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Muuttuvat asiakastottumukset ovat muuttaneet yrityksien toimintaympäristöä 

kasvattaen toimitusketjuihin kohdistuvia nopeus- ja kustannustehokkuusvaati-

muksia. Näistä muutoksista johtuen tilausohjautuvaan tuotantoon keskittyneet 

yritykset haluavat ohjata toimitusketjuja yhtä tehokkaasti kuin varasto-ohjautu-

vaan tuotantoon keskittyneet yritykset.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinot, joilla parannetaan tuotteen materiaa-

lihallintaa epävarmassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa etsitään tilausoh-

jautuvalle toimitusketjulle ohjausmenetelmiä, joilla voidaan ennakoida tuleva 

kysyntä sekä tasata kysyntäpiikkejä. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. 

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi historiadataa tuettiin haastatteluilla.  

 

Tutkimuksesta nousi kolme teemaa, joiden kehittämisellä on positiivinen vaiku-

tus toimitusketjun suorituskykyyn. Nämä ovat vaihtelun pienentäminen vakio-

tuotteille soveltuvalla tuotantomuodolla, loppuasiakkaan kysyntäennusteen te-

hokkaampi hyödyntäminen ja yhteistyön lisääminen eri funktioiden välille. Tut-

kimuksessa luotu ohjaustyökalu auttaa tilausohjautuvia yrityksiä hahmottamaan 

toimitusketjujen kokonaisuutta ja tunnistamaan kehityskohteet. 
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Changing customer requirements have changed the environment of businesses 

by increasing supply chain’s speed and cost efficiency requirements. Due to 

these, the Make-To-Order companies want to manage the supply chains as effi-

ciently as the Make-To-Stock companies. 

 

The aim of the research is to find the ways to improve materials control in an 

uncertain environment. The study seeks methods for the Make-To-Order supply 

chain to forecast the future demand and balance the demand peaks. To capture 

the overall picture, the historical record was supported by interviews. 

 

Three themes emerged from the research, whose development has a positive im-

pact on supply chain performance. These are the reduction of variation using 

suitable manufacturing situation, more efficient utilization of the end customer's 

demand forecast and the amount of cross-function’s co-operation. The created 

supply chain tool helps Make-To-Order companies to manage and integrate the 

supply chain and identify potential development targets.  
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1 JOHDANTO 

 

Informaatioteknologiakehityksen ja globalisaation myötä yritysten toimintaympä-

ristö on muuttunut ja laajentunut. Uusia ideoita, tuotteita ja toimintatapoja on saa-

tavilla asiakkaille ja eri toimijoille yhtä aikaa. Lisääntyneen tiedon johdosta kulut-

tajat ovat entistä trenditietoisempia ja valikoivampia. (Iloranta 2008, s. 46–47)  

 

Toimintaympäristön muutoksen lisäksi yritysten omat toimintatavat ovat muuttu-

neet (Sakki 2003, s. 8). Teknologiakehitys on mahdollistanut, että yritys voi keskit-

tyä omaan ydinosaamiseensa tehostaen toimintojaan ja saavuttaakseen mittakaava-

etuja. Keskittyminen omaan ydinosaamiseen on lisännyt toimitusketjujen, proses-

sien ja informaation monimutkaisuutta. Samaan aikaan saatavuuteen ja toimitus-

varmuuteen liittyvät asiakasvaatimukset ovat lisääntyneet. (Haverila et al. 2009, s. 

371) 

 

Toimitusketjun jäsenistä kukin osapuoli vastaa omasta osaamisalueestaan, mutta 

ovat riippuvaisia toisistaan niin resurssien kuin informaation suhteen (Arshinder et 

al. 2011, s. 39). Useat tuotevalmistajayritykset kohtaavat toimintaympäristössään 

eri suunnista tulevaa epävarmuutta. Näitä epävarmuuksia voivat olla tuotekysyn-

tään, tilauksen läpimenoaikoihin tai laatuun liittyvät dimensiot (Mohebbi & Choo-

bineh 2004, s. 473). Arshinder et al. (2011, s. 44) ovat koonneet kirjallisuudesta 

löytyvät epävarmuudet kolmeen kategoriaan: tarjonnan ja kysynnän epävarmuus 

sekä tuotannonhäiriöt. Heikkilä ja Ketokivi (2013, s. 111) kirjassaan toteavat myös, 

että pääasiassa organisaatioille epävarmuutta aiheuttavat kysynnän vaikea ennus-

tettavuus sekä tuotantojärjestelmän oma toiminta.  

 

Merkittävin epävarmuuden hallinnan haaste on kysynnän ja tarjonnan tasapainotta-

minen (Heikkilä ja Ketokivi 2013, s. 117). Epävarmassa toimintaympäristössä yri-

tyksen on tehtävä päätöksiä monella organisaation tasolla. Epävarmuuden hallinta 

joustavuudella on yksi teollisuusyritysten keskeisistä kilpailukyvyn lähteistä. Kyky 
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ymmärtää asiakastarpeiden valikoimaa, tyydyttää tarpeet monipuolisesti kehittä-

mällä tuotteita ja palveluita nopeasti sekä tehokkaasti, yhdistyvät joustavuudessa. 

(Heikkilä ja Ketokivi 2013, s. 122 ja Slack 2005, s. 1206–1207) 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tyypillisesti asiakastilausohjautuvatuotanto on kappaletavaratuotantoa. Kysyntä on 

eräluonteista ja eräkoot vaihtelevat yhdestä kappaleesta muutamaan kymmeneen. 

Kappaletavaratuotannossa käytetään eri valmistusprosesseja ja näitä valmistuspro-

sessivaihtoehtoja ovat: yksittäistuotanto, erätuotanto ja linjatuotanto (Hicks et al. 

2000, s. 184). Perinteisesti kappaletavaratuotannon yritykset ovat tottuneet valmis-

tamaan tilaus-toimitusprosessin jokaisen vaiheen organisaation sisäpuolella ja toi-

mitusketjujen kilpailukyky on pitkälti perustunut tekniseen ylivoimaan (Luhtala et 

al. 1994, s. 13).  

 

 

Kuva 1. Valmistusprosessien käyttö tuoterakenteen sisällä (Mukaillen Hicks et al. 2000, s. 184) 

 

Usean valmistusprosessin käyttö yhden tuotteen tai toimitusketjun sisällä (Kuva 1) 

muodostaa kokonaisuuden hallinnan haasteelliseksi, koska yrityksien on ohjattava 

eri valmistusprosessien käyttöä saumattomasti (Hicks et al. 2000, s. 184). Yrityksen 
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sisäisten toiminnanohjaushaasteiden lisäksi toimintaympäristön muutos on kasvat-

tanut toimitusketjujen nopeus- sekä kustannustehokkuusvaatimuksia ja tilausohjau-

tuvat yritykset haluavat oppia ohjaamaan toimitusketjujansa yhtä tehokkaasti kuin 

varasto-ohjautuvat yritykset (Luhtala et al. 1994, s. 13).  

 

Tässä työssä tarkastellaan lopputuotteen alikokoonpanoa, jonka toimitusketjujen 

hallintaan kaivataan työkaluja, joilla voidaan vähentää jokapäiväistä operatiivisen 

ohjauksen tarvetta. Tiedetään, että toimittajille kohdistuvien tilauksien ennakoimat-

tomuus sekoittaa toimittajien kuormanohjauksen, joka ilmenee toimitusvarmuuden 

heikkenemisenä.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää oikeat toimitusketjuohjausstrategiat epävar-

man kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristöön. Tavoitteena on löytää keinot, 

joilla parannetaan tuotteen materiaalihallintaa epävarmassa toimintaympäristössä. 

Tutkimuksessa etsitään tilausohjautuvalle toimitusketjulle ohjausmenetelmiä, joilla 

voidaan ennakoida tuleva kysyntä sekä tasata kysyntäpiikkejä. 

 

Tutkimuksesta rajataan kehitysideoiden implementointi sekä tuoteominaisuuksiin 

liittyvät tutkimukset pois. Tuoteominaisuuksiin kuuluvat tuotemodularisointiin liit-

tyvät parannukset sekä tuotteessa käytettävien materiaalien ja dimensioiden tutki-

mus. Tutkimuksessa myös tarkastellaan toimitusketjua vain kohdeyrityksen näkö-

kulmasta, esimerkiksi toimittajien kuormanohjauksen toimintatapoihin ei tutki-

muksessa oteta kantaa.  

 

Kaikki yksikön lopputuotteet ohjataan tilausohjautuvan suunnittelun kautta. Lop-

putuotteesta riippuen suunnittelutuntien määrä vaihtelee muutamasta tunnista tu-

hanteen tuntiin. Tämän ja kysynnän luonteen vuoksi tutkimuksesta rajataan pois 

varasto-ohjautuvien tuotteiden tarkempi ohjausperiaatteiden läpikäynti. Tutkimuk-

sessa kuvaillaan vain yleisellä tasolla eri varasto-ohjausmenetelmiä. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tieteellisen tutkimuksen avulla pyritään selvittämään tutkittavan kohteen lainalai-

suuksia sekä toimintaperiaatteita. Tieteellinen tutkimus jakautuu empiiriseksi ja 

teoreettiseksi tutkimukseksi, joista empiirinen tutkimus perustuu teoreettisessa tut-

kimuksessa kehitettyihin menetelmiin. Empiirinen tutkimuksessa voidaan testata, 

toteutuuko teoriassa esitetty ilmiö käytännössä tai tutkimusongelmana voi olla il-

miön käyttäytymisen syiden selvittäminen. (Heikkilä 2008, s. 13) 

 

 

Kuva 2. Tutkimusten jaottelu (Mukaillen Heikkilä 2008, s. 13) 

 

Tutkimuksen tarkoitus voidaan luonnehtia neljän piirteen avulla. Tutkimus voi olla 

kartoittava, jolloin etsitään uusia näkökulmia tai selvitetään vähemmän tunnettuja 

ilmiöitä. Selittävässä tutkimuksessa etsitään selityksiä ongelmaan tai tilanteeseen 

syy-seuraussuhteiden muodossa ja näille ketjuille määritetään todennäköisyys. Ku-

vailevan tutkimuksen tavoitteena on esittää tarkkoja kuvauksia tilanteista, tapahtu-

mista tai henkilöistä ja dokumentoida näistä kiinnostavia piirteitä. Viimeisenä en-

nustavassa tutkimuksessa ennustetaan tapahtumia tai ihmisten toimintoja, joita on 

odotettavissa ilmiön seurauksena. Tutkimukset voidaan jakaa myös aikaperspektii-

vin suhteen poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksiin. Poikkileikkaustutkimuksessa 

kartoitetaan yhden ajankohdan ilmiöt ja pitkittäistutkimuksessa keskitytään saman 

kohderyhmän mittaukseen eri ajanhetkinä esimerkiksi myynnin tai kulutuksen 

muutoksina. (Heikkilä 2008, s.15 ja Hirsjärvi et al. 2008, s. 134–135) 
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Empiirinen tutkimus voidaan toteuttaa kvantitatiivisena eli määrällisenä tai kvali-

tatiivisena eli laadullisena tutkimuksena tai tutkimus voidaan toteuttaa myös käyt-

täen näitä kahta menetelmää rinnakkain. Kvantitatiivisen tutkimuksessa tiedon 

avulla haetaan ratkaisua tutkimusongelmaan. Taulukoita ja kuivioita käytetään use-

asti tuloksien havainnollistamisen ja asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla. 

Kvalitatiivinen tutkimuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta 

ja selittämään sen päätösten ja käyttäytymisen syitä. Taulukossa yksi on esitetty 

näiden kahden tutkimuksen oleellisemmat eroavaisuudet. (Heikkilä 2008, s. 16–17) 

 

Taulukko 1. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen erot (perustuen Heikkilä 2008, s. 13, 17) 

KVANTITATIIVINEN KVALITATIIVINEN 

Vastaa kysymyksiin: Mikä? Miksi? 

Paljonko? Kuinka usein? 

Vastaa kysymyksiin: Miksi? Miten? 

Millainen? 

Numeerisesti suuri, edustava otos Suppea ja harkinnanvaraisesti koottu 

näyte 

Ilmiön kuvaus numeerisen tiedon pe-

rusteella 

Ilmiön ymmärtäminen niin sanotun 

pehmeän tiedon pohjalta  

Tyypilliset aineistonkeruumenetelmät 

• lomakekyselyt 

• www-kyselyt 

• strukturoidut haastattelut 

• systemaattinen havainnointi 

• kokeelliset tutkimukset 

Tyypilliset aineistonkeruumenetelmät 

• henkilökohtaiset haastattelut 

• ryhmähaastattelut 

• osallistuva havainnointi 

• eläytymismenetelmä 

• valmiit aineistot ja dokumentit 

 

Käytännössä näitä kahta lähestymistapaa voi olla vaikea erottaa toisistaan ja toisi-

naan empiirinen tutkimus voi vaatia kummankin menetelmän käyttöä. Esimerkkinä 

Hirsjärvi et al. (2008, s. 133) antavat kirjassaan laajan kvantitatiivisen survey-tut-

kimuksen, joka voi luoda perusteet miten vertailtavia ryhmiä muodostetaan kvali-

tatiivisia haastatteluja varten. Aineistonkeruu- ja tutkimusmenetelmän valintaan 

vaikuttavat pitkälti, minkälaista tietoa etsitään ja mistä ja keneltä sitä voi etsiä ja 

kysyä. (Heikkilä 2008, s.16 ja Hirsjärvi et al. 2008 s. 133, 178–179) 
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Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Yleisesti tapaustutkimuksen tavoitteena 

on ilmiöiden kuvailu ja tutkimuksessa kerätään yksittäisestä tapauksesta tai pienestä 

joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia yksityiskohtaista tietoa. Tapaustutki-

muksessa tyypillisesti valitaan yksittäinen tapaus tai tilanne. Useasti myös prosessit 

ovat kiinnostuksen kohteina. Tapaustutkimus tutkimusstrategiana sallii eri aineis-

tonkeruu- ja tutkimusmenetelmien käytön. Aineistoa voidaan kerätä havainnoin, 

haastatteluin ja valmiita aineistoja tutkien. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 130–131) 

 

Havaintoaineistona käytettiin nimikkeiden tilaushistoriadataa, tilaus-toimituspro-

sessin vaihekuittauksia, toimittajakohtaisia suorituskykymittareita sekä komponen-

teista kirjattuja laatupoikkeamia. Vaihekuittauksilla tarkoitetaan esimerkiksi, mil-

loin valmistusprosessin vaihe on aloitettu tai milloin nimikkeet on ostettu. Histo-

riadatan perusteella nousi paljon asioita, joiden ymmärtämiseksi ja kuvaamiseksi 

havaintoainestoa tuettiin haastattelujen avulla. Teema-alueet luotiin ennen haastat-

teluja, mutta haastattelut etenivät hyvin avoimen haastattelun mukaisesti.  

 

1) Tuotteen luokittelu  

2) Tuotteen tilaus-toimitusprosessin pääpiirteet  

3) Materiaalitarpeen ennustusmenetelmät 

 

Suoritetut haastattelut voidaan luokitella teemahaastattelun ja avoimen haastattelun 

välimaastoon. Kuvassa kolme on esitetty eri haastattelutyyppien pääpiirteet. Tee-

mahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Toisin 

kuin lomakehaastattelujen kysymysten muoto ja järjestys on ennalta määritetty, tee-

mahaastattelu on vapaampi. Käsiteltävät asiat on kumminkin ennalta määrätty. Puo-

lestaan avoimen haastattelun aihe voi jopa muuttua keskustelun edetessä. Tämän 

haastattelutyypin tavoitteena on enemmän selvittää haastateltavan mielipiteitä ja 

ajatuksia. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 203–204) 
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Kuva 3. Haastattelutyypit (Mukaillen Hirsjärvi et al. 2008, s. 203–204) 

 

Haastattelut toteutettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastatteluiden 

etuna on sen tehokkuus tiedonkeruumuotona. Tietoa saadaan usealta henkilöltä sa-

maan aikaa. Toisaalta ryhmän kontrolloiva vaikutus on otettava huomioon tuloksia 

ja johtopäätöksiä tehtäessä. Ryhmä voi auttaa muistinvaraisia asioita muistellessa, 

mutta ryhmän keskustelun suunta saattaa määräytyä dominoivien henkilöiden joh-

tamana. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 204–205) 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne on esitetty kuvassa neljä. Ensimmäisenä lukuna on johdanto, 

jossa on kerrottu tutkimuksen taustasta, yleisesti tutkimusmetodologiasta sekä tä-

män tutkimuksen toteutuksesta. Luvussa esitetään myös tutkimuksen tavoitteet 

sekä rajoitukset.  

 

Luku kaksi esittelee toimitusketjun hallinnan yleisellä tasolla. Luvussa käsitellään 

toimitusketjun hallinnan määritelmiä, ja kuinka yrityksen toimintaympäristöllä on 

vaikutus toimitusketjun hallintaan. Luvussa myös esitellään toimitusketjun ohjaus-

periaatteet, joita sovelletaan empiirisen tutkimuksen toteutuksessa. 

 

Luku kolme koostuu toimitusketjustrategiateoriasta. Toimitusketjustrategioita tar-

kastellaan kahdesta eri näkökulmasta: tuote- sekä asiakaslähtöisesti. Luvussa myös 

esitellään toimitusketjun hallinnan rinnalle kysyntä-toimitusketju hallinnan käsite. 

Lomakehaatattelu

•Kysymysten ja 

väitteiden 

muoto on 

ennalta 

määrätty

Teemahaastattelu

•Kysymysten 

teema-alueet 

tiedossa

•Kysymysten 

tarkka muoto ja 

järjestys 

puuttuu

Avoin haastattelu

•Selvitetään 

ajatuksia, 

mielipiteitä, 

tunteita ja 

käsityksiä
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Kysyntä-toimitusketjun hallinnan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään asiakaan 

tarvetta ja tästä tarpeesta syntyvää kysyntäketjua. Luvussa käsitellään viimeiseksi 

eri kysynnän ja tarjonnan epävarmuusasteille sopivat toimitusketjustrategiat. 

 

Luvussa neljä käsitellään tilauksen kytkentäpisteen määritelmää ja sen sijaintiin 

vaikuttavia tekijöitä. Luvussa käsitellään eri tuotannonohjausmuodot sekä esitel-

lään valintatyökalu varasto-ohjautuvan ja tilausohjautuvan tuotantomuodon välille. 

 

Viimeinen teoria luku viisi esittelee materiaaliohjauksen toimintaperiaatteita ja työ-

kaluja. Luvussa käsitellään materiaaliohjauksen tunnuslukuja, kokonaiskustannus-

ajattelua ja kysynnän ennustusmenetelmiä. Luvussa myös kerrotaan informaation 

ja materiaalivirran yhteiskoordinoinnin vaikutuksesta toimitusketjun kokonaissuo-

rituskykyyn.  

 

Luvusta kuusi lähtien käsitellään tutkimuksen empiiristä osuutta. Luvussa esitel-

lään yritys, yrityksen toimintaympäristö, tuote-ja toimitusketjukuvaukset sekä tar-

kastellaan kysynnän ja tarjonnan epävarmuutta. Empiirisessä osuudessa tehdään 

ABC-analyysi nimikkeille ja analysoidaan A-nimikkeen kysyntää. Lopuksi tutki-

taan prosessin vaihekuittauksien avulla nimikkeen läpimenoaikoja. Luvussa seitse-

män kootaan näiden havaintojen perusteella johtopäätökset sekä esitellään kehitys-

kohteet. Lopuksi esitellään toimitusketjuohjaustyökalu. Luvussa kahdeksan on 

koottu tutkimuksesta yhteenveto. 
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Kuva 4. Tutkimuksen rakenne  

Johdanto

Toimitusketjun hallinta 
ja ohjaaminen

Toimitusketjustrategiat

Tilauksen kytkentäpiste 
ja tuotannon 

ohjausmuodot

Materiaaliohjaus

Toimitusketjun rakenne 
sekä hallinta

Johtopäätökset

Yhteenveto
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2 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA OHJAAMINEN 

 

Yhä tiukempi kilpailu pakottaa yritykset keskittymään ydinosaamiseensa, mikä sir-

paloittaa toimitusverkostot yhä pienempiin palasiin (Iloranta 2015, s.73). Valmis-

tavassa teollisuudessa ostetaan lopputuotteeseen yhä suurempia kokonaisuuksia 

(Nieminen 2016, s.12). Hankintojen osuuden kasvun myötä viisailla hankintapää-

töksillä voidaan suoraan vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Kun hankintahinta 

pienenee, kate ja kannattavuus paranevat, vaikka myynti pysyisi samana (Iloranta 

2015, s.25).  

 

2.1 Toimitusketjun hallinta 

 

Toimitusketjun hallinnalle löytyy kirjallisuudesta monta määritelmää. Sakki (2003, 

s. 8) määrittelee toimitusketjun hallinnan liittyvän tavara-, tieto- ja rahavirtoihin 

verkostossa, joka koostuu tavaran toimittajista, tuottajista, jakeluyrityksistä ja asi-

akkaista. Larson ja Rogers (1998, s. 2) määrittelevät toimitusketjun hallinnan ole-

van eri toimijoiden koordinointia tarkoituksena palvella loppuasiakasta mahdolli-

simman taloudellisin keinoin. Christopher (1998, s. 15) määrittelee toimitusketjun 

olevan verkosto yrityksiä, jotka osallistuvat eri prosessien ja tehtävien kautta tuot-

tamaan loppuasiakkaalle arvoa tuotteiden tai palveluiden muodossa. Toimitusket-

jun johtamisessa keskitytäänkin useasti tuotanto- ja logistiikkaprosessien tehokkuu-

den parantamiseen (Salmela 2014, s. 42).  

 

2.2 Toimintaympäristön vaikutus toimitusketjun ohjaukseen  

 

Toimitusketjun ohjaamisperiaatteisiin vaikuttavat yrityksen toimintaympäristön li-

säksi toimitusketjun rakenne ja pituus, tuoteominaisuudet sekä kilpailutilanne. Epä-

varmassa toimintaympäristössä oikeiden johtamisperiaatteiden tulisi vähentää epä-

varmuutta sekä sen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. (Iloranta 2008, s.340–

341)  
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Toimitusketjun rakenteella tarkoitetaan, miten eri tehtaat, tuotantolaitteet ja varas-

tot sijaitsevat sekä mikä näiden toimijoiden koko ja tehtävä on toimitusketjussa. 

Toimitusketjun pituuden muutos vaikuttaa suoraan hallittavuuteen, mitä pidempi 

ketju sitä haastavammaksi toimitusketjun hallinta muodostuu. Toimijoiden välinen 

etäisyys vaikuttaa logistiikkakustannuksiin ja niiden suhteelliseen osuuteen koko-

naiskustannuksista. Johtamisperiaatteet tulisi tällöin keskittää toimijoiden välisiin 

kytkentöihin. Tuoteominaisuudet tarkoittavat toimitusketjun kannalta tuotteen säi-

lyvyyttä. Huono säilyvyys viittaa tuotteen kykyyn säilyttää arvonsa ja tällöin ketju 

vaatii määrätietoista johtamista. (Iloranta 2008, s.340–341)   

 

2.3 Toimitusketjun ohjauksen periaatteet 

 

Kotzab ja Otto (2004, s. 341) ovat kirjallisuustutkimuksessaan hahmotelleet toimi-

tusketjun ohjausperiaatteet sisältävän yhdeksän eri kohtaa: 

 

1. Tarkastele eri toimijoiden välisiä etäisyyksiä. Kuljetuskustannuksien osuus 

toimitusketjun kokonaiskustannuksissa nousee erityisesti varasto-ohjautu-

vassa tuotannossa. 

2. Lyhennä toimitusaikoja. Yleensä pitkä toimitusaika viittaa vain siihen, että 

tuote odottaa seuraavaa prosessin vaihetta. Läpimenoaikaa lyhentämällä 

pystytään samanaikaisesti pienentämään toimintaan sitoutunutta pääomaa, 

ylläpitämään hyvää toimituskykyä ja kasvattamaan yrityksen sisäistä tehok-

kuutta sekä joustavuutta. Asiakasohjautuvassa tuotannossa läpimenoajan 

lyhentäminen vaikuttaa lisäksi suoraan asiakkaalle näkyvänä tilauksen läpi-

menoaikana. Toimitusaikojen lyhentäminen on osoittautunut myös erittäin 

tehokkaaksi keinoksi toiminnanohjauksen ristiriitaisten tavoitteiden toteut-

tamisessa (Haverila 2009, s. 404). Aika on yksiselitteinen työkalu, sen puo-

lueettoman ja universaalin luonteen vuoksi. Aikaa työkaluna voidaan käyt-

tää haluttaessa päästä yhteisymmärrykseen eri eturyhmien välillä ja perus-

teltaessa virtauksen vaatimia toimenpiteitä. (Haverila 2009, s. 404 ja Luh-

tala et al. 1994, s. 28) 
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3. Tee yhteistyötä. Yhteistyötä tulisi kehittää sekä organisaation eri funktioi-

den että organisaatiorajat ylittävien osapuolien välillä. Epävarmuus ja 

huono informaation kulku organisaation sisällä heikentää päätöksenteko-

prosessia, kasvattaa kustannuksia sekä heikentää asiakaspalvelua (Smith et 

al. 2010/2011, s. 4). Organisaation sisäinen tiedonkulku katkokset syntyvät, 

kun jokaisella yrityksen funktiolla on luonnollinen pyrkimys ajaa oman 

osastonsa etua. Toimitusketjun eri osapuolet saattavat käyttää jopa omia en-

nustusmenetelmiään tasapainottaakseen toimintaansa (Smith et al. 

2010/2011, s. 5).   

4. Yhdistä vaiheita. Toimintoja yhdisteltäessä pyritään minimoimaan toimitus-

aikaa ja toimitusketjun siirtymä-, asetus- ja vaihtokustannuksia liittämällä 

samanlaista käsittelyä vaativia tuotteita yhteen tai suorittamalla eri vaiheet 

rinnakkain (Iloranta 2008, s.351).  

5. Optimoi. Toimitusprosessista tulisi poistaa kaikki päällekkäinen ja turha toi-

minta esimerkiksi päällekkäiset laaduntarkastukset ja suoritusten valvonta 

(Iloranta 2008, s. 349). Optimoimisella voidaan säästää sekä aikaa että kus-

tannuksia. 

6. Erottele ja räätälöi. Oman toiminnan erilaiset osaprosessit niin asiakasraja-

pinnan, tuote- ja palveluryhmien, asiakkaiden kuin toimittajienkin suhteen 

on hyödyllistä tunnistaa (Iloranta 2008, s. 346). Hankinnan perustyökalun 

ABC-analyysin avulla voidaan tunnistaa samalla tavoin käyttäytyviä ni-

mike-, toimittaja- ja tuoteryhmiä. Osaprosesseja ja eri ryhmiä yhdistele-

mällä voidaan muodostaa toimintamallit kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. 

(Iloranta 2008, s. 481–482) 

7. Modularisoi tuote tai palvelu. Toimitusketjuista on tullut entistä kysyntäoh-

jautuvimpia. Asiakkaat vaativat yhä laajempia tuote- ja palveluvariaatioita 

sekä nopeutuva rytmi pakottaa lyhentämään tuotannon läpimenoaikaa ja ja-

kelun viivettä. Modularisoinnilla voidaan vastata tähän haasteeseen. Modu-

larisointi tarkoittaa tuotteen tai palvelun paloittelemista vakiokomponent-

teihin, joita yhdistelemällä voidaan muodostaa monipuolinen valikoima 

asiakasvaatimukset täyttäviä lopputuotteita. Modularisoinnin tavoitteena on 

ajan ja kustannuksien säästö. (Iloranta 2008, s. 47, 347) 
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8. Pienennä vaihtelua. Pitkien toimitusketjujen perusilmiö on niin kutsuttu 

”piiskaniskuilmiö” (bullwhip-ilmiö). Kysynnän vaihteluilla on taipumus 

voimistua kohti ylävirtaa, vaikka loppuasiakkaan kulutus olisi hyvinkin ta-

saista ja vakaata. (Heikkilä ja Ketokivi 2013, s. 117) Siirryttäessä toimitus-

ketjussa ylävirtaan tiedon- ja materiaalikulun viiveet ja vääristymät saavat 

kysynnän vaihtelemaan voimakkaasti, koska asiakkaan varastot estävät toi-

mittajaa näkemästä asiakkaan todellista kulutusta (Heikkilä ja Ketokivi 

2013, s. 118 ja Sakki 2014, s. 82). Asiakkaan täydennystilaukset, joiden 

koko ja tilausten välinen aika vaihtelevat, ovat ainoa kulutuksesta kertova 

tieto toimittajille. Yrityksen oman toiminnan optimointi kasaa tavaraa va-

rastoihin, josta seuraa suorituskyvyn heikkeneminen. Ilmiö on enemmän 

seurausta yhteistyön puutteesta kuin kehnosta materiaaliohjauksesta. (Sakki 

2014, s. 82) 

9. Viivästä räätälöintiä. Toimitusketjun ohjaus on huomattavasti yksinkertai-

sempaa ja kustannustehokkaampaa, kun tuotantoprosessissa käsitellään va-

kiotavara niin pitkälle kuin mahdollista. Modularisointi mahdollistaa asia-

kasräätälöinnin toimitusketjun myöhäisemmässä vaiheessa säästäen kustan-

nuksia. (Iloranta 2008, s. 348) 
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3 TOIMITUSKETJUSTRATEGIAT  

 

Toimitusketju tulisi suunnitella siten, että se lisää sekä organisaation sisällä eri 

funktioiden että asiakas- ja toimittajayritysten välistä yhteistyötä. Toimitusketju 

voidaan suunnitella karkeasti kahdesta eri näkökulmasta: tuotelähtöisistä tai asia-

kaslähtöisistä näkökulmista. (Collin et al. 2009, s. 412) 

 

3.1 Tuotelähtöinen toimitusketju 

 

Tärkeimmät tavoitteet tuotelähtöisen toimitusketjun suunnittelussa ovat hinnan pi-

täminen alhaalla sekä nopeat toimitukset (Collin et al. 2009, s. 412). Useasti tuotteet 

poikkeavat toisistaan, minkä seurauksena samanlainen toimitusketjurakenne ei so-

vellu jokaiselle tuotteelle (Collin et al. 2009, s. 412). Fisher (1997, s. 106) on jaka-

nutkin tuotteet funktionaalisiksi ja innovatiivisiksi helpottamaan toimitusketjun 

suunnittelua. Funktionaalisille tuotteille tunnusomaista ovat pitkä elinkaari ja ky-

synnän hyvä ennustettavuus. Funktionaaliset tuotteet tyydyttävät asiakkaiden pe-

rustarpeita, minkä seurauksen kysyntä on helposti ennustettavissa. Kulutuksen hyvä 

ennustettavuus tuo myös kilpailua markkinoille, jolloin tuotteen hintaan ja toimi-

tusnopeuteen keskitetään kehitystoimintoja (Fisher 1997, s.106).  

 

Innovatiivisten tuotteiden piirteet ovat vastakkaisia funktionaalisille tuotteille. Nii-

den lyhyt elinkaari ja tuotteiden suurempi valikoima heikentää kysynnän ennustet-

tavuutta. Mutta kilpailun ollessa maltillisempaa, tuotteen kateprosentti voi olla suu-

rempi, jolla on positiivinen vaikutus yrityksen tulokseen. Näiden eri piirteiden 

vuoksi innovatiivisten tuotteiden toimitusketju tulisi olla mahdollisimman joustava, 

jotta se pystyy nopeasti reagoimaan kysynnän muutoksiin. Funktionaalisten tuot-

teiden toimitusketjun tulisi olla kustannustehokas ja pyrkiä virtaviivaiseen toimi-

tukseen. Seuraavassa kappaleessa on esitetty enemmän tuotelähtöisten toimitusket-

jujen ominaisuuksia. (Fisher 1997 s. 109)  

 

Taulukossa kaksi on vertailtu funktionaalisten ja innovatiivisten tuotteiden eroavai-

suuksia. Kysynnän ennustettavuus on funktionaalisilla tuotteilla helpompaa kuin 
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innovatiivisilla tuotteilla. Ennustettavuuksien ero muodostuu tuotteiden eliniästä 

sekä tuotevariaatioiden määrästä. Ennustettavuuden erosta johtuen tuotteiden va-

rastointimäärät myös poikkeavat. Huonosti ennustettaville tuotteille varastointi li-

sää turhaa riskiä. Tuotteet eroavat myös tilausohjautuvien tuotteiden toimitusaika-

vaatimuksien osalta. Innovatiivisiin tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi muotivaatteet, 

jolloin asiakkaiden asettamat toimitusaikavaatimukset ovat vain muutamia päiviä 

kun funktionaalisille tuotteille toimitusaikavaatimus on kuukausia. Muita eroavai-

suuksia löytyy tuotteiden katteesta, ennustevirheestä sekä tuotepuutteista aiheutu-

vista kustannuksista.  

Taulukko 2. Funktionaalisten ja innovatiivisten tuotteiden erot (Mukaillen Fisher 1997, s. 107) 

 Funktionaaliset tuotteet Innovatiiviset tuotteet 

Kysyntä Helposti ennustettava Vaikeasti ennustettava 

Tuotteiden elinikä Yli kaksi vuotta 
Kolmesta kuukaudesta 

vuoteen 

Kate 5 – 20 % > 20 % 

Tuotevariaatioiden 

määrä 
Vähän variaatioita 

Suuri määrä erityyppisiä 

tuotevariaatioita 

Varastointimäärät Paljon per tuote Vähän per tuote 

Ennustevirhe 10 % 40–100 % 

Puutteista aiheutunut 

kustannus 
Pieni Suuri 

Poisto alennuspro-

sentti  
Ei poistomyyntiä > 10 % 

Toimitusaikavaatimus 

Make-To-Order –tuot-

teille 

Kuukausia Päiviä 
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3.2 Asiakaslähtöinen toimitusketju 

 

Täydellisen toimitusketjun suunnittelu edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmär-

rystä. Tällöin myös ymmärrys kysynnästä lisääntyy. Kumminkin toimitusketjun 

suunnittelu jokaiselle asiakkaalle erikseen ei ole taloudellisesti järkevää. Siksi asia-

kaslähtöinen toimitusketju suunnitellaan pääasiassa sijoittamalla tilauksenkytken-

täpiste OPP optimaalisimpaan paikkaan toimitusketjussa. Tämä helpottaa yrityksen 

varastopäätöksissä sekä imu- ja työntömateriaaliohjausperiaatteiden implementoin-

nissa. (Collin et al. 2009, s. 412) 

 

Huiskonen et al. (2003, s. 256) ovat luoneet mallin, joka ottaa huomioon sekä tuo-

tespesifiset ominaisuudet että asiakasnäkökulman. Mallin toteutus vaatii tuotteiden 

ja asiakkaiden jaottelua. Asiakkaat jaotellaan toimitusaikaodotusten perusteella. Ja-

ottelun jälkeen mallista löydetään tuotteille ja asiakkaille sopivat tuotannonohjaus-

muodot sekä varastointipolitiikat. Mallin tarkoituksena on sijoittaa logistiikka pal-

velemaan asiakaan odotuksia samalla kun logistiikkaa tukee yrityksen kasvuodo-

tuksia. Mallin käyttöä kumminkin rajoittaa suuret tuote- ja asiakasmäärät. Varsin-

kin, jos tuotteet ovat hyvin samankaltaisia, jolloin niiden ryhmittely eri kategorioin 

saattaa muodostua haasteelliseksi. 

 

3.3 Kysyntä-toimitusketjun hallinta 

 

Yritykset, jotka suunnittelevat toimitusketjunsa joko tuote- tai asiakaslähtöiseksi, 

syyllistyvät usein osaoptimointiin. Näissä tapauksissa toimittaja pyrkii voittamaan 

asiakkaan tilauksen hinnan, toimituksen ja tuotevalikoiman avulla. Pelkän tuoteläh-

töisen toimitusketjun käyttö ei riitä vastaamaan asiakasvaatimuksiin. Tarvitaan kei-

noja, joiden avulla ymmärretään myös asiakkaan tarvetta ja tarpeesta syntyvää ky-

syntäketjua. Kysyntäketjujen ymmärtämisen avulla toimittajan on mahdollista tar-

jota lisäarvoa asiakkaalleen tehostaen samalla oman toimitusketjunsa toimintaa. 

Tiivistettynä kysyntä-toimitusketjun hallinta edellyttää asiakkaan kysyntäketjun 

ymmärtämistä, sekä kuinka se linkittyy toimittajan toimitusketjuun. Kysyntäketjun 
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johtamisen tavoitteena on ymmärtää myös potentiaalisten asiakkaiden kysyntäpro-

sesseja luoden uutta kysyntää (Collin et al. 2009, s. 412 ja Iloranta 2008, s. 359 ja 

Holmström 1999, s. 1-2, ja Salmela 2014, s. 42)  

 

 

                                             

Kuva 5. VOP-OPP-malli 

 

VOP-OPP-mallilla pyritään yhdistämään hajautuneet päätöksentekoprosessit kyt-

kemällä yhteen asiakkaan informaatiovirran ja toimittajan materiaalivirran (Sal-

mela 2014, s. 50). VOP-OPP-mallissa kysyntä- ja toimitusketju linkittyvät toisiinsa 

kahdessa pisteessä. kysyntäketjussa arvontarjontapisteessä (VOP = value offering 

Point) ja toimitusketjussa tilauksen penetraatio pisteessä (OPP = Order Penetration 

Point). Kuvassa 5 on esitetty esimerkki kysyntä-toimitusketju, jossa tuote valmis-

tetaan tilauksesta ja toimittaja tarjoaa tuotetietoutta asiakkaan suunnitteluun. VOP-

OPP-mallissa asiakas tarjoaa omasta kysyntäketjustaan kysyntätietoa toimittajalle, 

joka hyödyntää saamansa tietoa omassa päätöksenteossa.  (Holmström et al. 1999, 

s.2 ja Salmela 2014, s.50–51) 

 

Kysyntä-toimitusketjun suunnittelu voidaan toteuttaa systemaattisesti kolmen eri 

vaiheen kautta. Ensimmäisenä sijoitetaan arvontarjontapiste VOP. VOP on asiak-

kaan kysyntäketjussa piste, jossa kysyntä linkittyy tarjontaan.  Perinteisessä kysyn-

täketjussa kysynnän näkyvyyspiste sijoittuu hankintaan. Hankintaosasto kohdistaa 

kysynnän toimittajalle tilauksen muodossa. Iloranta (2008, s. 359) huomauttaa kir-

jassaan, että tätä toimintatapaa on mahdollista kehittää, mutta perusheikkous säilyy. 

Toimittaja ja asiakas päättävät toisistaan riippumatta, mikä vääjäämättä ilmenee 

materiaalimäärien heilahteluina. Salmela (2014, s. 51) tarkastelee VOP:tä myös ar-

vontuoton näkökulmasta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiakkaan kysyntäketjua 

Tuotannon
suunnittelu

VOP:
Tuote 

suunnittelu
Hankinta

Jakelu 
/myynti

OPP:
Tuotanto

Hankinta
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VOP sijaitsee, sitä enemmän toimittaja voi tuottaa asiakkaalleen arvoa. (Iloranta 

2008, s. 359–360 ja Salmela 2014, s. 50–51) 

 

Toisena sijoitetaan asiakastilauksen kytkentäpiste OPP. Tässä pisteessä tuote usein 

tilauksen perusteella kohdistetaan asiakkaalle ja tuote spesifikaatiot lukitaan. OPP 

on myös strategisen varaston sijaintipiste ja kytkeytyy sitä kautta tuotantostrategi-

oihin ja tuotannonohjausmuotoihin, syntyviin kustannuksiin sekä hyötyihin. OPP 

sijainti vaikuttaa läpimenoaikoihin ja sitä kautta suoraan asiakastyytyväisyyteen. 

Luvussa viisi käsitellään tarkemmin eri tuotannonohjausmuotoja sekä millä valin-

takriteereillä OPP:n paikka määräytyy toimitusketjussa. (Collin et al. 2009, s. 413 

ja Salmela 2014, s. 10)  

 

Kolmantena selvitetään asiakasarvon raja, jonka yläpuolella toimiessaan toimittaja 

on houkuttelevin asiakkaan silmissä. Toimitusketjun kehityksen kultainen sääntö 

onkin systemaattisesti etsiä jotain mitä muut kilpailijat eivät tarjoa, mutta jotain 

mitä asiakas arvostaa. Näitä suorituskyvyn elementtejä voivat olla nopeus, hinta, 

luotettavuus tai mukavuuden tunne. (Collin et al. 2009, s. 413)  

 

Yritykset voivat kysyntäprosessien koordinoimisella ja hallitsemisella tarjota asi-

akkailleen ylivertaista asiakaskokemusta. Toimitusprosesseja pelkästään koordi-

noivat yritykset voivat tarjota asiakkailleen vain vertailukelpoista asiakasarvoa 

alemmilla kustannuksilla.  Kysyntä-toimitusketjun johtamisen tavoitteena on tar-

jota ylivertaista asiakasarvoa kustannustehokkaasti. Tämä on saavutettavissa, kun 

yritys ymmärtää kuinka asiakkaan arvo muodostetaan. (Hilletofth 2011, s. 185) 

 

3.4 Tuotelähtöisten toimitusketjujen ominaisuudet 

 

Eri epävarmuustekijät vaativat eri toimitusketjustrategioita, joilla voidaan saavuttaa 

kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Kaikissa strategioissa informaatioteknolo-

gian ja internetin rooli on suuressa osassa.  Nämä eri strategiat voidaan jakaa nel-

jään eri tyyppiin: tehokas, riskeiltä suojattu, reagoiva sekä ketterä toimitusketju. 

Nämä eri strategiatyypit kuvataan seuraavissa kappaleissa. (Lee 2002, s. 113)  
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Funktionaalisilla tuotteiden kysyntä on yleensä hyvin ennustettavissa, kun tähän li-

sätään vakaa toimittajakenttä, toimitusketjustrategiana voidaan käyttää tehokasta 

toimitusketjua. Tehokkaiden toimitusketjujen pääsääntöisenä strategiana on muo-

dostaa toimitusketjuista kustannustehokkaita. Jotta tehokkaaseen toimitusketjuun 

voidaan päästä, ketjusta on poistettava kaikki ei-arvoa tuottavat tekijät. Informaa-

tioteknologian rooli on jakaa tehokkaasti kysyntä, jakelu ja varastotietoa läpi toimi-

tusketjun reaaliaikaisesti. (Lee 2002, s. 113) 

 

 

Kuva 6. Toimitusketjustrategian valinta (Mukaillen Lee 2002, s. 114) 

 

Toinen strategia, jota voidaan soveltaa funktionaalisille tuotteille, on riskeiltä suo-

jattu toimitusketju. Strategia on suunniteltu toimintaympäristöön, jossa vallitsee 

tarjonnan epävarmuus. Riippuen tarjonnan epävarmuuden lähteestä toimittajaken-

tässä, yritys voi vähentää tätä riskiä hankkimalla tuotteelle tai tuotteen komponen-

tille vaihtoehtoisia toimittajia. Jos epävarmuus muodostuu jakeluverkostosta eikä 

niinkään itse toimittajan kyvystä valmistaa komponenttia, yritys voi vähentää riskiä 

muodostamalla varmuusvarastoja. Informaation rooli on lisätä varastoiden lä-

pinäkyvyyttä koko toimitusketjulle. Ajantasainen tieto varastoista sekä kysynnästä 

vähentää tehokkaasti toimitusketjun epävarmuutta. (Lee 2002, s. 113) 

 

Kaksi viimeistä strategiaa ovat innovatiivisille tuotteille, joiden kysynnän ennustet-

tavuus on heikkoa ja epävarmaa. Reagoivan toimitusketjustrategian tehtävänä on 
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reagoida joustavasti vaihtuviin asiakasvaatimuksiin. Jotta asiakasvaatimuksiin voi-

daan vastata, yritykset käyttävät tilausohjautuvia tuotantomuotoja ja massaräätä-

löintiin soveltuvia prosesseja. Tässäkin strategiassa informaatioteknologian rooli 

on tarjota ajantasaista ja oikeaa tietoa läpi toimitusketjun. Oikean tiedon rooli ko-

rostuu, kun tuotteet valmistetaan erikseen jokaista asiakastilausta kohden. Tieto 

asiakasvaatimuksista on kuljettava koko toimitusketjun läpi. (Lee 2002, s. 114) 

 

Viimeisenä toimitusketjustrategiana on ketterä toimitusketju. Ketterän toimitusket-

jun tarkoituksena on reagoida joustavasti asiakasvaatimuksiin epävarmassa kysyn-

nän ja tarjonnan toimintaympäristössä. Ketterät toimitusketjut onnistuvat vastaa-

maan vaihtuviin asiakasvaatimuksiin ja kysynnän vaihteluun samalla vähentäen toi-

mittaja- ja jakelukentässä ilmenevä epävarmuutta ja riskiä. (Lee 2002, s. 114) 

 

Fisher (1997, s.108) jakaa toimitusketjut kahteen kategoriaan: funktionaalisille 

tuotteille kustannustehokas toimitusketju ja innovatiivisille tuotteille reaktiivinen 

toimitusketju. Jaottelu toimitusketjustrategioiden välillä on selkeämpi. Verrattuna 

edellä kuvattuihin Leen toimitusketjustrategioihin Fisherin lajittelussa ei oteta kan-

taa valmistusprosessiin ja –menetelmiin, jotka saattavat synnyttää toimittajaverkos-

tossa tarjonnan epävarmuutta.   

 

Taulukossa kolme on esitetty funktionaalisten tuotteiden kustannustehokas sekä in-

novatiivisten tuotteiden reaktiivinen toimitusketju. Funktionaalisten tuotteiden toi-

mitusketjuilla ensisijaisena tavoitteena on tyydyttää ennakoitavissa oleva kysyntä 

kustannustehokkaasti ilman, että omalla toiminnalla vahvistetaan kysyntävaihte-

luita ketjussa (Heikkilä ja Ketokivi 2003, s. 135). Tuotannollisena tavoitteena on 

korkea kapasiteetin käyttöaste. Varastot pyritään pitämään minimissään ja varasto-

jen kiertonopeus puolestaan maksimissaan. Toimitusaikaa lyhennetään välivaiheita 

karsimalla. Tuotesuunnittelun ja toimittajien valintaperusteina ovat hyväksyttävissä 

oleva laatu sekä alhaiset kustannukset. (Heikkilä ja Ketokivi 2003, s. 135–136) 

 

Innovatiiviset tuotteet vaativat toimitusketjuiltaan eniten joustavuutta vaikean en-

nustettavuuden vuoksi. Ylimääräistä kapasiteettia ja varmuusvarastoja kannattaa 
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varata kysyntävaihtelujen tasaamiseksi. Tuotesuunnittelun lähtökohtana on modu-

laarinen tuoterakenne, jotta OPP voidaan sijoittaa mahdollisimman pitkälle ylävir-

taan. (Heikkilä ja Ketokivi 2003, s. 136) 

 

Taulukko 3. Kustannustehokkaiden ja Reaktiivisten toimitusketjujen erot (Mukaillen Heikkilä ja Keto-

kivi 2003, s. 135 ja Fisher 1997 s. 107) 

 
Kustannustehokas toimitus-

ketju 

Reaktiivinen toimitusketju 

Päämäärä Ennakoitavan kysynnän tyy-

dyttäminen kustannustehok-

kaasti 

Vastata nopeasti vaihtelevaan 

kysyntään menetetyn myynnin 

ja myyntikelvottoman varaston 

minimoimiseksi 

Tuotanto Korkea kapasiteetin käyttö-

aste 

Varata ylimääräistä kapasiteet-

tia kysyntävaihteluun vastaa-

miseksi 

Varastot Varastojen minimointi ja no-

pea varastokierto 

Varmuusvarastot kysyntävaih-

teluiden vastaamiseksi 

Toimitusaika Toimitusajan lyhentäminen 

kustannuksia lisäämättä 

Investointi ylimääräiseen kapa-

siteettiin ja varmuusvarastoihin 

toimitusajan lyhentämiseksi 

Tuotesuun-

nittelu 

Mitat täyttävä laatu ja alhaiset 

kustannukset 

Modulaarinen tuoterakenne lo-

pullisen asiakasvariaation teke-

miseksi mahdollisimman myö-

hään ennen toimitusta 

Toimittajien 

valintaperus-

teet 

Mitat täyttävä laatu ja alhaiset 

kustannukset 

Laatu, nopeus ja joustavuus 
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3.5 Kysynnän ja tarjonnan epävarmuus toimitusketjussa 

 

Parhaiten soveltuvaa toimitusketjustrategiavalintaa varten, on tärkeä ymmärtää, 

mistä mahdolliset epävarmuudet johtuvat ja päättää miten niihin suhtaudutaan. 

Fisher (1997 s. 114–115) määrittelee kirjassaan yrityksille neljä eri vaihtoehtoa, 

joilla ne voivat käsitellä kysynnän epävarmuutta omassa toiminnassaan.  

 

Ensimmäisenä keinona on hyväksyä uusiin ja innovatiivisiin tuotteisiin sisältyvä 

epävarmuus. Monet yritykset yrittävät kehittää ennustusmenetelmiään, jolla ky-

syntä voitaisiin paremmin ennakoida ja ennustusvirhettä laskea. Innovatiivisien 

tuotteiden toimitusketjut sisältävät joka tapauksessa epävarmuutta ja paremmilla 

menetelmillä siltä ei voida kokonaan välttyä. Jos tuotemenekki olisi ennustetta-

vissa, tuotteista saatava tulos olisi heikompi. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. 

(Fisher 1997, s. 114) 

 

Epävarmuuden hyväksynnän jälkeen yritykset voivat etsiä keinoja, joilla se voi pyr-

kiä vähentämään tai välttämään kysynnän epävarmuutta tai suojautumaan siltä. Yri-

tys voi vähentää epävarmuutta tekemällä asiakkaiden kanssa tiiviimmin yhteistyötä 

sekä tuoterakenteeseen liittyvillä ratkaisuilla. Tiiviimmän yhteistyön tarkoituksena 

on löytää toimintaympäristöstä merkkejä, joilla voidaan ennakoida tulevaa kysyn-

tää sekä ymmärtämään paremmin epävarmuuden luonnetta. Tuotevalikoimaan liit-

tyvää epävarmuutta voidaan vähentää modulaarisella tuoterakenteella. (Heikkilä ja 

Ketokivi 2003, s. 136 ja Fisher 1997, s. 114) 

 

Kolmanneksi epävarmuutta voi välttää lyhentämällä toimitusaikoja sekä lisätä toi-

mitusketjun joustavuutta. Ennusteiden epävarmuutta voidaan välttää valmistamalla 

tuote vasta asiakastilauksesta. Toimitusketjun joustavuus esiintyy pitkälti tuotan-

non joustavuuden kautta. Slack (2005, s. 1206) määrittelee joustavuuden operatii-

viseksi toiminnoksi, jolla vaihtelua pyritään hallitsemaan laajuuden ja reagointiajan 

näkökulmasta. Määritelmiä toimitusketjun joustavuudelle löytyy enenemissä mää-

rin, mutta pitkään joustavuus on vain määritetty kyvyksi reagoida toimintaympäris-

tön muutoksiin. (Fisher 1997, s. 114) Stevenson et al. (2005, s. 685) ovat tutkineet 
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kirjallisuudesta löytyneitä määritelmiä toimitusketjun joustavuudelle ja ainakin 

seuraavat kuusi joustavuuspiirrettä ovat tunnistettavissa: 

 

• Toimitusketjun kyky hallita vaihtelua sen nykyisillä rakenteilla  

• Toimitusketjun muunneltavuus ympäristön muuttuessa 

• Yhteistyön toimivuus toimitusketjussa 

• Logistiikan reagointinopeus kustannustehokkaasti 

• Osaamisen allokointi tarpeiden mukaisesti koko toimitusketjussa 

• Informaatiojärjestelmien sijoittaminen nykyiseen toimitusketjuun tehok-

kaan tiedonsiirron turvaamiseksi 

 

Viimeisenä keinona epävarmuutta vastaan voidaan suojautua varmuusvarastojen 

avulla sekä varata toimitus- ja valmistusprosessiin ylimääräistä kapasiteettia. 

(Fisher 1997, s. 114) 

 

Viitaten Leen kehittämään kysynnän ja tarjonnan epävarmuusmatriisiin ja toimitus-

ketjustrategioihin (Kuva 6) kysynnän epävarmuuden vallitessa toimitusketjut tulisi 

kehittää kohti tehokasta tai riskeiltä suojattua toimitusketjua. Tehokkaassa toimi-

tusketjussa tunnusomaista ovat funktionaaliset tuotteet sekä vakaa prosessi. Va-

kaassa prosessissa valmistusmenetelmät ja käytettävät teknologiat ovat hyvin kehi-

tettyjä ja toimittajaverkosto on vakiintunutta. Riskeiltä suojatun toimitusketjun tun-

nusomaiset piirteet ovat myös funktionaaliset tuotteet, mutta toimitusprosessi on 

vielä kehittyvä. Kehittyville prosessille tunnusomaista on, etteivät sen valmistus-

prosessit ole täysin vakiintuneita ja käytettävä teknologia kehittyy koko ajan tai on 

muutoksen alla. Näistä syistä johtuen toimittajaverkosto voi olla rajallinen. (Lee 

2002, s. 114) 

 

Tarjonnan epävarmuuden vähentämisessäkin tehokkaana keinona on lisätä infor-

maatiota toimittajien ja tilaajan välillä. Kehittyville prosesseille tunnusomaista on, 

ettei toimittajaverkostosta aina löydy teknologiaa ja tietotaitoa tuotteiden valmista-

miseen. Tällaisissa tapauksissa tehokas keino on kommunikoida jo tuotesuunnitte-
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lun aikana toimittajien kanssa. Kaikkien osapuolinen osaaminen lisääntyy, kun eh-

dotuksia vaihtoehtoisista valmistusmenetelmistä vaihdetaan toimittajien ja tilaajien 

välillä. (Lee 2002, s. 110–112) 
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4 TILAUKSEN KYTKENTÄPISTE JA TUOTANNONOHJAUSMUO-

DOT 

 

Yritys, joka pystyy vastaamaan nopeinten asiakkaan toiveisiin, saavuttaa kilpai-

luedun muihin nähden. Tuotteita on ryhdytty valmistamaan varastoon vastaamaan 

kysyntään ja tilauksen saavuttua ne lähetetään asiakkaalle. Tämä on alkanut kasvat-

taa varastoja ja suuret varastot sitovat pääomaa sekä kasvattavat riskiä. Varsinkin, 

jos tuotteen kysynnän vaihtelu on suurta ja tuotteen elinkaari lyhyt. Vaihtoehtona 

on valmistaa tuote vasta tilauksen saavuttua. Tilausohjautuvan tuotantomuodon 

käyttö pidentää tuotteiden toimitusaikaa asiakkaille sekä kasvattavaa tilauskantaa. 

(Gupta ja Benjaafar 2003, s. 529). Yrityksien kiinnostus eri tuotantomuotojen käyt-

tömahdollisuuksista toimitusketjujen sisällä on kasvanut. Varasto-ohjautuvan ja ti-

lauskohtaisen suunnittelun käyttö saman toimitusketjun sisällä mahdollistaa esi-

merkiksi suuremman tuotevariaatioiden käytön. (Uusitalo ja Lidelöw 2015, s. 186). 

Seuraavissa luvuissa käsitellään asiakastilauksen kytkentäpisteen määritelmää sekä 

vaikutusta toimitusketjuun. 

 

4.1 Tilauksen kytkentäpiste OPP 

 

Tilauksen kytkentäpisteessä (OPP = Order Penetration Point) asiakastilaus kohdis-

tetaan tuotteeseen toimittajan valmistusketjussa (Rafiei ja Rabbani 2011, s. 550). 

OPP:tä kutsutaan myös asiakastilauksen kytkentäpisteeksi (CODP = Customer Or-

der Decoupling Point) korostamaan asiakkaan roolia (Olhager 2003, s. 320). Ti-

lauksen kohdistuminen toimittajan toimitusketjuun määrittää tuotantomuodon jaka-

malla OPP:n edeltävät vaiheet ennusteperusteisiksi ja jälkimmäiset tilausperustei-

siksi (Olhager 2003, s. 320).  
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4.2 Tilauksen kytkentäpisteeseen vaikuttavat tekijät 

 

Olhager (2003, s. 323) esittelee artikkelissaan mallin (Kuva 7), jolla kuvataan kyt-

kentäpisteeseen vaikuttavat tekijät ja kuinka näillä eri tekijöillä on riippuvuussuhde 

toisiinsa nähden. Tilauksen kytkentäpisteeseen vaikuttavat markkina-, tuotanto- ja 

tuoteperusteiset tekijät sekä tilauksen ja tuotannon läpimenoajat.  

 

 

Kuva 7. Markkina-, tuotanto- ja tuoteperusteisien tekijöiden vaikutus tilauksen kytkentäpisteeseen (Mu-

kaillen Olhager 2003, s. 323) 

 

Markkinaperusteisia tekijöitä ovat tilauksen läpimenoaikavaatimus, kysynnän vaih-

telu, tuotevolyymi, tuotevalikoimaan ja tuotekohtaiseen asiakasräätälöintiin liitty-

vät vaatimukset, asiakastilauksen tilausmäärä ja –väli sekä viimeisenä sesonkiky-

syntä. Tilauksen läpimenoajanvaatimus määrittää pitkälti, kuinka alkupäähän OPP 

voidaan sijoittaa. Kysynnän vaihtelu ja tuotevolyymi liittyvät toisiinsa siten, että 

mitä pienempi on kysynnän vaihtelu sitä korkeampi valmistettava tuotevolyymi. 

Asiakastilausten määrä ja tilausväli indikoivat kysynnän laatua ja hajontaa. Suuret 

tilausmäärät yleensä liittyvät korkean kysynnän kulutustuotteisiin. Asiakasräätä-

löinnin mahdollisuus puolestaan helposti sulkee esimerkiksi varasto-ohjautuvan 

tuotantomuodon pois. Sesonkiluonteiseen kysyntään voidaan vastata valmistamalla 

sesongin ulkopuolella tuotetta varastoon ja sesonkina käyttää näitä varastoja tasaa-

maan kysyntää. Reunaehtona tietenkin tuotteella on oltava kohtuullisen pitkä elin-

ikä. (Olhager 2003, s. 321) 



27 

 

Tuoteperusteisista tekijöistä ensimmäisenä on modulaarinen tuoterakenne, joka lii-

tetään tilausohjautuvan kokoonpanon tuotannonohjausmuotoon. Modulaarinen ra-

kenne mahdollistaa suuremman lopputuotevariaatioiden määrän lyhemmällä tilauk-

sen läpimenoajalla. Toisena tekijänä on tuotteen asiakaskohtaisen räätälöinnin 

mahdollisuus. Riippuen räätälöintimahdollisuuksien määrästä ja laajuudesta tuo-

tannonohjausmuodoista MTO tai ATO voivat olla parhaat mahdolliset ohjausmuo-

dot. Viimeisinä tuoteperusteisina tekijöinä ovat materiaaliprofiili sekä tuotera-

kenne. Materiaaliprofiili kuvaa nimikkeiden lukumäärää tuoterakenteen eri kerrok-

sissa. Materiaaliprofiili määrittää pitkälti toimitusketjun rakenteen. Toimitusketjun 

rakenteita voidaan kuvata eri kirjaimien avulla. Tuoterakenteen leveys ja syvyys 

puolestaan auttavat arvioimaan tuotteen valmistusprosessin läpimenoajan suuruu-

den. (Olhager 2003, s. 322) 

 

Tuotantoperusteisia tekijöitä ovat tuotannon läpimenoaika, suunnittelupisteiden lu-

kumäärä, tuotannon joustavuus ja pullonkaulat tuotannossa. Näistä tekijöistä tuo-

tannon läpimenoaika on merkittävin tekijä, koska se jo yksistään on suurin mää-

räävä tekijä OPP:n sijoituspäätöksessä. Tuotannon sijoituspiste on tuotantoproses-

sin yksittäinen vaihe. Jos tuotannon eri vaiheet poikkeavat suuresti toisistaan, yri-

tyksellä on mahdollista sijoittaa OPP optisimpaan paikkaan. Jos tuotantoprosessista 

ei ole erotettavissa selkeitä erillisiä työvaiheita, OPP on mahdollista sijoittaa vain 

prosessin eteen tai loppuun. Tuotannon joustavuus on eduksi erityisesti tilausohjau-

tuville tuotteille ja se mahdollistaa laajan tuotevalikoiman. Ennen OPP:n sijoitta-

mista on tärkeä tuntea tuotantoprosessi ja sen pullonkaulat. Resurssien optimoi-

miseksi OPP kannattaa sijoittaa vasta pullonkaulan jälkeen. Tällöin kysynnän vaih-

telut eivät suoraan kohdistu tuotantoprosessiin. (Olhager 2003, s. 322) 
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4.3 Tuotannonohjausmuodot 

 

Perustuen markkinoiden vaatimuksiin toimitusajasta, tuotantomuodot voidaan ja-

kaa kahteen pääkategoriaan: varasto-ohjautuvaan sekä tilausohjautuvaan tuotan-

toon. Varasto-ohjautuva tuotanto on täysin ennusteperusteinen, kun puolestaan ti-

lausohjautuva tuotanto alkaa vasta asiakastilauksen saavuttua. (Rafiei ja Rabbani 

2011 s. 550) 

 

 

Kuva 8: OPP sijoittuminen eri tuotantomuodoissa (Mukaillen Sharman 1984) 

 

Kuvassa kahdeksan on esitetty, kuinka tilauksen kytkentäpiste jakaa tuotantomuo-

dot varasto-ohjautuvaan (MTS = Make-To-Stock) ja tilausohjautuvaan tuotantoon 

(MTO = Make-To-Order), tilausohjautuvaan kokoonpanoon (ATO = Assembly-

To-Order) sekä tilausohjautuvaan suunnitteluun (ETO = Engineering-To-Order).  

 

4.3.1  Varasto-ohjautuva tuotanto MTS 

 

Varasto-ohjautuvassa tuotannossa tuotteet ovat tyypillisesti standardisoituja kulu-

tustuotteita, joiden tuote-elinkaari on pitkä. Tuotteiden tuotantovolyymi on suuri ja 

kysyntä hyvin ennustettavissa (Rafiei ja Rabbani 2010, s. 550). Tuotannon tavoit-

teina voidaan ensisijaisesti pitää laatua, saatavuutta sekä matalan hinnan saavutta-

mista (Olhager 2010, s. 865).  

 

Varastoja voidaan täydentää tilausvälimenetelmän tai tilauspistemenetelmän mu-

kaisesti. Tilausvälimenetelmissä varastotasoja seurataan määrävälein. Tilauspiste-
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menetelmässä tilauserä pysyy samana, mutta tilauksen ajankohta määräytyy varas-

tomäärän saavutettua ennalta määritetyn varastotason. Varmuusvarastolla turvataan 

ennakoitua suurempi kulutus. (Sakki 2003, s. 101) 

 

Käytännön läheinen kahden laatikon menetelmä soveltuu tasaisen kulutuksen tuot-

teille. Tuotteille lasketaan tilauspiste ja sitä vastaava määrä sijoitetaan laatikkoon. 

Kun laatikko on tyhjä, seuraava laatikko otetaan käyttöön.  Tuotteille, joiden kulu-

tus on vähäisempi, soveltuu min-max-menetelmä. Varastolle määritetään ylä- ja 

alarajat. Jos varastotaso on näiden rajojen sisäpuolella, tilausta ei tehdä. Varastora-

jat kannattaa määritellä keskimääräisen kysynnän mukaan, jolloin varastokierto on 

helppo pitää tavoitteen mukaisena. (Sakki 2003, s. 102–103) 

 

4.3.2 Tilausohjautuva tuotanto MTO 

 

Tilausohjautuvassa tuotannossa koko tuotteen valmistusprosessi alkaa vasta asia-

kastilauksen saavuttua, esimerkiksi osakokoonpanoja ei varastoida. Tämä tuotanto-

muoto vähentää yrityksen taloudellista riskiä, kun suuret varastot eivät sido yrityk-

sen varoja. (Zaerpour et al.  2008, s. 186).  Tässä tuotantomuodossa yhden tuotteen 

tuotantovolyymi on pienempi ja tuotteet ovat enemmän räätälöidympiä kuin MTS-

tuotteet (Olhager 2010, s. 864). Vaikka tuotantomäärät ovat matalammat, kummas-

sakin tuotantomuodossa keskitytään vielä massa- ja sarjatuotteisiin, korkeaan auto-

maatioasteeseen ja vakioituihin valmistusprosesseihin (Uusitalo ja Lidelöw 2015, 

s. 188). Tilastollisten prosessihallintamenetelmien avulla yritys pystyy suhteellisen 

vaivattomasti havaitsemaan valmistusprosessissa tapahtuvat häiriöt sekä syntyvät 

hukat ja pullonkaulat (Uusitalo ja Lidelöw 2015, s. 188).  

 

4.3.3 Tilausohjautuva suunnittelu ETO 

 

Tilausohjautuvassa suunnittelussa tilauksen kytkentäpiste sijaitsee suunnitteluvai-

heessa (Uusitalo ja Lidelöw 2015, s. 187).  Suunnittelun määrää tai syvyyttä ei kui-

tenkaan ole määritetty. Gosling ja Naim (2009, s. 741) huomauttavat artikkelissaan, 

että määritelmä suunnittelun syvyydestä puuttuu. Tarkoittaen sitä, sisällytetäänkö 
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täysin uuden tuotteen suunnittelu pienten tuotemodifikaatioiden ohella ETO-toimi-

tusketjuun, puuttumatta sen enempää suunnittelun määrään. Suurin osa tuotteista 

on pitkälle räätälöityjä vastaamaan asiakasvaatimuksia. Tuoterakenteet ovat tyypil-

lisesti monitasoisia sisältäen niin yksittäisiä räätälöityjä kuin standardiosia, joita 

voidaan tarvita suurikin määrä. Asiakaskohtainen räätälöinti kasvattaa tuotekustan-

nuksia, taloudellista riskiä sekä toimitusaikoja. (Hicks et al. 2000, s. 182) 

 

Yleisesti ETO-toimitusketjut toimivat projektispesifisessä ympäristössä (Gosling ja 

Naim 2009, s. 744). Tutkimustietoa tilausohjautuvista tuotannonohjausmuodoista, 

ja millaisia kehitysmahdollisuuksia näillä yrityksillä on, löytyy vähän (Gosling ja 

Naim 2009, s. 745 ja Hicks et al. 1999, s. 179).   

 

Tilausohjautuva suunnittelu asettaa haasteita toimitusketjun hallinnalle. Informaa-

tiovirran tärkeys korostuu, kun ostettavia komponentteja ei voida ennalta määrittää 

ennen kuin asiakasvaatimuksien vaikutukset tuotteeseen on käyty suunnitteluvai-

heessa läpi. Yritykset yrittävät vastata tähän haasteeseen muodostaen tuoteraken-

teistaan modulaarisia. (Hicks et al. 1999, s. 182) Yksi mahdollinen kehityssuunta 

ETO-toimitusketjuille onkin lisätä standardiosien käyttöä tuoterakenteissaan (Gos-

ling ja Naim 2009, s. 745). Amaro et al. (1999, s. 364) ovat havainneet, ettei asia-

kaskohtaisen räätälöinnin mahdollisuudella ja kilpailuedulla ole löytynyt selkeää 

syy-seuraussuhdetta.  

 

Yleensä logistiikan tehostamiseen keskittyvät kehitystoimenpiteet tarjoavat vain 

vähäisiä parannusmahdollisuuksia tilausohjautuville tuotteille. (Luhtala et al. 1994, 

s. 14). Tavaran kuljetus on elementtinä enemmän tai vähemmän ajallinen viive tuo-

tannon ohjauksessa. Koska kuljetuskustannukset tehtaan sisällä ja tilausohjautu-

vassa toimitusketjussa ovat usein marginaaliset, kuljetustoimintoa kannattaa opti-

moida toimitusprosessin ohjauksen määrittämissä rajoissa. (Luhtala et al. 1994, s. 

18) 

 

Eniten tilausohjautuvat toimitusketjut tuhlaavat aikaa ja resursseja (Luhtala et al. 

1994, s. 14). Tilauksen läpimenoaika on yksi tärkein kilpailuetu organisaatioille 



31 

 

(Hicks et al. 2000, s. 183).  Hicks et al. (2000, s. 183) korostavat, että samanaikai-

sesti on pyrittävä lyhentämään tilauksen kokonaisläpimenoaikaa ja lisäämään läpi-

menoaikaennusteiden luotettavuutta. Resurssien optimaalisin käyttöaste puolestaan 

saavutetaan joustavuudella. Gosling ja Naim (2009, s. 747) korostavat resurssien 

joustavuuden olevan avainasemassa ETO-toimitusketjussa. Resurssien joustavuus 

pitää sisällään niin tuotantoon ja tuoterakenteeseen kuin työvoimaan ja toimittajiin 

kohdistuvat joustot. (Gosling ja Naim 2009, s. 747) 

 

Tilausohjautuvissa toimitusketjuissa alihankinnan ei välttämättä tarvitse vaikuttaa 

ohjauskäytäntöihin. Yritys voi muuttaa vertikaalisen integrointinsa tasoa jousta-

vasti ilman suuria toimitusketjun johtamistapojen muutoksia. Vertikaalisessa integ-

raatiossa yritys laajentaa erityisosaamistaan, jolloin tälle ulkoistaminen vastakkai-

nen käsite (Heikkilä ja Ketokivi 2013, s. 263). Tämä on mahdollista, mikäli toimit-

tajia ja yrityksen omia komponenttiverstaita tai –tehtaita voidaan ohjata samalla ta-

valla ja samoilla järjestelmillä. Joustavan alihankinnan edellytyksenä ovat pitkäai-

kaiset suhteet toimittajiin ja hyvin hoidettu ulkopuolisten alihankkijoiden verkosto. 

(Luhtala et al. 1994, s. 27) 

 

4.3.4 Tilausohjautuva kokoonpano ATO 

 

Kuvassa 9 on esitetty varasto-ohjautuva, tilausohjautuva tuotanto ja kokoonpano 

tuotantomuodot sekä kytkentäpisteen sijoittuminen näiden tuotantomuotojen vä-

lille. Tilausohjautuvan kokoonpanossa yhdistyvät varasto-ohjautuvan sekä ti-

lausohjautuvan tuotannon ohjausmuodot. Ennen tilausta tuotanto valmistaa kom-

ponentteja ja osakokoonpanoja varastoon ja vasta tilauksen jälkeen tuote valmiste-

taan loppuun. (Hallgren ja Olhager 2006 s. 3870) Tilausohjautuvassa kokoonpa-

nossa on otettava huomioon kahden eri tuotantomuodon asettamat vaatimukset ma-

teriaalihallinnalle (Hallgren ja Olhager 2006, s. 3876). Seuraavassa kappaleessa kä-

sitellään päätöskriteereitä, joiden avulla yhden tuotteen ohjaus joko varasto-ohjau-

tuvasti tai tilausohjautuvasti voidaan valinta. 
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Kuva 9. Tilausohjautuva kokoonpanon tuotantomuoto (Mukaillen Hallgren ja Olhager 2006, s. 3873) 

 

Kaikkien tilausohjautuvien tuotantomuotojen (MTO, ATO ja ETO) materiaalioh-

jaus on työntöperiaatteen mukaista ja tuotannon tavoitteina voidaan pitää laatua, 

täsmällisyyttä sekä toimitusajan säilyttäminen kilpailukykyisenä (Luhtala et al. 

1994, s. 13 ja Olhager 2010, s. 864).  

 

4.4 Varasto-ohjautuvan ja tilausohjautuvan tuotannon valintakriteerit 

 

Rafiei et al. (2011, s. 554) määrittävät valinnan varasto-ohjautuvan (MTS) ja ti-

lausohjautuvan (MTO) tuotannonohjausmuodon välillä kolmen eri valintakriteerin 

avulla. Nämä kolme kriteeriä ovat kysynnän vaihtelu, P/D-suhde sekä tuotetyyppi.  

P/D-suhde kuvaa tuotannon ja tilauksen läpimenoaikojen suhdetta. Olhager (2003, 

s. 326) määrittää valinnan vain kysynnän suhteellinen vaihtelun ja P/D-suhteen 

avulla.  

 

Olhager (2003, s. 327) on luonut alla olevan mallin (kuva 10), jolla kahden muut-

tujan avulla voidaan valita tuotteen tai yksittäisen nimikkeen tuotannonohjaus-

muoto. Kysynnän suhteellinen vaihtelu määritetään jakamalla kysynnän hajonta 

kysynnän keskiarvolla. Kysynnän suhteellinen vaihtelu on yrityksen määritettä-

vissä, milloin vaihtelun suuruus on suurta tai matalaa.  
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Kuva 10. Tuotantomuodon valintamalli (Mukaillen Olhager 2003, s. 327) 

 

P/D-arvon ollessa alle yksi tuote voi olla joko tilausohjautuva tai varasto-ohjautuva. 

Kysynnän suhteellinen vaihtelu määrittää ohjausmuodon. Esimerkiksi, jos suhteel-

linen vaihtelu on matalaa, osa nimikkeistä voidaan valmistaa varastoon ja tämä taas 

voi mahdollistaa ATO-ohjausmuodon käytön. Jos P/D-arvo on yli yksi, osa toimi-

tusketjun nimikkeistä on oltava ennusteohjautuvia. (Olhager 2003, s. 326)  

 

Kuvio suosittelee tuotteen tuotannonohjausmuodon, jolla pyritään vastaamaan 

markkinoiden ja kysynnän asettamiin vaatimuksiin. Jos markkinat vaativat lyhyttä 

tilauksen läpimenoaikaa ja tuotannon läpimenoaika on pidempi, puhtaasti tilausoh-

jautuva tuotanto ei tule kysymykseen. (Olhager 2003, s. 327) 

 

Toiseksi, jos kysynnän suhteellinen vaihtelu on suurta puhtaasti MTS-ohjausmuo-

don käyttöön, ei tämä sulje pois mahdollisuutta varastojen pidolle valmistusketjun 

jossain vaiheessa (Olhager 2003, s. 327). Sakki (2014, s. 82) toteaakin kirjassaan, 

etteivät asiakkaat odota tuotteen varastossa säilyttämistä, vaan nopeaa toimitusky-

kyä. Tämä vaatii toimintaympäristön ja asiakastarpeiden syvällistä tuntemusta 

(Sakki 2014, s. 82).  
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5 MATERIAALIOHJAUS 

 

Materiaaliohjausperiaatteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että tuote on oi-

keassa paikassa oikeaan aikaan. Jotta tähän päästään, myös tarpeellinen tieto on 

oltava kaikkien osapuolien saatavilla. Kuvassa 11 on esitetty, kuinka toimitusketjun 

materiaali- ja informaatiovirrat kulkevat vastakkaisiin suuntiin. Toimitusketjun ma-

teriaalivirtoja ohjataan ”alavirtaan” kohti kuluttajamarkkinoita ja informaatiovir-

toja ”ylävirtaan” kohti raaka-ainetuottajia. (Martinsuo 2016, s. 232 ja Heikkilä ja 

Ketokivi 2013, s. 112) 

 

 

Kuva 11. Toimitusverkosto (Heikkilä ja Ketokivi 2013, s. 112) 

 

5.1 Nimikkeiden luokittelu ABC-analyysillä 

 

Yrityksen ei ole tarpeellista ohjata nimikkeitä samojen periaatteiden mukaisesti. 

ABC-analyysin tarkoituksena on selvittää nimikkeiden välinen suhteellinen suu-

ruusluokka ja asettaa nimikkeet tärkeysjärjestykseen. Nimikkeet voidaan luokitella 

kolmesta viiteen eri luokkaan niiden euromääräisen myynnin tai kulutuksen mu-

kaan. Luokittelun perusteena voidaan käyttää alla olevaa jaottelua (Sakki 2003, s. 

91): 

• A-nimikkeet = ensimmäiset 50 % myynnistä tai kulutuksesta 

• B-nimikkeet = seuraavat 30 % myynnistä tai kulutuksesta 

• C-nimikkeet = seuraavat 18 % myynnistä tai kulutuksesta 

• D-nimikkeet = viimeiset 2 % myynnistä tai kulutuksesta 

• E-nimikkeet = tuotteet, joita ei ole myyty tai kulutettu 
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Varastojen pienentäminen ja materiaalin ohjaus perustuu pitkälti ABC-luokittelun 

soveltamiseen. On kuitenkin tärkeä muistaa, ettei tuotteen menekki tai arvo ole 

sama kuin tuotteen tarpeellisuus. Kappaletavaratuotannossa tyypillisesti tuotera-

kenteeseen kuuluu osia, joiden käytön arvo voi olla vähäisempi. (Iloranta 2008, s. 

479–482 ja Sakki 2003, s. 91–92) 

 

ABC-analyysi pohjautuu 20/80-sääntöön, jonka mukaan missä tahansa ilmiössä 

80 % seurauksista johtuu 20 %:sta syistä. Hankintatoimessa sääntöä voi noudattaa 

seuraavat ilmiöt: ”20 % hankituista nimikkeistä muodostaa 80 % hankintojen ar-

vosta” tai ”20 % nimikkeistä muodostaa 80 % varaston arvosta” (Iloranta 2008, s. 

481–482). On kuitenkin hyvä tiedostaa, etteivät ilmiöt aina yksiselitteisesti noudata 

20/80-sääntöä. Nimikkeiden analyysi saattaa paljastaa jopa 10/90- tai 5/95-sään-

töjä. Tärkeintä on tunnistaa erilaiset ryhmät toimittaja- ja asiakasrajapinnassa, joita 

kannattaa ohjata eri periaatteiden mukaisesti. (Iloranta 2008, s. 481–482) 

 

5.2 Varmuusvarastot 

 

Teollisessa ympäristössä eri varastotyyppejä voivat olla raaka-aine-, puolivalmiste- 

ja valmistevarastot. Varastoimiselle on löydettävissä kaksi pääsyytä. Saapuva erä 

on asiakkaan välitöntä tarvetta suurempi ja tuote jää odottamaan hetkeksi varastoon. 

Toinen syy varastoimiseen on epävarmuuden hallinta. Varmuusvarastot syntyvät, 

kun tuotetta tilataan varmuuden vuoksi tai ennakoitua tarvetta enemmän varastoon. 

(Sakki 2003, s. 73–74) 

 

Varmuusvarastoilla on mahdollista tasata kysynnän vaihteluja, mutta turhaa varas-

toimista on syytä välttää. Yleisesti varmuusvarastot ovat kehno tapa turvata palve-

lukykyä. Ne sitovat pääomaa sekä vaikeuttavat materiaaliohjausta. Varmuusvaras-

toja voidaan välttää kertomalla toimittajalle varhaisessa vaiheessa tieto tulevasta 

kysynnästä ja erityisesti A-nimikkeiden varastotasoa ja kulutusta on seurattava. A-

nimikkeiden toimitusaikaa on pyrittävä lyhentämään ja tilausrytmiä nopeuttamaan. 

(Sakki 2003, s. 87, 71)  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6
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Varmuusvarastojen laskemiseksi tarvitaan tieto kysynnän keskihajonnasta h, täy-

dennysajasta L ja varmuuskertoimesta Z.  

 

Varmuusvarasto B = Zh√𝐿                                                                                           (1) 

 

Keskihajonta kuvaa arvojen hajontaa keskiarvon ympärillä (Heikkilä 2008, s. 86). 

Varmuuskerroin määritetään standardinormaalijakauma taulukon perusteella halu-

tulla palveluasteella. Normaalijakauma eli Gaussin käyrä on jatkuvien muuttujien 

jakauma (Heikkilä 2008, s. 86). Tästä seuraa, ettei diskreetille kysynnälle voida 

muodostaa tilastollisesti varmuusvarastotasoa. 

 

5.3 Materiaaliohjauksen tunnusluvut 

 

Materiaaliohjauksen toimenpiteillä vaikutetaan vaihto-omaisuuden suuruuteen. Va-

raston kiertonopeus on tärkein varastoinnin tehokkuuden mittari. Varastoon sitou-

tuu vähemmän pääomaa kiertonopeuden kasvaessa. Varaston kierto lasketaan suh-

teuttamalla varaston arvo vuosittaiseen myyntiin tai käyttöön. (Sakki 2003, s.79) 

 

Varaston kierto =
vuoden  käyttö tai myynti (hankintahinnoin)

varastojen keskiarvo (hankintahinnoin)
                         (2) 

 

Keskivarastoarvon sijasta voidaan käyttää tarkasteluhetken varastokeskiarvoa. 

Edellinen kaava pätee vain raaka-aineiden varastointiin. Puolivalmiste- ja valmis-

varastoihin varaston kierto tulisi laskea vuosittaisen valmistuksen arvon perus-

teella. (Sakki 2003, s. 79 ja Hokkanen et al. 2010, s. 134) 

 

Puolivalmistevarastojen kierto =
valmistuksen arvo vuodessa

varastojen arvo 
                        (3) 

Varaston riitto voi antaa paremman kuvan varastotason järkevyydestä. Riitto kuvaa 

sitä aikaa, jonka varasto riittää tilaustoimitusten välillä. (Hokkanen et al. 2010, 

s.134) 
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Varaston riitto =
varaston arvo (hankintahinnoin)

vuositarve (hankintahinnoin) 
 × 365                                     (4) 

 

Tilauserän koko vaikuttaa keskivarastoarvoon ja varastoarvo yrityksen vaihtopää-

oman suuruuteen. Optimiostoerän EOQ (Economical Order Quantity) kokonaiskus-

tannukset ovat alhaisimmat ja se voidaan määrittää Wilsonin kaavan avulla: 

 

EOQ = √
2 × 𝐷 × 𝑇𝐾

𝐻 × 𝑉𝐾
                                                                                                      (5) 

 

D on arvio vuosikulutuksesta, TK on yhden toimituserän kustannus, H on tuotteen 

yksikköhinta ja VK on vuotuinen varastoinnin kustannus. (Sakki 2003, s. 85 ja Hok-

kanen et al. 2010, s. 135) 

 

5.4 Kokonaiskustannusajattelu  

 

Omistamisen kokonaiskustannuksilla (Total Cost of Ownership, TCO) tarkoitetaan 

yleensä niitä kustannuksia, jotka hankittavasta tuotteesta aiheutuu sen oletetun 

käyttöajan eli elinkaaren aikana (Iloranta 2015, s. 153). TCO on hankinnan työkalu, 

jonka tarkoituksena on ymmärtää tuotteen tai palvelun ostamisen todelliset kustan-

nukset ennalta määrätyltä toimittajalta (Ellram 1994, s. 4). Visani et al. (2015, s. 

142) toteavatkin artikkelissaan, että TCO-menetelmällä on mahdollista ottaa huo-

mioon toimittajayhteistyöstä syntyvät kustannukset hankintahinnan lisäksi. Tämän 

lähestymistavan ideana on huomioida ne kustannuserät, jotka muodostuvat hankin-

tapäätöksen jälkeen. Useasti hankintapäätöksillä on laajat vaikutukset yrityksen eri 

funktioihin (Visani et al. 2015, s.142). Hankintaorganisaation on määritettävä, 

mitkä kustannukset ovat tärkeimpiä tai merkittävimpiä hankkimisesta, hallussapi-

dosta, käytöstä ja myöhemmästä luovuttamisesta syntyvistä kustannuksista (Ellram 

1994, s. 4). Suurin osa yrityksen kustannuksista voi muodostua myös yrityksen ul-

kopuolella (Christopher ja Gattorna 2004, s. 116).  
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TCO parantaa toimittajan ja yrityksen välistä sekä yrityksen sisällä eri funktioiden 

välistä kommunikaatiota (Ellram 1994, s. 173). TCO:n implementointi vaatii orga-

nisaation eri funktioiden välistä yhteistyötä kuten esimerkiksi logistiikan, valmis-

tuksen ja laadun valvonnan (Visani et al. 2015, s.143). TCO-analyysi vaatii kustan-

nuksien tunnistamista läpi yrityksen arvoketjun (Visani et al. 2015, s. 143). Ana-

lyysin läpivieminen on käytännössä usein erittäin vaativa ja aikaa vievä prosessi. 

Tasapaino hyötyjen ja tarvittavien panosten välillä on mietittävä tapauskohtaisesti 

kulloistenkin tavoitteiden pohjalta. (Iloranta 2015, s. 166) Iloranta (2015, s. 166) 

kumminkin toteaa kirjassaan, että jo yksi läpileikkausomainen laskentaprojekti an-

taa usein riittävän pohjan päätöksenteolle. 

 

Kokonaiskustannuksien arviointiin ja hahmottamiseen voi auttaa jaottelemalla kus-

tannukset kolmeen osaan: ennen hankintaa syntyviin, hankintaan liittyviin ja han-

kinnan jälkeisiin kustannuksiin (Iloranta 2015, s. 152). Pettersson ja Segerstedt 

(2013, s. 359) jaottelevat toimitusketjun kokonaiskustannukset kuuteen kustannus-

kategoriaan, joista kuudes kategoria on tuotteen asennuskustannukset. Riippuu tuo-

terakenteesta sisältyykö tähän kategoriaan kustannuksia. Kustannuskategoriat ovat 

seuraavat: 

 

• Valmistuskustannukset 

• Hallintokustannukset 

• Varastointikustannukset 

• Jakelukustannukset 

• Pääomakustannukset 

• Asennuskustannukset 

 

TCO:ta voidaan hyödyntää monessa toimittajayhteistyöhön ja hankintaan liitty-

vässä toiminnassa. TCO tukee toimittajavalinnassa, se mittaa toimittajan suoritus-

kykyä, tunnistaa kehityskohteita, antaa materiaalia neuvotteluihin ja se antaa lisäin-

formaatiota toimittajien kuormanohjauspäätöksille (Ellram 1994, s. 172). Koko-

naiskustannuslaskenta tuottaa hankinnalle arvokasta tietoa sekä vaihtoehtojen että 

suorituskyvyn vertailuun (Iloranta 2015, s. 166).  
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5.5 Kysynnän ennustaminen 

 

Käytettävä ennustusmalli tulisi aina sopia yrityksen toimintaympäristöön. Useasti 

yhtä opittua ennustusmallia sovelletaan useaan tuotteeseen vallitsevasta tilanteesta 

riippumatta. Tämä johtaa vain ennustemallien huonoon suorituskykyyn. Chasen 

(1997, s. 28) mukaan tärkeimmät ennustemalliin vaikuttavat tekijät ovat datan saa-

tavuus sekä kysynnän ennustettavuus. Tarkoittaen, että historiadatasta on selkeästi 

erotettavissa trendit ja kausivaihtelut sekä näiden toistuvuus tulevaisuudessakin. 

Jotta historiadataan perustuvia ennustemalleja voidaan käyttää, kulutuksen on ol-

tava jatkuvaa. (Sakki 2003 s. 108 ja Chase 1997, s. 27) 

 

Ennustamisen menetelmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan kvalitatiivisiin ja 

kvantitatiivisiin. Kvalitatiiviset malleissa ennustettavaan asiaan perehtyneiden hen-

kilöiden subjektiivisen näkemyksen perusteella luodaan ennusteita. Näkemykset 

voivat sisältää tietoutta, mielipiteitä tai henkilön päätös voi perustua pelkkään in-

tuitioon. Kvantitatiivisten mallien avulla ennusteita luodaan historiatiedon perus-

teella. Historiatiedon perusteella luodaan kulutusennusteita matemaattisten ennus-

temallien avulla. Vaikka kvantitatiivisia malleja olisi päätetty käyttää, on tärkeä 

ymmärtää, että yleensä jokaisen mallin käyttöön liittyy subjektiivinen näkökulma. 

(Sakki 2003, s.101 ja Chase 1997, s. 2) 

 

Kvalitatiivisten malleja käytetään, kun historiadataa ei ole saatavilla ja tarvitaan 

karkea kysyntäennuste. Yleensä nämä mallit antavat suhteellisen tarkan ennusteen 

ja niiden ehdottomana hyötynä on niiden helppo käytettävyys eivätkä niiden kehit-

täminen ja käyttöönotto ole kallista. Yleensä näitä malleja käyttävillä henkilöillä on 

vankka ymmärrys toimintaympäristöstä, joten kysyntäennusteet voidaan luoda suh-

teellisen nopeasti. Mallien subjektiivinen näkökulma luo myös mallien käytön hait-

tavaikutukset. Toimintaympäristöt muuttuvat ja mallien tarkkuus myös muuttuu. 

Mahdollista on myös, ettei johdon näkemys myynnistä ole enää paikkansapitävä. 

(Chase 1997, s. 2)  
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Kvantitatiiviset mallit jakautuvat kahteen kategoriaan, aikasarjamenetelmiin sekä 

kausaalisuhteisiin perustuviin menetelmiin. Aikasarjamenetelmissä ennusteet luo-

daan kulutushistorian perusteella ja luottavat kysynnän tulevaisuudessa noudatta-

van samaa trendiä, sesonkivaihtelua tai satunnaisuutta kuin aikaisemminkin. Kau-

saaliset menetelmät ennustavat tulevan kysynnän olevan riippuvainen eri muuttu-

jien välisestä suhteesta. Esimerkiksi kysynnän muutos voidaan ennustaa hinnan, 

mainonnan ja myyntipromootioiden avulla. (Chase 1997, s. 2-23) 

 

Aikasarjamenetelmät sopivat hyvin ennusteisiin, jossa on paljon eri tuotteita ja joi-

den kysyntä on edes jossain määrin stabiilia. Ne tasoittavat pientä kysynnän hajon-

taa. Muita hyötyjä ovat niiden helppokäytettävyys, ne ovat helposti ymmärrettä-

vissä ja niiden käyttö on järjestelmällistä. Yleisesti ne toimivat hyvin lyhyen välin 

ennusteisiin. Haittoina puolestaan aikasarjamenetelmien käyttö vaatii historiadataa 

ja ne sopeutuvat hitaasti kysynnän muutoksiin. (Chase 1997, s. 23) 

 

Kausaalimallien käyttö ja tietämys on lisääntynyt johdon keskuudessa. Niitä on saa-

tavilla useimmissa ennusteenlaatimisohjelmien mukana. Ennusteet ovat tarkkoja 

sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Mallit myös tarjoavat vaihtoehtoisia en-

nusteita ja niiden avulla voidaan luoda eri skenaarioita. Kausaalimallien käytön 

suurimpana negatiivisena puolena on niiden tuottaman ennusteen tarkkuuden riip-

puvuus valituista muuttujista. Kausaalimallien ylläpito ja luonti on kallista, aikaa 

vievää sekä ne vaativat syvällistä toimintaympäristön ymmärrystä. (Chase 1997, s. 

23). 

 

Mallien käytössä on hyvä muistaa ennustamisen olevan vain yksi työkalu toimitus-

ketjun johtamis- ja kehittämistyökalujen joukossa ja parhaimmallakaan menetel-

mällä tai menetelmien yhdistelmällä on mahdotonta ennustaa kysyntää. Business-

to-Business-kaupankäynnissä on lisäksi huomioitava, että tilaukset tyypillisesti tu-

levat epäsäännöllisesti ja erisuuruisina. On ensisijaisen tärkeää saada asiakas ym-

märtämään, että on hänen etujensa mukaista kertoa toimittajalle kaikki tiedossa 

oleva tieto tulevasta menekistä. Tällöin ennustusmalleja ei tarvita. (Heikkilä ja Ke-

tokivi 2013, s.119 ja Sakki 2003, s.74) 
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5.6 Informaation ja materiaalivirran koordinoinnin yhteisvaikutus toimi-

tusketjun kokonaissuorituskykyyn 

 

Monissa tapauksissa informaation jakaminen pelkästään ei riitä parantamaan toimi-

tusketjun suorituskykyä. Kaipia (2009, s. 149) tiivistää artikkelissaan, että selvää 

syy-seuraussuhdetta informaation jakamisen lisäyksellä ei ole löydettävissä. Jos-

sain tapauksissa liika informaatio voi jopa vahingoittaa päätöksentekoa. Ja vaikka 

informaation lisäyksellä voitaisiinkin parantaa toimitusketjun kokonaissuoritusky-

kyä, harvemmin kustannuksien ja resurssien lisäystä otetaan huomioon. Jaettavan 

informaation määrä tulisi aina suhteuttaa vallitsevaan päätöksentekotilanteeseen. 

(Kaipia 2009, s. 149) 

 

Materiaalivirran koordinointi yhdessä informaation paremmalla jakamisella voi-

daan parantaa toimitusketjun kokonaissuorituskykyä. Materiaalivirran koordinointi 

ja toimitusketjun suunnittelu vaati markkinoiden ja tuotteen piirteiden huomioon-

ottamisen. Kaipia (2009, s. 148) huomauttaa kysynnän, tuotevariaatioiden luku-

määrän sekä tuote asiakasräätälöinnin olevan ratkaisevia tekijöitä, kun oikeaa toi-

mitusketjustrategiaa ja toimitusketjun suunnittelu toimintatapaa valitaan. (Kaipia 

2009, s. 148)   
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Kuva 12. Informaatiovolyymin ja materiaalivirran tasapaino (Mukaillen Kaipia 2009, s. 155) 

 

Toimitusketjun suunnittelulla (SCP = Supply Chain Planning) pyritään löytämään 

tasapaino kysynnän (Demand) ja tarjonnan (Supply) välille (Kaipia s. 145 2009). 

Kaipia on luonut mallin, jolla voidaan tarkastella ovatko jaetun informaation mää-

rän ja materiaalivirran joustavuus eli reagointikyky muutoksiin tasapainossa. Jous-

tavuus mitataan kykynä tuottaa eri tuotevariaatioita eri lukumäärinä mahdollisim-

man pienin kustannuksin, laatuvirhein sekä läpimenoajoin. Mallissa, joka on esi-

tetty kuvassa 12, kulkee viiva diagonaalisesti, mikä kuvastaa jaetun informaation ja 

materiaalivirran joustavuuden olevan tasapainossa. Viivan vasemmassa alanur-

kassa sijaitsevat tilausohjautuvat toimitusketjut. Niissä tunnusomaista on alhainen 

informaation jako sekä pääasiallinen materiaalivirran joustavuuden lähde löytyy lä-

pimenoajoista.  Kun toimitusketjun joustavuus otetaan varastoinnista, tilausohjau-

tuvaa ja ennusteohjautuvaa toimitusketjun suunnittelua voidaan käyttää. Näissä ta-

pauksissa asiakkaan asettama tilauksen läpimenoaikavaatimus ja tuoteominaisuu-

det määrittävät oikean lähestymistavan toimitusketjun suunnittelulle. Tämä ei sulje 

mahdollisuutta käyttää kumpaakin tapaa esimerkiksi lyhyen elinkaaren tuotteiden 

kysyntä vaatii ennustamista korkean varastointiriskinsä vuoksi.  Ennusteohjautuvaa 

tapaa käytetään vain silloin, kun ensisijainen joustavuuden lähde löytyy tuotan-

nosta. (Kaipia 2009, s. 154–155) 
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6 TOIMITUSKETJUN RAKENNE SEKÄ HALLINTA  

 

Tämä diplomityö tehtiin Suomen ABB:n Motors and Generators -yksikölle. Yk-

sikkö kehittää ja valmistaa moottoreita ja generaattoreita kaikille teollisuuden-

aloille ja sovelluksiin maailmanlaajuisesti. Asiakkaat ovat pääasiassa teollisuus-, 

energia-, liikenne- ja infrastruktuurialoilla. Tehtaat sijaitsevat Helsingissä ja Vaa-

sassa. Suomessa liiketoiminta työllisti vuonna 2016 1520 henkilöä, joista Vaa-

sassa 530 ja Helsingissä 910. Liikevaihto vuonna 2016 oli 2 235 miljoona euroa. 

(ABB Suomessa, www-sivut)  

 

6.1 Toimintaympäristö 

 

Yrityksen tuotevalikoima vaihtelee suuresti, koska jokainen lopputuote räätälöi-

dään asiakkaan käyttötarpeiden mukaiseksi. Lisäksi maailmantaloudessa tapahtu-

vat muutokset heijaustuvat yrityksen tilauskantaan. Raakaöljyn maailmanmarkki-

nahinta ja eri raaka-aineiden hintakehitys vaikuttavat asiakasyritysten investointi-

päätöksiin ja sitä kautta tilattaviin tuotteisiin.  

 

Kaikki tarkasteltavan yksikön lopputuotteet valmistetaan tilausohjautuvan suunnit-

telun ohjausmuodon mukaisesti ja toiminnanohjaus toteutetaan SAP-tietojärjestel-

mällä. Tilaus-toimitusprosessi on kaksivaiheinen vuokaavio perustuen porttimalli-

ideologiaan, jossa prosessin jokaisen vaiheen tulokset tarkastetaan sitä seuraavassa 

portissa. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan ja sovitaan suurimmalta osin tarjousvai-

heen aikana. Vaatimukset voivat täsmentyä vielä tilaus-toimitusprosessin ensim-

mäisen vaiheen aikana, jolloin asiakastilaus taltioidaan tietojärjestelmiin ja doku-

mentoidaan asiakkaan vaatimusmäärittelyksi. (P-ohje, P-10592) 

 

6.2 Tuoterakenteen kuvaus 

 

Tarkastelukohteena on lopputuotteen alikokoonpano, jonka tuoterakenne on esi-

tetty alla olevassa kuvassa 13. Mat 1-8 kuvaavat materiaaleja ja osat 1-8 yksittäisiä 
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osia, joita voi olla n-määrä alikokoonpanossa kaksi. Yksi alikokoonpano sisältää 

yhden kappaleen alikokoonpano kakkosia ja n-määrä materiaali kahdeksaa. Osa 

materiaaleista ja osien dimensioista vaihtelevat sen mukaan, miten lopputuote on 

sähköisesti mitoitettu. Kumminkin käytettävien materiaalien määrä on rajallinen ja 

uusien materiaalien käyttöönotto vaati tuotekehityksen hyväksyntätestaukset. Vari-

aatioiden määrä alikokoonpano kahden osalta vuonna 2016 oli noin 60 kappaletta. 

Alikokoonpanon osalta jokainen nimike on projektikohtaisesti uniikki, vaikka va-

kioiduimmissa lopputuotteissa materiaali kahdeksan tyyppi ja määrät olisivat vaki-

oituja.  

 

 

Kuva 13. Tuoterakenne 

 

6.3 Toimitusketjun kuvaus 

 

Kuvassa 14 on esitetty alikokoonpanon toimitusverkosto. Alikokoonpano kahdelle 

on kolme vaihtoehtoista toimittajaa, joiden yhteenlaskettu valmistuskapasiteetti on 

400 kappaletta kuukaudessa (taulukko 4). Tarvittaessa toimittaja 3 valmistuskapa-

siteetti voidaan tuplata 200 kappaleeseen per kuukausi. Toimittajat 1 ja 3 sijaitsevat 

Suomessa ja toimittaja 2 Tšekeissä.  

 

Alikokoonpano 

Alikokoonpano 
2

Osa 1Mat 1

Osa 2Mat 2

Osa 3Mat 3

Osa 4Mat 4

Osa 5Mat 5

Osa 6Mat 6

Osa 7Mat 7

Mat 8
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Kapasiteetti ilmoittaa tuotantoyksikön enimmäissuorituskyvyn aikayksikössä. Se 

on siis tuotantokykyä kuvaava mittari. Nettokapasiteetti kuvaa todellista kapasiteet-

tia ja se saattaa olla vain 50–90 % maksimikapasiteetista. Maksimikapasiteettia vä-

hentävät erilaiset häiriöt kuten poissaolot, konerikot, viallisten tuotteiden valmistus 

sekä materiaalipuutteet. (Haverila 2008, s. 399–400)   

 

Taulukko 4. Toimittajien valmistuskapasiteetit 

Toimittaja Toimittaja 1 Toimittaja 2 Toimittaja 3 Toimittaja 4 Toimittaja 3 

Kapasiteetti 

kpl/kk 

100 300 100 (200) 320 144 

 

Alikokoonpanolle on kaksi vaihtoehtoista toimittajaa, joista kumpikin sijaitsee 

Suomessa. Toimittaja 3:lla on valmius valmistaa alikokoonpano alusta loppuun. 

Yhteenlaskettu valmistuskapasiteetti näillä on noin 460 kappaletta kuukaudessa.  

 

 

Kuva 14. Alikokoonpanon toimitusverkosto 

 

Toimitusketjun rakenne vaikuttaa hankintatoimeen ja samat ohjausmenetelmät ei-

vät sovellu kaikille rakenteille (Iloranta 2008, s. 342). Tämän vuoksi toimitusketjun 

rakenne ja sen ominaispiirteet on hyödyllistä tunnistaa, jotta oikeansuuntaisia asi-

oita osataan lähteä kehittämään. Toimitusketjun rakennetta usein kuvataan eri kir-

jaiminen avulla.  

 

Rakenteessa käytettävät materiaalit ovat riippuvaisia konedesignista ja käytettäviä 

materiaaleja on noin 10 erilaista. Näistä materiaaleista tehtävien osien ja osako-

koonpanojen variaatiot kasvavat, jolloin ylhäältä alaspäin katsottuna toimitusketju 

Alikokoonpano

Toimittaja 4

Toimittaja 3

Materiaali 8

Alikokoonpano 
2

Toimittaja 1

Toimittaja 2

Toimittaja 3
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etenee ja haarautuu ja rakenne alkaa muistuttaa A-kirjainta. I-kirjaimen muotoisella 

toimitusketjulla on samanlaiset piirteet kuin A-kirjaimen toimitusketjulla. I–kirjai-

men muotoinen toimitusketju tyypillisesti on laitoksen jalostama tuote, joka menee 

vähäisinä tuotevariaatioina yhdelle asiakkaalle (Iloranta 2008, s. 343).  

 

6.4 Toimitusketjujen kustannusrakenne 

 

Tuotteen hankintahinnasta yli 95 % prosenttia muodostuu materiaali- sekä työnkus-

tannuksista jokaisella toimitusketjuvaihtoehdolla. Kuvasta 15 on nähtävissä eri 

vaihtoehtojen kustannuserot. Hankintahinnaltaan halvin vaihtoehto on toimittajien 

2 ja 4 yhdistelmä. Toimittaja 2 sijaitsee Tšekeissä, joten kokonaiskustannuksista 

kuljetuskustannukset ovat suurimmat toisiin toimitusketjuihin nähden. Kokonais-

kustannuksiltaan ja hankintahinnaltaan kallein vaihtoehto on toimitusketju, jossa 

toimittaja 3 valmistaa tuotteen alusta loppuun.  

 

 

Kuva 15. Tuotteen kokonaiskustannukset eri toimitusketju vaihtoehdoilla 
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Taulukko 5. Hankintahinnan muodostuminen 

Kustannuslaji  Toimittajat 

 2/4 

Toimittajat 

 1/4 

Toimittajat 

 3/4 

Toimittajat 

3/3 

Materiaalikustan-

nukset 

Alikokoonpano 2 

materiaalit 

33,3 % 32,8 % 34,0 % 31,7 % 

 
Materiaali 8 48,8 % 43,3 % 44,4 % 41,4 % 

Materiaalit yhteensä  82,1 % 76,1 % 78,4 % 73,1 % 

Työnkustannus Alikokoonpano 2 10,5 % 17,3 % 14,9 % 13,9 % 
 

Alikokoonpano 7,5 % 6,6 % 6,8 % 13,1 % 

Hankintahinta 
 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Taulukossa 5 on esitetty alikokoonpanon kustannuserittelyt. Ensimmäisenä on esi-

tetty hankintahinta, ja millaisen osuuden materiaali- ja työkustannukset muodosta-

vat hankintahinnasta. Materiaali 8:n ostaa ABB ja toimittaa sitä toimittajille 3 ja 4. 

Ero materiaalien kokonaiskustannuksissa johtuvat eri toimittajien materiaalihin-

noista. 

 

6.5 ABC-Nimikeluokittelu sekä kysynnän analysointi 
 

Toimitusketjun yksi ohjausperiaate on erottelu ja räätälöinti. Tarkasteltavalle tuot-

teelle tehdään ABC-luokittelu, jotta tunnistetaan samalla tavoin käyttäytyviä tuote-

ryhmiä, joille voidaan kehittää parhaiten sopivia ohjausperiaatteita. Seuraavissa 

kappaleissa ensimmäiseksi luokitellaan tuotteet A-, B- ja C-luokkiin, jonka jälkeen 

selvitetään A-tuotteiden kysynnän luonne sekä ennusteiden nykytila.  

 

Osa lopputuotteista on standardoidumpia MTO- ja ATO-tuotteita ja osa suunnitel-

laan täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tuotteiden tilaushistoriaa 

tarkasteltiin viimeisen kolmen vuoden ajalta ja huomattiin, että generaattoreiden 

osuus koko myyntivolyymista on merkittävä, noin 70 %. Generaattoritoimituksista 

90 % on ennalta vakioitua ja asiakasräätälöinnin tarve on vähäinen. Näiden seikko-

jen pohjalta tässä työssä päätettiin keskittyä generaattoreiden kysyntään.  
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Taulukko 6. Myyntivolyymihistoria 

Tuoteperhe 2014 2015 2016 2017 (06) 

Generaattori 72 % 71 % 74 % 73 % 

Moottori 28 % 29 % 26 % 27 % 

 

Liitteessä 1 esitetty graafinen ABC-luokittelu tehtiin vuosien 2014–2016 aliko-

koonpano kahden tilaushistorialle. Y-akselilla on kuvattu nimikkeen prosentuaali-

nen osuus generaattori-tuoteperhe nimikkeiden kokonaiskulutuksesta. Luokitte-

lusta nousi yksi nimike, jonka osuus on noin 20 %. Kyseisen nimikkeen tämänhet-

kinen materiaaliohjaus sekä toimitusketjustrategia valittiin tarkempaan analyysiin. 

 

ABC-luokittelun jälkeen tilaushistoriasta selvitettiin vuosien 2014–2016 A-nimik-

keen kysyntä. Tätä kysyntää verrattiin tuotteen kokonaiskysyntään sekä aliko-

koonpanon ja tuotteen toimittajien valmistuskapasiteettiin (Kuva 16). Tilaushisto-

riasta on nähtävissä vaihtelun olevan kohtalaisen suurta. Esimerkiksi Vuoden 

2015 lopussa vaihtelun suuruus on ollut jopa pari sataa kappaletta. Marraskuussa 

kokonaiskysyntä on ollut noin 150 kappaletta, joulukuussa lähes 450 kappaletta ja 

tammikuussa jälleen vain reilu 200 kappaletta kuukaudessa.  

 

 

Kuva 16. Vuosien 2014–2016 A-nimikkeen kokonaiskysyntä 
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Kuvassa 16 on esitetty pystypalkeilla A-nimikkeen kuukausikohtainen tilausmäärä. 

A-nimikkeen prosentuaalinen osuus kokonaiskysynnästä on noin 15 %. Kuukausi-

kohtainen tilausmäärien vaihtelu on suurta. Historiadatan perusteella tilausmäärät 

ovat vaihdelleet nollan ja lähes 40 prosentin välillä kokonaistilausmäärästä. Taulu-

kossa 6 on esitetty A-nimikkeen kysynnän sekä keskiarvo että -hajonta.  

 

Taulukko 7. A-nimikkeen kysynnän keskiarvo ja -hajonta 

Kysyntä (kpl/kk) A-nimike 

Keskiarvo 79 

Keskihajonta 36 

 

Sekä kuvasta 16 sekä yllä olevasta taulukosta 7 on havaittavissa kysynnän olevan 

hyvin epäsäännöllistä. Kysynnän luonne on enemmän eräluonteista kuin jatkuvaa. 

Kokonaiskysynnästä on havaittavissa kausiluontoista trendiä. Kolmen viime vuo-

den kysyntä on noudattanut kaavaa, jossa touko-kesäkuun kysyntä ollut matalaa ja 

heinä-elokuussa kysynnässä on havaittavissa selkeä piikki.  

 

Tehtaan tuotantokapasiteetista on tehty vuodeksi kerrallaan asiakaskohtaisia tuo-

tantovarauksia. Tuotantovarauksen aikaikkuna on määritetty lopputuotteiden mu-

kaan ja annettuuun päivämäärään mennessä asiakkaan on lähettävä tilaus. Kone-

kokojen karkea jaottelu on pieni ja suuri. Ennustustarkkuuden kannalta tämä ei 

kerro riittävästä lopputuotetyypistä. Variaatioiden määrä on edelleen liian suuri.  

 

Tuotantovarauslistaa tarkastellaan kerran kuukaudessa. Asiakas saattaa ilmoittaa 

oman tuotannon näkymiä ja ennen varsinaista tilausta tuotantovarauslistaa saate-

taan täydentää asiakkaalta saatavilla lisätiedoilla, joiden perusteella voidaan rajata 

generaattorivariaatioiden määrä. 

 

Tällä hetkellä ennustuksia tehdään tuotantovarauslistan perusteella. Tuotannon-

suunnittelu arvaa historiadatan perusteella generaattorityypin ja tekee ennusteet. 

Arvaus osuu useasti samojen A-nimikkeiden kohdalle, jotka nousivat esille ABC-
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luokittelussa. Tuotantosuunnittelijaa haastateltaessa selvisi, ettei asiakkalta saatavia 

tietoja ei hyödynnetä riittävästi.  

 

6.6 Kysynnän ja tarjonnan epävarmuus 
 

Oikean toimitusketjustrategian valintaa varten tuotteeseen kohdistuvat epävarmuu-

det määritettiin. Kysynnän epävarmuus määritettiin kappaleessa luvussa 3.1. esitet-

tyjen tuotepiirrejaottelun perusteella ja tarjonnan epävarmuus selvitettiin haastatte-

luiden ja olemassa olevien suorituskykymittareiden avuilla. Haastatteluilla hahmo-

tettiin yleistä kokonaiskuvaa ja kerättiin havaintoja toimittajakentästä. 

 

6.6.1. Funktionaalinen vai innovatiivinen tuote 

 

Tuotteen jaottelun teki tuotteen Category Manager taulukon 2 avulla. Tulokset on 

esitetty liitteessä 2. Tuotteen piirteistä 5/10 sijoittui funktionaaliselle tuotteelle. 

Tuotteen elinikä on yli kaksi vuotta, kysynnän ennustettavuus on kohtuullisen hyvä 

ja tuotteesta saatava kate on tämän luokittelun mukaisesti 5-20 %. Tuotetta ei va-

rastoida tasaamaan ennakoitua kysyntää, joten luonnollisesti tällöin ei ole poisto-

myyntiäkään. Tuotteelle luvataan 16 viikon toimitusaika tilauksesta. Tällä luokitte-

lulla toimitusaika on kuukausia.  

 

Innovatiivisen tuotteen piirteitä arvioitiin olevan tuotevariaatioiden suuri määrä, 

tuotetta ei varastoida sekä ennustevirhe että puutteista aiheutunut kustannus on 

suuri. Tuotteet räätälöidään aina asiakkaan käyttötarpeiden mukaisiksi ja tästä joh-

tuen tuotteiden variaatioiden määrä kasvaa. Vaikka tuotteiden kysyntä on ennustet-

tavissa, ennustevirhe on kohtuullisen suuri. Lopputuotteille luvataan toimitusaika, 

jonka vuoksi puutteista aiheutunut kustannus arvioitiin myös suureksi. Tämän jaot-

telun pohjalta tuote arvioitiin olevan enemmän funktionaalinen, vakkakin se sisäl-

tää paljon innovatiivisen tuotteen piirteitä.  
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6.6.2.  Tarjonnan epävarmuus 

 

Luvussa 3 kerrottiin eri toimitusketjustrategiavaihtoehdoista ja valinnasta, kuinka 

strategia tulisi valita aina vallitsevan toimintaympäristön mukaan. Toimintaympä-

ristö muodostuu tuotteen kysynnästä ja tarjonnasta. Kysynnän epävarmuus muo-

dostuu tuotejaottelun perusteella. Tarjonnan epävarmuus selvitettiin tuotteesta vas-

taavan Category Manageria sekä vanhempaa tuotekehitysinsinööriä haastateltaessa.  

 

Vanhempaa tuotekehitysinsinööriä haastateltaessa (23.11.2017) selvisi, että tuot-

teen valmistusmenetelmät ovat hyvin kehittyneitä. Nykyisen tuoterakenteen mukai-

sia tuotteita on valmistettu noin 20 vuotta. Pieniä tuotepäivityksiä on tehty vuosien 

varrella, mutta tuoterakenne on pääpiirteittäin pysynyt samana valmistusmenetel-

mien ohella. 90-luvulla tuotteen valmistuksesta vastasi yritys itse. Tästä noin kym-

menen vuotta myöhemmin tuotteen valmistus ulkoistettiin. Toimittajille on kym-

menessä vuodessa kertynyt tietotaitoa tuotteen valmistuksesta.  

 

Tilaus-toimitusprosessissa tapahtuvia poikkeamia kirjataan SAP-tietojärjestel-

mään. Yleisin kirjattava poikkeama kohdistuu eri komponenteille laatupoik-

keamina. Vuoden 2016 laatupoikkeamat listattiin näiden viiden eri toimittajan 

osalta ja poikkeamien yhteenlaskettu määrä oli 34 kappaletta. Yhteenlaskettu toi-

mituksien määrä alikokoonpano kahdelle ja alikokoonpanolle oli yli 7000 kappa-

letta. Näihin tietoihin ja päätelmiin nojaten mahdollinen epävarmuus ei johdu uu-

sista valmistusmenetelmistä.  

 

Kolmen vuoden tilaushistoriadatan (kuva 16) perusteella alikokoonpano kahta val-

mistavien toimittajien yhteenlaskettu valmistuskapasiteetti riittää vastaamaan ky-

syntäpiikkeihin, kun verrataan vain kysyntää ja kokonaiskapasiteettia. Nettokapa-

siteetin todellinen taso vaihtelee ja sen hetkistä tasoa ei aina voida ennakoida eikä 

ostajalla yleensä ole tiedossa toimittajien nettokapasiteettia. Todennäköisesti vielä 

nettokapasiteetin taso on eri tilaushetkellä ja valmistuksen alettua.  
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Category Manageria haastateltaessa selvisi, että alikokoonpanon osalta valmistus-

kapasiteetti muodostuu ajoittain pullonkaulaksi. Historiadatasta on nähtävissä muu-

tamia kysyntäpiikkejä, jolloin kuukausikohtainen kysyntä on yli 450 kappaletta. 

Tällä hetkellä selvä pullonkaula kumminkin on raaka-ainemateriaalien saatavuus ja 

materiaalipuutoksilla oli negatiivinen vaikutus nettokapasiteettiin. Tämä on seu-

rausta viime vuosien trendistä, jossa varastotasoja on systemaattisesti alennettu ja 

jopa materiaalien valmistajat tässä tapauksessa valssaamot ovat siirtäneet tuot-

teensa tilausohjautuviksi. (Category Manager, 8.11.2017) Sinänsä nämä toimenpi-

teet ovat olleet järkeviä, kun kysyntä on ollut matalampi. Kysynnän matalampi taso 

on kiristänyt kilpailua, jolloin kilpailijaa nähden lyhempi toimitusaika on ollut yksi 

selkeimmistä kilpailuvalteista. Markkinoilla on havaittavissa pientä piristystä ja 

luonnollisesti asiakasvaatimusten taso on pysynyt ennallaan. Asiakas odottaa saa-

vansa lopputuotteen samaan toimitusaikaan, ellei vielä nopeammin. Ristiriita syn-

tyy asiakasodotusten ja realististen toimitusaikojen välille.  

 

Toimittajien suorituskykyä mitataan ja yhtenä mittarina on toimitusvarmuus. Toi-

mittajien 1-3 toimitusvarmuus on yli 95 %, joista kahden 100 %. Toimittajien 4 ja 

3 kesken toimitusvarmuudessa on suurempi hajonta, toisen on 100 % ja toisen alle 

90 %.  

 

6.7 Toimitusketjun läpimenoajat 
 

Toimittajasuhteiden ongelmat liittyvät yleensä tilausohjautuvien ja varasto-ohjau-

tuvien tuotteiden jaotteluun sekä toimitusten nopeus- ja joustavuusvaatimuksiin. 

Toimittajat sijaitsevat monen portaan päässä asiakkaasta ja yleensä saavat tiedon 

tilauksesta viimeisenä. Nopeus- ja joustavuusvaatimukset syntyvät, kun kom-

ponentteja ja materiaaleja tarvitaan tuotannon aikaisessa vaiheessa. Varsinkin ma-

teriaalien pitkien toimitusaikojen johdosta toimittajien on jaettava tarvittavat mate-

riaalit tilaus- ja varasto-ohjautuviksi. Materiaalit saattavat olla kalliita ja hyvin asia-

kaskohtaisia, jolloin niitä on kannattamatonta pitää varastossa. (Luhtala et al. 1994, 

s. 81) Toimitusketjun ohjausperiaatteisiin kuuluvat läpimenoaikojen lyhentäminen 
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ja vaihtelun pienentäminen. Ennen vaihtelun pienentämiseen tähtääviä toimenpi-

teitä voidaan suorittaa, mahdollinen vaihtelu on tunnistettava toimitusketjussa. Toi-

mitusketjun tämänhetkiset läpimenoajat lopputuotteelle, alikokoonpanolle ja aliko-

koonpano kahdelle selvitettiin vaihekuittauksien avulla.  

 

Läpimenoaika kuvaa kokonaisaikaa, jonka toimintaketju vaatii. Tavallisemmin lä-

pimenoajalla tarkoitetaan kokonaisläpimenoaikaa tai valmistuksen läpimenoaikaa. 

Valmistuksen läpimenoajalla kuvataan aikaa, joka kuluu valmistuksen aloittami-

sesta tuotteen valmistumiseen. Läpimenoaika lasketaan kalenteriaikana ja se kuvaa 

toimintaketjun vaatimaa kokonaisaikaa ottamatta kantaa mitä tuotteelle tai tilauk-

selle tapahtuu läpimenoajan aikana. Läpimenoaika ei kuvaa tuottavuutta tai tuotteen 

vaatimaa valmistusaikaa. Tavallisesti valtaosa läpimenoajasta on odotusaikaa, 

työnvaiheajat muodostavat vain murto-osan kokonaisajasta. (Haverila 2009, s. 401) 

  

Läpimenoaikojen lyhentäminen vaikuttaa yrityksen sisäiseen tehokkuuteen. Ku-

vassa 17 on esitetty vaiheet, joiden kautta läpimenoajan lyhentämisellä on positii-

vinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Lyhempi läpimenoaika pienentää 

vaihto-omaisuuden määrää ja käyttöomaisuuden tarvetta. Ja näiden tekijöiden 

kautta läpimenoajalla on vaikutus sitoutuneen pääoman suuruuteen. Toisena läpi-

menoajan lyhentäminen pienentää kustannuksia ja kolmantena parantaa asiakastyy-

tyväisyyttä. Nopeammat prosessit parantavat asiakaspalvelua ja asiakkaat ovat 

yleensä valmiita maksamaan korkeamman hinnan paremmasta asiakaspalvelusta. 

(Luhtala et al. 1994, s. 34–26) 
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Kuva 17. Lyhyen läpimenoajan vaikutus kannattavuuteen (Mukaillen Luhtala et al. 1994, s. 34) 

 

Yrityksen tilaus-toimitusprosessi on tuotteesta riippumaton ja tuotannonohjaus 

pohjautuu tarvelaskentaan. Tilauksen saavuttua muun muassa tilaustiedot tarkiste-

taan, projektin aloituspalaveri pidetään ja tuotannonajoitus tehdään. Näiden toimen-

piteiden jälkeen tilaus lukitaan. G1-portin jälkeen on tilaussuunnittelu-vaihe. Jokai-

nen lopputuote käy tilaussuunnitteluvaiheen läpi myös vain vähän suunnittelua vaa-

tivat lopputuotteet. Rakenne tarkistetaan ja kuitataan hyväksyttäväksi. Yleensä 

asiakas vielä haluaa varustemuutoksia, jolloin suunnittelijan on tehtävä tämä muu-

tos rakenteelle ja hyväksyttävä se suunnittelujärjestelmiin. Kun suunnittelija on hy-

väksynyt rakenteen, se siirretään SAP-toiminnanohjausjärjestelmään ja hankinta-

aloitteet luodaan.  

 

 

Kuva 18. Tilaus-toimitusprosessin alkuvaiheet 

 

Taulukossa kahdeksan on esitetty lopputuotteen, alikokoonpanon sekä alikokoon-

pano kahden läpimenoajan keskiarvo sekä lyhin ja pisin läpimenoaika. Tämän tau-
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lukon yhdeksän ja taulukon 10 vaihekuittausdata on kerätty vuodesta 2013 loppu-

vuoteen 2017. Läpimenoaika on tämän työn kannalta enemmän informatiivinen. 

Lopputuotteen toimitusaika on asiakkaan vaatimuksiin sidoksissa ja alikokoonpano 

myötäilee lopputuotteen läpimenoajan vaihtelua. Kummankin tarkasteltavan aliko-

koonpanon tilaukset tehdään tarvelaskennan mukaisesti. Tuotannonsuunnittelu 

määrittää, milloin tuote on oltava tuotannon käytettävissä ja tästä hankinta laskee 

tarvittavat toimituspäivämäärät. Tarvittaessa tuote saadaan huomattavasti nopeam-

min, koska tuotteen valmistusaika on noin 21 työpäivää edellytyksenä materiaalien 

nopea saatavuus.  

 

Taulukko 8. Komponenttien läpimenoajat 

Läpimenoaika 

(pvä) 

Lopputuote läpi-

menoaika 

Alikokoonpano 2 

läpimenoaika 

Alikokoonpano lä-

pimenoaika 

Keskiarvo 138 53 13 

Min 74 20 – 12 

Max 354 218 45 

 

Taulukossa yhdeksän on esitetty aika, joka muodostui G0 ja G2 porttien välille. G0 

portti ilmoittaa asiakastilauksen saapumisen ja G2 ilmoittaa ajankohdan, jolloin ti-

laukset on lähetetty toimittajille. Keskiarvo odotusajalle on 38 kalenteripäivää ja 

lyhimmän ja pisimmän odotusajan välinen ero oli 150 kalenteripäivää. Keskiha-

jonta datalle oli 43 kalenteripäivää.  

 

Taulukko 9. Odotusajan keskiarvo sekä -hajonta 

Odotusaika/pvä G0-G2 

Keskiarvo 38 

Min 1 

Max 151 

Keskihajonta 43 

 

Kuten kuvasta 16 on havaittavissa, vuosien 2014–2016 kysynnässä on muutamia 

keskiarvoa korkeampia kysyntäpiikkejä. Korkein kysyntäpiikki on ollut vuonna 
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2016 syksyllä. Datasta kerättiin niiden nimikkeiden vaihekuittaustiedot, joiden toi-

mituspäivä on ollut elo-, syys ja lokakuu 2016. Lopputuotetilaukset on kirjattu kah-

tena eri päivämääränä: toukokuun puolessa välissä ja kesäkuun lopussa. Datasta 

löytyi yhteensä 276 kappaletta A-nimikettä. Kokonaiskysyntä oli 1361 kappaletta. 

A-tuotteen kysyntä on ollut siis vähän reilu 20 % kokonaiskysynnästä. Keskiarvo 

ja -hajonta odotusajalle olivat 15 ja kahdeksan kalenteripäivää.  

 

Taulukko 10. Elo-, syys ja lokakuu 2016 toimitusten tilausmäärä sekä keskihajonta 

  

Tilausmäärä (kpl) 276 

Keskiarvo 15 

Keskihajonta 8 

Min  3 

Max 27 

 

Odotusajan vaihtelu on suurta ottaen huomioon komponenttien vakiointiasteen. 

Hyvin harvoin tuotemodifikaatioita on tarpeellista tehdä tilaussuunnittelussa. Pro-

jektipäällikköä haastateltaessa selvisi, että useasti asiakas haluaa lopputuotteeseen 

esimerkiksi varustemuutoksen. Tämä hidastaa tilaussuunnittelua ja on osa syy tau-

lukoissa esitettyihin odotusaikoihin.  

 

Kysyntäpiikille ajoittuu kolmen eri projektin lopputuotteet. Kaikki lopputuotteet 

ovat korkean vakiontiasteen omaavia ja lopputuotteiden varusteluissa ei ole poik-

keavuuksia vakioon nähden. Ensimmäisen projektin odotusaika on kuusi kalenteri-

päivää, mutta seuraavien projektien 27 ja 17 kalenteripäivää. Toisen projektin odo-

tusaika on muodostunut hankinta-aloitteen luomisen jälkeen ja kolmannen tilaus-

suunnittelu on kestänyt 17 kalenteripäivää. Syitä näille voivat olla tarvittavien re-

surssien puute, suunnittelijalle tuotedesign voi olla uusi tai yksinkertaisesti muut 

operatiiviset toiminnot ovat kiireysjärjestyksen kärjessä.   
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Taulukko 11. Vuoden 2016 kysyntäpiikin aikaiset projektit 

 Odotusaika (pvä) Hankinta-aloite Ostopäivä 

Projekti 1 6 5.7.2016 6.7.2016 

Projekti 2 27 5.7.2016 27.7.2016 

Projekti 3 17 2.6.2016 2.6.2016 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa kootaan yhteen havaintoja ja johtopäätöksiä tutkimuksesta. Tutki-

muksen lähtötilanteessa tiedettiin toimittajille kohdistuvien tilausten sekoittavan 

toimittajien kuormaa. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää toimitusketjusta ne osa-

alueet, joiden kehittäminen parantaa tilausohjautuvan suunnittelutoimitusketjun oh-

jausta sekä materiaalihallintaa. Yrityksen toimintaympäristö ja asiakastilausten ha-

jonta luo toimintaan epävarmuutta. Asiakastilausten ajankohtiin ei voida vaikuttaa 

eikä siihen kuinka nopealla toimitusajalla asiakkaat tilaukset haluavat, mutta omalla 

toiminnalla pitäisi pyrkiä vaimentamaan epävarmuudesta syntyvää vaihtelua. Lu-

vussa kaksi esitettiin toimitusketjun ohjausperiaatteita, joista nimikkeiden erottelu 

ja räätälöinti sekä vaihtelun tunnistaminen olivat keskeisessä roolissa. Johtopäätök-

set alkavat tuote- ja toimitusketjukuvauksista tehtävillä johtopäätöksillä. ABC- ja 

läpimenoanalyysien jälkeen kysynnän ja tarjonnan epävarmuusasteiden perusteella 

valitaan parhaiten sopiva strategia toimitusketjulle. Lopuksi tutkimustulosten pe-

rusteella esitetään jatkokehityskohteet.  

 

7.1 Tuotteen kuvauksen sekä ABC-analyysin havainnot 

 

Tuoterakenteen hahmottaminen ja kustannuserittely paljastivat materiaalihankinto-

jen keskeisen roolin. Kun käytettävien materiaalien määrä suhteutettiin tuotevari-

aatioiden määrään, paljastui tuoterakenteen muistuttavan A-kirjainta. A- ja I-kir-

jainta muistuttaville toimitusketjuille tyypillisintä on hankinnan keskeinen rooli 

johtuen käytettävien materiaalien rajallisuudesta. (Iloranta 2008, s. 343) Kustan-

nuserittely paljasti materiaaliosuuden suuruuden lisäksi kuljetuskustannuksien vä-

häisen osuuden kokonaiskustannuksista. Tämä todistaa aikaisemmin kerrottua ti-

lausohjautuvien tuotteiden ominaispiirrettä, jossa logistiikka on enemmän ajallinen 

viive toimitusketjussa kuin tehostettava toiminto.  

 

Ennen ABC-analyysia vuosien 2014–2016 tilaushistoriasta selvitettiin, minkä tuo-

teperheen lopputuotteita myydään eniten. Tuoteperheellä tarkoitetaan jakoa moot-

toreihin ja generaattoreihin. Tämä tehtiin, koska tarkasteltavan tuotteen design on 
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tuoteperheriippuvainen. Generaattoreiden osuus tilauskannasta on ollut tasaisesti 

noin 70 %, jonka vuoksi ABC-analyysi tehtiin generaattoreiden tuotenimikkeille. 

ABC-analyysilla pyrittiin löytämään samalla tavalla käyttäytyviä nimikeryhmiä. 

Graafinen ABC-analyysi havainnollisti hyvin eri tuotevariaatioiden ja tilausmää-

rien jakautumisen suurelle nimikemäärälle. Analyysissa nousi yksi nimike, jonka 

kolmen vuoden tilausmäärät olivat puolet enemmän kuin seuraavaksi tulleen nimik-

keen tilausmäärät. Tämä nimike valittiin A-nimikkeeksi ja nimikkeen käyttäyty-

mistä tarkasteltiin syvemmin.  

 

7.2 Toimitusketjustrategian valinta epävarmuustekijöiden pohjalta 

 

Luvussa yhdeksän hahmotettiin tekijöitä, jotka aiheuttavat toimintaan epävar-

muutta. Kysynnän epävarmuus määritettiin funktionaalisten ja innovatiivisten tuo-

tejaottelun pohjalta. Tuote sijoittui ominaisuuksiltaan enemmän funktionaalisen 

tuotteen puolelle.  

 

 

Kuva 19. Toimitusketjustrategian valinta 

 

Tarjonnan epävarmuus määritettiin haastattelujen ja suorituskykymittareiden pe-

rusteella. Kun summataan luvussa yhdeksän esitettyjä huomioita, toimittajaken-

tässä on havaittavissa epävarmuutta. Epävarmuus ei liity valmistusmenetelmiin 

vaan toimittajien kykyyn toimittaa tuote ajoissa. Materiaalien saatavuus muiden 

häiriöiden lisäksi laskevat toimittajien nettokapasiteettia heikentäen samalla toimit-
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tajien toimitusvarmuutta. Toimitusketjustrategia tulee valita funktionaaliselle tuot-

teelle tarjonnan ollessa epävarma. Tarkasteltavalle alikokoonpanolle toimitusketjun 

tulisi olla riskeiltä suojattu (Kuva 19). 

 

Riskeiltä suojatun toimitusketjustrategiassa epävarmuutta hallitaan ylimääräisellä 

valmistuskapasiteetilla ja varmuusvarastoilla. Yhteenlaskettu valmistuskapasiteetti 

alikoonpano kahden osalta teoreettisesti riittää tasaamaan kysynnän vaihtelut. Ali-

kokoonpanon valmistuskapasiteetti ajoittain saattaa muodostua pullokaulaksi ja eri-

tyisesti materiaalien saatavuus tarvepäivämääriin mennessä on haasteellista. Tuo-

terakenteen ominaispiirre on materiaalikeskeisyys, joka vielä korostaa materiaalien 

saatavuudessa olevia rajoituksia. Nettokapasiteetit vaihtelevat erilaisten häiriöiden 

seurauksena, joihin toimittajat eivät aina voi varautua ennakkoon. 

 

Teoriassa esitetty luokittelu soveltuu paremmin kulutustuotteille esimerkiksi elekt-

roniikkatuotteille ja päivittäiskulutustavaroille. B-to-B-tuotteille tuotepiirteiden ja-

ottelu ei ollut yksiselitteistä. Tapauskohtaisesti on harkittava kumpaan tuotekatego-

riaan oman tuotteen sijoittaa. Tutkimuksen tuote sisälsi paljon innovatiivisen tuot-

teen piirteitä ja suositeltavaa on, ettei ketterän toimitusketjun sisältämää jousta-

vuutta kannata jättää arvioimatta strategiaa valittaessa. Toimitusketjun joustavuutta 

käsiteltiin luvussa 3.4. 

 

7.3 Kysynnän ja läpimenoaikojen analysointi 

 

Kysynnän luonne on epäjatkuvaa sekä A-nimikkeen että kokonaiskysynnän koh-

dalla. Toimintaympäristön suhdanneherkkyys ja asiakkaiden investointipäätökset 

riippuvat pitkälti maailmanmarkkinoiden tilasta ja esimerkiksi raakaöljyn hintake-

hityksestä. Vaikka A-nimike luokiteltiin funktionaaliseksi tuotteeksi, jonka kysyntä 

on suhteellisen hyvin ennustettavissa, asiakastilausten ja toimittajille kohdistuvien 

tilausajankohtien epäsäännöllisyys heikentää toimittajien suorituskykyä ja tarkem-

min toimitusvarmuutta.   
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Luvussa 6.2. käsiteltiin varmuusvarastoja. Luvussa kerrottiin, kuinka varmuusva-

rastotason kysynnän epäjatkuvuuden seurauksena tuotteelle ei voida määrittää ti-

lastollisesti varmuusvarastotasoa, koska optimaalinen taso määritetään normaalija-

kaumaa käyttäen. Varastoinnilla on mahdollista tasata kysyntäpiikkejä ja tasata 

kuormaa. Luvussa myös todettiin, että varastointi on kehno tapa turvata palveluky-

kyä ja jossain tapauksissa se saattaa jopa vaikeuttaa entisestään materiaalin oh-

jausta. Paras keino välttää varmuusvarastoja on kertoa toimittajalle varhaisessa vai-

heessa tuleva kysyntä, lyhentää toimitusaikoja ja pyrkiä nopeuttamaan tilausrytmiä. 

 

Luvussa 6.5. käsiteltiin eri kysynnän ennustusmalleja. Ennustusmallit jaetaan kva-

litatiivisiin ja kvantitatiivisiin malleihin. Kysynnän epäjatkuvan luonteen vuoksi 

kysyntää ei voida ennustaa historiadataan perustuvien kvantitatiivisien mallien 

avulla. Kysyntäennuste on tehtävä kvalitatiivisia malleja käyttäen tai lisätä asiak-

kaan kanssa tehtävää yhteistyötä tarkoituksena parantaa läpinäkyvyyttä asiakkaan 

kysyntäketjun suuntaan. Luvussa 3.3. kerrottiin kysyntä-toimitusketjun hallinnasta, 

jonka soveltaminen omaan toimintaan auttaa ymmärtämään asiakkaan kysyntäket-

jua ja ennakoimaan tulevaa kysyntää. Kysyntä-toimitusketjukokonaisuuden hallin-

nan avulla asiakkaalle voidaan tuottaa asiakkaan arvostamaa arvoa tehostaen sa-

malla omaa toimintaa ja toimitusketjuja. 

 

Tällä hetkellä ennustuksia tehdään tuotantovarauslistan perusteella. Tuotannon-

suunnittelu arvaa historiadatan perusteella generaattorityypin ja tekee ennusteet. 

Arvaus osuu useasti samojen A-nimikkeen kohdalle, jotka nousivat esille ABC-

luokittelussa. Yhteistyöllä ja koulutuksella voidaan lisätä tietämystä, miten asiak-

kaalta saataavaa informaatiota voidaan parhaiten hyödyntää generattorityyppien 

ennustamisessa.   

 

Luvussa 4.3.3. käsiteltiin tilausohjautuvan suunnittelun ohjausmuodon erityispiir-

teitä. Tyypillisesti tilausohjautuvat toimitusketjut tuhlaavat eniten toimitusketjuis-

saan aikaa ja resursseja. Tilausrytmin nopeuttamiseksi tutkimuksessa selvitettiin 

prosessinvaihekuittauksien analysoinnilla tuotteen läpimenoaikoja ja läpimeno-
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ajoissa tapahtuvaa vaihtelua. Kysynnän kuukausittainen hajonta heikentää toimit-

tajien suorituskykyä. Prosessissa ilmenevää vaihtelua analysoitiin asiakastilauspäi-

vämäärän, hankinta-aloitteen luontipäivämäärän sekä ostopäivämäärän avulla. 

Vuosien 2013–2016 A-nimikkeen asiakastilaus- ja hankinta-aloitteen luontipäivä-

määrän sekä asiakastilaus- ja ostopäivämäärän välinen aika analysointiin. Näistä 

kahdesta odotusajasta laskettiin keskiarvo ja -hajonta sekä lyhin että pisin aika.  

 

7.4 Tuotannonohjausmuodon tarkastelu 

 

ABC-analyysiteorian perusteella eri nimikeluokkiin kuuluvia nimikkeitä ei tulisi 

ohjata samojen periaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä tilaus-toimitusprosessi on 

kaikille lopputuotteille sama. Asiakastilauksen saavuttua ensiksi on tilaustietojen 

selvennysvaihe ja Freezing Point, jossa tuotedesign lukitaan ja tilaussuunnittelu-

vaihe voi alkaa. Suunnittelun määrästä riippumatta lopputuotteiden ohjaus on ti-

lausohjautuvan suunnittelun mukaista.  

 

Kappaleessa 4.4. kerrottiin tuotannonohjausmuodon valintakriteerit ja karkeasti oh-

jausmuoto varasto-ohjautuvan ja tilausohjautuvan ohjausmuodon välillä määräytyy 

P/D-suhteen perusteella. Tarkasteltavan lopputuotteen tuotannon läpimenoaika on 

lähelle tilauksen läpimenoaikaa kumminkin tilauksen läpimenoajan ollessa aavis-

tuksen suurempi. Tuotannon ohjausmuotosuositus on tilausohjautuvan ja varasto-

ohjatuvan tuotantomuodon välillä riippuen sen hetkisestä markkintilanteesta ja siitä 

kuinka A-nimikkeen kysyntä vaihtelee. Suositeltavaa on tarkkailla markkinoita ja 

tulevaa tilauskantaa ja muuttaa tarvittaessa ohjausmuotoa. A-nimikettä voi olla tar-

peellista tilata etukäteen, kun tuleva kysyntäpiikki on havaittavissa.  
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Kuva 20. Tuotannon ohjausmuodon valinta 

 

7.5 Kehityskohteet 

 

Tutkimuksessa nousi kolme teemaa, joiden avulla tilaus-toimitusprosessin hallitta-

vuutta on mahdollista parantaa: 

 

• vaihtelun pienentäminen vakiotuotteille soveltuvalla tuotantomuodolla 

• loppuasiakkaan kysyntäennusteen tehokkaampi hyödyntäminen 

• eri organisaatiofunktioiden välinen yhteistyö 

 

Tilaus-toimitusprosessissa tapahtuva vaihtelu on pitkälti seurausta siitä, että kaikkia 

lopputuotteita ohjataan samojen periaatteiden mukaisesti. Lopputuotteen vakiointi-

asteesta riippumatta asiakastilaukset menevät tilaussuunnittelun jonoon ja oman 

tuotantoajoituksen perusteella hankinnoille määritetään suositusostopäivä. Vaihte-

lua syntyy, kun toimittajille kerrotaan kysyntä vasta tilauksen yhteydessä, vaikka 

asiakastilaus on jo olemassa. Toimittajille kohdistuvan tilauksen ajankohta on täy-

sin riippuvainen tuotannon ajoituksesta. Tuotteelle sopivalla ohjausmuodolla voi-

daan pienentää prosessin vaihtelua välittämällä toimittajille kohdistuvat tilaukset 
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ketjussa eteenpäin heti asiakastilauksen saavuttua. Suositeltava ohjausmuoto on ti-

lausohjautuvan ja varasto-ohjautuvan tuotannon välissä riippuen kysynnän vaihte-

lusta. Markkinatilanteen muuttuessa, esimerkiksi kysynnän vaihtelun tasaantuessa, 

osa komponeneteista voidaan harkita siirrettäviksi varasto-ohjautuviksi. 

 

Kysyntäpiikkien tasaus varmuusvarastojen avulla on yksi mahdollisuus, mutta ei 

suositeltavaa. Tilastollista varmuustasoa ei voida kysynnän epäjatkuvan luonteen 

vuoksi määrittää. Varmuusvarastoilla myös estetään toimittajia näkemästä todelli-

nen kysyntä ja vaarana on entisestään voimistaa vaihtelua toimitusketjussa. Tehok-

kain tapa vähentää epävarmuutta on jakaa ajantasaista tietoa kysynnästä ja varasto-

tasoista toimitusketjun toimijoille. Suositeltavaa on nopeuttaa tilausrytmiä eli asia-

kastilauksen saavuttua vakiokomponenttien tilaus lähetetään mahdollisimman no-

peasti toimittajille. Tilausrytmin nopeuttaminen vaatii joko suunnitteluorganisaa-

tiossa projektien priorisointia tai tilaus-toimitusprosessin ja tuotannonohjausmuo-

don muuttamista siten, että se soveltuu paremmin vakioidummille lopputuotteille.  

 

Kysynnän epäjatkuvuuden vuoksi myös historiadataan perustuvia kysynnän ennus-

temalleja ei voida soveltaa. Tällöin ainut keino varautua tuleviin kysyntäpiikkeihin 

on hyödyntää loppuasiakkaan tarjoamaa ennustetta. Vaikka varmuusvarastoa ei 

suositella, tulevaan kysyntään voidaan varautua tilaamalla alikokoonpanoa ennak-

koon.  

 

Epävarmuuden pienentämiseksi toimitusketjun läpinäkyvyyttä tulisi lisätä asiak-

kaan kysyntäketjusta lähtien kohti raaka-ainetuottajia. Nykyisien ennustusmallisel-

vityksen kohdalla ilmeni, ettei prosessin eri toimijoilla ollut riittävää tietämystä asi-

akkaan tuotteesta, ja kuinka tämä vaikuttaa tilattavaan tuotteeseen. Eri funktioiden 

välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys, kun läpinäkyvyyttä halutaan lisätä. Lisäksi, 

jos siirrytään tilausohjautuvasta toimitusketjusta kohti ennakoivaa, informaation ja 

läpinäkyvyyden tärkeys korostuu. Luvussa 5.6 käsiteltiin, kuinka informaatio- ja 

materiaalivirran yhteisohjauksella on positiivinen vaikutus toimitusketjun koko-

naissuorituskykyyn. Kysyntä-toimitusketjukokonaisuuden hahmottaminen kaik-
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kien tilaus-toimitusprosessiin osallistuvien funktioiden kesken on yksi mahdolli-

suus, jolla informaatiota jaetaan eri osapuolille. Kun työ tehdään yhteistyöllä, se 

lisää ymmärrystä, kuinka eri funktioiden toiminta vaikuttaa kokonaisuuteen ja 

kuinka omalla toiminnalla on vaikutus muiden funktioiden toimintaan.  

 

7.6 Toimitusketjun ohjaustyökalu 

 

Tutkimuksen pohjalta luotiin toimitusketjulle ohjaustyökalu (kuva 21), jonka tar-

koituksena on tunnistaa tuote-ja toimitusketjuominaisuuksien pohjalta parannus-

kohteita toimitusketjun suorituskyvyn parantamiseksi. Tuote- ja ympäristöominai-

suuksien perusteelle määritetään parhainten soveltuva toimitusketjustrategia. Stra-

tegia valinnan jälkeen toimitusketjuohjausperiaatteiden pohjalta hahmotetaan vali-

tun tuotteen ohjauksen nykytilanne ja tunnistetaan kehityskohteet.  

 

 

Kuva 21. Toimitusketjun ohjaustyökalu 

  

• määritetään tarkasteltava kohde

• huomioi tuote- ja tuoterakenneominaisuudet

• huomioi tarjonnan epävarmuus sekä 
toimitusketjurakenne

• valitse soveltuva toimitusketjustrategia

TOIMITUSKETJU-
STRATEGIAN 

VALINTA

• Tarkastele eri toimijoiden välisiä etäisyyksiä

• Tarkastele läpimenoaikoja

• Tee yhteistyötä

• Yhdistä vaiheita

• Optimoi

• Erottele ja räätälöi

• Pienennä vaihtelua

TUNNISTA 
KEHITYSKOHTEET
TOIMITUSKETJUN

OHJAUS-
PERIAATTEISTA

• Tunnista kehityskohteet

• Parannusehdotuksien implementointi

PARANNA 
TOIMITUSKETJUN 
SUORITUSKYKYÄ
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8  YHTEENVETO 

 

Muuttuvat asiakastottumukset ovat muuttaneet yrityksien toimintaympäristöä kas-

vattaen toimitusketjuihin kohdistuvia nopeus-  ja kustannustehokkuusvaatimuksia. 

Tilausohjautuvat yritykset ovat perinteisesti tottuneet voittamaan asiakastilaukset 

teknisellä ylivoimalla. Tänä päivänä tilausohjatuvat yritykset tuhlaavat toimitusket-

juihinsa aikaa ja resursseja. Näiden ja asiakasvaatimuksien muutoksesta johtuen 

yritykset haluavat löytää uusia tapoja, joilla ohjata toimitusketjuja yhtä tehokkaasti 

kuin varasto-ohjautuvat yritykset. 

 

Lähtötilanteessa tiedettiin, että toimittajille kohdistuvien tilauksien ennakoimatto-

muus sekoittaa toimittajien kuormanohjauksen, joka ilmenee toimitusvarmuuden 

heikkenemisenä. Tavoitteena oli löytää keinot, joilla parannetaan tuotteen materi-

aalihallintaa epävarmassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa etsittiin tilausoh-

jautuvalle toimitusketjulle ohjausmenetelmiä, joilla voidaan ennakoida tuleva ky-

syntä sekä tasata kysyntäpiikkejä. 

 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Empiiristä tietoa kerättiin tilaushisto-

riadatan ja prosessivaihekuittauksien analysoinnilla. Tarjonnan epävarmuuden 

määrittämisen apuna käytettiin myös tuotteelle kohdistuvia laatupoikkeamia. Ko-

konaiskuvan hahmottamiseksi historiadataa tuettiin haastatteluilla.  

 

Tutkimuksesta nousi kolme teemaa, joiden kehittämisellä on positiivinen vaikutus 

toimitusketjun hallintaan. Nämä ovat vaihtelun pienentäminen vakiotuotteille so-

veltuvalla tuotantomuodolla, loppuasiakkaan kysyntäennusteen tehokkaampi hyö-

dyntäminen ja yhteistyön lisääminen eri funktioiden välille. Tilausohjautuville tuot-

teille yrityksien tuotannonohjaus tyypillisesti perustuu tarvelaskentaan, joka tämän 

tutkimuksen pohjalta on suurin syy vahvistamaan kysynnän vaihtelua toimitusket-

jun edetessä ylävirtaan kohti raaka-ainetuottajia. Tutkimuksessa luotu ohjaustyö-

kalu auttaa tilausohjautuvia yrityksiä hahmottamaan toimitusketjujen kokonai-

suutta ja tunnistamaan mahdolliset kehityskohteet.  
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Liite 1. ABC-analyysi 

 



 

 

Liite 2. Tuoteominaisuudet 

 

 Funktionaaliset tuotteet Innovatiiviset tuotteet 

Kysyntä Helposti ennustettava Vaikeasti ennustettava 

Tuotteiden elinikä Yli kaksi vuotta 
Kolmesta kuukaudesta 

vuoteen 

Kate 5 - 20 % > 20 % 

Tuotevariaatioiden 

määrä 
Vähän variaatioita 

Suuri määrä erityyppisiä 

tuotevariaatioita 

Varastointimäärät Paljon per tuote Vähän per tuote 

Ennustevirhe 10 % 40–100 % 

Puutteista aiheutunut 

kustannus 
Pieni Suuri 

Poisto alennuspro-

sentti  
Ei poistomyyntiä > 10 % 

Toimitusaikavaati-

mus Make-To-Order 

-tuotteille 

Kuukausia Päiviä 

 


