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Tässä diplomityössä käydään läpi materiaalihallintaa strategisista näkökulmista, joihin 

kuuluvat strateginen suunnittelu ja johtaminen, hankintatoimi, materiaalihallinta ennustamisen 

ja varastoimisen kautta sekä yleinen toiminnan kehittäminen. Näiden osa-alueiden 

kokonaissummasta tulee käsite strateginen materiaalihallinta, jonka avulla tässä työssä 

yritetään ratkaista tutkimuskohteena olevan yrityksen materiaalihallinnan haasteita.  

 

Strateginen materiaalihallinnan suunnittelu pitää aloittaa hahmottamalla oma ympäristö, 

esimerkiksi portfolioanalyysiä ja Ishikawan kalanruotokaaviota hyväksikäyttäen. Tämän 

jälkeen omat materiaalihallinnan kyvykkyydet voidaan analysoida, esimerkiksi SWOT-

analyysin avulla, jolla pystytään kartoittamaan omat vahvuudet ja heikkoudet, sekä uhat että 

mahdollisuudet. Vasta kun ympäristö ja omat kyvykkyydet ovat analysoitu, voidaan asettaa 

päämäärät ja tavoitteet, joilla pyritään tukemaan kyseistä liiketoimintaa strategisen 

materiaalihallinnan avulla. Näiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista on tärkeää myös 

seurata ja mitata. 

 

Strategista materiaalihallintaa voidaan optimoida eri tavoin, esimerkiksi erilaisilla hankinta-, 

varastointi, ja ennustemalleilla. Myös ABC-analyysin avulla voidaan ohjata eri ABC-luokkien 

materiaalihallintaa. Strateginen materiaalihallinta pyrkii siis tukemaan strategisesti 

liiketoimintojen päämääriä ja samalla vastaamaan asiakaskysyntään määritetyllä 

toimituskyvyllä minimi kokonaiskustannuksin.  
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This Master’s Thesis focuses on material management from the strategic perspective. This 

expands the traditional definition of material management to include functions such as strategic 

planning, management, procurement, forecasting, warehousing and operations development. 

Strategic material management is a concept of all these functions combined. The aim of this 

Master’s Thesis is to solve the challenges that case study company is facing with their material 

management.  

 

The planning of strategic material management is best to start with outlining the environment 

that the company operates in. Some useful tools for this include portfolio analysis and 

Ishikawa’s fishbone analysis. After this it is worth analyzing the company’s material 

management abilities and capacities, for example by using SWOT analysis, through which the 

company’s strengths, weaknesses, opportunities and threats can be recognized. Once the 

environment and capacity have been analyzed, goals and targets can be set. This includes 

setting clear guidelines for material management to support the overall business. It is important 

to monitor and set measures for reaching the targets. 

 

Strategic material management can be optimized in different ways, such as with different 

procurement, warehousing, and forecasting models. Also ABC analysis can help to adjust the 

material management of different ABC-classes. The purpose of strategic material management 

is to support the overall strategic targets of the business units, while also fulfilling customer 

demand at the set level, with minimum overall costs. 
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1 Johdanto 
 

1.1 Tausta 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena on käydä läpi materiaalihallintaa ja sen osa-

alueita sekä lisäksi tuoda materiaalihallintaan strategista näkökulmaa, joka 

edesauttaa yritysten liiketoimintoja saavuttamaan niille asetettuja strategisia 

päämääriä. Tämä lähestymistapa on valittu siksi, koska yleisesti 

materiaalihallintaa on pidetty vain osana yritysten logistiikkaa, joka ei 

sellaisenaan luo välttämättä lisäarvoa yritykselle tai yrityksen asiakkaille.  

 

Yritykset yleensä rakentuvat eri toiminnoista, ja näiden toimintojen päämäärät 

pitää laatia siten, että niiden suuntana on yhteinen päämäärä. Tämä sama pätee siis 

myös materiaalihallintaan, minkä vuoksi yritysten on panostettava ja luotava 

strategia myös materiaalihallinnalle, jotta tämä yhteinen päämäärä saavutettaisiin. 

 

Diplomityön aihe muotoutui tutkimuskohteena olevan yrityksen kautta, koska 

heidän tietyn liiketoiminnan materiaalihallinnassa on ollut puutteita ja haasteita. 

Tämä tutkimuskohteena oleva yritys haluaa pysyä nimettömänä, koska tutkimus 

sisältää arkaluonteisia asioita heidän liiketoimintaansa liittyen, joten tässä 

tutkimuksessa tutkimuskohteena oleva yritys on nimetty jatkossa: ”Yritys Y”. 

Yritys Y:n materiaalihallinnan haasteita tutkiessa tuli selväksi, että pelkkä 

materiaalihallinnan parantaminen ei poista kaikkia haasteita, vaan myös 

strateginen näkökulma materiaalihallinnalle on välttämätöntä. 

1.2 Tavoite ja rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda pohja strategiselle materiaalihallinnalle, 

jonka kautta lukija ymmärtää, mitä strategisella materiaalihallinnalla tarkoitetaan. 

Strateginen materiaalihallinta käsitteenä ei ole suoraan tuttu kirjallisuudessa, joten 

myöskään tässäkään työssä ei suoranaisesti kirjoiteta ainoastaan tästä aiheesta, 

vaan yhdistetään eri teoriakokonaisuuksia, joiden avulla yritys voi luoda oman 

strategisen materiaalihallinnan omille liiketoiminnoilleen.  
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Tutkimuskohteena olevan Yritys Y:n kanssa on sovittu, että tutkimuskohteena on 

Yritys Y:n lisälaiteliiketoiminta, jonka materiaalihallinnassa on ollut eniten 

haasteita. Näin ollen strategisen materiaalihallinnan tavoitteet ovat rajattu ja 

analysoitu tämän lisälaiteliiketoiminnan kautta. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä tutkimus on toteutettu kehitysprojektina Yritys Y:n kanssa kirjallisuus- ja 

teorialähteitä hyväksikäyttäen. Kehitysprojektin ensimmäisenä vaiheena on 

tarkoitus analysoida Yritys Y:n lisälaitemateriaalihallinnan nykytilaa, käyttäen 

analyysityökaluja hyödyksi. Seuraavana vaiheena on tarkoitus syventyä Yritys 

Y:n lisälaitemateriaalihallinnan nykytilaan ja tätä kautta ehdottaa 

parannusehdotuksia haasteiden ratkaisemiseksi eri teorioiden avulla.  

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Raportin alku käsittelee eri teoriakokonaisuuksia, joita ovat liiketoiminnan 

strateginen suunnittelu ja johtaminen, operatiivinen strategia, hankintatoiminta, 

materiaalihallinta ja toiminnan kehittäminen eri kirjallisuuslähteiden kautta. Nämä 

teoriaosuudet on valittu, koska ne ovat osa strategista materiaalihallintaa.  

 

Teoriaosuuden jälkeen esitellään tutkimuskohteena oleva Yritys Y ja sen eri 

toiminnot. Tämän jälkeen paneudutaan Yritys Y:n materiaalihallinnan haasteisiin 

eri näkökulmista analyysityökalun avulla. Tutkielman lopussa esitetään 

parannusehdotuksia yleisiin toiminnan ongelmiin sekä strategisen 

materiaalihallinnan avulla pyritään ratkaisemaan lisälaitemateriaalihallinnan 

haasteita. Raportti loppuu yhteenvetokappaleeseen, jossa käydään lyhyesti läpi 

opitut asiat ja hyödyt strategisesta materiaalihallinnasta.  
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2 Liiketoiminnan strateginen suunnittelu ja johtaminen 
 

Liiketoiminnan strateginen suunnittelu ja johtaminen perustuvat sekä 

analyyttiselle että luovalle toiminnalle. Analyyttisen puolen tarkoitus on 

analysoida paremmin omaa toimialaympäristöä, kilpailijoita ja asiakkaita, jolloin 

voidaan paremmin varautua tulevaisuuden haasteisiin. Luovuutta tarvitaan taas 

kun laaditaan erilaisia strategisia vaihtoehtoja taklaamaan näitä haasteita. Toisin 

sanoen strateginen johtaminen mahdollistaa strategisten askeleiden ottamisen 

sattumavaraisten arvausten sijaan. (Haverila et al. 2005, s. 43) 

 

Liiketoiminnan strategisen johtamisen perusperiaatteena on jatkuvien 

toimenpiteiden tekeminen, jonka tarkoituksena on pitää yritys yhteensopivana 

ympäristönsä kanssa. Näitä toimenpiteitä ovat (Haverila et al. 2005, s. 44): 

 

- Ympäristöanalyysin tekeminen (suunnittelu) 

- Yrityksen suunnan laatiminen (suunnittelu) 

- Yrityksen strategian tekeminen (suunnittelu ja organisointi) 

- Yrityksen strategian implementointi (organisointia ja toimeenpano) 

- Yrityksen strategian implementoinnin seuraaminen (valvonta) 

 

Yllä olevaan listan sulkuihin on merkitty eri vaiheet strategisessa johtamisessa, 

jotka tulevat esiin alla olevassa kuvassa 1, jonka tarkoituksena on havainnollistaa, 

että mitä vaiheita strategiseen johtamiseen kuuluu sekä jatkuvan tekemisen 

merkitystä strategisessa johtamisessa. (Haverila et al. 2005, s. 44) 

 

  

Organisointi

ToimeenpanoValvonta

Suunnittelu

Jatkuva 
tekeminen

 

Kuva 1. Liiketoiminnan strategisen johtamisen neljä eri vaihetta. (Haverila et al. 2005, s. 45) 
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2.1 Ympäristön hahmottaminen 

 

Strategisen johtamisen ensimmäinen vaihe on tärkein osa ketjua, jossa 

pohjustetaan päätöksenteon ja toiminnan pohja. Ympäristöanalyysinen ja 

suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa toimintavaihtoehtojen kehittämisen ja 

niistä parhaimpien vaihtoehtojen valinnan tasapainoisella ja hallitulla tavalla, 

jolloin suunnittelusta muodostuu järjestelmällinen jatkuva prosessi. 

Suunnitteluvaiheessa voidaan käyttää monenlaisia analyysitekniikoita apuna, 

joilla voidaan tutkia toimialan ympäristöä. Näitä tekniikoita ovat muun muassa 

SWOT-, kilpailuetu- ja portfolioanalyysi, joista kerrotaan alla olevissa kappaleissa 

enemmän. (Haverila et al. 2005, s. 45) 

 

2.1.1 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysilla (S=Strenghts, W=Weaknesses, O=Opportunities ja T=Threats) 

yritys voi analysoida luettelemalla nelikenttään omia vahvuuksia ja heikkouksia 

sekä markkinoiden mahdollisuuksia että uhkia. Alla on esimerkkiluettelo asioista, 

joita yritys voi käyttää hyväksi SWOT-analyysia tehdessään. (Haverila et al. 2005, 

s. 59) 

 

Vahvuudet / Heikkoudet (Yrityksen omat ominaisuudet) 

- Joustavuus = pystyykö yritys reagoida nopeasti 

- Palvelunlaatu = minkä tasoinen on yrityksen palvelunlaatu 

- Hinta = onko yrityksen hinnat kilpailukykyisiä 

- Kustannukset = onko yrityksen kustannukset korkeat verratessa muihin 

kilpailijoihin 

- Osaaminen = onko yritys markkinoiden suunnannäyttäjä vai perässä tulija 

 

Mahdollisuudet / Uhat 

- Osaaminen = onko yritys markkinoiden suunnannäyttäjä vai perässä tulija 

- Kasvavatko markkinat vai onko toimiala kuolemassa 

- Uuden teknologian mahdollisuudet ja uhat 

- Kilpailijoiden ongelmat 
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Vahvuuksien avulla yritys analysoida omaa ydinosaamista, kun taas analysoimalla 

heikkouksia yritys voi keskittyä näiden heikkouksien parantamiseen, esimerkiksi 

parantamalla kustannustehokkuutta, jos korkeat kustannukset ovat yksi yrityksen 

heikkouksia. Tietenkin pelkän korkean kustannusrakenteen toteaminen ei poista 

korkeaa kustannusrakennetta vaan yrityksen on tällöin keskityttävä analysoimaan 

juurisyyt korkealle kustannusrakenteelle. (Haverila et al. 2005, s. 58–59) 

 

Mahdollisuuksien analysoimisessa yritys voi löytää lisää kasvumahdollisuuksia 

markkinoilta, joilla voidaan paikata mahdollisten uhkien toteutuessa syötyä 

markkinapotentiaalia. Yrityksen on myös hyvä tutkia mahdollisia ulkoisia uhkia, 

joiden varalle on hyvä tehdä varasuunnitelmia niiden toteutuessa. (Haverila et al. 

2005, s. 58–59) 

 

2.1.2 Kilpailuetuanalyysi 

 

Differointi eli erilaistaminen on yksi tärkeimmistä menestyksellisistä 

yritysstrategioista. Differoinnin tavoitteena on että yrityksellä on tai tekee jotain 

eri tavalla kuin kilpailijat ja tämä tapa tuo asiakkaalle lisäarvoa. Lisäarvo voi olla 

todella alhainen myyntihinta, teknologisen ratkaisun ylivoimaisuus tai jokin muu 

ominaisuus, jota kilpailija ei voi tuottaa. (Haverila et al. 2005, s. 59) 

 

Toimialan ympäristön ei ole koskaan staattinen vaan se muuttuu koko ajan ja näin 

ollen myös yrityksen kilpailuetujen pitää seurata muuttuvaa ympäristöä. Jossain 

ympäristössä uhasta voi tulla mahdollisuus ja toisin kääntäen mahdollisuudesta 

uhka. Onnistunut strategia täyttää ainakin seuraavat kohdat: strategian täytyy olla 

yhdenmukainen toimintaympäristön kanssa, strategian täytyy olla realistinen 

suhteessa yrityksen tietotaitoihin ja strategian implementointi täytyy tehdä 

kunnolla. Alla on lueteltu esimerkkejä, joita yrityksen pitäisi miettiä 

kilpailuetuanalyysissä. (Haverila et al. 2005, s. 59) 
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Vahvuudet 

- Selvä kuva markkinoista ja sen hyödyntäminen 

- Hyvät toiminnalliset strategiat 

- Tuotteen/palvelun ominaisuudet 

- Hinta 

- Osaaminen 

- Kustannustehokkuus 

 

Heikkoudet 

- Ei selvää strategista suuntaa 

- Strategian ontuminen 

- Sisäiset toimintaongelmat 

- Vanhentuneet tuotteet / palvelut 

- Informaation puutteet 

- Läpinäkyvyys puutteellista 

 

Yrityksen laatimassa sisäisessä analyysissä analysoidaan ne heikkoudet ja 

vahvuudet, joita yritys tulisi käyttää strategian pohjana. Näiden vahvuuksien ja 

heikkouksien avulla yritys voi varautua minimoimaan ulkoapäin tulevilta uhkilta 

ja toisaalta yrittää hyötyä ympäristön mahdollisuuksista. Kilpailuetuanalyysissa 

yrityksen täytyy käyttää avainvahvuuksiaan ja heikkouksia strategian laadinnan 

pohjana. Tällöin yrityksen pitäisi tarkastella myynnin kehitystä tuotteittain, 

tuoteryhmittäin, asiakasryhmittäin, markkina-alueittain käyttäen samalla 

kustannus- ja kannattavuustietoja hyväkseen. Toisin sanoen yrityksen pitää 

analysoida yrityksen aikaisempaa kehitystä ja verrata sitä nykytilaan ja 

tulevaisuuden näkymiin markkinoilla.  (Haverila et al. 2005, s. 60) 
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2.1.3 Portfolioanalyysi 

 

Portfolioanalyysin avulla yritys voi tutkia millä markkinoilla markkina-asema 

tulisi ylläpitää ja mihin alueeseen pitäisi panostaa ja mistä alueesta tulisi vetäytyä. 

Tällaisia analyysimalleja on kehitelty monenlaisia, ja joista yksi tunnetuimmista 

malleista on Boston Consulting Groupin eli BCG-malli (kuva 2). 

Tähdet
Kysymys-

merkit

Lypsy-
lehmät

Koirat

Markkinoiden 
kasvunopeus

Suhteellinen markkinaosuus

Suuri

Pieni

Suuri Pieni

 

Kuva 2. Boston Consulting Groupin portfoliomalli. (Haverila et al. 2005, s. 61) 

 

BCG-mallia voidaan käyttää hyväksi eri menetelmin, esimerkiksi jos halutaan 

mitata omia strategisia liiketoiminta-alueita eli niin sanottuja strategisia bisnes-

alueita (SBA).  Nämä alueet sijoitetaan portfoliomatriisiin suhteessa 

markkinanäkymiin. Pystysuuntaan mentäessä markkinoiden kasvunopeus 

suurenee, kun taas vaakasuunnassa oikealle mentäessä suhteellinen 

markkinaosuus kasvaa suhteessa kilpailijoihin. BCG-mallia voidaan käyttää myös 

vaikka eri tuoteryhmien markkina-analysoimisessa. (Haverila et al. 2005, s. 61) 

 

Tähdet kuvaavat nopeasti kasvavia suuren markkinaosuuden alueita, johon 

tarvitaan suurta kassavirtaa nopean kasvun rahoittamiseen. Lopulta voi kuitenkin 

käydä niin että markkinoiden kasvunopeus hiipuu ja tähdistä tulee lypsylehmiä. 

(Haverila et al. 2005, s. 61) 
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Lypsylehmät ovat alhaisen kasvunopeuden, mutta suuren markkinaosuuden 

alueita, jotka tuottavat yritykselle paljon kassavirtaa, joilla yritys voi muun 

muassa rahoittaa muun toimintansa kehityksen ja kasvun rahoituksen. (Haverila et 

al. 2005, s. 62) 

 

Kysymysmerkit vastaavat alueita, joissa yrityksellä on pieni suhteellinen 

markkinaosuus, mutta markkinoiden kasvunopeus on suuri. Näin ollen nämä 

alueet saattavat olla yritykselle mahdollisuuksia, mutta yrityksen johdon pitää olla 

valmis käyttämään paljon kassavirtaa kasvattaakseen markkinaosuuttaan 

tällaisella alueella. Jos investointipäätöksen tulee negatiivinen tulos, niin silloin 

kysymysmerkeistä pitää luopua. (Haverila et al. 2005, s. 62) 

 

Koirat merkitsevät alueita, joissa sekä markkinaosuuden että 

markkinakasvunopeuden näkymät ovat minimaalisia. Nämä alueet voivat 

kuitenkin tuottaa tarpeeksi kassavirtaa säilyäkseen hengissä, mutta jos tulos 

painuu negatiiviseksi, on tästä alueesta luovuttava. (Haverila et al. 2005, s. 62) 

 

BCG-malli perustuu siis oletukseen, että mitä suurempi suhteellisen 

markkinaosuuden osuus on, sitä enemmän se tuottaa kassavirtaa ja toisin päin.  

Kuitenkin jos markkinaosuuden kasvu on suurta, tarvitsee yritys tähän paljon 

kassaa rahoittaakseen omaa kasvuaan markkinoilla. Se miten yrityksen toiminta-

alueet sijoittuvat matriisissa, pitäisivät määrittää yritykselle, että mihin sen 

kannattaa panostaa ja mistä sen kannattaisi luopua. (Haverila et al. 2005, s. 62) 
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2.1.4 Ydinosaamisen hahmottaminen 

 

Organisaation kilpailuedut perustuvat yrityksen ydinosaamiseen ja mahdollistavat 

täten sen palveluiden ja tuotteiden tuomisen ja pärjäämisen markkinoilla. 

Ydinosaamista ja ydintuotteita ei myydä sellaisenaan asiakkaalle vaan ne luovat 

pohjan kokonaisuusratkaisuiden rakentamiselle, joilla yritys voittaa markkinoita 

puollelleensa. Ydinosaamisen ja markkinamahdollisuuksien yhdistyessä 

yrityksellä on pohja luoda uusia tuotteita tai palveluita markkinoille. Ja kääntäen 

se mikä ei ole yrityksen ydinosaamista, voi koitua yrityksen kohtaloksi, jos näistä 

alueista ei osata luopua ajoissa. (Haverila et al. 2005, s. 64–65) 

 

2.2 Päämäärien ja tavoitteiden asettaminen 

 

Päämäärät ovat tiloja, joihin yritys pyrkii pääsemään harjoittamalla määrätietoista 

liiketoimintaa. Päämäärät voivat olla kuitenkin aika abstrakteja ja eikä niiden aina 

välttämättä tarvitse olla liiketoiminnallisia, vaan esimerkiksi sisäisen 

organisaation oppimisen lisääntyminen voi olla yksi päämääristä. Päämäärä 

asettaa yritykselle kuitenkin suunnan ja siksi on tärkeää että samansuuntaisia 

päämääriä asetetaan kaikille keskeisille toiminnan osa-alueille, kuten 

markkinoille, tuotannolle, logistiikalle, tuotekehitykselle, myynnille ja 

investoinneille. Tämän vuoksi asetetut päämäärät ovat yleensä riippuvaisia 

toisistaan, joten on tärkeää, että eri päämäärät linkitetään toisiinsa erilaisten syy-

seuraus-suhteiden määrittämisellä ja päämäärät välitetään selkeästi organisaation 

ylätasolta aina henkilötasolle saakka. Kun päämäärille määritetään vastuuhenkilöt 

ja toteutusvaatimus on ilmaistu numeroilla, joka on sidottu aikaan, tulee niistä 

tavoitteita. Tavoitteet ovat siis keino päästä päämääriin. Hyvin asetettu tavoite 

sisältää neljä osaa: 

 

1. Määrittelyosa kertoo, mikä on tavoitteellisen toiminnan kohde 

2. Toiminto-osa kuvaa, minkä suuntaista toimintaa halutaan saada aikaan 

3. Tavoite-osa määrittelee, mille tasolle pyrkimykset asettuvat 

4. Rajaava osa määrää, mitkä seikat rajoittavat toimintaa 

(Haverila et al. 2005, s. 65–67) 
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2.3 Operatiivinen strategia 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi mitä tarkoittaa operatiivinen strategia ja 

mikä on sen merkitys yrityksissä. Operatiivinen strategia myös määrittää miten 

yrityksen operatiiviset toiminnot ovat suunniteltu toimivan. ”Operaatioilla” 

liiketoiminnassa viitataan niiden resurssien ja prosessien hallintaan, joiden 

johdannaisena syntyvät yrityksen myymät tuotteet ja palvelut. Kaikilla yrityksillä 

toimialasta ja sektorista riippumatta on omat operatiiviset toimintonsa. (Slack et 

al. 2008, s. 1) 

 

Operatiivista strategiaa tulisi tarkastella neljästä eri näkökulmasta: ylimmän 

johdon alemmille tasoille viestimästä strategiasta (ns. ylhäältä-alas) ja toisin päin 

(ns. alhaalta-ylös), sekä markkinoiden vaatimuksien että organisaation resurssien 

kautta. (Slack et al. 2008, s. 2) 

 

Perinteisesti operatiivinen strategia nähdään yhtenä useista yrityksen johdon 

asettamista strategioista, jotka ohjaavat koko organisaation suuntaa ja tätä 

kutsutaan ylhäältä-alas näkökulmaksi, jossa siis ylin johto on määritellyt 

operatiivisen strategian seuraamaan yrityksen kokonaisstrategiaa. 

Kokonaisstrategiassa yritys on esimerkiksi määrittänyt millaisilla toimialoilla 

yritys toimii, missä maanosissa, mihin liiketoimintaa se haluaa sijoittaa ja mistä 

vetäytyä, miten jakaa rahavarat eri liiketoimintojen kesken. (Slack et al. 2008, s. 

8) 

 

Tosiasiassa asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin ylhäältä-alas näkökulma antaa 

ymmärtää – strategiset päätökset ovat monimutkaisempia ja eivätkä synny 

pelkästään ylimmän johdon päätöksen kautta, vaan niiden laatimisessa pitää ottaa 

huomioon eri liiketoimintojen vaatimukset. Vaatimukset tulisi kerätä 

liiketoimintojen eri yksiköistä ja funktioista, joilla on käytännön kokemusta 

alasta. Näin ylin johto pääsee hyödyntämään arvokasta päivittäisessä työssä 

kerättyä tietoa muodostaessaan operatiivista strategiaa. (Slack et al. 2008, s. 9) 
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Operatiivisen strategian pitää myös huomioida markkinoiden vaatimukset. On 

itsestään selvää että jokaisen yrityksen pitäisi kysyä itseltään yksinkertainen, 

mutta tärkeä kysymys: ”miten operatiivinen toiminta voi auttaa organisaatiota 

kilpailemaan markkina-alueellaan”, koska operatiivinen toiminta määrittää muun 

muassa tuotteen/palvelun laadun, toiminnan joustavuuden, hinnan ja toimitusajan 

ja -varmuuden. Näiden ominaisuuksien painoarvot määrittyvät markkinoiden 

vaatimuksien kautta. (Slack et al. 2008, s. 10–12) 

 

Kuitenkin organisaation resurssit määrittävät myös kuinka yritys voi vastata 

markkinoiden vaatimuksiin. Ja näin ollen on tärkeä ymmärtää mitä resursseja 

yrityksellä on ja mitä resursseja tarvitaan. Tämän selvittämiseksi on hyvä tutkia 

miten yrityksen eri resurssit/toiminnot toimivat toistensa kanssa ja minkälaisen 

kokonaisuuden ne muodostavat. Näin ollen voidaan korjata puutteita, joita 

nähdään kokonaisuuden kannalta tärkeiksi. (Slack et al. 2008, s. 13–16) 
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3 Hankintatoimi 
 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään hankintatoimen merkitystä yritykselle. 

Tavoitteena on myös oppia erittelemään ja ymmärtämään hankintatoimen vastuut 

ja perustehtävät yrityksessä. Tämän jälkeen keskistytään siihen, miten 

hankintatoimi voidaan organisoida eri tavoin yrityksen vaatimuksien mukaan. 

Myös yritysten päätökset keskittää resurssinsa johonkin osaamisalueeseen ja 

hankkia muut toiminnot ulkopuolisilta toimijoilta tuo hankintatoimen 

näkökulmaan kysymyksen siitä mitä ostaa ulkopuolelta ja mitä tehdä itse.  

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään myös miten erilaisia johtamismalleja voidaan 

käyttää hyväksi hankintatoimessa, jotta tavoitteet saavutetaan. Tavoitteena on 

myös ymmärtää, että eri johtamismallit vaativat oman erityisosaamisen ja kuinka 

toimittajien lukumäärä ja toimittajaverkoston rakenne vaikuttaa merkittävästi 

hankintojen ohjaukseen. Tämän myötä myös hankintaverkostojen merkitys on 

suuri tavoitteiden ja strategioiden saavuttamisessa. Lopuksi käsitellään 

hankintojen logistiikkaa, jolla varmistetaan oikeelliset ja täsmälliset toimitukset 

haluttuun kustannustasoon. (Lehtonen 2004, s. 80) 

 

3.1.1 Hankintatoimen rooli yrityksen liiketoiminnassa 

 

Palvelujen ja materiaalien hankintakustannukset ovat yleisesti noin 40–80% 

yrityksen kokonaiskustannuksista ja tämän lisäksi hankintojen sujuvuus vaikuttaa 

paljon yrityksen omiin hallinto- ja tuotantokustannuksiin, joten on tärkeää että 

hankintatoimi on järkevästi hallittu yrityksissä. Huonosti suunniteltu ja johdettu 

hankintatoimi johtaa viivästyksiin, epäsuoriin kustannuksiin ja turhaan 

varastointiin koko toimitusketjussa. (Lehtonen 2004, s. 81) 
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Yritys voi harjoittaa erityyppisiä hankintoja, joita ovat muun muassa: osahankinta, 

jossa yritys hankkii tuotteisiin kuluvia aineksia, osia tai kokonaisia tuotteita. 

Investointihankinnalla tarkoitetaan taas koneiden tai järjestelmien hankintaa, jolla 

panostetaan yrityksen toimintoihin. Kolmas hankintaryhmä on palveluiden 

hankinta, jonka avulla hankitaan esim. erilaisia tukitoimia tai ulkoistetaan 

hankintaa, joka ei ole omaa ydinosaamista. (Lehtonen 2004, s. 81) 

 

3.1.2 Vaatimukset osahankinnoille 

 

Osahankinnoille yritykset asettavat tärkeitä tavoitteita, joita ovat joustavuus, hyvä 

laatu ja toimituskyky sekä alhaiset hankinnan kokonaiskustannukset että 

sitoutunut pääoma. Joustavuutta tarvitaan markkinatilanteiden muuttuessa eli 

hankintatoimen on pystyttävä muuttumaan markkinoiden mukana. Hankittavien 

tuotteiden laatu pitää olla markkinastandardien mukaisia ja niiden pitää sopivia 

käyttötarkoitukseensa. Toisin sanoen tuotteiden pitää täyttää loppukäyttäjän 

asettamat toiminnalliset ja visuaaliset vaatimukset. (Lehtonen 2004, s. 82–83) 

 

Hyvällä toimituskyvyllä tarkoitetaan sitä että oikeat tuotteet ja palvelut 

toimitetaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan oikeilla määrillä. Hyvään 

toimituskykyyn tarvitaan sekä ostaja- että toimittajayrityksen panosta – 

ostajayrityksen pitää toimittaa oikeat tilaus- ja tuoteinformaatiot 

toimittajayritykselle, joka tämän informaation avulla pyrkii toimittamaan tilatut 

tuotteet ja palvelut oikeaan aikaan ja oikeaan paikaan. (Lehtonen 2004, s. 82) 

 

Toimituskyvyn osatekijöitä ovat muun muassa toimitusaika ja -varmuus.  

Toimitusaika mitataan ostajayrityksen tilauksesta toimittajayrityksen valmiuteen 

toimittaa tuote. Toimitusvarmuudella mitataan taas toimittajayrityksen kykyä 

toimittaa tuote sovittuun aikaan. Yritykset voivat myös sopia että toimittaja 

hallinnoi varaston täyttöä, jolloin ei tarvita erillistä tilausta ostajayritykseltä.  

(Lehtonen 2004, s. 82–83) 
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Yksi keskeisin tavoite hankintatoimella on pitää hankintoihin sidotun pääoman 

osuuden mahdollisimman alhaisena. Tähän voidaan vaikuttaa joko pitämällä 

varastoja mahdollisimman pieninä tai että maksuajat ovat mahdollisimman pitkiä. 

Varastotasojen hallinta on siis elintärkeä osa yrityksen toimintaa, koska liian 

suuret varastot aiheuttavat paljon suoria ja epäsuoria kustannuksia. 

Osahankinnoissa on tärkeä katsoa myös kokonaisvarastotasoa laskemalla sekä 

ostaja- että toimittajayrityksen varastot yhteen. Tuplavarastointia karsimalla on 

mahdollista saada paljon säästöjä kummankin osapuolen osalta. (Lehtonen 2004, 

s. 84) 

 

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat hankinnan kokonaiskustannuksiin ja siksi 

niiden optimointi on tärkeää. Hankinnan kokonaiskustannuksiin vaikuttavat 

hankintahinnan lisäksi myös erilaiset suorat ja epäsuorat kustannukset, kuten 

ostohallinnon kustannukset, kuljetus- ja varastointikustannukset, palautus- ja 

hävikkikustannukset sekä laskutukset että laskutustarkastuksen kustannukset. 

Yrityksen usein päätyvät hankkimaan tuotteitta mahdollisimman edullisimman 

hankintahinnan mukaan, koska kokonaiskustannuksia on vaikeita selvittää. 

(Lehtonen 2004, s. 84–85) 

 

Kuitenkin hankintahinnaltaan edullisin tuote ei välttämättä ole 

kokonaiskustannuksiltaan edullisin tuote, vaan esimerkiksi huonon laadun 

johdosta hävikkikustannukset nousevat korkeiksi. Myös mahdolliset 

toimittajayrityksen toimituskyvyn ongelmat nostavat kokonaiskustannuksia, koska 

myös ostajayrityksen pitää keskittyä tällöin resurssejaan toimitusvarmuuden 

valvontaan.  Tästä syystä ostajayrityksen olisi tärkeä tarkastella 

hankintakustannusten rakennetta pidemmällä aikavälillä ja tehdä korvaavia 

toimenpiteitä tarvittaessa. (Lehtonen 2004, s. 84–85) 
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3.1.3 Hankintatoimen organisointi 

 

Hankintatoimet voidaan organisoida kolmeen perusvaihtoehtoon, joita ovat 

keskitetty, hajautettu ja jaettu osto. Keskitetyssä ostossa osto-organisaatio vastaa 

koko yrityksen kaikkien yksiköiden hankintatoimesta asiakastarpeen mukaan. 

Tässä vaihtoehdossa hyvänä puolena on se, että keskittämällä hankinnat saadaan 

kokonaisvolyymistä paremmat neuvotteluasemat hankintaneuvotteluihin.  

Tällaisessa mallissa hankinnalla on myös selkeä strateginen rooli ja vastuunjako 

hankinnan ja muiden toimintojen kesken on suoraviivaista yrityksen sisällä. 

Keskitetyssä mallissa edullisen hankintahinnan rooli saattaa kuitenkin tulla liian 

keskeiseksi ja esimerkiksi huonon laadun tarkkaileminen tai palautteen antaminen 

voi olla eri yksiköiden välillä hankalaa huonon sisäisen kommunikaation ansiosta. 

(Lehtonen 2004, s. 85–86) 

 

Hajautetussa mallissa eri yksiköt vastaavat itsenäisesti omista hankinnoistaan. 

Näin ollen eri yksiköt pystyvät räätälöimään hankinnat oman tarpeensa mukaan 

sekä laadun että toimitusvarmuuden seuranta on helpompaa. Tämä yleensä johtaa 

siihen että operatiivinen puoli korostuu liikaa hankintatoimessa ja pitkän aikavälin 

strateginen kehittäminen jää vähemmälle.  (Lehtonen 2004, s. 86) 

 

Suurimmissa yrityksessä käytetään yleisimmin kolmatta organisointimallia eli 

jaettua ostoa, jossa yrityksellä on kaksi eri organisaatiota hankinnalla: strateginen 

ja operatiivinen osto. (Lehtonen 2004, s. 86–87) 

 

Strateginen osto vastaa hankintastrategian laadinnasta, uusien toimittajien 

kartoittamisesta, valinnasta ja arvioinnista yhdessä yrityksen tuotepuolen kanssa. 

Strateginen osto myös neuvottelee sopimusten tekemisestä toimittajien kanssa 

sekä vastaa toimittajayhteistyön kehittämisestä. Strategisen oston tehtävänä on 

myös kerätä tietoa markkinoiden kehityksestä ja teknologiamuutoksista 

hankintatuotteiden osalta, jotta strateginen osasto voi tunnistaa potentiaaliset 

tärkeät strategiset toimittajat. (Lehtonen 2004, s. 86–87) 
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Nämä strategiset toimittajat kannattaa kytkeä yrityksen tuotekehityksen kanssa, 

jotta yritys saa käyttöönsä mahdolliset tuoteteknologiainnovaatiot ja koska osa 

hankintakustannuksista syntyy jo tuotekehittelyvaiheessa. Näiden kaikkien 

osaamisalueiden johdosta strateginen osto vaatii laajaa osaamista yrityksen 

liiketoiminnan ymmärtämisestä eri neuvottelu- ja sopimustekniikan 

hallitsemisesta eri kulttuureissa ja ympäristöissä. (Lehtonen 2004, s. 86–87) 

 

Operatiivinen osto puolestaan taas toteuttaa päivittäisessä toiminnassaan niitä 

toimintoja ja pelisääntöjä, joita strateginen osto on laatinut. Operatiivisen oston 

perustehtävänä on huolehtia asiakastilauksissa vaadittavat tuotteet ja palvelut ovat 

vaadituissa paikoissa oikeaan aikaan. Näin ollen tämän aikaansaamiseksi 

tärkeimpiä toimintoja ovat toimitusten ohjaaminen, toimitusvarmuudenvalvonta, 

operatiivisten ongelmien selvittäminen ja poikkeuksien seuranta. (Lehtonen 2004, 

s. 87) 

 

Yrityksen on siis teoriassa mahdollista saavuttaa samanaikaisesti strategisesti ja 

operatiivisesti tehokas hankintatoimi jaetun oston avulla. Tämä malli kuitenkin 

vaatii selkeitä tehtävien ja vastuiden jakoja ja koordinointia sekä resursointia. Jos 

tässä onnistutaan, ovat laatu, hinta ja toimituskyky hyvin osto-organisaation 

hallinnassa. (Lehtonen 2004, s. 87–88) 

 

3.1.4 Ulkoistaminen: ostaa vai tehdä itse -päätöksenteko 

 

Yksi tärkeimmistä strategisista päätöksistä yrityksessä on se, mitä yritys päättää 

tehdä itse ja mitä ostaa ulkopuolelta. Se mitä yritys päättää hankkia ulkopuolelta 

kutsutaan ulkoistamiseksi. Tilanteiden ja ympäristön muuttuessa tätä jakoa pitäisi 

kuitenkin muuttaa, jos muutoksesta on hyötyä yritykselle. Näin ollen on hyvä 

uudelleen arvioida esimerkiksi jonkin ajan jakson jälkeen ulkoistamispäätöstä ja 

katsoa voidaanko itse tehdä paremmalla arvolla tuo ulkoistettu toiminta. 

(Lehtonen 2004, s. 88) 
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Ulkoistamispäätökseen vaikuttavat siis yrityksen oma ydinosaaminen, jos toiminta 

ei ole yrityksen ydinosaamista, tällöin on järkevää ulkoistaa toiminta. Myös 

resurssi- ja prosessinäkökulmasta ulkoistaminen voi olla järkevää, koska tällöin 

voidaan keskittyä paremmin pienelläkin resurssilla ydinosaamiseen ja ulkoistaa 

muu tekeminen.  Tällaisia prosessilähtöisiä ulkoistamisia ovat muun muassa 

varastointipalvelun ulkoistaminen, jossa toimittajayritys huolehtii varaston 

täydentämisestä. (Lehtonen 2004, s. 88–89) 

 

Ulkoistamispäätös on kauas kantoinen päätös, jossa ei välttämättä nähdä heti 

suorien kustannuksien säästöä vaan esimerkiksi pidemmän aikavälin 

kilpailukyvyn parantaminen saattaa pienentää epäsuoria kustannuksia ja täten 

kokonaiskustannukset pienevät. Tästä syystä hankintaorganisaatiolla on tärkeä 

rooli varmistaakseen että ulkoistetun toiminnon toimittajat ovat osaavia ja että 

heillä on tarvittavat edellytykset luoda arvoa ja säästöjä ulkoistetuille toiminnoilla. 

(Lehtonen 2004, s. 89) 

 

Ulkoistamispäätöksen teon yhteydessä on siis hyvä tehdä kustannusanalyysejä, 

jossa verrataan oman tekemisen kustannuksia ulkoistukseen. Kustannusvertailua 

varten on hyvä jaotella päätöksentekotilanteet kolmeen luokkaan:  

 

1. On omaa vapaata resurssia 

2. On omaa resurssia, mutta se on rajoitettua 

3. Omaa resurssia ei ole, mutta sitä voidaan hankkia  

(Lehtonen 2004, s. 89) 

 

Jokaisen kohdan kautta on hyvä tehdä erillinen kustannusvertailu. Kohdassa 1 

laskelmiin otetaan huomioon vain muuttuvat kustannukset, kun taas kohdassa 2 

lisätään laskelmiin myös osa välillisistä kustannuksista. (Lehtonen 2004, s. 89–90) 
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Kohdassa 3 yrityksen on hyvä vertailla kaikkia suoria ja epäsuoria kustannuksia, 

joita tulee siitä että yrityksen pitää hankkia resurssi omaan yritykseensä 

verrattaessa toiminnan ulkoistamiseen ja etenkin tässä tilanteessa on hyvä tehdä 

myös pitkän aikavälin kustannuskehitysarviointi resurssin tarpeellisuuden takia. 

(Lehtonen 2004, s. 89–90) 

 

Kustannusanalyysin ohella on hyvä ottaa myös huomioon päätöksen vaikutukset 

laatuun, laadunvaihteluun, toimituskykyyn ja joustavuuteen. On myös 

mahdollista, että päädytään ratkaisuun, jossa toiminto tehdään sekä itse että 

ulkoisesti.  Tällöin perusteena voi olla että omaa kapasiteettia pyritään käyttää 

optimaalisesti ulkopuolista apua käyttäen. (Lehtonen 2004, s. 89–90) 

 

Ostaa vai tehdä itse -päätöksen tekoon ei siis ole mitään universaalia kaavaa, vaan 

jokainen päätös pitää tehdä harkiten ja päätöksen tukena pitää olla erilaisia 

analyysisien tuloksia, jotka puoltavat päätöstä pidemmällä aikavälillä. 

Kokonaiskustannusvaikutuksia voi olla vaikea arvioida, joten 

kustannusanalyyseja pitää käyttää harkiten, joten päätös ulkoistamisesta tai 

tekemisestä itse on ensisijaisesti kyvykkyysien analyysiin perustuva ja tällöin 

strateginen päätös. (Lehtonen 2004, s. 90) 

 

3.1.5 Hankintojen johtamismallit 

 

Toimintatavat ja johtamismallit hankintatoimessa riippuvat pitkälti siitä mikä on 

hankintatoimen rooli yrityksessä ja minkä lähestymistavan yritys on valinnut 

hankinnoille. Hankintojen rooli voi olla pelkästään operatiivinen, jolloin siihen 

liittyvät strategiset päätökset tehdään tuotekehityksessä ja tuotannossa ja näin 

ollen hankinnan tehtävänä on vain tuotteiden tilaaminen. Toisessa ääripäässä 

hankintatoimen tehtäviin kuuluu sekä arvon tuottaminen että 

kokonaiskustannuksien pienentäminen, jolloin rooli on paljon tärkeämpi 

strategisten askelien ottamisessa. Tällöin hankintatoiminta on jatkuvaa 

parantamista systemaattisten johtamismallien avulla.  (Lehtonen 2004, s. 90–91) 
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Yleisesti hankintojen johtamismallit määräytyvät sen mukaan minkälaisiin 

toimittajasuhteisiin hankintatoimet perustuvat. Toimittajasuhteet voivat vaihdella 

pitkäaikaisiin strategisiin kumppanisuhteisiin tai etäisiin ja lyhyt aikaisiin 

sopimussuhteisiin.  Roy Shapiron mukaan toimittajien johtamismallit voidaan 

jakaa neljään luokkaan: 

 

1. Vastakkainasetteluun perustuva malli, jossa toimittajat kilpailutetaan 

hinnan mukaan. Tällöin suhde on lyhyt aikainen ja etäinen. Ostolla on 

hyvin operatiivinen rooli sekä ostolla ja toimittajalla on hyvin vähäinen 

rooli tuotekehitysprosessissa 

2. Kehitetty vastakkainasetteluun perustuva malli, joka on muutoin 

samanlainen malli kuin yllä oleva paitsi, että hyvä laatu ja toimituskyky 

ovat myös toimittajavalinnan perusteena. 

3. Toimittaja yhteistyökumppanina -malli, jonka avulla hankintatoimen 

tavoitteena on parantaa laatua ja toimituskykyä sekä minimoimaan 

hankintakustannukset valitsemalla parhaimmat ja kyvykkäimmät 

toimittajat markkinoilta. Tällöin toimittajan valinta perustuu tarkkaan ja 

systemaattiseen analysoimiseen, jolla pyritään löytämään parhaimmat 

toimijat ja luomaan alusta pitkäjänteiselle toiminnan kehittämiselle. Tässä 

mallissa kommunikaation sujuvuuden parantamiseksi suositaan 

toimittajiksi yleensä lähellä olevia toimittajia 

4. Osto innovaatiokanavana -mallissa hankintatoimen tehtävänä on etsiä 

toimittajia/kumppaneita, joilla on teknologiajohtajan asema markkinoilla, 

josta hankkijayritys voi hyötyä monella eri tavalla, kuten teknologian 

hyödyntäminen uusissa tuotteissa ja tällöin kilpailuedun saaminen 

markkinoilla. Tämän vuoksi tässä mallissa toimittajilla on keskeinen 

asema tuotekehitysprosessissa. 

(Lehtonen 2004, s. 91–92) 
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Yllä olevat johtamismallit vaativat hyvin erityyppistä osaamista hankintatoimelta. 

Vastakkainasettelun perustuvassa mallissa tärkein osaaminen hankintatoimelta on 

markkinahintojen tietämys, jolloin se pystyy myös ennustamaan hinnankehityksen 

tulevaisuudessa ja tällöin varautumaan siihen. Mitä tärkeämpi rooli on 

hankintatoimella yritysstrategian kannalta, sitä enemmän sen pitää ymmärtää 

liiketoiminta-alasta sekä teknologian että markkinoiden kehityksestä. (Lehtonen 

2004, s. 92) 

 

Yrityksellä voi olla monenlaisia hankintoja, joiden hankintoihin voidaan soveltaa 

erilaisia johtamis- ja ohjausmalleja. Ohjaustapojen käyttöä voidaan analysoida, 

esimerkiksi Peter Krajlickin kehittämän ostosalkkuanalyysin avulla (kuva 3). 

(Lehtonen 2004, s. 93) 

 

Tavalliset tuoteeet

KÄSITTELE 
TEHOKKAASTI

Nimikkeiden 
saatavuus

Ostovolyymi

Huono

Hyvä

Pieni Suuri

Volyymituotteet

HARKITSE 
OSTOPOLITIIKKAA

Pullonkaulatuotteet

VARMISTA 
SAATAVUUS

Strategiset tuotteet

KEHITÄ 
YHTEISTYÖTÄ

 

Kuva 3. Krajlickin ostosalkkuanalyysi (Lehtonen 2004, s. 93) 
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Kuvassa 3 nimikkeet ovat jaettu ostovolyymin ja saatavuuden perusteella neljään 

luokkaan: tavallisiin tuotteisiin, volyymituotteisiin, pullonkaulatuotteisiin ja 

strategisiin tuotteisiin. Hankintaprosessi pitää olla mahdollisimman tehokas kun 

puhutaan helposti saatavista pienen volyymien tuotteista ja tällöin hankintatoimi 

voi keskittyä paremmin kriittisempiin tuotteisiin. (Lehtonen 2004, s. 93–94) 

 

Suuri volyymisissa tuotteissa hankintatoimen on keskityttävä pienentämään 

hankintojen kokonaiskustannuksia esimerkiksi kilpailuttamalla tuotteet 

toimittajien kanssa tai valitsemalla avoin yhteistyö toimittajan kanssa, jolloin 

epäsuorat kustannukset pienentyvät. Pullonkaulatuotteissa hankinnan pitää 

varmistaa tuotteiden saatavuus, joka saattaa johtaa kustannuksien kasvamiseen. 

Suuri volyymisten ja vaikeasti saatavissa olevat tuotteet ovat yleensä yrityksen 

kannalta tärkeitä, jolloin hankintatoimen kannattaa tällöin kehittää toimittajien 

kanssa pitkäjänteistä strategista toimintaa, jolloin saatavuus saattaa parantua ja 

kokonaiskustannukset pienentyä.  (Lehtonen 2004, s. 93–94) 

 

3.1.6 Toimittajaverkoston muodostaminen 

 

Toimittajien lukumäärä on oleellisen tärkeä hankintojen kehittämisen ja 

hallinnoinnin kannalta. Mitä enemmän toimittajia on, sitä vaikeampi on kehittää 

toimintoja toimittajien kanssa ja sitä suuremmat ovat ohjaus- ja 

hallinnointikustannukset. Toimittajamäärä riippuu siitä, minkälaisina 

kokonaisuuksina hankinnat tehdään, sekä kuinka monta rinnakkaista toimittajaa 

on jokaiselle hankintakokonaisuudelle. (Lehtonen 2004, s. 94) 

 

Yritys voi hankkia itse kaikki tuotteet suoraan alkuperäisiltä toimittajilta tai 

ulkoistaa tämän ”systeemitoimittajalle”, joka hallinnoi tuotteiden ostoa 

alkuperäistoimittajilta (kuva 4). Tällöin asiakasyritys jakaa vastuuta toimittajien 

hallinnasta ”systeemitoimittajan” kanssa, joka selkeyttää ja yksinkertaistaa 

asiakasyrityksen hankintatoimintaa, mutta korostaa toimitusketjun hallintaa. 

Tallainen malli vaatii informaation sujuvaa ja läpinäkyvää kulkua 

asiakasyrityksestä ”systeemitoimittajan” kautta varsinaisille toimittajille.  

(Lehtonen 2004, s. 94–95) 
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Asiakasyritys

ToimittajaToimittaja Toimittaja

Systeemi- 
toimittaja

ToimittajaToimittaja Toimittaja

Asiakasyritys

Kuva 4. Systeemitoimittajamalli. (Lehtonen, 2004, s.95) 

 

Rinnakkaistoimittajien vähentäminen on ollut yleinen suuntaus teollisuudessa, 

jolloin toimittajien kanssa pystytään tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Jos 

hankintanimikkeelle on vain yksi toimittaja, voi riskinä olla puutetilanteet. Näitä 

riskejä voidaan pienentää huolellisella toimittajan valintaprosessilla tai 

valitsemalla mahdollinen kakkostoimittaja, joka paikkaa ongelmatilanteissa 

varsinaista toimittajaa. (Lehtonen 2004, s. 95) 

 

3.1.7 Hankintojen logistiikan hallinta 

 

Hankintojen logistiikan hallinnan ja ohjauksen tehtävänä on varmistaa täsmälliset 

hankinnat asiakastarpeisiin mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin. Tämän 

saavuttamiseksi tarvitaan laadukas tarveinformaatio ja sen nopea ja oikea aikainen 

välittäminen toimittajaketjussa eteenpäin. Näin ollen on tärkeää sopia ostaja- ja 

toimittajayritysten välisissä sopimuksissa toimitusaikaa ja toimitusvarmuutta 

koskevat yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan voidaan suunnitella toiminnan 

optimointi sekä tehtävien että vastuiden jako. (Haverila et al. 2005, s. 349)  
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4 Materiaalihallinta 
 

Materiaalihallinta käsittää yrityksen materiaalin, kuten raaka-aineiden tai 

lopputuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun hallintaa. Materiaalihallinnan 

tärkeys yritykselle on suuri, koska yrityksen kustannusrakenteessa 

materiaalihankintojen osuus on merkittävä. Näin ollen materiaalitoimintojen 

tehokas hallinta ja organisointi voi tuoda merkittäviä säästöjä hankinta-, varasto- 

ja jakelukustannusten optimoinnin kautta. (Haverila et al. 2005, s. 443) 

 

4.1 Materiaalihallinnan tavoitteet 

 

Materiaalihallinnalla on kaksi peruspäämäärää: 

 

1. Halutun palvelutason saavuttaminen, joka muodostuu tuotteiden 

saatavuudesta ja toimitusajoista. Materiaalihallintaa pitää kehittää siten, 

että se pystyy vastaamaan yrityksen johdon ja loppuasiakkaan vaatimaan 

palvelutasoa. Tämä palvelutaso on yksi keskeisimmistä strategisista 

päätöksistä palveluita/tuotteita valmistavassa yrityksessä. (Haverila et al. 

2005, s. 443) 

 

2. Kokonaiskustannusten minimointi materiaalihallinnassa, jotka koostuvat 

materiaalin hankintahinnasta, ostotilaus-, logistiikka-, varastointi-, puute- 

ja reklamaatiokustannuksista sekä materiaalivirheiden aiheuttamista 

epäsuorista kustannuksista. (Haverila et al. 2005, s. 443–444) 

 

Yllä olevat tavoitteet ovat yleensä ristiriidassa toistensa kanssa. Jos esimerkiksi 

halutaan pitää 100 %:n palvelutasoa, tarkoittaa tämä yleensä korkeita 

materiaalihallinnan kokonaiskustannuksia suurten varastojen takia, joten haluttu 

palvelutaso määrittää materiaalihallinnan kokonaiskustannuksien tason. 

Palvelutasoon voidaan vaikuttaa myös muutoin kuin varastoinnin avulla ja näitä 

keinoja ovat muun muassa asiakas- ja toimittaja yhteistyön kehittämisellä, 

toimitustiheydellä, informaation nopeuttamisella ja kysyntäennustamisella läpi 

koko toimitusketjun. (Haverila et al. 2005, s. 444–445) 
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4.2 Ennustaminen 

 

Kysynnän ennustaminen luo pohjan kaikelle strategiselle suunnittelulle ja 

päätöksenteolle toimitusketjussa. Ennustaminen on oma taiteen- ja tieteenlajinsa, 

jota kuitenkin nykypäivänä erilaiset matemaattiset laskenta- ja tilastointiohjelmat 

ovat tukemassa. (Schroeder et al. 2011, s. 241) 

 

Kysyntäennusteet tulevat lähes aina olemaan väärin. On hyvin harvinaista, että 

myynnin määrä sattuisi vastaamaan juuri tarkalleen ennustettua. Pieniin heittoihin 

kysynnän ja ennusteen erojen välillä on helppo reagoida lisätuotannon, 

suuremman varaston tai tilauksien uuden aikataulutuksen kautta, mutta suuret erot 

todellisen ja ennustetun kysynnän välillä voivat aiheuttaa valtavia vahinkoja 

yrityksille. (Schroeder et al. 2011, s. 241) 

 

Ajatellaan esimerkiksi, että tietynlaisen tuotteen kysynnäksi vuoden aikana on 

ennustettu 100 000 kappaletta. Kuitenkin vain 80 000 näistä saadaan myydyksi. 

Jäljellejäävät 20 000 kappaletta saattavat päätyä varastoon, ja työvoimaa saatetaan 

irtisanoa tuotantomäärien laskiessa. Yhtä huonona voidaan pitää tilannetta, jossa 

kysyntä on ennakoitu todellista pienemmäksi. Tuotanto joutuu koville, ja yritys 

saattaa joutua palkkaamaan lisää henkilökuntaa lyhyelläkin varoajalla ja kiireessä. 

Myyntiä saatetaan jopa menettää liian suuren kysynnän vuoksi, kun tuotteita ole 

tarjolla varaston tyhjennyttyä. (Schroeder et al. 2011, s. 241–242)  

 

Kysyntäennusteita käytetään suunniteltaessa muun muassa yrityksen seuraavia 

toimintoja: 

- Tuotanto: Aikataulutus, varaston hallinta, hankinnat 

- Markkinointi: Myynnin voimavarojen osoittaminen oikein, tarjoukset ja 

kampanjat, uusien tuotteiden lanseeraus 

- Taloushallinto: hankintojen ja sijoitusten suunnittelu ja aikataulutus, 

budjetointi 

- Henkilöstöhallinto: Työvoiman tarpeen arviointi, palkkaukset ja 

irtisanomiset 

(Chopra et al. 2004, s. 172) 
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Kysyntäennusteiden virheitä voidaan pyrkiä minimoimaan useilla eri tavoilla, 

esimerkiksi seuraavalla kolmella tapaa: Ensimmäinen, helpolta kuulostava tapa on 

parempi ennustaminen. Toinen tapa on tuoda lisää joustavuutta toimintoihin ja 

tilaus- ja toimitusketjuun. Kolmantena voidaan pyrkiä lyhentämään aikaa, joka 

ennusteen tulee kattaa (”lead time”-aikojen lyhentäminen). (Schroeder et al. 2011, 

s. 242) 

 

4.2.1 Erot lyhyen ja pitkän aikavälin kysynnässä 

 

Oman haasteensa ennustamiseen tuo kysynnän vaihtelevuus pitkällä ja lyhyellä 

aikavälillä. Vaikka kokonaiskysyntä olisikin helposti ennustettavissa, saattaa 

kaikkiin ennusteisiin luonnollisesti liittyvä epävarmuus estää yritystä 

investoimasta vastatakseen ennusteen todennäköisimmäksi osoittamaan 

kysyntään. Mikäli kysyntä osoittautuisikin ennustettua pienemmäksi, saattaisi 

tämä aiheuttaa kestämättömiä taloudellisia tappioita yritykselle. Ylituotanto 

puolestaan mahdollistaa paremman kyvyn tyydyttää lyhyen aikavälin piikkejä 

kysynnässä. (Slack et al. 2008, s. 73) 

 

Esimerkiksi kysynnän ollessa korkealla uuden tuotteen lanseerauksen jälkeen olisi 

kestämätöntä, ellei yrityksellä olisi toimittaa tuotetta ja näin vastata kysyntään. 

Tällä voisi olla pitkäaikaisiakin vaikutuksia yrityksen tuotteiden kysyntään – ja 

maineeseen. Kääntäen tosin, toisinaan joissakin tapauksissa kyvyttömyys vastata 

markkinoiden kysyntään saattaa jopa nostaa tuotteen – ja sitä kautta yrityksen 

arvoa. Tosin hyödyntääkseen tätä strategiaa tulee yrityksen markkina-aseman olla 

vakaa, ja sillä tulee olla varmuus siitä, ettei kukaan kilpailijoista pääse täyttämään 

tätä vapaata markkinarakoa. (Slack et al. 2008, s. 73) 

 

Tuotteiden tulevaisuuden kysynnän epävarmuuden lisäksi on mietittävä myös sitä, 

millä aikavälillä kysyntää pyritään ennustamaan. Yritys voi pyrkiä joko 

täyttämään piikin kysynnässä lyhyellä aikavälillä, tai tyydyttämään pitkän 

aikavälin kysyntää kokonaisuutena. (Slack et al. 2008, s. 73) 
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Lyhyen aikavälin korkea kysyntä voi kuitenkin olla matala verrattuna pitkän 

aikavälin kysyntään, mistä muodostuukin kysymys siitä, minkä aikavälin kysyntää 

pyritään ennustamaan ja millä kapasiteetilla siihen varaudutaan. (Slack et al. 2008, 

s. 73) 

 

4.2.2 Kysynnän ennustaminen 

 

Monien kirjallisuuslähteiden mukaan yritysten on hyvä tietää kysynnän 

käyttäytymisestä ennen kuin he voivat valita oikean ennustemetodin. Esimerkiksi 

jos kysyntä on epäsäännöllistä, niin perinteisten ennustemetodien käyttö voi olla 

väärä tapa ennustaa, koska kysynnällä ei ole sääntöjä. Tällöin on tärkeää 

analysoida kysynnän luonne ennen kuin voidaan valita ennustemalli. (Choy et al. 

2012, s. 260, 265) 

 

Ennustamismenetelmät voidaan jakaa kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 

menetelmiin. Ennustamismenetelmän valintaan vaikuttavat käytettävissä olevat 

ennustamisohjelmat ja resurssit, kysynnän luonne, ennusteen aikaväli, haluttu 

ennustustulos sekä tuotteen oman elinkaaren eri vaiheet. Ennustamismenetelmän 

pitää olla siis myös muunneltavissa ja päivitettävissä tarvittaessa. (Danese et al. 

2010, s. 208) 

 

4.2.3 Kvalitatiiviset menetelmät 

 

Laadulliset eli kvalitatiiviset ennustemenetelmät ovat menetelmiä, jossa käytetään 

subjektiivista näkemystä hyödyksi arvioidessa tulevaisuuden kysyntää. 

Kvalitatiivista menetelmää käytetään hyödyksi, esimerkiksi jos historiallinen 

kysyntätieto on puutteellista tai historiallisesta kysyntätiedosta ei voida suorasti 

ennakoida tulevaa kysyntää. (Salmi 2004, s. 4–5) 
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Yleisesti kvalitatiivissa ennustemenetelmissä hyödynnetään asiantuntijoiden 

näkemystä tulevaisuuden kysynnästä. Nämä asiantuntijat ovat yleensä 

säännöllisesti tekemisissä kysynnän kanssa, esimerkiksi myyjät, 

tuotannonsuunnittelijat ja tällöin heillä on myös parhain arvio tulevaisuuden 

näkymistä, joka auttaa ennusteen tekemisessä.  Numeerisia apukeinoja voidaan 

käyttää tukemaan asiantuntijoiden subjektiivisia arvioita. Varsinkin markkinoilla 

tapahtuva kilpailua, hintatasoa ja tuotteen saama vastaanottoa voidaan hyödyntää 

kysyntäarvioissa. (Salmi 2004, s. 5) 

 

Varsinaisia kvalitatiivisia ennustusmenetelmiä on monenlaisia, kuten esimerkiksi, 

konsensuspaneeli, jossa useampi asiantuntija muodostaa konsensusarvion 

kysynnästä. Delfoi-menetelmässä taas kyselyiden avulla pyritään keräämään 

tietoa asiantuntijoilta ja tätä saatua tietoa hyödynnetään uuden kyselyn 

laatimisessa. Samanaikaisesti alkuperäiset tiedot leviävät koko asiantuntijajoukon 

käytettäväksi ja arvioita täydennetään ja tarkennetaan seuraavalla kierroksella. 

(Salmi 2004, s. 5) 

 

4.2.4 Kvantitatiiviset menetelmät 

 

Kvantitatiivisten menetelmien jako voidaan tehdä kausaali- ja aikasarjatyyppisiin 

menetelmiin. Kummatkin mallit rakentuvat kysynnän pohjalta, mutta eroavat 

siinä, että kausaalimallissa kysyntää voidaan ennustaa ulkopuolisten tekijöiden 

perusteella, kun taas aikasarjamallissa kysynnän ennuste voidaan rakentaa 

menneisyyden kysynnän avulla. Molempia malleja voidaan myös yhdistää 

tarvittaessa, jos kysynnän luonne on riippuvainen sekä ulkopuolisista tekijöistä 

että menneisyyden kysynnästä. (Salmi 2004, s. 6) 

  

Aikasarjamallit ovat helpompia toteuttaa kuin kausaalimallit, koska 

aikasarjamallit perustuvat pelkästään kysynnän itsensä perusteella, joten malli ei 

itsessään vaadi lisäinformaatiota kysyntään vaikuttavista tekijöistä. 

Aikasarjamallien ymmärtämiseen ei välttämättä tarvita myöskään tilastollista 

asiantuntemusta, koska yksinkertaisimmat mallit ovat niin sanottuja ”ei-

tilastollisia malleja”, joiden ymmärtäminen on helppoa. (Salmi 2004, s. 6) 
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Kausaalimallit ovat puolestaan kompleksisimpia ja vaikeampia toteuttaa, koska 

niiden käyttö edellyttää kysynnän taustatekijöiden ymmärtämistä ja tutkimista. 

Myöskin tilastollisten menetelmien ymmärrystä vaaditaan kun kausaalimalleja 

käytetään kysynnän ennustamisessa hyödyksi. (Salmi 2004, s. 6) 

 

Kausaalimallit 

 

Kausaalimalleissa kysyntä muodostuu kysyntään vaikuttavista tekijöistä. 

Esimerkiksi jäätelön myyntiä voitaisiin mallintaa muun muassa 

myyntiajankohdan ja lämpötilan avulla. Tekijöiden ei tarvitse olla myöskään 

täysin ulkopuolisia liiketoiminnasta vaan myös esimerkiksi asiakaspalvelun 

laadulla tai määrällä saattaa olla vaikutusta kysyntään. Näiden tekijöiden ja 

muuttujien avulla voidaan siis yrittää projisoida kysyntää, koska kysyntä on 

riippuvainen näistä tekijöistä.  (Salmi 2004, s. 6–7) 

 

Kausaalimallien käyttäminen on kuitenkin monimutkaista, koska käyttäjien on 

ymmärrettävä tilastollisia menetelmiä, kuten lineaarisia, logaritmisia tai 

eksponentiaalisia menetelmiä, joiden avulla ennuste mallinnetaan tulevaisuuden 

kysynnäksi. Yleisesti ennusteentekijät ovat enemmän tekemisissä käytännön 

myynti- ja asiakastyössä, johon ei tarvita tilastollista osaamista. Toisaalta 

kausaalimallien rakentaminen vaatii kuitenkin syvällisen ymmärryksen kysyntään 

vaikuttavista muuttujista, jolloin mallinnusta tehtäessä tekijällä pitää olla sekä 

tilastollista osaamista että syvällistä ymmärrystä tuotteen markkinoista.  (Salmi 

2004, s. 6–7) 

 

Kausaalimallien hyvänä puolena on niiden selittävyys eli malli kertoo kysynnän 

takana olevista tekijöistä ja ilmiöistä ja eikä tällöin sokeasti seuraa vain 

historiallista kysyntää, vaan malli reagoi tulevaisuuden muuttujiin. Tällöin 

ennustemallia voidaan käyttää pidemmänkin ajan ennustamiseen. (Salmi 2004, s. 

6–7) 
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Kysynnän ominaisuutena voi olla myös niin sanottu ristikorrelaatio, jossa tuotteen 

kysynnällä on korrelaatio toisen tuotteen kanssa. Ristikorrelaatio voidaan 

havainnoida alla olevasta kuvaajasta 1, jossa tuotteen 2 kysyntä seuraa tuotteen 2 

kysyntää tietyllä viiveellä. (Altay et al. 2012, s. 275–276) 

 

 

Kuvaaja 1. Esimerkki kausaalimaisesta kysynnästä. 

 

Aikasarjamallit 

 

Aikasarjamallintamisessa hyödynnetään oletusta, että aikasarjan edelliset arvot 

ovat myös tulevaisuudessa säännönmukaisia. Tällöin kysyntää voidaan 

esimerkiksi ennustaa edellisen vuoden kysynnän perusteella. Kysynnän 

käyttäytymismalleja, jotka ovat sidoksissa aikaan, ovat muun muassa tasainen, 

kausittainen, satunnainen, epäsäännöllinen, syklinen tai jotain trendiä seuraava 

(laskeva tai nouseva) kysyntä. (Salmi 2004, s. 7–8) 

 

Trendiä seuraavassa kysynnässä kysyntä on luonteeltaan nousevaa tai laskevaa, 

joka havainnollistetaan tietyn aikajakson kysynnän trendilinjalla. Trendistä 

voidaan nähdä tuotteen kysynnän kasvu tai lasku pidemmällä aikavälillä, kuten 

kuvaajassa 2. (Sakki 2003, s. 108) 
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Kuvaaja 2. Esimerkki nousevasta ja laskevasta kysynnästä. 

 

Kausivaihtelussa kysynnässä kysynnän ominaisuutena voidaan nähdä kausittaiset 

piikit, joka toistuu tietyssä aikavälissä aina uudelleen ja uudelleen. Kuvaajasta 3 

voidaan havainnollistaa erään tuotteen kausivaihtelua – loppuvuoden kysynnässä 

on havaittavissa samanlaista kasvua vuosittain. Esimerkiksi talvivälineiden 

kysyntä voi olla korkeaa syksyllä ja talvella. (Salmi 2004, s. 7) 

 

 

Kuvaaja 3. Esimerkki kausittaisesta kysynnästä 

 

Satunnaisen kysynnän ominaisuuksiin kuuluu arvojen satunnaisuus, jolla ei ole 

korrelaatiota menneisyyden kanssa. Kuvaajasta 4 voidaan yrittää havainnollistaa 

säännöllisyyttä, jota todellisuudessa ei ole, vaan joka kuukausittainen kysyntä ei 

seuraa muuta kuin satunnaisuutta. (Choy et al. 2012, s. 261) 
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Kuvaaja 4. Esimerkki satunnaisesta kysynnästä. 

 

Epätasainen kysyntä (kuvaaja 5) muistuttaa satunnaista kysyntää, mutta sillä on 

kuitenkin tyypillisiä ominaisuuksia, jotka voidaan luokitella seuraavan laisesti:  

- Vaihteleva, jossa vaihteluilla on jonkinlainen korrelaatio menneisyyden 

kanssa 

- Harvinainen, jossa nollakysyntä voi jatkua pitkään 

- Hermostunut, jolloin kysyntä saattaa olla hetkittäistä ja suurta, mutta 

pidemmän aikavälin tarkastelulla kysynnällä ei ole havaittavissa 

korrelaatiota 

(Choy et al. 2012, s. 261) 

 

 

Kuvaaja 5. Esimerkki epätasaisesta kysynnästä. 
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Kuten kuvaajasta 6 voidaan havaita, tasaisessa kysynnässä trendilinja on tietyssä 

aikavälissä vaakasuoran mallinen. (Sakki 2003, s. 108) 

 

 

Kuvaaja 6. Esimerkki tasaisesta kysynnästä. 

 

Matemaattiset aikasarjaennustusmallit 

 

Aikasarjamallit perustuvat tilastollisten menetelmien hyödyntämiseen, jolloin 

arvioidaan malliin liittyvät muuttujat. Muuttujat eroavat kuitenkin kausaalimallin 

muuttujista, koska muuttujat eivät ole ulkopuolisia tekijöitä vaan muuttujana on 

kysyntä itse. Tällöin mallin rakentaminen on helpompaa, koska se ei vaadi 

syvempää tuntemista kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Tilastotieteen 

ymmärtäminen on kuitenkin yksi perusasioista, joita aikasarjamallintaminen 

vaatii. Tällaisia historiallisen kysynnän pohjautuvia ennustamiseen käytettäviä 

matemaattisia malleja ovat muun muassa keskiarvoon, liukuvaan keskiarvoon, 

eksponentiaaliseen tasoitukseen perustuvat laskentamallit. (Salmi 2004, s. 6–8) 

 

Keskiarvoon perustuva ennustaminen on hyvä menetelmä, jos kysyntä on 

vuodesta toiseen tasaista, mutta kysyntä vaihtelee satunnaisesti kuukausittain 

keskiarvon molemmin puolin. Liukuva keskiarvo -menetelmässä kysynnän 

keskiarvo lasketaan liukuvana eli jokaisessa uudessa ennusteessa keskiarvo 

muodostuu tietyn sovitun ajanhetken keskiarvosta, esimerkiksi uusi ennuste 

tehdään aina edeltävän kuuden kuukauden keskiarvosta. Tällöin ennuste reagoi 

tarvittaessa kysynnän trendiin eli esimerkiksi jos tuotteen kysynnän trendi olisi 

aleneva, niin tulevaisuuden ennustekin olisi laskeva. (Sakki 2003, s. 106) 
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Eksponentiaalisessa tasoituksessa keskiarvo painotetaan tietyn ajanjakson 

mukaan. Ennusteen reaktiivisuus siis riippuu keskiarvon painotuksesta. Jos 

painotus kohdistuu lähiajan ajankohtaan, reagoi ennuste tällöin myös enemmän 

lähiajan muutoksiin. Tässä mallissa siis uudessa ennusteessa on X prosenttia 

edellisen kauden historiallista kysyntää ja Y prosenttia vanhaa ennustetta. Tällöin 

historiallinen ennuste ja todellinen kysyntä vaikuttavat uuteen ennusteeseen 

jatkuvasti pienemmillä painoarvoilla eli toisin sanoen aiempien kausien vaikutus 

vähenee eksponentiaalisesti ja tästä myös on tullut nimi eksponentiaalinen 

tasoitus. (Sakki 2003, s. 107) 

 

Eksponentiaalisen tasoituksen malli voidaan ilmaista alla olevalla tavalla (Sakki 

2003, s. 107): 

 

- uusi ennuste = (1-α) × vanha ennuste + α × edellisen kauden todellinen 

kulutus 

 

Kerroin α edustaa painokerrointa nollan ja yhden välillä. Tavallisesti ennusteen 

laskentakaava esitetään kuiteinkin seuraavasti: 

 

- uusi ennuste = edellinen ennuste + α × (edellisen kauden todellinen 

kulutus – samalle kaudelle edellisellä kerralla laadittu ennuste) vanha 

ennuste + α × edellisen kauden todellinen kulutus 

 

Yllä olevassa sulkulausekkeessa on siis ennustevirhe sisällä, joten uudessa 

ennusteessa se kerrotaan sovitulla α-kertoimella mukaan. Esimerkiksi alla on 

laskettuna esimerkillä tietylle ajankohdalle ennuste: 

 

- edellinen ennuste = 50 

- edellisen kauden todellinen kulutus = 60 

- α = 0,5 

 

- uusi ennuste = 50 + 0,5 × (60 - 50) = 55 
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Eksponentiaalinen tasoitus mallina on hyvin käyttökelpoinen, koska 

menneisyyden parametrit ovat yleisesti saatavilla, joten ainoaksi haasteeksi jää α-

kertoimen määrittäminen. α-kertoimen määrittäminen riippuu tuotteesta, jolle 

ennuste laaditaan. Mikäli α-kerroin on lähellä ykköstä, saa edellisen kauden 

todellinen kysyntä enemmän painoarvoa ja jos taas α-kerroin on lähempänä 

nollaa, saa edellinen ennuste enemmän painoarvoa. (Sakki 2003, s. 108) 

 

Alhainen α-kerroin sopii parhaiten vakaaseen tilanteeseen, kun taas korkea α-

kerroin soveltuu paremmin kausiherkkiin kysyntöihin. Näin ollen on tärkeää tietää 

kyseisen tuotteen menekin luonne, jotta voidaan määrittää oikea α-kerroin, jos 

eksponentiaalista tasoitusta käytetään ennustemallina. (Sakki 2003, s. 108) 

 

4.2.5 Ennusteprosessin merkitys 

 

Oikean ennustemetodin valitseminen ei kuitenkaan takaa hyvää ennustetarkkuutta, 

jos itse ennusteprosessinhallinta laiminlyödään eli on hyvä tutkia miten prosessit 

ovat suunniteltu ja hallittu. Ennusteenhallinta sisältää päätöksiä kuinka 

informaatio kerätään ja mitä työkaluja siihen käytetään sekä mitä informaatiota 

kerätään. (Danese et al. 2010, s. 204–206) 

 

Myös vastuualueet yrityksen organisaatiossa pitää selvittää eli että kuka on 

vastuussa ennusteprosessien eri vaiheista ja miten nämä vastuut jaetaan. On hyvä 

myös tutkia kuinka ennustetta käytetään että mitataan yrityksen sisällä että 

toimittajilla.  Yllä olevien seikkojen avulla voidaan minimoida itse prosessista 

koituvia ennustevirheitä ja näitä asioita käydäänkin alla olevissa kappaleissa 

tarkemmin läpi. (Danese et al. 2010, s. 204–206) 
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4.2.6 Ennustetarkkuuden mittaaminen 

 

Ennustarkkuuden mittaaminen ja laskeminen on edellytys sille, että yritys pystyy 

parantamaan ennustamistaan. Esimerkiksi, jos ennustetarkkuus ei ole kovin 

hyvällä tasolla, on yrityksen mietitettävä onko valittu ennustemalli oikea 

kyseiselle tuotteelle. Näin ollen ennusteen ja myöhemmin realisoituneen kysynnän 

erotusta on koko ajan seurattava ja tallaisia ennustevirheen seurannan mittareita 

ovat esimerkiksi absoluuttinen keskivirhe, keskivirheen neliö ja keskivirheen 

neliö. (Sakki 2003, s. 110) 

 

Absoluuttinen keskivirheessä ennustevirheiden summa jaetaan ennusteiden 

lukumäärällä. Tulos on mitattu samoilla yksiköillä kuin alkuperäinenkin aikasarja, 

joten sen ymmärtäminen on helppoa. Alla on esitetty matemaattisesti 

absoluuttinen keskivirheen laskentakaava (Sakki 2003, s. 110): 

 

- absoluuttinen keskivirhe =
∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
 

 

Keskivirheen neliö on toinen tapa laskea ennustetarkkuutta. Tässä laskentatavassa 

ennustevirheiden neliösumma jaetaan ennusteiden lukumäärällä. Neliösumman 

avulla mittarille saadaan positiivinen arvo. Tämä laskentatapa on myös paljon 

herkempi, koska se antaa suurille virheille enemmän painostusta, jolloin tuloksena 

voi olla paljon isompi ennustevirhe absoluuttisessa keskivirheessä. Keskivirheen 

matemaattinen laskentakaava voidaan esittää seuraavasti (Sakki 2003, s. 110): 

 

- keskivirheen neliö =
∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)2

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
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Kolmas tapa laskea ennustevirhettä on laskea keskivirheestä neliöjuuri. Tässäkin 

mallissa, kuten edellisissäkin, arvot ovat samassa muodossa kuin alkuperäinen 

aikasarja, jolloin tulosta voidaan verrata alkuperäiseen informaatioon.  Alla on 

esitetty keskivirheen neliöjuuren matemaattinen laskentakaava (Sakki 2003, s. 

110): 

- keskivirheen neliöjuuri = √ ∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)
2

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
   

 

Variaatiokertoimen kautta virheitä voidaan vertailla eri ennusteissa. Tämä 

variaatiokerroin lasketaan absoluuttisen keskivirheen suhteesta toteutuneeseen 

keskiarvoon. Tämä prosenttiluku ilmaisee kuinka suuri ennustevirhe verrattaessa 

toteutuneeseen kysyntään. (Sakki 2003, s. 110) 

 

4.3 Varastoiminen 

 

Materiaali- ja tuotevarastot ovat lähes välttämättömiä yrityksille. Varastot auttavat 

turvaamaan yrityksen toimituskykyä. Varastointiin kuitenkin sitoutuu paljon 

yrityksen pääomaa ja varastointi aiheuttaa monenlaisia kustannuksia, kuten 

käsittelykustannuksia, joten varastointi on merkittävä kustannustekijä yritykselle. 

Suuret varastot ovat myös riskitekijä yritykselle, koska varastotuotteet voivat 

vanhentua varastossa aiheuttaen hukkaa. (Haverila et al. 2005, s. 445–447)   

 

Yrityksissä tapahtuvaa varastointia perusteellaan monenlaisilla tarpeilla: 

toimituskyvyn turvaavat varastot eli puskurivarastot, kausivaihteluiden hallintaan, 

työvaiheiden kytkemiseen eli välivarastot. Myös valmistuksen taloudellisesta 

eräkoosta, kuljettamisesta ja siirroista aiheutuu varastoja. Toimintojen virheiden 

varalta pidetään myös varastoja. (Haverila et al. 2005, s. 445–447)  
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4.3.1 Varastoinnin suunnittelu 

 

Varastojen suunnittelun lähtökohtana ovat tuotteiden kysyntäennusteet sekä 

varastojen palvelutaso. Varastojen koot suunnitellaan siten, että eri 

kysyntätilanteissa pystytään saavuttamaan haluttu palvelutaso. (Haverila et al. 

2005, s. 449–450) 

 

Halpojen varastotuotteiden tilaamiskustannukset ovat yleensä suuret verrattuna 

varastointikustannuksiin. Tämän takia näitä tuotteita kannattaa hankkia suurissa 

erissä varastoon. Suurten erien etuina ovat myös paljousalennukset. (Haverila et 

al. 2005, s. 449–450) 

 

4.3.2 Varmuusvarastot 

 

Varmuusvarastojen avulla yritys voi suojata itseään ennustevirheiden aiheutumista 

ongelmista. Varmuusvarastojen laskentaan tarvitaan tieto historiallisen kysynnän 

hajonnasta. Tällä hajonnalla tarkoitetaan siis keskimääräistä poikkeamaa 

historiallisen kysynnän keskiarvosta eli toisin sanoen keskihajontaa. Tätä 

menetelmää voidaan käyttää vain tasaisen kysynnän tuotteille, koska tasaisesta 

kysynnästä saadaan luotettava keskiarvo laskettua, kun taas satunnaiselle 

kysynnälle tämä ei ole mahdollista. Varmuusvarastot voidaan laskea siten 

esimerkiksi alla olevan kaavan mukaan (Sakki 2003, s. 111): 

 

- Varmuusvarasto =𝑘𝑠√L   

 

Laskukaavassa L on hankinta-aika, s on keskihajonta ja k on varmuuskerroin, joka 

voi vaihdella halutun toimituskykyprosentin mukaan. Nämä varmuuskertoimet 

ovat lueteltu alla olevassa listassa, josta myös huomataan, että kerroin nousee 

huomattavasti kun lähestytään 100 %:n toimituskykyä. Näin ollen myös 

varmuusvaraston koko ja arvo kasvaa, joten 100 %:n toimituskyky ei välttämättä 

ole yritykselle kannattavaa, johtuen pääoman sitoutumisesta. (Sakki 2003, s. 111) 
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Haluttu toimituskyky  Varmuuskerroin k  

50 %     0 

75 %     0,67 

90 %     1,28 

95 %     1,64 

99,9 %     3,09 

 

Esimerkiksi jos tuotteella keskihajonta on 20 kpl, hankinta-aika on 5 viikkoa ja 

halutaan, että toimituskyky on 95 % eli k on 1,64, niin saadaan varmuusvarastoksi 

73 kpl. Kun taas jos samalle tuotteelle halutaan toimituskyvyksi 99,9 %, on 

varmuusvarasto kasvanut jo 138 kpl:ksi. Tämä tarkoittaa kyseisen tuotteen 

varmuusvaraston arvon kasvua 88 %:lla. (Sakki 2003, s. 111) 

 

Keskihajonnan jatkuva seuraaminen ja uudelleen laskeminen on tärkeää, jos 

varmuusvarastot lasketaan yllä olevan kaava mukaan, jotta vältytään turhien 

varmuusvarastojen syntymiseltä. Yrityksen on hyvä myös muistaa, että 

varmuusvarastot eivät ole yksinään ainoa keino vaikuttaa toimituskykyyn. 

Esimerkiksi hankinta-ajan lyhentämisellä voidaan saada parempi toimituskyky ja 

pienentää myös varmuusvarastoja. (Sakki 2003, s. 111) 

 

4.3.3 Varastovalvonta 

 

Varastovalvonta on tärkeä osa toiminnanohjauksessa. Esimerkiksi 

varastonimikkeiden saldo on keskeinen lähtötieto monissa toiminnanohjauksen 

suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa. Näitä tilanteita ovat muun muassa 

tuotantoerien suunnittelu tai toimitusaikojen määrittely. Saldovirheet ja muut 

ongelmat varastovalvonnassa aiheuttavat monesti turhia lisäkustannuksia ja 

vaikeuttavat myös toiminnanohjausta sekä saattavat pidentää toimitusaikoja. 

(Haverila et al. 2005, s. 450–453) 
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Varastovalvonnassa voidaan käyttää muun muassa seuraavia menetelmiä; 

hankinta tilauksen perusteella, varastokirjanpitoa, visuaalista valvontaa, 

inventointia tai että toimittaja vastaa materiaalitilanteen valvonnasta eli VMI 

(Vendor Managed Invetory). (Haverila et al. 2005, s. 450–453) 

 

Visuaalisessa valvonnassa materiaalin määrää tarkkaillaan varastointipisteessä. 

Tilaus tapahtuu, kun varastomäärä alittaa tietyn ennalta määritetyn rajan. 

Esimerkiksi kaksilaatikkomenetelmän perusteena käytetään visuaalista valvontaa. 

Kun ensimmäinen laatikko tyhjenee, otetaan toinen laatikko käyttöön ja samalla 

tehdään täydennystilaus. Jokaisessa laatikossa on oma korttinsa, joka määrittelee 

tilattavan tuotteen ja sen eräkoon. Laatikoiden erämäärät on mitoitettu siten, että 

ne riittävät nimikkeen toimitusajan verran. Visuaalinen valvonta sopii halvoille 

nimikkeille, joiden kysyntä on tasaista ja toimitusaika on lyhyt. Muun muassa 

mutterit, aluslevyt ja ruuvit ovat näitä tuotteita. (Haverila et al. 2005, s. 450–453) 

 

Varastokirjanpidossa voidaan käyttää tiettyjä tilauspisteitä, joiden avulla tehdään 

tilaus. Esimerkiksi tilauspiste voi olla tietojärjestelmässä, joka ilmoittaa ostajalle 

kun tämä nimikkeen tilauspiste on alitettu ja tällöin järjestelmässä syntyy 

tilauskehote. Näin ollen ostajalla on hankintavastuu kyseisestä nimikkeestä 

sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Näitä nimekkeitä ovat tyypillisesti muun 

muassa sellaiset tuotteet, joiden kysyntä on epätasaista. (Haverila et al. 2005, s. 

450–453) 

 

VMI:ssä toimittaja on vastuussa siitä, että varastotuotteita riittää. Näille 

varastotuotteille on määritelty oma varastopaikkansa, joita toimittaja käy 

täyttämässä tarpeen mukaan, esimerkiksi kerran viikossa. Täytön tapahtuessa 

toimittaja tarkastaa kaikkien valvomiensa tuotteiden varastot. VMI-tuotteiksi 

sopivat nimikkeet, joilla on lyhyt toimitusaika ja kulutus ovat suhteellisen tasaista. 

VMI-nimikkeitä ovat muun muassa ruuvit ja mutterit. VMI on kannattava silloin 

kun varastointikustannukset ovat pienet verrattuna varastovalvonta- ja 

tilauskustannuksiin. (Haverila et al. 2005, s. 450–453) 
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5 Toiminnan kehittäminen 
 

Toimivat prosessit voivat auttaa organisaatiota tehokkuuteen ja oikeiden asioiden 

tekemiseen oikein, ja samalla organisaatiolla on selkeästi tiedossa, miten kukin 

osa-alue liittyy prosessin kokonaisuuteen. Yrityksen toiminnan kehittämiseen on 

monia, ellei lukemattomia, eri tapoja. Aina toiminnan kehittämistä suunniteltaessa 

on aluksi oltava tiedossa, mitä tavoitteita toiminnoilla ja yrityksellä on.  

Muutosten ja kehitystoimenpiteiden onnistunut läpivienti edellyttää lisäksi aina 

ymmärrystä siitä, mihin nykyisen toiminnan asioihin kukin muutos vaikuttaa. 

Kehittämisprojektien toteutus voi tarkoittaa nykyisen toiminnan rakenteellista 

uudistamista tai jopa aivan uusien toimintaprosessien tai -tapojen luomista. 

(Tuomi et al. 2009, s. 71) 

 

Nykyiset toimintaprosessit on pystyttävä kuvaamaan tarkkaan niin, että näihin 

kuvauksiin voidaan selkeästi määrittää tarvittavat muutokset. Hyvin tehdyt 

prosessikuvaukset ovat siis hyvin oleellisia toimintaprosessien kehittämisessä. 

Kehitystyötä aloitettaessa on hyvä kartoittaa lähtötilanne esimerkiksi 

toimintokuvien avulla. Kun tiedetään lähtötilanne, on helpompaa huomata 

ongelmakohdat ja tätä kautta päästä tavoitteisiin. Yleensä toiminnan kehittäminen 

tapahtuu konkreettisen kehitysprojektin avulla, joka toteutetaan 

toimintasuunnitelman avulla. Toimintasuunnitelman tulisi olla yleisesti tiedossa 

läpi organisaation, jotta tavoitteet ovat eri sidosryhmien tiedossa. (Lindroos et al. 

2010, s. 153, 174, 192) 

 

Toimintoja ja niiden kehittämistä voidaan mitata eri mittareiden avulla. 

Toimintojen suorituskykymittareita ovat esimerkiksi laatu-, kustannus-

/tuottavuus-, asiakastyytyväisyys- ja reagointikyky- eli joustavuusmittarit. 

(Lindroos et al. 2010, s. 175) 

 

Mittareiden tehtävänä on kertoa koko nykytilanne, jotta sitä voidaan lähteä 

parantamaan. Niiden avulla voidaan selvittää alkutilanteen ongelmakohdat, miten 

kehitystoimenpiteet ovat vaikuttaneet, sekä miltä toimintaympäristö näyttää 

toimenpiteiden jälkeen. (Klubeck 2015, s. 1) 
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Esimerkiksi tuotantoprosessia voidaan mitata läpimenoajalla. Jos 

toiminnankehittämisen jälkeen yrityksen läpimenoaika on lyhentynyt, on projekti 

tältä osin onnistunut. Toiminnan kehittämiseen liittyy erilaisia periaatteita, joiden 

avulla voidaan löytää kehityskohteita. Näitä kehittämisen periaatteita ja työkaluja 

ovat muun muassa kalanruotokaavio (Ishikawa), Lean-ajattelu, ja ABC-analyysi, 

joita käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. Näiden työkalujen oikeaoppinen 

käyttö ei kuitenkaan yksin takaa kehitystyön onnistumista. Taitava 

projektijohtaminen kehitysprojektia määritettäessä, priorisoitaessa, ajoitettaessa ja 

resursoitaessa, on tärkeä osa prosessin kehittämistä ja vahvasti sidoksissa 

kehitysprojektin konkreettisiin tuotoksiin. (Lindroos et al. 2010, s. 171) 

 

5.1 Kalanruotokaavio 

 

Professori Kaoru Ishikawa kehitti kalanruotokaavion vuonna 1943 selittääkseen 

Kawasaki Steel Worksin insinööreille, kuinka erilaiset tuotantoon vaikuttavat 

tekijät voidaan tunnistaa, ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Ishikawan 

kalanruotokaavio, toiselta nimeltä myös syy-seurauskaavio, on vielä tänäkin 

päivänä yksi käytössä olevista toiminnankehittämisen työkaluista ja sitä käytetään 

yleensä ongelmien järjestelmälliseen ratkaisemiseen (syy-seuraus). Kaavio 

havainnollistaa, kuinka eri asiat ja syyt vaikuttavat prosessin lopputulokseen, 

seuraukseen. Sen avulla voidaan ryhmitellä lopputulokseen vaikuttavat tekijät tai 

mahdolliset ongelmakohteet ja esittää näiden yhteys toisiinsa.  

Kalanruotokaaviossa jokainen ryhmä tai asia sijoitetaan omalle ruodolle 

esittämään yhteyksiä ja seurauksia (kuva 5). (Van Aartsengel et al. 2013, s. 455–

458) 



   42 

      

 

Kuva 5. Esimerkki Ishikawan kalanruotokaaviosta. 

 

Kun kalanruotokaaviota käytetään ongelmanratkaisuun, sijoitetaan ruodon päähän 

ongelma ja ruodoissa esitellään ryhmät, jotka ovat pääsyitä ongelmaan. Näihin 

ryhmiin, jotka aiheuttavat ongelmia, yritetään löytää omat syyt ja ratkaisut. 

Kalanruotokaavio toimii pohjana ongelmanratkaisulle parhaiten, kun mukaan 

työryhmään on sisällytetty asiantuntijoita kultakin pääsyyn osa-alueelta. Näin 

ollen kaaviota hahmoteltaessa voi olla tarkoituksenmukaista ottaa esimerkiksi 

tavarantoimittajan tai asiakkaan edustaja mukaan työhön. Horisontaalisten ja 

viistojen viivojen käyttäminen mahdollistaa useiden eritasoisten ongelmien 

tunnistamisen ja kuvaamisen prosessissa. (Kuster et al. 2015, s. 399) 

 

5.2 Lean 

 

Lean-ajattelu on yksi lukuisista tuotannollisen toiminnan kehittämisperiaatteista. 

Lean-toiminnassa keskitytään erilaisten turhuuksien poistamiseen paitsi 

analysoimalla jokainen prosessin osa itsenäisenä toimintonaan, myös 

ymmärtämällä prosessi kokonaisuutena. Turhuuksia ovat toimintojen osat, jotka 

eivät tuo toiminnalle lisäarvoa, mutta aiheuttavat kustannuksia ja viiveitä 

prosessissa. (Chiarini 2013, s. 7) 
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Näitä turhuuksia ovat muun muassa turhat kuljetukset, varastot, liike, odotusaika 

ja ylituotanto. Arvoksi Lean-ajattelussa puolestaan ymmärretään kaikki ne 

toiminnot tai prosessit, joista asiakas olisi valmis maksamaan. (Wu et al. 2013, s. 

52) 

 

Lean-ajattelun avulla yritys voi pyrkiä parantamaan asiakastyytyväisyyttä, 

työnlaatua, pienentämään toiminnan kustannuksia sekä lyhentämään tuotannon 

läpimenoaikaa. Lean-ajattelun tavoitteena on se, että oikea määrä oikeanlaatuisia 

oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisina, 

samalla karsien kaikkea turhaa pois sekä olemalla avoimia muutoksille ja 

joustavia. (Gupta 2015, s. 15) 

 

Lean-ajattelu tarjoaa monia työkaluja näiden turhuuksien eliminoimiseen. Näitä 

työkaluja ovat muun muassa 5S-ohjelma, jatkuva kehittäminen ja pitkän 

tähtäyksen ajattelu. Kuvassa 6 on esitelty 5S-ohjelman periaate. 5S-nimi tulee 

japaninkielisistä sanoista seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. (Liker 2008, s. 

150–151) 

 

Lajittele

(Seiri)

Järjestä

(Seiton)

Puhdista

(Seiso)

Standardoi

(Seiketsu)

Ylläpidä

(Shitsuke)

 

Kuva 6. 5S - hukan eliminointi (suluissa japaninkieliset nimet)- (Liker 2008, s. 150–151) 
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5S-ohjelma rakentuu viidestä vaiheesta, jotka seuraavat toisiaan: 

1. Lajittele – käy tavarat läpi ja heitä menemään kaikki turha. 

2. Järjestä – tee ja merkitse jokaiselle asialle paikkansa. 

3. Puhdista – siivoa ympäristö. 

4. Standardoi – laadi säännöt, joiden avulla kolme ensimmäistä S:ää toteutuu 

jatkossakin. 

5. Ylläpidä – suorita johdonmukaisia tarkastuksia, joilla jatketaan jatkuvan 

parantamisen prosessia. 

(Liker 2008, s. 150–151) 

 

Yksi Lean-ajattelun perusperiaatteista on jatkuva kehittäminen. Jokaista prosessia 

ja aktiviteettia tulisi jatkuvasti arvioida, ja poistaa esteitä parannuksien tieltä. 

Jatkuvan kehittäminen johtaa väistämättä tehokkuuden paranemiseen ja 

taloudellisiin tuloksiin. Tähän vaaditaan kuitenkin jatkuvaa huomiota ja 

sitoutumista jokaisen osaston johtoportaassa. (Chiarini 2013, s. 51) 

 

Lean-työskentelyssä käytetään usein yhdessä 5S-ohjelman kanssa Kaizen-

työryhmiä. Kaizen-työryhmät, tai Kaizen-tapahtumat ovat nopeita, useimmiten 

noin viikon mittaisia kehitysprojekteja, joissa tiimi keskittyy etsimään turhuuksia 

prosesseissa tai ratkaisua jo tiedossa olevan ongelman ratkaisemiseen tai 

turhuuden poistamiseen. Kaizen-tapahtuman lyhyt ja nopea – noin viikon 

mittainen – kesto mahdollistavat ripeän tarttumisen epäkohtaan, tietämyksen 

jakamisen suuremmalle osalle henkilökontaa, sekä auttaa koko organisaatiota 

ymmärtämään, että turhuuksien poistaminen on arvoltaan organisaatiolle kaikkia 

muita meneillään olevia projekteja tärkeämpää. (Chiarini 2013, s. 63–65) 
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5.3 ABC-analyysi 

 

Yrityksen toiminta saattaa tarvita useita tuhansia nimikkeitä, jotta se pystyy 

myymään tuotteitaan asiakkaille. Tällöin osto, valmistus tai myynti ei välttämättä 

pysty hallitsemaan kaikkia nimikkeitä yhtä tehokkaasti ja eikä se välttämättä ole 

edes tarpeellistakaan. Tätä varten yrityksen olisi hyvä analysoida nimikkeistä ne 

tärkeimmät ja keskittyä niihin. (Sakki 2003, s. 91) 

 

Tallaisessa analyysissa voidaan käyttää ABC-analyysia avuksi. ABC-analyysillä 

voidaan luokitella nimikkeet eri parametrein, esimerkiksi parametreina voidaan 

käyttää euromääräisiä myyntilukuja. Mitä enemmän euroja nimike tuo yritykselle, 

sitä tärkeämpi se on yritykselle. Tallaisella lähestymistavalla pystytään saamaan 

käsitys siitä, mihin resursseja pitää käyttää ja miten materiaalinohjaus pitää 

suunnitella. (Sakki 2003, s. 91) 

 

Luokittelujaottelut voidaan tehdä esimerkiksi alla olevan mukaan: 

- A-luokka: nimikkeet, jotka muodostavat 80 % euromääräisestä myynnistä 

- B-luokka: nimikkeet, jotka muodostavat 15 % euromääräisestä myynnistä 

- C-luokka: nimikkeet, jotka muodostavat 5 % euromääräisestä myynnistä 

 

ABC-analyysissä on tärkeää ymmärtää että ryhmittely tehdään nimikekohtaisesti, 

eikä esimerkiksi tuoteryhmittäin, koska tuoteryhmässä yksittäinen nimike voi 

vääristää kokonaiskuvaa. Tällöin jos yksittäiset nimikkeet lasketaan yhteen ja 

tuloksia käsitellään vain tuoteryhmittäin, voi tietty tuoteryhmä nousta A-luokkaan 

vaikkakin A-luokkaan pitäisi nostaa vaan tuoteryhmän tietty nimike. (Sakki 2003, 

s. 91) 
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ABC-analyysi on hyvä työkalu jaottelemaan nimikkeitä ja ymmärtämään niiden 

vaikutusta yrityksessä, mutta on myös hyvä ymmärtää että analyysin tulos ei 

välttämättä kerro kaikkea nimikkeistä. Esimerkiksi ABC-analyysin tulos voi 

luokitella jonkin nimikkeen C-luokkaan, koska kyseisen nimikkeen 

euromääräinen myynti on vähäistä, mutta saattaa olla, että kyseinen nimike on 

pakollinen nimike, jonka avulla myydään A-luokan nimikkeitä, jolloin C-luokan 

nimikettä ei voida suoranaisesti ohjata kuin muita C-luokan nimikkeitä. (Sakki 

2003, s. 92) 

 

ABC-analyysin tietona käytetään menneisyyden tietoja, jotka eivät välttämättä 

kerro nimikkeiden tulevaisuudesta kaikkea, esimerkiksi uusi tuote saattaa päätyä 

C-luokkaan, koska euromääräinen myynti on ollut vähäistä johtuen sen 

markkinoilla olevalla ajasta. Tämän takia on hyvä, että jokaisen luokan nimikkeet 

käydään myös muulla tavoin läpi, jotta kaikki tarvittavat asiat käydään läpi ennen 

kuin päätetään jatkotoimenpiteistä. (Sakki 2003, s. 92)  
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6 Yritys Y 
 

Tutkimuskohteena olevan Yritys Y:n liiketoimintana on tuottaa 

kokonaisratkaisuja erilaisille ja erikokoisille asiakkaille. Asiakkaat vaihtelevat 

valtioista pieniin yrityksiin, joten näin ollen myös kokonaisuusratkaisut ja tuotteet 

varioivat suuresti. Yritys Y:n liiketoiminnat voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

infrastruktuuriliiketoimintaan, päälaiteliiketoimintaan ja lisälaiteliiketoimintaan, 

joista kerrotaan lyhyesti seuraavissa kappaleissa. 

 

6.1 Infrastruktuuriliiketoiminta 

 

Infrastruktuuriliiketoiminta tarjoaa asiakkaille infrastruktuuriratkaisuja, jotka 

luovat perustan päätelaitteiden käytölle. Nämä kokonaisvaltaiset tuoteratkaisut 

mahdollistavat myös kilpailijoiden päätelaitteiden toimimisen infrastruktuureissa, 

koska teknologian pohjana on standardi, jota eri maat käyttävät. Näin ollen myös 

kilpailu toimialalla on kovaa. 

 

6.2 Päätelaiteliiketoiminta 

 

Päätelaiteliiketoiminta keskittyy tarjoamaan erilaisia päätelaitesovelluksia 

erilaisien loppukäyttäjien tarpeisiin. Nämä päätelaitteet voivat toimia joko 

yrityksen omassa tai kilpailijan valmistamassa infrastruktuuriverkostossa. 

 

6.3 Lisälaiteliiketoiminta 

 

Yritys Y:n lisälaiteliiketoiminnan perusteena on tarjota varsinaisille päätelaitteille 

kokonaislisäarvoa erilaisilla lisälaitteilla, esimerkiksi helpottamalla päätelaitteen 

käyttöä. Tässä työssä keskitytään juuri lisälaiteliiketoiminnan strategiseen 

materiaalihallinnan parantamiseen ja siitä syystä on hyvä ymmärtää miten koko 

lisälaiteliiketoiminta toimii, jolloin voidaan löytää optimaalinen strategia 

materiaalihallinnan parantamiseen. 
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Yritys Y on laatinut vuonna 2006 lisälaiteliiketoiminnan strategian, jonka 

päämääränä oli saavuttaa isompaa markkinaosuutta pääte- ja lisälaitemarkkinoista 

laajentamalla suuresti lisälaiteportfoliota. Ja tämä on näkynytkin 

lisälaiteportfolion laajenemisessa 50 nimikkeestä 400 nimikkeeseen näiden 

vuosien aikana. Tällä hetkellä lisälaitteita on 416 nimikettä. 

 

6.4 Hankintatoimi 

 

Yritys Y kuuluu isompaan emoyhtiöön, jonka liiketoiminnot varioivat suuresti. 

Yritys Y:n emoyhtiö on nähnyt järkevänä eriyttää hankinnat omaksi 

kokonaisuudeksi, jolloin hankintaorganisaatio voisi toteuttaa hankintoja isommilla 

volyymeillä ja järkevimmillä kokonaisuuksilla tarjoten tällöin liiketoiminnoille 

hankinnat pienemmin kokonaishankintakustannuksin. Kuvassa 7 on pyritty 

havainnollistamaan Yritys Y:n tähän työhön oleellisten organisaatioiden paikat 

organisaatiorakennekuvalla. Ja kuten kuvasta 7 huomataan, on rakennekuva 

pelkistetty suuresti eli siihen ei ole otettu huomioon kaikkia mahdollisia 

organisaatioita. 

 

 

Kuva 7. Yritys Y:n hankintatoimen paikka organisaatiomallissa. 
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Yritys Y:n hankintaorganisaatio on jaettu kahteen organisaatioon ja osastoon: 

strategiseen ostoon, joka on oma organisaatio ja operatiiviseen ostoon, joka on osa 

toimitusketjuorganisaatiota. Vastuut ja tavoitteet ovat pyritty jakamaan aivan kuin 

työn alussa kappaleessa 3.1.3 määritetään: 

 

Strateginen osto vastaa hankintastrategian laadinnasta, uusien toimittajien 

kartoittamisesta, valinnasta ja arvioinnista yhdessä yrityksen tuotepuolen kanssa. 

Strateginen osto myös neuvottelee sopimusten tekemisestä toimittajien kanssa 

sekä vastaa toimittajayhteistyön kehittämisestä. Strategisen oston tehtävänä on 

myös kerätä tietoa markkinoiden kehityksestä ja teknologiamuutoksista 

hankintatuotteiden osalta, jotta strateginen osasto voi tunnistaa potentiaaliset 

tärkeät strategiset toimittajat.  

 

Operatiivinen osto puolestaan taas toteuttaa päivittäisessä toiminnassaan niitä 

toimintoja ja pelisääntöjä, joita strateginen osto on laatinut. Operatiivisen oston 

perustehtävänä on huolehtia asiakastilauksissa vaadittavat tuotteet ja palvelut ovat 

vaadituissa paikoissa oikeaan aikaan. Näin ollen tämän aikaansaamiseksi 

tärkeimpiä toimintoja ovat toimitusten ohjaaminen, toimitusvarmuudenvalvonta, 

operatiivisten ongelmien selvittäminen ja poikkeuksien seuranta. 

 

6.5 Lisälaitehankinta 

 

Lisälaitteiden operatiivinen hankinta on ulkoistettu ”systeemitoimittajalle”, joka 

hallinnoi hankintoja suoraan varsinaisilta lisälaitevalmistajilta kuvan 8 mukaisesti. 

Tähän malliin on päädytty monesta syystä, joita ovat muun muassa se, että 

”systeemitoimittaja” toimittaa päätelaitteita, joten on haluttu, että lisälaitteet 

tulevat samassa lähetyksessä, jolloin lähetykset saadaan lähetettyä nopeammin 

varastosta asiakkaille. Myös Yritys Y:n toiminnanohjausjärjestelmä ei tue 

varastoon tilaamista, johtuen asiakastilausten priorisoimisen vaikeudesta. 

Lisälaitteita ei voida taas tilata suoraan asiakastilausta vasten, koska useimmilla 

lisälaitteilla on minimitilauserä määritelty varsinaisten toimittajien osalta. 

”Systeemitoimittaja” valmistaa myös tiettyjä lisälaitteita itse. 
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Kuva 8. Yritys Y:n nykyinen lisälaitehankintamalli ”systeemitoimittajan” kanssa. 

 

Yritys Y:n strateginen osto on kuitenkin vastuussa sopimusten tekemisestä 

lisälaitevalmistajien kanssa. Toisin sanoen Yritys Y:n strateginen osto vastaa 

lisälaitehankintastrategian laadinnasta, uusien toimittajien kartoittamisesta, 

valinnasta ja arvioinnista yhdessä Yritys Y:n tuotepuolen kanssa sekä neuvottelee 

ostohinnat, toimitus- ja maksuehdot sekä minimitilauserät valmiiksi 

”systeemitoimittajalle”. Yritys Y:n operatiivinen osto taas laatii lisälaite-

ennusteen ”systeemitoimittajalle” ja tekee ostotilaukset ”systeemitoimittajalle” 

asiakastilausta vasten. Toisin sanoen operatiiviselle oston lisälaitehankinta vastuu 

on toimitusten ohjaamisessa, toimitusvarmuudenvalvonnassa ja operatiivisten 

ongelmien ratkaisemisessa.  

 

6.6 Materiaalihallinta 

 

Yritys Y:n materiaalihallinnan tavoitteena on toimittaa tilauksesta ennustetut 

tuotteet asiakkaalle 6 viikossa. Tämä palvelutason tavoite on siis sidoksissa hyvin 

syvästi ennusteisiin ja niiden tarkkuuteen. Myös varastoinnilla on pyritty 

takaamaan volyymituotteiden saatavuutta.  
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Seuraavissa kappaleissa käsitellään yleisesti Yritys Y:n materiaalihallintaa ja 

siihen liittyviä prosesseja, kuten tilaus- ja toimitusketjua, ennustamista ja 

varastoimista. Ja koska työn tarkoituksena on keskittyä lisälaiteliiketoimintaan, on 

jokaisessa kappaleessa kirjoitettu erikseen lisälaitemateriaalihallinnan 

ominaisuuksista. 

 

6.6.1 Tilaus- ja toimitusprosessi 

 

Yritys Y:n tilaus- ja toimitusprosessi lähtee liikkeelle ennustamisesta, eli 

asiakasrajapinta syöttää mahdolliset kysyntätiedot ennustetyökaluun. Tämän 

jälkeen mahdollinen ennuste realisoituu asiakastilaukseksi, joka vastaanotetaan 

Yritys Y:n toimitusketjussa, joka tekee tarvittavat tarkistukset että tilaus on 

oikein. Tarkistusten ja mahdollisten korjausten jälkeen asiakastilaus syötetään 

toiminnanohjausjärjestelmään, josta operatiivinen osto tekee ja lähettää 

ostotilaukset toimittajille.  

 

Toimittajat vahvistavat ostotilaukset Yritys Y:lle materiaalisaatavuuden mukaan, 

jonka avulla Yritys Y vahvistaa asiakastilauksen myös asiakkaalle. Kun 

ostotilaukset saapuvat varastoon, ne vastaanotetaan ja toimitetaan asiakkaalle, kun 

kaikki materiaalit ovat valmiina varastossa. Lähetysvaiheessa selvitellään 

mahdolliset lähtö- ja tulliselvitykset. Ja viimeisenä tapahtuu laskutus asiakkaalle 

päin. 

 

Yllä olevasta huomataan että Yritys Y:n tilaus- ja toimitusprosessi on aika 

yleismaailmallinen, joten itse prosessiin ei liity haasteita, vaan haasteet ovat 

enemmänkin liiketoiminnoiden haasteellisissa markkinoissa ja sitä kautta miten 

vastata materiaalihallinnan kautta haastavaan kilpailuun. Joten seuraavissa 

kappaleissa keskitytäänkin juuri Yritys Y:n materiaalihallinnan keskeisiin 

toimintoihin, kuten ennustamiseen ja varastoimiseen. 
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6.6.2 Ennustaminen 

 

Ennustamismallina Yritys Y käyttää kvalitatiivista menetelmää hyväksi. Tässä 

mallissa hyödynnetään siis asiantuntijoiden subjektiivista näkemystä 

tulevaisuuden kysynnästä, koska historiallista kysyntätietoa ei voida suoranaisesti 

käyttää hyödyksi eri liiketoimintojen tuotteisiin. Tämä johtuu siitä, että Yritys Y:n 

toiminta perustuu projektiluontoiseen myyntiin.   

 

Yritys Y:n käyttämä kvalitatiivinen menetelmä on sekoitus konsensuspaneelia ja 

Delfoi-menetelmää, jossa useammalta asiantuntijalta kysytään arviota kysynnästä 

ja tämä tieto pyritään käyttämään hyväksi uusissa kyselykierroksissa. 

Samanaikaisesti alkuperäiset tiedot leviävät koko asiantuntijajoukon käytettäväksi 

ja arvioita täydennetään ja tarkennetaan seuraavalla kierroksella. 

 

Yritys Y:llä on käytössä yleinen ennusteprosessi, jota käytetään kaikkien 

liiketoimintojen myynnin ennustamiseen. Tämä prosessi lähtee liikkeelle siitä että 

eri tahot, kuten myynti, asiakasprojektit tai jälleenmyyjät antavat oman 

näkemyksensä tulevasta kysynnästä. Tämä näkemys syötettään yhteiseen 

ennustetyökaluun, joka on vaadittavien tahojen käytettävissä.  Ennustetyökalusta 

ei sellaisenaan saa tarvittavia raportteja, joten on luotu oma raportointityökalu, 

jonka avulla ennustetyökalusta saadaan kootusti erilaisia raportteja.  

 

Toimittajaennusteet tehdään kuukausittain raportointityökalun tarjoaman 

kysyntäinformaation pohjalta. Operatiivinen osto pitää tämän johdosta 

kuukausittaisia palavereita eri myyntialueiden kanssa kysynnän analysoimisen 

pohjaksi. Jos kysyntään on tullut muutos tai se on hyvin epätodennäköinen, 

verrataan sitä globaaliin kysyntään ja tehdään tarvittavat muutokset. Kysynnän 

todennäköisyys analysoidaan ja muokataan tarvittaessa määriä ja ajoitusta. 

 

Analysoitu ennuste toimitetaan toimittajille kunkin kuukauden lopussa, jonka 

jälkeen toimittajat joko syöttävät ennusteen sellaisenaan omaan järjestelmään tai 

tekevät tarvittavia toimenpiteitä ennusteen johdosta.  
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Lisälaitteiden ennustaminen 

 

Lisälaite-ennustaminen eroaa suuresti muiden liiketoimintojen: infrastruktuuri- ja 

päälaitteiden ennustamisesta. Infrastruktuuri- ja päätelaitteiden kysyntää 

ennustetaan ennustetyökaluun, kun taas lisälaitteiden ennustaminen 

ennustetyökaluun on vähäistä. Tämä johtuu siitä, että tahoilla, joiden pitäisi 

ennustaa kysyntää, ei ole näkemystä tulevaisuuden kysynnästä esimerkiksi sen 

vuoksi että loppukäyttäjä ei osaa arvioida mitä lisälaitteita he tarvitsevat 

käyttäessään päätelaitteita. Tarve tulee vasta käyttökokemuksen kautta.  

 

Yritys Y on ratkaissut tämän ongelman ennustamalla kvantitatiivisella 

ennustusmenetelmällä, joka perustuu viimeisen kuuden kuukauden 

keskiarvokysyntään. Tätä laskentamallia ei ole kuitenkaan sovellettu kaikille 

nimikkeille vaan on pyritty katsomaan että laskentamallia käytetään harkiten 

ainoastaan ”menekkituotteille”. 

 

Ennustemalliin on kuitenkin sisällytetty myös ennustetyökalusta saadut lisälaite-

ennusteet, koska se on laskettu olevan ylimääräistä ennustetta yllä olevan 

ennustemäärän lisäksi, johtuen juuri siitä että periaatteessa lisälaitteille ei ole 

tulevaisuuden ennustetta asiakkailta. Näin ollen ennustetyökalun informaatio on 

lisäinformaatiota toimittajaennustetta varten. 

 

6.6.3 Varastoiminen 

 

Yritys Y:n toiminta perustuu lähtökohtaisesti make-to-order käytäntöön eli 

materiaaleja aletaan hankkimaan vasta asiakastilauksesta. Ja yleisesti toimittajat 

ovat varautuneet materiaalikysyntään ennusteiden avulla, joita Yritys Y tarjoaa 

kuukausittain.  Kuitenkin tiettyjä volyymituotteita Yritys Y varastoi, jolloin Yritys 

Y voi vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. 
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Lisälaitteiden varastoiminen 

 

Yritys Y on sopinut ”systeemitoimittajan” kanssa tiettyjen lisälaitteiden 

varastoimisesta, jotta näille lisälaitteille voidaan tarjota asiakkaan näkökulmasta 

hyvää palveluastetta lyhyiden toimitusaikojen kautta. Varastolisälaitteet ovat 

valittu strategisen oston analyysien perusteella.  

 

Yritys Y:llä on ”systeemitoimittajan” kanssa sopimus siitä, että Yritys Y ostaa 

ylimääräiset lisälaitemäärät pois ”systeemitoimittajan” varastosta, jos lisälaitteille 

ei ole näkyvää kysyntää avointen tilausten tai ennusteen kautta. Näin ollen 

ylimääräistä varastoa saattaa kerääntyä minimitilauserien tai hävinneen ennusteen 

takia. 
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7 Yritys Y:n lisälaitemateriaalihallinnan haasteet 
 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kohdeyrityksen lisälaitteiden liiketoiminnan 

ja materiaalihallintaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden haasteita. Haasteiden 

kartoituksessa tuli ilmi paljon asioita, jotka eivät ole suoranaisesti 

lisälaitemateriaalihallinnan osatekijöitä, mutta liittyvät paljon 

materiaalihallinnansuunnittelun. Tämän takia haasteet ovat jaettu kahteen eri osa-

alueeseen: yleisiin toiminnan haasteisiin ja lisälaiteliiketoiminnan haasteisiin. 

 

Yleiset toiminnan haasteet sisältävät Yritys Y:n organisaatiomallin, prosessien 

suunnittelun ja toteutuksen sekä datan että tietojärjestelmien hallinnan. Näiden 

kaikkien haasteet vaikuttavat suoraan myös lisälaitteiden strategiseen 

materiaalihallintaan, koska edellä mainitut seikat määrittävät sen miten Yritys Y 

yleisesti toimii. 

 

Lisälaiteliiketoiminnan haasteet ovat taas suoranaisesti kytköksissä 

lisälaitemateriaalihallintaan. Näitä haasteita ovat muun muassa markkinat ja 

asiakkaat, strategiat, tuoteportfolio, hankintametodit ja sitä kautta itse 

materiaalihallinnan osa-alueet: ennustaminen ja varastoiminen.  

 

Kuvassa 9 on esitelty näitä ongelmia hyväksikäyttäen kalanruototekniikkaa. 

Kolmesta pääkohdasta eli lisälaiteliiketoiminnan, prosessien sekä järjestelmien ja 

datan hallinnan haasteista on luotu erilliset kappaleet, joissa käydään tarkemmin 

läpi mitä haasteita / puutteita havaittiin kyseisessä aiheessa. 
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Kuva 9. Ishikawan kalanruotokaavio Yritys Y:n lisälaitteiden materiaalihallinnan haasteista.  

Lisälaitteiden 
materiaalihallinnan 

haasteet

 

Markkinat ja 
asiakkaat

Strategiat Tuoteportfolio Hankinta
Materiaali-

hallinta

    

Organisaatio Prosessit Järjestelmät Datan hallinta

Ei yleisesti 
tiedossa

Budjettirahoituksella 
suuri merkitys

Suuri valikoima - 
vähäinen kysyntä

Ulkoistettu 
kolmannelle 
osapuolelle – 

huono 
läpinäkyvyys

Puuteellinen 
ennustaminen

Ei seurantaa 
toteutuuko

Ei yhteisiä 
pelisääntöjä

Kokonaisuuksien 
hallinta puuttellista

Ei automatiikkaa Ei systemaattista 
datan korjaamista

Vaihtelevuus – 
suurista pieniin

Siilomainen 
rakenne

Ei selkeitä 
prosesseja

Erilaisia irrallisia 
järjestelmiä

Ei selkeitä 
standardeja 
kuinka tehdä

Luokittelu 
puutteellista

Ei erilaisia 
hankintamalleja

Suuret turhat varastot

Lisälaiteliike-
toiminnan 
haasteet

Yleiset 
toiminnan 
haasteet
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7.1 Yleiset toiminnan haasteet 

 

Kuvasta 9 nähdään, että Yritys Y:n liiketoiminnassa on yleisiä toiminnan 

haasteita, jotka vaikuttavat myös lisälaitteiden strategiseen materiaalihallintaan. 

Tämä johtuu siitä, että kun Yritys Y on suuri yritys, ei eri liiketoimintoja voida 

johtaa ja hallita eri tavoin vaan yleisiä käytäntöjä ja tapoja yritetään soveltaa 

kaikkiin liiketoimintoihin ja näiden haasteet myös seuraavat 

lisälaiteliiketoimintoihin. Alla olevissa kappaleissa on keskitytty näiden yleisten 

toiminnoiden keskeisiin haasteisiin. 

 

7.1.1 Organisaatiorakenne 

 

Yritys Y on havainnut että organisaation siilomainen rakenne aiheuttaa haasteita, 

koska tällöin kenelläkään ei ole selkeää kuvaa kokonaisuudesta. Samalla on 

huomattu, että eri organisaatiot eivät tee yhteistyötä ja tämä näkyy selvästi 

strategioiden ja suunnitelmien puutteina. Esimerkiksi operatiivinen toiminta ja 

toiminnanohjausjärjestelmä tuottavat paljon käytännön historiadataa, jota ei 

käytetä hyödyksi muiden organisaatioiden analyyseissä ja suunnitelmissa.  

 

Myös vastuut ovat epäselviä eri organisaatioiden välillä ja prosesseihin jää paljon 

aukkoja, koska niitä ei ole suunniteltu kokonaisuuden kannalta, vaan jokainen 

osasto täydentää niitä oman näkemyksensä mukaan. Tämä aiheuttaa myös sen, 

että päätöksenteot saatetaan tehdä puutteellisina, jos kaikkien organisaatioiden 

asiantuntijuutta ei sisällytetä päätöksentekoon. 

 

7.1.2 Prosessit 

 

Yritys Y:llä on monia erilaisia prosesseja käytössään, mutta haasteena on se, että 

niitä ei ole päivitetty muuttuvien toimintojen mukaan, joka aiheuttaa sen että ne 

eivät ole ajan tasalla. Myöskään tiettyihin toimintoihin ei ole sovittu yhteisiä 

prosesseja ja pelisääntöjä. Esimerkiksi Yritys Y:n eri organisaatiot käyttää 

yhteistä ennustetyökalua, mutta ongelmana on kuitenkin se, että jokaisella 

osapuolella on oma näkemyksensä siitä miten sitä käytetään. 
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7.1.3 Järjestelmät ja ylläpito 

 

Yritys Y:llä on monia järjestelmiä eri tarkoituksia varten.. Ongelman monen 

järjestelmän ylläpidossa on se, että niitä ei ole synkronoitu keskenään, jolloin 

tiettyjen parametrin päivittäminen joudutaan tekemään manuaalisesti jokaiseen 

järjestelmään erikseen. 

 

Esimerkiksi ennusteraportointityökalu ottaa ennustedatan ennustetyökalusta, 

mutta ennusteraportointityökalussa on erillisiä parametreja, jotka määrittävät 

raportin luonteen ja jos parametrit ovat väärin ennusteraportointiohjelmassa, on 

myös raportin data väärin. Ongelmana on myös se, että kukaan ei ole oikeastaan 

vastuussa ennusteraportointityökalun ylläpidosta, jolloin parametrien vääryyttä ei 

huomata. 

 

7.1.4 Datanhallinta 

 

Yritys Y on yrittänyt ylläpitää tuotetietoja järjestelmissään, mutta selkeää 

systemaattista korjausmekaniikkaa ei ole implementoitu yrityksen toimintaan, 

jolloin datan oikeellisuus eri järjestelmissä on vaillinaista. Tämä johtaa siihen 

myös että yrityksen työkaluista ei saatua dataa ei voi käyttää sellaisenaan 

liiketoiminnan analysoimiseen vaan datan analysoimiseen ja yhdistelemiseen on 

käytettävä paljon aikaa, koska esimerkiksi eri tuoteryhmille ei ole varsinaista 

tunnistemekanismia olemassa ja tämä vaikeuttaa, esimerkiksi lisälaitenimikkeiden 

myyntilukujen analysoimista. 

 

7.2 Lisälaiteliiketoiminnan haasteet 

 

Lisälaiteliiketoiminnan haasteina Yritys Y:llä on monia eri haasteita, joiden takia 

myös strateginen materiaalihallinta on vaikeaa. Näitä haasteita ovat esimerkiksi 

vaihtelevat markkinat ja asiakkaat, tuoteportfolion laajuus ja 

lisälaitehankintamalli. Näihin haasteisiin syvennytäänkin alla olevissa kappaleissa 

paremmin. 
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7.2.1 Markkinat ja asiakkaat 

 

Yritys Y kilpailee vaikeilla markkinoilla, joissa asiakkaat vaihtelevat pienistä 

yrityksistä isoihin valtioihin. Valtioiden suuri osuus asiakaskunnasta tuo omat 

haasteensa, koska hankintapäätökset ovat poliittisia ja rahoitus on sidottu 

kulloisenkin vuoden budjettiin ja hallitusmuotoon. Myös tämän hetkinen globaali 

taloudellinen tilanne vähentää asiakkaiden investointipäätöksiä, jolloin tämä tuo 

kilpailu markkinoilla on vielä kovempaa. 

 

Lisälaitemyynti on myös haasteellista, koska esimerkiksi jälleenmyyjän mukaan 

he eivät tiedä minkälaisia lisälaitteita loppukäyttäjä tulee tilaamaan. Yksi syy 

tähän on jälleenmyyjän mukaan se että asiakas saattaakin tilata jotain muuta 

mallia viimeksi tilatun sijasta. 

 

7.2.2 Strategiat 

 

Materiaalihallinnan haasteita analysoidessa tuli ilmi myös, että selkeää yhteistä 

päämäärää lisälaiteliiketoiminnan strategiassa ja sen toteuttamista ei ole ollut, 

vaan jokaisella organisaatiolla on ollut omat tavoitteet ja päämäärät, jolloin ei 

päästä optimaaliseen tulokseen. Esimerkiksi strateginen hankinta optimoi 

hankintahinnan neuvottelemalla minimitilauserän liian suureksi kulutukseen 

nähden, joka aiheuttaa turhia varastoja. 

 

Ja vaikkakin Yritys Y on laatinut lisälaitestrategian vuonna 2006, jonka avulla 

Yritys Y pyrki laajentamaan markkinaosuuttaan, mutta niin kuin luvussa 2 

todetaan: strategisen johtamisen yksi tärkeimmistä vaiheista on strategian 

toteutumisen valvonta ja tämä on selvästi jäänyt tekemättä, koska portfolio on 

laajentunut suuresti vuosien varrella ilman selkeää myynnin kasvua. 
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Ja selkeästi myös muiden päämäärien kuin markkinaosuuden kasvattaminen 

asettaminen on ollut puutteellista. Operatiivisena päämääränä oli saavuttaa 

palveluaste, jossa pienimpiä tilausmääriä voidaan toimittaa varastosta suoraan. 

Kuitenkaan konkreettista tavoitteita ja laskelmia ei asetettu yhdessä myynnin 

kanssa vaan hankintaorganisaatio teki oman näkemyksensä mukaan analyysin 

varastoitavista tuotteista ja nämä varmuusvarastot eivät välttämättä palvelleet 

myyntiä. 

 

7.2.3 Tuoteportfolio 

 

Omat haasteensa tuo tutkimuskohteena olevan lisälaitetuoteryhmän eli 

lisälaiteportfolion laajuus. Portfolio sisältää kaiken kaikkiaan yli 400 lisälaitetta ja 

suurimmalla osalla näistä nimikkeistä kysyntä on epätasaista, joka aiheuttaa suurta 

ongelmaa materiaalihallinnan näkökulmasta eli miten taata tasainen 

toimitusvarmuus epävakaassa kysynnässä. 

 

Myös selkeä tuoteryhmän jaottelun puute tuo oman haasteensa, koska 

kohdeyrityksessä ei ole selkeää tietokantaa kyseiselle lisälaitetuoteryhmälle ja 

näin ollen jokainen osasto saattaa ymmärtää kyseisen tuoteryhmän eri tavalla. 

Myös uudet mallit kilpailevat vanhojen mallien kanssa, jolloin vanhojen mallien 

myynti on hankalaa ja taas toisaalta uusiin malleihin ei ole varauduttu varastoilla. 

 

7.2.4 Hankinta 

 

Lisälaitteiden hankinta on ulkoistettu ”systeemitoimittajalle”, joka hoitaa 

tilaamisen omaan varastoonsa suoraan alkuperäiseltä toimittajalta. Yrityksen 

operatiivinen osto näin ollen ostaa lisälaitteita ”systeemitoimittajan” varastosta. 

Tämä prosessi aiheuttaa monia haasteita, joita ovat muun muassa läpinäkyvyyden 

ja joustavuuden puute, jotka johtavat esimerkiksi turhiin varastoihin tai huonoon 

palvelutasoon. ”Systeemitoimittaja” ottaa myös jokaisesta hankitusta lisälaitteesta 

oman katteensa, jolloin kokonaishankintakustannus nousee. 
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7.2.5 Materiaalihallinta 

 

Yritys Y on myös kohdannut paljon haasteita lisälaitteiden materiaalihallinnassa, 

koska Yritys Y ei ole pystynyt vastaamaan haluttuun toimituskykyyn. Tämä arvio 

on tehty Yritys Y:n asiantuntijoiden toimesta, koska Yritys Y ei laske suoranaista 

toimituskykyä pelkästään lisälaitteille vaan kokonaisille asiakastilauksille. Myös 

lisälaiteiden ennustaminen ja varastoiminen on koettu puutteelliseksi. 

 

Ennustaminen 

 

Yritys Y on kokenut lisälaitteiden ennustamisen ”systeemitoimittajalle” 

ongelmallisena monesta eri syystä, joita ovat muun muassa ennusteprosessi, 

ennustemetodi ja ennustetarkkuuden mittarin puute.  

 

Ennusteprosessin puutteena on se että Yritys Y:n käyttämien ennustejärjestelmän 

käytössä ei ole sovittu pelisääntöjä ja tällöin jokainen voi käyttää 

ennustejärjestelmistä saatuja tietoja eri tavalla, joka saattaa aiheuttaa vääriä 

ennustustuloksia, esimerkiksi ennusteen muuttaminen tilaukseksi 

ennustejärjestelmässä liian aikaisin saattaa aiheuttaa sen, että ennuste ei päädy 

”systeemitoimittajalle” lähettävään ennusteeseen. 

 

Yritys Y:llä on myös epäilys että ennustemetodina käytettävä keskiarvoon 

perustuva malli ei ole optimaalisin jokaiselle valitulle lisälaitteelle. Yritys Y:llä ei 

ole myöskään käytössä mittaria, jolla se laskisi ennustetarkkuutta ja tämä 

aiheuttaa sen että Yritys Y ei tiedä, että onko sen käyttävät metodit ja prosessit 

toimivia. 

 

Yritys Y ei myöskään tiedä miten ”systeemitoimittaja” käsittelee ennustetta 

heidän omassa järjestelmässään ja että miten ”systeemitoimittaja” tietää tilauksen 

saapuessa että onko se sisältynyt ennusteeseen vai ei, jos tilausmäärä ei seuraa 

samaa ajoitusta kuin ennuste, jolloin pahimmassa tapauksessa toimittajan 

järjestelmässä on kaksinkertainen kysyntä samasta kysynnästä.  
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Varastoiminen 

  

Yritys Y ei ole päivittänyt varastolisälaitelistaa kahteen vuoteen, jonka avulla 

”systeemitoimittaja” varastoi sovittuja lisälaitteita, joten on luultavaa että 

varastoitavat tuotteet ovat vääriä joltain osalta, koska Yritys Y tarjoaa jo 

uudempia malleja varastossa olevien tilalle tai että markkinat vaativat lyhyitä 

toimitusaikoja muille lisälaitteille ja tästä aiheutuu turhia varastoja sekä hyvän 

palveluasteen saavuttaminen markkinavaatimuksille. 

 

Myös lisälaitteiden minimitilauserät ja hävinneet ennusteet aiheuttavat turhia 

lisälaitevarastoja, joka itsessään nostaa sekä sitoutunutta pääomaa että 

kokonaiskustannuksia. Pahimmissa tapauksissa nämä varastot ovat turhia ja ne 

joudutaan jonkin ajan kuluessa romuttamaan. 
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8 Parannuskeinot 
 

Yllä olevista kappaleista voidaan todeta, että Yritys Y:llä on monia haasteita, niin 

lisälaitteiden materiaalihallinnassa, kuin muissakin toiminnoissa, jotka vaikuttavat 

lisälaitemateriaalihallinnan sujuvuuteen. Näiden haasteiden ratkaisuvaihtoehtoja 

käydään seuraavissa kappaleissa läpi. 

 

Ensimmäisessä osiossa keskitytään lyhyesti yleisiin toiminnan haasteisiin ja 

niiden ratkaisemiseen ja toisessa osiossa keskitytään paremmin ratkaisemaan 

lisälaiteliiketoiminnan haasteita ja sitä kautta myös lisälaitemateriaalihallinnan 

haasteita ja näin ollen ratkaisemaan näitä ongelmia strategisen materiaalihallinnan 

avulla. 

 

8.1 Yleiset toiminnan parannuskeinot 

 

Kuten kappaleesta 7 voidaan todeta, on Yritys Y:n yleisessä toiminnassa paljon 

parannettavaa. Kaikki yleisen toiminnan haasteet, kuten organisaation rakenne, 

prosessien puuttuminen, järjestelmien ja datanhallinnan puute, aiheuttavat 

jokaisessa liiketoiminta-alueessa ongelmia, jonka takia näiden toimintaa ei voida 

operoida optimaalisesti. 

 

Tämän takia Yritys Y:n olisi hyvä kartoittaa nykyiset toimintaprosessit hyvin 

tarkasti, esimerkiksi kalanruotokaavion avulla. Kun tiedetään lähtötilanne, on 

helpompaa huomata ongelmakohdat ja tätä kautta alkaa suunnittelemaan miten 

niitä voitaisiin poistaa. 

 

Yleensä tallainen toiminnan kehittäminen tapahtuu konkreettisen kehitysprojektin 

avulla, joka toteutetaan toimintasuunnitelman avulla. Tämä toimintasuunnitelman 

tulisi olla yleisesti tiedossa läpi Yritys Y:n organisaation, jotta tavoitteet ovat eri 

sidosryhmien tiedossa. Tämä edesauttaisi myös parantamaan yhteistyötä eri 

organisaatioiden välillä. Tallaisten kehittämisprojektien toteutus voi tarkoittaa 

myös nykyisen toiminnan rakenteellista uudistamista tai jopa aivan uusien 

toimintaprosessien tai -tapojen luomista. 
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Yritys Y:n olisi myös hyvä laatia mittarit, joilla se voisi mitata kehitysprojektien 

tuloksia eli uusien mittarien avulla Yritys Y voisi selvittää alkutilanteen 

ongelmakohdat, miten kehitystoimenpiteet ovat vaikuttaneet, sekä miltä 

toimintaympäristö näyttää toimenpiteiden jälkeen. 

 

Yritys Y:n olisi hyvä myös pyrkiä integroimaan ja synkronisoimaan työkalujaan 

paremmin automaation avulla tai ainakin huolehtia, että jokaisella työkalulla on 

vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia työkalun parametrien oikeellisuus. 

Tämä edesauttaisi informaation oikean aikaista kulkua ja virheiden vähenemistä. 

 

Tuotetietoihin olisi myös hyvä rakentaa tunnistemekanismien kautta uudelleen. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi tietokantojen optimointia ja analysointia. Kun 

tuotedata on oikeellisempaa, on erilaisten liiketoiminta-analyysien teko 

helpompaa järjestelmien tiedoista. Esimerkiksi ABC-analyysien tai 

ennustetietojen tarkkuus paranee tiedon laadun parantuessa. 

 

Näiden parannuskeinojen avulla Yritys Y:n toiminnan tehokkuus paranisi ja 

organisaatio voisi keskittyä oikeiden asioiden tekemiseen jokaisella liiketoiminta-

alueella. Kartoitusten avulla koko Yritys Y:n organisaatiolla on selkeästi tiedossa, 

miten kukin osa-alue liittyy prosessin kokonaisuuteen. 

 

8.2 Strateginen lisälaitemateriaalihallinta 

 

Materiaalihallinnan haasteiden analysoimisessa tuli ilmi, että Yritys Y:n strategia 

markkinaosuuden kasvattamisessa ei ole onnistunut, vaikka lisälaiteportfoliota on 

laajennettu suuresti. Näin ollen Yritys Y:n pitäisi uudelleen analysoida, mikä on 

lisälaiteliiketoiminnan arvo yritykselle ja minkälaisia päämääriä se voi asettaa 

lisälaiteliiketoimelle.  

 

Samalla Yritys Y:n pitäisi luoda strategiset päämäärät ja tavoitteet 

materiaalihallinnalle, jotta se voi tukea lisälaiteliiketoiminnan päämääriä. Tätä 

kautta Yritys Y loisi strategisen materiaalihallinnan lisälaitteille, joka tukisi 

paremmin lisälaiteliiketoimintaa.  
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Seuraavissa kappaleissa on käyty läpi asioita, jotka sisältyvät strategisen 

materiaalihallinnan suunniteluun. Näitä asioita ovat muun muassa 

lisälaiteliiketoiminnan strategia ja Yritys Y:n strategioiden yhteinen suunnittelu, 

lisälaitehankinta ja sen mahdolliset hankintamallit sekä materiaalihallinta. Näiden 

asioiden kautta muodostuu strateginen materiaalihallinta.  

 

8.2.1 Stragioiden suunnnittelu ja johtaminen 

 

Yritys Y:n strategioiden suunnittelu, organisointi, toimeenpano ja valvonta pitäisi 

järjestää niin kuin kappaleessa 2 on määritelty: 

 

- Ympäristöanalyysin tekeminen (suunnittelu) 

- Yrityksen suunnan laatiminen (suunnittelu) 

- Yrityksen strategian tekeminen (suunnittelu ja organisointi) 

- Yrityksen strategian implementointi (organisointia ja toimeenpano) 

- Yrityksen strategian implementoinnin seuraaminen (valvonta) 

 

Yllä oleva prosessi auttaa uudelleen arvioimaan nykyistä 

lisälaiteliiketoimintastrategiaa, jossa selkeästi ei ole onnistuttu sekä yllä oleva 

pitää sisällään valvontaelementin, joka on puuttunut täysin nykyisestä 

strategisesta johtamisesta. Uudelleenarviointi pitäisi siis aloittaa 

ympäristöanalyysin avulla, esimerkiksi käyttäen hyödyksi kappaleessa 2.1 

mainittuja analyysitekniikoita. Boston Consulting Groupin portfolioanalyysin 

avulla Yritys Y voisi analysoida omia lisälaitteitaan ja näin ollen selvittää mihin 

lisälaitteisiin kannattaa panostaa jatkossa ja mistä luopua. Tämä selkeyttäisi myös 

materiaalihallintaa, jos lisälaitenimikkeitä olisi vähemmän ja niiden kysyntä olisi 

tasaisempaa. 
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Kilpailuetuanalyysin avulla Yritys Y voisi arvioida, millä lisäarvolla se voisi 

kilpailla markkinoilla. Tällöin voitaisiin luoda myös strateginen materiaalihallinta 

tukemaan kokonaisstrategiaa, koska jos Yritys Y:n lisäarvo lisälaitemarkkinoilla 

on: 

 

- Alhainen hinta, jolloin on tärkeää että materiaalihallinnan ja hankinnan 

kokonaiskustannukset ovat mahdollisimman pienet 

- Saatavuus, jolloin on tärkeää että lisälaitteita on saatavilla 

mahdollisimman nopealla toimitusajalla, johon voidaan vaikuttaa 

varastoimisella ja ennustamisella 

- Lisälaitteen toiminnollisuus ja laatu, tällöin on panostettava toimittajien 

laatuun ja osaamiseen 

 

Kuten yllä huomataan, on liiketoiminnan kokonaisstrategialla ja päämäärällä suuri 

vaikutus myös muihin osa-alueisiin, kuten hankintastrategiaan, operatiiviseen 

strategiaan ja tätä kautta myös strategiseen materiaalihallintaan. Yritys Y:n olisi 

myös hyvä seurata strategioidensa toteutumista ja sitä kautta yrittää muuttaa 

strategioiden suuntaa, jos tavoitteet eivät täyty halutuissa aikamääreissä. 

 

8.2.2 Päämäärän suunnittelu ja tavoitteiden suunnittelu 

 

Yritys Y:n pitäisi laatia selkeä strateginen päämäärä materiaalihallinnalle 

hankinta- ja operatiivisten strategioiden kautta ja tämän päämäärän suunnittelu 

kannattaa linkittää liiketoimintastrategian kanssa, jotta hankinta ja operatiivinen 

strategia tukisivat liiketoimintastrategiaa, kuten kappaleessa 2.3 todetaan. 
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Kappaleessa 2.3 neuvotaan myös, että olisi hyvä, että tämä strateginen päämäärä 

välitetään selkeästi organisaation ylätasolta aina henkilötasolle saakka. Tämän 

jälkeen olisi hyvä, että päämäärille asetetaan vastuuhenkilöt ja toteutusvaatimus 

on ilmaistu numeroilla, jotka ovat sidottu aikaan, jolloin päämäärästä tulee tavoite. 

Tavoite pitäisi rakentaa alla olevien osien kautta. 

 

1. Määrittelyosa kertoo, mikä on tavoitteellisen toiminnan kohde 

2. Toiminto-osa kuvaa, minkä suuntaista toimintaa halutaan saada aikaan 

3. Tavoite-osa määrittelee, mille tasolle pyrkimykset asettuvat 

4. Rajaava osa määrää, mitkä seikat rajoittavat toimintaa 

 

Yllä olevan rakenteen mukaan siis lisälaitemateriaalihallinnan strateginen tavoite 

pitäisi määritellä alla olevien määrityksien mukaan: 

 

1. Määrittelyosa:  

a. Minkälaisen palvelutasoon materiaalihallinnalla pyritään? 

b. Onko kokonaiskustannuksilla merkitystä? 

2. Toiminto-osa: 

a. Joustavuutta 

b. Osaamista 

3. Tavoite: 

a. Mahdollisimman korkea palvelutaso  toimitusaikojen 

parantaminen ja varastoiminen 

b. Mahdollisimman alhaiset kokonaiskustannukset  hankinta ilman 

”systeemitoimittajaa” 

4. Rajaava: 

a. Kaikille lisälaitteille sama palvelutaso? 

b. Pystyykö Yritys Y hoitamaan operatiivisen hankinnan itse suoraan 

lisälaitevalmistajilta ilman ”systeemitoimittajan” apua 
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Selkeiden päämäärien ja tavoitteiden jälkeen Yritys Y:n olisi hyvä tutkia 

lisälaitteiden operatiivisen ostamisen ulkoistamispäätöstä analysoimalla omaa 

ydinosaamista ja omia resursseja. Analyysien tukena kannattaa tehdä 

kustannusvertailua ja nämä voidaan jakaa alla oleviin kolmeen luokkaan. Jokaisen 

kohdan kautta on hyvä tehdä erillinen kustannusvertailu. 

 

1. On omaa vapaata resurssia 

2. On omaa resurssia, mutta se on rajoitettua 

3. Omaa resurssia ei ole, mutta sitä voidaan hankkia  

 

Yritys Y:n tämän hetkinen tilanne on luokassa 3 eli Yritys Y:llä ei ole tällä 

hetkellä vapaata resurssia hoitaa operatiivista ostamista suoraan 

lisälaitevalmistajilta, mutta sitä voidaan hankkia sekä nykyorganisaation 

tietotaitoa voidaan hyödyntää paremmin.  

 

8.2.3 Lisälaitehankinta 

 

Tällä hetkellä Yritys Y on ulkoistanut lisälaitteiden operatiivisen hankinnan 

”systeemitoimittajalle”.  Tämä järjestely ei ole kuitenkaan optimaalisin 

kokonaishankintakustannusten tai palvelutason näkökulmasta. Myös läpinäkyvyys 

”systeemitoimittajan” operatiiviseen ostamiseen on huonoa. 

 

Näin ollen Yritys Y:n olisi hyvä uudelleen arvioida myös operatiivisen hankinnan 

ulkoistuspäätöstä ”systeemitoimittajalle”, koska tilanne on muuttunut siltä osin 

että lisälaiteliiketoimintastrategiassa ei ole onnistuttu, joten onko myöskään 

hankintastrategia optimaalinen. Yritys Y:llä ei ole myöskään selkeää operatiivista 

strategiaa lisälaitteille ja näin ollen myös materiaalihallinnan suunnittelu on 

puutteellista. 
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8.2.4 SWOT-analyysi lisälaitteiden operatiivisesta hankkimisesta 

 

Kappaleessa 2.1.1 mainittua SWOT-analyysia on hyvä käyttää hyväksi 

analysoidessa Yritys Y:n kyvykkyyksiä hallitsemaan itse lisälaitehankinta ilman 

”systeemitoimittajaa”. 

 

Vahvuudet 

- Strateginen osto neuvottelee suoraan alkuperäisten toimittajien kanssa 

- Asiakasrajapinta on lähempänä 

 

Heikkoudet 

- Toiminnanohjausjärjestelmä ei tuo varastoon tilaamista 

- Resurssien puute 

 

Mahdollisuudet 

- Läpinäkyvyys paranee ja palvelutaso paranee 

- Hankintakustannukset alenevat 

- Turhat varastot vähenevät  

 

Uhat 

- Toiminnanohjausjärjestelmän priorisointi voi aiheuttaa kaaosta 

- Päätelaitteet ja lisälaitteet eivät tule samassa lähetyksessä 

- Varaston keräilyaika nousee 

- Varastonkäsittely kustannukset nousevat 

 

Yllä olevan SWOT-analyysin mukaan Yritys Y:llä on paljon mahdollisuuksia, 

joiden toteutuessa Yritys Y:n lisälaiteliiketoiminnan kokonaiskustannukset 

laskisivat, esimerkiksi hankintakustannuksien laskiessa ja turhien varastojen 

pienentyessä. Lisälaitehankinnan hallitseminen ilman ”systeemitoimittajaa” 

edellyttäisi kuitenkin, sitä että heikkouksiin panostettaisiin, eli lisäresursointia 

tarvittaisiin ja että toiminnanohjausjärjestelmään tehtäisiin tilauspistejärjestelmä 

lisälaitteille. Myös uhkiin olisi hyvä varautua suunnittelemalla logistiikkakuviot 

uusiksi varaston kanssa.  
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8.2.5 Lisälaiteiden hankintamallit 

 

Yllä olevan SWOT-analyysin perusteella seuraaviin kappaleisiin on suunniteltu 

eri hankintamalleja, joilla Yritys Y voisi parantaa lisälaitehankintoja. Periaatteessa 

Yritys Y:llä on kolme vaihtoehtoa hankintamallille, joista on tehty alla oleva 

vertailutaulukko 1, jossa kirjattu lyhyesti kunkin vaihtoehdon hyvät puolet 

(plussat), huonot puolet (miinukset) sekä mitä on pohdittava kussakin 

vaihtoehdossa. Taulukon jälkeisissä kappaleissa käydään läpi tarkemmin jokaista 

vaihtoehtoa. 

 

Taulukko 1. Hankintamallien vertailu. 

Vaihtoehdot Plussat Miinukset Pohdittava 

Vaihtoehto 1: 

Ulkoistetaan 

-Ei lisäresurssi tarvetta 

-Ei priorisointiongelmaa 

-Hankintahinta 

-Joustavuus 

-Läpinäkyvyys 

-Materiaalihallinta 

Vaihtoehto 2: 

Tehdään itse 

-Hankintahinta 

-Läpinäkyvyys 

-Joustavuus 

-Varastot 

-Lisäresurssin tarve 

-Priorisointiongelma 

-Logistiikkakustannukset 

 

-Priorisointiongelmaan 

ratkaisu 

-Kustannusanalyysit 

-Materiaalihallinta 

Vaihtoehto 3: 

Ulkoistetaan 

osa – tehdään 

osa itse 

-Hankintahinta 

-Läpinäkyvyys 

-Joustavuus 

-Kokonaiskustannukset 

-Varastot 

-Riippuvuus edelleen 

”systeemitoimittajasta” 

-Mitä tehdä itse ja mitä 

ulkoistaa 

-Priorisointiongelmaan 

ratkaisu 

-Lisäresurssin 

tarveanalyysi 

-Kustannusanalyysit 

-Materiaalihallinta 
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Vaihtoehto 1: Ulkoistetaan  

 

Tässä mallissa Yritys Y jatkaa toimintaansa samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä 

eli ”systeemitoimittaja” hoitaa operatiivisen ostamisen lisälaitevalmistajilta. 

Tämän mallin hyvinä puolina on se, että Yritys Y:n ei tarvitse etsiä resurssia 

operatiiviseen lisälaitehankintaan eikä miettiä miten saada 

toiminnanohjausjärjestelmä priorisoimaan asiakastilauksia oikein, kun tilataan 

lisälaitteita varastoon minimitilauserien takia. Myös lisälaitteet tulevat 

päätelaitteiden kanssa samassa lähetyksessä ”systeemitoimittajalta”, joka 

nopeuttaa tilausten lähettämisen asiakkaalle.  

 

Tässä mallissa edelleen kuitenkin lisälaitteiden hankintahintaan tulee 

”systeemitoimittajan” oma kate, jolloin kokonaishankintakustannus ei ole 

optimaalinen. Myös näkyvyys ja joustavuus pysyvät heikkona 

”systeemitoimittajan” suuntaan, joka näkyy suurina varastoina. 

 

Näitä heikkouksia olisi kuitenkin hyvä kehittää, esimerkiksi yhteistyön avulla ja 

ymmärtämällä miten ”systeemitoimittaja” käyttää lisälaiteiden ennustetta 

hyväkseen. Tässä mallissa Yritys Y:n pitäisi myös keskittyä parantamaan 

materiaalihallintaa paremman ennustamisen ja varastoimisen kautta.  

 

Vaihtoehto 2: Tehdään itse 

 

Vaihtoehto 2 mallissa Yritys Y ottaa kaikkien lisälaitteiden operatiivisen 

ostamisen haltuun. Näin ollen lisälaitehankintahintaan ei tulisi 

”systeemitoimittajan” omaa katetta, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota lisälaitteita 

alhaisemmalla hinnalla. Myös läpinäkyvyys operatiiviseen lisälaitehankintaan ja 

varastointiin paranisi, joka saattaisi näkyä alhaisimpina varastoarvoina ja turhien 

varastojen alenemisena. 
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Tässä mallissa Yritys Y:n olisi kuitenkin investoitava rahaa ylimääräiseen 

resurssiin hoitamaan operatiivista ostamista sekä toiminnanohjausjärjestelmän 

priorisointiongelma on ratkaistava ja tämä saattaa tarkoittaa investointia 

toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Myöskin logistiikkakustannukset 

nousevat, koska varastolle tulee enemmän keräiltävää, jos lisälaitteita ostetaan 

varastoon.  Myös tässä mallissa materiaalihallintaan olisi panostettava 

analysoimalla varastoiminen ja ennustaminen uudelleen. 

 

Näin ollen tässä mallissa Yritys Y:n olisi hyvä vertailla kaikkia suoria ja epäsuoria 

kokonaiskustannuksia, joita tulee siitä että Yritys Y ottaa haltuunsa lisälaitteiden 

operatiivisen ostamisen. Myös olisi hyvä tehdä pitkän aikavälin 

kustannuskehitysarviointi resurssin tarpeellisuuden takia esimerkiksi ennustamalla 

lisälaiteliiketoiminnan kehittymisestä. Kustannusanalyysien ohella on hyvä ottaa 

myös huomioon päätöksen vaikutukset laatuun, laadunvaihteluun, toimituskykyyn 

ja joustavuuteen, kuten kappaleessa 3.1.2 mainitaan. 

 

Vaihtoehto 3: Ulkoistetaan osa – tehdään itse osa 

 

Kuten kappaleessa 3.1.4 todetaan, että on myös mahdollista, että päädytään 

ratkaisuun, jossa toiminto tehdään sekä itse että ulkoisesti.  Tällöin perusteena voi 

olla että omaa kapasiteettia pyritään käyttää optimaalisesti ulkopuolista apua 

käyttäen. Tämä vaihtoehto on myös mahdollista Yritys Y:n 

lisälaitahankintamallina, tällöin vain osa lisälaitteista hankintaan Yritys Y:n 

operatiivisen oston kautta ja osa lisälaitteista jää ”systeemitoimittajalle”. 

 

Nämä tuotteet kannattaisi valita yhdessä lisälaiteliiketoimintalinjan kanssa ja 

tällöin ne olisivat strategisesti valittu tukemaan lisälaiteliiketoimintaa, esimerkiksi 

kalliiden volyymituotteiden operatiivinen hankinta kannattaisi järjestää, jolloin 

tuotteen kokonaishankintahintaan ei tulisi ”systeemitoimittajan” katetta ja tällöin 

asiakkaalle voidaan tarjota näitä lisälaiteita halvemmalla. Järkevän jaottelun 

avulla myös läpinäkyvyys paranee ja turhien varastojen riski pienenee. 
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Tähän malliin Yritys Y:n pitää kuitenkin analysoida että tämä voidaan tehdä itse 

ilman lisäresursseja ja myös logistiikkakustannuksien nouseminen pitää ottaa 

huomioon. Toiminnanohjausjärjestelmän priorisoinnin puutteet saattavat olla 

myös ongelma tässä mallissa, mutta hyvällä suunnittelulla tätäkin riskiä voidaan 

pienentää. Materiaalihallinnan parantaminen olisi hyvä ottaa huomioon myös 

tässä mallissa. 

 

Ja esimerkiksi olisi hyvä pitää rinnalla vaihtoehtoa että vaikkakin tiettyjä 

lisälaitteita hankintaisiinkin ”systeemitoimittajan” kautta, niin isommat 

lisälaitekysynnät hankintaisiin suoraan valmistajilta, jolloin Yritys Y voisi säästää 

hankintakustannuksissa ”systeemitoimittajan” katteen verran. 

 

8.2.6 Lisälaiteportfolio ja ABC-analyysi 

 

Koska Yritys Y:n lisälaiteliiketoiminnan strategialle ei ollut seurantaa, niin myös 

myynnin kehityksen seuranta on ollut puutteellista ja ilman selkeää 

myynninkehitystä, on vaikea suunnitella materiaalihallintaa. Tähän ratkaisuna on 

analysoida lisälaitteita ABC-analyysin avulla. ABC-analyysin pohjana käytettiin 

kuukausimyyntiä alla olevin määrityksin vuoden 2014 myyntiluvuista: 

 

- A-luokka: yli 166  

- B-luokka: 1-166 

- C-luokka: 0 

 

Yllä olevat määritykset eivät ole ihan ABC-analyysin teorian mukaisia, koska A-

luokka ei välttämättä edusta 80 % kokonaismyynnistä. Tämä soveltaminen 

kuitenkin haluttiin tehdä Yritys Y:n toimesta, koska tarkkoja nimikekohtaisia 

myyntihintoja ei saatu tietoon, joten Yritys Y:n mukaan oli parempi jaotella 

luokat yllä olevan mukaan.  
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ABC-analyysiin lisättiin myös lisälaitteille tuoteryhmäluokat, jotka helpottavat 

analysoimaan eri lisälaitteiden tuoteryhmiä. Taulukosta 2 nähdään tämän ABC-

analyysin tulos tuoteryhmittäin. 

 

Taulukko 2. ABC-analyysin tulos tuoteryhmittäin. 

Lisälaitetuoteryhmä A-luokka B-luokka C-luokka Yhteensä 

Tuoteryhmä 1 11 39 46 96 

Tuoteryhmä 2 11 6 17 34 

Tuoteryhmä 3 8 24 29 61 

Tuoteryhmä 4 6 21 8 35 

Tuoteryhmä 5 7 11 14 32 

Tuoteryhmä 6 7 7 6 20 

Tuoteryhmä 7 3 1 1 5 

Tuoteryhmä 8 1 24 5 30 

Tuoteryhmä 9 3 2 10 15 

Tuoteryhmä 10 2 5 5 12 

Tuoteryhmä 11 3 27 0 30 

Tuoteryhmä 12 3 0 0 3 

Tuoteryhmä 13 1 15 20 36 

Tuoteryhmä 14 0 0 7 7 

Yhteensä 66 182 168 416 

 

Yllä olevasta taulukosta 2 voidaan todeta, että 416 lisälaitenimikkeestä 66 

nimikettä eli 16 % kokonaismäärästä kuuluu A-luokkaan. 182 nimikettä eli 44 % 

kokonaismäärästä kuuluu B-luokkaan ja 168 nimikettä eli 40 % kuuluu C-

luokkaan.  
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8.2.7 Tarkempi analyysi lisälaitemyynnistä ABC-analyysin avulla 

 

Yleisesti lisälaitemyynnin kehitys vuosina 2010–2014 on ollut trendiltään tasaista. 

Alla olevasta kuvasta 10 voidaan nähdä tämä myynnin kehitys lukuina. 

 

 

Kuva 10. Lisälaitemyynnin kehitys vuosina 2010–2014. 

 

Yllä oleva kuva 10 ei kuitenkaan kerro koko totuutta 416 lisälaitenimikkeen 

myynnin kohtalosta, joten alla olevissa kappaleissa on paloiteltu myynnin kehitys 

vuosina 2010–2014 eri ABC-luokkiin. Tämä edesauttaa ymmärtämään jokaisen 

luokan myynnin trendin ja tätä kautta voidaan paremmin päättää jokaisen luokan 

kohtalosta. 

 

Kuvassa 11 nähdään A-luokan myynnin kehitys vuosilta 2010–2014. Myynnin 

kehitys A-luokalle on ollut nousujohteista, niin kuin A-luokan nimikkeille 

ominaista onkin.. Tämä edesauttaa Yritys Y panostamaan näihin nimikkeisiin, 

koska nämä A-luokan nimikkeet tuovat suurimman osan myynnistä eli noin 94 % 

kokonaismyynnistä vuonna 2014. 
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Kuva 11. A-luokan myynnin kehitys vuosina 2010–2014. 

 

Kuvasta 12 nähdään taas B-luokan myynnin kehitys vuosina 2010–2014. B-

luokan trendi on ollut laskevaa, poikkeuksena vuosi 2013. Tämä tarkoittaa sitä 

että Yritys Y:n pitäisi näin ollen analysoida tarkemmin miksi näin on käynyt ja 

mitä asialle voisi tehdä. B-luokan myynnin osuus vuonna 2014 oli vain 6 %. 

 

 

Kuva 12. B-luokan myynnin kehitys vuosina 2010–2014. 
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Alla olevasta kuvasta 13 nähdään C-luokan trendi, joka on ollut jyrkästi laskeva 

vuosina 2011–2014. Vuonna 2014 myyntiä ei ole ollut ollenkaan näille tuotteille. 

Tämä tarkoittaa siis että Yritys Y:n on analysoitava, että tarvitseeko se ollenkaan 

C-luokan tuotteita portfoliossaan. 

 

 

Kuva 13. C-luokan myynnin kehitys vuosina 2010–2014. 

 

8.2.8 Sitoutunut pääoma ABC-luokittain 

 

Myynnin kehityksen kautta on hyvä ymmärtää myös nykyiset varastoarvot ja 

minimitilauseräkokojen merkitys eri ABC-luokissa. Näin ollen alla olevassa 

taulukossa 3 on laskettu nuo arvot eri luokille. Tämä laskenta auttaa 

ymmärtämään miten sijoitettu pääoma on sitoutunut. 

 

Taulukko 3. Sitoutunut pääoma ABC-luokittain. 

2014 A-luokka B-luokka C-luokka Yhteensä 

Varastonarvo 113 060 141 602 21 870 276 532 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta 3 nähdään B- ja C-luokkiin on sitoutunut 

pääomasta noin 60 %, joka on hälyttävää myynnin kehitykseen verrattaessa. 

Näiden analyysien perusteella Yritys Y:n pääoma on sitoutunut vääriin 

lisälaitevarastoihin, joten materiaalihallinnassa on paljon parannettavaa. 
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8.2.9 Jatkotoimenpiteet analyysien pohjalta 

 

Yllä olevien analyysien hälyttävät tulokset jaettiin myös Yritys Y:n 

lisälaitetuotehallinnalle. Jaetun analyysin tarkoituksena oli myös herättää 

keskustelua onko portfolion laajuudessa järkeä ja tuotehallinnan kanssa 

sovittiinkin seuraavista jatkotoimenpiteistä: 

 

1) Tuotehallinta siivoaa nykyisestä portfoliosta pois nimikkeitä, joilla on 

nolla myyntiä ja eivät ole Yritys Y:n kannalta tärkeitä. Jos näille 

nimikkeille on varastoa, nämä varastot yritetään myydä asiakkaille 

alennusmyyntien avulla tai jos tämä ei onnistu niin varastot romutetaan. 

 

2) Loput lisälaitteet jaettaan kahteen hankintatyyppiin: 

a. Projektihankintoihin, eli nämä lisälaitteet hankintaan jokaiselle 

asiakasprojektille erikseen, jolloin näitä lisälaitteita ei erikseen 

ennusteta ”systeemitoimittajalle” tai varastoida. 

b. Normaaleihin hankintoihin, eli nämä lisälaitteiden 

materiaalihallinta hoidetaan niin kuin ennenkin. 

 

3) Portfolion jatkuva siivoaminen tehdään jatkossa Lean periaatteiden avulla 

joka vuosi ja tähän prosessiin käytetään hyödyksi 5S-ohjelmaa, jonka 

vaiheet ovat lueteltu alla: 

 

a. Lajittele – käy tavarat läpi ja heitä menemään kaikki turha. 

b. Järjestä – tee ja merkitse jokaiselle asialle paikkansa. 

c. Puhdista – siivoa ympäristö. 

d. Standardoi – laadi säännöt, joiden avulla kolme ensimmäistä S:ää 

toteutuu jatkossakin. 

e. Ylläpidä – suorita johdonmukaisia tarkastuksia, joilla jatketaan 

jatkuvan parantamisen prosessia. 
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8.2.10 Jatkotoimenpiteiden tulokset 

 

Nykyisen portfoliosiivouksen tuloksena saatiin alla olevat jaottelut: 

 

- noin 1/3 lisälaitenimikkeistä siivottiin pois 

- noin 1/3 lisälaitenimikkeistä on projektihankintoja 

- noin 1/3 lisälaitenimikkeistä jäi normaalihankinnaksi 

 

Tämä portfolion karsiminen ja lisälaitteiden luokittelu edesauttaa 

materiaalihallinnan suunnittelussa, koska normaalihankintojen nimikemäärä on 

pienempi, jolloin on helpompi laatia materiaalihallinnan suunnitelma jokaiselle 

lisälaitteelle erikseen. Seuraavissa kappaleissa käydäänkin läpi ennustamisen ja 

varastoimisen parantamista näille 138 lisälaitenimikkeelle, jotka jäivät 

normaalihankinnan piiriin. 

 

8.2.11 Lisälaiteiden materiaalihallinta 

 

Riippumatta siitä mikä on tuleva liiketoiminta- ja hankintastrategia, aina voidaan 

materiaalihallintaa yrittää optimoida. Ja kuten kappaleessa 4.1 todetaan: 

materiaalihallinnalla on kaksi peruspäämäärää: halutun palvelutason 

saavuttaminen ja pitäminen, joka muodostuu nimikkeiden toimitusajasta ja 

saatavuudesta sekä kokonaiskustannusta minimointi materiaalihallinnassa.  

 

Palvelutasoon voidaan vaikuttaa varastoinnin, asiakas- ja toimittaja yhteistyön 

kehittämisen, toimitustiheyden, informaation nopeuttamisen ja 

kysyntäennustamisen avulla läpi koko toimitusketjun. Toimittaja yhteistyön 

kehittämistä käytiinkin yllä olevissa kappaleissa läpi, joten seuraavissa 

kappaleissa keskitytään enemmän Yritys Y:n lisälaiteiden ennustamisen ja 

varastoinnin parantamiseen, jolloin voidaan lyhentää toimitusaikoja ja parantaa 

palvelutasoa. Tämä kuitenkin pitää tehdä mahdollisimman pienin 

kokonaiskustannuksin. 
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8.2.12 Syventävä ABC-analyysi normaalihankintaisista lisälaitteista 

 

Jotta voidaan suunnitella millä tavalla näitä normaalihankintaisia lisälaitteita 

hallitaan, on hyvä luoda uusi ABC-analyysi 138, johon valitaan tarkemmin 

parametrit vuoden 2014 myyntiluvuista, joiden avulla saadaan luokiteltua 

lisälaitteet paremmin. Nämä parametrit ovat lueteltu alla: 

 

- A-luokka: nimikettä on toimitettu vähintään joka toinen kuukausi vuonna 

2014, josta keskimäärin kuukausimyynti on ollut yli 166 ja 

kappalemääräinen kuukausimyynti on ollut yli 20. 

- B-luokka: nimikettä on toimitettu vähintään joka kolmas kuukausi vuonna 

2014, josta keskimäärin kuukausimyynti on ollut 83–166 ja 

kappalemääräinen kuukausimyynti on ollut 10–20. 

- C-luokka: loput nimikkeistä 

 

Yllä olevan parametrein tehty ABC-analyysin tulos näkyy alla olevasta taulukosta 

4, jossa on lajiteltu tuoteryhmittäin eri ABC-luokat: 

 

Taulukko 4. Syventävä ABC-analyysi tuoteryhmittäin. 

Lisälaitetuoteryhmä A-luokka B-luokka C-luokka Yhteensä 

Tuoteryhmä 1 2 3 4 9 

Tuoteryhmä 2 12 4 14 30 

Tuoteryhmä 3 7 0 1 8 

Tuoteryhmä 4 3 0 0 3 

Tuoteryhmä 5 8 5 13 26 

Tuoteryhmä 6 7 3 6 16 

Tuoteryhmä 7 0 0 7 7 

Tuoteryhmä 8 0 1 2 3 

Tuoteryhmä 9 4 7 5 16 

Tuoteryhmä 10 5 3 8 16 

Tuoteryhmä 11 0 2 0 2 

Tuoteryhmä 12 1 0 1 2 

Yhteensä 49 28 61 138 
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Taulukon 4 tuloksien perusteella voidaan todeta että A-luokan 

lisälaitenimikkeisiin Yritys Y:n on hyvä panostaa varastoimalla ja ennustamalla, 

koska nämä nimikkeet tuovat Yritys Y:lle paljon myyntiä ja ovat myös samalla 

nopeasti kiertäviä. B-luokan lisälaitenimikkeisiin Yritys Y:n pitää myös varautua 

ennustamalla ja varastoimalla, kuitenkin palveluasteprosentti voi olla tässä 

luokassa pienempi kuin A-luokan nimikkeillä. C-luokan lisälaitenimikkeet ovat 

sitten haastavampia, koska niiden kysyntä on vähäistä ja epätasaista, joten niiden 

pelkkä ennustaminen ja sitä kautta kysyntään varautuminen voi olla ratkaisu 

asiaan. 

 

8.2.13 Lisälaitteiden varastoiminen 

 

Kuten yllä mainitaan, on A- ja B-luokan lisälaitenimikkeille hyvä luoda 

varmuusvarastot, jotta voidaan tyydyttää asiakastarpeet mahdollisimman hyvin 

myös tulevaisuudessa. Tästä syystä lopussa olevassa liitteessä 1 ja 2 on laskettu 

näille jokaiselle nimikkeille varmuusvarastot kappaleen 4.3.2 laskukaavan 

mukaan: 

 

- Varmuusvarasto =𝑘𝑠√L   

 

A-luokan nimikkeille valittiin 95 % toimitusvarmuus eli varmuuskerroin on 1,64 

ja B-luokan valittiin 90 % toimitusvarmuus eli varmuuskerroin on 1,28. Näillä 

toimitusvarmuusprosenteilla voidaan vastata erinomaisesti asiakastarpeisiin, jos 

Yritys Y käyttää vielä ennustetta hyväksi varautumalla mahdollisiin isoihin 

kysyntä piikkeihin näille A- ja B-luokan nimikkeille. 

 

Yllä olevan laskentatavan mukaan varmuusvarastojen sitoutuneeksi pääomaksi 

tulee alla olevan taulukon mukaan yhteensä 105 811, joka on huomattavasti 

vähemmän kuin aikaisemmat sitoutuneet pääomat varastoihin, jotka näkyvät 

taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Vanhat ja uudet varastonarvot. 

  A-luokka B-luokka C-luokka Yhteensä 

Vanha varastonarvo 113 060 141 602 21 870 276 532 

Uusi varastonarvo 94 595 11 216 0 105 811 

 

Näin ollen keskittymällä oikeiden tuotteiden varastoimiseen, saa Yritys Y 

laskettua huomattavasti sitoutunutta pääomaa, joka on yksi materiaalihallinnan 

tavoitteista. Varastoimisen avulla Yritys Y voi myös taata näille A- ja B-luokan 

lisälaitteille vähintään 90 % toimitusvarmuuden. 

 

Nämä varmuusvarastot voivat olla joko “systeemitoimittajalla” tai jos Yritys Y 

päättää itse hallita operatiivista ostoa, niin silloin myös varastonvalvonta täytyy 

suunnitella. Yleisesti tällaiseen varmuusvaraston pitoon olisi hyvä suunnitella 

tilauspistejärjestelmä, jonka avulla toiminnanohjausjärjestelmä ilmoittaa ostajalle 

kun tämä nimikkeen tilauspiste on alitettu ja tällöin järjestelmässä syntyy 

tilauskehote. Näin ollen ostajalla on hankintavastuu kyseisestä nimikkeestä 

sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Jos Yritys Y päättää kuitenkin pitää 

operatiivisen lisälaitehankinnan ”systeemitoimittajan” kanssa, niin olisi hyvä, jos 

Yritys Y ja ”systeemitoimittaja” voisivat yhdessä käydä läpi sitä miten voitaisiin 

parantaa varastotasojen läpinäkyvyyttä. 

 

8.2.14 Lisälaitteiden ennustaminen 

 

Yritys Y on kokenut lisälaitteiden ennustamisen haasteelliseksi monesta eri 

syystä. Näitä syitä ovat ennusteprosessin puutteet, vain yhden ennustemetodin 

käyttäminen ja ennustetarkkuuden mittarin puute.  

 

Ennustetarkkuus voi olla huono, vaikka Yritys Y:n ennustemetodi olisi oikea, jos 

ennusteprosessin puutteita ei korjata. Tämän takia olisi suositeltavaa, että Yritys Y 

laatisi kaikkien osapuolten kanssa yhteiset pelisäännöt esimerkiksi 

ennustejärjestelmän käyttöön, joka edesauttaisi ennustevirheiden minimoimisessa.  
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Yritys Y:n olisi myös tärkeää ymmärtää miten ”systeemitoimittaja” hyödyntää 

lisälaiteiden ennustetta heidän omassa toiminnassaan ja tätä kautta voitaisiin 

välttyä turhilta väärinymmärryksiltä. 

 

Ennustemalli 

 

Tällä hetkellä Yritys Y käyttää kvantitatiivista liukuvaan keskiarvoon perustuvaa 

ennustamismallia lisälaitteille, koska asiakkaan suunnasta ei tule tarpeeksi 

kysyntäinformaatiota Yritys Y:lle. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole 

optimaalisin ennustamismalli kaikille lisälaitteille. 

 

Näin ollen Yritys Y:n olisi hyvä tutkia jokainen lisälaitenimike erikseen ja katsoa, 

että mikä ennustemalli olisi pätevin kullekin lisälaitenimikkeelle. Näitä 

ennustemalleja on kvantitatiivisia eli tilastollisia että kvalitatiivisia eli laadullisia 

malleja, joita muutamia on lueteltu alla: 

 

Kvantitatiiviset ennustemallit  Kvalitatiiviset ennustemallit 

- Kausaalimalli    - Konsensuspaneli 

- Ristikorrelaatio    - Delfoi-menetelmä 

- Keskiarvo 

- Liukuva keskiarvo 

- Eksponentiaalinen tasoitus 

 

Periaatteessa A- ja B-luokan nimikkeille liukuvakeskiarvon menetelmä saattaisi 

olla tarpeeksi hyvä, koska yleisti näiden nimikkeiden kysyntä, on jatkuvaa. Mutta 

myös eksponentiaalisen tasoituksen mallia kannattaa harkita joillekin A- ja B-

luokan nimikkeille riippuen kysynnän luonteesta. 

 

C-luokan nimikkeiden kysyntä on taas harvinaisempaa, jolloin kvalitatiiviset eli 

laadulliset ennustemallit ovat parempia vaihtoehtoja ennustemalliksi, koska näissä 

ennustemalleissa kysyntää ei peilata menneisyyden kysyntätiedoista.  
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Yritys Y:n olisi hyvä myös harkita ristikorrelaatioanalyysien tekoa pääte- ja 

lisälaitteiden kysynnän analysoimisessa, koska voi olla, että lisälaitteiden 

kysynnällä on korrelaatiota päätelaitteiden kanssa. 

 

Ennustetarkkuuden mittaaminen 

 

Riippumatta siitä mitä malleja Yritys Y päättää käyttää lisälaitteiden 

ennustamiseen, niin olisi hyvä, jos Yritys Y seuraisi myös ennustetarkkuutta. Tätä 

ennustetarkkuutta voitaisiin mitata alla olevien mittareiden avulla: 

 

- absoluuttinen keskivirhe =
∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
 

 

- keskivirheen neliö =
∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)2

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
 

 

- keskivirheen neliöjuuri = √ ∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)
2

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
   

 

Näiden mittareiden tulokset edesauttaisivat Yritys Y:ää ymmärtämään missä 

ennustetarkkuus on tällä hetkellä ja ehkä vaihtamaan ennustemalleja tarvittaessa 

soveltuvimpiin malleihin. 
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9 Yhteenveto 
 

Yleisesti pelkkä materiaalihallinta on mielletty vain yhdeksi logistiikan osa-

alueeksi, jonka mukaan yritys ohjaa ja hallitsee materiaaleja eri tavoin kuten 

varastoimisen, ennustamisen ja hankintaverkoston avulla. Tämä lähestymistapa ei 

kuitenkaan välttämättä palvele yrityksen liiketoimintoihin asetettuja strategisia 

päämääriä, koska tällöin materiaalihallinnan päämäärät eivät välttämättä ole 

suunniteltu tukemaan liiketoimintojen päämääriä. 

 

Tämä ongelma on ratkaistavissa siten, että yrityksen kaikkien eri toimintojen 

strategiat laaditaan yhdessä tukemaan toisiaan, jolloin voidaan luoda yhteinen 

päämäärä liiketoiminnolle ja sen apufunktioille, kuten materiaalihallinnalle ja tätä 

kutsutaan strategiseksi materiaalihallinnaksi. 

 

Strateginen materiaalihallinnan suunnittelu alkaa samalla tavalla kuten 

liiketoiminnan strateginen suunnittelu, eli ensimmäiseksi on hyvä hahmottaa 

ympäristö, esimerkiksi portfolioanalyysin avulla. Kun tiedetään lähtökohdat, niin 

voidaan tämän jälkeen arvioida omat kyvykkyydet, esimerkiksi SWOT-analyysin 

avulla. SWOT-analyysin tarkoituksena on luetella omat vahvuudet ja heikkoudet, 

sekä uhat että mahdollisuudet. Kun ympäristö ja omat kyvykkyydet on analysoitu, 

niin voidaan asettaa päämäärät ja tavoitteet, joilla pyritään tukemaan kyseistä 

liiketoimintaa. Tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista on tärkeää seurata ja 

mitata, jolloin voidaan tarvittaessa muuttaa niitä, jos niiden saavuttaminen näyttää 

mahdottomalta ajan kuluessa. 

 

Tutkimuskohteena olevan Yritys Y:n tapauksessa lisälaitemateriaalihallintaa ei ole 

suunniteltu strategisen näkökulman kautta ja tällöin lisälaitemateriaalihallinta ei 

täysin tue lisälaiteliiketoiminnan tavoitteita, jolloin lisälaiteliiketoimintakaan ei 

saavuttanut asetettuja päämääriään. Tästä syystä on suositeltavaa, että Yritys Y:n 

lisälaitemateriaalihallinnan strategiat suunnitellaan yhdessä hankinta- ja 

lisälaiteliiketoimintastrategioiden kanssa, jolloin voidaan löytää yhteiset 

päämäärät. 
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Esimerkiksi ABC-analyysin ja myynnin kehityksen -analyysin kautta voitiin 

nähdä, että portfolion laajeneminen ei ollut saavuttanut myynnin lisääntymistä, 

joka oli asetettu päämäärä portfolion laajentamiselle, vaan myynti on pysynyt 

samassa. Tämän takia yhdessä sovittujen toimenpiteiden kautta voitiin karsia 

portfolion laajuutta ja keskittyä materiaalihallinnassa oikeisiin lisälaitteisiin. 

Tämän takia on erityisen tärkeää asettaa seuranta yhteisten strategioiden ja 

päämäärien saavuttamiselle, koska jos tätä seurantaa ei ole rakennettu, niin ei 

voida tietää missä ollaan päämäärien saavuttamisessa kunakin hetkenä.  

 

Materiaalihallinnan kahtena päämääränä on asetetun palveluasteen saavuttaminen 

mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin. Tämäkään ei ollut selkeästi 

määriteltynä Yritys Y:n materiaalihallinnassa, jonka takia varastoihin on 

sitoutunut turhan paljon pääomaa ja myöskään selkeää palveluastetta ei ole 

asetettu lisälaitevarastoille. Näin ollen olisi hyvä, että nämä päämäärät 

selvitettäisiin ja materiaalihallinnalle annettaisiin selkeät tavoitteet. Esimerkiksi 

ABC-analyysin pohjalta voidaan tehdä eri materiaalihallintasuunnitelmat eri 

luokille. Eri varastointi- ja ennustemallit on hyvä myös kartoittaa jokaiselle 

nimikkeelle erikseen, jotta materiaalihallinta olisi optimaalista. Eri 

hankintamallien kautta voidaan myös vaikuttaa kokonaiskustannuksiin ja tätä 

kautta liiketoiminnan kannattavuuteen.  

 

Strateginen materiaalihallinta sisältää monia eri asioita, joiden kokonaissummasta 

mikä tahansa liiketoiminta voi hyötyä. Siksi jokaisen menestyvän yrityksen on 

pyrittävä sitomaan materiaalihallinta tukemaan omien päämäärien ja strategioiden 

kautta kokonaisstrategiaa ja vain tällöin voidaan luoda toimiva yhtenäinen 

kokonaisuus. Tällä tavoin strategisella materiaalihallinnalla luodaan lisäarvoa 

asiakkaankin suuntaan lyhyillä toimitusajoilla, halvemmilla myyntihinnoilla ja 

pienemmillä kokonaiskustannuksilla. 
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Liite 1. A-luokan varmuusvarastot. 

 

Nimike ABC k s (kpl/kk) L (kk) Varmuusvarasto (kpl) 

Nimike 1 A 1,64 24,87 3,39 75 

Nimike 2 A 1,64 123,10 5,19 460 

Nimike 3 A 1,64 66,21 2,71 179 

Nimike 4 A 1,64 103,17 3,39 311 

Nimike 5 A 1,64 53,55 2,94 150 

Nimike 6 A 1,64 391,73 1,81 863 

Nimike 7 A 1,64 44,28 2,71 120 

Nimike 8 A 1,64 20,18 3,39 61 

Nimike 9 A 1,64 44,74 3,39 135 

Nimike 10 A 1,64 245,20 2,71 662 

Nimike 11 A 1,64 53,18 1,81 117 

Nimike 12 A 1,64 233,10 2,71 629 

Nimike 13 A 1,64 6,34 3,39 19 

Nimike 14 A 1,64 42,21 3,39 127 

Nimike 15 A 1,64 32,51 3,39 98 

Nimike 16 A 1,64 57,16 1,81 126 

Nimike 17 A 1,64 43,77 1,81 96 

Nimike 18 A 1,64 105,15 1,81 232 

Nimike 19 A 1,64 396,14 1,81 873 

Nimike 20 A 1,64 135,87 1,81 299 

Nimike 21 A 1,64 415,41 1,13 724 

Nimike 22 A 1,64 117,00 2,06 276 

Nimike 23 A 1,64 203,25 2,71 549 

Nimike 24 A 1,64 573,01 1,35 1 094 

Nimike 25 A 1,64 33,12 3,39 100 

Nimike 26 A 1,64 50,32 2,71 136 

Nimike 27 A 1,64 182,17 1,13 317 

Nimike 28 A 1,64 46,04 3,61 144 

Nimike 29 A 1,64 46,19 1,81 102 

Nimike 30 A 1,64 42,60 1,81 94 

Nimike 31 A 1,64 286,14 1,81 631 

Nimike 32 A 1,64 98,83 1,13 172 

Nimike 33 A 1,64 45,57 1,81 100 

Nimike 34 A 1,64 138,65 1,81 306 

Nimike 35 A 1,64 66,98 0,68 90 

Nimike 36 A 1,64 31,57 1,81 70 

Nimike 37 A 1,64 49,99 2,71 135 

      

     (jatkuu) 



    

      

     
(liite 1 jatkoa) 

 

Nimike ABC k s (kpl/kk) L (kk) Varmuusvarasto (kpl) 

Nimike 38 A 1,64 307,66 1,13 536 

Nimike 39 A 1,64 67,00 1,81 148 

Nimike 40 A 1,64 36,20 1,13 63 

Nimike 41 A 1,64 12,35 1,81 27 

Nimike 42 A 1,64 41,93 1,81 92 

Nimike 43 A 1,64 9,13 1,81 20 

Nimike 44 A 1,64 56,94 0,90 89 

Nimike 45 A 1,64 26,30 1,13 46 

Nimike 46 A 1,64 78,87 1,81 174 

Nimike 47 A 1,64 67,20 1,35 128 

Nimike 48 A 1,64 12,60 0,68 17 

Nimike 49 A 1,64 215,41 1,13 375 

 



    

      

Liite 2. B-luokan varmuusvarastot. 

 

Nimike ABC k s (kpl/kk) L (kk) Varmuusvarasto (kpl) 

Nimike 50 B 1,28 37,27 1,81 64 

Nimike 51 B 1,28 137,17 1,81 236 

Nimike 52 B 1,28 29,46 1,81 51 

Nimike 53 B 1,28 156,04 1,81 268 

Nimike 54 B 1,28 21,66 1,81 37 

Nimike 55 B 1,28 10,92 2,06 20 

Nimike 56 B 1,28 13,97 1,81 24 

Nimike 57 B 1,28 20,40 1,81 35 

Nimike 58 B 1,28 14,42 0,90 18 

Nimike 59 B 1,28 90,92 1,13 124 

Nimike 60 B 1,28 25,14 0,90 31 

Nimike 61 B 1,28 9,94 2,06 18 

Nimike 62 B 1,28 8,42 2,06 15 

Nimike 63 B 1,28 4,43 1,13 6 

Nimike 64 B 1,28 82,52 1,81 142 

Nimike 65 B 1,28 6,07 2,71 13 

Nimike 66 B 1,28 7,20 2,71 15 

Nimike 67 B 1,28 8,06 1,81 14 

Nimike 68 B 1,28 5,86 2,71 12 

Nimike 69 B 1,28 4,16 1,35 6 

Nimike 70 B 1,28 3,03 1,81 5 

Nimike 71 B 1,28 1,66 2,06 3 

Nimike 72 B 1,28 6,26 2,06 12 

Nimike 73 B 1,28 0,86 1,35 1 

Nimike 74 B 1,28 28,55 1,35 43 

Nimike 75 B 1,28 1,46 2,06 3 

Nimike 76 B 1,28 13,73 2,48 28 

Nimike 77 B 1,28 1,75 2,06 3 

 


