
 

15. marraskuuta 2017 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Business and Management 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

Toimitusketjun johtaminen 

Diplomityö 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaus-toimitusketjun materiaalivirran kehittäminen 

toimittaja-asiakasyhteistyömallilla 

 

Henri Syyslahti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastaja:  Tutkijaopettaja Petri Niemi     

 

Työn ohjaajat:  Tutkijaopettaja Petri Niemi, Manu Somerkallio 



 

 

 

ii 

TIIVISTELMÄ 

Tekijä: Henri Syyslahti 

Työn nimi: Tilaus-toimitusketjun materiaalivirran kehittäminen toimittaja-

asiakasyhteistyömallilla 

Vuosi: 2017                                              Paikka: Lahti 

Diplomityö, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto 

School of Business and Management, Tuotantotalouden koulutusohjelma 

Toimitusketjun johtaminen 

100 sivua, 11 kuvaa, 9 taulukkoa, 2 liitettä 

Tarkastaja: Tutkijaopettaja Petri Niemi 

Ohjaajat: Tutkijaopettaja Petri Niemi, Manu Somerkallio 

Hakusanat: toimitusketju, materiaalivirta, palveluvarasto, VMI, CPFR 

Laadukas toimittaja-asiakasyhteistyö ja toimitusketjun hallinta ovat merkittäviä 

tekijöitä yrityksen toimitusketjun tehokkuuden kannalta. Kansainvälisesti 

toimivalla yrityksellä on haasteena erään markkina-alueensa heikosti toimiva 

tilaus-toimitusketju. Tämän työn tarkoituksena on tuottaa analyysit toimitusketjun 

nykytilasta sekä ehdotus toimitusketjun hallinnan työkaluista ja toimittaja-

asiakasyhteistyömallista, joiden avulla yritys saisi toimitusketjun materiaalivirran 

toimimaan paremmin ja tarjontansa kohtaamaan todellisen kysynnän. 

 

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä kerätty data sekä haastatteluin saatu tieto 

toimintamalleista, tuotteista ja asiakkaista analysoitiin kirjallisuudesta saatujen 

työkalujen avulla. Analyysien perusteella toimitusketjun oireiksi havaittiin 

ylisuuret ja hitaasti kiertävät varastot sekä tarpeettoman laaja tuoteportfolio. 

Ongelmien juurisyinä ovat toimitusketjun läpinäkyvyyden, hallinnan ja yhteistyön 

puute. Näiden vuoksi toimitusketju kärsii piiskavaikutukselle ominaisista 

ongelmista.  

 

Toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja tehostamista ruvettiin muodostamaan toimittaja-

asiakasyhteistyömalleista. Saatujen tietojen perusteella toiminnalle sopiviksi ja 

mahdollisiksi malleiksi valikoituivat VMI- ja CPFR mallit. Niiden avulla 

toimittaja hallitsee materiaalivirtaa ja saa kattavamman näkyvyyden kysyntään. 

Ne mahdollistavat kysynnän ja tarjonnan paremman kohtaamisen sekä 

selkeyttävät toimitusketjun hallintaa poistamalla päällekkäisiä operaatioita, 

vapauttaen resursseja toiminnan kehittämiseen. Yrityksen tulisi perustaa 

kyseiselle markkina-alueelle CPFR:n mukainen keskitetty palveluvarasto, jota 

ohjattaan tasaisen aikavälin täydentämisen ja Min-Max:n avulla. Toimitusajan 

ollessa tarkastelu- ja täydennysväliä pidempi, asiakkaiden kulutusennusteet ovat 

merkittävässä roolissa materiaalivirran kehityksessä. Laadukkaan ennustamisen, 

yhteistyön ja toimitusketjun hallinnan avulla, markkina-alueen varastojen koko ja 

pysähdysaika on mahdollista jopa puolittaa. Lisäksi tuoteportfolion supistaminen 

ja standardisointi sekä kysyntävirtojen yhdistäminen helpottaisivat toimitusketjun 

hallintaa entisestään, mikä pooling-efektin myötä toisi lisää tehokkuutta 

toimitusketjun toimintaan. 
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High-quality supplier-customer collaboration and the management of the supply 

chain are significant factors for the efficiency of a company’s supply chain. An 

internationally operating company has challenges with a weakly performing 

order-delivery chain in one of its market areas. The purpose of this thesis is to 

produce analyses of the present state of the supply chain as well as to give a 

proposal for supply chain management tools and a supplier-customer 

collaboration model. With these the company could achieve better material flow 

in its supply chain and build its supply to meet the factual demand. 

 

The data retrieved from the company’s enterprise resource planning system as 

well as the information about the operating models, products and customers 

received from interviews were analyzed with tools found from literature. 

According to the analyses, the supply chain suffers from oversized and slowly 

cycling inventories and an unnecessarily wide product portfolio. The root causes 

of the problems are the lack of transparency, control and collaboration in the 

supply chain. Due to these the supply chain suffers from the bullwhip-effect. 

 

The formation of a more transparent and efficient supply chain began from 

supplier-customer collaboration models. Based on received information the best 

suited and possible models were chosen to be the VMI and CPFR models. With 

these the supplier controls the material flow and gets a more comprehensive view 

of the demand. They enable better encountering of supply and demand and clarify 

the control of the supply chain by removing overlapping operations thus releasing 

resources for development of operations. The company should establish a CFPR 

based centralized service stock on the market area and control it with fixed-time 

period and Min-Max methods. When the lead time is longer than the check and 

refill periods, forecasting the customers’ consumption is in a valuable role in 

developing the material flow. With high-quality forecasting, collaboration and 

supply chain management, the inventory levels and days of supply in the market 

area can be decreased into half of the present state. In addition, reducing and 

standardizing the product portfolio and combining the demand flows would help 

controlling the supply chain which would increase the operating efficiency of the 

supply chain through the pooling effect. 
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1 JOHDANTO 

 

Johdantokappaleessa esitellään tämän diplomityön taustoja. Määritellään työn 

tavoitteet ja rajaukset, minkä jälkeen kerrotaan työn toteutus menetelmineen. 

Lopuksi käydään läpi työn rakenne. 

  

1.1 Työn tausta 

 

Tämä työ on tehty pohjoismaalaiselle globaalille puu- ja biomateriaalialan 

yrityksen pakkauskartonkia valmistavalle tehtaalle. Tehdas toimittaa 

pakkauskartonkia aaltopahvitehtaille ympäri maailmaa. Globaaleilla ja 

kilpailluilla markkinoilla etäisyydet ja toimitusajat ovat pitkiä ja toimitusvarmuus 

tärkeä myyntivaltti. Pitkän matkan toimitukset sisältävät useita solmukohtia sekä 

kuljetukseen ja toimintoihin vaikuttavia tekijöitä. Mitä pidemmällä ja 

monimutkaisemmalla tilaus-toimitus -ketjulla tavaraa toimitetaan, sitä 

heikommaksi toimitusketjun läpinäkyvyys muuttuu ja hallinta vaikeutuu. 

Pakkauskartongin toimitusketjussa on joillakin markkinoilla ilmennyt suuria 

varastoja ja piiskavaikutusta, mikä on osaltaan johtanut tuotteiden heikkoon 

varastokiertoon ja epätasaiseen materiaalivirtaan. Tämä taas on heikentänyt 

toimitusketjun läpinäkyvyyttä entisestään ja johtanut ongelmien 

kerrannaisvaikutuksiin. Täten kohdeyritys haluaa tämän työn avulla selvittää, 

voidaanko kohdeyrityksen tilaus-toimitusketjun materiaalivirtaa ja hallittavuutta 

parantaa syventämällä toimittaja-asiakasyhteistyötä ja luomalla palveluvarastoja.  

 

  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämän työn päätavoitteena on tuottaa analyysit kohdeorganisaation toimitusketjun 

nykytilasta sekä tuottaa ehdotus toimintaa parantavista toimintamalleista ja 

arvioida niiden vaikutuksia. Nykytila-analyysien alatavoitteina on löytää juurisyyt 

havaituille ongelmille, luoden täten suuntanuolet ehdotettaville muutoksille. 
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Toimintamallin parannusehdotuksen luonnin alatavoitteina on tarkastella luodun 

mallin vahvuuksia ja riskejä sekä luoda ehdotus muutosprosessin 

käyttöönottamiseksi. 

 

Tämä työ on rajattu koskemaan kohdeorganisaation yhtä merkittävintä Etelä-

Euroopan markkina-aluetta. Lisäksi työn kohteeksi on rajattu yrityksen Etelä-

Suomessa sijaitseva tehdas, jolla on vertailukelpoisin ja vakain toiminta kyseisellä 

markkina-alueella. Näin ollen tarkastelun alla on yksi tehdas ja yksi markkina-

alue, mutta käytännössä työn tulokset ovat skaalattavissa yrityksen samaisen 

divisioonan muihinkin tehtaisiin ja samankaltaisiin markkinoihin. Tutkittavaksi 

tiedoksi valittiin tiedot vuoden 2016 materiaalivirroista; myynnistä, toimituksista 

ja varastoista. Tilaus-toimitusketjun kehittämisessä keskitytään rakentamaan 

toimintamallia, joka on käytettävissä nykyisillä resursseilla.  

 

 

 

1.3 Työn toteutus ja menetelmät 

 

Työ on toteutettu tutustumalla alan kirjallisuuden oppikirjoihin, tiedejulkaisuihin 

ja artikkeleihin, koskien toimitusketjua, varastonhallintaa sekä eri toimittaja-

asiakasyhteistyömalleja. Kirjallisuuden lähteistä on koottu ja hyödynnetty työn 

ympäristöön ja tavoitteisiin sopivaa tietoa. Kohdeorganisaation järjestelmistä on 

kerätty rajaukseen kuuluvaa numeerista tietoa ja haastateltu 

toimitusketjuorganisaation ja sisardivisioonien useita eri toimijoita sekä yrityksen 

toiminnan kolmansia osapuolia. Haastattelut toteutettiin avoimella kaavalla, 

pyrkimyksenä saada jokaisen haastateltavan toimialueesta ja kokemuksista 

mahdollisimman kattavasti tähän työhön liittyvää tietoa. Tiedonkeruun lisäksi 

työtä varten kartoitettiin kohdeorganisaation nykyisen 

toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia ja mahdollisuuksia.  

 

Yrityksen toiminnasta kerättyjä tietoja analysoidaan kirjallisuudesta saatujen 



 

 

 

9 

menetelmien avulla, minkä pohjalta saadaan kuva toimitusketjun nykytilasta. 

Haastattelujen tietoja hyödynnetään toimitusketjun toiminnan ja nykytilan 

hahmottamiseen sekä analyyseissä havaittujen ongelmien juurisyiden 

kartoittamiseen. Tehtyjen analyysien pohjalta pyritään rakentamaan ehdotus 

toimitusketjun toiminnan muutoksista resursseihin ja tavoitteisiin sopivalla 

yhteistyömallilla. Muodostetun mallin vaikutuksia arvioidaan kirjallisuudesta 

saatujen tietojen ja laskentamallien avulla, jotka pohjautuvat vuoden 2016 

myynnin tietoihin. 

1.4 Työn rakenne 

Työ koostuu neljästä osiosta; johdanto ja kohdeorganisaation esittely, teoriaa 

liittyen toimitusketjun hallintaan ja yhteistyömalleihin, kohdeorganisaation 

toimitusketjun analysointi sekä toimitusketjun uudistaminen ja muutosten 

vaikutusten arviointi. Ensin kappaleessa kaksi käydään läpi työn kohdeyrityksen 

ja -organisaation toimenkuva ja markkinatilanne. Kappaleessa kolme esitellään 

lyhyesti toimitusketjun perusteet ja toiminta. Kappaleessa neljä syvennytään 

toimitusketjun varastojen syihin ja hallintamenetelmiin sekä keskeisimpiin 

suorituskyvyn mittareihin. Lisäksi kappaleessa esitellään erilaisia toimitusketjun 

kehityskohtia ja haasteita sekä toimittaja-asiakasyhteistyömallien tasoja ja niiden 

ominaisuuksia. 

 

Teoriaosuuden jälkeen tutkitaan ja analysoidaan kohdeorganisaation ja -

markkinoiden toimitusketjua yrityksestä saatujen tietojen ja haastattelujen 

pohjalta, kirjallisuudesta saatuja työkaluja hyödyntäen. Analyysien ja kerätyn 

tiedon avulla pyritään selvittämään toimitusketjun ongelmat ja niiden syyt. 

Nykytilatutkimukseen pohjautuen haetaan ratkaisuvaihtoehtoja kirjallisuuden 

toimitusketjun hallinnan ja toimittaja-asiakasyhteistyön malleista sekä niiden 

käytännön järjestelyistä. Näistä muodostettujen uudistusten potentiaalisia 

vaikutuksia arvioidaan verraten toimitusketjun nykytilanteeseen. Lopuksi tehdään 

vielä ehdotus toiminnan käynnistämiseksi, jonka jälkeen koostetaan yhteenveto 

työn havainnoista ja tuloksista.  
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2 KOHDEORGANISAATION ESITTELY 

 

Tässä kappaleessa esitellään diplomityön kohdeorganisaatio yleisesti sekä 

rajaukseen kuuluvan tehtaan kulmasta. Tämän jälkeen esitellään 

kohdeorganisaation markkina- ja kilpailutilannetta haastatteluiden ja 

kirjallisuuden pohjalta.  

 

2.1 Kohdeorganisaatio 

 

Työn kohdeorganisaatio on pohjoismaista lähtöisin oleva globaali yritys, joka 

tarjoaa uusiutuvia ratkaisuja puu-, paperi-, pakkaus- ja biomateriaaleissa. Yritys 

kehittää ja tarjoaa uusiutuvista materiaaleista valmistettuja tuotteita ja ratkaisuja, 

joilla pyritään korvaamaan uusiutumattomien materiaalien käyttöä. Sen asiakkaita 

ovat pääasiassa kustantajat, paperipainot, paperinmyyntitalot, pakkausteollisuus 

sekä rakennusteollisuus. 

 

Perinteisen paperialan muutos näkyy yrityksen strategiassa, joka on muuttua 

perinteisestä paperi- ja kartonkialan valmistajasta uusiutuvien materiaalien 

kasvavaksi yhtiöksi. Strategian pohjana toimii asiakaslähtöisyys ja 

innovatiivisuus, joilla vastata markkinatrendeihin ja asiakasvaatimuksiin 

tarjoamalla kehittyneitä ratkaisuja uusiutuvista materiaaleista. Pääpainona 

toimivat kuitupohjaiset pakkausmateriaalit, biomateriaali-innovaatiot ja kestävän 

rakentamisen ratkaisut. 

 

Yritys on jaettu useaan divisioonaan, joista tämän työn kohdedivisioona on 

keskittynyt kartonkipakkausten ja niiden raaka-aineiden valmistamiseen. Yritys 

on muun puunjalostusteollisuuden tavoin kärsinyt markkinoiden muutoksista, 

mutta tuloksen viime vuosien negatiivinen trendi on saatu käännettyä voitoksi. 

Kilpailu alalla on kuitenkin erittäin kovaa, jolloin toiminaan kehittäminen ja 

painopisteiden muutokset ovat tärkeässä roolissa. Paperikaupan hiipuessa, kasvua 



 

 

 

11 

on havaittavissa etenkin kartonkipakkauksien ja uusien biomateriaalien 

markkinoilla. 

 

Tämä työ keskittyy yrityksen pakkauskartongin tilaus-toimitusketjuun. Yrityksellä 

on useita raaka-aineita valmistavia tehtaita. Kohteeksi valitulla Etelä-Suomessa 

sijaitsevalla tehtaalla on näistä pisin ja vakain historia alalla toimimisesta. Tehdas 

on perustettu noin puolivuosisataa sitten ja sen tuotantoa on päivitetty muutamaan 

otteeseen. Tehdas on kooltaan verrattain pieni, mutta siitä huolimatta se on ollut 

yrityksen yksi tuottavimmista yksiköistä. Tehtaan tuotannosta suurin osa menee 

vientiin Eurooppaan ja Aasiaan. Sen tuote on hyvin korkealaatuista ja 

tuoteturvallista. Täten tehtaan tuotteiden markkinat ovat hyvin globaalit verrattuna 

etenkin Keski-Euroopassa sijaiseviin kilpailijoihin. Tehtaan näkymät alalla 

toimimiselle ovat valoisat, mutta kova kilpailu vaatii jatkuvaa parantamista koko 

toimitusketjussa. 

 

2.2 Markkinat ja kilpailutilanne 

 

Pakkauskartongit voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan, neitseellisestä 

kuidusta valmistettuihin kartonkeihin ja kiertokuduista valmistettuihin 

kartonkeihin. Näistä neitseellisestä kuiduista tehdyt materiaalit kestävät 

huomattavasti paremmin kosteutta ja käsittelyä ja ovat tuoteturvallisempia ja täten 

arvokkaampia kuin kiertokuiduista valmistetut kartongit. Tämän vuoksi 

neitseellisestä kuidusta valmistettua pakkauskartonkia viedään globaalisti ympäri 

maailmaa ja etenkin hedelmäntuottajamaihin kun kiertokuidusta valmistetun 

kartongin markkinat ovat huomattavasti paikallisemmat.  

 

Pakkauskartongin markkinat ovat kasvaneet noin 1,5-3 % vuodessa, mikä on 

ohjannut vaikeuksissa olevaa paperiteollisuutta investoimaan ja muokkaamaan 

kannattamattomia paperikoneita tuottamaan pakkauskartonkia. Tällä hetkellä 

Euroopan pakkauskartonkien kysyntä ja tarjonta ovat lähes tasoissa, mutta samalla 
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markkinoille on ilmoitettu tulevan noin tusina uusia tai muokattuja 

kartonkikoneita. Kyseinen ilmiö merkitsee koventuvaa kilpailua etenkin Euroopan 

markkinoilla. (Kauppalehti 2016)  

 

Haastatteluissakin kyseinen ilmiö on ollut havaittavissa. Etenkin Länsi-

Euroopassa kilpailu kasvaa kapasiteetin kasvaessa. Uusien tai muokattujen 

koneiden ilmestyessä markkinoille heikkotehoisimpia suljetaan, mikä osaltaan 

hieman hillitsee tarjonnan suurta kasvua. Suurin osa muunnostöistä koskee 

kiertokuitukartonkeja jolloin pohjoismaiden neitseellisen kuidun tehtaiden 

globaalit markkinat eivät välttämättä ole uhattuna, mutta alan muutoksen trendi on 

selvästi havaittavissa ja kilpailu markkinoilla kovenee koko ajan. Nykyinen 

suuntaus ympäristöystävällisempään pakkaamiseen on siirtänyt markkinoita 

kartonkipakkaamiselle sen suurimmalta kilpailijalta eli muovilta (Kauppalehti 

2016). Täten kartonki ja kuitupohjaisen pakkaamisen markkinoilla vaaditaan 

kokoajan kehitystä jo olemassa oleviin pakkauksiin sekä innovaatioita, joilla 

laajentaa kuitupohjaisen pakkaamisen käytettävyyttä uusin käyttötarkoituksiin. 

 

Nykyisellään hyvin kypsillä ja pitkälti täytetyillä metsäteollisuuden markkinoilla, 

joissa markkinat usein määräävät tuotteen hinnan, tehokas toimitusketju on 

avainasemassa kilpailun ja siinä pärjäämisen kannalta. Tämä vaatii pitkälti hyvin 

synkronoidun ja toimivan toimitusketjun aina metsästä asiakkaalle saakka. 

Toimitusketjun tulee olla tehokas täyttämään asiakkaiden tarpeet, mutta samalla 

tehokkuuden tulee merkitä matalampia yksikkökustannuksia. (D’Amour et al. 

2014) 

 

  



 

 

 

13 

3 TILAUS-TOIMITUSKETJU 

 

Toimitusketju (eng. supply chain, SC) käsittää koko prosessin toimittajilta, 

yrityksen toiminnan läpi asiakkaille. Toimitusketju sisältää kaikki tuotteen tai 

palvelun tekijät ja prosessit, mitkä liittyvät suunnitteluun, valmistukseen, 

toimitukseen ja käyttöön. Käytännössä toimitusketjun hallintaan liittyy materiaali-

, informaatio-, palvelu- ja rahavirrat, jotka koostuvat toimittajista, tuottajista, 

jakeluyrityksistä, asiakkaista ja niiden tukiprosesseista. (Sakki 2009, s. 13–12) 

Kuvassa yksi on esitetty yksinkertainen kuvaus toimitusketjusta. Pääaktiviteetit ja 

toimet toimitusketjussa ovat markkinointi ja myynti, hankintatoimi, valmistus, 

varastointi, kuljetukset, jakelu ja informaation kulku. Jokaisen toimijan ja 

prosessin välissä on informaation siirtymistä ja kun kyseessä on fyysiset tuotteet, 

niin ketju sisältää myös tavaran siirtoja ja kuljetuksia sekä varastoja. (Hugos 

2003, 2–6; Chopra & Meindl 2013, s. 13–14) 

 

 

Kuva 1 Toimitusketjun toiminta yksinkertaistettuna (mukaillen Sakki 2009, 22) 

 

Tilaus-toimitusketjun hallinta on tavaravirran ja siihen liittyvän tieto- ja 

rahavirran hallitsemista ja ohjaamista kuten hankintaa, myyntiä, tilausten 

käsittelyä ja valvontaa sekä tapahtuma- ja muutostietojen välittämistä. Ketjun 

fyysiseen toteuttamiseen kuuluu tehdastyötä, tavarankäsittelyä, varastoimista ja 

kuljettamista, joiden ohessa toteutetaan asiakirjoja, laskutusta, maksujen 
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suorittamista että saatavien valvontaa. Tilaus-toimitusketjun eri toimenpiteisiin 

osallistuu suuri osa yrityksen resursseja ja siksi se kokonaisuudessaan aiheuttaa 

suuren osan yrityksen kustannuksista. (Sakki 2009, s.21) Tilaus-toimitusketju 

rajataan usein kahteen osapuoleen, toimittajaan ja asiakkaaseen. Tällöin 

tarkasteltava tilanne on kuvan 2 mukainen. (Güsmüs et al. 2008) 

 

 

Kuva 2 Kahden toimijan välinen tilaus-toimitusketju (mukaillen Güsmüs et al. 2008) 

 

Toimitusketjun strategisessa suunnittelussa kaikkien toimien tulee tukea yrityksen 

strategiaa ja siinä tulee ottaa huomioon yrityksen eri toimintojen vaikutukset. 

Perinteisesti toimitusketjun suunnittelu rakentuu neljästä osa-alueesta, mitkä ovat 

toiminta ja tuotanto, hankinta, jakelu ja asiakaspalvelu. Toimitusketjun osa-

alueiden omien strategioiden tulee tukea toimitusketjun kokonaisstrategiaa, jotta 

koko toimitusketjusta saadaan mahdollisimman yhtenäinen ja tehokas. (Sanders 

2012, s. 40–41) 

 

Tässä työssä keskitytään tutkimaan ja kehittämään kohdeorganisaation tilaus-

toimitusketjua ja sen prosesseja. Työn pääpaino on materiaali- ja tietovirran 

tehokkuudessa. Seuraavissa osioissa käydään läpi perusteet tuotannon ja jakelun 

toiminnoista, toimitusketjun arvon tuotosta sekä esitellään 

puunjalostusteollisuuden tilaus-toimitusketjun yleismalli. 
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3.1 Tuotanto- ja toimintastrategiat 

 

Neljästä toimitusketjun osa-alueesta yksi on tuotanto, mikä on ehkäpä selkein osa-

alue operatiivista strategiaa. Operatiivisen puolen ja oikeastaan koko yrityksen 

toimintaperiaatteen voi karkeasti jakaa kahteen tapaa, jotka ovat työntöohjautuva 

(eng. push) ja imuohjautuva (eng. pull). (Sakki 2009, s. 127)  

 

3.1.1 Varasto-ohjautuva MTS 

 

Työntöohjautuvassa mallissa tuotteita valmistetaan ennusteiden ja kapasiteetin 

mukaan, mikä johtaa tuotteiden valmistamisen varastoon (eng. Make-to-stock, 

MTS). Työntöohjautuva MTS tuo etuja, kun tuoteportfolio on standardisoitu, 

tuotantoerät ovat suuria, tuotantosyklit pitkiä ja toimitusvarmuus ja -nopeus 

halutaan pitää näistä huolimatta korkealla. Haittapuolina MTS-mallissa ovat 

nousevat varastointikustannukset. Lisäksi vaikeasti ennustettavilla markkinoilla 

on riski tuottaa tuotteita, mitkä eivät mene kaupaksi. Siten pysähtynyt varasto 

sitoo turhaan pääoma, tilaa ja resursseja ja pahimmillaan tuotetut tuotteet päätyvät 

lopulta hävikkiin. Tämän vuoksi tuotteiden standardisointi ja suuri menekki ovat 

avainroolissa MTS-mallissa. (Sanders 2012, s. 42) 

 

3.1.2 Tilausohjautuva MTO 

 

Imu-ohjautuvassa mallissa (eng. Make-to-order, MTO) tuotteet tehdään vain 

todellista kysyntää eli tilauksia vastaan. Usein tämän toimintamallin parissa 

jokainen tilaus on omanlaisensa eikä lopputuotteita tehdä varastoon, vaan 

jokaiselle asiakkaalle tehdään heille räätälöity ratkaisu. Tämä johtaa siihen, ettei 

raaka-aineita tai komponentteja varastoida suuria määriä, vaan koko toimitusketju 

käynnistyy vasta tilauksen tultua. MTO-mallin etuina ovat pienet varastot sekä 

pieni sitoutunut pääoma. Mallin suurimpana heikkoutena ovat pitkät toimitusajat. 

Jotta toimitusajat saadaan pidettyä kurissa, malli vaatii tarkkaan viritetyn 

imuohjautuvan toimitusketjun. Tällaista tarkasti toimivaa imuohjausta kutsutaan 
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JIT–malliksi (eng. Just-In-Time) eli suomeksi ”juuri oikeaan aikaan/tarpeeseen”, 

josta on sittemmin laajennettu Lean-toimintamallia koko toimitusketjun 

tehostamiseen. (Sanders 2012, s. 40–43; Sakki 2009, s. 127–129) 

 

MTS ja MTO-mallien lisäksi on olemassa niiden eräänlainen välimuoto 

tilauksesta kokoaminen (eng. Assemble-to-order, ASO), jossa valmiiksi tuotetaan 

komponentteja, joista kasataan asiakaskohtaisen tilauksen tuotteet. Malli lyhentää 

toimitusaikaa ja samalla pitää valmisvaraston kurissa. (Sanders 2012, s. 42) Tätä 

mallia ei kuitenkaan tässä työssä käydä enempää läpi, sillä työn kohdetehtaan 

tuotanto ja tuotteet eivät omaa koonpanoa. 

 

3.2 Jakelu ja logistiikka 

 

Tuotteiden tilaustoimitusketjun logistinen osio päättyy jakeluun, missä valmistetut 

tuotteet toimitetaan asiakkaille. Kovan kilpailun markkinoilla tuotteiden jakelu on 

kilpailun kannalta yhtä tärkeää kuin itse tuote. (Sakki 1994, s. 119) Jakelussa 

pääkysymyksenä on, aikooko tuottaja myydä tuotteensa suoraan asiakkaalle, 

jälleenmyyjälle. Tämän lisäksi myös tuotanto-/operatiivinen strategia vaikuttavat 

jakeluun. (Sanders 2012, s. 44–45)  

 

Jakelu/toimittaminen voidaan jakaa kahteen kanavaan, logistiseen kanavaan ja 

jakelukanavaan. Jakelukanavan osiin kuuluu eri toimitusketjun toimijat, kuten 

raaka-ainetoimittaja, toimittaja, tukkuri, vähittäismyyjä ja asiakas. Logistinen 

ketju vuorostaan koostuu varastoista, prosesseista ja kuljetuksista. Tilaus-

toimitusketjun logistinen ketju on vähintään toimitus suoraan tehtaalta 

asiakkaalle. Logistinen ketju voi sisältää myös useita varastoja, kuljetuksia ja 

terminaaleja.  (Sanders 2012, s.114) Logistisen ketjun rakennetta hajauttamisen ja 

keskittämisen kannalta käsitellään kappaleessa 4.4.1. 

 

Tämä työ on rajattu jakelultaan toimittajan ja asiakkaan välille, jossa asiakkaalla 
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saattaa olla yksilöstä riippuen useampi kohdetehdas/vastaanottaja. Logistiselta 

ketjultaan työ rajataan toimittajalta eli kohdetehtaalta asiakkaan toimitiloihin tai 

varastoon.  

 

3.3 Toimitusketjun arvon muodostus 

 

Toimitusketjun tarkoitus on tuottaa arvoa asiakkaalle. Toimitusketjun hallinnan 

tavoite on siten tuottaa asiakkaalle mahdollisimman paljon arvoa mahdollisimman 

alhaisin kokonaiskustannuksin. Yrityksen tulisi täten keskittyä niihin toimintoihin, 

jotka tuovat tuotteeseen arvoa ja karsia niitä jotka eivät. (Porter 1990, s.41) 

Arvoketju ulottuu aina raaka-aineesta loppuasiakkaalle ja koska välissä on usein 

useita suoria toimijoita ja niiden lisäksi tukitoimintoja suorittavia toimijoita, 

puhutaan nykyään myös arvoverkosta. Jos tarkasteluun otetaan yrityksen läpi 

menevä arvoketju, huomataan senkin koostuvan useista perättäisistä toiminnoista. 

Yksittäisiä vaiheita voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden ja palveluiden hankinta, 

tuotekehitys, valmistus, markkinointi ja jakelu. Näistä jokainen vaihe lisää tavalla 

tai toisella tuotteen arvoa. Jokainen toiminto kuitenkin tuottaa myös kustannuksia 

joiden hallinta suhteessa tuotettuun arvoon on toimitusketjun hallinnan 

päätehtävä. (Sakki 2009, 14; Baig & Akhtar 2011)  

 

Porter (1990) jakaa mallissaan yrityksen sisäisen arvoketjun perustoimintoihin ja 

tukitoimintoihin, jotka ovat esitetty kuvassa 3.  Siinä perustoiminnot etenevät 

sisäisen toimitusketjun mukaisessa järjestyksessä, jossa kussakin vaiheessa 

tuotetaan arvoa asiakkaalle. Yllä ovat puolestaan tukitoiminnot, jotka eivät 

välttämättä suoraan lisää asiakkaan saamaa arvoa, mutta tehostavat yrityksen 

toimintaa tukemalla kutakin perustoimintoa. (Porter, 1990) Tässä työssä 

keskitytään enimmäkseen toimitusketjun operaatioihin, jakelulogistiikkaan, 

myyntiin ja asiakaspalveluun, joista pääpaino on logistiikan ja operaatioiden 

materiaali- ja informaatio virroissa. 
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Kuva 3 Yrityksen sisäinen arvoketju, mukaillen Porter (1990) 

 

Toimitusketjun arvoketju on nykymaailmassa hieman suppea käsite sillä se kuvaa 

yleensä vain yksittäisen kronologisen ketjun arvon tuottoa. Nykyään ympäröivät 

tekijät vaikuttavat yhä enemmän arvon luontiin ja täten käsitteenä on enemmänkin 

arvoverkosto. (Baig & Akhtar 2011) Toimitusketjun hallinnassa pääpainopisteenä 

on nostaa arvon tuottoa optimoimalla resurssien käyttöä, mikä nostaa yrityksen 

tuottavuutta vähentämällä toiminnan kustannuksia ja nostamalla tyytyväisiltä 

asiakkailta saatua tuottoa. Siinä onnistuakseen toimitusketjun suunnittelun tulee 

tähdätä arvoa tuottavien toimintojen kehittämiseen ja tuottamattomien 

karsimiseen. (D’Amours et al. 2014; Carlsson et al. 2009; Bylka 2013) 

Toimitusketjun selkeimmät vaikutukset tuotteen arvoon ovat tehokkuuden tuoma 

edullinen tuotantokustannus, laatu ja tuotekehitys, nopea vastaaminen tarpeeseen 

ja toimitusvarmuus sekä yhteistyön ja tuotetuen ja palvelun tuoma lisäarvo. 

(Sanders 2012, s. 37–49) 
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3.4 Tuotanto ja logistinen tilaus-toimitusketju pohjoismaisessa 

paperiteollisuudessa 

 

D’Amours et al (2014) jakaa paperi- ja kartonkiteollisuuden koko valmistavan 

toimitusketju neljään pääprosessiin osaan: 

- metsän kasvatus, kaato ja kuljetus 

- sellunvalmistus 

- paperin/kartongin valmistus 

- myynti ja jakelu 

Sellu- ja paperi-/kartonkitehtaat sijaitsevat yleensä lähellä raaka-ainevarastoja eli 

metsiä. Lisäksi etenkin pohjoismaissa on hyvin tavanomaista että sellu- ja paperi-

/kartonkitehdas ovat integroituna yhteen, jolloin säästetään yhden välin kuljetus- 

organisointi- ja jälleenprosessointikustannuksissa. (D’Amours et al. 2014) 

 

Metsäteollisuuden, etenkin sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantolaitokset 

omaavat hyvin korkean käyttöasteen (noin 91 %), mikä johtuu tuotantolaitosten 

kalleudesta ja täten sitovat paljon pääomaa niin laiteina kuin laitoksina sekä 

prosesseina. Siksi tuotantolaitokset toimivat kokoaikaisesti, muutamia 

huoltoseisokkeja lukuun ottamatta. Tuotantoa ei voi ajaa ”stop-and-go” -mallilla, 

vaan tuotanto ikään kuin liukuu juoksevasti tuotteesta toiseen. Tämä vaatii tarkkaa 

ja jatkuvaa tuotannon suunnittelua, mikä tarvitsee tehokkaan ja varmatoimisen 

toimitusketjun koko toimintansa lävitse. (D’Amours et al. 2014) 

 

Pohjoismaisessa paperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotteet ovat valmistettu lähes 

aina asiakaskohtaisilla parametreilla, kuten laatu ja koko puoltavat yleensä MTO-

mallin puolesta. Etenkin rakka-ainerullia valmistavat tuottajat eivät yleensä pidä 

SKU (Stock keepin unit) -kohtaista myymätöntä varastoa juuri lainkaan, vaan 

ideaalimallissa valmiit tuotteet kuten rullat viipyvät valmistajan valmisvarastossa 

vain muutamia päiviä tai viikkoja, josta ne pian jatkavat matkaansa 

lähetysterminaaleihin tai suoraan asiakkaalle. Keskeytymätön tuotanto puoltaa 

puolestaan MTS-mallia, mikä vaatiikin toimitusketjulta hyvin dynaamista 
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tuotannon ja myynnin ohjaamista, jotta myynti- ja materiaalivirta saadaan pidettyä 

tehtaan toiminnan kannalta optimaalisena. (Sakki 2001, s. 35; D’Amours et al. 

2014; Carlsson et al. 2009)  

 

Hieman helpommalla pääsevät standardisoituja tuotteita valmistavat paperitehtaat 

ja konvertterit, jotka tuoteportfolionsa kautta voivat toimivat enemmän MTS – 

mallin mukaan, sillä standardituotteita menee useille eri asiakkaille ja etukäteen 

tuotetun tavaran menekki on varmempaa. (D’Amours et al. 2014, Carlsson et al. 

2009) Asiakkaat puolestaan pyrkivät pitämään omat varastonsa pieninä, mikä 

johtaa useisiin pienempiin tilauksiin. Yleensä ottaen toimitusketjun jakelu on 

suunniteltu ja organisoitu tehokkaaksi ja tuotteet voidaan valmistumisensa jälkeen 

toimittaa Euroopan asiakkaalle viikossa. Toimitusketjun jakelussa tuotteet 

saattavat kuitenkin kulkea usean terminaalin lävitse ja useilla eri kuljetuksilla, 

mikä voi aiheuttaa vaurioita ja viivästyksiä tavaran toimittamisessa. (Sakki 2001, 

35) 

 

Kuvassa neljä on esitetty Sakin (1994) kuvauksen pohjalta yleinen pohjoismaisen 

paperiteollisuuden logistinen toimitusketju toimittajalta (paperi-/kartonkitehdas) 

suoraan asiakkaalle. Mallissa tehdas valmistaa asiakkaan tilauksen varastoonsa, 

josta tilaus lastataan yleensä rekkaan tai junaan pian valmistumisensa jälkeen. 

Lähimarkkinoille tuotteet viedään yleensä suoralla toimituksella ja yhdellä rahti-

alustalla suoraan asiakkaan varastolle. Kaukaisemmille markkinoille tuotteet 

viedään yleensä laivalla. Tällöin tuotteet viedään tehtaan varastosta 

satamaterminaaliin odottamaan lastausta rahtialukseen, joka vie tuotteet 

kohdemarkkinoilla sijaitsevaan satamaan. Kohdesatamassa tuotteet puretaan 

terminaaliin ja lastataan taas rekkoihin tai juniin, jotka vievät tuotteet asiakkaalle.  
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Kuva 4 Pohjoismaisen paperi- ja kartonkiteollisuuden logistinen toimitusketju (mukaillen Sakki 1994) 

 

Kuva 4 on hyvin yksinkertaistettu. Etenkin laivatoimituksissa saattaa olla yksi tai 

useampi välisatama, joissa pienemmät erät kerätään suurempaa 

valtamerikuljetusta varten. Myös maateitse menevissä kuljetuksissa saattaa olla 

terminaaleja, joissa tuotteet seisovat jonkin aikaa odottaen jatkokuljetusta. Näiden 

lisäksi toimittajalla tai myynnin kolmannella osapuolella voi olla alueellisia 

jakelukeskuksia ja palveluvarastoja, joista tuotteet toimitetaan asiakkaille. 

(D’Amours et al. 2014)  
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4 TOIMITUSKETJUN HALLINTA 

 

Toimitusketjun hallinta on materiaalivirran ohjausta toimitusketjussa/-verkossa 

raaka-ainetoimittajilta loppuasiakkaille, jossa kysyntä tarjonta pyritään 

sovittamaan yhteen mahdollisimman tehokkaasti kehittämällä toimitusketjun 

rakenteita ja yhteistyösuhteita. (Rintala 2014, s. 3) Tilaus-toimitusketjun 

materiaalivirran lisäksi hallinta koostuu prosessien informaatio- ja rahavirtojen 

hallinnasta ja ohjaamisesta. Materiaalivirran fyysisen liikuttamisen lisäksi 

tarvitaan usein paljon hallinnollista toimisto- ja hallintatyötä. Tiivistetysti 

toimitusketjun hallinta on ohjaamista, mihin kuuluu mm. suunnittelu, hankinta, 

myynti, tilausten käsittelyä ja valvontaa, taloushallintoa sekä tapahtuma- ja 

muutostietojen välittämistä. Se on myös toteuttamista eli tavarankäsittelyä, 

tehdastyötä, varastointia, kuljettamista, asiakirjojen luontia sekä taloustoimen 

suorittamista ja valvontaa. (Sakki 2009, s. 21; Hartmut 2005)  

 

Tilaus-toimitusketjun hallinnan tarkoitus on tuottaa mahdollisimman paljon arvoa 

raaka-ainetoimittajalta loppuasiakkaalle, mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 

Se on yritysten välistä yhteistyötä, jolla pyritään saavuttamaan strategista 

kilpailuetua ja parantamaan toimintojen tehokkuutta. Useimmat toimitusketjun 

tehtävät kuuluvat logistiikkaan, jonka tehtävänä on vastata asiakkaan tarpeisiin ja 

luoda arvoa liikuttamalla ja asemoimalla materiaalivirtaa ja varastoja oikea-

aikaisesti. (Bowersox & Closs 1996, s3-5; Lambert et al. 1998) Toimitusketjun 

hallinnan ja suunnittelun tulee tähdätä toimintojen synkronointiin ja järjestää 

tehokas informaation vaihto ketjun eri toimien ja yksiköiden välillä, 

saavuttaakseen joustavan ja tehokkaasti markkinoiden signaaleihin ja kysyntään 

vastaavan toimitusketju kokonaisuuden. (D’Amours et al. 2014; Hartmut 2005) 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi toimitusketjun varastojen eri tyypit ja syyt sekä 

yleisimmät kirjallisuuden varastojenhallinnan työkalut. Näiden lisäksi esitellään 

toimitusketjun ja varastojen toimivuuden mittareita, toimitusketjun ja sen 
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työkalujen käytön haasteita sekä eritasoisia yhteistyömalleja. 

 

4.1 Varastot ja niiden hallinta 

 

Varasto tarkoittaa tavaramäärää säilytyksessä sekä fyysistä säilytyspaikkaa. 

Yleensä toimitusketjussa on varastoja tai terminaaleja jokaisen fyysisen prosessin 

ja toimen välissä. Varastot tuotannon toimitusketjussa ovat karkeasti jaettavissa 

neljään eri tyyppiin. Ennen tuotantoprosessia varastoidaan raaka-aineita ja 

komponentteja. Tuotantoprosessin läpikulun aikana eri prosessien välissä voi olla 

puolivalmisteiden tai keskeneräisen tuotannon varastoja ja kun koko 

valmistusprosessi on läpäisty, siirtyvät valmiit tuotteet valmisvarastoon. Lisäksi 

voidaan pitää palveluvarastoa, joka sijaitsee joko tehtaalla tai lähellä markkinoita 

ja asiakasta. (Sanders 2012, s. 243–244, Pastinen et al. 2003, s. 48) 

 

Suuret varastot kertovat usein heikosta varastoinnin, tuotannon ja hankintojen 

johtamisesta ja hallinnasta. Suuret varastot myös hidastavat kysyntä- ja 

kulutustiedon kulkua ja saattavat edesauttaa piiskavaikutuksen (eng. bullwhip 

effect) syntyä. (Sakki 2001, s. 81) Mitä suuremmat ovat varastot ja mitä useampi 

niitä on, sitä enemmän ne myös sitovat pääomaa ja hidastavat materiaalivirtaa ja 

tiedonkulkua. Kehittämällä toimitusketjua ja toimintoja eri prosessien välillä, 

voidaan varastojen määrää ja kokoa karsia. (Pastinen et al. 2003, s. 48) 

Idealistisessa tilanteessa toimitusketjun varastot olisivat hyvin pienet tai niitä ei 

olisi laisinkaan. Tämä on mahdollista vain hyvin hallitussa ja läpinäkyvässä 

toimitusketjussa, missä tuottajat ja asiakkaat näkevät kulutuksen ja kysynnän 

kaikissa toimitusketjun osissa ja käyttävät sitä hyvin hyödyksi hankinnassa, 

tuotannossa ja myynnin suunnittelussa. (Pastinen et al. 2003, s. 46) 
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4.1.1 Varastoinnin syyt ja varastotyypit 

 

Varastojen pitoon on useita eri syitä. Aiemmin mainittujen varastotyyppien syyt 

ovat yleensä tuotannollisia tai palvelullisia. Mutta koska varastointi ei yleensä 

ottaen tuo toiminnalle tai tuotteille lisäarvoa, ei niitä lähtökohtaisesti tulisi olla. 

(Sanders 2012, s. 243–245; Sakki 2009, s. 108) 

 

Varastoinnin mahdollinen lisäarvo tulee yleensä joko sen mahdollistamista 

kustannuseduista tai toiminnan tai saatavuuden varmistamisesta. (Sakki 2009, s. 

108) 

Sandersin (2012, s. 245–246) mukaan varastoinnin syitä ovat: 

 

- Varmistaa toimitusajan kysyntään vastaaminen. Usein tuotteet eivät 

ole heti saatavilla vaan varastoa täytyy pitää vähintään 

toimitus/täydennysajan kulutuksen verran. Lisäksi tavaran toimituksessa 

saattaa esiintyä viivästyksiä ja kysynnässä vaihtelua johon vaaditaan 

ekstravarastoa. Kysynnän ja tuotannon ollessa eri paikoissa, lyhyemmän 

toimitusajan saavuttamiseksi voidaan tarvita markkinoilla palveluvarastoa 

tai jakelukeskusta. 

- Turvata toimintojen riippumattomuus. Tuotanto- ja toimitusketjussa 

voi olla useita toisistaan riippuvaisia prosesseja. Prosesseja edeltäviä 

varastoja pidetään, jottei koko toimitusketju kärsisi ketjun yksittäisen 

lenkin ongelmista. 

- Tasoittaa tarjonnan ja kysynnän eroa. Tuotannon ollessa tasaista, mutta 

kysynnän ollessa kausittaista tai muuten hyvin vaihtelevaa, pidetään 

tuotteita varastossa, jotta sesonkiin ja kysyntäpiikkeihin voidaan vastata, 

menettämättä myyntiä.  

- Vastata vaihteluihin ja epävarmuuksiin. Tuotanto ja toimitukset voivat 

kärsiä vaihteluista, epävarmuuksista ja yllättävistä ongelmista. Tällaisia 

ovat esimerkiksi raaka-ainetoimituksien myöhästyminen, konerikot ja 

huollot sekä tuotanto-ongelmat. Eli toiminta pyritään turvaamaan sisäisten 
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ja ulkoisten ongelmien varalta. 

- Saavuttaa taloudellisia etuja hankinta- ja tuotantokuluissa. 

Materiaalin hankinta ja tuotteiden tuottaminen suurissa erissä voi olla 

huomattavasti edullisempaa esimerkiksi paljousalennusten, edullisemman 

kuljetuksen tai tehokkaamman tuotannon vuoksi. Suuremmat erät tuovat 

täten säästöjä, kunhan niiden aiheuttamat ylimääräiset varastointikulut 

pysyvät saavutettuja etuja pienempinä. 

 

Varastoinnin syitä on useita ja niihin vastaamaan on erilaisia varastotyyppejä. 

Sandersin (2012, s. 246–247) ja Rintalan (2014) mukaan voidaan luetella mm. 

seuraavia varastotyyppejä, joista kuitenkin kierto- ja varmuusvarastot ovat 

periaatteessa myös minkä tahansa varaston laskennallisia osuuksia: 

 

- Kiertovarasto (eng. cycle stock) on jatkuvassa käytössä oleva 

aktiivivarasto, joka on laskettu kestämään tietyn täydennysvälin. 

Kiertovarastoja syntyy usein erissä valmistavassa teollisuudessa, jolloin 

varastoon tuotetaan syklien välin kulutusta/kysyntää vastaava määrä. 

Varasto siis laskennallisesti ”kiertää” eli kuluu täydennysten välillä 

täydennysarvosta nollaan. Kiertovarasto toimii aina aktiivivarastona. 

- Varmuusvarasto (eng. safety/buffer stock) on kiertovaraston lisäksi oleva 

ylimääräinen passiivivarasto. Esimerkiksi valmisvarastossa 

varmuusvarasto usein vastaa kysynnän vaihtelevuuteen ja piikkeihin sekä 

tuotannon epävarmuuksiin. Raaka-ainevarastossa varmuusvarasto vastaa 

täydennystoimitusten epävarmuustekijöihin. 

- Ennakointivarastolla (eng. Anticipation inventory) vastataan kysynnän ja 

tuotannon eroavaisuuksiin, kuten esimerkiksi suureen kausikulutukseen tai 

tuotannon huoltoseisokkiin. Ennakkoon valmistamisella ja varastoinnilla 

voidaan lisäksi vaihtelevilla markkinoilla varautua hintojen nousuun. 

- Prosessivarastoja (eng. pipeline inventory) ilmenee usein 

tuotantoprosessissa, kuljetuksessa ja jakelukanavissa. Ne johtuvat usein 

syklisyydestä ja prosessin läpimenoajasta. Esimerkiksi 
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satamaterminaaleihin kertyy varastoa ennen laivaan lastausta. Rekoissa ja 

laivoissa olevat tuotteet ovat eräänlaisessa varastossa kuljetuksen aikana.  

 

Kappaleen alussa lueteltiin tuotannon varastotyypeiksi raaka-materiaali varastot, 

keskeneräisentuotannon varastot ja valmisvarasto. Valmisvarastoja voidaan pitää 

myös paremman palvelun vuoksi lähellä markkinoita tai asiakkaan luona palvelu- 

ja kaupintavarstoina. Kaupinta- ja palveluvarastot sisältävät aina kiertovaraston ja 

varmuusvaraston. Niissä saattaa myös kysynnän mukaan ilmetä ennakointi- ja 

prosessivarastojen piirteitä. (Sakki 2001, s. 119) Kaupinta- ja palveluvarastoja 

käsitellään tarkemmin osiossa 4.5 toimittaja-asiakasyhteistyömallien yhteydessä. 

 

4.1.2 Varmuusvarasto ja Kiertovarasto 

 

Yksittäinen varasto voidaan jakaa kiertovarastoon ja varmuusvarastoon. 

Kiertovarasto käsittää tuotemäärän pitkän aikavälin maksimin ja minimin välisen 

alueen, jolla varasto taso liikkuu. Yleensä kiertovaraston kooksi lasketaan 

täydennysaikavälien tai useamman täydennyksen sisältävän pidemmän aikavälin 

keskimääräinen minimitason yläpuolinen varasto. (Sanders 2012, s. 247) 

 

Varmuusvarastolla pyritään vastaamaan epävarmuustekijöihin kysynnässä, 

toimituksessa, tuotannossa tai tarvikkeissa. Varmuusvarasto muodostaa täten siis 

puskurin epävarmuustekijöitä vastaan ja sillä pyritään takaamaan tuotteen tai 

tavaran saatavuus epävarmuustekijöistä huolimatta. Yksinkertaisesti kuvattuna 

varmuusvarasto on ekstravarasto normaalin kiertovaraston ”alapuolella” eli lisäksi 

kuten kuva viisi havainnollistaa. Varmuusvaraston koko tulee suunnitella 

huolellisesti. Liian suuri varmuusvarasto aiheuttaa ylimääräisiä 

varastointikustannuksia, sitoo pääomaa sekä tuotteet voivat vanhentua. Liian pieni 

varmuusvarasto puolestaan voi aiheuttaa myynnin menetyksiä ja 

toimitusongelmia, joiden myötä voidaan jopa menettää asiakkaita. Optimaalisessa 

tilanteessa, missä kysyntä on tasaista ja täydennykset tarkkoja, ei varmuusvarastoa 

tarvittaisi lainkaan vaan toimittaisiin pelkällä kiertovarastolla. (Chopra & Meindl 
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2013, s. 60; Sakki 2009, s. 121)  

 

Kuva 5 Kierto- ja varmuusvarasto (mukaillen Informit, 2014) 

 

Tuotteen tai tavaran varmuusvaraston suuruutta voidaan arvioida sen menekin 

hajonnan pohjalta eli yksittäisten havaintojen keskimääräisen poikkeaman eroa 

tuotteen menekin keskiarvosta. Hajonnan mittayksikkönä käytetään keskihajontaa 

ja varmuusvaraston koon laskennallinen tulos määräytyy normaalijakauman 

mukaan keskihajonnasta s ja määritellystä palvelutasosta saatavasta kertoimesta k. 

(Sakki 2009, s. 121) 

 

Varmuusvaraston laskentaan tarvittavat tekijät ja laskentakaava (Sakki 2009, s. 

122): 

- Varmuusvaraston koko BS 

- varmuuskerroin k 

- standardipoikkeama s 

- toimitusaika L  

 

𝐵𝑆 = 𝑘 × 𝑠 × √𝐿 

 

4.1.3 Tilauspistemenetelmä ja täydennyserän koko 

 

Tilauspiste (eng. Reorder point, ROP) on ennakkoon määritelty varastotaso, jonka 
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alittuessa tuotetta tilataan lisää. Jos kysyntä on arvioidun mukaista, täydennyserän 

saapuessa varastossa on varmuusvaraston verran tavaraa. Jos taas kysyntä/kulutus 

on ollut korkeampaa, on varmuusvarasto vastannut tarpeeseen. (Sakki 2009. s. 

123).  

 

Tilauspiste saadaan kaavalla: 

- varmuusvarasto BS 

- keskimääräinen kulutus d 

- toimitusaika L 

 

𝑅𝑂𝑃 = 𝐵𝑆 + 𝑑 × 𝐿 

 

Tilauspiste-menetelmässä määritellään usein vakio täydennyserän koko Q. 

Eräkoon laskentaan voidaan käyttää Wilsonin kaavan optimiostoerää EOQ (eng. 

economical order quantity). (Sakki 2009, s. 116; Sanders, 2012, s. 256) 

 

Wilsonin kaava optimiosto-/täydennyserälle: 

- vuosimenekki D 

- toimituserän kustannus S 

- tuotteen yksikköhinta P 

- vuotuinen varastointikustannus H 

 

𝐸𝑂𝑄 = √(2 × 𝐷 × 𝑆) ÷ (𝐻 × 𝑃) 

 

Kuvassa 6 on esitetty tilauspisteeseen perustuvan varastontäydennysmallin 

toiminta.  
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Kuva 6 Tilauspistemenetelmä (mukaillen Informit, 2014) 

 

4.1.4 Tasaisen aikavälin täydentäminen 

 

Tasaisen täydennysvälin menetelmässä (eng. Fixed-time period, FTP) varastotasot 

tarkistetaan vakioaikavälein ja tilataan tavoitevarastotasoon vaadittava 

täydennyserä. Täydennyksen koko vaihtelee varaston tarkistus hetkellä (T) olevan 

varastotason (eng. inventory position, IP) ja asetetun tavoitevaraston (R) eron 

mukaan, jolloin tilattava erä on Q = R - IP.  Tasaisen täydennysvälin menetelmän 

etuna on mahdollisuus kerätä useamman nimikkeen täydennystilaukset yhteen, 

jolloin kuljetuskustannuksissa voidaan saavuttaa säästöjä, vaikka yksittäisen 

nimikkeen täydennyserän koko ei olisi optimaalisin. (Sanders 2012, a. 251–252; 

Sakki 2009, s. 126) Tasaisen täydennysvälin menetelmän toiminta on esitetty 

kuvassa seitsemän. 
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Kuva 7 Tasaisen täydennysvälin menetelmä 

 

4.1.5 Min-Max -menetelmä  

 

Min-Max -menetelmässä varastotasolle määritellään ylä- ja alarajat, joiden välillä 

varaston halutaan liikkuvan. Jos tarkasteluhetkellä varaston arvo on näiden 

arvojen välissä, ei täydennystilausta tehdä. Jos varaston arvo on alle asetetun 

minimirajan, tehdään täydennystilaus joka nostaa varaston takaisin maksimi 

arvoonsa. Jos tilausväli määritellään optimierän mukaan, on toiminta ja kulut 

hyvin lähellä tilauspiste-menetelmää. Menetelmää voidaan käyttää myös Tasaisen 

tilausvälin menetelmän tavoin. Tällöin useamman nimikkeen tilaukset voidaan 

yhdistää ja saada säästöjä kuljetuskustannuksissa. (Sakki 2009, s. 125–126) 

 

Min-Max arvot saadaan seuraavilla kaavoilla: 

- Varmuusvarasto BS 

- Keskimääräinen kulutus aikayksikössä d 

- Vuosikulutus D 

- Tarkasteluvälin aika T 

- Toimitusaika L 

- Optimitilauserä EOQ 
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𝑀𝑎𝑥 = 𝐵𝑆 + 𝑑 × (𝑇 + 𝐿) 

𝑀𝑖𝑛 = 𝑅𝑂𝑃 = 𝑑 × 𝐿 + 𝐵𝑆 

𝑇𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒ä 𝑄 = 𝐷 ÷ 𝐸𝑂𝑄 

𝑇𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑘𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä = 𝐷 ÷ 𝐸𝑂𝑄 

𝑇𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑣ä𝑙𝑖 𝑝ä𝑖𝑣𝑖𝑠𝑠ä 𝑇 =  365 ÷ 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑘𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 

 

4.1.6 ABC-analyysi ja luokittelu 

 

ABC-analyysin luokittelu perustuu Pareton lakiin, jonka mukaan pieni osa 

tuotteista tuottaa suuren osan arvosta, joka lasketaan yleensä myynnin tai 

kysynnän perusteella. Karkeasti 10–20 % varaston tai myynnin tuotenimikkeistä 

muodostavat 70–80 % myynnin arvosta ja päinvastoin. A-ryhmään kuuluvat 

tuotenimikkeet joista saadaan suurin arvo. Seuraava noin 30 % osuuden omaavat 

tuotenimikkeet kuuluvat keskivertoon B-ryhmään, kun taas luokittelun heikommat 

ryhmät C ja D koostuvat nimikkeistä joiden tuotto tai menekki on pientä tai 

olematonta. (Sakki 2001, s. 101; Sanders 2012, s. 266) ABC-luokittelua voidaan 

hyödyntää tuotenimikkeiden luokittelun lisäksi mm. esimerkiksi asiakkaiden tai 

markkinoiden kannattavuuden jaotteluun.  (Sanders 2012, s. 265–266; Shapiro 

2007, s. 411–413)  

 

Sakki (2001, s. 101) jakaa esimerkissään tuotenimikkeet seuraavan jakauman 

mukaan: 

 

A- tuotteet = ensimmäiset 50 % myynnistä 

B- tuotteet = seuraavat 30 % myynnistä 

C- tuotteet = seuraavat 18 % myynnistä 

D- tuotteet = viimeiset 2 % myynnistä 

E- tuotteet = tuotteet joita ei ole myyty lainkaan 

 

ABC-analyysi itsessään antaa hyvän kuvan yrityksen nimikekohtaisesta 

myynnistä ja varastoinnista. Palvelutason asettamisessa A-ryhmän tuotteet ovat 
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luonnollisesti korkeimmalla saatavuusasteella, kun taas alimpien ryhmien 

tuotteiden tuottamisesta ja varastoimisesta kannattaa pyrkiä eroon. (Sakki 2001, s. 

101–104) 

 

Tuotannon ja varastoinnin palvelutason päätöksentekoon vaikuttaa myös 

tilausrivien ja toimitusten määrä. Tätä voidaan vertailla XYZ-luokittelulla, joka 

on muunnos ABC-luokittelusta.  X-ryhmään kuuluvat aktiivisimmat nimikkeet, 

joilla on eniten myyntitapahtumia vuodessa ja niin edelleen. ABC- ja XYZ-

analyysit täydentävät toisiaan ja niistä on hyötyä erityisesti, kun pyrkimyksenä on 

kehittää tavarankäsittelyä ja materiaalivirtaa. (Sakki 2001, s. 105; Rintala, 2014, s. 

37–38; Bellina et al. 2013, 26–29) 

 

Sakki (2009) listaa ABC-analyysin lisätarkasteluun seuraavia asioita: 

- Miten tuotteet, asiakkaat ja tavarantoimittajat sijoittuvat eri luokkiin? 

- Paljonko eri luokissa on tapahtumia ja mikä on tapahtumien 

keskiarvo? 

- Miten työ- ja vaihto-omaisuus jakaantuvat eriluokissa 

- Paljonko eri luokista kertyy myyntikatetta? 

- Miten työnmäärä kohdistuu eri luokkiin? 

- Miten asiakkaat sijoittuvat eriluokkiin ja miten ne tuottavat? 

 

Usein A-luokka on hyvän tuoton lisäksi pienitöinen, suurien ja toistuvien 

menekkien myötä. D- ja C-luokissa vastaavasti myynti- ja käsittelytyötä per tuote 

voidaan joutua tekemään suhteessa huomattavasti enemmän. Asiakkuuksissa 

puolestaan sijoitukset volyymissä ja katteessa saattavat vaihdella, mikä tuo oman 

tarkastelukulmansa tuote- ja asiakasportfolion kehittämiseen. Pääsääntönä 

kuitenkin on, että tarkastelun kohteissa A- ja B-ryhmä ovat yleensä hyvin 

kannattavia, kun taas C- ja D-ryhmät voivat aiheuttaa ylimääräistä resurssien 

käyttöä ja siten olla heikosti tuottavia tai jopa tappiollisia. Täten toiminnan 

painopiste tulisi siirtää A- ja B-ryhmiin ja heikoimmista ryhmistä karsia, jolloin 

toimintaa saadaan tehokkaammaksi ja tuottavammaksi. (Sakki 2009, s.89–100) 
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4.2 Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen 

 

Karkeasti sanottuna yritys voi pärjätä ja kehittyä vain, jos sen toimitusketju on 

hyvin ymmärretty ja johdettu. Toimitusketjun ongelmien löytämisen ja 

kehittämisen kannalta on tärkeää, että sen eri osa-alueille asetetaan mittarit sekä 

niille realistiset tavoitteet ja verrokit. Mittari mittaa yleensä yhden toiminnon yhtä 

suuretta kuten aikaa, hintaa tai määrää.  (Elrod et al. 2013; Arif-Uz-Zaman & 

Ashan 2014) Seuraavaksi esitellään työn kannalta oleellisimmat toimitusketjun 

suorituskyvyn mittarit. 

 

 

4.2.1 Varaston kierto ja pysähdysaika 

 

Varastoinnin tehokkuuden ehkäpä selkein ja käytetyin mittari on varaston 

kiertoaika (eng. Inventory turnover, ITO). ITO kertoo varaston kiertonopeuden tai 

paremminkin hitauden eli kuinka monta kertaa keskimääräinen varasto kuluu eli 

kiertää vuoden aikana. (Sakki 2001, s.91; Sanders 2012, s. 169) 

 

Varaston kierto saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: 

 

𝐼𝑇𝑂 = (𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖) ÷ (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜) 

 

Laskennassa on tärkeää että laskentaperusteet ovat samat, etenkin jos varaston 

kierto lasketaan arvomääräisenä eikä kappale- tai yksikkömääräisenä. (Sakki 

2009, s. 76)  

 

Varaston kiertonopeudesta saa helpommin sisäistettävän, kun se käännetään 

varaston pysähdysajaksi (eng. inventory days of supply, DOS). Varaston 

pysähdysaika kertoo, kuinka kauan keskimääräinen varasto riittää keskimääräisen 
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kulutuksen mukaan. Talouden kannalta ajateltuna DOS kertoo, kuinka kauan 

tuotteet tai raaka-aineet ovat keskimäärin pysähdyksissä varastossa. Esimerkiksi 

ITO 12 vastaa kuukauden eli noin 30 päivän pysähdystä/kiertoaikaa DOS, mikä 

tarkoittaa sitä että keskimäärin varastossa on kokoajan tavaraa kuukauden 

tarpeisiin. Varastoiminen aiheuttaa kuluja, eikä tavaroiden pysähtyminen yleensä 

lisää logistisessa prosessissa tuotteen arvoa. Täten mitä suurempi ITO, sitä 

lyhyempi on pysähdysaika ja sitä vähemmän tavarat sitovat pääomaa ja 

aiheuttavat varastointikustannuksia. (Sakki 2001, s. 92; Hugos 2003, s. 146–147; 

Chopra & Meindl 2013, s. 61)  

 

Varaston pysähdysaika saadaan laskettu kaavalla: 

 

𝐷𝑂𝑆 = 365 ÷ 𝐼𝑇𝑂 

 

Sakki (2001, s. 92–93) on vertailuluvuiksi nostanut 1990-luvun lopun tilastoja, 

joiden mukaan tavaravarastojen pysähdysajat tehdasteollisuudessa olivat noin 81 

päivää ja varastojen arvo suhteessa liikevaihtoon 11,3 % ja esimerkiksi 1999 Stora 

Enson ja UPM:n laskennallinen vaihto-omaisuuden pysähdysajat olivat hieman 

alle 100 päivää ja sen suhde liikevaihtoon noin 12 %. 

 

Varaston kierron ja pysähdysajan lisäksi voidaan mitata eri tuote-erien/tuotteiden 

ikää. Jako voidaan tehdä joko suoraan priimaan ja vanhentuneeseen tai useampiin 

eri ikäluokkiin. Koska varastosta pyritään tekemään kiertävämpi, niin vanhojen 

tuotteiden osuuden tulisi olla mahdollisimman pieni tai nolla. (Chopra & Meindl 

2013, s. 61) 

 

4.2.2 Toimituskyky ja palvelutaso 

 

Toimittajan luotettavuuden yleisin mittari on toimituskyky (eng. fill rate). 

Toimituskykyä voidaan mitata esimerkiksi toimitettujen tilausten suhdelukuna 

kaikkiin tilauksiin, missä 100 % on paras tulos. (Sakki 2001, s. 79) Toimituskyky 
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saadaan laskettua kaavalla: 

 

𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑦𝑘𝑦 = 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 ÷ 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 

 

Teollisuuden alalla toimitukset saattavat välillä myöhästyä. Tätä mittaria varten 

on toimitusvarmuus, jossa huomioidaan ajoissa toimitettujen tilausten määrä 

kaikkiin tilauksiin. Mitä suurempi saatu prosenttiluku on sitä parempi on tulos. 

(Sakki 2001, s. 163) Kaava toimitusvarmuudelle: 

 

𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠 = 𝑎𝑗𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 ÷ 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 

 

Toimituskyvyn mittaaminen ja mittareiden asettaminen ei ole kuitenkaan 

yksinkertainen asia. Sillä esimerkiksi kun kapasiteetin tiedetään olevan tiukoilla, 

voidaan tilauksien toimituksia muuttaa tai tilauksia voidaan olla ottamatta vastaan 

tietylle ajalle. Tällöin tulokset voivat näyttää paremmilta, vaikka alkuperäiseen 

kysyntään ei ole voitu vastata kunnolla. Siksi MTS mallissa voidaan mitata myös 

toimituskykyä tai palveluastetta varaston nollakohdista muodostuvalla 

puuteprosentilla, jonka käänteistä arvoa voidaan käyttää myös eräänä palvelutason 

mittarina. (Sakki 2009, s. 79–80; Chopra & Meindl 2013, s. 61) Varaston nolla-

arvojen laskeminenkaan ei kuitenkaan tuo täydellistä kuvaa, sillä jos varasto on 

hetkellisesti nollassa, mutta samaan hetkeen ei kohdistu kysyntää, niin tällöin 

palvelun taso ei todellisuudessa ole kärsinyt. 

 

4.2.3 Ennusteiden tarkkuus 

 

Tarkat ennusteet ovat avain tehokkaaseen toimintaan etenkin työntöohjautuvassa 

toimitusketjussa. Mitä tarkemmat ennusteet ovat, sitä paremmin toteutuneeseen 

kysyntään päästään vastaamaan. Se taas mahdollistaa paremman palvelutason ja 

pienemmät varmuusvarastot.  (Chopra & Meindl 2013, s. 63–67) 

 

Ennusteiden, esimerkiksi kulutusennusteen, tarkkuuden suorin mittari on 
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prosenttiluku toteutuneen kulutuksen ja annetun ennusteen suhteesta. Lyhyen 

aikavälin mittarina, etenkin päivätasolla, heittoja voi olla enemmänkin. Siksi 

esimerkiksi varmuusvarastoja laskiessa voidaan ottaa huomioon myös ennusteen 

epätarkkuus absoluuttisena keskivirheenä, josta voidaan sitten johtaa keskivirheen 

neliöjuuri, joka toimii standardipoikkeaman tapaan. (Sakki 2009, s. 135–139) 

 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 =
∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
 

𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑙𝑖ö =  
∑(𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒)2

𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
 

𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑙𝑖ö𝑗𝑢𝑢𝑟𝑖 =  √𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒2 

 

Ennuste virheen lisäksi on hyvä mitata esimerkiksi ennustamisen tiheyttä ja 

horisonttia. Mitä useammin ennusteet on tarkistettu, sitä tarkempia ja 

ajankohtaisempia ne usein ovat. Pitkän ajan päähän sijoittuvat ennusteet eivät 

puolestaan välttämättä ole vielä kovin tarkkoja, mutta ne antavat jo suuntaa joiden 

pohjalta kapasiteettia voidaan alkaa suunnittelemaan. (Chopra & Meindl 2013, s. 

64–66) 

 

4.2.4 Keskimääräinen kulutus ja eräkoot 

 

Kysynnän ennustamisen sekä tuotannon ja kuormien suunnittelun kannalta on 

hyvä saada tietoon keskimääräinen kulutus ja eräkoko. Keskimääräinen 

kysyntä/kulutus on yksinkertainen mittari arvioida kysynnän kokoa 

tulevaisuudessa sekä asiakkaan pidemmän ajan käyttäytymistä. (Chopra & Meindl 

2013, s. 70) Lisäksi keskimääräinen eräkoko auttaa suunnittelemaan tuotantoa ja 

logistiikkaa. Näille molemmille voidaan antaa tavoitearvot, joiden on tarkoitus 

ohjata toimintaa tuotannon ja logistiikan kannalta tehokkaisiin ja täten edullisiin 

ratkaisuihin.  
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4.3 Toimitusketjun hallinnan haasteet ja ongelmat 

Toimitusketjut koostuvat monista osioista ja mitä monimutkaisempi ketju on, sitä 

vaikeampi sitä on hallita. Oikeiden hallintamenetelmien ja mittareiden 

määrittäminen ja seuranta ratkaisevat pitkälti toimitusketjun toiminnan ja niiden 

hallinnan tehokkuuden ja kehitettävyyden. (Sakki 2012, s.41–45; Elrod et al. 

2013; Arif-Uz-Zaman & Ashan 2014) Toimitusketjun osapuolten yhteistyön 

haasteista käydään läpi kohdassa 4.5.6. 

 

Moniportaisen toimitusketjun tunnetuin ongelma on bullwhip-effect eli 

piiskavaikutus. Vaikutus johtuu epätasaisesta menekistä, toimijoiden yksin 

toimimisesta ja huonosta yhteistyöstä/tiedonvaihdosta. Ilmiö syntyy helpoiten kun 

saapuneet tilaukset ja varastotasot ovat ainoa näkymä kysyntään, jolloin kunkin 

asiakkaan varastot estävät toimittajan näkymän todelliseen kysyntään, mikä 

aiheuttaa viivettä lopputarpeen ja toimitusketjun osien reagointiin. Tällöin 

toimitusketjun loppupään kysynnän heilahdus näkyy alkupäässä viiveellä. Kun 

jokainen osapuoli pyrkii itse vastaamaan viiveellä saamaansa kysyntäsignaaliin, ei 

tällöin enää vastata todelliseen kysyntään ja jokaisen toimijan itsenäiset päätökset 

muokkaavat signaalin muodostumista ja näkymää toimitusketjun alkupäähän. 

Heikko tiedonkulku ja inhimillinen varautuminen aiheuttavat piiskavaikutusta, 

jossa todellisen kysynnän pienetkin muutokset näkyvät suurina heilahteluina 

toimitusketjun alkupään tuotannossa ja varastoissa, aiheuttaen toimitusketjun 

välille ylisuuria varastoja ja/tai puutos tiloja. (Sakki 2019, s. 110; Hugos 2003, s. 

104–107; Disney & Towill 2003) 

 

 

4.4 Toimitusketjun kehittäminen 

 

Toimitusketjun kehittäminen ei ole vain yksittäisen toiminnon parannus, vaan 

sarja muutoksia koko toiminnassa. Tämän työn keskittyessä tilaus-toimitusketjun 

materiaalivirran kehittämiseen toimittaja-asiakasyhteistyömalleilla, tässä 
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kappaleessa on tuotu esille muutamia työn kannalta oleellisimpia materiaalivirran 

hallintaan ja kehittämiseen liittyviä tekoja sekä toimittaja-asiakas yhteistyön 

tasoja. 

 

4.4.1 Hajautettu vs. keskitetty varastointi ja jakelu 

 

Varastoinnin ja jakelun päätöksenä pääjako on hajauttamisessa ja keskittämisessä. 

(Sakki 2009, s.16–17) Päätös siitä, kumpaa toteuttaa, liittyy usein kustannuksiin, 

tehokkuuteen ja hallittavuuteen. Varastoinnin kokonaiskustannukset yleensä 

nousevat samalla kun jakelun varastojen määrä kasvaa. Hajautetun 

jakeluverkoston ja varastoinnin etuina ovat lyhyempi toimitusaika alueen 

asiakkaille, lisäksi kuljetuskustannukset voivat laskea pienempien jakelu-alueiden 

myötä. Hajautettu varastointi voi helposti nostaa kokonaisvarastotasoja ja sitä 

myötä sitoutunutta pääomaa, koska kunkin varaston tulee vastata alueelliseen 

kysyntään ja täten satavuuden varmuudeksi kunkin varaston tulee pitää 

jonkinlaista reserviä eli varmuusvarastoa. Keskitetyssä varastoinnissa toimitusaika 

on puolestaan pidempi, mutta varastointikustannukset ja koot saadaan pidettyä 

paremmin kurissa. Keskitetyn jakelun ja varastoinnin etuina ovat myös keskitetty 

ennustaminen ja tilauspäätökset, jolloin varaston hallinta yksinkertaistuu. 

Varmuusvarastojen koko laskee keskittämisen Pooling-vaikutuksen myötä 

neliöjuurisuhteessa varastojen määrään. Keskitetty varastointi ja suorajakelu 

takaavat täten suhteessa matalammilla varmuusvarastoilla paremman 

palvelutason, parantaa informaation kulkua ja kontrollia sekä vähentää virheiden 

ja vaurioiden määrää. (Rintala, 2014, s. 52–53; Liu et al. 2010; Sakki 2009, s.16–

17) Kuvassa 8 on esitetty varastojen keskittämiseen vaikuttavia päätöksiä. 
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Kuva 8 Varastojen keskittämiseen vaikuttavia tekijöitä (Mukaillen Rintala, 2014) 

 

Toimialan ja tehtaan toimitusketjun asettama tilauspiste (eng. Order penetration 

point, OPP) määrittelee pitkälti toimitusketjun jakelun rakennetta. Etenkin 

asiakkaiden nykyään usein vaatima lyhyt toimitusaika ja reagointi johtavat yhä 

useammin markkinakohtaisiin palveluvarastoihin, joilla saadaan hajauttamisen etu 

tuomalla tuotteet lähemmäs markkinoita, mutta samalla saavuttamalla myös 

keskittämisen etuja. (Carlsson et al. 2009) 

 

4.4.2 Tuote portfolion supistaminen ja standardisointi 

Varastot eivät yleensä ole toimitusketjun tuottavia osia, ellei tuote parane ja sen 

arvo nouse varastoinnin aikana. Virhearviointien tai väärien ohjausparametrien 

myötä varaston passiivivarasto voi olla paljon suurempi kuin tarvittava 

varmuusvaraston taso. Jotta toimitusketjun materiaalivirta ja läpinäkyvyys 

paranisivat, varastojen lukumäärä ja varastoitavan tavaran määrä tulisi pitää 

mahdollisimman alhaisena. Paremman materiaalivirran myötä, myös pienemmistä 

varastoista vapautunut pääoma voidaan käyttää johonkin tuottavampaan ja 

toimintaa edistäviin investointeihin. (Sakki 2009, s. 103–110)  
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Erilaisten tuotteiden määrä on merkittävä tekijä tuotannon ja varaston 

tehokkuuteen. Standardisointi on terminä tutuin kokoonpanoteollisuudessa, jossa 

standardisoiduista komponenteista voidaan rakentaa suuri määrä erimalleja ja 

varastoinnissa säästetään merkittävästi resursseja, kun jokaista valmista 

variaatiota ei tarvitse varastoida erikseen. (Sanders 2012, s. 243; Vitasek et al. 

2005) 

 

Mitä enemmän erilaisia tuotteita on, sitä enemmän muutoksia tuotannossa 

joudutaan tekemään ja kaikki muutoksiin menevä aika on suoraan pois tuotannon 

käytettävästä kapasiteetista. (Vitasek et al. 2005) Oikein optimoitu tuotanto 

pystyy mahdollisuuksiensa mukaan tuottamaan mahdollisimman paljon tuotteita 

aikayksikössä, mikä puolestaan laskee tuotteiden yksikkökohtaisia kustannuksia. 

Tuotannon puolelta tuotannon tehokkuuden optimointiin on karkeasti ainakin 

kaksi tietä: pidemmät tuotannon ajot per tuote ja vähemmän erilaisia tuotteita. 

Sopivan tuotantoeräkoon määrittäminen vaatii kustannusvertailua koko 

toimitusketjun osalta, joidenka lisäksi tulee vertailla myös tuotekohtaisia 

kannattavuuksia. Päätökseen vaikuttaa myös mahdollinen varastoinnin tuoma 

lisäarvo. Suuret varastot luovat parempaa palvelutasoa, mutta samalla myös 

kustannuksia. Matalammat varastotasot sitovat vähemmän pääomaa, mutta 

palvelutaso saattaa kärsiä, ellei tuotanto ole tarpeeksi ketterä vastaamaan 

kysyntään. (Hugos 2003, s. 80–83; Sakki 2009, s. 52–64; Vitasek et al. 2005) 

 

Tuotannon lisäksi tuotemäärä heijastuu selkeänä myös varastoon. Mitä enemmän 

nimikkeitä on, sitä enemmän varastoa joudutaan pitämään. Ongelmaksi koituvat 

etenkin tilanteet, joissa tuotteilla on vain yksittäisiä ostajia jolloin tuotteiden riski 

pysähtyä varastoon on hyvinkin suuri. Standardisoimalla ja karsimalla 

tuotemäärää palvelutaso saadaan ylläpidettyä pienemmällä kokonaisvarastolla ja 

materiaalivirta on tasaisempi, mitä useampi asiakas niitä käyttää. (Sakki 2009, s. 

63–65; Vitasek et al. 2005) Tuoteportfolion supistamisessa yhtenä hyvänä 

työkaluna toimii kohdassa 4.1.6 esitelty ABC-analyysi. (Sakki 2001, s. 101–104) 
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4.4.3 Pooling –efekti 

 

Aiemmilla varaston keskittämisellä ja tuotetarjonnan kohdentamisella usealle 

asiakkaalle haetaan Pooling-efektiä.  Ideana on tarjota keskitetystä varastosta 

samaa tuotetta usealle eri asiakkaalle. Pooling-efektin tehokkuus perustuu malliin, 

jossa useat eri kysyntävirrat omaavat toisistaan poikkeavaa vaihtelua, jolloin 

virtojen kysyntäpiikit eivät kohtaa samanaikaisesti. Täten jos yhtä kysyntävirtaa 

kohden pidetään yhtä varastoa, joudutaan pitämään kullekin kysynnälle sen 

vaihtelun piikkeihinkin vastaavaa varmuusvarastoa. Kun useampaa kysyntää 

palvellaan yhdestä varastosta, yksittäisten kysyntöjen vaihtelut tasoittuvat ja täten 

kokonaisvarmuusvarasto pystyy palvelemaan merkittävästi pienemmällä 

varastotasolla kaikkea siihen kohdistuvaa kysyntää, kuin jos jokaiselle kysynnälle 

pidettäisiin omaa varastoaan. Pooling-efekti toimii sitä tehokkaammin, mitä 

useampi kysyntä tuotteeseen ja varastoon kohdistuu, sillä siinä missä jokaiselle 

kohdennetun yksittäisten kysynnän varastojen määrä kasvaa yksiköissä, 

keskitetyssä mallissa varmuusvarasto kasvaa saman vertailuluvun neliönä. 

Pooling-efektin tehokkuus pätee kuitenkin vain jos yksittäiseen tuotteeseen 

kohdistuvat kysynnät eivät korreloi keskenään. Jos kysynnät korreloivat toistensa 

kanssa vahvasti tai jopa identtisesti, keskitetty ja pooling-efektin varaan laskettu 

varasto ei kykene palvelemaan kaikkia asiakkaita yhtäaikaisesti. (Liu et al. 2010; 

Benjaafar et al. 2005; Kurata 2014; Olavson & al. 2010; Lovell et al. 2005)  

 

 

 

4.5 Yhteistyön tasot ja mallit toimittajan ja asiakkaan välillä 

 

Toimitusketjuja on pyritty kehittämään niin yksin, kuin yhdessä. Muutokset ja 

yhteistyö eivät ole vain kehittäneet transaktioprosesseja ja markkinoiden luontia, 

vaan myös mahdollistaneet tiiviin yhteistyön toimittajan ja asiakkaan välillä. 

(Attaran & Attaran 2007) Hyvällä toimittajien ja asiakkaiden välisellä yhteistyöllä 
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saadaan tarjonta paremmin vastaamaan kysyntään, ja tilaustoimitusketjun tieto- ja 

materiaalivirtoja kehitettyä tehokkaammiksi. (Carlsson et al. 2009; Holweg et al. 

2005) 

 

Holweg et al. (2005) on jakanut toimittaja-asiakas yhteistyön neljään tasoon 

suunnittelu ja tiedonvaihdon sekä varaston hallinnan yhteistyön mukaan. Tasojen 

jako on tehty sen mukaan, tekevätkö osapuolet yhteistyötä varastoinnin ja 

ennustamisen suhteen. Yhteistyön neljä tasoa ovat perinteinen toimitusketju, 

informaation vaihto, toimittajan hallinnoima varasto ja täydennys sekä 

synkronoitu toimitusketju. Nämä yhteistyön tasot ovat esitetty ja jaettu tiedonjaon 

ja varastointiyhteistyön mukaa taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 Toimittaja-asiakas yhteistyön tasot (mukaillen Holweg et al. 2005) 

 

 

4.5.1 Perinteinen tilaus-toimitusketju 

 

Perinteisessä tilaus-toimitusketjussa jokainen toimija tekee päätöksensä omasta 

tuotannosta, varastoista ja jakelusta itsenäisesti. Päätökset pohjautuvat toimijan 

omaan kapasiteettiin ja itseensä kohdistuvaan kysyntään ilman informaatiota 

ketjun edellisistä ja seuraavista itsenäisistä toimijoista. (Holweg et al. 2005; 

Disney & Towill 2003; Sakki 2009, s. 20; Güsmüs et al. 2008) Kahdenvälisen 
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toimitusketjun molemmat osapuolet pyrkivät korostamaan itsenäisyyttä ja 

riippumattomuutta. Etenkin asiakkaat pyrkivät ylläpitämään vaihtoehtoja ja 

kontrollia. Erillisyys ja riippumattomuus johtavat toimitusketjun kanavan 

peräkkäisissä lenkeissä päällekkäisiin ratkaisuihin ja täten turhaan työhön, mikä 

vie molempien osapuolien resursseja tuomatta toiminnalle/tuotteille lisäarvoa. 

Päällekkäisyys on seurausta läpinäkyvyyden ja yhteisen näkemyksen puutteesta. 

Se mikä yksittäisen toimijan kannalta näyttää järkevältä, ei välttämättä kuitenkaan 

palvele koko toimitusketjun suurempaa kokonaisuutta.  (Sakki 2009, s. 20; 

Güsmüs et al. 2008) Kun moniportaisessa toimitusketjussa kukin toimii täysin 

omien toimiensa mukaan ilman suurempaa läpinäkyvyyttä ja kuvaa 

kokonaisuudesta, aiheutuu toimitusketjun toimivuuden kannalta useita 

päällekkäisyyksiä, ongelmia ja piiskavaikutusta. (Holweg et al. 2005; Sakki 2009, 

s. 20; Carlsson et al. 2009) Mitä monikerroksisempi toimitusketju on, sitä 

suurempi piiskavaikutuksen riski toimitusketjuun kohdistuu. Näkyvyys todellisen 

tarjonnan ja kysynnän välillä on heikko tai olematon ja ihmismieli pyrkii aina 

varmistamaan oman toimintansa, mikä näkyy toimitusketjuissa piiskavaikutuksen 

mukaisina suurina kokonaisvarastoina ja tilausten heilahteluina. (Holweg et al. 

2005) Ilman kunnollista tietoa kysynnästä ja tarpeista myös reagointi ja 

toimitusajat ovat pitkiä, mikä edesauttaa piiskavaikutuksen syntymistä heikentäen 

täten palvelukykyä ja -tasoa. (Holweg et al. 2005; Disney & Towill 2003; Småros 

et al. 2003) Perinteinen tilaus-toimitusketju sopii pienille ja kertaluontoisille 

tilauksille/toimituksille, mutta laajemmassa kaupankäynnissä yhteistyön tasoa 

tulisi syventää toiminnan eheyttämisen ja tehokkuuden parantamiseksi. (Holweg 

et al. 2005) 

  

4.5.2 Tiedon jakaminen 

Tiedon jakamisen (eng. Information exchange) mallissa toimittaja ja asiakkaat 

toimivat edelleen itsenäisesti, mutta jakavat toisilleen kulutustietoja ja 

toimintasuunnitelmia muodostaakseen ennusteita pidemmän aikavälin 

toiminnalle. Tiedon jakaminen menee yhteistyön tasoon 1, jossa tieto kysynnästä 

ja kapasiteetista vaihdetaan, mutta tilaus ja materiaalivirtojen hallinta pysyvät 
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itsenäisinä. (Holweg et al. 2005)  

 

Asiakkaan välittämä tieto siihen kohdistuvasta kysynnästä antaa toimittajalle 

hieman paremman näkymän todellisen kysynnän tasoon ja täten poistaa välistä 

kysyntätietojen viivettä. Läpinäkyvämpi toimitusketju mahdollistaa tarkemmat 

ennustukset, sillä tiedot ovat tällöin lähempänä todellista kysyntää. (Fiala 2005) 

Vaikka tieto ei olisikaan vielä täysin tarkkaa, parantaa se jo merkittävästi 

näkyvyyttä toimitusketjussa ja täten mahdollistaa paremman varautumisen ja 

ohjaamisen toimitusketjussa. Pidemmälle vietynä tiedon jakaminen muuttuu 

yhteiseksi ennustamiseksi (eng. collaborative forecasting), mikä on sitten jo 

avainasemassa siirryttäessä toimittajan hallinnoimaan toimitusketjuun kuten 

myöhemmin esiteltävissä malleissa VMI (eng. Vendor Managed Inventory) ja 

CPRF (eng. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). (Holweg et 

al. 2005) 

 

Mitä syvemmälle tiedon jakamista viedään, sitä enemmän dataa siirtyy. Täten 

tiedon hyödynnettävyyden kannalta olennaisiksi tulevat standardisoidut formaatit 

ja aikavälit. Tiedonjakamisen rajapinnassa ohjelmistot ja standardit ovat suuressa 

roolissa tiedon käytettävyyden ja hyödyntämisen kannalta. (Cachon & Fisher 

2000; Holweg et al. 2005) Tiedon jakamisen syventämisen esteenä on usein se, 

ettei asiakkaalla ole kunnollista ennustamista, jota voisi jakaa eteenpäin. Ja 

toiminnan automatisoinnin kannalta tietoa ei saada kerättyä ja muodostettua 

helposti hyödynnettävään formaattiin. Tällä hetkellä yhteistyö on usein 

mahdollista muutamien asiakkaiden kanssa, mutta tietojen vaihto ja 

standardisointi suuren asiakasryhmän kanssa on ollut haastavaa. (Holweg et al. 

2005) Lisähaasteen suurempien kokonaisuuksien hallintaan tuovat asiakkaiden ja 

toimittajien erot materiaalivirran hallinnassa, esimerkiksi varastonohjauksen 

periaatteissa. (Cachon & Fisher 2000; Holweg et al., 2005) Täten suurin hyöty 

tietojen vaihdosta saadaan, mitä standardisoidumpi ja automatisoidumpi tiedon 

vaihto on. Sitä paremmin nämä vaikuttavat, mitä tehokkaammin toimitusketju 

tietoja hyödyntää. (Cachon & Fisher 2000) 
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4.5.3 Kaupintavarasto 

 

Kaupintavarastolla (eng. consignment stock, CS) tarkoitetaan varastoa, jota 

toimittaja pitää asiakkaan tai markkinoiden luona ja jonka tuotteita asiakas käyttää 

tarpeensa mukaan. Kaupintavarasto on liki poikkeuksetta toimittajan 

omistuksessa. (Sakki 2001, s. 119; Valentini & Zalvanella 2003) Häkkinen et al. 

(2007) mukaan kaupintavarasto on usein käytössä etenkin halvoille ja suuren 

menekin tuotteille. Joidenkin tulkintojen mukaan kaupintavarasto on enemmänkin 

vaihtoehtoinen malli materiaalien omistajuuteen, jolloin yhteistyön taso on vain 

varastoinnissa. (Häkkinen et al. 2007; Bylka 2013) Asiakkaan määritellessä ja 

mahdollisesti hallinnoidessa tilauksia kaupintavarasto on enimmäkseen 

varastointiyhteistyötä. Täydennysvastuun ja hallinnan siirtyessä toimittajalle 

mennään kohti syvempiä yhteistyömalleja, kuten myöhemmin esiteltävät VMI 

(Vendor managed inventory) ja CPFR (Collaborative planning, forecasting and 

replenishment). (Bylka 2013; Holweg et al. 2005) 

 

 

Asiakkaan hyötynä kaupintavarastossa on lyhyt tai käytännössä olematon 

toimitusaika sekä vapautuminen varastoinnin kustannuksista. Asiakkaalla on 

tavara aina saatavilla ja se maksaa siitä vain käytön mukaan. Tällöin asiakas saa 

osittain vapautettua omia resurssejaan hankintatoimesta ja varaston hallinnasta 

sekä pystyy paremmin turvaamaan tavaran riittävyyden vaihtelevissa tilanteissa. 

Lisäksi yhteistyö kasvattaa toimittajan ja asiakkaan välistä suhdetta. (Valentini & 

Zalvanella 2003). 

 

Kaupintavarastoon liittyy usein jatkuva täydentäminen, mikä pitää 

materiaalivirran tasaisempana ja mahdollistaa liki automatisoidun 

täydennysjärjestelmän hyödyntäen EOQ:ta, Min-Maxia tai tasaisen välin 

täydentämisen malleja. Ne puolestaan mahdollistavat säästöt tilauksen käsittely- 

ja toimituskuluissa. Yleisin varaston ohjausmalli on Min-Max, jossa miniminä 
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toimii vähintään varmuusvarasto ja maksimina yhdessä sovittu maksimiarvo. 

Kaupintavaraston hyöty saavutetaan kuitenkin vain tuotteille joiden kysyntä on 

tarpeeksi suurta ja tasaista, siten ettei varastointikulut ylitä tilaus ja 

toimituskuluista saatavaa etua. (Valentini & Zalvanella, 2003)  

 

Valentinin ja Zalvanellan (2003) mukaan kaupintavarastosta sovittaessa tulisi 

toimittajan ja asiakkaan sopia vähintään: 

- Varastoitavat tuotteet 

- Varaston minimi- ja maksimiarvot 

- Toimitusaika kysyntäpiikkien ilmaantuessa 

- Pitääkö toimittaja myös omassa varastossaan varmuusvarastoa 

- Käytettävä kapasiteetti varastossa ja kuljetuksissa 

- Käyttämättömien ja ikääntyvien tuotteiden laskutus tai palautus 

- Puutostilan kustannukset 

- Informaationsiirto ja laskutus 

 

Kaupintavarasto voi antaa toimittajalle osittaisen näkyvyyden asiakaan 

varastotilanteeseen, mutta ei siihen kohdistuvaan kysyntään. Kuitenkin 

varastointiketjun ollessa vain toimittajalla yhteistyö ja hallintaedut saadaan 

juurikin varastoinnista ja täten kaupintavarasto menee taulukon 1 yhteistyön 

tasolle kaksi. (Holweg et al., 2005)  

 

4.5.4 VMI – Toimittajan hallinnoima varasto 

 

Toimittajan hallinnoima varasto – mallissa (eng. vendor managed inventory, VMI) 

toimittaja omistaa asiakkaan tiloissa sijaitsevan varaston ja on vastuussa sen 

hallitsemisesta ja täydentämisestä. Kaupintavaraston omistajuuden lisäksi 

toimittaja tekee täydennyspäätökset ja organisoi täydennykset. Varaston 

tuotteiden omistajuus vaihtuu, kun asiakas ottaa/lunastaa ne varastosta käyttöönsä. 

(Hugos 2012, s. 268) Lisänä kaupintavarastoon tiedon vaihdon taso on hieman 

syvempää, sillä VMI:ssä toimittajalla yleensä EDI-sanomien (eng.electronic data 
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interchange) kautta suora näkymä hallitsemansa palveluvaraston varastotasoihin 

ja kulutukseen, joiden pohjalta toimittaja tekee päätöksensä varaston 

täydentämisestä. Jo kohdassa 4.5.3 Valentinin ja Zalvanellan (2003) 

kaupintavarastolle luetteloimien kohtien lisäksi toimittajan esteettömän näkymän 

varastoon aikaansaamiseksi, tulee yhteistyökumppaneiden välille luoda selkeät 

EDI formaatit ja niitä hyödyntävät järjestelmät, mikä puolestaan vaatii molempien 

osapuolien sitoutumista ja resurssien käyttöä ja ennen kaikkea luottamusta 

yhteistyön syvetessä. (Chakraborty & Swain 2011; Zammori et al. 2009) Täten 

taulukon 1 Toimittaja-asiakas yhteistyön tasoista VMI kuuluu myös tasolle kaksi. 

sillä toimittaja on vastuussa omistamansa varaston ja palvelutason ylläpidosta. 

VMI on myös eräänlainen kehittyneempi versio kaupintavarastosta, koska 

VMI:ssä toimittajalla on suora näkymä hallitsemansa varaston kulutukseen jonka 

pohjalta näkymä kysyntään on reaaliaikainen näkymä asiakkaan palveluvaraston 

kulutukseen.  (Holweg et al., 2005; Chakraborty & Swain, 2011) 

 

Taulukosta 2 on nähtävissä, että asiakkaalle VMI:stä houkuttelevan ja kannattavan 

tekevät säästöt tilauskustannuksissa ja vapautuneet resurssit yksinkertaisemmasta 

tilausprosessista, toimittajan ottaessa koko varaston valvonnan ja täydentämisen 

vastuulleen. Ilman päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistetun hallinnan myötä 

asiakkaan varasto sisältää paremmin oikeita tuotteita vähemmillä puutoksilla. 

Toimittajan osittainen tulo asiakkaan hankintatoimen tontille syventää osapuolten 

yhteistyötä ja vaatii samalla luottamusta ja selkeitä sääntöjä joiden puitteissa 

toimitaan. (Yao et al. 2007; Chakraborty & Swain 2011; Sari 2007) 

 

 

VMI mallissa tilaus-toimitusketjun varastoinnin kaksinkertaisuus vähenee tai 

poistuu kokonaan ja toimittaja pystyy suunnittelemaan täydennystarpeiden ja 

tuotantonsa kohtaamisen paremmin. Toimittajan saadessa paremman näkyvyyden 

asiakkaan kulutukseen varastotasojen kautta, toimittajan toiminta siirtyy enemmän 

veto-ohjatuksi. Tällöin toimittaja pystyy tekemään toimitusketjustaan entistä 

tehokkaamman, kun tuotanto saadaan paremmin vastaamaan kysynnän tarpeita ja 
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tuotantoerät, lähetykset ja varastot voidaan helpommin optimoida kohdattuun 

kysyntään. Kysynnän ja tarjonnan paremman kohtaamisen myötä toimitusketjun 

kokonaisvarastot laskevat ja palvelutaso paranee. Syventyneen yhteistyön myötä 

toimittaja saa myös vahvan siteen asiakkaaseen sekä paremmat näkymät 

asiakkaan toimimille markkinoille. (Valentini & Zalvanella 2003; Holweg et al. 

2005; Chakraborty & Swain 2001; Sari 2007). 

 

Taulukko 2 VMI:n edut (mukaillen Chakraborty & Swan 2001) 

 

 

 

4.5.5 CPFR - Suunnitteluyhteistyö 

 

CPFR (eng. Collaborative planning, forecasting and replenishment) on 

yhteistyömalleista korkeimpia ja tarkoitta yhteistyössä tehtävää informaation 

jakoa ja hyödyntämistä suunnittelussa, ennusteista ja täydennyksistä. VMI-

mallissa toimittaja omistaa, seuraa ja hallinnoi asiakkaan varastoa, mutta ei 

suoraan näe asiakkaaseen kohdistuvaa kysyntää, eikä välttämättä jaa tietoa 

toimitusketjun alkupäästä. Tähän CPFR tuo pykälää pidemmän näkyvyyden. 

Toimittajan ja asiakkaan vaihtavat tietoja loppumarkkinoiden ennusteista ja 

kulutuksesta, kuin myös toimittajan ja se alapuolisesta toimitusketjusta. Hyvän 

tiedon vaihdon ja osapuolten välisen toimitusketjun yhden omistajuuden myötä, 

molemmat osapuolet voivat optimoida toimintaansa tarjonnan kohtaamaan 

kysynnän kanssa. Eli käytännössä toimittaja ja asiakas toimivat yhdessä 
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vahvistaakseen molempien toimintaa tehokkaalla tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä. 

Samalla ne jakavat markkinoilla toimimisen riskiä. CPFR:n edut ovat pitkälti 

samat kuin VMI:n taulukossa 2. Ennusteiden ja myyntitietojen myötä 

toimitusketju voidaan kuitenkin saada entistä tehokkaammaksi, jolloin mallit edut 

lisääntyvät. Lisäksi syventynyt yhteistyö ja toiminnallisten riskien jako tuo 

toimintavarmuutta molemmille osapuolille. Syventynyt yhteistyö vaatii kuitenkin 

toimiakseen VMI:täkin selkeämmän protokollan, säännöt ja kurin, jotta yhteistyön 

tehot voidaan saavuttaa ja ovat jaettavissa molemmille osapuolille. (Attaran & 

Attaran 2007; Holweg et al. 2005; Bowersox et al. 2005; Sanders 2012, s. 230) 

Taulukon 1 mukaan CPFR-mallin yhteistyö menee tasolle kolme, jossa 

yhteistyötä tehdään niin informaation vaihdossa sekä materiaalivirran hallinnassa. 

(Holweg et al. 2005) 

 

4.5.6 Yhteistyön esteitä ja hidasteita 

Saumaton yhteistyö ei ole aina itsestään selvyys. Suurimmat esteet yhteistyön 

aloittamiselle ovat epäluottamus toista osapuolta kohtaan sekä yhteisten 

tavoitteiden, mittareiden ja tukisysteemien puute. Lisäksi yrityskulttuureissa ja 

toimintatavoissa saattaa olla merkittäviä eroja, jotka vaikeuttavat yhteistyön 

luomista. Hyvässä yhteistyössä molempien osapuolien tulisi hyötyä yhteistyöstä 

sekä panostaa yhtälailla yhteistyön etujen saavuttamiseksi. (Salmela et al. 2007, s. 

10–12) 

 

Yhteistyön epäonnistumisen suurin syy on huono ennustaminen, mikä estää 

tavoitteena olevan kysynnän ja tarjonnan paremman kohtaamisen. Yhteistyön 

kehittämisen kannalta on myös hyvin tärkeää, että toiminnalle on asetettu selkeät 

ja oikeanlaiset mittarit, joita seurataan ja joiden pohjalta toimintaa kehitetään. 

(Salmela et al. 2007, s. 10–12) Näitä yhteistyön karikoita välttääkseen on 

toimittajan ja asiakkaan sovittava tarkasti yhteistyön syvyydestä, toimintatavoista 

ja parametreista. (Zammori et al. 2009) 
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5 CASE: MATERIAALIVIRTA SUOMESTA ETELÄ-

EUROOPPAAN  

 

Etelä-Euroopassa on kohdeorganisaation pakkausteollisuudelle merkittäviä 

markkina-alueita, sillä etenkin alueiden hedelmä- ja vihannestuotanto käyttävät 

paljon kartonkipakkauksia tuotteidensa pakkaamiseen. Neitseellisestä kuidusta 

valmistetut pakkausmateriaalit ovat vahvoja kyseisillä markkinoilla, koska niiden 

rasituksen ja kosteuden kestävyys ovat kiertokuituja merkittävästi paremmat. 

Täten ne soveltuvat etenkin hedelmien kuljetukseen, jossa pakkausten pitää kestää 

useita käsittelykertoja ja vaihtelevia olosuhteita. Työhön valikoitu Etelä-Euroopan 

markkina-alue on merkittävä etenkin kohdeorganisaation Suomen 

kartonkitehtaille ja sen myyntivolyymit ovat suuria. Markkinoiden tilaus-

toimitusketjun materiaalivirroissa ja varsinkin varastoissa on kuitenkin paljon 

kehitettävää. Tässä kappaleessa käydään läpi työhön valikoidut tietolähteet, 

esitellään kohteen tilaus-toimitusketjun prosessit, minkä jälkeen kerätyn tiedon ja 

kirjallisuuden pohjalta tehdään nykytila-analyysit tilaus-toimitusketjun 

materiaalivirtojen tuotteista, asiakkaista ja varastoista. 

 

5.1 Tilaus-toimitusketjun käsiteltävä data ja tietolähteet 

 

Analysoitavaksi dataksi valittiin toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) varasto- ja 

tilausdata, joista saatiin muun muassa sijaintikohtaiset varastotasot sekä tilausten 

tuote-, määrä- ja asiakastiedot. Data rajattiin käsittelemään vuoden 2016 

toimitettuja tilauksia ja varastoparametreja. Varastotiedoiksi otettiin markkina-

alueen terminaaleissa ja kuljetusvarastoissa näkyvät tuotteet. 

 

ERP-järjestelmän tietojen lisäksi työssä on haastateltu pakkausdivisioonan 

toimitusketjutiimien henkilöstöä, markkina-alueen myyntikonttorin henkilöstöä 

sekä muiden divisioonien toimitusketjujen henkilöstöä. Näiden lisäksi 
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materiaalihallintaa ja kulutusennusteiden mallintamista koskien haastateltiin 

muutamia ulkopuolisia palveluiden tarjoajia sekä kohdeorganisaation ERP-

järjestelmän asiantuntijoita. 

 

5.2 Tilaus-toimitusketjun prosessit 

Seuraavaksi esitetään yleisin tilaus-toimitusketjun toimintamalli yrityksen 

Suomen tehtaiden ja kohdemarkkinoiden asiakkaiden välillä. Ensin esitellään 

toiminnallinen prosessi ja sitten logistinen prosessi. 

 

5.2.1 Toiminnallinen prosessi 

 

Tällä hetkellä asiakkuudet toimivat pitkälti perinteisen tilaus-toimitusprosessin 

mukaan, missä myynti neuvottelee asiakkaan kanssa vuoden sopimuksen, mikä 

kattaa toimitettavan tavaran määrän ja hinnan tarkistusväleineen. Sopimus saattaa 

olla jaettu puolivuosiin tai kvartaaleihin, mutta harvemmin kuukausitasolle.  

 

Kun sopimus on tehty, lähettää asiakas tilauksensa yrityksen markkina-alueen 

myyntikonttorille, joka sitten vahvistaa tilauksen vastaanoton asiakkaalle ja 

syöttää sen käytössä olevaan ERP-järjestelmään. Tämän jälkeen tehtaan SC 

(toimitusketju) -tiimin markkinahoitaja tarkistaa asiakkaalle sovitun kapasiteetin 

ja luoton tilanteen ERP-järjestelmästä. Epäselvissä tilanteissa markkinahoitaja 

tarkistaa ja vahvistaa tuotannon- ja/tai tarvesuunnittelijan kanssa tilaukselle 

varatun kapasiteetin ja valmistuksen aikataulun, mistä lähtee vahvistus 

myyntikonttorille ja asiakkaalle.  

 

Tehtaan tuotanto valmistaa tilauksen ja tilaustyypistä riippuen SC-tiimin 

kuljetussuunnittelija tai varastomestari varaa rullille kuljetuksen satamaan tai 

poikkeustapauksissa suoraan asiakkaalle. Rullien mennessä laivalla, 

markkinahoitaja varaa laivasta kuljetuskapasiteettiä ja ilmoittaa rullien alustavat 

saapumispäivämäärät (eng Estimated Time of Arrival, ETA). Kun rullat ovat 
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saapuneet kohdesatamaan, voi asiakas noutaa ne terminaalista. Tuotteiden 

terminaalista haku vaatii yleensä kutsun eli Call Off:in (C-O). Usein tilauksilla on 

automaattinen C-O, mutta joissain tapauksissa C-O:t saatetaan tehdä 

kuljetuskohtaisesti. 

 

Laskutuspisteenä isoille asiakkaille voi olla nouto alueen terminaalista tai kuten 

pienemmille asiakkaille ja tuote-erille laskutuspisteenä voi toimia logistisen 

ketjun aiempi piste, kuten esimerkiksi laivaus Suomessa. Osalle asiakkaista on 

neuvoteltu jonkin kokoinen luottolimiitti, jonka ylityksen jälkeen toimitukset/ 

täydennykset voidaan pysäyttää. Erikoisemmissa tilauksissa ja testierissä 

saatetaan käyttää osittaista tai kokonaista ennakkomaksua.  

 

5.2.2 Logistinen prosessi 

 

Logistiselta prosessiltaan yrityksen logistiikka etenee hyvin pitkälti kappaleessa 

3.4. esitetyllä tavalla. Työn kohdetehtaan tuotantosyklien pituus on 4-7 päivää, 

jolloin jokaista neliöpainoa tullaan valmistamaan yhden viikon sisällä. 

Myöhemmissä analyysi laskuissa on käytetty varmasti toimivaa seitsemää päivää. 

Poikkeuksena ovat tilanteet joissa yksittäisen neliöpainon kysyntä on hyvin 

alhaalla. Yleensä tilaus syötetään järjestelmään hyvissä ajoin, noin kuukauden 

päässä ajettavaan tuotantosykliin. Tuotannonsuunnittelija trimmaa tarkempaa 

tuotantosuunnitelmaa aina noin 1-1,5 viikkoa eteenpäin, pyrkien sijoittamaan 

tilaukset ajoihin jotka valmistuvat 1-7 päivää ennen tilauksen RFL-päivämäärää. 

(eng. ready for loading, suom. valmiina lastattavaksi päivämäärä). 

 

Tehdas valmistaa rullat tuotevarastoonsa, josta ne kuljetetaan muutaman päivän 

sisällä junilla ja rekoilla lähtösataman terminaaliin. Terminaaleihin saa yleensä 

toimittaa tavaran noin 10–14 päivää ennen laivauksen sulkemista. Markkina-

alueen kohdesatamiin lähtee laiva reitistä riippuen 1-2 viikon välein. Tällä 

hetkellä käytetään enimmäkseen reittiä, joka kulkee Suomen ja kohdeterminaalien 

väliä joka toinen viikko. Laivareitti on suora kuljetus Suomen satamasta 
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kohdesatamaan ja matka satamaan T1 vie keskimäärin 12 päivää. Kohteessa lasti 

puretaan terminaaliin T1, minkä jälkeen asiakas voi noutaa tilaamansa rullat 

kyseisestä terminaalista.  

 

Kiireisissä toimituksissa käytetään suoria rekkoja, jotka kulkevat toimittavat rullat 

markkina-alueelle noin kymmenessä päivässä. Samalla vältetään rullien 

seisominen varastoissa ja terminaaleissa. Suorien rekkakuljetusten käyttäminen on 

kuitenkin huomattavasti kalliimpaa kuin vakioreitin laivarahti, joten 

autokuljetuksia käytetään hyvin harvoin ja vain erittäin kriittiseen tarpeeseen. 

Kuvassa 9 on esitettynä logistinen prosessi Suomen tehtailta kohdemarkkinoille 

sekä kunkin prosessin/kohteen keskimäärin viemä aika. 

 

 

Kuva 9 Logistinen prosessi Suomen tehtailta kohdemarkkinoille 

 

Myöhemmissä laskennoissa toimitusaikana (eng. lead time, l) käytettään aiemmin 

mainittujen aikojen pohjalta, tehdas – kohdemarkkinat välille neljää viikkoa, 

minkä aikana tuotteiden oletetaan suurella varmuudella valmistuvan ja saapuvan 

perille kohdeterminaaliin. Neljä viikkoa on niin kutsutun huonoimman 

mahdollisimman tilanteen aika. Tällöin tuotteet toimitettaisiin myöhässä 

lähtösatamaan,  jolloin ne joutuvat odottamaan laivausta kaksi viikkoa, jonka 

jälkeen kuljetus ja purku vie toiset 2 viikkoa. Tässä ei ole otettu huomioon 

tilausten syötön ja muiden viiveiden mahdollisia aikoja, sillä tulevat laskelmat 

pohjautuvat kappaleen 4.5.4–4.5.5 yhteistyömalleihin, jolloin toimitusketjun 

tilausprosessit toimivat perusmallia nopeammin lähes tai kokonaan 
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automatisoidusti ilman viivettä. 

 

5.3 Myynnin ja materiaalivirtojen analyysit 

 

Vuonna 2016 kohdemarkkinoilla palveltiin 23 eri asiakasta, joille toimitettiin 

yhteensä noin 43 600 tonnia pakkauskartonkia. Seuraavissa osioissa myynnin ja 

materiaalivirtojen dataa analysoidaan tuotenimikkeiden, varastojen ja 

asiakkuuksien pohjalta. 

 

5.3.1 Tuotteet 

 

Markkinoille valmistettiin neljää eri nelipainoa (g/m2) pakkauskartonkia 

asiakkaiden tilaamilla eri rullaleveyksillä ja kahdella eri rullahalkaisijalla. Näistä 

kombinaatioista markkinoille toimitettiin kokonaisuudessaan 112 erilaista 

SKU:ta, joiden myyntimäärissä oli suuria eroja muutamasta rullasta aina 2 400 

tonnin määriin.  

 

Liitteessä 1 on havainnollistettuna tuotteiden ja niiden kysynnän jakautuminen 

neliöpainon (g/m2), rullaleveyden- ja halkaisijan (mm) mukaan. Neliöpainoissa on 

kaksi selkeää suosikkia: 150 g/m2 ja 160 g/m2. Rullan halkaisijassa leveämpi 1450 

mm on selkeä suosikki ja vain muutamia SKU:ita on tehty kapeampaan 1250 

mm:n halkaisijaan. Suurin ero tulee siis rullaleveydessä, jota on peräti 61 eri 

mittaa. Mitoista erottuvat selkeät suosikit, mutta suurin huomio tulee mittojen 

lähekkäisyydestä. Enimmillään 100 mm sisällä on valmistettu 10 eri leveyttä. 

Lähekkäiset mitat esiintyvät lähes koko leveysportfolion matkalla, mutta 

selkeimmät tiivistymät ovat aina XX50 mm lukujen tienoilla. Suurin kysyntä 

SKU:issa on 2200–2450 mm leveyksillä ja mitä kevyempiin ja ääripäämittoihin 

mennään, sitä pienempää on kysyntä ollut. SKU:ita ryhmitteleviä analyysejä 

käydään tarkemmin seuraavissa alakappaleissa. 
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5.3.2  Tuotteiden SKU-tason ABC-analyysi 

 

Jotta SKU-tason kysynnän jakautumista voitaisiin analysoida paremmin, 

luokitellaan SKU:t eri ryhmiin kysynnän mukaan. SKU:iden jaotteluun käytettiin 

ABC-analyysiä, johon valittiin neljä luokkaa A, B, C ja D, osuuksilla 50 %, 30 %, 

15 % ja 5 %. SKU:iden ABC-analyysin jakaumat ja ryhmien ominaisuudet on 

koottu taulukkoon 3. Samat luokitteluryhmät ovat hyödynnettynä Liitteen 1 

värikoodauksessa, missä vihreä on A, keltainen B, punainen C ja musta D-ryhmä. 

 

 

Taulukko 3 SKU:iden myyntikohtainen ABC-analyysi 

Ryhmä A B C D 

% myynnistä 49,4 % 30,6 % 15,0 % 5,1 % 

SKU määrä 13 28 35 36 

%SKU 

määrästä 

 

12 % 

 

25 % 

 

31 % 

 

32 % 

Kulutus/SKU > 800 t/a > 300 t/a > 120 t/a < 120 t/a 

 

Taulukosta 3 on huomattavissa kuinka Patero-laki toteutuu myös näilläkin 

markkinoilla. SKU:sta 37 prosenttia vastaa 80 prosentista koko markkina-alueen 

myynnistä, kun heikoimmat 32 prosenttia nimikkeistä omaa vain 5 prosentin 

osuuden. C- ja D-ryhmä ovat SKU-määrältään tosin lähes tasoissa, mutta ryhmien 

SKU:iden kysynnän suuruudessa on merkittävät erot ja rajat. Laskennallisesti yksi 

kuorma on noin 23 t, eli siinä missä A-ryhmää on viety vähintään 35 kuormallista 

vuodessa, D-ryhmän tuotteita on viety maksimissaan 5 kuormaa. Täten A-ryhmän 

SKU:ta on laskennallisesti viety vähintään kuormallinen joka laivassa, kun D-

ryhmän kuormaa ei viedä edes joka toinen kuukausi. 

 

ABC-analyysin lisäksi tuotteille tehtiin muunneltu XYZ-analyysi kulutustiheyden 

mukaan. Analyysin lähtödatana ovat SKU-kohtaiset yhdistetyn volyymin 

toimitukset varastoista/terminaaleista asiakkaille viikkotasolla. Analyysissä 
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luokiteltiin kulutuksen tasaisuus luokkiin hyvä, kohtalainen, heikko ja 

kertaluontoiset toimitukset. Matemaattisesti voidaan todeta että, viikkotason 

laskennassa joka toisen viikon täydennystahti vastaisi tiheyttä 50 % ja vähintään 

kerran kuukaudessa vastaisi arvo 23 %. Todellisuudessa toimituksia on saattanut 

olla muutamina perättäisinä viikkoina ja sen jälkeen jopa useamman kuukauden 

tauko. Tämän takia toimitukset ovat voineet olla kohtalaisesta prosenttiluvusta 

huolimatta hyvinkin sesonki- tai kertaluontoisia.  Muunnellun XYZ-analyysin 

arvot ja jakaumat ovat esitetty taulukossa 4, josta on huomattavissa että SKU:ista 

vain 11 %.a saavuttaa joka toisen viikon laivaustahdin ja karkeasti seuraavat 20 

%:a yltävät kerran kuukaudessa tahtiin. 

 

 

Taulukko 4 XYZ-analyysi tuotteiden toimitus-/kulutustiheyden mukaan 

Luokitus Toimitus-/kulutustiheys Osuus SKU:ista 

Hyvä > 70 % 5,4 % 

Tyydyttävä > 50 % 6,3 % 

Heikko > 25 % 20,5 % 

Kertaluontoinen < 25 % 67,9 % 

 

Taulukkoon 5 on koottu tuoteryhmien keskimääräinen toimitus-/kulutustiheys, 

jossa on ilmoitettu keskimääräinen toimitus-/kulutus tiheys ja sen vastaama 

toimitettujen viikkojen määrä vuodessa. Datan tarkemmassa tarkastelussa A-

ryhmästä kuusi SKU:ta saavutti hyvän tason ja yksi heikon. Loput A-ryhmän 

SKU:ista saavutti kohtalaisen tason. Jo B-ryhmässä toimitustiheys oli pitkälti 

heikkoa, vain yhden SKU:n saavuttaessa yli 50 %:n arvon ja jopa yhdeksän 

SKU:n jäädessä luokittelussa kertaluontoiselle tasolle. C-ryhmässä on vielä 

muutamia pienen kulutuksen tuotteita, joita on kuukausi tasolla kulutettu 

kohtalaisen tasaisesti, mutta pitkälti lähes kaikki C- ja D-ryhmien SKU:ista ovat 

myynniltään spotti- tai sesonkiluontoisia. 
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Taulukko 5 ABC-luokkien keskimääräinen toimitustiheys 

Tuoteryhmä Keskimääräinen toimitustiheys 

A 68,3 % ~ 35,5 viikkona vuodessa 

B 32,1 % ~ 16,7 viikkona vuodessa 

C 16,5 % ~ 8,6 viikkona vuodessa 

D 6,4 % ~ 3,3 viikkona vuodessa 

 

 

5.3.3 Varastot 

 

Kartonkirullat kuljetetaan markkina-alueelle vesiteitse ja vain poikkeustilanteissa 

kiireelliset toimitukset toimitetaan rekoilla. Rullat päätyvät käytettävästä reitistä 

riippuen yleensä kahteen vaihtoehtoiseen satamaterminaaliin, joista T1 sijaitsee 

alueen kaakkoisosissa ja toiseksi käytetyin T2 etelässä. Koko markkina-alueella 

terminaaleissa oli varastoituna vuonna 2016 keskimäärin noin 7 000 tonnia 

kartonkia, mistä saadaan varaston kierroksi ITO 6,3 ja varastopysähdykseksi DOS 

noin 58 päivää.  

 

Taulukossa 6 on laskettu koko markkina-alueen varastojen keskiarvot SKU-ABC-

luokittelun mukaan. Yleensä A-ryhmän on kierroltaan nopein (Sakki 2009, s. 94–

95), mutta tässä tapauksessa A-ryhmä on hitain ja D-ryhmä on nopein. Tämä 

selittyy pitkälti sillä, että etenkin C- ja D-ryhmien tuotenimikkeiden tilaukset ovat 

usein spotti-tilauksia, eli tilauksia on toimitettu vain muutamia per SKU ja ne ovat 

kohdistuneet tiettyyn erikoistarpeeseen. Täten näiden ryhmien tilaukset on haettu 

terminaalista nopeammin, eikä tilauksista ole jäänyt niin kutsuttuja jättörullia 

varastoon.  
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Taulukko 6 Varasto-analyysi abc-luokittain 

Luokka Total Yksikkö A B C D 

Keskimääräinen 

varasto 

 

6967 

 

t 

 

3756 

 

2015 

 

938 

 

258 

Osuus 

varastoista 

   

54 % 

 

29 % 

 

13 % 

 

4 % 

Laskuttamatonta 31,4 %  27 % 34 % 43 % 32 % 

Varastonkierto 

ITO 

 

6,3 

  

5,7 

 

6,6 

 

7,0 

 

8,6 

Varastopysähdys 

DOS 

58 päivää 64 55 52 43 

 

 

Laskutuskäytännöissä ja tuotteen omistajuudesta toimitusketjussa on 

asiakaskohtaisia eroja, joihin tässä analyysissä ei syvennytä sen enempää. 

Karkealla vertailulla voidaan kuitenkin todeta, että varastoista keskimäärin 69 % 

on ollut laskutettua ja 31 % laskuttamatonta. Lisäksi taulukosta 6 on 

huomattavissa, että A-ryhmän laskuttamattomien osuus on vain 27 %, kun C-

ryhmällä vastaava luku on 43 %.  Huomioiden ryhmien kokoerot A-ryhmän 

laskuttamattomia on kuitenkin selkeä enemmistö. Vaikka tuotteilla on 

vaihtelevasti eri omistajuus toimittajan ja asiakkaiden välillä, tarkastellaan työssä 

tiedossa olevia varastoja kokonaisuutena, materiaalivirran kokonaisuuden 

hahmottamisen helpottamiseksi. 

 

 

5.3.4 Asiakkaat 

 

Vuonna 2016 tehdas toimitti pakkauskartonkia markkina-alueen 

kahdellekymmenellekolmelle eri asiakkaalle. Kuvassa 10 on esitetty markkina-

alueen kysynnän ja kulutuksen jakauma asiakasta kohden. Kuvasta 10 voidaan 
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huomata että asiakkaat A5 (20,5 %), A4 (17,1 %) ja A17 (16,8 %) ovat selkeästi 

markkinoiden suurimmat. Lisäksi A4 ja A6 (4,4 %) ovat samaa suuryhtiötä ja 

tilaavat pitkälti samoja tuotteita samoille tehtaille, joten heidän ostovolyyminsa 

voidaan laskennallisesti yhdistää. Yhteensä nämä 4 asiakkuutta käyttivät noin 59 

% markkina-alueelle toimitetusta pakkauskartongista. Kolmen suurimman 

asiakkaan jälkeen on seitsemän asiakkaan ryhmä joiden asiakaskohtainen osuus 

kokonaiskysynnästä on 3,5–5,8 %. Häntäpäätä asiakkaista pitävät 13 asiakkuutta, 

joiden yhteenlaskettu kulutus on ollut vain 8,8 % markkina-alueen 

kokonaiskysynnästä, ja joista yhdeksän on asiakohtaiselta osuudeltaan alle 

prosentin lukemissa. 

 

 

Kuva 1 Eteläisen markkina-alueen pakkauskartongin kulutus asiakaskohtaisesti 

 

Taulukoimalla SKU:t ja asiakkaat on selkeästi huomattavissa, että aiemmin 

mainitut 59 % kulutuksesta muodostavat neljä asiakasta käyttävät juurikin A- ja 

B-ryhmien SKU:ita. Loput asiakkaista käyttävät pitkälti C- ja D-ryhmien SKU:ita.  

 

Taulukossa 7 on esitettynä SKU-jakauma ABC-analyysin ryhmien ja 
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asiakasmäärien mukaan. SKU:ista 66 % meni vain yhdelle asiakkaalle eli vain 

reilut kolmekymmentä prosenttia SKU:ista omasi useamman asiakkaan kysynnän. 

Tuoteryhmistä A- ja B-ryhmien tuotteita käyttivät useampi asiakas, kun taas C- ja 

D ryhmän tuotteet menivät useimmiten vain yhdelle asiakkaalle. Tilastollisesti 

merkittävänä poikkeaa B-ryhmä, jossa kolmea SKU:ta on käyttänyt useampi kuin 

kolme eri asiakasta. Taulukon tilaston lähtötietoja tarkastellessa on kuitenkin 

selkeästi erotettavissa, että yhdellä SKU:lla on yleensä vain 1-2 selkeää 

pääasiakasta ja mahdolliset useammat asiakkaat ovat saattaneet ostaa korkeintaan 

kuorman tai kaksi kyseistä SKU:ta. Tämä tekee taulukon tiedoista osin 

heikkolaatuista, mutta samalla kertoo siitä, etteivät asiakkaat ole välttämättä niin 

nirsoja mittojen suhteen, sillä kyseiset hajaerät ovat saattaneet olla joko puhtaita 

spottitilauksia tai sitten muille asiakkuuksille osoitettujen erien ylijäämien 

uudelleen allokointeja muille asiakkaille.  

 

Taulukko 7 SKU-määrät tuoteryhmien ja asiakkuuksien määrän mukaan 

Asiakasta/ 

SKU 
YHT A B C D 

5 2 (1,8 %) - 2 - - 

4 1 (0,9 %) - 1 - - 

3 8 (7,1 %) 3 4 - 1 

2 27 (24,1 %) 6 6 9 5 

1 74 (66,1 %) 4 14 26 30 
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6 TOIMITUSKETJUN HAASTEET JA ONGELMAT 

 

Myynnin ja kulutuksen sekä varastoanalyysin pohjalta voidaan helposti todeta, 

että toimitusketjun materiaalivirtojen suurimpina ongelmina ovat hyvin suuret 

varastot, jotka DOS pysähdykseltään (58 d) vastaavat keskimäärin yli kahdeksaa 

tuotantosykliä (7 d) ja yli neljää mahdollista täydennysväliä (14 d). Lisäksi 

SKU:ita on paljon, joista peräti 68 % on hyvin kertaluontoisia 

tilauksia/toimituksia. Seuraavissa alakappaleissa pureudutaan kyseisten ilmiöiden 

eri ongelmiin ja niiden juurisyihin. 

 

6.1 Ylisuuret varastot 

Analyyseissä todettu varaston keskimääräinen pysähdys DOS 58 päivää on hyvin 

pitkä. Se on yli 4-kertainen nykyiseen mahdolliseen kahden viikon 

täydennysväliin verrattuna. Lasketut varastot ovat käytännössä vain 

kohdemarkkinoiden terminaalien varastot. Näiden lisäksi tehtaan varastossa ja 

Suomen satamaterminaaleissa on saattanut olla verrattain pieniä määriä tuotteita. 

DOS 58 päivää on liian pitkä aika myös siksi, että yrityksen tavoitteena on, 

etteivät myytävät tuotteet olisi yli kaksi kuukautta vanhoja. Kun keskimääräiseen 

terminaalien varastopysähdykseen lasketaan vielä valmistuksesta terminaaliin 

menevä aika eli noin neljä viikkoa, ovat tuotteet keskimäärin lähes kolme 

kuukautta vanhoja ennen kuin ne siirtyvät markkina-alueella sijaitsevasta 

terminaalista asiakkaalle. 

 

Haastattelujen perusteella merkittävä syy varastojen koolle on kaupankäynnin 

toimintamalli ja asiakkuuksien saavuttama ”etu”. Eli asiakkaat tilaavat suuria 

määriä tavaraa ja heille ne myös luvataan, jotta asiakas saadaan pidettyä 

tyytyväisenä. Huomioon ei kuitenkaan välttämättä ole otettu, että terminaaleissa 

saattaa olla jo entuudestaan suuria määriä samojen SKU:iden aiempia tilauseriä. 

Tilausprosessin ja päätöksenteon ollessa asiakkaalla yritykselle ei jää tarvittavan 

suurta valtaa hallita toimitusketjunsa materiaalivirtaa, eivätkä asiakkaat ole 
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muodostuneesta ”palveluvarastosta” huolimatta antaneet hyödynnettäväksi 

näkymäänsä heihin kohdistuvaan kysyntään. 

  

Toiminnasta heijastuu piiskavaikutukselle ominainen tekijä, inhimillinen 

taipumus tilata varmuuden vuoksi hieman yli tarpeen. Ajatusmallissa pidetään 

reilua varastoa, jotta oma tuotanto ei vaarannu puutostilojen vuoksi. (Sakki 2009, 

s. 109) Asiakkaiden omat varastotilat ovat usein hyvin rajalliset, joten suurimmat 

tuotemäärät ovat varastoituna terminaaleihin. Myyntisopimuksesta riippuen, 

tuotteet ovat joko yrityksen tai asiakkaan omistuksessa. Kuitenkin huomion 

arvoista on, ettei yrityksellä ole minkäänlaista selvää sopimusta kaupintavaraston 

pidosta asiakkaille, vaan nämä ylimääräiset ja hitaat varastot ovat muodostuneet 

ajan saatossa vallitsevien toimintamallien ja moninkertaisen varautumisen myötä. 

 

Suuret hajanaiset tilauserät ja asiakkaiden pitkän tähtäimen varautuminen johtavat 

siihen, ettei yritys valmista ja toimita tuotteita suoraan todellista tarvetta kohtaan, 

vaan puhtaasti asiakkaan antaman suuren tilauksen määrän tuotteita sovittuun 

RTA-toimitusajankohtaan ja siihen liittyvään RFL-aikaan tähdäten. Mitä 

pidemmälle aikavälille tuotteita tehdään, sitä heikommin kulutusta voidaan 

ennustaa ja sitä suurempi virhe ennusteissa on. Lisäksi harvat täydennysvälit 

aiheuttavat jo itsestään hidasta varastonkiertoa. Kun kerralla tuotetaan useiden 

viikkojen tarpeeseen, tarkoittaa se rullien seisomista pitkään varastoissa ja 

terminaaleissa.  

 

6.2 Tilaus-toimitusketjun huono läpinäkyvyys 

Jo aiemmin esiin tuodut ongelmat heikentävät toimitusketjun läpinäkyvyyttä. 

Lisäksi ongelmana on nykyiselle perinteiselle tilaus-toimitusketjulle kohdassa 

5.2.1 esille tuotu prosessin ongelma, jossa asiakkaat tilaavat itse haluamansa 

määrän, toimien täten itsenäisesti ilman tiedonvaihtoa. Viive tiedonkulussa sekä 

ennustuksen pituus tai puutos on hyvin suuri, sillä asiakas ennustaa usein usean 

kuukauden kysyntää ja eri asiakkaiden toimissa on oletettavasti hyvinkin suuria 
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toiminnallisia ja laadullisia eroja. Nykymallissa pelkkä kulunut aika tilauksesta 

toimitukseen voi olla hyvinkin pitkä. Jos alustava tilaus tehdään muutaman 

kuukauden päähän ja sen tulisi kattaa asiakkaan kuukauden tai kahden tarpeet, 

voidaan huomata että koko prosessi ja suunnittelu nojaavat asiakkaan arvioon tai 

puhtaaseen varautumiseen 2-4 kuukauden kulutuksesta. Tämän lisäksi tuotteita 

usein on jo ennestään kohdemarkkinoiden terminaaleissa, eikä asiakas tai tilausten 

vahvistusprosessi välttämättä ota tilauksissa ja laskelmissa tätä varastoa 

huomioon, vaan tilaukset saatetaan tehdä ja vahvistaa niitä huomioimatta tai 

muuten vain varmanpäälle toimittajan kustannuksella. 

 

Tuotannon kannalta nykyinen tilaus-toimitusketju toimii usein siten, että yrityksen 

tehdas ei valmista rullia todellista kysyntää kohtaan, vaan tilauksella on yleensä 

yksi lastauspäivämäärä RFL, johon suuri tuotantoerä pyritään tähtäämään.  RFL 

pohjautuu puolestaan myöhempään asiakkaan toiveeseen RTA-

toimituspäivämäärästä. Täten tuotanto ja toimitusten suunnittelu perustuu 

pistemäisiin kulutuksiin/käskyihin. Suuri tilaus vie paljon tilaa tehtaan varastosta, 

jolloin tuotannon ja logistiikan suunnittelu tulee entistä tärkeämpään rooliin, sillä 

tehtaiden varastoissa ei ole tilaa varastoida suuria tilauksia kuin korkeintaan 1-2 

vuorokautta. Suurien tilausten mitoittaminen tuotantoon, ilman muiden tilausten 

häiriintymistä vaatii tarkkaa tuotannon suunnittelua ja ajoitusta luoden 

ylimääräistä prosessointia koko toimitusprosessille. 

 

Lyhyesti todettuna yritys on tällä hetkellä vastuussa tuotteiden tarjonnasta ja 

osittain myös varaston omistamisesta, mutta asiakkailla on päävalta tilauksen 

muodostamisesta. Yhteistyön puute materiaalivirran päätöksenteossa kerryttää 

varastoja merkittävästi, eikä yrityksellä ole tällä hetkellä oikeita avaimia tilanteen 

ratkaisemiseksi. Ylisuurien varastojen ja suuren SKU-määrän ratkaisemiseksi 

tarvitaan syvempää yhteistyötä suunnittelussa asiakkaiden kanssa sekä selkeä 

ohjausmalli ja näkyvyys asiakkaisiin kohdistuvaan kysyntään. 
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6.3 Suuri tuotenimikkeiden määrä 

Paperialalle yleisiin tuotenimikemääriin verrattuna yrityksen pakkauskartongin 

nimikkeiden määrä on vielä pieni. Liitteen 1 SKU-matriisi havainnollistaa hyvin, 

kuinka hajanaisia ja toisaalta hyvin lähekkäisillä mitoilla tehtyjä SKU:ita on 

hyvinkin paljon ja näin bulkkituotteessa kuin pakkauskartonki, SKU:iden määrä 

materiaalien tehokkaan hallinnan kannalta voisi olla pienempi. 

 

Juurisyynä tilanteelle on asiakkaiden pyrkimykset minimoida oman tuotantonsa 

hukkaprosenttia, jolloin kartonkirullien leveys pyritään optimoimaan 

mahdollisimman tarkkaan ajettavien pakkausreseptien mukaan. Yleensä 

pakkauskartongin valmistuksessa nk. poistettava reunanauha on 20–60 millimetriä 

per puoli. Kun jokainen asiakas tilaa rulliensa leveyden jopa 5 millimetrin 

tarkkuudella optimoiden oman toimintansa, joutuu kartonkitehdas valmistamaan 

useita erimittaisia SKU:ita. Kun jokaiselle asiakkaalle on omat mittansa, ei 

ylijäämäerien yhdistely ja uudelleen allokointi eli jatkomyynti ole välttämättä 

kovinkaan helppoa.  Kuten taulukko 7 havainnollistaa, yhdellä SKU:lla on yleensä 

vain muutama käyttäjä.  
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7 PROSESSIN UUDISTAMINEN 

 

Kappaleessa 6 esiteltiin toimitusketjun kolme pääpainoista ongelmakohtaa, jotka 

osittain solmiutuvat ja vaikuttavat toisiinsa. Toimitusketjun heikkoon 

läpinäkyvyyteen ja materiaalivirtojen hallintaan päätettiin hakea ratkaisuja 

asiakasyhteistyö- ja jakelumalleista. Sopivan toimintamallin kartoittamiseksi 

perehdyttiin kirjallisuuteen, käytettävissä olevan ERP-järjestelmän ominaisuuksiin 

sekä yrityksen muiden divisioonien käyttämiin toimintamalleihin. Näiden pohjalta 

luodaan vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnan ja materiaalivirtojen kehittämiseksi 

luoden samalla lisäarvoa asiakkaalle. 

 

Yhteistyön puute tilaus-toimitusketjun tiedonjaossa, suunnittelussa ja 

päätöksenteossa ovat avainasemassa kohdeorganisaation (myöhemmin 

toimittajan) toimitusketjun ongelmiin. Täten parannusta toiminnalle etsitään 

aiemmin esiteltyjen yhteistyömallien pohjalta tavoitteena seuraavat kohdat: 

 

- Materiaalivirta toimittajan haltuun 

- Näkyvyyden parantaminen markkinoiden todelliseen kysyntään 

- Varastohallinnan työkalujen ja parametrien määrittäminen 

- Asiakkaiden sitouttaminen toimintaan 

- Tuoteportfolion kehittäminen helpottamaan materiaalivirran ja 

palvelutason hallintaa 

 

Aiempien analyysien pohjalta on nykytilanteeksi ja toimintamalliksi voitu todeta 

perinteinen tilaus-toimitusketju ja eräänlainen hallitsematon kaupintavarasto. Jotta 

tilaustoimitusketjun materiaalivirran hallinta saataisiin yrityksen haltuun, tulisi 

kyseisen markkina-alueen asiakkaiden kanssa käytävään kauppatapaan tehdä 

muutoksia. Toimittajan siirtymiseksi syvempään yhteistyömalliin asiakkaiden 

kanssa, tulee toimittajan, Porterin arvoketjuun (kuva 3) viitaten, hyödyntää jo 

olemassa olevaa infrastruktuuriaan ja henkilöstöään mahdollisimman tehokkaasti 
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sekä tarvittaessa hankkia ja/tai kehittää jo olemassa olevaa teknologiaansa. Näillä 

toimenpiteillä ja yhteistyöllä mahdollistetaan operaatioiden, jakelun, myynnin ja 

asiakaspalvelun parempi kohtaaminen, niin asiakkaan kuin toimittajankin 

tarpeisiin. 

 

Perinteisen tuote-eräkeskeisen kaupankäynnin sijaan toimittajan tulisi hallita 

materiaalivirtaa ja pyrkiä myymään palvelutasoa. Tämä tarkoittaisi sitä, että 

toimittaja hallinnoisi materiaalivirtaa tarjoamalla asiakkaalle tiettyä kulutusta ja 

sen heilahtelua vastaavaa saatavuutta palveluvarastosta. (Holweg et al. 2005; 

Attaran & Attaran 2007). Samalla toimintamalli loisi asiakkaalle lisäarvoa 

vapauttamalla sen resursseja hankinnasta. Vastineeksi asiakas sitoutuisi 

käyttämään tarjottuun tuoteportfolioon sovittuja tuotteita tietyn kulutusvolyymin 

verran. Yhteistyö ja toimittajan vastuu osapuolten välisestä materiaalivirrasta 

antaa palvelukonseptiksi VMI-mallia, jos toimittaja saa näkyvyyden vain 

palveluvarastona toimivan terminaalin varastotasoihin ja kulutukseen. Tässä 

mallissa toimittaja kuitenkin jäisi ajallisesti jälkeen, koska tuotantosykli on 

pidempi kuin toimitusaika ja täten riittävä reagointi- ja palvelukyky turvattaisiin 

suurehkoilla varmuusvarastoilla. Jotta varastotasot saataisiin paremmin kuriin ja 

tarjonta vastaamaan kysyntää, toimittaja tarvitsisi paremman näkyvyyden 

asiakkaaseen kohdistuvaan kysyntään. Tämä tarkoittaisi tiedonvaihtoa tulevasta 

kysynnästä, joko karkeina tuotantotietoina tai ennusteina. Kun VMI-malliin 

otetaan mukaan ennusteiden saanti ja tätä myötä syvempi tiedonvaihto, 

yhteistyömalli siirtyy CPFR:ään. 

 

Seuraavissa alakappaleissa käydään läpi yrityksen aiempia kokemuksia eri 

toimittaja-asiakas yhteistyömalleista, niin kohdetehtaan kuin sisardivisioonienkin 

pohjalta. Tämän jälkeen kirjallisuuden, haastatteluiden ja resurssien pohjalta 

hahmotellaan uusi toimintamalli ja sen vaatimat prosessit sekä 

toimintamallimuutoksen mahdollistamat hyödyt. Lopuksi hahmotellaan mallin 

pidemmälle viemisen vaatiman standardisoinnin tuomia etuja materiaalivirran 

hallintaan.  
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7.1 Asiakas-yhteistyömallien aiemmat kokemukset 

 

Työn kohdetehtaan divisioonassa on hyödynnetty asiakasyhteistyö- ja lean-

malleja vain sisäisessä käytössä. ”Flow-mallissa” divisioonan Suomen ja Keski-

Euroopan pakkauskartonkitehtaat ovat pitäneet palveluvarastoja konsernin omille 

laatikkotehtaille sekä kartonkitehtailla että laatikkotehtailla pohjoismaissa, 

Baltiassa ja Keski-Euroopassa. Toiminta on ollut eräänlainen CPFR:n muoto, 

jossa kartonkitehtaat hallitsevat materiaalivirtoja vastaten varastotasoista ja 

täydennyksistä. Vastaavasti laatikkotehtaiden päivätason tuotantosuunnitelma 

ja/tai ennusteet ovat linkitettyinä suoraan kartonkitehtaiden ERP-järjestelmään, 

joiden pohjalta järjestelmä luo kartonkitehtaille kulutusennusteita ja näkymän 

laatikkotehtaiden tulevaan materiaalin kulutukseen.  

 

ERP-järjestelmä laskee saamiensa laatikkotehtaiden tuotantosuunnitelmien, 

ennusteiden ja sen hetkisten varastotasojen pohjalta SKU-kohtaiset 

täydennysehdotukset. Kartonkitehtaiden tuotanto suunnittelee järjestelmään 

asetettujen varmuus- ja tavoitevarasto -parametrien sekä muokattavalla 

aikatähtäimellä asetettavien tilauspiste- ja täydennysväli parametrien mukaan 

tarvittavien varastojen täydennyserien tuotannon. Kyseiset täydennykset 

valmistetaan 1-2 viikon sisällä tehtaalla olevaan kaikille jaettavaan varastoon. 

Samalla ”flow-työkalulla” SC-tiimin logistiikka/asiakaspalvelu täydentävät 

laatikkotehtaiden varastoja tekemällä täydennystilaukset ja -kuljetukset 

kartonkitehtaiden flow-asiakkaille jaettavasta varastosta ja tuotannosta. 

Järjestelmä on todettu erittäin toimivaksi, sillä palvelutaso on ollut liki 

poikkeuksetta 98–100 % luokkaa. Täydentäminen on ollut tehokasta, koska 

kartonkitehtailta laatikkotehtaille toimitusaika on tehdasparista riippuen 1-3 

päivää ja suuri osa SKU:ista on usealle laatikkotehtaalle käyviä standardimittoja, 

joita pyritään pitämään aina saatavilla kartonkitehtaan tuotevarastossa. 

Standardisointi on myös mahdollistanut hyvän materiaalivirran ja suurien 
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tuotantoerien hyödyntämisen kulutuksen ollessa suurta, ennustettua ja varmaa. 

 

Ennusteiden laatu päivätasolla on tosin ollut kohtalaisen heikkoa. Esimerkiksi 

Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden tehtaiden välillä päivä- ja viikkotasolla 

ennusteiden tarkkuus on ollut vain noin 40–70 % luokkaa, mutta kuukauden 

sisällä ennustetut kulutusvolyymit ovat olleet hyvinkin lähellä toteutuneita arvoja. 

Käytetyn flow-mallin ennustedatan tarkkuuden ja toteutuneen palvelutason 

vertailu ei kuitenkaan ole täysin hyödynnettävissä sovellettaessa toimintaa 

ulkoisiin asiakkaisiin, sillä kommunikointi tehtaiden välillä on ollut erittäin 

tehokasta ja etenkin kohdetehtaan verrattain lyhyet tuotantosyklit ja toimitusajat 

ovat mahdollistaneet hyvinkin nopean reagoinnin kulutuksen heilahteluihin. 

 

Muista divisioonista yksi sisardivisioona on ottanut keskitetyt kaupintavarastot 

käyttöönsä ulkoisille asiakkaille Keski- ja Länsi-Euroopassa erittäin lupaavin 

tuloksin. Toimintaperiaate on ollut hyvin pitkälti sama kuin kohdedivisioonalla. 

Koska asiakkuuksien määrä on hyvin suuri, eivätkä asiakkaat ole olleet joko 

halukkaita tai kykeneviä riittävän hyvien ennusteiden muodostamiseen ja 

antamiseen, on divisioonassa hyödynnetty kolmannen osapuolen tarjoamaa 

matemaattista ennustus- ja varastonhallintaohjelmaa, joka on linkitetty yrityksen 

ERP-järjestelmän flow-työkaluun. Asiakaskohtaisen tiedonvaihdon ja ennusteiden 

puute jättää toimintamallin VMI:n tasolle. Perinteisen tilaus-toimitusketjun ja 

kaupintavaraston yhdistelmän hallintaan verrattuna, tämä on mahdollistanut noin 

20–40 % varastotasojen pienentämisen samalla pitäen palvelutason erittäin 

korkealla. Varastotasoja voidaan laskea entisestään, sillä divisioona on lisännyt 

osalle SKU:ista manuaalisesti laskennallista arvoa suuremman varmuusvaraston. 

Divisioonan tuloksien hyödynnettävyydessä on kuitenkin puutteita toimialan 

erilaisuuden ja työn kehityskohteesta poikkeavien parametrien, kuten 

toimitusajan, tuotantosyklien ja varastotavoitteiden, vuoksi. 

 

Toinen sisardivisioona on hyödyntänyt ERP-järjestelmän ominaisuuksia tämänkin 

työn kohdemarkkina-alueella heidän suurimman asiakkaansa kassa. Mallissa 
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asiakas syöttää CPFR:n mukaisesti rullaavan viikkotason ennusteensa web-

pohjaiseen palveluun, mikä on linkitetty yrityksen ERP-järjestelmään. Toimintoa 

hyödynnetään täten pitkälti samalla tavalla kuin kohdedivisioonan sisäisessä 

materiaalivirran hallinnassa, mutta päivätason sijaan viikkotasolla. Vaikka 

asiakkuus on toiminnaltaan erilainen kuin työn kohdemarkkinoiden asiakkaat, 

voidaan kokemuksia pitää hyödynnettävinä siinä, että näinkin pitkän toimitusajan 

omaavaa tehdasta ja markkinoita voidaan palvella kaupintavarastolla ja 

asiakasyhteistyömalleilla, saavuttaen etuja materiaalivirran hallinnassa ja 

tehokkuudessa. 

 

7.2 Tilaus-toimitusprosessin uudistaminen 

Toimitusketjun tehokkuuden suurimpina kompastuskivinä ovat sen heikko 

läpinäkyvyys ja ohjaus. Täten pyrkimyksenä on teettää malli, jossa kysynnän 

ennustaminen sekä materiaalivirtojen kartoitus ja seuranta kehittyvät, mikä ohjaa 

taulukon 1 yhteistyön tasoihin 2 ja 3. 

 

Ratkaisumallina lähdetään rakentamaan markkina-aluekohtaista keskitettyä 

palveluvarastoa markkinakohtaisella CPFR-mallilla, sillä pitkän toimitusajan 

vuoksi pelkkä kaupintavarasto tai VMI ilman vastineeksi saatavaa tiedonvaihtoa 

ei toisi merkittävää parannusta nykytilanteeseen, toimintamallien jo ollessa 

asiakkaan ”saavuttamien etujen” myötä hallitsemattoman kaupintavaraston 

kaltaisia. Luomalla keskitetty palveluvarasto saadaan alueellisesti keskittämisen 

edut ja viemällä palveluvarasto markkinoiden luo, saavutetaan myös 

hajauttamisen etuja. 

 

Lähtökohtana toiminnalle on, että yritys ottaisi tilaus-toimitusketjun 

materiaalivirran haltuunsa ja vastaisi sovitun palvelutason tarjoamisesta ja 

ylläpidosta. Jotta yritys voi tarjota asiakkaalle palvelutasoa eli materiaalin 

saatavuutta, on sen ylläpitämiseksi saatava näkymä mieluusti varastotasoa 

pidemmälle, mikä tarkoittaa ennusteiden ja myyntitietojen saamista asiakkailta. 
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Etenkin jo pelkän rahtiajan ja täydennysvälin ollessa tuotantosyklejä pidempi, 

nousevat kulutusennusteet merkittävään rooliin varastotasojen pitämiseksi kurissa. 

Täten, jos asiakkaat saadaan mukaan tiedonvaihtoon vastineeksi tarjotusta 

palvelutasosta, on markkinoille kehitettävä malli CPFR:n mukainen. Jos 

asiakkaita ei saada mukaan kuin VMI:n tason yhteistyöhön, tulisi yrityksen saada 

tuotettua itse ennusteensa tai hyödyntää kolmatta osapuolta ennusteiden luonnissa, 

kuten yksistä sisardivisioonista on menestyksekkäästi tehnyt Keski- ja Länsi-

Euroopan markkinoilla. 

 

Muutoksena asiakaskohtaisiin materiaalivirtoihin, keskitetyssä palveluvarastossa 

pyrittäisiin pitämään yleisesti myymätöntä varastoa, jolloin tuotteet eivät ole nk. 

”korvamerkittyjä”, vaan saman SKU:n rullia voidaan jakaa kaikille sitä käyttäville 

asiakkaille ja rullat merkitään asiakkaalle vasta ostohetkellä. Tällä päästään 

myymättömän varaston allokointiongelmasta ja varastoinnissa sekä 

materiaalivirrassa saavutetaan pooling-efektin etuja. Yhteinen 

korvamerkitsemätön varasto vaatii kuitenkin toimittajan puolelta valvontaa ja 

sääntöjä, ettei yksi asiakas pysty tyhjentämään koko varastoa ja täten toimittajan 

muut asiakkaat kärsisi materiaalinpuutteesta. 

 

Kuvassa 10 on hahmoteltu perinteisen mallin korvaavan CPRF-malliin 

pohjautuvan palveluvaraston tilaus-toimitusketjun toiminta. Uuden mallin 

prosessi etenisi seuraavan kaltaisesti: 

 

1. Asiakas antaa rullaavan 1-3 kuukauden viikkotason kulutusennusteensa, 

joko linkitettynä EDI:nä tai nettiportaalin kautta. (Ennuste tarkentuu joka 

viikko) 

* Jos asiakkailta ei saada ennusteita, hyödynnetään kolmannen osapuolen 

ennustamisen työkalua. Tällöin yhteistyömalli olisi VMI. 

2. Tehtaan toimitusketjun koordinaattori käyttää ERP-järjestelmän flow-

työkalua tehden ja/tai vahvistaen täydennystilaukset järjestelmään 

annettujen parametrien ja laskelmien tarpeiden pohjalta. Samassa 
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yhteydessä valvotaan tuotantokapasiteetin riittävyyttä ja sovitussa 

kulutuskapasiteetissa pysymistä. 

3. Tuotanto suunnittelee ja tuottaa tehdyt täydennystilaukset ehtiväksi 

seuraavaan laivaan.  

4. Valmiit tuotteet siirretään lähtösatamaan, josta ne laivataan ja toimitetaan 

kohdesataman terminaalissa toimivaan palveluvarastoon 

5. Asiakas noutaa palveluvarastosta tarvitsemansa määrän rullia 

6. ERP-järjestelmä luo automaattisen laskun noudetuista/kulutetuista 

materiaaleista. 

 

 

 

Kuva 10 CPFR-mallin toimitusketju 

 

Prosessin alussa toimittaja ja asiakas sopivat alustavan vuositason 

myyntivolyymin ja palvelutason, johon molemmat osapuolet sitoutuvat. 

Toimittajan hallitessa materiaalivirtoja palveluvarastoon saakka, asiakas ei lähetä 

enää itse tilauksiaan vaan syöttää 2-3 kuukauden viikkotason SKU-kohtaisen 

kulutusennusteensa verkkoalustalle rakennettuun portaaliin, joka on linkitetty 

suoraan toimittajan ERP järjestelmään. Kulutusennusteiden luontia voidaan 

helpottaa entisestään, jos asiakkaan oman järjestelmän tuotannonsuunnittelu ja/tai 
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ennusteet voidaan yhdistää suorina EDI-sanomina toimittajan ERP-järjestelmään. 

Toimittaja hyödyntää ERP-järjestelmänsä flow-työkalua siten, että se pystyy 

ennusteen, täydennysvälin, varastotasojen ja annettujen varastoparametrien 

mukaan tuottaman ja toimittamaan tarvittavan määrän rullia palveluvarastoon, 

mistä asiakas voi hakea ne hakea kulutustarpeisiinsa. 

 

 

7.2.1 ERP-järjestelmän varastonohjauksen rakenne ja vaatimukset 

 

Toimitusketjun materiaalivirran tehostamiseksi tarvitaan näkyvyys ja hallinta 

varastoissa oleviin tuotteisiin, kuljetuksiin sekä toimittajan käytettävään 

kapasiteettiin. Koska toimitusaika on pidempi kuin täydennys- ja tarkasteluväli, 

kulutusennusteet auttavat toimittajaa täydentämään tulevaa kulutusta vasten ja 

täten pitämään varastotasot kurissa ja palvelutason yllä. 

 

Koska toimitusketjun toimitusaika ja täydennysvälit ovat laskettavissa viikoissa, 

rakennetaan toiminta viikkotason aikataulutukselle. Ennusteiden suhteen 

asiakkaalta toivotaan saataville 2-3 kuukauden rullaavaa viikkotason ennustetta, 

jokaiselle heidän käytössään olevalle SKU:lle. Ennusteet voidaan joko kääntää 

suoraan asiakkaan järjestelmästä EDI-sanomina toimittajan ERP-järjestelmään tai 

syöttää manuaalisesti tätä varten rakennetun web-portaalin kautta. Jos asiakas on 

haluton tai kykenemätön tuottamaan tarpeeksi laadukkaita ennusteita, on 

toimittajan hyödynnettävä kolmatta osapuolta, sillä käytössä olevan ERP-

järjestelmän ennustamisen työkalut ovat riittämättömät kyseiseen 

käyttötarkoitukseen. 

 

Ennusteiden lisäksi tarvitaan tieto varastotasoista, matkalla olevista ja tuotantoon 

suunnitelluista täydennyksistä: 

- Jo suunniteltujen tuotantoerien koot ja valmistumisien arvioidut 

ajankohdat 

- Tehtaan tuotevaraston SKU-kohtaiset varastotasot 
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- Lähtösataman ja kuljetusten SKU-kohtaiset varastotasot 

o toimituksen saapumisesta ja lähtemisestä (EDI) 

- Palveluvaraston SKU-kohtaiset varastotasot 

o Täydennyksen saapuminen ja asiakkaan noutamat kuormat 

(EDI) 

 

Jotta tuotannon suunnittelu voi käyttää näitä tietoja hyväkseen, määritellään 

palveluvaraston tuotteille halutun palvelutason mukaiset varmuusvarastot, joihin 

voidaan käyttää aiemmin kohdassa 4.1.2 mainittua varmuusvaraston kaavaa, jos 

SKU:iden kulutushistoria on käytettävissä. 

 

Koska laivareitti mahdollistaa palveluvaraston täydentämisen kahden viikon 

välein, varastonhallintaan sopii parhaiten tasaisen-tilausvälin ja Min-Max – 

menetelmien muunnos. Toimittajan toimitusketjun koordinaattori syöttää 

järjestelmään tarkasteluhetkestä tuotantosyklien ja seuraavan toimituksen viemän 

ajan sekä ajan jolle täydennyserän tulisi riittää. Esimerkiksi seuraava täydennys, 

johon tuotetaan, olisi neljän viikon päästä ja täydennyksen tulisi kattaa siitä 

ainakin seuraavan kahden viikon tarpeet. Näiden tietojen ja ennusteiden pohjalta 

ERP-järjestelmän työkalu laskee vaadittavat SKU-kohtaiset täydennyserien 

suuruudet siten, että annetun ennusteen ja aikamääreen jälkeen palveluvaraston 

taso olisi alhaisimmillaan varmuusvarastojen eli minimin tasolla. Koska 

toimitusaika tuotannon suunnittelusta varastotäydennykseen on noin 

kaksinkertainen täydennysväliin nähden, tulee järjestelmän laskelmissaan ottaa 

huomioon myös matkalla (terminaaleissa ja laivoissa) olevat tuotteet sekä niiden 

oletettu palveluvarastoon saapumishetki.  

 

Varastotasot ja suunnittelu näkyvät tonnimääräisinä, mutta ERP-järjestelmä 

kykenee seuraamaan materiaalivirtaa myös rullakohtaisesti, mikä mahdollistaa 

toimitusketjun sisällön tarkan seuraamisen. Tärkeimpänä tämä ominaisuus tulee 

lastaustiedoissa ja etenkin kun asiakas noutaa palveluvarastosta tarvitsemansa 

rullat. Tarkkojen rullakohtaisten tietojen pohjalta ERP-järjestelmä voi muodostaa 
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automaattisesti laskun asiakkaalle ja lähettää sen joko EDI:nä tai toimittajan ja 

asiakkaan välisen portaalin kautta. 

 

CPFR:n periaatteen mukaisesti tiedonvaihto ja suunnittelu toimivat molempiin 

suuntiin, joten toimittajan ja asiakkaan välisen web-portaalin tiedot ovat 

haluttujen rajausten puitteissa myös asiakkaan nähtävissä. Asiakas näkisi 

esimerkiksi saatavilla olevan varaston, heidän jäljellä olevan kulutuskapasiteetin 

ja saapuvat täydennykset. Tiedot tulisi voida tarvittaessa rajata koskemaan vain 

sovittua kulutuskapasiteettia, jolloin asiakkaalle ei välittyisi koko kuvaa 

jaettavissa olevan palveluvaraston kapasiteetista. Lisäksi asiakas voisi web-

portaalin kautta hyödyntää ERP:n rullakohtaista dataa, noutamiensa/ostamiensa 

rullien osalta. 

 

Logistinen toimitusketju on pitkä ja sisältää kaksi toimittajan ja asiakkaan 

ulkopuolista ternimaalia. Materiaalivirran hallinnan ja seurannan kannalta on 

tärkeää, että myös niiden tuotteiden saapumis- ja lähtemistiedot varastotasoineen 

ovat linkitettyinä reaaliajassa toimittajan ERP-järjestelmään. 

 

7.2.2 Yhteistyön vaatimukset 

 

Minkä tahansa yhteistyömallin luominen, ylläpito ja toimiminen vaativat 

molemminpuolista sitoutumista ja sovittuihin malleihin. Asiakkaalta VMI- ja 

CPFR vaatii luottoa toimittajan kykyyn palvella heitä ilman asiakkaan omaa 

kontrollia sekä luottamusta luovuttaa omia kulutus ja kysyntätietojaan 

toimittajalle. Lisäksi yhteistyö saattaa vaatia investointeja järjestelmiin ja 

toiminnan uudelleen järjestelemistä.  Toimittajalta vaaditaan palvelutason 

ylläpitoa, omien resurssiensa priorisointia sekä asiakkaan tietojen 

luottamuksellista käsittelyä. Materiaalivirran hallinnan myötä toimittajalle tulee 

myös vastuu sitä koskevan järjestelmän hallinnasta ja ylläpidosta. Molempien 

osapuolien tulee sitoutua ja panostaa yhteistyöhön, jotta siitä voidaan saada etuja 

ja kestävä toimintamalli. Logistiseen ketjuun liittyvät kolmannet osapuolet, kuten 
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terminaalit, on myös saatava sitoutumaan toimintamallin vaatimiin toimiin, sillä 

ne ovat myös merkittävässä roolissa toimitusketjun arvonluonnissa. 

 

Pohjautuen Zammorin et al. (2009), VMI-tilaustoimitusketjun perustamiseksi on 

sovittava ainakin  

- Palveluvarastosta tarjottavat SKU:t 

- Hinnat ja niiden tarkistus 

- SKU-kohtainen kulutusvolyymi ja sen vaihtelun sallittu laajuus sekä 

määrätty palvelutaso  

- Ennusteiden luonnin ja syötön periaatteet sekä toimitus 

- Toimitusketjun mittarit ja niiden tavoite arvot (palvelutaso, 

varastonkierto, ennusteiden laatu, toiminnan kustannukset) 

- Sanomaliikenteen tyyppi, toimintamalli ja siitä vastaaminen sekä 

mahdollisesti yhteisesti käytettävä alusta/portaali 

- Mahdolliset sanktiot sovitun toiminnan laiminlyönnistä ja mittareiden 

alituksista 

- Osa-alueiden veto- ja kehitysvastuu 

- Laskutuspiste ja -periaatteet 

- Oikeudet ja aikaikkunat toiminnan muutoksiin 

- Jaettava tieto ja sen käyttö ja rajaukset 

- Kolmansien osapuolien toiminta ja heille luovutettavat tiedot 

 

7.2.3 Ennusteiden tarpeellisuus 

 

Ennusteiden tarpeellisuus ja hyödyllisyys testattiin rakentamalla Excel-pohjainen 

demo A-ryhmän SKU:ille, missä kulutukset, tuotanto ja täydennykset etenivät 

laivauksen myötä 2 viikon väleissä. Ensimmäisessä versiossa tuotanto tuotti 

samanaikaisen viikkosyklin kulutuksen verran. Toisessa versiossa tuotanto tuotti 

sykliä seuraavan 2 viikon kysynnän ja kolmannessa versiossa oli käytössä tarkat 

ennusteet kuukauden päähän. Ennusteisiin ei luotu virhegeneraattoria, vaan 

ennusteet olivat kyseisen viikkosyklin todellinen kysyntä.  Demosta saatiin 
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seuraavat tulokset: 

 

- Ilman ennusteita: 

o Täydennykset vastaavat kysyntään noin kuukauden viiveellä, 

mikä johtaa piiskavaikutuksen suuriin piikkeihin ja 

puutostiloihin. Laskennalliset varmuusvarastot eivät 

välttämättä riitä pitämään palvelutasoa yllä ja/tai sesonkien 

jälkeen varastotasot pysyvät hyvin korkeina. 

o Min-Max arvoilla heilahtelun laajuutta saadaan pidettyä 

hieman paremmin kurissa suoran kysynnästä tuotantoon -

malliin verrattuna. Sesonkipiikkien iskiessä piiskavaikutus 

pääsee kuitenkin puremaan liian kovaa. 

- +2 viikon ennusteilla: 

o  Varastojen käyttäytyminen rauhoittuu jo merkittävästi ja 

heilahtelu tasoittuu. 

o Palvelutason pitäminen helpottuu ja varmuusvarastoja voidaan 

supistaa. 

- + 4 viikon ennusteilla: 

o Koska ennusteisiin ei luotu virhegeneraattoria, tarjonta vastasi 

kysyntään täydellisesti, jolloin varmuusvarastoja edes 

tarvittaisi. 

o Tämä demoversio kuitenkin pitkälti käyttökelvoton, koska 

todellisuudessa täydellisiä ennusteita ei ole saatavilla ja täten 

tarvittaisiin varmuusvarasto vastaamaan ennusteiden virheisiin. 

 

Lisäksi demoa muuntelemalla ja luomalla alkeellisia ohjausmalleja, jotka ottavat 

huomioon ennusteet, varastot ja matkalla olevat materiaalit, varmuusvarastoja 

voitiin pienentää laskennallisista arvoista menettämättä asetettua palvelutasoa. 

Demon tuloksissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon ennusteiden tarkkuuden 

heittoja tai muita muuttujia, joten sen tulokset ovat korkeintaan vain suuntaa 

antavia. 
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Ennusteiden käytettävyyden puolesta kertoo myös kohdassa 7.1 havaitut tulokset 

yrityksen jo käyttämien VMI ja CPFR mallien kanssa. Haastattelujen ja demon 

tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää: 

- Ennusteet/kulutustiedot helpottavat pitämään varastot ja saatavuus 

sovitulla tasolla 

- Toimitusajan säteellä toimivat ennusteet auttavat tarjontaa ja tarvetta 

kohtaamaan. Sitä pidemmät ennusteet antavat näkymää ja pelivaraa 

tulevaan. 

- Mitä parempi reagointikyky on, sitä enemmän järjestelmä antaa 

anteeksi ennusteiden poikkeamille toteumasta. 

- Varastonohjauksen varmuusvaraston arvot nojaavat pelkkään 

kulutushistorian heilahteluun. Heikkotasoiset ennusteet voivat lisätä 

varmuusvaraston tarvetta. 

- Jos asiakas tai toimittaja on kykenemätön tai haluton muodostamaan 

tarpeeksi tarkkoja ja kattavia ennusteita, kolmansilta osapuolilta on 

saatavissa matemaattisia ennusteita, jotka vastaavat kohtalaisen 

tarkasti pidemmän ajan tarpeita. 

 

 

 

7.2.4 Hallinnan ja seurannan mittarit 

 

Palveluvarastollisessa CPFR-mallissa asiakkaan kannalta tärkeintä on tuotteiden 

saatavuus. Täten tärkeimmäksi mittariksi valikoituu varaston toteutunut 

palvelutaso, mikä pyritään pitämään luvatun arvon yläpuolella. Seuraavana 

mittarina pidetään varastonkiertonopeutta ITO ja pysähdystä DOS. Toimittajan 

tavoitteena on, ettei varastoissa ja myynnissä olisi yli kaksi kuukautta vanhoja 

tuotteita, jolloin karkeasti kuukauden kuljetuksen jälkeen DOS saisi olla noin 30 

päivää. Tavoitteena palvelutason ylläpito menee DOS-mittarin edelle. Jos 

palvelutaso saadaan pidettyä yli tavoitteen, voidaan varaston ohjauksen 
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parametreja muuttaa varastojen pienentämiseksi ja DOS:n parantamiseksi. 

 

Hyvän palvelutason ylläpito matalilla varastotasoilla edellyttää kysynnän ja 

tarjonnan kohtaamista, mikä vaatii laadukkaiden ennusteiden luontia. Täten 

kolmanneksi mittariksi valitaan ennusteiden laatu. Laatua mitataan ennusteiden 

osumatarkkuutena viikko- ja kuukausi tasolla. Jos ennusteiden huomataan olevan 

riittämättömiä, on palvelutason ylläpitämiseksi karsittava ITO tavoitteesta ja 

nostaa varastotasoja ja pyrittävä kehittämään parempi tapa ennustaa.  Ennusteiden 

kanssa rinnakkain tulee myös mitata sovitun kulutuksen toteutumista. Toimittajan 

ja asiakkaan tehdessä sopimus palvelutasosta, perustuu palvelutason tarjonta 

sovittuun volyymiin. Suuret poikkeamat sovitusta kulutustasosta voivat aiheuttaa 

piiskavaikutuksen kaltaisia kapasiteetin puutostiloja tai pysähtyneitä ja kasvavia 

varastotasoja. 

 

7.3 Palveluvarastomallin vaikutukset 

 

Ehdotelmana rakennettu CPFR-mallin palveluvarastotoiminnalla on merkittäviä 

vaikutuksia toimittajaan, asiakkaisiin sekä heidän väliseen tilaus-toimitusketjuun 

ja sen materiaalivirtoihin. 

 

7.3.1 Vaikutukset asiakkaaseen 

 

Palveluvarasto- ja CPFR-mallin tavoitteena on tuoda toimitusketjullisia etuja 

asiakkaalle ja toimittajalle. CPFR mallissa asiakkaan ei enää tarvitse tehdä 

tilauksia omien ennusteidensa/myyntinsä pohjalta, vaan ainoastaan mahdollisesti 

syöttää tarvittavat viikkotason ennusteet kulutustarpeistaan nettiportaalin kautta 

tai luoda suora EDI-yhteys toimittajan järjestelmään. Mallin johdosta 

hankintatoimesta vapautuu resursseja sen muihin toimintoihin ja asiakas voi 

keskittyä enemmän oman tuotantonsa ja toimitusketjunsa hallitsemiseen ja 

optimointiin. Lisäksi palveluvaraston kautta hankittavilla tuotteilla toimitusaika 
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on käytännössä olematon, mikä helpottaa asiakkaan tuotannon toimintaa 

huomattavasti. 

 

Asiakas saa nettiportaalin kautta reaaliaikaisen näkyvyyden saapuvaan ja 

saatavilla olevaan materiaaliin, mikä osaltaan helpottaa asiakkaan tuotannon 

suunnittelua.  Portaalista saatava rullakohtainen tieto on asiakkaan aina saatavissa 

ja täten asiakas voi hyödyntää ostamansa tuotteen tietoja ennen ja jälkeen käytön. 

Portaali tai suoralinkki tekevät tiedonsiirrosta varmempaa ja luotettavampaa, sillä 

inhimillisten virheiden mahdollisuus tilaus-toimitusketjussa vähenee 

merkittävästi, jolloin asiakas saa tietonsa huomattavasti nopeammin ja 

luotettavammin kuin nykyisessä mallissa. 

 

Toimintaan sisältyy myös riskejä. Jos asiakas sitoutuu vahvasti yhteistyöhön, eikä 

toimittaja pysty hallitsemaan tilaus-toimitusketjua vaaditulla tavalla ja on näin 

kykenemätön palvelemaan asiakkaan tarpeita, voi asiakkaan oma toiminta 

häiriintyä. Pahimmillaan se voi aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja taloudellisia 

tappioita sekä omien asiakkaiden menetyksiä. Lisäksi tiedonjaossa on aina riskinä, 

että omat tiedot joutuvat vahingollisesti kolmannen osapuolen haltuun. (Salmela 

et al., 2007) Toisaalta asiakkaan ottama riski ja sen myötä toimittajaa kohtaan 

antama luottamus ajavat toimittajan hoitamaan oman tehtävänsä mahdollisimman 

hyvin, jottei yksikään riskeistä toteutuisi. 

 

7.3.2 Vaikutukset toimittajaan 

 

Toimittaja saa ennusteiden ja toimitusketjun hallinnan myötä paremman 

näkyvyyden toimitusketjuun ja pystyy tuottamaan tuotteita todellista kysyntää 

kohtaan. Tämä puolestaan helpottaa tuotannon suunnittelua ja tasoittaa 

materiaalivirtaa. Toimittaja voi optimoida tuotantonsa vastaamaan 

yhteistyömarkkinoiden kysyntää ja välttää resurssihukkaa. Mitä suuremman 

asiakaskunnan toimittaja saa keskitetyn palveluvaraston kautta toimivan mallinsa 

alle, sitä paremmin pooling-efekti on hyödynnettävissä. Kysyntävirtojen 
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yhdistämisen lisäksi pooling-efektin hyödynnettävyys kasvaa standardisoinnin 

myötä. Lisäksi toimittaja saa resurssisäästöjä ERP-järjestelmän laskiessa 

täydennysehdotukset, seuratessa toimitusketjun materiaalivirtaa ja tasoja sekä 

laskuttaessa automaattisesti käytön mukaan. Hallinnan, suorien linkitysten ja 

automatisoinnin myötä inhimillisten virheiden määrä ja todennäköisyys laskevat, 

mikä entisestään parantaa toimitusketjun toimintaa ja luotettavuutta. 

 

Riskit toiminnassa ovat pitkälti samat kuin asiakkaalla. Etenkin jos toimintamalli 

implementoidaan koko markkinoille ja sen toteutuksessa ja ylläpidossa 

epäonnistutaan, on riskinä menettää suuri osa markkina-alueen asiakkaista ja 

kysynnästä. Toimittajan on myös tarkkaan harkittava kuinka kattavan näkyvyyden 

se antaa kullekin asiakkaalle. Laajan näkyvyyden väärinkäyttö ja vuotaminen voi 

antaa kilpailijoille merkittäviä tietoja toimittajan tai muiden asiakkaiden 

toiminnasta. Kunhan riskit otetaan huomioon, ovat toimintamallin saavutettavat 

edut kuitenkin niin suuret, että yrityksen kannattaa lähteä muuttamaan prosessiaan 

ja varmistamaan vankalla yhteistyöllä ja omalla toiminnallaan toimintamallin 

toimivuus. 

  

7.3.3 Vaikutukset materiaalivirtaan 

 

Uuden yhteistyömallin ja varastonohjauksen vaikutuksien arviointiin luotiin 

kaikki SKU:t kattava kaava, jolla voidaan testata eri täydennysvälien ja 

palvelutasojen matemaattista vaikutusta kokonaisvarastoihin. Täydennysväleinä 

laskennassa on käytetty A-ryhmälle kahta viikkoa, B-ryhmälle kolmea viikkoa ja 

C & D-ryhmille neljää viikkoa. Toimitusaikana toimii hyvin varmasti toteutuva 

neljä viikkoa. Näillä lähtöarvoilla koko kiertovarasto olisi noin 1135 tonnia.  

 

Kuten myynnin analyysin kappaleissa 5 ja 6 todettiin, 2016 tietojen pojalta 

kysynnän vaihtelu on ollut suurta, mikä on johtunut osittain nykyisestä 

toimintamallista. Suuri vaihtelu kysynnässä nostaa palveluvaraston laskennallisia 

varmuusvarastotasoja. Vuonna 2016 keskimääräinen markkina-alueiden 
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terminaalien yhteenlaskettu varasto oli noin 7000 tonnia, mikä vastasi 

varastonpysähdykseltään lähes kahta kuukautta. Jos varastoja hallittaisiin selkeästi 

ja johdonmukaisesti 7000 tonnin varasto tarkoittaisi 99 % laskennallista 

palvelutasoa A, B ja C nimikkeille. D-ryhmän ollessa lähes pelkästään 

kertaluontoisia toimituksia, ei kyseisiä SKU:ta tarjota palveluvarastosta, vaan D-

ryhmän pelkkä laskennallinen kiertovarasto on noin 85 tonnia. Lisäksi kuten 

kohdassa 4.1.6 todettiin, pienet ja yksittäiset tilaukset työllistävät kokoonsa 

nähden enemmän, kuin isot jatkuvan menekin tilaukset, jolloin ainakin osasta D-

ryhmän SKU:ita voisi luopua kokonaan. Laskelmien tuoteryhmäkohtaisia 

palvelutaso–kokonaisvarasto -tuloksia on esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11 Tuoteryhmien varastotasot palveluasteen mukaan 

 

Toimittajan tavoitteena on välttää myytävien rullien vanheneminen yli kahden 

kuukauden. Valmistus ja toimitus palveluvarastoon saattaa kestää noin 

kuukauden, minkä takia itse palveluvaraston tavoitteeksi asetettiin ITO 12 (= 

DOS 30 d).  Jotta ITO 12 voitaisiin saavuttaa, 1135 tonnin kiertovaraston lisäksi 
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saisi olla yhteensä noin 2500 tonnin varmuusvarasto. Tämä kokonaisuudessaan 

tarkoittaisi nykyisten varastotasojen puolittamista. 

 

Palveluvaraston varastonohjauksen ja parametrien laskemiseksi yksittäisten 

SKU:iden eri asiakaista muodostuvat kysyntävirrat yhdistettiin, jotta hallinta 

saadaan pidettyä yksinkertaisena ja samalla saavutetaan pooling-efektiä. 

Taulukoon 8 on kerätty eri palvelutasojakaumia, joilla ITO 12 eli 30 päivän 

keskimääräinen varastopysähdys voitaisiin saavuttaa. Koska mallit ovat laskettu 

nykyisille SKU:ille, niin palvelutason pääpaino pyritään pitämään A ja B 

ryhmissä, jotka vastaavat 80 % kysynnästä. C-ryhmälle laskettu alhainen 

palvelutaso koskee vain 15 % tuotteista ja niistäkin osa on tilaushistorialtaan lähes 

kertaluontoisia, joten C-ryhmän tuotteitakaan ei välttämättä tarvitsisi myydä 

palveluvarastosta vaan perinteisellä tilaus-toimitusperiaatteella ilman sitoumusta 

varastointiin. Näistä malleista sopivimmat olisivat mallit, joissa A-ryhmälle 

laskennallinen palvelutaso olisi 92 %, B-ryhmälle 85 % ja C-ryhmälle kohtalaisen 

matala 65 % tai malli, jossa palveluvarastoa pidetään vain A- ja B-ryhmille. Luvut 

saattavat vaikuttaa alhaisilta, mutta kuten kohdassa 7.2.3 voitiin todeta, ennusteet 

edesauttavat palvelutason ylläpitoa laskennallista tasoa matalammilla 

varastotasoilla, joten ennusteiden myötä todelliset palvelutasot olisivat esitettyjä 

lukuja korkeammat.  

 

 

Taulukko 8 Tuoteryhmien palvelutasot ITO:lle 12 

Tuoteryhmä/ 

periaate 
A B C 

Tasaisesti laskeva 95 % 80 % 65 % 

A ja B etusijalla 92 % 85 % 65 % 

Kaikki saatavilla 84 % 84 % 84 % 

Vain A ja B 96 % 85 % 50 % 

 

Kuten mainittu ITO 12 tarkoittaisi nykyvarastojen puolittamista, mikä arvolta ja 
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toiminnaltaan voi vaikuttaa hyvinkin radikaalilta. Kohteeseen ei kuitenkaan 

kannata pyrkiä suoraan vaan porrastaen ja työn projektin alun realistisena 

tavoitteena on laskea varastotasoja noin neljännes, mikä vaikuttaisi jo 

merkittävästi sitoutuneen pääoman vapautumiseen ja materiaalivirran 

paranemiseen. Samoihin laskentaperiaatteisiin pohjautuen varastotasojen 

pienentyminen 30 %:lla mahdollistaisi esimerkiksi A-ryhmälle 97 %, B-ryhmälle 

92 % ja C-ryhmälle 85 % palvelutasot. Jos vain A- ja B-ryhmien SKU:lle 

perustettaisiin palveluvarasto, palveltaisiin niitä 98 % laskennallisella 

palvelutasolla. Nämä luvut vahvistavat entisestään aiemman analyysin 

nykytilanteen ylisuurista varastoista. 

 

7.4 Tuotteiden standardisointi 

 

Tuotteiden standardisointi ja kysyntävirtojen yhdistäminen ovat avaimet 

tehokkaaseen tuotantoon ja materiaalivirtaan. Kohdeorganisaation sisardivisioona 

on käyttänyt standardisointia kaupintavarastoissaan menestyksekkäästi, vaikka 

tuotenimikkeiden määrän heillä on ollut vielä hyvin suuri. Keski-Euroopan 

pakkauskartonkitehtaalla on myös lähdetty toteuttamaa tuotannossa ja myynnissä 

standardisointia mittoihin, joiden trimmitys ja tuottaminen ovat tuotannon 

kannalta mahdollisimman optimaalisia. Tulokset ovat olleet hyvin lupaavia, mutta 

Keski-Euroopan tehtaan noin 150 mm välein tarjotut leveydet saattavat tuottaa 

asiakkaalle tarpeetonta hukkaa ja täten osaltaan karsia myyntiä. Kyseinen tehdas 

kuitenkin tarjoaa myös muita leveyksiä, mutta pyrkii vahvasti panostamaan 

myynnissä ja markkinoinnissaan standardimittoihinsa. 

 

Kuten kohdassa 5.3.2 sekä 6.3 voitiin todeta, vuonna 2016 kohdetehdas tuotti 

markkinoille 112 eri SKU:ta. Lähekkäisiä mittoja oli hyvin paljon ja etenkin C- ja 

D-ryhmien tuotteita oli hyvin lähellä A- ja B-ryhmien tuotteiden leveyksiä. 

Standardisoinnin analysointia lähdettiin suorittamaan pelkästään yhdistelemällä 

läheisten mittojen myyntimääriä, ottamatta kantaa siihen, mitkä mitat olisivat 
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tuotannon kannalta mahdollisimman optimaalisia. Laskennalliseen kokeiluun 

valittiin rullaleveydet 50 mm välein, jolloin asiakkaan suurin reunahukka olisi 

maksimissaan alle 25 mm yli minimiarvon per reuna. Myytyjen SKU:iden 

volyymien yhdistäminen jo pelkästään 50 mm välein selkeyttää tuoteportfoliota 

merkittävästi. Toimenpide supistaisi SKU:iden määrää 69:ään, mikä tarkoittaa 

lähes 40 % laskua SKU:iden määrässä. Vaikutus etenkin heikommissa 

tuoteryhmissä on merkittävä, mikä on havaittavissa taulukoon 9 kootuista luvuista 

sekä liitteen 2 SKU-matriisista. 

 

Taulukko 9 Standardisoinnin vaikutus SKU-määriin ja ABC-analyysiin 

 Yht. A B C D 

Alkuperäiset SKU:t 112 13 28 35 36 

Volyymi per SKU   > 800 t > 300 t >120 t < 120 t 

Standardisoidut 

SKU:t 
69 11 15 24 19 

Volyymi per SKU  > 1700 t > 500 t > 150 t < 150 t 

 

Standardisoinnin vaikutus näkyy eniten B-, C- ja D-ryhmien SKU-määrässä sekä 

ryhmien SKU-kohtaisen kulutusvolyymin raja-arvoissa. Standardisoinnin myötä 

markkina-alueen kysynnästä 81 % voitaisiin kattaa tarjoamalla vain 26 SKU:ta ja 

seuraavan 15 % saavuttamiseen vaadittaisiin 24 SKU:ta lisää. Lisäksi D-ryhmän 

SKU-määrä liki puolittuu vaikka raja-arvo nousisikin 150 t/a, mikä vastaa noin 

yhtä kuormaa kahteen kuukauteen. Jäljelle jäänyt D-ryhmä on pitkälti pieniä 

spottimaisia eriä kevyissä neliöpainoissa ja leveyksissä, joita ei voitu 

standardisoinnin määritelmän rajoissa yhdistää läheisten leveyksien volyymiin. 

 

Standardisoinnin myötä SKU-kohtaiset volyymit kasvavat ja esimerkiksi uuden 

A-ryhmän SKU-kohtainen volyymi on noin kolme kuormaa viikossa ja B-ryhmän 

tuotteiden kysyntä vastaisi keskiarvollisesti noin kymmentä tonnia viikossa, eli 

karkeasti vähintään noin kuormaa per mahdollinen täydennys/toimitusväli. 

Kasvaneet volyymit nostaisivat myös XYZ-analyysin kulutustiheyden lukemia, 
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jolloin yhä useampien tuotteiden kysyntä olisi tasaisempaa ja tuotteita voitaisiin 

tarjota palveluvarastosta. 

 

Standardisointi lisäisi merkittävästi keskitetyn palveluvaraston pooling-efektiä, 

kun yhä useammat kysyntävirrat yhdistyisivät. Tällöin yksittäisen asiakkaan 

tilauskannan heilahtelu ei pääsisi aiheuttamaan nykyisen kaltaisia 

varastopysähdyksiä vaan materiaalivirta pysyisi huomattavasti tasaisempana ja 

hallittavampana. Standardisointi ja sen myötä tapahtuva tuoteportfolion 

supistaminen mahdollistaisi yhä tehokkaamman palveluvaraston toiminnan ja 

paremman materiaalivirran toimitusketjussa. 

 

7.5 Toimintamallin käyttöönotto 

 

Tässä työssä rakennetun keskitetyn CPFR-mallin käyttöön otoksi suositellaan 

portaittaista siirtymistä, koska näin suuren markkina-alueen toimintaprosessin 

muutosta on käytännössä mahdotonta saada toteutettua kerralla. Helpoin ja suurin 

vaikutus saataisiin ottamalla kohdassa 5.3.4 mainitut neljä suurinta asiakkuutta 

A4, A5, A6 ja A17 mukaan VMI- tai CPFR-mallin palveluvarastotoimintaan, 

jossa heille tarjotaan heidän käyttämiensä A- ja B-ryhmien tuotteita sovitulla 

palvelutasolla.  

 

Kyseisten asiakkuuksien valintaan puoltavia tekijöitä: 

- Kyseiset asiakkaat omaavat 59 % markkina-alueen kulutuksesta 

- Tarjoamalla asiakkaiden käyttämät A- ja B-ryhmien tuotteet 

keskitetystä palveluvarasta, toimittaja saa haltuunsa 53 % markkina-

alueen materiaalivirrasta 

- Kaikki neljä asiakasta voivat käyttää yhden saman sijainnin T1-

terminaalia palveluvarastonaan 

- ERP-järjestelmään tarvitsee rakentaa vain 21 eri asiakas–SKU-

kombinaatiota, käyttäen 16:sta eri SKU:ta 
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Kun ehdotetulla ensivaiheella on toimintaan saatu muutos, joka vielä on todettu 

toimivaksi saavuttaen muutoksella haettuja etuja, on muiden asiakkaiden 

hankkiminen toiminnan pariin helpompaa. Etenkin standardisoinnin myötä 

voitaisiin koko markkina-alue pyrkiä saamaan uuden toimintamallin pariin, jolloin 

toimittaja hallitsisi yhdenmukaisesti markkina-alueensa materiaalivirtoja ja pääsisi 

hyödyntämään keskitetyn varastoinnin ja myynnin pooling-efektiä. 

 

Yhteistyön vaatimat sopimukset muutokset järjestelmiin ja toimintamalleihin 

tulee tehdä huolella, jotta sitoutuminen ja suorittaminen saadaan vaaditulle tasolle. 

Lisäksi kolmansienosapuolien kuten terminaalien/satamien ja kuljetusyhtiöiden 

kanssa tulee sopia yhtälailla tarkat toimintamallit, jotta logistinen ketju saadaan 

mahdollisimman varmaksi ja tiedonsiirto turvatuksi. 

 

Suurimpina haasteina toiminnan käynnistymiselle on saada asiakkaat muuttamaan 

toimintamalliaan ja osallistumaan täysipainoisesti uuteen toimintamalliin, mikä 

vuoksi jo yksittäisten suurien asiakkuuksien saaminen mukaan on jo merkittävä 

edistysaskel toiminnalle. Toisena haasteena tulee ennusteiden luominen ja niiden 

luotettavuus, mikä vuoksi VMI-malli ja kolmannen osapuolen ennusteet voivat 

tulla tarpeeseen. Haasteena on myös saada asiakkaat mukaan ”yhteiseen” 

palveluvarastoon. Sillä jos asiakkaat eivät siihen suostu, vaan vaativat 

asiakaskohtaista palveluvarastoa, menettää toimittaja standardisoinnin ja 

keskittämisen myötä muodostuvan pooling-efektin edut. Näistä haasteista 

huolimatta jo pelkästään toimitusketjun selkeämpi hallinta tulee todennäköisesti 

vaikuttamaan materiaalivirran kehittymiseen ja piiskavaikutuksen pienenemiseen. 
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8 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena on tuottaa nykytila-analyysit kohdeorganisaation 

toimitusketjusta sekä muodostaa uusi toimintamalli toimittaja-

asiakasyhteistyömalleista ja toimitusketjun hallinnan työkaluista.  Työn alkuun 

kerättiin teoriaa toimitusketjun hallinnasta, analyyseistä ja mittareista sekä 

toimittaja-asiakasyhteistyömalleista. Kirjallisuudesta saatujen teorioiden avulla 

kohdeorganisaatiolta ERP-datana ja haastatteluina saadut tiedot analysoitiin sekä 

haettiin ratkaisua kehittää tilaus-toimitusketjun materiaalivirtaa valikoidulla 

yhteistyömallilla. 

 

Analyysien perusteella nykyisen tilaus-toimitusketjun toiminta voitiin havaita 

tehottomaksi. Tämä näkyi selvimmin ylisuurina ja huonosti kiertävinä varastoina 

sekä suurena SKU:iden hajontana. Tuotteiden ABC- ja XYZ-analyysit paljastivat 

Pareton lain mukaisesti, että 37 %:a SKU:ista kattoi 80 % alueen kysynnästä ja 

että suurin osa C- ja D-ryhmien tuotteista omasi hyvin harvan tai kertaluontoisen 

kulutus-/tilaustiheyden. Lisäksi asiakasanalyysistä kävi ilmi, että neljä 

enimmäkseen A-ryhmän SKU:ita käyttävää asiakasta vastasi kokonaisuudessaan 

liki 60 %:sta markkina-alueen kysynnästä. Varastojen analyysi antoi koko 

markkina-alueen varastopysähdykseksi noin kaksi kuukautta, mikä on yli neljä 

kertaa mahdollisen täydennysvälin verran. Yllättäen hitaimmin kiersivät A-

ryhmän tuotteet, C- ja D-ryhmän ollessa 20–30 %.a nopeampia. Ilmiö selittyi 

pitkälti C- ja D-ryhmien SKU:iden kertaluontoisemmilla tilauksilla. 

 

Haastatteluiden ja toimintamallianalyysien perusteella ongelmien juurisyiksi 

löydettiin nykyisen toimintamallin toimitusketjun heikko ohjaus ja läpinäkyvyys 

sekä yhteistyön puute. Kohdemarkkina-alueelle oli päässyt muodostumaan 

”asiakkaiden saavuttamien etujen” myötä ilman selkeää sopimusta eräänlainen 

ohjaamaton palveluvarasto. Uuden toimintamallin tavoitteiksi valikoitui 

toimitusketjun materiaalivirran saaminen toimittajan haltuun ja toimitusketjun 
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läpinäkyvyyden parantaminen yhteistyömallilla. 

 

Materiaalivirran toimittajan haltuun saamiseksi, yhteistyömalliksi valikoituu 

keskitetyn palveluvaraston kautta toimiva VMI tai CPFR. Toimitusajan ollessa 

täydennys- ja tarkasteluvälejä pidempi, toimitusketjun materiaalivirran 

tehostaminen vaatii toimittajalle näkyvyyttä sen asiakkaisiin kohdistuvaan 

kysyntään, mikä pyritään saamaan asiakkaiden kulutusennusteista. Toimitusajan 

ollessa pitkä ennusteiden tarve ja rooli on suuri. Tarpeeksi laadukkailla ennusteilla 

kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen paranisi merkittävästi, mikä mahdollistaisi 

palvelutason pitämisen korkeana huomattavasti matalammilla varastotasoilla Kun 

toimittaja vastaa palveluvaraston tuotteiden saatavuudesta ja asiakkaat luovuttavat 

tietoa heihin kohdistuvasta kysynnästä, jolloin rakennettava toimintamalli 

pohjautuu CPFR:n tiedonvaihtamiseen ja yhteistyöhön. Mallin etuina 

päällekkäisiä toimintoja poistuu ja asiakkaalta vapautuu resursseja 

hankintatoimesta, eikä sen tarvitse enää sitoa resursseja ja pääomaa varastointiin. 

Vastaavasti toimittaja saa toimitusketjun haltuunsa ja paremman näkyvyyden 

loppukysyntään, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaavat paremmin, mikä parantaa 

toimitusketjunsa materiaalivirtaa. Toimintamallin ERP:n automaatio tehostaa 

toimittajan resurssien käyttöä ja poistaa perinteisessä mallissa esiintyviä viiveitä 

ja inhimillisiä virheitä tiedonkulusta.  

 

Yhdistämällä SKU:kohtaiset kysyntävirrat voidaan tasoittaa kysynnän piikkejä ja 

helpottaa materiaalin jakoa asiakkaille. Laskennallisesti varastotasot voitaisiin 

jopa puolittaa, ja silti palvella esimerkiksi A- ja B-ryhmien tuotteita yli 90 % 

palvelutasolla. Rakennettu Excel-demo lisäksi todisti, että hyvät ennusteet ja 

toimitusketjun hallinta mahdollistavat laskennallisia arvoja paremman 

palvelutason. Toimintamallia pidemmälle viedessä, toimittajan tulisi pyrkiä 

standardisoimaan tarjontaansa ja saamaan mahdollisimman moni asiakas 

käyttämään samoja SKU:ita. Tuoteportfolion standardisoinnin ehdotelman myötä 

SKU:iden määrää voitaisiin laskea ainakin 40 %:a. Standardisoinnin myötä yritys 

voi hyödyntää pooling-efektiä varastoinnissa sekä myynnissä ja täten nostaa 
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palvelutasoa entisestään. Ehtona toiminnan hyödyllisyydelle on etteivät eri 

kysyntävirrat korreloi liikaa keskenään. 

 

Uusi toimintamalli toisi huomattavia etuja niin toimittajalle. Yhteistyössä on 

kuitenkin aina riskinsä, kun osa toimitusketjun toiminnasta lasketaan toisen 

osapuolen varaan. Toisen tai molempien osapuolien epäonnistuessa, molemmat 

osapuolet voivat menettää omaa myyntiään tai jopa asiakkaitaan. Lisäksi jaetussa 

tiedossa on aina riski tietovuodoille. Tämän takia yhteistyömallia luodessa on 

tärkeää määritellä toimintamallit, rajat ja vastuualueet. Jaetut riskit toimivat 

toisaalta myös osapuolia sitovina tekijöinä. 

 

Koko markkina-alueen toimitusketjun toiminnan muutos mahdollistaa merkittäviä 

parannuksia nykytilanteeseen. Toimintamallin muuttaminen on kuitenkin suuri 

projekti ja epäonnistuessaan riskinä on menettää hyvinkin suuri osuus 

markkinoista. Tämän vuoksi mallia kehotetaan implementoimaan porrastaen, 

ottamalla ensin isoimmat asiakkuudet palveluvaraston piiriin. Tällöin toiminta 

pysyy vielä yksinkertaisena, mutta samalla saadaan noin 60 % alueen kysynnästä 

uuteen toimintamalliin. Pilotin onnistuessa, loput markkinoista saadaan 

helpommin ja varmemmin mukaan toimintaan, jolloin etenkin tuoteportfolion 

standardisoinnin myötä, markkina-alueen toimitusketjun hallinta helpottuu ja 

saavutettavat edut kasvavat entisestään. 
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LIITE 1.  SKU-matriisi, nykytilanne 

 

 

- Taulukossa luokiteltu SKU:t rullaleveyden (width) mm, neliöpainon (BSW) g/m2 ja rullan 

halkaisijan mukaan mm. SKU:iden luvut ovat vuoden 2016 kysyntä kilogrammoina. 

- SKU-kohtainen värikoodisto ABC-analyysin mukaan: A – vihreä, B – keltainen, C – punainen 

ja D – musta 

- Reunojen prosenttiluvut ilmaisevat leveyden tai halkaisijan osuuden koko kysynnästä 



 

 

 

 

 

 

 

LIITE 2. SKU-Matriisi, Hahmotelma standardisoinnista 

 

 

 

- Taulukossa luokiteltu SKU:t rullaleveyden (width) mm, neliöpainon (BSW) g/m2 ja rullan 

halkaisijan mukaan mm. SKU-kohtainen kysyntä on ilmoitettu kilogrammoina. 

- SKU-kohtainen värikoodisto ABC-analyysin mukaan: A – vihreä, B – keltainen, C – punainen 

ja D – musta 

- Reunojen prosenttiluvut ilmaisevat leveyden tai halkaisijan osuuden koko kysynnästä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


