 

pystyvät annettuihin toimitusaikatauluihin. Toimitusketjumallina tämän kilpailuvalttina on 

yleensä pitkälle viety asiakaskohtainen räätälöinti. Tämä taas nostaa yleensä 

tuotantokustannukset korkeiksi.   (Reeve ja Srinivasan 2005; Arnold et al. 2008, s. 5) Toisaalta 

MTO-tuotantoa voidaan helposti toteuttaa myös suppealla tuotevalikoimalla, jossa asiakkaalle 

ei tarjota räätälöityjä tuotteita. Tässä kandidaatintyössä MTO:n ajatellaan kuitenkin tarjoavan 

laajaa tuotevalikoimaa. 

 

Make-to-stock (MTS) 
 

Make-to-stock eli varasto-ohjautuva tuotanto perustuu täydellisesti asiakaskysynnän 

ennustamiseen, jonka pohjalta lasketaan tarvittavat varastonohjausparametrit. Näin tuote on siis 

valmistettu ennen asiakastilauksen vastaanottoa. Tämä malli on käytössä vain yleisesti tasaisen 

kysynnän omaavilla tuotteilla, koska muuten riskit ennusteiden paikkansapitävyydestä 

kasvaisivat kohtuuttoman suuriksi. Varasto-ohjautuvassa tuotannossa käytännössä 

asiakaslähtökohta vaihtuu tuottavan yrityksen oletukseksi asiakkaan tarpeista. Tällöin voi 

syntyä tilanne, jossa asiakas joutuu ostamaan enemmän ominaisuuksia kuin olisi alun alkaen 

tarvinnut. Tärkein asiakastyytyväisyyden kilpailuvaltti tällä mallilla on nopea toimitusaika ja 

kilpailukykyiset hinnat. (Reeve ja Srinivasan 2005) 
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Kuvassa 1 on yhteenveto tuotantomuotojen sijoittumisesta vertaillessa asiakastoiveen 

täyttymistä ja tuotteen läpimenoaikaa. Läpimenoaika vaikuttaa suoraan asiakkaalle annettuun 

toimitusaikalupaukseen. Läpimenoaikaan vaikuttaa tuotantoprosessin vakaus. Vakain prosessi 

on MTS:ssä, koska siinä valmistetaan vain vähän erilaisia tuotteita ja tarvetta prosessin 

muuttamiselle ei ole. ETO-tuotanto tarjoaa parhaimman asiakaslähtöisyyden, kun taas MTS-

tuotannolla läpimenoajat ovat lyhimmät. Konfigurointi sijoittuu tässä tarkastelussa molempien 

ominaisuuksien osalta keskivaiheille.  (Steger-Jensen ja Svensson 2004) 

 
Kuva 1: Tuotantomuotojen vertailu läpimenoaikojen ja asiakastoiveen mukaan (muokattu Steger-

Jensen ja Svensson 2004) 

 

2.2 Configure-to-order (CTO) 

 

Tiihosen (1999 s.12) mukaan configure-to-order -mallin eli tuotekonfiguraation erityispiirteitä 

on viisi. Ne ovat jokaisen tuoteyksilön muuntelu tilauskohtaisesti, suunnittelun perustuminen 



 

 

   

 

8 

samankaltaisen joukon asiakastarpeiden täyttämiseen, tuoteyksilön koostuminen etukäteen 

suunnitelluista komponenteista ja moduuleista sekä tuoteyksilön muunteluun tarvitaan vain 

rutiininomaista ja systemaattista muunnelmasuunnittelua. Konfiguroinnin päätavoitteena on 

saada mahdollisimman laaja asiakaskanta tarjoamalla variaatiota tarjontaan kuitenkaan 

lisäämättä valmistuskustannuksia radikaalisti. 

 

Bradford et. al (2001) taas määrittelee tuotekonfiguraation epäjatkuvan kysynnän tapauksessa 

tilauslähtöiseksi kokoonpanoksi, jossa erona normaaliin ATO-tuotantoon on käytetty 

moduuleja komponenttien lisäksi. Jatkuvassa tuotannossa tuotekonfiguraatio taas koostuu 

keskenään sekoitetuista tuotantoeristä, jotka kuitenkin räätälöiden vain tilauksen pohjalta. 

 

Kratochvil ja Carson (2005 s. 24) kuvailee tuotekonfiguraationa tilausohjautuvan suunnittelun 

ja tilausohjautuvan kokoonpanon keskitienä, jolla on tavoitteena saavuttaa kilpailuetu 

kustomoimalla sen sijaan, että loisi sillä vain raskaamman toimitusprosessin ja ongelmia 

itselleen. Tuotekonfiguraatiossa on usein esikokoonpantuja moduuleja, joihin lisätään 

asiakkaan haluamat ominaisuudet tilauksen varmistuttua. Käytännössä kaikki tuotepaketissa on 

konfiguroitavissa aina tuotteen toiminnallisista ominaisuuksista aineettomiin ominaisuuksiin 

eli kaikkeen, josta asiakas kokee saavansa lisäarvoa tuotteellensa. Tuotekonfiguraatioiden 

käyttö ei rajoitu vain valmistavan teollisuuden piiriin, vaan sitä voidaan soveltaa myös 

ohjelmistotuotannossa ja palveluiden tarjonnassa. 

 

Tuotekonfiguraatio voidaan määritellä myös varasto-ohjautuvan ja tuotanto-ohjautuvan 

tuotannon yhdistelmänä, jossa komponentteja ja puolivalmisteita valmistetaan varasto-

ohjautuvasti, kun taas lopputuotteet kootaan näistä vain asiakastilauksesta. (Cheng et. al, 2002)  

 

Yleensä mikään tuote, jota tuotetaan muulla kuin configure-to-order toimitusketjumallilla, ei 

ole ilman uudelleen suunnittelua soveltuva konfiguroitavaksi tuotteeksi. Ajurina 

tuotekonfiguraatioon siirtymiseen toimivat muuttuneen markkinan aiheuttama liikevaihdon 

lasku sekä asiakaskysynnän yksilöityminen. Tällöin tarvitaan modulaariseen arkkitehtuuriin 

perustuvia tuotteita, jolloin suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon tuotealustan 

mahdollisimman hyvä yhteensopivuus erilaisten moduulien ja komponenttien yhdistelmille 
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laajan tuotevalikoiman toteuttamiseksi suhteellisen pienellä moduulimäärällä. (Tiihonen 1999, 

s. 26) 

 

Konfiguraattorit 

 

Tuotekonfiguraatiossa tärkeänä työkaluna käytetään konfiguraattoria eli tietojärjestelmää, 

jonka avulla tuotekonfiguraatioita pystytään kokoamaan. Konfiguraattori kerää tärkeää 

informaatiota muun muassa toiminnanohjausjärjestelmälle lopputuotteen kokoamiseen 

tarvittavasta osaluettelosta ja työvaiheista. Se ei siis ole erillinen saareke vaan on integroitu 

muihin yrityksen tietojärjestelmiin. (Tiihonen, 1999, s. 74) Konfiguraattorit jaetaan usein 

kahteen osaan niiden käyttötarkoituksen perusteella. 

 

Myyntikonfiguraattorin tavoitteena on kontrolloida tuotteen myyntiominaisuuksia ja siihen 

liittyviä sääntöjä esimerkiksi varmistaa yhdistelmän toteutettavuus. Tavoitteena on siis avustaa 

myyntiosastoa karsimaan sellaiset vaatimukset pois joita ei pystytä nykyisellä 

tuotearkkitehtuurilla toteuttamaan. Myyntikonfiguraattori määrittelee käytännössä 

lopputuotekonfiguraation saamat tekniset ominaisuudet. Lisäksi myyntikonfiguraattorilla 

pyritään antamaan asiakkaalle tarkka hinta-arvio ja muuta informaatiota esimerkiksi markkina-

alueista, joille tiettyä konfiguraatiota toimitetaan. (Saaksvuori ja Immonen 2002, s. 67) Yksi 

tärkeimmistä tehtävistä yrityksen menestymisen kannalta on myyntikonfiguraattorin kyky 

laskea asiakastoivomuksen kannattavuus toimittajalle, jolloin kannattamattomat tuotevariaatiot 

voidaan jättää toimittamatta. (Kratochvil ja Carson 2005, s. 24)  

 

Tuoterakennekonfiguraattori on seuraava vaihe konfiguroitavan tuotteen toimitusketjussa. 

Myyntikonfiguraattorista siirretään tiedot asiakasvaatimuksista ja aletaan työstää näiden 

pohjalta tarvittavaa kokoonpanoa, jossa otetaan huomioon variaatioiden mahdollisuus ja 

hallinta. (Saaksvuori ja Immonen 2002, s. 69) Näiden pohjalta saadaan lopputuotekokoonpano, 

jonka tiedot lähetetään toiminnanohjausjärjestelmään tuotannolle. Myyntikonfiguraattori on 

antanut yleensä jo aikaisemmassa vaiheessa alustavaa tietoa materiaalimenekistä 

varastonohjaukseen ja hankintaan. 
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2.3 Tilaus-Toimitusprosessin määrittely 

 

Prosessi tarkoittaa peräkkäin suoritettavia toimenpiteitä (Sakki 2009, s. 15). Tilaus-

toimitusprosessiin kuuluu tavaravirtojen hallinnan lisäksi informaatio- ja rahavirtoja. Tilaus-

toimitusprosessi alkaa asiakkaan tilauksesta. Tavaravirta suuntautuu yrityksestä asiakkaalle ja 

maksuvirta päinvastoin yrityksen suuntaan. (Sakki 2009, s. 21) Prosessin viimeiset vaiheet ovat 

yksinkertaistettuna tuotteen toimittaminen asiakkaalle sekä laskuttaminen. Kun asiakas maksaa 

laskun, tilaus-toimitusprosessi päättyy. (Sakki 1998, s. 167) 

 

Tilaus-toimitusketjut ovat laajoja verkostoja, jotka muodostuvat yrityksen, toimittajien ja 

asiakkaiden välille. Tilaus-toimitusprosesseja on niin yritysten sisällä kuin yritysten välilläkin. 

(Sakki 2009, s. 22) Tässä kandidaatintyössä tilaus-toimitusprosessi rajataan koskemaan 

yrityksen sisäistä toimintaa.  

 

Tilaus-toimitusprosessi vaatii toimiakseen monen vastuualueen osallistumisen yrityksen 

sisällä. Koska prosessi on laaja, tarvitaan vastuualueiden ja ihmisten välillä paljon 

kommunikointia. Tämän takia merkittävä osa prosessissa tehtävästä työstä on hallinto- ja 

toimistotyötä. (Sakki 2009, s. 21) Tilaus-toimitusprosessin tarkoituksena on pitää asiakas koko 

ajan liiketoiminnan kiintopisteenä ja selkeyttää täten eri osastojen välistä toimintaa (van der 

Hoeven 2009, s. 3).  Sakki (1998, s. 166-167) kertoo, että valmistavan yrityksen näkökulmasta 

tilaus-toimitusprosessi muodostuu yksinkertaisimmillaan seuraavista vaiheista: 

1. Myynti 

2. Tilausten rekisteröinti 

3. Hankinta 

4. Valmistus 

5. Jakelu 

6. Laskuttaminen  

 

 

Saaksvuori ja Immonen (2005, s. 3) kertovat tilaus-toimitusprosessin tehtävän olevan täyttää 

asiakkaan ostotilaus. Tarkoituksena on valmistaa ja toimittaa tietty tuote tietylle asiakkaalle. 

Prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: 
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1. Myynti 

2. Hankinta 

3. Valmistus 

4. Toimitus 

5. Palvelu/Ylläpito 

 

Linda et. al. (2010) määrittelevät Configure-to-order -tuotannon tilauksentäyttämisprosessin 

muodostuvan yleisesti neljästä vaiheesta, joita ovat tilauksen käsittely, suunnittelu, toteutus ja 

toimitus. Tilauksen käsittely muodostuu tuotteen määrittelystä, jonka yhteydessä arvioidaan 

kustannukset ja toimitusaika. Suunnittelu sisältää tuotteen konfiguroinnin sekä tuotannon 

suunnittelun. Tilauksen toteutus tarkoittaa tuotteen valmistamista. Toteutukseen kuuluvia 

toimintoja ovat myös materiaalin hankinta ja tuotannon valmistelu. Tilauksen toimituksessa 

tuote toimitetaan asiakkaalle. 

 

Tässä kandidaatintyössä käsitellään tuotekonfiguraatioita tilaus-toimitusprosessin 

näkökulmasta. Aiemmin esitettyjen tilaus-toimitusprosessin teorioiden pohjalta työlle 

muodostetaan oma tilaus-toimitusprosessin määritelmä. Prosessin vaiheet ovat: 

1. Myynti ja tilauksen vastaanotto 

2. Tilauksen käsittely 

3. Suunnittelu 

4. Hankinta 

5. Tuotanto 

6. Toimitus 
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3 TUOTEKONFIGURAATIOT TILAUS-TOIMITUSPROSESSISSA 
 

Tässä luvussa kuvataan tilaus-toimitusprosessin vaiheita tuotteiden konfiguroinnin 

näkökulmasta. Konfigurointiprosessi sisältyy yrityksen tilaus-toimitusprosessiin (Tiihonen 

1999, s. 43). Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaistettu kuvaus yrityksen konfigurointiprosessista. 

Kuvasta näkee, että asiakkaan tilaamaa tuotetta saatetaan konfiguroida useassa vaiheessa. Tässä 

kandidaatintyössä tilaus-toimitusprosessi alkaa myynnillä ja tilauksen vastaanottamisella. 

 

 
Kuva 2: Konfiguroivan yrityksen tilaus-toimitusprosessi (Tiihonen 1999, s. 44) 
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3.1 Myynti ja tilauksen vastaanottaminen 

 

Tilaus-toimitusprosessi alkaa myynnillä ja tilauksen vastaanottamisella. Myynnillä tässä 

kandidaatintyössä tarkoittaa tilauksen tekemistä. Laajempi myyntiprosessi rajataan pois. Kuvan 

2 mukaisesti myynnissä tehdään ensimmäinen konfigurointi tuotteelle. 

 

Aluksi asiakkaan tarpeet kartoitetaan, minkä jälkeen asiakkaalle voidaan määritellä sopiva 

perustuote (Tiihonen 1999, s. 45). Tilauksen yksityiskohtaisessa muokkaamisessa käytetään 

apuna myyntikonfiguraattoria. Tuote rakennetaan asiakkaan vaatimusten mukaan kuitenkin 

siten, että konfigurointisäännöt mahdollistavat sen. (Saaksvuori & Immonen 2005, s. 44) 

Konfigurointisäännöt estävät myyjää tarjoamasta tuotetta, jota ei ole mahdollista myydä. 

Lopputuloksena saadaan tuote, joka täyttää asiakkaan vaatimukset ja on looginen sekä toimiva 

kokonaisuus (Saaksvuori & Immonen 2005, s. 45). 

 

Asiakkaan tilauksen määrittelyssä apuna käytettävä myyntikonfiguraattori tukee 

myyntiprosessia monella tapaa. Tuotteen rakenteen suunnittelun lisäksi sillä pystytään samalla 

muodostamaan suhteellisen tarkka hinta tuotteelle, osaluettelo sekä muut tarvittavat dokumentit 

(Saaksvuori & Immonen 2005, s. 44). Parhaimmillaan asiakaskontaktin aikana saadaan tehtyä 

asiakkaalle tarjous, johon sisältyy tekninen erittely, toimitusaika ja hinta. Tämän seurauksena 

tilaus-toimitusprosessi nopeutuu. (Tiihonen 1999, s. 45) Samalla asiakas saa jo tarjousvaiheessa 

tarkan kuvan yrityksen tarjoamasta kokonaisuudesta. Yksi konfiguraattorin tärkeä hyöty tilaus-

toimitusprosessin tehostamisen kannalta on se, että myyjä voi itsenäisesti konfiguroida 

monimutkaisiakin tuotteita ilman syvempää teknistä osaamista (Tiihonen 1999, s. 80). 

 

3.2 Tilauksen käsittely 

 

Asiakkaan tilauksen vastaanottamisen jälkeen seuraava vaihe on tilauksen käsittely. Myynnissä 

tehty myyntispesifikaatio eli tehdyt valinnat ja konfigurointipäätökset siirretään 

tilauskeskukseen käsiteltäväksi. Tilauskeskuksessa tarkistetaan, että tuote on konfiguroitu 

oikein. Jos myynnissä tehdyssä konfiguroinnissa huomataan puutteita, konfigurointia voidaan 

jatkaa. Jos tuote ei vaadi lisäkonfigurointia, se voidaan laittaa prosessissa eteenpäin syöttämällä 

tilaus toiminnanohjausjärjestelmään. (Tiihonen 1999, s. 46) Toiminnanohjausjärjestelmää 
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käytetään yrityksen operatiivisen johtamisen tukena. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi 

tuotannossa, hankinnassa, logistiikassa ja myynnissä. (Saaksvuori & Immonen 2005, s. 65) 

 

Asiakastoimitusprosessia kokonaisuudessaan usein johdetaan tilauskeskuksesta käsin. 

Tilauskeskuksen suorittaman konfiguroinnin pohjalta tilataan myös komponentit joko 

alihankkijalta tai tuotannosta. (Tiihonen 1999, s. 46) Seuraavassa kappaleessa käsitellään 

tarkemmin tuotteen asiakaskohtaista konfigurointia.  

 

3.3 Suunnittelu 

 

Myyntiorganisaatio ei voi aina konfiguroida tuotetta asiakkaan vaatimusten mukaisesti, vaikka 

käytössä olisikin konfiguraattoriohjelma. Asiakas saattaa nimittäin haluta tuotteeseen 

ominaisuuksia, joita konfiguraattori ei mahdollista. Näiden ominaisuuksien hallintaan tarvitaan 

manuaalinen konfigurointi eli erillistä suunnittelutyötä. (Tiihonen 1999, s. 47-48) 

 

Tuotteiden toimitusprosessit voidaan jakaa kolmeen luokkaan sen konfiguroinnin vaativuuden 

perusteella. Jos asiakas haluaa tuotteeseensa erityistä räätälöintiä, toimitusprosessista tulee 

monimutkaisempi. Toimitusprosessit voidaan luokitella kolmeen luokkaan, jotka ovat A, B ja 

C. (Tiihonen 1999, s. 56) 

 

A-toimitusprosessiin kuuluvat yksinkertaisimmat konfiguroitavat tuotteet, jotka voidaan 

rakentaa pelkällä konfiguraattorilla. Ylimääräistä suunnittelu ei tarvita, minkä seurauksena 

myös toimitusaika ja hinta ovat helppoja arvioida. Toimitusaika on nopea. A-tuotteet ovat 

aidosti konfiguroitavia tuotteita. (Tiihonen 1999, s. 56) 

 

B-tuotteissa käytetään olemassa olevia komponentteja, mutta ne yhdistetään innovatiivisella 

tavalla. Toimivien yhdistelmien luominen vaatii yksilökohtaista suunnittelua, joka vaikeuttaa 

tuotteen hinnan ja toimitusajan arviointia. (Tiihonen 1999, s. 56) 

 

Kolmannessa prosessissa ovat C-tuotteet, jotka kootaan suurimmaksi osaksi olemassa olevista 

komponenteista. Ero B-prosessiin on se, että tuotteeseen joudutaan suunnittelemaan 

asiakaskohtaisia komponentteja. Jos tuotetta räätälöidään paljon, voi sen perusarkkitehtuuri tai 
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perusrakenne muuttua, jolloin tuote ei välttämättä enää ole konfiguroitu. (Tiihonen 1999, s. 57) 

Tässä tilanteessa toimitusprosessi lähestyy ETO-tuotantoa. Tällaisen tuotteen toimitusajan ja 

hinnan arviointi asiakkaalle tehtävään tarjoukseen vaikeutuu. Myös läpimenoaika sekä 

toimitusaika kasvavat. 

 

3.4 Hankinta 

 

Kuvan 2 mukaan tilauskeskuksessa tehtävän käsittelyn ja suunnittelun jälkeen seuraava vaihe 

on komponenttien eli moduulien hankinta. Kuvassa tuotteeseen tarvittavat komponentit 

kerätään varastosta, tuotetaan itse tai hankitaan alihankkijalta. Tässä kappaleessa keskitytään 

alihankintaan ja varaston täydennykseen. Komponenttien valmistus kuuluu ”tuotanto”-

kappaleeseen.  

 

Perinteisten tuotteiden hankinnassa on tyypillistä yksittäisten komponenttien tilaaminen 

toimittajalta. Modulaarisessa tuotannossa taas hankitaan kokonaisia monimutkaisia moduuleja. 

Tämä vähentää massaräätälöintiä toteuttavan yrityksen hankintaprosessin monimutkaisuutta. 

Suuremman vastuun antaminen toimittajalle kuitenkin edellyttää luottamusta ja läheistä 

yhteistyötä osapuolien välillä. Moduulien monimutkaisuus ja suuri varioituvuus eli tuotteiden 

erilaisuus vaativat toimittajilta myös hyvää vasteaikaa sekä joustavuutta. Lisäksi hankinnan 

logistiikalta vaaditaan komponenttien ja moduulien toimittamista aikataulussa. (Blecker ja 

Friedrich 2006, s. 10-11)  

 

CTO-tuotannossa hankinta suunnitelma tehdään osaluettelon perusteella. Suunnitelman 

pohjalta komponentit hankitaan toimittajilta. (Chen-Ritzo 2006, s. 9-10) CTO-tuotannossa 

materiaaliluettelon käytössä on kuitenkin haasteita verrattuna perinteiseen osaluettelon 

käyttöön. CTO:ssa luettelon sisältö ei ole kiinteä vaan se saattaa muuttua tilaus-

toimitusprosessin edetessä. Hankinnan kannalta tämä asettaa haasteita erityisesti 

asiakaskohtaista räätälöintiä vaativille tuotteille. Näissä tuotteissa on usein ainutlaatuisia 

komponentteja, jotka ovat myös arvokkaita. Yksilöllisten komponenttien toimitusaika 

toimittajalta on usein pitkä, minkä vuoksi ne täytyy tilata mahdollisimman aikaisin. Tilaaminen 

pyritään tekemään jo ennen lopullisen tuotteen suunnittelun valmistumista. Ainutlaatuisten 

komponenttien toimittaminen on haaste myös alihankkijalle, koska niiden valmistaminen vaatii 
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suunnittelua. Tämä vaikeuttaa alihankkijan pysymistä sovituissa toimitusajoissa. (Wacker & 

Miller 2000) Tuotteiden ABC-toimitusprosessit vaikuttavat selvästi myös hankinnan 

vaativuuteen. Hankinnan kannalta C-tuotteet ovat hankalimpia. 

 

3.5 Tuotanto 

 

Tuotekonfiguraatioiden tuotanto koostuu kahdesta erillisestä osiosta, joiden välissä kulkee 

tuotannon työntö-imuohjauksen raja eli asiakastilauksen kytkentäpiste. Tämän raja erottaa 

varasto-ohjautuvan komponentti- ja puolivalmistetuotannon asiakkaan toivomasta 

lopputuotekonfiguraatiosta. (Chen-Ritzo 2006, s.7) Jos yritys ei hanki moduuleitaan 

alihankkijalta, sen täytyy valmistaa ne itse. Esimerkiksi pienen kysynnän moduuleita ei kannata 

valmistaa varastoon, jolloin ne kannattaa valmistaa vasta tilauksen tultua. Tämä kuitenkin 

saattaa pidentää toimitusaikaa. 

 

Asiakaskohtaista loppukokoonpanoaikaa pidetään koko toimitusketjun kannalta niin 

merkityksettömänä, että sitä viivästytetään asiakastilauksen saapumiseen asti. 

Loppukokoonpano suoritetaan asiakkaan kustomoimana, joten sitä on mahdotonta aikaistaa 

jokaisen tuotteen ollessa asiakaskohtainen. Vaikka kokoonpanoajat olisivatkin pitkiä, saadaan 

tästä mallista kokoonpanon kysyntäennusteeseen liittyvä riski mitätöityä. (Chen-Ritzo 2006, 

s.19) 

 

Tuotannolta vaaditaan erityistä joustavuutta räätälöitäessä tuotteita, koska joidenkin tuotteiden 

tilauseräkoko voi olla vain yhden kappaleen. Tällöin tärkeään rooliin nousevat 

asetuskustannukset eli tuotannon valmistautumiseen kyseistä tuote-erää varten kulutettu aika. 

(Blecker ja Friedrich 2006, s. 10-11) Tässä tilanteessa huomionarvoista on keskittyä tuotteen 

soveltuvuuteen erilaisiin tuotantolinjojen asetelmiin.  

 

Tuotantolinjoilla on tuotekonfiguraation tapauksessa kaksi perusasetelmaa: tuoteasetelma ja 

prosessiasetelma. Tuoteasetelmassa työpisteet ja tarvittavat tarvikkeet on järjestetty siten, että 

tuote pystytään valmistamaan peräkkäisessä ja jatkuvassa järjestyksessä esimerkiksi 

liukuhihnatuotannossa. Prosessiasetelmassa yksi työpiste hoitaa tuotannon tiettyä toimintoa 

kaikille tuotteille. Tavoitteena siinä on vähentää epäsäännöllisen tavaravirran aiheuttamia 
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häiriöitä tuotannossa. Yleensä käytetään kuitenkin näiden asetelmien yhdistelmiä, joissa osa 

tuotannosta, kuten moduulien ja komponenttien valmistus tehdään tuoteasetelmalla, kun taas 

loppukokoonpanossa vaihdetaan prosessiasetelmaan. (New Zealand Manufacturer 1998) 

 

Loppukokoonpanon ympärille voidaan rakentaa erilaisia lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia 

senkin jälkeen, kun itse fyysinen tuote on valmis. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 

palvelukustomoinnin avulla. Sillä voidaan myös luoda laajempi asiakaskohtainen räätälöinti. 

 

Palvelukustomointi on nykyisin lisääntynyt tapa konfiguroida tuotetta ja luoda uusia 

asiakassegmenttejä. Sen tavoitteena on muokata asiakaskohtaisesti tuotteen ominaisuuksia 

erilaisten komponenttien tai moduulien sijaan ohjelmistoilla. Toiminnallisten ominaisuuksien 

lisäksi voidaan muokata myös esimerkiksi huolto- ja tukipalveluita tai jopa kierrätystä eli 

kaikkea, jolla on merkitystä asiakkaalle. Prosessissa käytetään apuna ohjelmistoja, joiden 

tarkoitus on ohjata tiettyä tuotepaketin tarjoamaa palvelua tai jopa tuotteen toiminnallista 

ominaisuutta, kuten esimerkiksi autoissa tehoa ja polttonesteen kulutusta. (Kratochvil ja Carson 

2005, s. 40-42) 

 

3.6 Toimittaminen 

 

Tilaus-toimitusprosessin viimeisenä vaiheena on tuotteen toimittaminen asiakkaalle sovitulla 

tavalla. Myös toimittamista voidaan tarkastella massaräätälöinnin näkökulmasta. Prosessissa 

voidaan räätälöidä esimerkiksi tuotteen pakkaamista tai tarjota asiakkaalle yksilölliset 

toimitusajat (Blecker ja Friedrich 2006, s. 12). Toimittaminen on tärkeä osa tilaus-

toimitusprosessia koska, epäonnistunut tuotteen toimitus heikentää asiakkaan luottamusta koko 

massaräätälöintiin. (Blecker ja Friedrich 2006, s. 12).  
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4 CTO-TUOTANNOSSA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT  
 

CTO-tuotantoon siirryttäessä voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä verrattuna vanhaan 

tuotantomuotoon. Nämä hyödyt riippuvat suuresti siitä, mistä lähtökohdista liikutaan kohti 

CTO-tuotantoa. Luvussa 2 esitetyn kuvan 1 mukaan tuotantomuotojen ääripäitä ovat ETO-

tuotanto, jolla valmistetaan ainutlaatuisia tuotteita sekä MTS, jolla valmistetaan massatuotettuja 

vakiotuotteita. Näiden lisäksi on myös MTO ja ATO-tuotantomuodot, jotka sijoittuvat 

ääripäiden ja konfiguroinnin väliin.  

 

4.1 ETO-tuotannosta siirtymisen hyödyt 

 

Tiihosen (1999, s. 21) mukaan siirryttäessä ETO:sta CTO-tuotantoon siirryttäessä tärkeimpiä 

etuja ovat tilaus-toimitusprosessin läpimenoajan lyhentäminen, kustannusten alentaminen sekä 

tuotteen hallittavuuden paraneminen. Läpimenoaikoja lyhentää muun muassa suunnittelun 

vähentyminen, tilaus-toimitusprosessin yksinkertaistuminen sekä tuotannon muuttuminen 

tilauksen kokoonpanoksi. Lisäksi asiakaskohtaisen suunnittelun väheneminen alentaa 

kustannuksia ja virheiden mahdollisuuksia, jolloin perusrakennetta noudattavien tuotteiden 

laatu paranee. (Tiihonen 1999, s. 21-22) Kustannusten aleneminen johtuu pääasiassa tilaus-

toimitusprosessin yksinkertaistumisesta ja tuotannon suuremmista eräkoista. 

 

Siirtyminen ETO-tuotannosta CTO-tuotantoon aiheuttaa kuitenkin myös haasteita. Suurin 

ongelma siirtymisessä on yksilöllisten asiakastarpeiden täyttäminen, koska CTO:ssa pyritään 

välttämään tuotteiden liiallista räätälöintiä (Tiihonen 1999, s. 21-22). Kaikkia asiakkaita tämä 

muutos ei välttämättä miellytä, jolloin saatetaan menettää sellainen asiakassegmentti. Toisaalta 

modulaarisuutta lisäämällä voidaan saada uusia asiakkaita, koska tuotteiden hinta suhteessa 

suorituskykyyn on parantunut, laatu on parantunut sekä tuotteiden toimitusaika on lyhentynyt. 

CTO-tuotteista pystytään myös tekemään tarkempi tarjous kuin ETO-tuotteista. (Kratochvil ja 

Carson 2005, s.26) 
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4.2 MTS-tuotannosta siirtymisen hyödyt 

 

Siirryttäessä MTS-tuotannosta CTO-ympäristöön tärkein hyöty liittyy asiakastarpeiden 

täyttämisen kehittymiseen. MTS-tuotannossa valmistetaan vain vähän erilaisia tuotteita suoraan 

varastoon. CTO:ssa yritys kykenee tarjoamaan huomattavasti laajemman tuotevalikoiman 

asiakkaalle. Sen merkittävin kilpailuetu onkin tuotteiden ominaisuuksien konfigurointi hinnan 

sijaan. (Tiihonen 1999, s. 23) Tämän kilpailuedun seurauksena yrityksellä on mahdollista 

laajentaa asiakaskuntaansa.  

 

MTS-tuotanto on perinteisesti tehokasta, koska tuotevalikoima on suppea ja tuotannossa 

voidaan tehokkaasti valmistaa suuria eräkokoja. CTO-tuotannossa nämä hyödyt heikkenevät. 

MTS:sta siirtyminen CTO:hon pidentää tilaus-toimitusprosessin läpimenoaikoja sekä 

kustannukset ja virheiden mahdollisuudet kasvavat (Tiihonen 1999, s. 22). Syynä MTS:n 

hyötyjen heikentymiseen on massatuotannon etujen menettäminen. Lisäksi uuden haasteen 

tuovat tuotteiden hallintaan liittyvät asiat, kuten esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteiden 

huollettavuuden monimutkaistuminen (Tiihonen 1999, s. 23).  

 

Oleellisin hyöty CTO-tuotantoon siirtymisessä on kilpailuedun hankkiminen tuotevalikoimaa 

laajentamalla konfiguroiden tuotteita asiakkaan vaatimusten mukaan. Tämä on periaatteessa 

ainut syy, jonka takia MTS-tuotannosta kannattaa siirtyä CTO-ympäristöön (Tiihonen 1999, s. 

23). Jos laajempi tuotevalikoima ei tuo huomattavaa kilpailuetua, yrityksen ei välttämättä 

kannata siirtyä CTO-tuotantoon.  

 

4.3 MTO- ja ATO-tuotannoista siirtymisen hyödyt 

 

Luvussa 2 esitetyn kuvan 1 mukaisesti MTO- ja ATO-tuotannot sijaitsevat lähellä CTO-

tuotantoa, kun tarkastellaan läpimenoaikoja ja asiakastoiveiden täyttämistä. MTO kuuluu kuvan 

mukaan ainutlaatuisten tuotteiden puolelle. Se tarkoittaa sitä, että siitä siirryttäessä CTO-

ympäristöön sillä on samankaltaisia hyötyjä ja haasteita kuin ETO:lla. Toisaalta MTO:ssa ei 

välttämättä kustomoida tuotteita asiakkaan toiveiden mukaan, vaan tuotetaan enemmänkin 

vakiotuotteita. Tällöin se voi olla lähempänä massatuotannon hyödyntämistä. Mikäli näin on, 

siirtymisen hyödyt ja haasteet ovat lähempänä MTS-tuotantoa. Tässä kandidaatin työssä MTO-
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tuotanto on kuitenkin sijoitettu lähemmäs ainutlaatuisten tuotteiden ääripäätä. ATO-tuotanto 

kuuluu massatuotannon suuntaan, muttei yhtä vahvasti kuin MTS. Se tarkoittaa sitä, että CTO-

ympäristöön siirtymisen vaikutukset eivät ole niin suuret kuin MTS-tuotannosta siirryttäessä.  

 

MTO- ja ATO-tuotantomuodoissa on jo paljon vakioituvuutta tuotteissa. Tuotannoissa 

käytetään myös paljon standardiosia tai moduuleita, joista valmistetaan tai kootaan asiakkaan 

haluama lopputuote. Tämän takia konfigurointia käyttämällä voidaan saada helposti 

varioituvuutta standardikomponentteihin ja puolivalmisteisiin. Massaräätälöintiin siirtyminen 

on helpointa MTO- ja ATO-tuotannoille (Steger-Jensen ja Svensson 2004). Siirtymä ei siis 

vaadi niin suurta kehitystyötä kuin ETO- ja MTS-tuotannoista siirtyminen. 

 

Taulukkoon 1 on koottu yhteenvetona CTO-tuotantoon siirtymisen hyödyt ja haasteet 

lähtökohdista riippuen. Ainutlaatuisten tuotteiden ääripää on ETO-tuotanto, mutta siihen 

voidaan laskea myös MTO. Massatuotantoa taas hyödynnetään MTS- ja ATO-ympäristöissä. 

Siirtymisestä aiheutuvien muutosten suuruus johtuu luonnollisesti siitä, kuinka lähellä CTO-

tuotantoa jo ollaan. MTO:ssa ja ATO:ssa muutokset ovat pienempiä kuin tuotantomuotojen 

ääripäissä.  

 

Taulukko 1 CTO-tuotantoon siirtymisen vaikutuksia 

 Siirtyminen ainutlaatuisista 

tuotteista (ETO, MTO) 

Siirtyminen 

massatuotannosta (MTS, 

ATO) 

Läpimenoajat Lyhenevät Pitenevät 

Suunnittelu Vähenee Lisääntyy 

Kustannukset Alenevat Kasvavat 

Tuotteen hallittavuus Paranee Heikkenee 

Asiakastoiveiden 

täyttäminen 

Heikkenee Paranee 
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5 KEHITYSTYÖN TOTEUTUS TILAUS-TOIMITUSPROSESSISSA 
 

Tuotekonfiguraatiot voivat tarjota merkittäviä hyötyjä yritykselle. Tämä kuitenkin vaatii 

kehitystyötä, jolla konfigurointi saadaan otettua mukaan tilaus-toimitusprosessiin. Aluksi 

selvitetään, millaisia edellytyksiä tuotekonfiguraation käyttöönotto vaatii. Seuraavaksi 

käsitellään sitä, miten saadun kehitysprosessin lopputulosta ylläpidetään yrityksessä.  

  

5.1 Konfiguraation toimivuuden edellytykset 

 

Tuotteiden konfiguroinnin hyödyntäminen vaatii konfiguroitavan tuotteen lisäksi siihen 

soveltuvaa systemaattista tilaus-toimitusprosessia (Tiihonen 1999, s. 20). Näiden edellytysten 

täyttämiseksi yritys tarvitsee toimivan konfiguraattorin, jonka avulla tuotteet konfiguroidaan 

asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi konfiguroitavien tuotteiden tuoterakenne täytyy olla 

soveltuva CTO-tuotantoon. Tilaus-toimitusprosessin kannalta tärkeää on myös yrityksen 

tuotannon soveltuminen tuotteiden konfigurointiin.  

 

Tuoterakenteet  

 

CTO-tuotannossa konfiguroitavat tuotteet pohjautuvat perinteisesti modulaariseen 

tuotearkkitehtuuriin, joka on yleensä konfiguroitavuuden edellytys. Moduulin tehtävä on 

toteuttaa yksin sille määriteltyjä toimintoja. (Tiihonen 1999, s. 20) Konfiguroitua tuotetta 

voidaan siis varioida muuttamalla siinä käytettyjä moduuleja. Moduuleiden käyttö vaatii 

kuitenkin selkeästi määritellyt vuorovaikutukset ja rajapinnat toistensa välillä (Tiihonen 1999, 

s. 20). Tähän rajapintaan variointiominaisuudet eivät saa vaikuttaa. Tuotteen osien välillä 

kulkee usein variointi-informaatiota, joka tarkoittaa materiaalien, energian tai informaation 

siirtymistä moduuleiden välillä. Variointi-informaation siirtymistä varten moduuleiden välille 

on tehtävä tekniset kytkentäratkaisut, joilla moduulit liitetään toisiinsa yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Kytkentään käytettyjä liitoselimiä ovat esimerkiksi nivelet tai erilaiset 

sovitteet. (Harju 1999, s. 160-161) 

 

Moduuleiden välille saatetaan tarvita useita rajapintakonstruktioita. Rajapintakonstruktioiden 

määrää voidaan vähentää käyttämällä mahdollisimman yleisiä kytkentäratkaisuja. Kuitenkin 
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usein moduulien rajapintojen variointiluokat ovat erilaisia. Variointiluokilla tarkoitetaan 

kokoluokkaa, joka rajapintakonstruktiolla on. Saman variointiluokan moduuleja kutsutaan 

varianttiperheiksi. Mitä vähemmän erilaisia variointiluokkia on, sitä laajemmin moduuleja 

voidaan liittää itsenäisesti. Jos moduuleiden välille ei ole olemassa sopivaa 

rajapintakonstruktiota, voidaan osat kokeilla liittää adapterilla eli sovitemoduulilla. (Harju 

1999, s. 161) 

 

Tarkoituksena varianttiperheiden käytössä on, että tuotteen yksittäisiä moduuleita voidaan 

varioida itsenäisesti. Moduulin itsenäinen variointi vaatii sen, että osa on liitetty 

kokonaisuuteen vaaditulla rajapintaparametrilla. Varianttiperheellä on aina vähintään yksi 

variointiperuste, joka vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin. Variointiperusteella tarkoitetaan 

moduulin itsenäistä ominaisuutta, esimerkiksi tehoa, mikä vaikuttaa rajapintaparametrien 

valintaan. (Harju 1999, s. 162) Tämän takia yhden moduulin valitseminen kokonaisuuteen 

saattaa vaikuttaa muuhun tuoterakenteeseen. (Harju 1999, s. 166)  

 

Havainnollistetaan modulaarisen tuotteen parametrista tuoterakennetta esimerkillä. Kuvassa 3 

on konfiguroitava tuote, jossa moduuli A (moottori) on liitetty moduuliin C (esimerkiksi 

pyörivä laite). Moduuleiden välissä on kytkin B, joka on liitetty muihin osiin 

rajapintakonstruktioilla. Asiakas haluaa tuotteensa tietyn tehoisena, mikä määrittää moduulin 

C variointiperusteet. Variointiperusteen eli tehon perusteella määräytyy tuotteen 

rajapintaparametrit. Seuraavaksi valitaan A-moduuli. Sitä voidaan asiakkaan vaatimusten 

mukaisesti varioida itsenäisesti, kunhan se kuuluu varianttiperheeseen, täyttää 

variointiperusteet sekä konfigurointisäännöt. Lopuksi konfiguroija valitsee varianttiperheeseen 

kuuluvan rajapintakonstruktion eli tässä tapauksella kytkimen, jolla moduulit liitetään toisiinsa. 

Kytkimen tulee täyttää varianttiperheen vaatimat rajapintaparametrit.  
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Kuva 3 Esimerkki modulaarisen tuoterakenteen edellytyksistä 
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Tuoterakenteen rajapintojen lisäksi tärkeä edellytys konfiguraatioiden toimimiseen 

tuoterakenteen kannalta on ennalta suunnitellut moduulit eli komponentit. Nämä komponentit 

voidaan jakaa neljään tyyppiin, joka ovat vakiokomponentit, muunneltavat vakiokomponentit, 

parametriset komponentit ja muunneltavat parametriset komponentit (Tiihonen 1999, s. 82). 

Komponentit on luokiteltu taulukon 2 mukaisesti valmistuksen tilaustietoon sekä valmistuksen 

jälkeiseen muunteluun. Valmistuksen tilaustiedossa komponentille on määritelty tuotekoodi tai 

–numero, jonka avulla tuote valmistetaan. Jos on kyse parametrisesta komponentista, jota on 

mahdollisuus muokata, tuotekoodin tai –numeron lisäksi valmistuksessa käytetään vaadittua 

parametria. Valmistuksen jälkeisessä muuntelussa komponentit jaetaan muunneltaviin ja ei 

muunneltaviin komponentteihin.  (Tiihonen 1999, 82-83) 

 

Taulukko 2 Ennalta suunnitellut komponentit ja niiden ominaisuudet (Tiihonen 1999, s. 83) 

 Valmistuksen tilaustieto 

 

 

Valmistuksen  

jälkeinen 

muuntelu 

Tuotekoodi tai -numero Tuotekoodi tai -numero ja 

vähintään yksi parametri 

Ei muunneltavissa 

valmistuksen jälkeen 
Vakiokomponentti Parametrinen komponentti 

Muunneltavissa 

valmistuksen jälkeen 

Muunneltava 

vakiokomponentti 

Muunneltava parametrinen 

komponentti 

 

 

Vakiokomponenteilla on tietty tuotekoodi tai –numero, joiden pohjalta ne osataan valmistaa. 

Niiden ominaisuuksia ei voi valmistuksen jälkeen muokata. Vakiokomponentit siis on 

määritelty yksikäsitteisesti. Ne ovat tavallisia komponentteja, joita voidaan tarvittaessa 

valmistaa varastoon. (Tiihonen 1999, s. 83) 
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Parametrisia komponentteja ei voida valmistuksen jälkeen muunnella, mutta valmistuksen 

yhteydessä niistä muokataan yhtä tai useampaa parametria. Muokattavia parametreja voi 

esimerkiksi olla väri, pintamateriaali tai teho. Komponentin mahdolliset muokkaukset on 

määritelty jo suunnitteluvaiheessa eikä valmistuksen aikana. Yleensä nämä komponentit 

valmistetaan vain tilauksesta, mutta suuren kysynnän moduuleja voidaan valmistaa myös 

varastoon. (Tiihonen 1999, s. 83) 

 

Muunneltavien vakiokomponenttien valmistamiseksi riittää tietty tuotekoodi. Komponentin 

konfigurointi tehdään vasta valmistuksen jälkeen. Mahdollinen ominaisuuksien muokkaaminen 

voi esimerkiksi liittyä ohjelmistoparametreihin. Koska muunneltavan vakiokomponentin 

konfigurointi tapahtuu vasta valmistuksen jälkeen, on sen varastointi mahdollista. (Tiihonen 

1999, s. 84) 

 

Viimeinen ennalta suunniteltu moduuli on muunneltava parametrinen komponentti, jonka 

tilaustietoon vaaditaan vähintään yksi muunneltava parametri. Näitä komponentteja voidaan 

myös muokata valmistuksen jälkeen. Muunneltavat parametriset komponentit ovat harvinaisia, 

joten niitä ei kannata valmistaa varastoon. (Tiihonen 1999, s. 84) 

 

CTO-tuotannossa ei kuitenkaan aina ole mahdollista käyttää ennalta suunniteltuja 

komponentteja. Jos tuotteeseen tarvitsee tehdä asiakaskohtaista räätälöintiä, pitää käyttää juuri 

sille tilaukselle suunniteltavia komponentteja. Näitä moduuleita käytetään vain C-tuotteissa. 

(Tiihonen 1999, s. 84) Oli komponentti ennalta suunniteltu tai ei, niiden tulee kuitenkin 

luonnollisesti olla yhteensopivia tuotteen muun kokonaisuuden kanssa. 

 

Perinteisten tuotteiden lisäksi myös valmistavassa teollisuudessa yhä tärkeämpää on tuotteen 

ympärille rakennetut palvelut. Palvelukustomoinnissa asiakkaita pyritään kohtelemaan eri 

tavalla palveluita tarjottaessa, jotta asiakaslähtökohta konfiguroinnissa säilytetään. Näihin 

toimenpiteisiin kuuluvat lisämaksusta saatavat palvelut, jotka luovat asiakkaalle kuvan 

yksilöllisyydestä. Haasteena on säilyttää asiakkaan kiinnostus tiettyä ominaisuutta kohtaan 

varsinkin perinteisten tuottavan teollisuuden hyödykkeiden kohdalla, jossa arvostetaan 

aineellisuutta ja käsin kosketeltavuutta. Tärkeää on myös muistaa, että tarjottava uusi tai 

parannettu palvelu täytyy olla vähintäänkin yhtä kustomoitu kuin edellinen. Ohjelmisto on 
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tärkeä osa sekä kustomoituja tuotteita että palveluita ajatellen. Erityisesti palveluiden 

kustomoinnin automatisoinnissa on palveluntuottajan analysoitava asiakastarpeet ja luotava 

niiden avulla asiakassegmenttejä tai yksittäisiä asiakkaita, kuten konfiguroivalla yrityksellä 

usein on, ja kehittää palveluita näiden mukaan. Tuotannollisten rajoitusten poistuminen tekee 

markkinoinnista hankalampaa, koska periaatteessa tuotteiden ominaisuuksia lisätään 

ohjelmistojen avulla, jolloin asiakaskohtaiset erot täytyy luoda usein keinotekoisesti. Tämä 

voidaan tehdä myymällä ominaisuuksia lisäpalveluina. (Kratochvil ja Carson 2005, s. 40-42) 

 

Konfiguraattori 

 

Konfiguraattori-ohjelma on tärkeä edellytys CTO-tuotannon toiminnalle. Konfiguraattori on 

tärkeässä roolissa CTO-yrityksen tilaus-toimitusprosessin mahdollistamisessa sekä sen 

radikaalissa kehittämisessä (Tiihonen 1999, s. 52). Myös Kratochvil ja Carson (2005, s. 111) 

ovat sitä mieltä, että konfiguraattori on massaräätälöinnin tekninen mahdollistaja. 

Konfigurointiin vaaditaan säännöt, joilla määritellään tuotteen ominaisuudet ja moduulien 

kokoaminen (Tidstam ja Malmqvist 2015). Varsinkin monimutkaisten tuotteiden suunnittelussa 

tarvitaan tueksi konfiguraattori-ohjelmaa, joka auttaa rakentamaan sääntöjen mukaisen 

toimivan kokonaisuuden (Kratochvil ja Carson 2005, s. 9).  

 

Konfiguraattori käsittelee eritasoisia moduulinimikkeitä. Alemman nimiketason valinnat 

riippuvat ylemmän tason nimikkeistä ja niiden tuoteominaisuuksista. Nimiketasojen väliset ja 

saman tason horisontaaliset riippuvuudet tekevät konfiguroinnista monimutkaista. Tämän takia 

konfiguraattorille on luotu säännöt, joiden mukaan määritellään sallitut moduulikombinaatiot. 

Tarkoituksena on, että valinnat tapahtuvat ylemmän tason parametrien mukaan. Esimerkiksi 

varianttiperheiden variointiparametrit riippuvat tyypillisesti isäntänimikkeen eli ylimmän tason 

nimikkeen variointiparametreista. Saattaa myös tulla tilanne, jossa käytettyjen 

variointiperusteiden perusteella konfiguraattori tarjoaa useampaa toimivaa ratkaisua 

kokoonpantavalle tuotteelle. Tässä tilanteessa lopullisen tuotteen valinta voi riippua muun 

muassa asiakkaan mieltymyksistä. (Harju 1999, s.167-169)  

 

Konfiguraattorin säännöt toimivat rajoitteina varioitavien komponenttien ja ominaisuuksien 

yhdistelemisessä. Säännöt taas voivat olla joko loogisia tai matemaattisia. Ne ovat oleellinen 
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osa CTO-yrityksen tilaus-toimitusprosessia. Konfiguraattorin toiminnan esimerkkinä voidaan 

käyttää auton konfigurointia. Auton konfigurointiprosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen. Aluksi 

valitaan haluttu tuotemalli, joka on tässä tapauksessa automalli. Tämän jälkeen valitaan auton 

ominaisuudet, kuten väri, moottori ja muut varustelut. Nyt sääntöjen tehtävänä on rajoittaa vain 

yhdistelmien tekeminen. Kolmantena vaiheena on varioida komponentit, rajapinnat ja muut 

valmistukseen tarvittavat tiedot. Jälleen kerran konfigurointisääntöjen tarkoituksena on 

rajoittaa virheellisten yhdistelmien tekeminen. (Tidstam ja Malmqvist 2015) 

 

Konfiguraattoria voidaan käyttää itsenäisesti tai se on voitu sulauttaa muihin ohjelmistoihin, 

kuten toiminnanohjausjärjestelmään (Kratochvil ja Carson 2005, s. 114). Tärkeää on kuitenkin 

siirtää konfiguraattorin tuottamat tiedot muihin järjestelmiin, joilla on yhteys 

tuotannonohjaukseen (Tiihonen 1999, s. 74).  

 

Toimiva konfiguraattori on tärkeä edellytys CTO-tuotantoa harjoittavalle yritykselle, koska se 

tukee vahvasti yrityksen tilaus-toimitusprosessia. Konfiguraattori-ohjelman hankkiminen 

yritykseen ei kuitenkaan ole välttämättä yksinkertaista. Kratochvilin ja Carsonin (2005, s. 112) 

mukaan konfiguraattoria ei voi hankkia valmiina, vaan sen ominaisuudet täytyy yksilöidä 

yrityskohtaisesti. Kehitystyössä yrityksen tulee luoda muun muassa omat konfigurointisäännöt. 

 

Tuotannon soveltuvuus konfiguraatioon 

 

Tuotekonfiguraatiossa käytetään sekä tuote- että prosessiperusteista tuotantoasetelmaa. 

Useimmiten tämä yhteiskäyttö on hankalaa siirryttäessä MTS-tuotannosta, jossa tuotantolinjat 

on toteutettu ainoastaan tuoteasetelmalla mahdollisimman lyhyen läpimenoajan 

saavuttamiseksi. Tämä ei kuitenkaan luo optimaalisinta tuotantoa tuotekonfiguraatiolle, koska 

jokainen tuote on asiakaskohtaisesti räätälöity, jolloin tuotantolinjojen määrä kasvaisi, mutta 

tuotantomäärät linjaa kohden pysyisivät pieninä. Tuoteasetelmalla saavutetaan kuitenkin 

jatkuva sulava tavaravirta ja materiaaleja pystytään käsittelemään yksinkertaisemmin 

tuotantokoneiden sijoittelun ansiosta. Kuitenkaan tuoteasetelma ei toimi sellaisen tuotannon 

kohdalla kovin hyvin, jossa osa tuotannosta on tilausohjautuvaa. Tilausohjautuvuus aiheuttaa 

tuotantoon odotusaikoja ja keskeneräisten töiden lisääntymistä. (Aqlan et. al, 2014) 
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Tällöin pystytään hyödyntämään prosessiperusteista tuotantoasetelmaa, jolla saadaan 

joustavuutta vaihtelevan kysynnän aiheuttamiin tuotantomäärien muutoksiin ja suurempi 

käyttöaste tuotannon edetessä prosessikohtaisesti tuotekohtaisen sijaan. Myös tuotannon 

keskeneräisen työn määrä saadaan alhaisemmaksi. Prosessiperusteinen tuotanto tekee myös 

koko yrityksen tuotannosta helpommin muokattavan ja modulaarisemman, jolloin sen osien 

ulkoistaminen helpottuu. Tässäkin mallissa on haasteita, joista merkittävin on tuotannon 

koordinointi, jotta tieto ja valmistettavat tuotteet kulkisivat mahdollisimman tehokkaasti 

linjojen välillä. (Aqlan et. al, 2014)  

 

Yleisimmin toteutettu tuotantoasetelma on yhdistelmä kahdesta tuotantolinjasta, joista 

ensimmäinen toimii ennusteohjautuvasti. Tämä tuotantolinja hoitaa valmistusprosessia, joka 

tuottaa moduuleja, komponentteja ja puolivalmisteita varastoon. Jo tässä prosessissa voidaan 

testata tuotoksia mahdollisten vikojen varalta. Loppukokoonpanolinja toimii taas 

tilausohjautuvasti tehden komponenteista valmiin tuotekonfiguraation ja tekee sille tarvittavat 

testaukset ja valmistelut ennen toimittamista.  (Aqlan et. al, 2014)  

 

Tuotannonsuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon alihankkijoilta tilattavien komponenttien 

aikatauluttaminen niin, ettei tuotannossa synny odotusaikoja ja kapasiteetin riittävyyden 

varmistaminen sekä omassa komponenttituotannossa että kokoonpanossa. Tähän käytetään 

usein konfiguraattorin antaman osaluettelon pohjalta tehtyä suunnitelmaa, jossa osat tai 

työvaiheet ryhmitellään, jotta kokonaisaikataulutus ja materiaalien hallinta helpottuisi. 

Erityisesti tuotekonfiguraatioissa tuotteiden jako tuoteperheisiin auttaa tämän suunnitelman 

tarkkuuden paranemiseen. Tuotekonfiguraatiossa tärkeintä on sitoa tuotannollinen päätös 

aikataulutuksen vaiheeseen niin, että toimituspäivän lähestyessä suunnitelma tarkentuu ja 

mahdolliset viivästykset on otettu siinä huomioon. (Wacker ja Miller 2000) 

 

5.2 Konfiguraation ylläpito 

 

Kun yritys on ottanut tuotekonfiguraatiot käyttöön, täytyy myös huolehtia niiden ylläpidosta. 

Tässä kandidaatintyössä konfiguraatioiden ylläpitoa tarkastellaan tuotteiden sekä CTO-tilaus-

toimitusprosessin näkökulmasta. Tarkoituksena on, että yrityksen tilaus-toimitusprosessi pysyy 

tehokkaana myös tulevaisuudessa. 
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Tuotteiden ylläpito 

 

Tuotteiden ylläpidossa hallitaan niiden elinkaarta. Tulevaisuudessa konfiguroitavan tuotteen 

moduulit kehittyvät. Haasteena on ylläpitää tuotetta siten, että se on yhteensopiva vanhojenkin 

komponenttien kanssa.  Tähän lukuun on koottu erilaisia menetelmiä tuotteiden ylläpidon 

helpottamiseksi. 

 

Harjun (1999, s. 158) mukaan tyypillisin tapa tuoterakenteiden ylläpitoon on 

kopiointimenettely, jossa jo olemassa oleva tuote kopioidaan uuden tuotteen pohjaksi. Pohjan 

päälle tehdään vaaditut muutokset. Kopiointimenetelmän käytössä on kuitenkin paljon 

ongelmia. Kopioinnilla ylläpidettyjen tuotteiden arkistot paisuvat helposti hallitsemattomiksi. 

Tästä ylläpitotavasta puuttuu myös systemaattisuus ja tukijärjestelmät, jolloin suunnittelusta 

tulee työlästä ja virheiden mahdollisuudet kasvavat. Lisäksi tuotteen suunnittelussa ei 

välttämättä käsitellä ollenkaan tuotannon tai hankinnan näkökulmaa. (Harju 1999, s. 159) 

Kopiointimenetelmän käyttö saattaa tämän takia heikentää myös tilaus-toimitusprosessin 

tehokkuutta.  

 

Tuotteiden ylläpidon kannalta nimikkeistön pienentäminen ja yhtenäistäminen ovat tärkeitä. 

Tähän apuna voidaan käyttää standardointia. Standardoinnissa jo suunniteltuja rakenteita 

pyritään käyttämään uusissa tuotteissa ja tuoteperheissä. Menetelmää voidaan soveltaa myös 

moduulien osiin, jolloin nimikkeiden määrä vähenee entisestään. Nimikkeiden määrän 

vähenemisen hyötyjä ovat muun muassa suunnittelun yksinkertaistuminen, varastojen 

pieneneminen, huollon helpottuminen sekä suurempien eräkokojen hyödyntäminen 

tuotannossa. (Tiihonen 1999, s. 93) Standardoinnilla voidaan siis tuotteiden ylläpidon 

parantamisen lisäksi pyrkiä tilaus-toimitusprosessin tehostamiseen. Standardoinnin idea on 

lähellä aiemmin mainittua kopiointimenetelmää. Nämä konfiguroinnin ylläpidon menetelmät 

täydentävät toisiaan.  

 

Ajan kuluessa tuotteet ja sen komponentit kehittyvät, mikä asettaa haasteita niiden 

pitkäaikaishallinnalle. Tämä on erityisen tärkeää tuotteen huollettavuuden ja modernisoinnin 

kannalta. Konfiguroitujen tuotteiden erityishaasteena on monimutkaisuus ja varianttien suuri 

määrä. Konfiguroidun tuotteen ylläpidossa oleellista on konfigurointimallit, eli kaikki 
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mahdolliset tuote- ja ominaisuusyhdistelmät sekä niitä rajoittavat säännöt. Monimutkaisten 

konfigurointimallien pitkäaikaishallinnan haasteena on niiden muutokset, joita tapahtuu ajan 

kuluessa. (Tiihonen 1999, s. 145-146) Elinkaaren ylläpidon helpottamiseksi 

konfigurointimalleista tulisi tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja tuotteista helposti 

konfiguroitavia. Oleellista on myös konfiguraattori-ohjelman tietämyksen kehittäminen, mikä 

helpottaa monimutkaisempien mallien käsittelyä. (Tiihonen 1999, s. 148) 

 

Yksi tuotteen elinkaaren ylläpitoon käytettävä menetelmä on vuosimalliajattelu. 

Vuosimalliajattelussa tuotteeseen tehtävät muutokset tehdään yhdellä kertaa ja esimerkiksi 

vuoden välein. Koska muutokset tehdään vain harvoin, tuotannonkin on helpompi mukautua 

siihen. Huollon näkökulmasta taas vuosimallit selkeyttävät toimintaa ja varaosatietojen 

hallintakin on helpompaa. (Tiihonen 1999, s. 149)  

 

Tuotetta voidaan mahdollisesti konfiguroida myös valmistamisen jälkeen. 

Uudelleenkonfiguroinnilla tarkoitetaan modernisointitoimintaa, jolla lisätään tai muutetaan 

tuotteen ominaisuuksia (Tiihonen 1999, s. 145). Uudelleenkonfigurointi vaatii tuotteelta 

modulaarista tuoterakennetta sekä konfigurointiprosessin ja sen ylläpidon hallintaa. 

Modernisoinnin haasteena on uusien ja vanhojen komponenttien yhteensovittaminen sekä 

konfigurointisääntöjen noudattaminen. (Tiihonen 1999, s.170) 

 

Yksi tapa uudelleenkonfigurointiin on esimerkiksi päivityspaketin käyttäminen, mikä muuttaa 

tuotteen ominaisuuksia. Päivityspaketin täytyy kuitenkin olla yhteensopiva vanhan tuotteen 

kanssa. (Tiihonen 1999, s. 171) Käytännössä päivityspaketti voi olla muun muassa ohjelmisto. 

Sen tavoitteena on pitää asiakkaan tuotepaketti mahdollisimman kustannustehokkaasti 

yksilöllisenä kokemuksena. Perinteiseen tuotekonfiguraatioon verrattuna konfiguroinnissa 

ohjelmistojen avulla poistuu monia tuotannollisia rajoitteita. Näitä ovat esimerkiksi tilan puute 

konfiguroitavassa tuotteessa, ulkonäöllisten seikkojen muuttuminen, mekaaniset rajoitteet ja 

akustiset ominaisuudet, kuten melun lisääntyminen. Tämä ominaisuuksien ja rajoitteiden 

välisen riippuvuuden poistuminen yksinkertaistaa tuotteen konfigurointia. (Kratochvil ja 

Carson 2005, s.35,41) Uudelleenkonfigurointi on kannattava vaihtoehto kalliissa 

investoinneissa, jos asiakas ei halua hankkia uutta tuotetta (Tiihonen 1999, s. 176). 
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Konfiguroitujen tuotteiden erikoispiirteenä on se, että ne koostuvat yksittäisistä moduuleista, 

joita voidaan sääntöjen puitteissa itsenäisesti muokata. Tiihosen (1999, s. 137) mukaan 

tuotteiden ylläpidon kannalta tärkeää on johdonmukainen tuotepolitiikka. Modulaarisen 

tuoterakenteen takia ylläpidossa korostuu myös rajapintojen hallinta. Rajapintojen tulee olla 

selkeästi dokumentoituja sekä yksittäisten varaosakomponenttien korvaaminen uusilla tulisi 

olla mahdollista ilman muun kokonaisuuden muokkaamista (Tiihonen 1999, s. 168). 

 

CTO-tilaus-toimitusprosessin ylläpito 

 

Yrityksen siirtyminen CTO-tuotantoon vaatii se lähtökohdista riippuen suurta kehitystyötä. 

Yrityksen täytyy omaksua uudenlainen tilaus-toimitusprosessi ja ylläpitää sitä. Riskinä voi olla 

prosessin valuminen takaisin jotakin tuotannon ääripäätä kohti. Näitä ääripäitä ovat ETO- ja 

MTS tuotanto. 

 

Valuminen ETO-tuotantoa kohti on todennäköisesti helpompaa kuin MTS-tuotantoon, koska 

se vaatii lähinnä asiakaskohtaisen räätälöinnin lisäämistä. CTO-tuotannossa tuotteiden 

toimitusprosessin jaettiin A, B ja C luokkiin. C-tuotteiden kohdalla on riski, että yritys alkaa 

lisätä niiden tuotantoa, jolloin käytännössä lähestytään ETO-tuotantoa. Jos C-prosessien tai 

ainutlaatuisten tuotteiden suunnittelu lisääntyy, vaarana on massaräätälöinnin hyötyjen 

menettäminen. Tiihonen (1999 s. 57) kertoo, että yrityksen on pyrittävä suosimaan A-

prosesseja, koska se on aitoa konfigurointia. Yrityksen myynnin tulisikin tarjota asiakkaalle 

ensisijaisesti A-tuotteita. B- ja C-tuotteita ei kannattaisi tarjota ilman todellista tarvetta. 

Asiakkaille tarjottavien ainutlaatuisten tuotteiden tulisi olla kalliimpia kuin A-tuotteiden, jotta 

se ohjaisi asiakkaan valitsemaan yksinkertaisempia tuotteita.  

 

A-tuotteiden täytyy olla tarpeeksi räätälöityjä, jotta se täyttää asiakkaiden yksilöllisiä 

vaatimuksia (Tiihonen 1999, s. 57). Tiihonen (1999 s. 60) suosittelee, että A-prosessin 

tuotteiden osuuden tulisi olla vähintään 80% kaikista tuotteista. A-prosessin osuutta kannattaa 

siis pyrkiä kasvattamaan. Jos tiettyjä B- ja C-prosessin tuotteiden kysyntä kasvaa, voidaan niistä 

muokata A-prosessintuotteita. Yrityksen tulisikin tarkistaa tuotetarjontaansa sekä tarpeen tullen 

päivittää konfigurointimallejaan. (Tiihonen 1999 s. 60) CTO-tuotantoa harjoittavan yrityksen 
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täytyy kuitenkin myös hyväksyä, että kaikkia asiakkaita ei voida palvella ETO:n tavoin täysin 

ainutlaatuisin tuottein.  

 

Riski MTS-tuotannon suuntaan valumiselle ei vaikuta yhtä todennäköiseltä kuin ETO:n 

suuntaan. Yrityksellä voi kuitenkin olla halu päästä hyödyntämään massatuotannon etuja 

laajemmin, esimerkiksi valmistamalla suuren kysynnän tuotteita varastoon. Toinen tapa, jolla 

yritys voisi tehostaa tuotantoaan, on tuotevalikoiman supistaminen. Tällä tavalla yritys saisi 

suuremmilla eräkoilla pudotettua esimerkiksi kustannuksia sekä läpimenoaikoja. MTS-

tuotannon suuntaan valuminen kuitenkin heikentää massaräätälöinnin hyötyjä. Tiihosen (1999 

s. 32) tutkimusten mukaan yritykset voivat muuttaa perustason konfiguroituja tuotteita 

vakiotuotteiksi, mutta se ei näytä merkittävältä suuntaukselta. Konfiguroitujen tuotteiden 

lisäksi yrityksellä voi kuitenkin olla oma prosessi vakiotuotteille (Tiihonen 1999 s. 77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

32 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tuotekonfiguraatiota hyödyntävällä yrityksellä on monivaiheinen tilaus-toimitusprosessi, joka 

luo edellytykset asiakastoivomusten täyttämiseen mahdollisimman hyvin. Tämän 

mahdollistavat erityisesti konfigurointi monessa tilaus-toimitusprosessin vaiheessa sekä 

tuotteen toiminnallisten ominaisuuksien, että siitä saatavan palvelukokemuksen osalta. 

Tuotekonfiguraation hyödyntämisen onnistuminen vaatii kuitenkin yritykseltä sitoutumista 

kaikilla osa-alueilla. Strategisten linjausten täytyy olla myös yhtenevät CTO:lla tavoiteltavan 

hyödyn kanssa.  

 

Asiakkaiden kysymien tuotteiden tulisi olla samankaltaisia, jotta ne pystytään tekemään 

konfigurointisäännöt mahdollisimman yksinkertaisiksi. Esimerkiksi huomataan, että useampi 

asiakas tarvitsee samaa ominaisuutta tuotteeltaan, jolloin toistuva prosessi voidaan muokata 

johdonmukaisiksi konfigurointisäännöiksi. Toisaalta asiakastoiveiden liiallinen kuuntelu voi 

johtaa yli suureen nimikemäärään. Tämä voi heikentää tilaus-toimitusprosessin tehokkuutta, 

jolloin CTO-prosessin hyödyntäminen ei olisi kustannustehokasta.  

 

CTO-tuotantoon siirtymisen hyödyt ja haasteet riippuvat siitä, lähestytäänkö massaräätälöintiä 

ainutlaatuisten tuotteiden vai massatuotettujen vakiotuotteiden suunnasta. Näiden hyödyt ja 

siirtymisestä aiheutuvat haasteet ovat päinvastaisia. Siirtymisessä on paljon etuja, mutta 

samalla menetetään osa alkuperäisen tuotannon vahvuuksista. Yrityksen tuleekin punnita 

tarkoin CTO-tuotantoon siirtymisen mielekkyyttä, koska se vaatii yrityksen prosessien 

merkittävää uudistamista. 

 

Configure-to-order tuotantoon siirtyminen vaatii tuoteportfolion uudelleensuunnittelua 

riippumatta siitä, mistä tuotantomuodosta siirrytään. Tuotesuunnittelussa tulee keskittyä 

modulaaristen, helposti päivitettävien tuotteiden luomiseen. Tällöin pystytään hyödyntämään 

mahdollisimman tehokkaasti CTO-tuotannolle tyypillistä asiakasräätälöitävyyttä.  Lisäksi 

suunnittelussa tarvitaan tuotekonfiguraatiolle tyypillinen konfiguraattori, jonka avulla 

varmistetaan asiakkaan vaatimusten mukainen kokonaisuus. Toimiessaan konfiguraattori 

tehostaa selvästi tilaus-toimitusprosessia tarjoten lyhyemmän toimitusajan asiakkaalle.  
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Modulaarisuuden ideana on kasvattaa asiakkaalle tarjottavia lopputuotevariaatioita lisäämättä 

kuitenkaan varastoitavien lopputuotteiden määrää. Oikeastaan CTO-tuotannossa ei ole 

lopputuotevarastoja ollenkaan vaan asiakastilauksen kytkentäpiste on moduulituotannon ja 

loppukokoonpanon välissä. Tämä tehostaa myös pääoman kiertoa yrityksessä, koska vain 

modulaariset komponentit varastoidaan tilausohjautuvasti. Myös riski kysyntäennusteiden 

virheellisyydestä vähenee, sillä komponenteista pystytään kokoonpanemaan useampia 

lopputuotevariaatioita.  

 

Työssä tarjottiin monia tuotteiden ylläpitoa helpottavia malleja, joista yritys voi valita omaan 

toimintaansa sopivimman. Yhteisesti kuitenkin kaikilla yrityksillä tavoitteena on säilyttää 

tuoterakenne modulaarisena sekä keskittyä tuotekehityksessä parantamaan johdonmukaisesti 

tuoteportfoliotaan. Tuotekonfiguraation käyttö ei rajoitu vain perinteisen valmistavan 

teollisuuden tuotekokonaisuuksiin vaan sitä voidaan hyödyntää ohjelmistotuotannossa tai jopa 

palvelualoilla.   
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