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1.1

JOHDANTO
Toimeksiannon kuvaus, tutkimuskysymykset ja tavoitteet

Tässä työssä tutkimuskohteena on globaalin teknologia-alan organisaation tilaus-toimitusketju
varaosapainotteisessa

liiketoiminnassa.

Työn

toimeksiantona

on

tutkia

automatisoinnin

mahdollisuuksia osana varaosatoimitusten järjestämistä SAP -järjestelmäympäristössä. Työn
tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteet ja automatisoinnin mahdollisuudet varaosatoimituksissa.
Työlle on asetettu kaksi tutkimuskysymystä. Tutkimuskysymyksellä 1 halutaan lähestyä ongelmakohtia kartoittamalla varaosatoimitusten nykytila. Tämä toimii pohjana tutkimuskysymykselle 2,
jossa pohditaan automaation roolia osana kehitystyötä.
Tutkimuskysymykset:
•

Mitä ongelmakohtia varaosatoimitusten järjestämisessä on ja miten niitä voidaan
ratkaista?

•

Miten automatisointia voidaan hyödyntää osana kehittämistä?

Tarve toimeksiannolle liittyy manuaalisen työn vähentämiseen, jolla pyritään kitkemään arvoa
tuottamatonta työtä toimitusketjussa. Tässä työssä analysoidaan automatisoinnin mahdollisuuksia ja
mahdollista toteutustapaa yksittäisessä toimitusketjun prosessissa, mutta osana ratkaisusuositusta on
tuotu kehitysehdotuksia myös varsinaisen tutkimuskohteen ulkopuolelta. Työn tuloksena on saatu
aikaan viitekehys automatisoinnin toteutukseen varaosatoimitusten järjestämisessä.

1.2

Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Työ on toteutettu empiirisesti kvalitatiivista eli laadullista tutkimustietoa hyödyntäen. Aineistoa
kerättiin

pääosin

kirjallisuudesta,

teemahaastatteluista,

sekä

saatavilla

olevasta

datasta.

Päätutkimusmenetelmäksi valikoitui case-tutkimus eli yksittäinen tapaustutkimus, sillä osa
havainnoista perustuu tekijän omakohtaiseen kokemukseen. Tapaustutkimuksessa tutkittavasta
kohteesta tai ilmiökokonaisuudesta pyritään tuottamaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa
(Jyväskylän Yliopisto 2015). Näin yksittäisistä tapauksista saadaan syvällinen ymmärrys niiden
erityisessä kontekstissa.
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Työn teoriaosuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta. Teoriaosuudessa kerättiin aineistoa tieteellisistä
julkaisuista, kirjapainoksista ja verkkoartikkeleista. Kirjallisuuskatsauksessa taustoitetaan työn
aihealuetta, sekä hyödynnetään olemassa olevia viitekehyksiä ja malleja osana tutkimusta. Painopiste
on prosessien kehittämisessä ja niiden automatisoinnissa, mutta siirryttäessä empiriaosuuteen
esitellään myös lyhyesti varaosatoiminnan ominaispiirteitä.
Empiriaosuudessa hyödynnettiin teemahaastatteluita, jotka toteutettiin organisaation sisällä.
Haastatteluiden tarkoituksena oli saada riittävän kattava ymmärrys varaosatoiminnasta ja täten
haastateltavat valikoitiin eri puolilta globaalia varaosayksikköä. Liitteessä 1 on esitetty
varaosayksikön sisällä toteutettu haastattelurunko. Liitteiden 2 ja 3 pohjalta haastateltiin myös muita
asiantuntijoita varaosatoiminnan ulkopuolelta. Muuta aineistoa kerättiin myös datan muodossa
järjestelmien sisältä tukemaan niin haastatteluissa esiintyneitä teemoja, kuin tekijän omia havaintoja.

1.3

Työn rakenne

Työn eteneminen noudattelee kuvan 1 mukaista rakennetta. ”Input” kuvaa käsiteltävän luvun
kontekstin ja lukujen numerointi alkaa johdannosta. ”Output” käsittää ne tekijät, jotka kyseisessä
luvussa esitetään. Luku 2 käsittelee prosesseihin ja niiden kehittämiseen liittyvää teoriaa.
Katsauksessa käydään läpi prosessin määritelmiä ja miten prosessiajattelu on ajan saatossa
kehittynyt. Kehittämisen näkökohdat on puolestaan jaettu prosessien tunnistamiseen, kuvaamiseen ja
suorituskyvyn mittaamiseen. Luku 3 on niin ikään teorialuku, jossa esitetään prosessien
automatisoinnin periaatteet sekä erilaisia automaatioratkaisutapoja.
Luku 4 alkaa tilaus-toimitusketjun määrittelyllä ja esimerkkiviitekehyksellä, josta siirrytään suoraan
kohdeyrityksen tilaus-toimitusketjun kuvaukseen. Tilaus-toimitusketjun nykytilasta on tunnistettu
toiminnan pääprosessit ja muodostettu prosessikuvaus, joka sisältää eri roolit sekä niille osoitetut
tärkeimmät tehtävät. Sopivaksi prosessikuvausmenetelmäksi valikoitui kirjallisuudessa esitetty
uimaratakaavio, joka havainnollistaa työnkulun ja vuorovaikutussuhteet toiminnan ylätasolla.
Nykytilan katsauksen jälkeen seuraa toimitusprosessin tarkempi tarkastelu ja ongelmakohtien
tunnistaminen luvussa 5. Luku 6 käsittelee automaation hyödyntämistä varaosatoimituksissa, josta
muodostetaan viitekehys varsinaista implementointia varten. Luku 7 on työn yhteenveto, jossa
käydään läpi tärkeimmät havainnot ja suositukset eri kehittämistoimenpiteitä varten.
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2

PROSESSIT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

Sanalle ”prosessi” on olemassa määritelmiä moneen lähtöön, mutta liiketoiminnallisessa kontekstissa
käsitteellä viitataan organisaation tapaan toimia ja saada aikaan hyödykkeitä asiakkailleen tuotteiden
tai palveluiden muodossa (Dumas et al. 2013, s. 2). Sharp & McDermott (2009, s. 32) mukaan mikä
tahansa toiminta tai aktiviteetti voidaan kuvata omana prosessinaan riippumatta kontekstin
laajuudesta. Prosessi voi koskea mitä tahansa osaa organisaation liiketoiminnasta, jossa tietyt
tapahtumaketjut linkittyvät toisiinsa ja jonka tuloksena muodostuu asiakkaan kokema arvo.
Prosessissa arvoa lisäävä toiminta vastaa asiakkaan odotuksiin, tarpeeseen tai vaatimuksiin.
(Martinsuo & Blomqvist 2010; Sikdar & Payyazhi 2014)
Laamasen (2001, s. 19) mukaan prosessi voidaan määritellä joukoksi toisiinsa liittyviä toistuvia
toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla luodaan toiminnan tulokset.
Prosessin käsitteen Laamanen (2001, s. 20) tiivistää koostuvan syötteestä, toiminnasta, resursseista
ja tuotoksesta, joihin liittyy suorituskyky. Syöte (input) on tietoa tai materiaalia, joka jalostuu
prosessissa ja toteutuksen tuloksena saadaan aikaan tuotos (output) asiakkaan kulutettavaksi.
Tuotoksia ovat tyypillisesti tuotteet ja palvelut. Tuotos voi myös toimia syötteenä toiselle prosessille,
eli toisin sanoen prosessilla on omat toimittaja- ja asiakasprosessinsa (Weske 2012, s. 373).
Suorituskyky puolestaan kuvaa toiminnan maksimiarvoa, johon aikaansaatua tuotosta verrataan (Aho
2011). Kuvassa 2 on havainnollistettu prosessin toimintaperiaate.

Syöt

e

Toimittaja

Prosessi
Inpu

Kuva 2.

Palv

t

elu

Tuote
Outp
ut

Asiakas

Prosessin määrittely (Laamanen 2001, s. 20).

Syötteeseen liittyy useasti jokin dokumentti, jossa tiedot esitetään. Tällainen on esimerkiksi
asiakkaalta tuleva tarjouspyyntö, joka käynnistää varsinaisen myyntiprosessin. Prosessin
toteutukseen tarvittavat resurssit, kuten ihmisten taidot ja menetelmät ovat osa prosessia ja näin ollen
ne tulee erottaa syötteistä. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 108) Myyntiprosessissa tuotoksena
puolestaan voi syntyä tehty sopimus, joka on osa prosessin toteutusta. Osa tuotoksista jää prosessin
4

sisään niin sanottuina välituotoksina, kuten asiakastarpeen määritys, ratkaisun kuvaus ja tarjous, sekä
myyntisuunnitelma. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi asiakastyytyväisyys ei ole tuotos, vaan
se kertoo prosessin suorituskyvystä. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 116)
Prosessit luokitellaan perinteisesti kahteen komponenttiin: ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit
ovat välittömässä yhteydessä asiakkaaseen ja niiden todellinen jalostusarvo muodostuu yrityksen
kyvykkyyksistä ja osaamisesta. (Laamanen 2001, s. 54; Trkman 2010). Tukiprosessit ovat puolestaan
sisäisiä prosesseja, joiden avulla mahdollistetaan varsinaisten ydinprosessien toiminta - esimerkkinä
tuotekehitystoiminta, jota ilman uusia kilpailukykyisiä tuotteita ei saada aikaiseksi. Toisin sanoen
tukiprosesseilla ei ole välitöntä vaikutusta asiakkaaseen eikä niistä muodostu suoraa kassavirtaa.
Organisaation tyypillisiä tukiprosesseja ovat muun muassa tutkimus ja kehitys, markkinointi ja
myynti, sekä hallinnolliset toiminnot. Tukiprosessien yhtenä tärkeänä tehtävänä on tuottaa palveluja
organisaation sisäiseen käyttöön. Esimerkiksi henkilöstöhallinnan prosessissa varmistetaan
perustehtävien, kuten palkanmaksun ja rekrytointien tehokas suoriutuminen ja edelleen tiedon
kerääminen toiminnan kehittämistä varten. Tällöin prosessista saatava tuotos kohdistuu prosessille
itselleen. (Pastinen 2010, s. 28)
Prosessien luokittelu ei osoita niiden keskinäistä paremmuusjärjestystä, sillä mikä tahansa prosessi
voi olla avaintekijänä kilpailukyvyn kannalta ja täten kuulua joko ydin- tai tukiprosesseihin.
Luokittelun yhtenä perusteena on suoran kassavirran muodostuminen, joka tapahtuu ydinprosessien
kautta. Ydinprosessin tuotoksen poistaminen vaikuttaa välittömästi kassavirtaan, mutta tukiprosessin
kohdalla vaikutukset eivät ole heti nähtävissä. Syynä on, että asiakas voi olla jonkin aikaa halukas
maksamaan tuotoksen laadusta, kunnes tukiprosessin puute alkaa rapauttamaan itse ydinprosessia.
Ydin- ja tukiprosesseja tarkastellessa onkin syytä huomata, että ne toimivat keskenään tiiviissä
vuorovaikutuksessa

ja

esimerkiksi

tehokkuuden

parantaminen

ydinprosessissa

edellyttää

toimenpiteitä myös sitä tukevissa prosesseissa. (Pastinen 2010, s. 28)

2.1

Prosessiajattelun kehittyminen

Organisaatioiden toiminta on perinteisesti hajautettu omiin funktioihinsa, mitkä kukin vastaavat
omasta osaamisalueestaan. Funktionaalisen organisaation etuna on, että ihmiset voivat keskittyä
tietyn osaamisen hankintaan ja kehittämiseen, mikä mahdollistaa selkeän vastuunjaon eri
työtehtäviin. Tämän tyyppisen organisaation johtamiseen liittyy kuitenkin ongelmakohtia erityisesti
tavoitteiden asettamisen suhteen, sillä funktiot toimivat omina tulosyksikköinään vastaten vain

5

omista tehtävistään. Tämä johtaa herkästi siihen, että organisaation toiminta ei kokonaisuudessaan
tuota tarvittavaa lisäarvoa, kun asiakkaiden tarpeet jäävät yksikkökohtaisten tavoitteiden jalkoihin.
(Laamanen 2001, s. 15 - 16; Sharp & McDermott 2009, s. 17) Liiketoimintaympäristön muuttuminen
yhä dynaamisemmaksi on pakottanut organisaatioita virtaviivaistamaan toimintaansa siten, että
yksiköiden välillä muodostuu selkeät toimintoketjut, jotka kokonaisuutena tuottavat enemmän arvoa
loppuasiakkaalle. Tätä muutosta kuvaavasta ilmiöstä on käytetty erilaisia termejä, kuten
prosessiajattelu ja prosessiorientoituminen. (Wong 2013)
Prosessiajattelun katsotaan saaneen alkunsa japanilaisesta teollisuudesta ja erityisesti Just-in-Time filosofiasta, jossa työtehtäviä ei siirretä yksiköstä toiseen, vaan ne järjestetään omiin soluihin osaksi
kokonaista systeemiä. Prosessiperusteisilla toimintatavoilla saavutettiin merkittäviä hyötyjä, kuten
läpimenoajan lyhentymistä, laadun parantumista ja kustannusten pienenemistä. (Mohapatra 2013, s.
4) Länsimaissa prosessiajattelu sai myöhemmin näkyvyyttä, johon on vaikuttanut etenkin Michael
Hammerin (1990) julkaisema tutkimus liiketoimintaprosessien uudelleenrakentamisesta (eng.
Business Process Re-engineering, BPR). Tutkimuksessaan hän esitti, että organisaatioiden tulisi
hakea radikaaleja parannuksia prosessien suorituskykyyn. BPR-teoriassa kyseenalaistettiin
organisaatioiden tapa kehittää toimintaansa inkrementaalein parannuksin, jonka vastavoimaksi
esitettiin rohkeampi lähestymistapa aloittaa puhtaalta pöydältä ja järjestää prosessirakenteet
uudelleen. BPR:n keskiöön nousi uudet teknologiat, joiden myötä suosiotaan saavutti muun muassa
asiakaskannan hallintajärjestelmät (eng. Customer-relationship management, CRM) sekä
toiminnanohjausjärjestelmät (eng. Enterprise resource planning, ERP). (Smart et al. 2009)
BPR herätti akateemisissa piireissä suurta kiinnostusta ja aiheeseen liittyviä kirjapainoksia ja
tutkimuksia julkaistiin ripeällä tahdilla. Myös liikkeenjohdon konsulttitalot ottivat BPR:stä paljon
vaikutteita omiin menetelmiinsä. Organisaatiot ryhtyivät rakentamaan prosessejaan uudelleen siinä
toivossa, että ne saavuttaisivat mittavia liiketoiminnallisia hyötyjä. (Melão & Pidd 2000) Kokemukset
kuitenkin osoittivat, että BPR-projekteissa asetetut päämäärät olivat liian kunnianhimoisia ja
pahimmillaan toteutukset johtivat uusiin ongelmiin. Dumas et al. (2013, s. 13) mukaan
organisaatioissa törmättiin ongelmaan, jossa niillä ei ollut käytössään toteutukseen tarvittavaa
teknologiaa. Tämä puolestaan johti raskaisiin IT-investointeihin ja vasta jälkeenpäin havahduttiin,
että kehittämistoimenpiteet itse prosesseille jäivät vajavaisiksi (Mohapatra 2013, s. 17).
Prosessiajattelu on osin muotoutunut BPR:n oppien kautta ja sen lähtökohtana on, että
organisaatioiden tulos syntyy prosessien arvontuotannon kautta (Melão & Pidd 2000). Jotta haluttuun
tulokseen

päästään,

on

prosesseja

pystyttävä
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ohjaamaan

kokonaisvaltaisesti.

Termi

”prosessijohtaminen” (eng. Business Process Management, BPM) kuvaa laajemmin organisaation
toimintaverkkoa sisältäen kaikki siihen kuuluvat prosessit ja prosessien väliset kytkökset (Dumas et
al. 2013, s. 1). Prosessijohtaminen käsittää myös työkalut ja teknologiat, joilla koordinoidaan
työnkulkua prosessien sisällä (Terres et al. 2010; Weske 2012, s. 6). Organisaation menestymisen
kannalta kriittistä on, että prosessit tukevat strategian toteutumista (Wong 2013). Prosessijohtamisen
avainkäsitteistöä on kuvattu Smart et al. (2009) esittämässä viitekehyksessä (kuva 3).

Tietoinen
prosessij ohtaminen
Prosessistrategia

Prosessiarkkitehtuuri

Prosessin mittaaminen

Prosessin omistajuus
M akrotason
prosessij ohtaminen

Kuva 3.

•

Prosessin kehittäminen

Prosessikeskeisyys

Prosessijohtamisen viitekehys (Smart et al. 2009).

Prosessistrategia sisältää käytännön toimenpiteiden määrittelyn, sekä prosessirakenteen
johtamisen välisiä yhteyksiä strategian toteutumista varten.

•

Prosessiarkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnan prosessien näkökulmasta, josta käy ilmi
tärkeimmät prosessit ja niiden väliset yhteydet.

•

Prosessin mittaaminen tähtää prosessin suorituskyvyn optimointiin vastaamaan asiakkaiden
vaatimuksia ja taloudellisia päämääriä.

•

Prosessin omistaja vastaa prosessin suorituskyvystä ja sen kehittämisestä yhdessä prosessitiimin
kanssa.
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•

Prosessin kehittäminen on jatkuvaa ja systemaattista toimintaa, jossa tunnistetaan päätarpeet
sekä keinot hyötyjen saavuttamiseksi.

Pastisen (2010, s. 25) mukaan käsitteistön hallinnassa korostuu erityisesti prosessien kehittäminen ja
pienetkin eroavaisuudet tulkinnoissa voivat johtaa huonoon lopputulokseen. Yksittäisten prosessien
kehittäminen ei kuitenkaan suoraan kerro prosessijohtamisen tasosta. Käsitteistön ohella tarvitaan
kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä prosessijohtamisesta, jota voidaan tarkastella eri ulottuvuuksien
kautta. Kun toimintaa ohjataan menestyksekkäästi kokonaisuutena, voidaan puhua makrotason
prosessijohtamisesta. Puolestaan tietoisessa prosessijohtamisessa on tunnistettu arvontuotannon
kannalta oleellisimmat prosessit ja organisaatiolla on selkeä käsitys siitä, mistä sen tulos muodostuu.
Prosessikeskeisyyden periaatteena on, että organisaatio on yhtä hyvä kuin sen prosessit. (Smart et
al. 2009)
Tässä työssä keskitytään erityisesti prosessien kehittämiseen liittyviin tekijöihin. Prosessin
kehittäminen pääpiirteissään liittyy toiminnan tehostamiseen, jossa yhdistyy ihmisten osaamisen,
teknologian, informaation ja muiden resurssien hyödyntäminen (Pastinen 2010, s. 26). Kehittämisen
lähtökohtia voidaan havainnollistaa prosessinomistajan näkökulmasta, josta ilmenee prosessin
läpiajo, sitä edeltävät vaiheet sekä saadut tulokset (kuva 4).

Suunnittele j a or ganisoi prosessi
Aseta tavoitteet ja odotukset
Luo suunnitelmat ja budjetti
Hanki resurssit ja henkilökunta
Implementoi prosessi

Muutokset suunnitelmiin ja tavoitteisiin

Tavoitteiden ja mittareiden määrittely

M onitoroi j a hallitse prosessia
Seuraa prosessia
Tue menestystekijöitä
Havainnoi poikkeamat
Tee korjaustoimenpiteet

Palaute

Odotukset,
tavoitteet ja
resurssit

Dataa
tuloksista ja
mittareista
Prosessin läpiaj o
Syötteet

Kuva 4.

Tulokset

Prosessin kehittämisen viitekehys (Dumas et al. 2013, s. 14).

Prosessin suunnittelussa ja organisoinnissa asetetaan tavoitteet ja määritetään tarvittavat resurssit
prosessin implementointiin. Prosessin vaiheita suoritettaessa kerätään dataa esimerkiksi mittareista,
jonka perusteella tarkkaillaan mahdollisia kehityskohteita. Havaittujen poikkeamatilanteiden pohjalta
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prosessiin voidaan kohdentaa tarvittavat korjaustoimenpiteet. Seurannassa kiinnitetään huomiota
myös siihen, että asetetut tavoitteet ovat realistisia ja tarvittaessa niitä jalostetaan uudelleen
suunnitteluvaiheen kautta. (Dumas et al. 2013, s. 14) Prosessien kehittämiseen on olemassa paljon
lähestymistapoja ja kirjallisuuden perusteella on muodostettu kehitysvaiheita jäljittelevä runko, joka
muodostuu seuraavista komponenteista: prosessien tunnistaminen, kuvaaminen, sekä suorituskyvyn
mittaaminen.

2.2

Prosessien tunnistaminen

Yksittäisen prosessin tunnistaminen tarkoittaa prosessin rajaamista muista prosesseista. Toiminnan
kannalta tärkeimpien prosessien tunnistaminen edellyttää selkeää määrittelyä, mihin prosessilla
pyritään, mistä prosessi alkaa ja mihin se päättyy. Tunnistaminen ei ole pelkästään havainnointia,
vaan se liittyy organisaation toiminnan jäsentämiseen ja suunnitteluun laajemmin. Tähän kuuluu
muun muassa keskeisten tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen ja suoritteiden määrittely. Kaikkia
prosesseja ei ole tarpeellista eikä välttämättä edes mahdollista tunnistaa, mistä johtuen keskiössä tulisi
olla toiminnan ydinprosessit. (Virtanen & Wennberg 2005, s. 115 - 117)
Tunnistamisvaiheessa keskeistä on määrittää prosessin laajuus eli se, kuinka monta eri tehtävää tai
toimenpidettä prosessiin kuuluu. Jos prosessi muodostuu useasta tapahtumaketjusta, voidaan nämä
tunnistaa omina osaprosesseinaan. Prosessien pilkkominen helpottaa erityisesti kehitysprojektien
kohdentamista ja toteutusta. Prosesseja on kuitenkin pystyttävä priorisoimaan niiden vaikuttavuuden
puolesta, mikä tulee määrittää osana tunnistamista. Mitä vähemmän tunnistettavia prosesseja löytyy,
sitä suurempi vaikutus niillä on organisaation toiminnassa. (Dumas et al. 2013, s. 36)
Osana tunnistamista on selvitettävä prosessien väliset rajat, eli mihin prosessi päättyy ja mistä
seuraava alkaa. Sharp & McDermott (2009, s. 52) esittävät yhtenä keinona tutkia osaprosessien
välistä transaktiosuhdetta, eli kuinka monta kertaa yksi osaprosessi toistuu suhteessa toiseen.
Transaktiosuhteen ollessa 1:1 osaprosessit kuuluvat samaan prosessiin. Kun osaprosessi ei toistu enää
yhtä monta kertaa kuin seuraava, on luultavasti saavutettu prosessien välinen raja. Rajojen
havainnollistaminen helpottuu, kun prosesseja tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa osana
prosessiympäristöä (kuva 5).
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Lainojen hallinta
Hanki asiakas
Tunnista
ehdokas

1:1

Prosessialue
Liiketoimintaprosessi
Osaprosessi

Määritä 1:1 Houkuttele 1:1 Rekisteröi
kelpoisuus
asiakas
asiakas

1:M
Myönnä laina
Vastaanota 1:1
hakemus

1:1
Arvioi
hakemus

Rahoita
laina

1:1

Kerää maksu

1:M
Sovi laina

Pyydä
maksua

1:1 Vastaanota 1:1
erä

Lajittele
erä

M:1
Sovi laina
Ei tunnistettuja
osaprosesseja

Kuva 5.

Prosessiympäristön kuvaus (Sharp & McDermott 2009, s. 53).

Kuvan 5 esimerkissä prosessiympäristö käsittää prosessialueen ”lainojen hallinta”. Prosessialueessa
on tunnistettu seuraavat prosessit: hanki asiakas, myönnä laina, kerää maksu ja sovi laina. Kunkin
prosessin alle - lainan sopimista lukuun ottamatta - on lisäksi määritetty niihin kuuluvat osaprosessit.
Osaprosessit voivat koostua vielä pienemmistä tehtävistä tai toimenpiteistä.

2.3

Prosessien kuvaaminen

Prosessien tunnistaminen luo edellytykset niiden kuvaamiseen. Prosessin eri vaiheet ja niihin
kuuluvat tehtävät kuvataan usein graafisesti prosessikarttojen tai -mallien kautta, jotta prosessi olisi
kokonaisuutena helposti ymmärrettävä. Prosesseja kuvaamalla tehtävät pidetään ajan tasalla ja niitä
pystytään kohdentamaan oikeille henkilöille. Lisäksi selkeä prosessikuvaus auttaa ongelmakohtien
tunnistamisessa ja niiden ennaltaehkäisemisessä. (Dumas et al. 2013, s. 63)
Prosessien kuvaamista hyödynnetään lisäarvoa tuottavien tehtävien sekä niihin kytkeytyvien tieto- ja
materiaalivirtojen tunnistamiseen ja havainnollistamiseen. Aluksi on tunnistettava koko prosessin
alku- ja loppukohdat, eli toisin sanoen syötteet ja tuotokset. Tämän jälkeen kuvattava prosessi
voidaan rajata hahmottamalla prosessin rajapinnat, lisäarvo, osatehtävät ja resurssit. Prosessista on
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hyvä tehdä karkean tason kuvaus, josta ilmenee prosessin eri vaiheiden ja keskeisten päätösten
tunnistaminen, sekä prosessissa muodostuvat välisyötteet ja -tuotokset. Prosessikuvausta on siten
helpompi tarkentaa yksityiskohtaisemmalla määrittelyllä, esimerkiksi osaprosessitasolla. (Martinsuo
& Blomqvist 2010)
Yksityiskohtaisessa kuvauksessa tarkastellaan erityisesti kriittisiä prosesseja, jossa tehtäville
kohdennetaan niiden vaatimat resurssit. Prosessikuvauksesta ilmenee yksittäisten tehtävien lisäksi
niiden keskinäinen riippuvuus sekä roolit ja vastuut tehtävien suorittamiseen. Martinsuon ja
Blomqvistin (2010) mukaan prosessikuvausta laatiessa tulee erottaa kaksi erilaista tilannetta:
•

Jos prosessi toteutetaan aina samalla tavalla, on yksityiskohtainen kuvaus usein välttämätön. Näin
prosessia toteuttavilla tahoilla on asioista yhdenmukainen tieto.

•

Jos prosessissa on epävarmuutta eikä sen täsmälleen samanlainen toteuttaminen ole
välttämätöntä, ei prosessikuvausta tarvitse viedä yksityiskohtaiselle tasolle. Täten vaihekohtaiset
tehtävälistauksetkin saattavat riittää.

Tässä työssä hyödynnettyjä prosessikuvaukseen liittyviä merkintätapoja on esitetty taulukossa 1.
Merkinnän vieressä on lyhyt sanallinen kuvaus sen merkityksestä. Merkintöjen tarkoituksena on
ensisijaisesti kuvata prosessin pääkohdat siten, että ne antavat ymmärrettävän kuvan toiminnasta.
Taulukko 1.

Prosessimerkinnät kuvauksineen (mukaillen Martinsuo & Blomqvist 2010).

M ERK I NTÄ

M ERK I TYS

M ERK I NTÄ

M ERK I TYS

Aloitus tai
lopetus

Päätös

Tehtävä tai
prosessi

Dokumentti

Materiaali- tai
tietovirta

Data

Prosessien kuvaamiseen on olemassa eri tapoja ja menetelmiä, jotka räätälöidään yritykselle sopivasti
ja tästä johtuen ei ole olemassa yhtä vakiintunutta standarditapaa (Martinsuo & Blomqvist 2010).
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Yksi perinteinen prosessikuvaustapa on vuokaavio, jossa prosessin vaiheet ja niiden keskinäinen
järjestys esitetään graafisesti hyödyntäen yksinkertaisia symboleja, viivoja, sekä sanallisia kuvauksia
(Harrington 1991, s. 86). Kuvassa 6 on esitetty vuokaaviona yksinkertaistettu esimerkki tilaustoimitusprosessista.

Tuotetta
ei var astossa

Ostotilauksen
vastaanotto

Tuotteen
valm istus

Tuotteen
nouto
var astolta

Vahvista
tilaus

Var astosaldon
tar kistus

Tuote
var astossa

Kuva 6.

Raakaaineiden
hankinta

Toim itus ja
laskutus

Ar kistoi
tilaus

Toim itus
vastaanotettu

Tilaus-toimitusprosessi vuokaaviona (mukaillen Dumas et al. 2013, s. 99).

Mikäli ydinprosessit on jo entuudestaan kuvattu riittävällä tarkkuudella, voidaan prosessikuvausta
täydentää mallintamalla tukiprosessi. Mallinnettava prosessi edellyttää huolellista analysointia ja
relevantin datan keräämistä, jotta tunnistetaan heikot kohdat ja mahdolliset vaikutukset muiden
prosessien rajapinnassa. (Pastinen 2010, s. 108) Sekä Harrington (1991, s. 87) että Martinsuo ja
Blomqvist (2010) lisäksi korostavat, että prosessikuvausta laatiessa tärkeää on nykyisen toiminnan
todenmukainen esitys ja se tulee selkeästi erottaa halutusta tavoitetilasta.

2.4

Prosessien suorituskyvyn mittaaminen

Prosessikuvausten ohella tarvitaan niin ikään erilaisia mittareita, jotka kertovat prosessin
suorituskyvystä. Mittarilla tarkoitetaan menetelmää, jolla kuvataan mahdollisimman täsmällisesti
tietyn menestystekijän suorituskykyä. Mittaria käytetään kvantifioimaan menneen toiminnan
tehokkuutta tai vaikuttavuutta. Täten mittaamisessa tarkastellaan, miten todellisuudessa on
suoriuduttu - ei sitä, mikä potentiaalinen suorituskyky on. Mittarit luokitellaan tyypillisesti
taloudellisiin ja ei- taloudellisiin mittareihin, mutta voidaan puhua myös laadullisista ja määrällisistä
mittareista. (Aho 2011) Toiminnan ohjauksen ja seurannan kannalta olennaista on tunnistettujen
avainmenestystekijöiden mittaaminen, jolloin voidaan puhua KPI-mittareista (eng. Key Performance
Indicator) (Scheer et al. 2006, s. 33).
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Prosessien suorituskyvyn mittaamisen tarkoituksena on tuottaa tietoa kehittämistyön pohjaksi.
Mittaaminen on osa prosessien kehittämistä. Valitettavan usein mittaamisesta on kuitenkin tullut
itsetarkoituksellista toimintaa, eli käytännössä mitataan asioita, joista ei ole hyötyä prosessien
kehittämiselle eikä varsinkaan asiakkaille. Mittaamisessa tulisikin lähteä liikkeelle asiakkaiden
tarpeista ja niitä tukevien prosessien määrittelystä. (Virtanen & Wennberg 2005, s. 130) Toisaalta
tarvitaan niin ikään sisäistä toimintaa, kuten työturvallisuutta kuvaavia mittareita, jotka eivät
luonnollisesti ole suorassa yhteydessä asiakkaisiin (Melnyk et al. 2004).
Lähtökohtaisesti organisaatio pyrkii kehittämään prosessejaan niin, että ne olisivat nopeampia,
kustannustehokkaampia ja laadukkaampia (Dumas et al. 2013, s. 213). Tämän perusteella voidaankin
tunnistaa eri mittaamisen ulottuvuuksia: aika, kustannus ja laatu. Suorituskyvyn mittaamisessa
merkityksellistä tietoa on myös prosessien kyky reagoida muutoksiin, jolloin tarkasteluun voidaan
lisätä joustavuus neljänneksi ulottuvuudeksi.
Aika on monesti ensimmäinen mittauksen kohde suorituskyvyn tarkastelussa. Prosessien kohdalla
merkityksellistä on läpimenoaika, jolla voidaan kuvata prosessiin kuluvaa kokonaisaikaa alusta
loppuun. Aikatekijöiden mittaamiseen liittyy erilaisia lähestymistapoja. Tavoitteena voi olla
esimerkiksi keskimääräisen tai maksimaalisen läpimenoajan vähentäminen. Toisaalta on myös
mahdollista pyrkiä ennalta määritettyyn tavoiteaikaan vastaamaan asiakkaiden odotuksia. (Dumas et
al. 2013, s. 214) Franceschini et al. (2007, s. 18) ovat jakaneet aikamittarit sisäisiin ja ulkoisiin
komponentteihin. Heidän mukaansa sisäisessä mittaamisessa tunnistetaan toiminnan tehokkuuteen ja
lisäarvon tuottamiseen vaikuttavat tekijät, joiden avulla karsitaan turhaa työtä ja siten myös käytettyä
aikaa. Ulkoiset mittarit puolestaan kuvaavat odotusaikoja, joita tarvitaan muun muassa toimitusten ja
tuotekehityksen seurantaan.
Kustannus kuvaa prosessin taloudellista suorituskykyä. Yleisimmin mitataan prosessista aiheutuvia
operatiivisia kustannuksia, joita pyritään karsimaan. Operatiiviset kustannukset muodostuvat
prosessin tuotoksesta, eli toisin sanoen tarvittavista resursseista tuotteen tai palvelun
aikaansaamiseksi. Henkilötyövoima on tavallisesti merkittävin yksittäinen resurssi. Työtehtävien
automatisoinnilla voidaan kitkeä työkustannuksia, mutta luotettavan applikaation kehittäminen ja
käyttö tuo mukanaan ylläpitokustannuksia. (Dumas et al. 2013, s. 215) Operatiivisen toiminnan
mittareissa tulee lisäksi erottaa kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Kiinteät kustannukset ovat
tyypillisesti koneiden, laitteiden ja kaluston sitoman pääoman korot ja poistot. Kiinteille
kustannuksille ominaista on, että ne eivät riipu toiminta-asteen vaihteluista. Muuttuvat kustannukset
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sisältävät lyhyen aikavälin muuttujia, kuten hankintamenot, kuljetus ja tuotannon mukaan vaihtelevat
palkat. (Tenhunen 2013)
Laatu kertoo ensisijaisesti loppuasiakkaan tyytyväisyyden tason saadusta tuotoksesta ja siihen
liittyvästä palvelusta. Laatua voidaan mitata myös prosessin sisältä, eli ovatko työvaiheet ja -tehtävät,
sekä käytettävissä olevat työkalut mahdollistaneet prosessin tehokkaan läpiviennin. Laatu ja aika
vaikuttavat toisiinsa, sillä laatua mitataan monesti hyödyntäen aikayksiköitä. (Dumas et al. 2013, s.
215) Asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi lyhyt toimitusaika antaa hyvän kuvan toiminnan laadusta.
Joustavuus mittaa prosessin kykyä mukautua poikkeamatilanteisiin ajan, kustannukset ja laadun
huomioiden. Prosessissa voi olla monia poikkeamatilanteita, mistä johtuen joustavuutta on
haasteellista mitata. Yhtenä joustavuuden mittarina voi olla resurssien allokointi eri työtehtävien
välille. Joustavuudella voidaan toisaalta mitata laajemmin myös tarvetta prosessirakenteiden
uudelleensuunnitteluun siltä varalta, jos esimerkiksi liiketoimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä
muutoksia. Näin ollen myös ylempi johto tarvitsee tähän tarkoitukseen sopivia mittareita
päätöksenteon tueksi. Mitä monimutkaisempi liiketoiminnan konteksti on kyseessä, sitä enemmän
joustavuuden merkitys korostuu. (Dumas et al. 2013, s. 215 - 216)
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3

PROSESSIEN AUTOMATISOINTI

Organisaatiot ovat pitkään ulkoistaneet prosessejaan halvan työvoiman maihin tavoitellakseen
kustannussäästöjä. Teknologian kehittyminen on kuitenkin osaltaan vaikuttanut siihen, että
ulkoistamalla ei päästä enää alempaan hintatasoon. Tästä syystä organisaatiot ovat alkaneet hiljalleen
tuomaan prosessejaan takaisin kotimaahansa. (Bals et al. 2015) Työn kustannusten sekä työvoiman
intensiteetin karsimiseksi ratkaisuja on haettu erilaisista automaatioteknologioista (Clark & Wentink
2012), jonka tuomat hyödyt heijastuvat myös pitkällä tähtäimellä asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen

parantumiseen

(Lacity

&

Willcocks

2016b).

Kirjallisuudessa

prosessien

automatisoinnilla viitataan ohjelmistopohjaisiin ratkaisuihin, joihin pureudutaan myöhemmin tässä
työssä.
Automaatio – kaikista perinteisimmällä tasolla – hyödyntää teknologiaa korvaamaan ihmisen
tekemää toistuvaa rutiininomaista työtä (Everest Group 2014). Automaatiossa prosessin kulku
toistetaan yhden tai useamman tietokoneohjelman kautta asetettujen tehtävien, roolien, sääntöjen ja
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toisin sanoen automaatiolla prosessin vaiheet käydään läpi samalla
tavalla kuin ihminen tekisi. Riippuen prosessin luonteesta, voi ohjelma suorittaa prosessin vaiheita
joko täysin itsenäisesti tai osittain ihmisen avustuksella. (Georgakopoulos et al. 1995) Automaatiolle
on olemassa monenlaisia määritelmiä, mutta jo 1960-luvulta lähtien on puhuttu toimiston
automaatiosta. Toimiston automaatiolla tarkoitetaan sähköisten laitteiden ja järjestelmien kautta
tapahtuvaa

kommunikointia

organisaatiossa

ja

sidosryhmien

rajapinnoissa.

Toimiston

automaatiojärjestelmät ovat tyypillisesti tietojärjestelmiä, joita käytetään tiedon varastointiin,
siirtämiseen, jalostamiseen, sekä muihin hallinnollisiin toimintoihin. (Darwish et al. 2014; Yaghoubi
& Sargazi 2014). Prosessien kehittämiseen liittyvissä tutkimuksissa on noussut esille myös termi
”prosessiautomaatio” (eng. Business Process Automation, BPA). Dumas et al. (2013, s. 297) mukaan
prosessiautomaation voi ymmärtää minkä tahansa prosessiin kuuluvan pienemmän osatehtävän tai
laajemman kokonaisuuden automatisointina.
Automatisoitavan prosessin valintaan vaikuttaa moni tekijä ja niiden painotuksiin on tehty eri
tutkimuksissa omat viitekehyksensä. Yleisesti lähtökohtana on, että automatisoinnista saatavat
hyödyt tulee olla suurempia, kuin siihen käytetyt kustannukset. Esimerkiksi Casati et al. (2002) ovat
tutkimuksessaan määritelleet potentiaaliset automatisoitavat prosessit hyöty-kustannussuhteen
mukaan, jossa odotettuja hyötyjä mitataan operatiivisten kustannusten pienenemisen, sekä laadun ja
toiminnan nopeuden paranemisen mukaan. He esittävät, että jos automatisoinnilla pystytään
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korvaamaan kehityksestä aiheutuvat kustannukset ja prosessin vaiheet ovat toistuvia, on prosessi
järkevää automatisoida. Lisäksi prosessi, joka sisältää manuaalista tehtävien ohjausta (eng.
scheduling) ja poikkeustilanteiden huomaamista ja monitorointia, on potentiaalinen kandidaatti
automatisoitavaksi. IT-ympäristön on oltava kuitenkin mahdollisimman stabiili, sillä virheiden
sattuessa ihmisen on usein välttämätöntä puuttua prosessin kulkuun (Fung 2014).
Becker et al. (1999) ovat puolestaan esittäneet kriteeristön, jonka perusteella muodostetaan
valintamalli automatisoitavia prosesseja varten. Valintamalli koostuu teknisistä, organisationaalisista
ja taloudellisista kriteereistä. Valintamallin avulla prosesseja karsitaan, kunnes jäljelle jää
potentiaalisimmat, joista tehdään yksityiskohtaisempi analyysi lopullista valintaa varten. Gruberin ja
Huemerin (2008) tutkimuksessa (viitattu Terres et al. 2010) on esitetty samankaltainen valintamalli
sillä erotuksella, että automatisoitavat prosessit voidaan edelleen priorisoida analysoimalla eri
kriteerien vaikuttavuutta, jolloin ne saavat omat painoarvonsa.
Sharp & McDermott (2009, s. 135) esittelevät analyyttisen lähestymistavan, joka alkaa kriittisten
menestystekijöiden tunnistamisella (eng. Critical Success Factors, CSF). Heidän mukaansa kriittiset
menestystekijät ovat liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta tärkeimmässä asemassa. Näiden
pohjalta valitaan avainprosessit ja tehdään taulukko, johon syötetään valitut prosessit sekä
menestystekijät. Lopuksi arvioidaan prosessien vaikuttavuus kuhunkin menestystekijään, josta
saadaan selville prosessien keskinäinen paremmuusjärjestys automatisointia varten. Tarkoituksena
on löytää sellaiset prosessit, joissa on eniten vaikuttavuutta, sekä kehittämispotentiaalia
automatisoinnin keinoin. Lähestymistapa on yksinkertainen ja selkeä, mutta prosessin muihin
ominaisuuksiin ei oteta kantaa. Sen sijaan painoarvo kohdistuu siihen, kuinka muutosherkkä prosessi
on.
Riippumatta automatisoitavan prosessin valintamenettelystä on tärkeää tiedostaa tavoitteet, joiden
mukaan automatisointi tehdään. Tavoitteet voivat liittyä operatiivisen toiminnan kehittämiseen, kuten
tehokkuuden parantamiseen, resurssien optimointiin, läpikulkuajan minimointiin ja henkilökunnan
motivointiin (Becker et al. 1999). Kehittämisen lähtökohtana on oikeiden prosessien ja
automatisoinnin käyttökohteiden tunnistaminen, dokumentointi ja visualisointi. Potentiaalisia
hyötyjä on pystyttävä myös mittaamaan, esimerkkinä prosessin suoritukseen kuluvan ajan
pieneneminen tavoitetilassa. (Nizri 2012)
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3.1

Automaation lähtökohtien tarkastelu

Liiketoimintayksiköissä prosessien kehittäminen ja automatisointi vaatii usein erilaisten sovellusten
tai modifikaatioiden implementointia olemassa oleviin järjestelmiin. Kehitysehdotuksia ja -pyyntöjä
voi olla samanaikaisesti paljon ja läheskään kaikkia ei pystytä viemään käytäntöön. IT-vetoisessa
kehittämistyössä prioriteettilistan kärjessä ovat pitkän tähtäimen projektit, joilla on strategista
merkittävyyttä ja ne sitovat huomattavasti IT-osaston resursseja. Näin ollen yksittäisen
liiketoimintayksikön tarpeet liittyen esimerkiksi kustannustehokkuuden parantamiseen jäävät
herkästi kärkihankkeiden jalkoihin. Liiketoimintayksikkö voi toki hyödyntää omiin tarkoituksiinsa
soveltuvia

ohjelmia,

kuten

taulukkolaskentaa

tai

epämuodollista

tietokantaa,

mutta

toiminnallisuuteen ja tietoturva-asioihin liittyy paljon epävarmuutta. (Slaby 2012)
Automaatioon tähtäävä IT-kehitystyö voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan, jotka ovat kevyt ja
raskas IT. Kevyellä IT:llä tarkoitetaan sovelluksia, joita käytetään pienempien tukitoimintojen ja
tehtävien automatisointiin. Sovellukset toimivat lähtökohtaisesti järjestelmien päällä omana
funktionaan hyödyntäen niiden käyttöliittymiä. Kevyt IT on parhaimmillaan kustannustehokas ja
ketterä ratkaisu erityisesti silloin, kun halutaan automatisoida ihmisen tekemää työtä yksittäisissä
prosesseissa. Raskas IT puolestaan kuvaa perinteisempää lähestymistapaa automatisointiin, josta
käytetään myös termiä ”back-end” -integraatio. Raskas IT on kompleksinen kokonaisuus, jossa dataa
ohjataan tietokantojen ja käyttöliittymien välillä. Tällä tavalla eri järjestelmät saadaan
kommunikoimaan keskenään. Kyseessä voi olla myös uuden laajennuksen käyttöönotto, jolla
kehitetään käytössä olevan järjestelmän toiminnallisuutta ja ominaisuuksia. (Asatiani & Penttinen
2018; Lacity & Willcocks 2016a) Taulukossa 2 on vertailtu kummankin lähestymistavan
ominaisuuksia.
Taulukko 2.

Kevyen ja raskaan IT:n ominaisuuksien vertailu (mukaillen Asatiani & Penttinen 2018).

Ominaisuus
Järjestelmien
luokka
Kulttuuri

Kevyt IT

Raskas IT

Graafinen käyttöliittymä

Rajapintaintegraatio

Liiketoiminta- ja prosessikehitys

Ohjelmistotuotanto

Fokus

Ketteryys, innovointi, nopeus
Tuntematon, uusien palveluiden
kehitys
Esityskerros
Eristetyt järjestelmät, yksityisyysja turvallisuuskysymykset

Turvallisuus, tehokkuus, luotettavuus

Sovelluskohde
Toiminta-alue
Ongelmat
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Ennalta tunnetut palvelut
Data- ja sovelluskerros
Monimutkaisuus ja korkeat
kehityskustannukset

Kevyen IT:n etuna on sen joustavuus ja helpompi käyttöönotto, sillä sovellusten toiminta-alue on
riippumaton taustalla olevan järjestelmän arkkitehtuurista. Raskaassa IT:ssä tyypillistä ovat
pitkäkestoiset kehitysprojektit, joissa vanhoja järjestelmiä uudistetaan osana liiketoiminnan
kehittämistä. Eli jos automaatiolla tavoitellaan tietyn prosessin tai sen osan parantamista, on
lähtökohtaisesti kevyt IT-ratkaisu riittävä tähän tarpeeseen. On kuitenkin huomioitava, että
yksittäinenkin prosessi voi olla organisaatiolle hyvin tärkeä ja esimerkiksi tietoturvaan liittyvät asiat
korostuvat laajemmassa kontekstissa. Yksi lähestymistapa ei myöskään sulje pois toista, vaan eri
toteutustapoja on mahdollista järjestää vaadittavien ominaisuuksien mukaan. (Asatiani & Penttinen
2018) Seuraavaksi tarkastellaan tyypillisimpiä automaatioratkaisuja ja niiden kehitystä.

3.2

Keskitetyt automaatiojärjestelmät

Prosesseja on automatisoitu erilaisin menetelmin kautta historian, mutta automatisointiin keskittyvät
järjestelmät yleistyivät kunnolla vasta 1990-luvulla. Työnohjaukseen perustuva ajattelu sai alkunsa,
kun

prosessimalleja

ryhdyttiin

kehittämään

ja

hyödyntämään

organisaation

toiminnan

jäsentämisessä. Tästä puolestaan seurasi työnohjausjärjestelmien (eng. Workflow Management
System, WfMS) synty. Työnohjausjärjestelmillä pystyttiin hallinnoimaan ja ohjaamaan määritettyjä
prosesseja, sekä muita taustalla toimivia järjestelmiä. (Weske 2012, s. 49 - 50) Prosessien
kehittämiseen ne eivät kuitenkaan tarjonneet riittävästi työkaluja ja prosessimallit oli pidettävä
jatkuvasti ajan tasalla. Wang & Wang (2006) lisäksi huomauttavat, että prosessiympäristön
muuttuessa ennalta määritetty prosessin kulku on työnohjausjärjestelmän merkittävä heikkous.
2000-luvulle tultaessa prosessilähtöinen ajattelutapa kehittyi työnohjauksen ympärille, mikä
puolestaan johti prosessinhallintajärjestelmien syntyyn. Prosessinhallintajärjestelmällä (eng.
Business Process Management Suite, BPMS) tarkoitetaan keskitettyä ratkaisua, joka järjestää
liiketoimintaprosessien toiminnan asetettujen mallinnusten mukaan (Weske 2012, s. 6; Dumas et al.
2013, s. 298). Prosessinhallintajärjestelmistä käytetään tyypillisesti nimitystä BPM-järjestelmät,
jotka eroavat perinteisistä ohjausjärjestelmistä siten, että ne pystyvät tuottamaan erilaisia analyysejä
prosesseista. BPM-järjestelmät sisältävät ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tukea kehitystä ja
automatisointia koko prosessin elinkaaren ajan. Näitä ovat esimerkiksi prosessien seuranta,
dokumentinhallinta, sääntöjen ylläpito ja analytiikka. Nykyaikaiset BPM-järjestelmät ovat lisäksi
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hyvin skaalautuvia ja ne on mahdollista integroida kolmannen osapuolen järjestelmiin. (Dumas et al.
2013, s. 298)
BPM-ratkaisut toimivat liiketoimintalogiikka- ja datakerroksien kanssa hyödyntäen muiden
järjestelmien rajapintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa eri järjestelmien välistä integraatiota. (Lacity
& Willcocks 2016a) Behrens (2015) esittää, että BPM:n tarkoituksena on virtaviivaistaa prosessien
toiminta rakentamalla kestävä infrastruktuuri niiden ympärille. Kirjallisuudessa on esitetty, että BPM
soveltuu myös kevyempien toimenpiteiden automatisointiin. Esimerkiksi Dumas et al. (2013, s. 309)
toteavat, että tiedon keruussa ja työvaiheiden aikataulutuksessa BPM on hyvä työkalu.
van der Aalst et al. (2003) vertailevat prosessin kehittämisen vaiheita perinteisen työnohjauksen ja
prosessinhallinnan näkökulmasta. He esittävät neljä vaihetta, jotka ovat prosessin mallintaminen,
järjestelmän konfigurointi, prosessin läpiajo ja analyysit. Vaiheet muodostavat elinkaaripohjaisen
jatkumon, joka on esitetty graafisesti kuvassa 7.
Analyysit

Prosessin
läpiajo

Prosessin
hallinta

Prosessin
mallintaminen
Työnohjauksen
hallinta

Järjestelmän
konfigurointi
Kuva 7.

Työnohjauksen ja prosessinhallinnan vaiheet (van der Aalst et al. 2003).

Lähtötilanteessa oletuksena on, että automatisoitavaksi valitut prosessit on etukäteen tunnistettu.
Mallinnusvaiheessa valitaan prosessien kuvaamiseen soveltuva tekniikka. Esimerkiksi simuloinnissa
prosessin kulku käydään läpi vaihe vaiheelta, jolloin prosessin mahdolliset pullonkaulat tulevat esiin.
Useimmat prosessinhallintajärjestelmät tarjoavat oman simulaatioympäristön, jossa testauksia
voidaan tehdä ennen varsinaista konfigurointia. Konfigurointivaiheeseen siirrytään, kun
prosessimalli on saatu valmiiksi. Konfiguroinnissa valitaan sopiva sovellusalusta, jonka kautta
prosessin läpiajo suoritetaan ja se toimii omana funktionaan osana työnohjaus- tai
prosessinhallintajärjestelmää. Läpiajossa tarkistetaan, toimiiko prosessi odotusten mukaisesti, sekä
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kerätään dataa prosessin eri vaiheista jatkokehitystä varten. Lopuksi tehdään yksityiskohtaiset
analyysit kehittämiskohteista ja siten tarvittavat muutokset voidaan päivittää prosessimalleihin. (van
der Aalst et al. 2003; Weske 2012, s. 12 - 15)
Kuvasta 7 ilmenee lisäksi, että työnohjausjärjestelmä ei tarjoa työkaluja analyysejä varten. van der
Aalst et al. (2016) mukaan työnohjausjärjestelmä sopii prosessien automatisointiin, mutta
kokonaisvaltaista kehittämistä varten prosessinhallintajärjestelmä tarjoaa paremmat lähtökohdat.
Automatisoinnilla ja prosessikehityksellä on olemassa yhteys, mutta kehittämistyössä on otettava
huomioon myös laajemmassa mittakaavassa toiminnan johtaminen ja ohjaus. Tästä syystä
prosessinhallintajärjestelmän käyttöön liittyy tavoitteiden saavuttaminen liiketoiminnallisella tasolla.
Prosessinhallintajärjestelmä voi parhaimmillaan nostaa esiin aikaisemmin piilossa olleita
ongelmakohtia, mikä puolestaan ohjaa resurssien kohdentamista oikeisiin kehitystarpeisiin. (van der
Aalst et al. 2016)
Keskitettyjen automaatiojärjestelmien merkittävänä ongelmakohtana on niiden kompleksisuus.
Erityisesti prosessinhallintajärjestelmien käyttöönotto vaatii korkeaa IT-osaamista ja ymmärrystä
prosessirakenteista. Implementointivaihe voi kestää huomattavan kauan, sillä olemassa olevaa ITarkkitehtuuria on koodattava uudelleen. (Slaby 2012) Haasteellisuutta lisää myös muutokset
prosessitasolla, jolloin ongelmaksi muodostuu, että prosessien mallintaminen ajaa niiden
kehittämisen edelle. (van der Aalst et al. 2016)
Automaatiojärjestelmä on taloudellisesti merkittävä investointi ja pelkästään työn automatisointiin
käytettynä se mielletään turhan kalliiksi (van der Aalst et al. 2016). Automaatiojärjestelmässä yhtenä
kompastuskivenä on ollut myös se, että niitä kehitetään omana kokonaisuutenaan ilman selkeää
linkkiä organisaation prosesseihin. Samanaikaisesti myös prosesseja olisi kehitettävä, jotta
automatisoinnin todelliset hyödyt ovat saavutettavissa. Automatisoitavia kohteita priorisoitaessa
onkin kiinnitettävä huomiota siihen, millaisen vaikutuksen automatisointi tuo prosessiin. (Sharp &
McDermott 2009, s. 7) Nykypäivänä organisaatioille on kuitenkin tarjolla kevyempiä
sovellusteknologioita, joilla voidaan korvata ihmisen tekemää työtä tietokoneilla. Näistä
teknologioista esitetään tässä työssä ohjelmistorobotiikka sekä ohjelmistoagentit.

3.3

Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikka (eng. Robotic Process Automation, RPA) on ohjelmistosovellus, jota käytetään
rutiininomaisen toimistotyön automatisointiin perustuen ennalta määritettyihin tehtäviin (Asatiani &
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Penttinen 2016; Barnett 2015). Ohjelmistorobotti toimii niin sanottuna virtuaalisena työntekijänä,
joka hoitaa aikaisemmin ihmisen vastuulla olleita yksinkertaisia ja toistuvia työtehtäviä. Tyypillisessä
”toimistotuoli” (eng. swivel chair) -työssä työntekijä hakee eri järjestelmien käyttöliittymistä tietoa,
prosessoi sen jonkun säännön mukaan ja syöttää tiedot toiseen järjestelmään. Ohjelmistorobotti
voidaan konfiguroida tekemään sama työ, jolloin työntekijöiden aikaa vapautuu mielekkäämpiin
työtehtäviin. Ohjelmistorobotiikalla on siis mahdollista automatisoida käytännössä mitä tahansa
sääntöihin ja ehtoihin pohjautuvaa tietokoneella tehtävää työtä. Oikein asetetuilla parametreilla
ohjelmistorobotti toimii virheettömästi ja tehokkaammin kuin ihminen. (Lacity & Willcocks 2016a)
Asatiani & Penttinen (2018) ovat tutkimuksessaan määritelleet ohjelmistorobotiikan kevyeksi ITratkaisuksi. Ohjelmistorobotit toimivat esityskerroksessa muiden järjestelmien päällä hyödyntäen
niiden käyttöliittymiä. Toisin sanoen ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ei vaikuta taustajärjestelmien
toimintaan eikä siten järjestelmäkoodia tarvitse muokata. (Lacity & Willcocks 2016a) Käytännössä
ohjelmistorobotti toimii niin, että sille määritetään tiettyä tehtävää varten työnkulku vuokaaviona tai
sääntöjonona. Työnkulku sisältää yksiselitteiset ohjeet tehtävän suorittamiseksi. Prosessissa voi olla
useampia päätöspisteitä, joita varten tarvitaan ehtolauseet ja niille vastaukset prosessin jatkamiseksi.
Robotti ei kykene improvisoimaan, vaan se noudattaa orjallisesti annettuja ohjeita. Poikkeuksellisia
tilanteita varten robotti voidaan konfiguroida suorittamaan prosessia tiettyyn pisteeseen asti, jonka
jälkeen loppuosa siirretään ihmisen tehtäväksi (van der Aalst et al. 2018).
Monet organisaatioiden käyttämät IT-järjestelmät toimivat ilman erillistä ohjelmointirajapintaa (eng.
Application Programming Interface, API), jolloin niiden keskinäinen kommunikointi ei ole
mahdollista. Tällöin esimerkiksi tiedon hakeminen ja siirtäminen järjestelmästä toiseen on tehtävä
manuaalisesti. (Asatiani & Penttinen 2018) Ohjelmistorobotit sen sijaan voivat kommunikoida
periaatteessa minkä tahansa käyttöliittymällisen sovelluksen kanssa. Tämä mahdollistaa pidemmän
elinkaaren vanhoille legacy-järjestelmille. (The Hackett Group 2016) Koska muihin järjestelmiin ei
tarvitse tehdä muutoksia, voidaan ohjelmistorobotiikka ottaa käyttöön hyvin nopeasti, yleensä 2-4
viikon kuluessa (Asatiani & Penttinen 2016). Vaikka käyttöönotto ei vaadi koodausta, on
alkuvaiheessa suositeltavaa hyödyntää IT-asiantuntemusta. Ohjelmistorobotiikalla ei pystytä
korvaamaan esimerkiksi käytössä olevia BPM-järjestelmiä, mutta kuten muiden järjestelmien kanssa,
voidaan ohjelmistorobotit konfiguroida hoitamaan pienempiä vastuualueita häiritsemättä muuta
prosessia. (Lacity & Willcocks 2016a)
Asatiani & Penttinen (2016) esittävät, että ohjelmistorobotiikka soveltuu parhaiten sellaisten
tehtävien automatisointiin, jotka ovat toistettavissa samalla tavalla, eivätkä vaadi kognitiivista
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ajattelua. Kuvassa 8 esitetty suora kuvaa automatisoinnin potentiaalia ohjelmistorobotiikalla. Lisäksi
prosessista olisi pystyttävä tekemään riittävän selkeä kuvaus, josta käy ilmi kaikki mahdolliset
tapahtumat lopputulemineen.

Epäsäännöllinen

Kuva 8.

Toistuva

Automaation potentiaalin määrittely ohjelmistorobotiikalla (Asatiani & Penttinen 2016).

Ohjelmistorobotiikalle, kuten mille tahansa muulle automaatiosovellukselle pätee, että saavutettavat
po
te
nt
ia
al
i

hyödyt ovat suurempia kuin käytöstä aiheutuvat kustannukset. Jotta ohjelmistorobotiikan
kustannuksia on mahdollista määrittää, on organisaatiolla oltava selkeä käsitys manuaalisen työn
ut
om
aa
ti o
n

kustannuksista, esimerkiksi pääoman tuottoasteen (eng. Return of Investment, ROI) kautta (Asatiani
A

& Penttinen 2016). Työn kustannuksia voidaan myös arvioida laskemalla manuaalinen FTE (eng.
Full-Time Equivalent), joka ilmoittaa prosessin suorituksen ajallisen keston suhteessa täyspäiväiseen
työhön. Toisin sanoen yksi FTE vastaa yhden ihmisen tekemää täyspäiväistä työtä. (Bragg 2017)
Lacityn ja Willcocksin (2016a) tutkimuksessa kohdeorganisaatio O2 määritteli, että jos
Manuaalinen

ohjelmistorobotiikalla karsitaan manuaalista työtä kolmen FTE:n verran, on prosessi tällöin
potentiaalinen kandidaatti automatisoitavaksi.

Kirjallisuudessa painotetaan myös muita näkökohtia, jotka tulisi ottaa huomioon ennen
ohjelmistorobotiikan

käyttöönottoa.

Muiden

IT-järjestelmien

toiminnallisuus

vaikuttaa

ohjelmistorobottien toimintaan, jolloin virhetilanteet ja mahdolliset muutokset on hyvä kartoittaa
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Kognitiivinen

etukäteen. IT-ympäristön olisi siis hyvä olla mahdollisimman stabiili. Myös pääsy eri järjestelmien

käyttöliittymiin

on

tärkeää,

jotta

robotti

kykenee

esimerkiksi

hakemaan

tietoa

taulukkolaskentaohjelmasta ja siirtämään sen asiakasrekisteriin. Paljon osatapahtumia tai -tehtäviä
sisältävä prosessi sopii niin ikään ohjelmistorobotiikalla automatisoitavaksi, koska toisin kuin
ihminen, ei ohjelmistorobotti väsy. (Asatiani & Penttinen 2016; Slaby 2012) Robotti tarvitsee
kuitenkin tarkemmat ohjeet kuin ihminen, sillä se ei esimerkiksi kykene tunnistamaan jotain tiettyä
sanaa pelkän lyhenteen perusteella, jos sitä ei ole erikseen konfiguroitu tekemään niin (Lacity &
Willcocks 2015). Ohjelmistorobotiikkaan on kuitenkin tulevaisuudessa tulossa tekoälyä, mikä
mahdollistaa niiden monipuolisemman käytön (van der Aalst et al. 2018).

3.4

Ohjelmistoagentit

Ohjelmistoagentit (eng. Software Agents) ovat ohjelmistorobotiikan tapaan sovellusteknologia, jolla
on pyritty automatisoimaan ihmisen tekemää työtä tietokoneella. Ohjelmistoagentit ovat
järjestelmien

sisälle

ohjelmoitavia

sovelluksia,

joilla

pyritään

saamaan

eri

ohjelmat

kommunikoimaan keskenään (Wagner & Rana 2001, s. 12). Ohjelmistoagenttien toimintalogiikka
perustuu siihen, että niille asetetaan tietty tehtävä tai tavoite, jonka ne suorittavat itsenäisesti käyden
läpi mahdolliset polut. Ohjelmistoroboteista poiketen ohjelmistoagentit eivät siis tarvitse
eksplisiittisiä ohjeita toimiakseen. (Liu 1998) Ohjelmistoagentit pystyvät lisäksi kommunikoimaan
keskenään järjestelmärajapintojen kautta (Kundu & Garg 2017).
Ohjelmistoagenteilla on monenlaisia ominaisuuksia ja niitä voidaan hyödyntää tiettyä osaamisaluetta
vaativien tehtävien hoitamisessa. Niin sanotut älykkäät agentit (eng. Intelligent Agent) voivat hoitaa
useampaa tehtävää autonomisesti, jos tehtävien lopputuloksen parametrit on määritetty. Älykäs
agentti pystyy ilman ihmisen ohjausta vastaamaan prosessin kulusta, reagoimaan prosessiympäristön
muutoksiin ja analysoimaan omia toimintatapojaan (Bologa & Bologa 2011; Kundu & Garg 2017).
Ohjelmistoagenteissa on kuitenkin vielä rajoitteita tekoälyn hyödyntämisen suhteen. Niitä
käytetäänkin monesti osana moniagenttijärjestelmää (eng. Multi-Agent System, MAS), jossa tehtäviä
hajautetaan useamman agentin välille. Ohjelmistoagentille voidaan siis määrittää oma ”ammatti”,
jossa se on työntekijän tapaan erikoistunut hoitamaan tietyn tyyppisiä tehtäviä. (Kundu & Garg 2017;
Leppänen 2018)
Weiss (2013, s. 5) määrittelee, että ohjelmistoagentti toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa, joka on ennalta määritelty. Ohjelmistoagentti ottaa ympäristöstään syötteen ja
prosessoi sen tietyksi aktiviteetiksi. Riippuen käytettävästä sovelluksesta, voi prosessi toistua aina
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samalla tavalla tai jalostua ohjelmistoagentin käyttäytymisen mukaan. Jälkimmäisessä tapauksessa
ohjelmistoagentti oppii uusia toimintatapoja, mitkä puolestaan vaikuttavat ympäristön tilaan.

AGENTTI

syöte

tuotos

YMPÄRISTÖ

Kuva 9.

Ohjelmistoagentin toimintaperiaate (Weiss 2013, s. 5).

Ohjelmistoagenttien käyttäytymistä voidaan säädellä sen mukaan, millaisessa ympäristössä niiden
halutaan toimivan. Ohjelmistoagentit kykenevät omaksumaan ympäristön tilan eri toimenpiteitä
varten. Ympäristössä voidaan esimerkiksi määritellä, että ohjelmistoagenttien toiminta on toisistaan
riippumatonta, jolloin ne toimivat itsenäisesti jaksoittain. Tällöin yksittäisen agentin toiminta ei
vaikuta muiden agenttien päätöksiin. Puolestaan avoimessa ympäristössä ohjelmistoagentit toimivat
vapaasti asetetun päämäärän mukaan ja niiden käyttäytymiselle ei aseteta tarkkoja reunaehtoja. Myös
ympäristön tila voidaan asettaa dynaamiseksi ja se mukautuu ohjelmistoagenttien toimintalogiikan
perusteella. (Leppänen 2018) Automatisoinnin näkökulmasta eri tavoitteita on näin mahdollista
priorisoida, eli esimerkiksi prosessin läpimenon parantamista voidaan painottaa enemmän kuin
optimointia.
Ohjelmistoroboteista poiketen ohjelmistoagentit kykenevät ongelmanratkaisuun ja niille voidaan
antaa haastavampia tehtäviä. Agentit pystyvät ihmisten tapaan toimia esimerkiksi tiiminä, jossa
pääagentti toimii ”managerina” muille agenteille ja valvoo prosessin kulkua. Agenttien keskinäistä
kommunikointia voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla, mikä mahdollistaa niiden toiminnan
joustavasti ja järkevien rajojen sisällä. (Jennings 2000) Koska agentit koodataan järjestelmien sisälle,
vie niiden käyttöönotto huomattavasti kauemmin aikaa ja enemmän resursseja verrattuna
ohjelmistorobotiikkaan. Lisäksi älykkäiden agenttien kykyyn oppia liittyy myös riskitekijöitä, sillä
vapaaseen päämäärään perustuvassa toimintalogiikassa agenttien käyttäytymistä on vaikeampaa
koordinoida.
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4

TILAUS-TOIMITUSKETJUN KUVAUS VARAOSILLE

Toimitusketju (eng. Supply Chain, SC) käsittää koko organisaation - mukaan lukien sen sidosryhmien
toiminnan toimittajista aina loppuasiakkaille asti. Toimitusketjun käynnistävä impulssi syntyy
kysynnästä ja sen aiheuttamasta tilausvirrasta, jota vastaan tavarat kulkevat yhteen suuntaan raakaainelähteiltä kuluttajille. Toimitusketju on toisin sanoen organisaatioista muodostuva verkosto, jossa
tavara-, informaatio-, palvelu- ja rahavirrat muodostuvat peräkkäisistä, toisiinsa linkittyvistä
tapahtumien sarjoista. Toimittajat, valmistajat, jakelijat, jälleenmyyjät ja asiakkaat ovat tyypillisiä
toimitusketjun osapuolia. (Chopra & Meindl 2013, s. 13 - 14; Sakki 2009, s. 13 - 14) Kuvassa 10 on
esitetty toimitusketju yksinkertaistettuna, jossa toimijoina on toimittaja, yritys ja asiakas.
Tilaustoimitusprosessi

Toimittaja

Tilaustoimitusprosessi

Yritys

Asiakas

Tilausketju

Tieto- ja rahavirta

Materiaalivirta

Toimitusketju

Kuva 10. Toimitusketju yksinkertaistettuna (mukaillen Sakki 2009, s. 22).

Toimitusketjussa tiedon, tavaran ja maksusuoritusten virrat muodostavat prosessin, jota voidaan
kutsua tilaus-toimitusprosessiksi. Tilaus-toimitusprosessi on tyypillisesti tavaroita valmistavan
yrityksen ydinprosessi, jossa toimintaa on rajapinnoissa sekä yritysten välillä että niiden sisällä.
Tilaus-toimitusprosessi voidaan esittää joko kahden tai useamman toimijan välisinä tapahtumina.
Forslund et al. (2009) esittävät tilaus-toimitusprosessista seuraavat päävaiheet:

• Asiakkaalta tuleva tarjouspyyntö/tilaus yritykselle, joka tekee ostotilauksen toimittajalle
• Ostotilauksen vastaanotto ja vahvistaminen toimittajalta
• Toimituksen vastaanotto, keräily ja lähetys asiakkaalle
• Lähetyksen vastaanotto asiakkaalla
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Tilaus-toimitusprosessi on ennen kaikkea tavaravirran ja siihen liittyvän tieto- ja rahavirran
hallitsemista ja ohjaamista, kuten osto- ja myyntitapahtumien käsittelyä ja valvontaa, sekä tapahtumaja

muutostietojen

välittämistä.

Tavaroiden

fyysinen

liikuttaminen

puolestaan

edellyttää

tavarankäsittelyä, kuljettamista, varastointia, sekä näihin liittyvien asiakirjojen tuottamista,
laskuttamista ja maksujen suorittamista. Tilaus-toimitusprosessin eri vaiheet sitovat huomattavan
määrän

organisaation

resursseja

ja

ne

aiheuttavat

siten

suuren

osan

liiketoiminnan

kokonaiskustannuksista. Kustannusnäkökulmasta on tärkeää seurata liiketapahtumien ja niistä
aiheutuvan työn määrää. Jokainen vaihe toimenpiteineen aiheuttaa kustannuksia. Tästä johtuen tulisi
tarkastella, mikä osa tehdystä työstä tuo lisäarvoa ja mikä aiheuttaa vain turhia kustannuksia. (Sakki
2009, s. 21, 26)
Toimitusketjun kannattavuus muodostuu asiakkaille tuotetun arvon ja kokonaiskustannusten
erotuksena. Arvo on toisin sanoen myynnistä saadut tulot ja sen suuruuteen vaikuttaa, kuinka paljon
asiakkaat ovat valmiita maksamaan tarjotusta palvelusta. (Chopra & Meindl 2013, s. 15) Arvon
voidaan ajatella muodostuvan ensisijaisesta myytävästä tuotteesta, sekä siihen liittyvistä
lisäpalveluista. Valmistavassa teollisuudessa erilaiset varaosat näyttelevät merkityksellistä roolia
lisäpalveluiden saralla. On arvioitu, että esimerkiksi kone- ja tehdasrakentamisessa lisäpalvelut
kattavat noin neljänneksen kokonaismyynnistä ja lisäpalveluista varaosatoiminnan osuus on kaksi
kolmasosaa. (Wagner et al. 2012)
Varaosien korkeaan kysyntään vaikuttaa operatiivisen toiminnan, kuten tuotantokoneiston
käyttöasteen kehittäminen. Varaosia tarvitaan huoltoon ja korjaustoimenpiteisiin ennaltaehkäisemään
laitteistovikoja, sekä muita toiminnallisuuteen aiheutuvia häiriöitä. Mikäli oikeaa varaosaa ei ole
saatavilla tarvittavalla hetkellä, voi seurauksena olla pahimmillaan tuotantokoneen hajoaminen ja
siitä syntyvä hetkellinen katkos tuotantoon. Häiriöajan aiheuttamaa lisäkustannusta on haasteellista
määrittää, mutta varaosan ja ennakoivan huollon järjestäminen äkillisten korjausliikkeiden sijaan
säästää oletettavasti aikaa ja rahaa. Varaosatoiminnan tärkein yksittäinen kriittinen tekijä onkin
saatavuuden

turvaaminen

varastointikustannuksia.

korkealla

Lisähaastetta

palvelutasolla,
tuo

myös

mikä

toisaalta

varaosatoimitusten

aiheuttaa

paljon

yhteensovittaminen

huoltoaikataulutuksen kanssa, jos nämä joudutaan hankkimaan eri toimijoilta. (Saalmann et al. 2016)
Varaosatoimitusketjussa ominaista on laaja tuoteportfolio ja kysynnän ennakointi huoltotarpeen
mukaan. Varaosista on karkeasti tunnistettavissa korkean myyntivolyymin omaavat standardiosat
sekä näiden lisäksi asiakaskohtaiset nimikkeet. Standardinimikkeet ovat tyypillisesti varastoitavia
osia, joille löytyy paljon eri käyttäjäryhmiä ja vaihtoehtoisia toimittajia. Asiakaskohtaiset nimikkeet
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ovat puolestaan rajattu tietyn asiakkaan tai pienen käyttäjäryhmän tarpeisiin. Nämä nimikkeet ovat
monesti yksikköhinnaltaan standardinimikkeitä kalliimpia osia, jotka pyritään valmistamaan
tilauksesta varastoinnin sijaan. Syynä on, että asiakaskohtaisilla nimikkeillä kysyntää on verrattain
vähän ja tilausten välissä saattaa kulua runsaasti aikaa. Kaikista kriittisimpiä varaosia joudutaan
kuitenkin jossain määrin varastoimaan ja lisäksi toimittajan kanssa on voitu sopia nopeammasta
toimituspalvelusta välitöntä tarvetta varten. (Huiskonen 2001)
Tilaus-toimitusprosessi varaosille voidaan kuvata monilla eri tavoilla, mutta prosessista on
tunnistettavissa seuraavat pääkomponentit: tarjous, tilaus ja toimitus. Näistä muodostuu arvoketju,
jonka päättyessä asiakkaalle on toimitettu oikeat tuotteet sovitussa aikataulussa. Kuvassa 11 on
esitetty prosessin arvoketju, jota hyödyntäen voidaan jalostaa yksityiskohtaisempi kuvaus.

Tarjous

Tilaus

Toimitus

Kuva 11. Prosessin arvoketju.

Prosessikuvaustavaksi valittiin uimaratakaavio, joka näyttää eri tekijöiden osallisuudet - mitä tehdään
missäkin vaiheessa ja kenen toimesta. Uimaratakaavio havainnollistaa työnkulun pääpiirteissään
prosessin läpi, mutta yksityiskohtaisempi kuvaus tehtävävaiheineen on myös mahdollista tehdä
(Sharp & McDermott 2009, s. 202). Tässä työssä päädyttiin kuvaamaan vain päätekijät, jotta
prosessin yleiskuva olisi helpompi hahmottaa. Prosessin toimijat muodostavat keskenään
poikkifunktionaalisen ketjun, joka alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen.
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ASI AKAS

Tar jouspyyntö

Tilaus

M YYNTI
(M ARKKI NA-ALUE)

Tar joam inen /
pr osessin
per ustam inen

Tilauspohjan
tekem inen

M YYNTI
(TUKI )

Tar joustiedot /
selvityspyyntö

Tilauksen
vahvistam inen

TEKNI NEN TUKI

M äär ittely

OSTO

Tar jouspyyntö

TOI M I TTAJA

Tar jous

Toim itus

Tar kennus

Ostotilaus ja
vahvistus

Huolintapyyntö

Tilausvahvistus /
pakkatiedot

KULJETUSTOI M I NNOT

Saapuva
lähetys

Lähtevä
lähetys

VARASTO

Vastaanotto
ja hyllytys

Ker äily ja
pakkaus

Kuva 12. Tilaus-toimitusprosessin työnkulku.

Kuva 12 havainnollistaa globaalisti toimivan teknologia-alan organisaation varaosatoimitusketjun
pääkohdat eri osapuolet mukaan lukien. Varaosamyynnin ohella tarjotaan muita lisäpalveluita
sisältäen esimerkiksi tuotepäivitykset ja modernisaatiot asiakkaiden laitteistoihin, mutta tässä työssä
nämä rajataan tutkimuskohteen ulkopuolelle. Seuraavaksi prosessi käydään läpi vaihe vaiheelta
alkaen tarjouksesta.

4.1

Tarjous

Prosessin käynnistävä impulssi lähtee useimmiten loppuasiakkaalta, joka ottaa yhteyttä markkinaalueen yhteyshenkilöön. Varaosia tilaavan asiakkaan tiedot löytyvät tyypillisesti jo entuudestaan
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järjestelmistä, sillä tarvittavat varaosat liittyvät monissa tapauksissa laajempaan kokoonpanoon tai
laitteistoon, jonka asiakas on aiemmin tilannut. Näihin kuuluvilla varaosilla on siten kattavampi
historiatieto ja ne monesti kuuluvat niin sanottuihin hintalistatuotteisiin, joiden toimitusaika- sekä
hintatiedot ovat nopeasti saatavilla. Tarjousvaiheessa lähtökohtana on, että markkina-alueen myyjä
tekee SAP:iin tarjouspohjan ja täyttää tilauksen tiedot mahdollisimman pitkälle. Markkina-alue
välittää asiakkaan tarjouspyynnön globaalin yksikön myynnin tukeen selvitettäväksi, mikäli
pyydettyä varaosaa ei pystytä tunnistamaan tai nimikekohtaisissa tiedoissa on puutteita.

ASI AKAS

Tar jouspyyntö

M YYNTI
(M ARKKI NA-ALUE)

Tar joam inen /
pr osessin
per ustam inen

M YYNTI
(TUKI )

Tar joustiedot /
selvityspyyntö

TEKNI NEN TUKI

M äär ittely

OSTO

Tar jouspyyntö

TOI M I TTAJA

Tar jous

Kuva 13. Tarjousten tekeminen.

Varaosan tunnistus tai puuttuvat tiedot välitetään myynnin tuesta tekniseen tukeen selvitettäväksi. Jos
osaa ei ole määritelty, voidaan tarvittavat tiedot hakea viime kädessä tuotelinjalta. Riippumatta siitä
tarvitaanko selvitystä tuotelinjalta asti, välittää teknisen tuen henkilö tarjouspyyntöön pyydetyt tiedot
myynnin tukeen. Jos osa on määritelty, on myynnin tuen tehtävänä selvittää, onko osalle olemassa
ostohintaa. Ostohinnan perusteella myynnin tuki määrittää myyntihinnan omatoimisesti
hyödyntämällä hinnoittelumatriisia, joka laskee ostohinnan päälle kertoimen riippuen teknologiasta.
Tarvittaessa ostohinnan selvittää hinnoittelusta vastaava henkilö, jos varaosaa koskevat lähtötiedot
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ovat puutteellisia. Ostohinnan puuttuessa myynnin tuki on yhteydessä ostoon, jonne asia siirtyy
selvitettäväksi.
Ostohinta on mahdollista selvittää ostohistoriaa tarkastelemalla, jolloin ostohintana voidaan
hyödyntää aikaisemman ostotapahtuman mukaista hintaa samalta toimittajalta. Vaihtoehtoisesti
ostaja voi pyytää tarjouksia alan toimittajilta ja samalla kartoittaa näiden toimitusaikoja. Ennen
tarjousta toimittaja voi esittää tarkentavia kysymyksiä, jos ostettava varaosa ei ole yksiselitteinen.
Tällöin ostaja välittää kysymykset joko myyntiin tai suoraan tekniseen tukeen tarkennettavaksi.
Tarjouksen päätyttyä ostaja varmistaa, että tärkeimmät nimikekohtaiset tiedot - hinta, toimitusaika,
alkuperämaa, tullikoodi ja paino - tulevat päivitetyksi järjestelmään, jotta tulevaisuudessa samoja
tietoja ei tarvitsisi uudelleen selvittää.

4.2

Tilaus

Markkina-alue käsittelee loppuasiakkaan tilaukset ja tarvittaessa myynnin tuki täyttää puuttuvat
tiedot, jos tarjousvaiheessa on jäänyt jotain selvittämättä. Varastoitavien nimikkeiden osalta tilaukset
voidaan hoitaa suoraan ilman sen suurempaa tarvetta tarjouskyselyille. Muussa tapauksessa tilaus luo
ostokehotuksen järjestelmän yönyliajossa ja siirtyy oston työjonoon, jonka jälkeen ostaja vahvistaa
ostotilauksen. Kiiretapauksissa ostokehotus luodaan manuaalisesti. Myyntitilauksista suurin osa
toimitetaan vapaasta varastosta, eli saldoilla oleva nimike on käytössä kaiken tyyppisille myynneille.
Projektitoimituksissa yleensä hyödynnetään niin sanottua myynnin varastoa, jossa nimikkeet
kiinnitetään määrätyille myynneille. Varastotyyppi on siis järjestelmän indikaatio ja se määritellään
ennen myyntitilauksen vahvistamista.
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ASI AKAS

Tilaus

M YYNTI
(M ARKKI NA-ALUE)

Tilauspohjan
tekem inen

M YYNTI
(TUKI )

Tilauksen
vahvistam inen

TEKNI NEN TUKI

OSTO

TOI M I TTAJA

Tar kennus

Ostotilaus ja
vahvistus

Tilausvahvistus /
pakkatiedot

Kuva 14. Tilausten vahvistaminen.

Ennen ostotilauksen vahvistamista toimittaja saattaa pyytää tarkennusta, mikäli oston tarjousvaihetta
ei ole tehty. Tarkennuspyyntö voi liittyä nimikkeen teknisiin yksityiskohtiin ja aivan kuten
tarjousselvityksissä, haetaan tietoa tarvittaessa tuotelinjalta asti. Tämä edellyttää, että ostaja välittää
pyynnön tekniseen tukeen ja pitää myös myynnin ajan tasalla tilanteesta. Kun tiedot on saatu selville
ja toimittajalta on tullut vahvistus ostotilaukseen sisältäen arvioidun toimitusajan, voi myynti
ilmoittaa järjestelmän laskeman toimituspäivämäärän loppuasiakkaalle. Usein toimittajan vastausta
ei kuitenkaan ehditä odottamaan, vaan myyjä ilmoittaa toimitusajankohdan jo olemassa olevan
nimiketiedon perusteella.
Myyntitilauksen ensimmäisen tallennuskerran yhteydessä - kun toimitusblokit on otettu pois järjestelmä laskee toimitusaikatietojen pohjalta tavoitepäivämäärän, johon mennessä asiakkaan tilaus
tulisi olla lähetysvalmiina. Tästä käytetään termiä PGI (eng. Planned Goods Issue Date). Järjestelmä
ilmoittaa erikseen myös pyydetyn pakkauspäivämäärän GI (eng. Goods Issue Date), joka on alkuun
sama kuin PGI. Jos toimittaja myöhästyy alkuperäisestä aikataulusta, on ostajan tällöin päivitettävä
ostotilaukselle uusi vahvistettu toimitusajankohta. Myyjä lisäksi päivittää muutokset myynnille,
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jolloin pyydetty pakkauspäivä GI siirtyy, PGI:n kuitenkin pysyessä muuttumattomana.
Pakkauspäivämääriä käsitellään tarkemmin luvussa 5.

4.3

Toimitus

Toimitusvaihe käsittää fyysisen tavaravirran liikkeen toimittajalta omaan varastoon, josta valmiit
toimitukset edelleen lähetetään asiakkaille. Toki kiireellisissä tapauksissa voidaan järjestää
suoratoimitus toimittajalta asiakkaalle tai markkina-alueelle. Indikaatio tästä löytyy jo myynniltä,
jolloin myös ostokehotus generoituu suoratoimituksena. Tässä työssä toimitusprosessia analysoidaan
”pidemmän kaavan kautta” käsittäen myös varaston prosessit. Kuvassa 15 on esitetty toimitusvaiheen
pääkohdat.

ASI AKAS

Toim itus

M YYNTI
(M ARKKI NA-ALUE)

M YYNTI
(TUKI )

TEKNI NEN TUKI

OSTO

Huolintapyyntö

TOI M I TTAJA

KULJETUSTOI M I NNOT

Saapuva
lähetys

Lähtevä
lähetys

VARASTO

Vastaanotto
ja hyllytys

Ker äily ja
pakkaus

Kuva 15. Toimitusten järjestäminen.
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Toimittajan lähetyksen saavuttua varastoon suoritetaan vastaanottotarkastus, jossa tarkistetaan
pakkalistan tiedot ja paketin sisältö. Mikäli näissä ilmenee epäselvyyksiä, tulee vastaanottavan
henkilön dokumentoida tiedot ja välittää ne selvitettäväksi ostoon. Usein selvitykset liittyvät osien
tunnistamiseen ja kappalemääriin. Jos kaikki on kunnossa, voidaan osat kuitata vastaanotetuiksi ja
hyllyttää määrätyille paikoille. Keräilyä ja pakkausta varten koordinoidaan myynnin rivejä yhteen
toimitukseen, josta tulostetaan pakkauspyyntö varastolle. Riippuen asiakkaan toivomuksesta, voidaan
myynnistä tehdä toimitus vasta siinä vaiheessa, kun kaikkien myynnin rivit löytyvät saldoilta.
Yleensä isommissa tilauksissa rivejä ryhmitellään pienempiin osatoimituksiin. Kun toimitus on
pakattu ja kuitattu järjestelmässä, seuraa lähetyksen järjestäminen asiakkaalle, johon prosessi päättyy.
Luvussa 5 käsitellään toimitusprosessin ongelmakohtia yksityiskohtaisemmin.
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5

TOIMITUSPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN TUNNISTAMINEN

Tutkimusta varten on kartoitettu merkittävimmät toimitusprosessia koskevat ongelmakohdat.
Lähtödatan ongelmat ovat koko toimitusketjun kannalta suuri haaste aiheuttaen ylimääräistä
selvitystyötä ja prosessin läpimenon hidastumista. Toimitusten myöhästyminen on juurisyiltään
moniulotteinen, mutta arvoketjun loppupäässä voidaan tarkastella sekä toimittajien, että varaston
palvelutasoa. Aiheettomat kiirehtimispyynnöt ja toistuvat ongelmatilanteet puolestaan johtavat
virheelliseen priorisointiin ja korjaustoimenpiteisiin. Luvussa 6 analysoidaan kehittämistoimenpiteitä
sekä automatisoinnin mahdollisuuksia toimitusprosessin eri vaiheissa selvitettyjen ongelmakohtien
pohjalta.

5.1

Lähtödatan ongelmat

Varaosatoimitusketjussa liikkuvaan dataan ja sen laatuun liittyy paljon toiminnan kannalta kriittisiä
tekijöitä. Tarvittavien lähtötietojen saatavuus on varaosatoimitusketjussa arvostettu piirre, mutta
dokumentoinnin taso vaihtelee riippuen tuotelinjasta, käynnissä olevista projekteista ja markkinaalueen toimintatavoista. Toisinaan ainut dokumentti voi olla kuva asiakkaan laitteistosta ilman
piirustus- tai rakennetietoja, jolloin selvityksiin voi kulua huomattavan kauan aikaa ennen kuin
saadaan tehtyä tarjous oikeasta varaosasta. Jos tilauksia tehdään puutteellisilla lähtötiedoilla, seuraa
erinäisten ongelmatilanteiden synty myöhemmin toimitusvaiheessa.
Dataa ylläpidetään pääosin SAP -toiminnanohjausjärjestelmän kautta, jonka ympärillä toimii tiettyjä
tukijärjestelmiä. Esimerkiksi tuotetiedon hallintaan on käytössä oma PDM-järjestelmänsä (eng.
Product Data Management). Lähtökohtaisesti nimikkeet yksilöidään tuotekoodin mukaan, jonka alta
löytyy tarvittavat spesifikaatiot. Vuosien varrella dataan on kuitenkin kertynyt runsaasti
päällekkäisyyksiä, eli saman tuotekoodin alla voi olla useampi nimike. Täten yksittäiseltä nimikkeeltä
ei välttämättä ole saatavilla tarkkaa historiadataa. Kun nimike luodaan, tulisi tietyt minimitiedot
selvittää ja dokumentoida yhdellä kertaa valmiiksi. Näin ei ole kuitenkaan aina tehty, vaan eri
projekteja varten on ollut helpompaa luoda nimike uudestaan, kuin hakea ja yhdistellä olemassa
olevaa tietoa eri järjestelmistä.
Lähtödatan

ongelmallisuus

liittyy

monilta

osin

nimikkeiden

fyysisten

ominaisuuksien

dokumentointiin. Tietyillä nimikeryhmillä on omat erityispiirteensä, jotka ovat pakkausta ajatellen
tärkeitä. Esimerkiksi magnetoituvat nimikkeet on merkittävä omalla magneettileimalla, mutta tietoa
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ei ole saatavissa suoraan nimikekoodin takana olevasta datasta, vaan se dokumentoidaan myynnille.
Tieto on vielä erikseen liitettävä pakkausohjeisiin jokaisen yksittäistapauksen kohdalla. Sama pätee
myös silloin, jos tilaukseen liittyy jokin muu huomio, kuten vedeltä suojaus tai säilytys tietyssä
lämpötilassa. Jos tieto on unohtunut syöttää myynnille, joudutaan huonoimmassa tapauksessa
lähetysvalmis paketti purkamaan ja tekemään erinäisiä korjaustoimenpiteitä. Lisäksi nimikkeiden
mittadimensioita (pituus, leveys, korkeus) ei hyödynnetä järjestelmällisesti osana toimitusprosessia,
mihin yhtenä syynä on ollut, että toimituksissa ei käytetä vakioituja pakettikokoja. Mittatietojen
avulla olisi kuitenkin mahdollista järjestää toimitukset logistiikkakustannusten puolesta
järkevämmin.

5.2

Toimitusten myöhästyminen

Toimitusprosessin

suoriutumista

tarkastellaan

pääosin

ajallisten

mittareiden

kautta.

Toimitusvarmuuden seurannan päämittarista käytetään nimitystä OTD (eng. On-Time Delivery).
OTD mittaa laskennallisen PGI-päivämäärän toteutumista suhteessa siihen päivämäärään, jolloin rivi
on todellisuudessa pakattu. OTD-mittaus perustuu nimikkeelle annettuun toimitusaikatietoon, johon
lasketaan toimittajan toimitusaika varastoon, sekä varaston prosessit vastaanotosta lähetykseen. Jos
myyntitilauksen vahvistushetkellä nimike löytyy varastolta, muodostuu PGI-päivä suoraan varaston
käsittelyajan mukaan neljän työpäivän päähän. OTD ei ota kantaa tarjousvaiheeseen eikä
toimitusaikaan varastolta loppuasiakkaalle. Näille on käytössä omat mittarinsa, mutta tässä työssä ne
on rajattu analyysin ulkopuolelle.
OTD:n ohella mitataan myös asiakkaan pyytämän toimituspäivämäärän toteumaa, josta käytetään
lyhennettä OTR (eng. On-Time Request). Näitä kahta mittaria tarkasteltaessa saadaan käsitystä siitä,
miten asiakkaiden odotuksiin, sekä annettuihin toimitusaikalupauksiin on kyetty vastaamaan.
Kuvaajassa 1 on esitetty toimitetut rivit, sekä OTD- ja OTR -toteumat vuonna 2018 kaikilla
markkina-alueilla.
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OTR-%

Toimitukset kaikilla markkina-alueilla.

Kuvaajan osoittaman datan mukaan tilauksista reilusti alle puolet toimitetaan asiakkaan pyytämään
toimituspäivään mennessä, mutta asiakkaiden odotukset eivät ole aina realistisia. Lisäksi myyjän on
mahdollista ”manipuloida” OTR-päivämäärää paljon lähemmäksi, sillä viime kädessä tämä perustuu
myyjän syöttämään tietoon tilaukselle. Toisaalta olisi myös syytä selvittää, onko asiakkailla riittävästi
tietoa toimitusajoista. Suurena haasteena on kuitenkin luvatuissa toimitusajoissa pysyminen, sillä
useimpina kuukausina alle 80% riveistä on saatu lähetysvalmiiksi PGI-päivämäärään mennessä.
OTD-mittauksessa on otettava huomioon tiettyjä seikkoja, kun tarkastellaan todellista
toimitusvarmuutta. Vaikka tilaus olisi pakattu ajallaan, voi paketti myöhästyä esimerkiksi
viikoittaisesta runkokuljetuksesta, jolloin se jää varastolle odottamaan seuraavaa mahdollista
toimitusta. Lisäksi ulkopuolisten logistiikkakumppaneiden palvelu ei aina vastaa toivottua tasoa.
Näin ollen lopullinen toimituspäivämäärä ei välttämättä täsmää siihen, mitä asiakkaalle on alun perin
luvattu. Tilauksen luontihetkellä on kuitenkin mahdollista, että toimitusaikatieto puuttuu kokonaan,
jolloin järjestelmä asettaa PGI-päivämäärän oletuksena 600 vuorokauden päähän. Toki tässä
tapauksessa pyydetty pakkauspäivä (GI) asetetaan paljon aikaisemmaksi, mutta samaan aikaan myös

36

ostajan olisi varmistettava toimittajan toimitusaika. Luotettavan mittaamisen kannalta ongelmana on,
että vaikka pyydetystä pakkauspäivästä myöhästyttäisiin, voi toimitus tulla järjestelmän mukaan
ajallaan lähetysvalmiiksi, kun vertailukohtana on PGI. Lisäksi on huomattava, että PGI-päivämäärän
generoituessa myynti- ja ostotilausten käsittely saattaa olla kesken ja etenkin suuremmissa tilauksissa
käsittelyaika voi venyä pitkäksi.
Nimikkeiden toimitusaikatiedot eivät vastaa aina todellisuutta, mihin vaikuttaa erityisesti toimittajan
ilmoittama toimitusaika. Ostotilauksen vahvistus sisältää toimittajan arvion omasta toimitusajastaan,
mutta lopullinen toimitusajankohta varastoon voi muuttua huomattavasti matkan varrella.
Toimitusaikatietojen ylläpito on lähtökohtaisesti ostajan vastuulla, mutta myyntitilauksessa
määritetty toimitusaika perustuu usein aiemmin ilmoitettuun tietoon ennen kuin toimittajan vastaus
saadaan. Toimittajien toimitusvarmuutta mitataan OTA-mittarilla (eng. On-Time Arrival), jossa
tarkastellaan, ovatko toimittajien lähetykset saapuneet varastoon vahvistettuihin päivämääriin
mennessä. OTA on siis OTD:n osamittari ja tähän työhön on kerätty dataa koko vuoden 2018 ajalta.
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OTA-%

OTA-% viimeisimpään vahvistukseen

Vastaanotetut ostorivit ja OTA-toteumat.

OTA-mittaria tarkastellessa on syytä huomata, onko mittauksen kohteena ollut toimittajan
vahvistama ensimmäinen vai viimeisin toimitusaika. Jos ensimmäinen vahvistettu ajankohta muuttuu
esimerkiksi

myöhästymisen

johdosta,

siirtyy

lopullinen

pakkauspäivämäärä

PGI-päivää

myöhemmäksi. Toimittajat eivät kuitenkaan aina ilmoita mahdollisista myöhästymisistä, jolloin
pakkauspäivämäärät eivät päivity ja ostot jäävät roikkumaan työjonoon. Jonon kasvaessa ostajien
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työkuorma lisääntyy ja toimittajien suuntaan lähetetään toimitusaikakyselyitä, mutta toimenpide
sinänsä on turhaa työtä. Myös muissa tapauksissa - jos esimerkiksi vastaanottotarkastuksessa
havaitaan vaurioitunut osa - voidaan joutua odottamaan toimittajan vastausta turhan kauan.
Myöhästyneet ostorivit voidaan edelleen jakaa taulukon 3 mukaisiin luokkiin. Varaston kannalta
ongelmallisia ovat erityisesti kolmen päivän sisällä myöhästyneet rivit, sillä varastolla neljän päivän
käsittelyajasta joudutaan näiden osalta kirimään menetetty aika. Yli 10 päivää myöhästyneet rivit
ovat toiminnan kannalta haitallisimpia ja niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
Taulukko 3.

Myöhästyneet ostorivit luokittain.

KAIKKI
OSTORIVIT

MYÖHÄSTYNEET
OSTORIVIT

MYÖHÄSTYNEET
≤ 3 PV

MYÖHÄSTYNEET
4 - 10 PV

MYÖHÄSTYNEET
> 10 PV

34895

7693

2442

2468

2783

Varastolla lähetysten valmistumista pyydettyyn pakkauspäivään nähden seurataan OTO-mittarilla
(eng. On-Time Outbound). Kuvaajassa 2 on esitetty niin ikään vuoden 2018 ajalta kuukausittaiset
pakatut rivimäärät ja niiden rivien osuudet, joiden myöhästyminen on aiheutunut varastolla.
Tarkastelujakson aikana noin 86% kaikista riveistä pakattiin ajoissa.
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Pakatut rivit ja OTO-toteumat.
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Kuvaajasta huomataan, että rivimäärien vaihtelulla on vaikutusta lähetysten valmistumiseen
aikataulun mukaisesti. Toinen vaikuttava tekijä on varaston henkilöresurssit ja varsinkin äkillisten
poissaolojen sattuessa työjono kasvaa niin vastaanotossa kuin pakkaamossa. Viive voi pahimmillaan
olla yli vuorokauden ja toisinaan jonon purkaminen tehdään viikonloppuisin ylityönä.

5.3

Aiheettomat kiirehtimispyynnöt ja toistuvat ongelmatilanteet

Vaikka asiakkaita palvelevassa toiminnassa nopeus on valttia, on usein markkina-alueilta tulevat
kiirehtimispyynnöt enemmän seurausta toiminnan ajattelemattomuudesta, kuin todellisesta tarpeesta.
Tilausten turha kiirehtiminen työjonon ohi on pois muusta ajankäytöstä ja pahimmassa tapauksessa
aiheutetaan toisen tilauksen myöhästyminen. Kuluvalle päivälle saattaakin kertyä useita
pakkauspyyntöjä jo olemassa olevan työkuorman päälle. Aiheetonta kiirehtimistä on esimerkiksi
tilanne, jossa tilaukselle pyydetään välitöntä pakkausta ilman erityistä syytä, vaikka varsinainen
pakkauspäivä olisi tiedossa lähipäivinä. Koska tilausten priorisoinnille ei ole olemassa selkeitä
perusteita, on järjestelmän antamissa pakkauspäivämäärissä paljon liikkumavaraa.
Myyjien on mahdollista vaikuttaa pakkauspäivämääriin tekemällä tilaukseen ATP-tarkistuksen (eng.
Available to Promise), joka laskee nimikkeen saatavuusstatuksen perusteella riville arvioidun
toimitusajan. Jos nimike on saatavilla varastossa arvioitua ajankohtaa aiemmin, voi myyjä ajaa ATPtarkistuksen ja asettaa pakkauspäivämäärän aiemmaksi. Tästä syystä pyydetyt pakkauspäivämäärät
ovat monesti ennen laskettua PGI:tä. Ongelmana kuitenkin on, että tilausten looginen
pakkausjärjestys kärsii. Jos yhdelle nimikkeelle on olemassa useampi kuin yksi tilaus, tulisi tilaukset
pakata PGI-päivämäärien mukaisessa järjestyksessä. Koska näin ei aina tehdä, on lopputuloksena
virheellistä priorisointia ja kiirehtimispyyntöjä tarpeettomista syistä. Lisäksi vaarana on, että
pahimmillaan aidosti kiireelliset tapaukset hukkuvat muun massan sekaan.
Prosessissa syntyneet virheet ilmenevät usein vasta pakkauspyyntöä tehtäessä ja yleistä on, että
virheiden aiheuttamia ongelmatilanteita korjataan reaktiivisesti puuttumatta itse juurisyihin.
Erityisesti myyntien osatoimitusryhmittelyyn liittyy paljon epäselvyyksiä. Lähtökohtaisesti ne
myynnin rivit, joiden oletettu saatavuusajankohta on sama, asetetaan saman ryhmänumeron alle.
Rivien ryhmittely on ensisijaisesti markkina-alueen myyjän vastuulla, mutta toisinaan
osatoimitusjako tehdään erikseen asiakkaan pyynnöstä. Osatoimitusryhmittelyn vaikeudet juontavat
toimittajien myöhästymisiin ja siten epätarkkaan lähtödatan tietoon, jolloin suunnitellut
pakkauspäivämäärät eivät toteudu. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa yhdenkin myynnin rivin
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myöhästyminen aiheuttaa myös muiden samassa ryhmässä olevien rivien myöhästymisen. Tilaus on
voitu myös pilkkoa turhan moneen ryhmään, vaikka eri rivit olisivat pakkauspäivämäärien ja
saatavuuden puolesta mahdollista yhdistää yhteen toimitukseen. Osatoimitusryhmiä on toki
mahdollista päivittää jälkikäteen, mutta näin ei ole mahdollista aina tehdä, sillä tilauskannassa oleva
massa on valtava.
Myynnille syötetyt virheelliset tiedot ovat toimitusten valmistelussa merkittävä pullonkaula. Virheitä
syntyy osittain kiirehtimisen seurauksena, mutta syyt ovat myös luonnollisesti inhimillisiä. Myynnillä
voi olla esimerkiksi näppäilyvirhe tai yksittäinen puuttuva tieto, joka on unohtunut syöttää
käsittelyvaiheessa. Riveillä ilmenee ajoittain myös sinne kuulumattomia osia, kuten akkuja ja
paristoja, joita ei säädösten vuoksi voida toimittaa ilmateitse. Virheet syntyvät toisinaan vasta
varastolla ja huonoimmassa tapauksessa ne ulottuvat asiakkaalle asti. Kyseessä voi olla keräilyvirhe
tai pakkauksen aikana tulleet fyysiset vauriot, mitkä silloin tällöin jäävät huomaamatta.
Toistuvat virheet johtavat erinäisiin toimenpiteisiin, kuten reklamaatioiden tekoon ja ylimääräiseen
selvitystyöhön läpi toimitusketjun. Esimerkiksi varastolla väärin hyllytettyjä tai kerättyjä osia
ilmenee aika ajoin, mistä yleensä seuraa saldokorjausten teko ja vastineen järjestäminen. Lisäksi
toimittajien lähetyksissä on runsaasti epäselvyyksiä, mikä hidastaa nimikkeiden läpimenoa
vastaanotosta hyllypaikkoihin. Vastaanoton epäselvistä ostoriveistä kerätty data osoittaa, että
ongelmatapaukset liittyvät useimmin nimikkeiden puutteelliseen merkintään.
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Kuvaaja 4.

Pakkalistassa merkintävirheitä

Nimikkeittä väärä määrä

Nimikkeet merkitty puutteellisesti

Nimike/paketti vaurioitunut

Väärä toimituskohde/varasto

Muu syy

Vastaanoton epäselvät ostorivit.

Perusteelliset merkinnät ovat pakkausta ajatellen erityisen tärkeitä. Nimike voi esimerkiksi
muodostua kahdesta osasta, jolloin joko molemmissa on oltava oma nimiketarransa tai
vaihtoehtoisesti osat on jo liitetty yhteen ja merkitty yhdellä tarralla. Toimittajat eivät näin kuitenkaan
aina tee ja virhe toistuu herkästi pakkausvaiheessa. Myöskään SAP:sta ei löydy suoraa indikaatiota,
mikä ilmoittaisi tietystä spesifikaatiosta. Tästä olisi suuresti apua toimitusten valmistelussa, jolloin
pakkauspyyntöihin saataisiin yksiselitteiset ohjeet mahdollisten virheiden ennaltaehkäisemiseksi.
Virheitä muodostuu etenkin myynnin ja oston välisessä rajapinnassa, jossa on paljon ongelmia
ratkaistavaksi. Hyvänä esimerkkinä on turhien peräkkäisten pientilausten tekeminen halvoille
varaosille, mikä aiheuttaa ylimääräisiä laskutuskustannuksia. Myös rahtikustannukset nousevat
pilviin, jos toimitusreitille ei löydy runkokuljetusta. Ostotilauksia on jossain määrin keskitetty
minimitilausperiaatteella, mutta nimikkeiden saldojen määrittely vapaan ja myynnin varaston välillä
on aiheuttanut runsaasti ongelmia. Jos nimikkeen minimitilauseräkoko on esimerkiksi 10 kappaletta
ja sille on olemassa kahden kappaleen myyntitilaus määriteltynä myynnin varastoon, tulisi loput 8
kappaletta ostaa vapaaseen varastoon. Monesti käy kuitenkin niin, että kaikki nimikkeet ostetaan
myynnin varastoon ja oikaisukeinona joudutaan jälkikäteen tekemään manuaalisia saldosiirtoja.
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Suuremmissa projektitoimituksissa tämän kaltaisten virheiden korjaaminen kestää jo huomattavasti
kauemmin. Myynnit ja ostot eivät myöskään ole linkissä toisiinsa, eli myynnin tunnistenumeron
perusteella ei voida suoraan nähdä sille kiinnitettyä ostoa eikä toisin päin.
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6

AUTOMAATION MAHDOLLISUUDET OSANA TOIMITUKSIA

Toimitukset asiakkaalle luodaan SAP:ssa ja näkyvillä olevat myynnit ulottuvat pyydetyn GI-päivän
mukaan kuukauden päähän. Tämän ohella on nähtävissä myös alkuperäinen laskettu PGI-päivä.
Lähtökohtaisesti jos toimittajan lähetys on aikataulussa, jää varastolle 4 päivää käsittelyaikaa
sisältäen vastaanoton, hyllytyksen, keräilyn ja pakkauksen. Tilauksia voidaan pakkauttaa kuluvalle
päivälle klo 13 asti ja tämän ajankohdan jälkeen tulevista pakkauspyynnöistä on sovittava erikseen
varaston kanssa. Lisäksi jos toimitus vaatii puulaatikon valmistusta, on pakkaukseen varattava
riittävästi aikaa ja siten pakkauspyynnöt on tehtävä hyvissä ajoin. Tilausten pakkauttaminen on
toimitusvaiheen osaprosessi ja siihen kuuluvia työvaiheita käydään läpi luvussa 6.1. Tämän jälkeen
analysoidaan automaation lähtökohtia, mahdollista toteutustapaa, sekä potentiaalisia hyötyjä.

6.1

Tilausten pakkauttaminen

SAP:n tilauskannassa näkyvistä myynneistä ilmenee muun muassa rivinumero, osan nimi ja koodi,
myynnille pyydetty määrä ja käytettävissä oleva saldo, kohdemaa ja toimitusehto. Ennen toimituksen
ensimmäistä tallennuskertaa tulee tarkistaa, että oikea määrä nimikkeitä kiinnittyy myynniltä
toimitukseen. Toimitus luodaan valitsemalla rivit ja vahvistetaan haluttu pakkauspäivämäärä, jolloin
toimitus nousee varaston työlistalle.
Kun pakkauspäivämäärä on vahvistettu, päästään toimituksen yleisnäkymään, josta ilmenee
pakattavat rivit kappalemäärineen. Jotta pakkauspyyntö voidaan tehdä, on nimikkeet oltava
hyllytettyinä. Hyllypaikat ilmoitetaan ”Transfer Order” -numerosarjan alla, joka generoituu
automaattisesti, kun toimitus on ensimmäisen kerran tallennettu. Varaston hyllypaikat on jaettu
korkeahyllypaikkoihin sekä pienhyllyihin, josta kerätään käsin. Saman TO-numeron alle tulevat ne
nimikkeet, jotka kuuluvat samaan hyllytyyppiin, eli samalla toimituksella voi olla maksimissaan
kaksi TO-numeroa.
TO-numerot kopioidaan ja liitetään pakkauspyynnön ohjekenttään ”Packing Instructions”, joka
näkyy myös varastolla SAP:n työlistalla. Ohjeisiin voidaan laittaa myös lisähuomioita, jos varaosa
on esimerkiksi suojattava vedeltä. Tämä kuitenkin edellyttää, että myyjä on jättänyt erillisen
maininnan kohtaan ”Shipping Instructions”. Kaikilla osilla on oltava ilmoitettu paino ja jos tieto
puuttuu, tulee pakkausohjeissa pyytää osan punnitusta ja painon päivitystä järjestelmään. Euroopan
ulkopuolelle meneville toimituksille valitaan kuljetusmuodoksi joko ”By Air” tai ”By Sea”. Jos
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kyseessä on standarditoimitus, valitaan kuljetusmuoto rivien kokonaispainon mukaan ja painon
ollessa alle 100kg on kuljetus aina lentorahtina. Euroopan sisäisille standarditoimituksille (Suomen
ulkopuolella) valitaan kuljetusmuodoksi ”By Truck”. Kuljetusmuodon valinta on prosessin mukaan
myyjän vastuulla, mutta tietoa ei ole aina syötetty tai se on ristiriidassa ilmoitettuun kokonaispainoon
nähden. Lopuksi toimitus tallennetaan toisen kerran ja pakkauspyyntö tulostetaan varastolle. Prosessi
tilausten

pakkauttamisesta

kokonaisuudessaan

voidaan

muodostaa

kuvan

16

mukainen

työnkulkukaavio.

M YYNTI
(TUK I )

DEL I VERY
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Tallenna tilaus

Tee korjaukset

Valitse tilaus

Vahvista
pakkauspvm

Hae
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Tarkista muut
tiedot

VARASTON
TYÖNTEK I JÄ

Tulosta
pakkauspyyntö

Kerää
hyllypaikat

Pakkaa ja
kuittaa
toimitus

Kuva 16. Pakkauttamisprosessin työnkulku.

Varaston keräilijä syöttää pakkauspyyntöön liitetyt TO-numerot SAP:iin ja tulostaa keräilylistan,
josta näkyy kerättävät hyllypaikat. Kun osat on kerätty hyllypaikoilta, keräilijä kuittaa TO-numeron
vahvistetuksi SAP:ssa. Osat pakataan ja paketin tiedot tallentuvat kohtaan ”Handling Unit”. Paketti
kuitataan vielä lähetysvalmiiksi ja mukaan liitetään pakkalista. Toimitukseen tehtyjä toimenpiteitä
kokonaisuudessaan on helpointa tarkastella ”Document flow” -näkymästä (kuva 17).

Myynnin
numero

Toimitusnumero

TO-numeron
vahvistus

Paketin tiedot

Toimituksen
kuittaus

Kuva 17. Toimituksen valmistelun vaiheet.

Mikäli toimitukseen halutaan tehdä muutoksia, tulee tehtyjä toimenpiteitä purkaa käänteisessä
järjestyksessä alkaen oikealta. Yleensä pelkän vahvistuksen purkaminen riittää, jos paketin tietoihin
on syötetty esimerkiksi väärä mitta tai paino. Tällöin oikea tieto korjataan SAP:iin ja tarvittaessa
tulostetaan uusi pakkalista. Mikäli toimitus on luotava järjestelmässä kokonaan uudestaan, tulee
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Delivery Plannerin ottaa Handling Unit:sta kuvakaappaus ja syöttää paketin tiedot uuteen
toimitukseen.
Pakkauspyynnöt varastolle tehdään yleensä etupainotteisesti 4-5 vuorokauden päähän ja yhden
työpäivän aikana tehtäviä pakkauspyyntöjä kertyy useita kymmeniä. Myös SAP:n tilauskanta vaatii
päivän aikana päivittämistä, jotta rivikohtaiset saldot näkyvät oikein. Saldoille kirjattujen
nimikkeiden hyllytys saattaa kuitenkin olla kesken, jota ei näe suoraan tilauskannasta, vaan vasta sen
jälkeen, kun haluttu pakkauspäivämäärä on vahvistettu ja toimitus tallennettu ensimmäisen kerran.
Nykytilanteessa toimitus voidaan tehdä valmiiksi, jos pakattavat rivit ovat saldoilla, mutta lopullista
pakkauspyyntöä ei voida tulostaa ilman TO-numeroa. Tästä syystä on usein helpompi odottaa osien
hyllytystä ja tehdä pakkauspyyntö yhdellä kertaa valmiiksi. Kuluvalle työpäivälle tehtävien
pakkausten osalta hyllytysvaihe teettää kuitenkin turhaa työtä, sillä nimikkeet kerätään nopeasti
hyllytyksen jälkeen paikoiltaan. Jos vastaanotto- ja pakkauspäivämäärä on sama, olisi loogisempaa
siirtää nimike vastaanotosta suoraan pakkaamoon ilman, että sitä tarvitsisi ensin hyllyttää. Työaikaa
säästyisi erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa pakattavat rivit sisältävät molempia hyllytyyppejä,
sillä hyllypaikat sijaitsevat fyysisesti kauempana toisistaan.
Pakkauspyyntöjen tekoa helpottaisi huomattavasti, jos TO-numeron perusteella voisi hakea myös
vastaanotosta ohjattavat nimikkeet. Tällöin TO-numeroa ei liitettäisi pakkauspyynnön ohjekenttään,
vaan se luodaan vasta keräilylistaa tulostettaessa. Ongelmana kuitenkin on, että vastaanotetuille
nimikkeille on olemassa jo TO-numero, jonka perusteella hyllytys tehdään. Eli jos vastaanotosta
haluttaisiin siirtää nimike suoraan pakkaamoon, loisi järjestelmä myös tälle välille oman TOnumeronsa. Lisäksi samalla ostonumerolla voi olla useampi myynti ja kuten aiemmin mainittiin, ei
ostoilla ja myynneillä ole olemassa selkeää linkkiä. Täten tilauksia pakattaessa rivejä ei ole
mahdollista erotella suoraan ostonumerosta. Hyllytystä tulisi kuitenkin jossain määrin karsia ja jos
asiaan saadaan tulevaisuudessa ratkaisu, on myös pakkauttamisprosessia järjestettävä uudelleen.

6.2

Automaation toteutuksen määrittely

Automaation toteutustavan määrittelyssä keskeistä on tunnistaa automatisoitavan prosessin
ominaisuudet. Vaikka tilauksia käydään läpi päivämääräjärjestyksessä, on huomiota kiinnitettävä
erityisesti osatoimitusjakoihin. Jos rivejä olisi mahdollista yhdistää isompiin toimitusryhmiin, on
myynnin tuen kautta hyvä varmistaa ovatko nämä ajan tasalla. Rivien yhdistämisellä vältetään turha
ylimääräinen käsittely niin varastolla kuin pakkauspyyntöjen teossa. Näin ei tarvitse aina toimia, vaan
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ainoastaan niiden tapausten kohdalla, joiden korjaaminen nopeuttaisi selvästi pakkauttamista. Vastuu
tilausten seurannasta ja niihin tehtävistä toimenpiteistä on kuitenkin joka tapauksessa myynnillä.
Pakkauttaminen tehdään myynnille syötettyjen tietojen mukaan ja jos näissä tiedoissa on puutteita,
on korjaukset tehtävä ennen pakkauttamista. Myynnillä ilmenevät virheet tulevat esiin heti prosessin
alussa ja jotta prosessia on mahdollista jatkaa, on myyjän huolehdittava niiden korjaamisesta. Myyjän
on kuitenkin saatava tieto Delivery Plannerilta, sillä tilausta valittaessa SAP:n näyttämä virheilmoitus
ei kanavoidu myynnin tukihenkilölle. Riippuen virheen luonteesta, voi järjestelmä antaa pelkän
ilmoituksen tai blokata toimituksen luonnin, jolloin prosessi pysähtyy. Automaation kannalta
ongelmallista on, että virheet huomataan usein vasta siirryttäessä pakkauttamisprosessiin. Koska
virheet ovat tapauskohtaisia ja niiden sisältö ei ole aina yksiselitteinen, on ihmisen väliintulo
välttämätöntä prosessin jatkuvuuden kannalta.
Suurimmassa

osassa

tapauksista

pakkauspäivämäärät

vahvistetaan

järjestelmän

antaman

päivämäärän mukaan, mutta myynnin tuen pyynnöstä pakkauttaminen voidaan kiiretilanteissa tehdä
aiemmin. Muitakin poikkeustapauksia tulee väistämättä. Nämä on jatkossakin käsiteltävä
manuaalisesti, sillä automaatiossa tapahtumien on oltava ennalta tiedossa. Siksi toimituksen
manuaalinen tallentaminen on vähemmän riskialtis sille, että ongelmia syntyisi myöhemmin. Kun
pakkauspäivämäärä vahvistetaan ja toimitus luodaan, on tähän mennessä tarkistettu, että halutut rivit
kiinnittyvät toimitukseen eikä myynnillä ilmene ristiriitaisuuksia.
Pakkauttamisprosessissa tarve ihmisen osallisuudelle vähenee mitä pidemmälle prosessia edetään.
Toimituksen sisällä tarkistettavat tiedot noudattavat samaa kaavaa alkaen TO-numeron hakemisesta.
Automatisoinnin potentiaalinen aloituspiste kohdistuukin vaiheeseen, jolloin toimitus on luotu. Eli
ihmisen ei tarvitsisi tästä eteenpäin jatkaa prosessia, vaan voidaan palata tilauskantaan ja valita
seuraava pakkautettava myynti. Pakkausohjeiden tekoa varten ohjelmistorobotti olisi sopiva
automaatiotyökalu.
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M YYNTI
(TUK I )

DEL I VERY PL ANNER

Tallenna tilaus

Tee korjaukset

Vahvista
pakkauspvm

Valitse tilaus

Hae
TO-numero

OHJEL M I STOROBOTTI

Tarkista muut
tiedot

Tulosta
pakkauspyyntö

Kerää
hyllypaikat

VARASTON
TYÖNTEK I JÄ

Pakkaa ja
kuittaa
toimitus

Kuva 18. Ohjelmistorobotin hyödyntäminen pakkauttamisprosessissa.

Tilausten pakkauttamisvaihetta automatisoitaessa lähtökohtana on, että prosessin kulkua ei muuteta,
vaan eri vaiheiden suorittamista siirretään pois ihmiseltä. Ohjelmistorobotti toimii prosessissa
avustavana työkaluna tehden manuaaliset vaiheet samalla tavalla, kuin ihminen on aiemmin tehnyt.
Robotti saa syötteen luodusta toimitusnumerosta ja sen tehtävänä on varmistaa, että pakkauspyyntö
tulostetaan oikeilla tiedoilla. Käytännössä ainut minimivaatimus pakkauttamiseen on, että kaikki rivit
ovat TO-numeron alla. Muussa tapauksessa prosessia on turha jatkaa ja helpointa on perua koko
toimitus, jolloin rivit palautuvat SAP:n tilauskantaan. Painotiedon puuttuessa robotti kirjoittaa
pakkausohjeisiin punnituspyynnön osanumeroineen. Automatisoitaville vaiheille on mahdollista
kirjoittaa tarkat ehtolauseet ja polut kuvan 19 mukaisesti.

Hae TO-numero

Löytyykö TO?

Kyllä

Tarkista muut
tiedot

Painot oikein?

Ei

Ei

Peru toimitus

Pyydä punnitusta

Kuva 19. Ohjelmistorobotin työnkulku.
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Kyllä

Tulosta
pakkauspyyntö

Ohjelmistorobottia voidaan hyödyntää myös tiedon hakemiseen, josta olisi hyötyä tiettyjen
kohdemaiden toimituksissa. Esimerkiksi Venäjä ja Kazakstan vaativat valokuvan jokaisesta
toimitettavasta nimikkeestä. Nämä joudutaan yksitellen tarkistamaan ja kuvattomista nimikkeistä on
tehtävä listaus pakkausohjeisiin. Vastaavasti tietyt Saudi-Arabian asiakkaat tarvitsevat tiedon
nimikkeiden alkuperämaista. Suurissa tilauksissa lisätietojen hakeminen on työlästä ja virheen
sattuessa myös jälkikorjaukset voivat viedä suhteettoman paljon aikaa. Ohjelmistorobotti pystyisi
tekemään saman työn tehokkaammin ja virheettömästi vapauttaen ihmisen resursseja muiden
asioiden hoitamiseen.
Ohjelmistorobotin kehittämisen tarkkoja kustannuksia on haasteellista määrittää, sillä kulut
muodostuvat useasta eri muuttujasta. Jos kehitys tehdään organisaation sisällä, muodostuu kulut
prosessiosaajan tai sisäisen kehittäjän työajasta. Ulkoistustapauksessa mukaan lasketaan kehittäjän
kustannus, infra ja käytettävien ohjelmistojen lisenssi. Kuluihin vaikuttaa myös robotin kehittämiseen
tarvittava aika. Kehitettyä robottia voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää pohjana uusien
robottien kehittämiseen, mikäli käyttökohteita ilmenee myös muihin tarpeisiin. Tämä mahdollistaa
suhteellisen nopean käyttöönoton yksittäiselle robotille.

6.3

Jatkokehittäminen ja tavoitetilan kuvaus

Myyntien

käsittely

toimitusvaiheessa

pakattavaksi

perustuu

suurilta

osin

annettuihin

pakkauspäivämääriin, mutta joissain tilanteissa myyntejä priorisoidaan eri tavalla. Yhdelle
nimikkeelle voi olla samanaikaisesti useampi tilaus, mutta jokaiselle tilaukselle ei välttämättä löydy
saatavuutta niiden pakkauspäivinä. Prosessin mukaan tilaukset pakattaisiin päivämääräjärjestyksessä,
mutta tilausten luonteesta riippuen voidaan toimia eri tavalla. Esimerkiksi takuutoimitukset halutaan
pakattavaksi mahdollisimman pian, mikäli aiemmin on toimitettu väärä tai viallinen osa ja siten
halutaan korvata aiheutettu huono kokemus asiakkaalle. Sama pätee myös silloin, jos asiakkaalla
ilmenee laitteistovika tai joku muu katkos, minkä vuoksi varaosa tarvitaan erityisen nopeasti paikan
päälle.
Tieto kiireellisestä tapauksesta saadaan yleensä myynnin tukihenkilöltä, mutta tieto ei tule aina
tarpeeksi ajoissa ja huonoimmassa tapauksessa lähetysvalmiita paketteja joudutaan purkamaan ja
järjestämään uudelleen. Tästä syystä myös järjestelmän sisälle tarvittaisiin selkeämpi indikaatio
identifioimaan korkeamman prioriteetin tilaukset muista. Saldot on toki mahdollista kiinnittää
myynnin varaston taakse, mutta koska toimenpidettä ei ole sisäistetty kunnolla, on asian kanssa
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jouduttu tekemään ylimääräisiä korjausliikkeitä. Lisäksi vapaasta varastosta toimitettavista tilauksista
jotkut saattavat olla aidosti kiireellisiä, jolloin yksittäisen tilauksen ohjaaminen jonon ohi on myyjän
ilmoituksen varassa. Ongelmana kuitenkin on, että ATP-tarkistusten mielivaltainen käyttö ja
aiheettomat kiirehtimispyynnöt aiheuttavat jatkuvasti pakkauspäivämäärien muuttumista, mikä
edelleen vaikeuttaa tilausten priorisointia.
Toimitusten organisointia olisi mahdollista kehittää asettamalla pakkauspäivämäärien tueksi myös
muita prioriteetteja. Kiireellisten tai muutoin poikkeuksellisten tapausten tunnistaminen hyvissä ajoin
olisi erityisen tärkeää, mikä voitaisiin määritellä esimerkiksi tilauksen tyypin mukaan. Jos tietylle
nimikkeelle ei löydy saatavuutta kaikkiin tilauksiin, tulisi korkeamman prioriteetin tapaukset olla
etukäteen määritettyinä. Tällöin järjestelmä huomauttaisi ennen toimituksen luontia mahdollisesta
päällekkäisyydestä ja tarvittaessa voidaan vielä myynnin tuen kautta varmistaa oikea järjestys.
Toisaalta pakkauspäivämäärät eivät saisi olla liian kaukana toisistaan, vaan menettelytapa koskisi
esimerkiksi samalla viikolla olevia tilauksia. Toinen varteenotettava prioriteetti olisi asiakkaiden
luokittelu niiden liiketoiminnallisen merkittävyyden mukaan, eli etusijalla olisivat suurimmat
asiakkaat sekä ne, joilla kasvupotentiaali on korkein. Nykyisessä systeemissä tämän tapaista
luokittelua ei ole lainkaan, mutta kriteerien tarkempi määrittely kuuluu markkina-alueen
hoidettavaksi. Asiakkaiden arvottamisesta samalle viivalle olisi joka tapauksessa päästävä eroon.
Myös tilausrivien ryhmittelyn ongelmakohtia tulisi korjata painottamalla selkeämmät säännöt
tilanteisiin,

joissa

alkuperäiset

pakkausajankohdat

eivät

toteudu.

Erityisesti

toimittajien

myöhästymiset aiheuttavat sen, että myyjän asettamat osatoimitusryhmät jäävät roikkumaan SAP:n
tilauskantaan ja myöhästyvät lasketusta PGI-päivästä. Yhtenä vaihtoehtona olisi automaattinen
toimenpide, jossa myöhässä olevat rivit irrotettaisiin joko omaksi ryhmäkseen tai toiseen jo olemassa
olevaan osatoimitukseen viimeistään pakkauspäivänä. Tämä edellyttäisi automaatiota myös ATPtarkistukseen, jotta myöhästyneiden rivien pakkauspäivät siirtyvät. Tällä tavalla myöhästymisiä
kokonaisuudessaan olisi mahdollista kitkeä ja mitattu OTD kohentuisi. Toisaalta rivien pilkkominen
pienempiin toimituksiin kasvattaa kustannuksia ja on mahdollista, että asiakas noutaa tilauksensa
vasta siinä vaiheessa, kun kaikki rivit on toimitettu sovittuun paikkaan.
Tiettyjä ominaisuuksia omaavat nimikkeet aiheuttavat rajoitteita ohjelmistorobotin hyödyntämisen
suhteen. Nykyprosessissa robotin olisi osattava tulkita myynnin lisätiedoissa annetut ohjeet
pakkaamista varten, mutta koska tietoja ei dokumentoida strukturoidussa muodossa, ei robotti kykene
käsittelemään niitä. Tästä syystä olisi tärkeää, että tieto dokumentoidaan lähtödataan. Myös
pakkauspyynnöstä tai keräilylistasta tulisi suoraan näkyä, mikäli toimituksella oleva nimike vaatii
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erityiskäsittelyä. Kun tieto saadaan suoraan järjestelmästä, ei erillisiä ohjeita tarvitsisi kirjoittaa
pakkauspyyntöön. Tämä säästäisi työntekijöiden aikaa parantaen myös toimitusprosessin läpimenoa.
Myös nimikkeiden mittadimensioita tulisi hyödyntää osana toimitusten suunnittelua, mikä
edesauttaisi erityisesti osatoimitusten jakoa. Hiljattain on otettu käyttöön toimintamalli, jossa
toimittajalta vastaanotettu lähetyksen sisältö mitataan ja mikäli mittadimensiot ylittävät
lentorahdeissa määritetyn lisäkustannusrajan, merkitään nimike ylisuureksi tunnuksella ”Oversize”.
Ideana on, että ylisuuret nimikkeet voidaan eritellä muista riveistä, jotta rahtikustannukset pysyisivät
maltillisina. Näin osatoimituksia on mahdollista järjestää järkevämmin myös nimikkeiden fyysisten
ominaisuuksien puolesta. Nämä tulisi tarkistaa ennen tilauksen vahvistamista ja kunhan ohjeistus
tavoittaa myös markkina-alueet, tulee asia selkeytymään tulevaisuudessa.
Tavoitetilassa ohjelmistorobotti kykenisi tekemään pakkauttamisprosessin alusta loppuun ilman
ihmisen osallistumista. Koko prosessin läpivienti ohjelmistorobotilla ei ole kuitenkaan vielä
realistista, sillä toiminnassa riittää monilta osin kehitettävää. Ihmisen on jossain määrin mahdollista
havaita tietyt ongelmanaiheuttajat, kuten virheellinen saldomäärittely tai epäselvä osatoimitusjako,
mutta ohjelmistorobotti ei kykene ajattelemaan samalla tavalla. Jokaiselle ongelmatilanteelle olisi
määritettävä oma ratkaisupolkunsa. Näitä ei ole dokumentoitu riittävän tarkasti prosessimalleihin,
jotta samat ohjeet pystyttäisiin konfiguroimaan ohjelmistorobotille. Lisäksi lähtödatan laatu ei ole
sillä tasolla, että ohjelmistorobotin toimintavarmuus olisi riittävän korkea. Haasteellisuutta lisää
myös se, että prosessin kriittisin vaihe on arvoketjussa tilauksen ja toimituksen välisessä rajapinnassa.
Ongelmien ratkaisussa ohjelmistorobotti ei pysty korvaamaan poikkifunktionaalista yhteistyötä.
Autonomisesti toimivan ohjelmistorobotin olisi osattava järjestää pakkaukset järkevästi kuluvalle
työpäivälle. Vaikka pakkauspyyntöjä voidaan tehdä klo 13 asti, on suurimmat tilaukset ajoitettava
tätä ajankohtaa huomattavasti aiemmin. Tietyt reunaehdot olisi mahdollista asettaa painotietojen
mukaan, mutta pakkaukseen varattava aika riippuu myös rivimäärien suuruudesta. Mittatietojen
avulla olisi mahdollista ennakoida, kuinka monta ja minkä kokoista pakettia tarvitaan tilausta kohden.
Toisaalta kokeilemisen arvoista olisi järjestää pakkauttamiset aikaisintaan seuraavalle työpäivälle.
Näin varastolla työkuorman hallinta helpottuisi ja ainoastaan hätätapauksessa otettaisiin tilaus
käsittelyyn kuluvalle päivälle. Tämä olisi konkreettinen keino myös aiheettoman kiirehtimisen sekä
virheiden kitkemiseksi pidemmällä tähtäimellä.
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7

YHTEENVETO JA POHDINTA

Tässä työssä tutkimuskohteena oli globaalin teknologia-alan organisaation varaosatoimitusketju.
Toiminnan jäsentämiseksi hyödynnettiin kirjallisuuden pohjalta uimaratakaaviota, jossa esitettiin
tilaus-toimitusketjun tärkeimmät prosessit ja niiden kulku eri vastuualueiden läpi. Nykytilan analyysi
rajattiin koskemaan ketjun loppupäätä tarkastelemalla toimitusprosessia. Analyysin keskiössä olivat
prosessin ongelmakohdat ja niiden tunnistamiseksi työssä haastateltiin osallisia eri yksiköistä ja
kerättiin dataa järjestelmistä. Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin toiminnallinen tapaustutkimus,
sillä osa havainnoista perustuu myös tekijän omakohtaiseen kokemukseen.
Kirjallisuudesta kerätyt havainnot tukivat tutkittavien ilmiöiden ymmärtämistä. Prosessi on
käsitteenä moniulotteinen ja sen tulkintatapa riippuu paljon käsiteltävästä kontekstista.
Tulkintatavoille yhteistä kuitenkin on, että prosessilla on aina olemassa selkeät aloitus- ja
päätöspisteet. Tässä työssä prosessi määriteltiin koostuvan tietystä tapahtumasarjojen ketjusta, jossa
keskeistä oli tunnistaa prosessin osalliset ja niiden tärkeimmät tehtävät. Eri roolien ymmärtäminen
taustoittaa hyvin prosessin automatisoinnin lähtökohtia.
Työn tavoitteena oli tunnistaa keskeisimmät kehittämiskohteet sekä automatisoinnin mahdollisuudet
koskien varaosatoimitusten järjestämistä. Työlle asetettiin lisäksi kaksi tutkimuskysymystä. Työn
ensimmäinen tutkimuskysymys käsittää nykytilan analyysin. Toisessa tutkimuskysymyksessä
puolestaan pohditaan automatisoinnin hyödyntämistä osana toiminnan kehittämistä. Alla on koottu
tärkeimmät havainnot kunkin tutkimuskysymyksen kohdalla.
•

Mitä ongelmakohtia varaosatoimitusten järjestämisessä on ja miten niitä voidaan
ratkaista?

Lähtödatan laatu ja sen hallinta on niin automatisoinnin kuin muunkin toiminnan kannalta kriittistä.
Erityisesti nimikekohtaisten tietojen dokumentoinnissa riittää kehitettävää. Kuten aiemmin todettiin,
ovat erityispiirteitä omaavat varaosat automatisoinnin toteutuksen puolesta ongelmallisia. Koska
kaikkia tarvittavia tietoja ei löydy nimikkeen datasta, on lisähuomiot lisättävä manuaalisesti niin
myynneille kuin pakkausohjeisiin. Tieto tunnetuista poikkeustapauksista tarvittaisiin järjestelmän
sisälle, mikä säästäisi työaikaa ja pienentäisi mahdollisen virheen syntymistä. Ylisuurten nimikkeiden
dokumentointi on kuitenkin osoitus oikeasta kehityssuunnasta.

51

Työssä esitettiin kehittämistoimenpiteitä myös tapaan, jolla toimituksia järjestetään. Vaikka osalla
tilauksista on korkeampi kiireellisyysaste, on toimitusten ajankohta järjestelmän mukaan sidottu
pakkauspäivämääriin. Kiireellisten tilausten käsittelyyn tarvittaisiin selkeämpi toimintamalli, jonka
lähtökohtana on asiakkaan tarve. Toisaalta tulisi myös varmistaa palvelun saatavuus niille asiakkaille,
joiden liiketoiminnallinen vaikutus ja potentiaali on suurin. Juuriongelmat liittyvät joka tapauksessa
toimitusaikojen pitkittymiseen ja siksi lähtödatan toimitusaikatieto on usein liian optimistinen.
Luvatuissa toimitusajoissa pysyminen edellyttää panostuksia etenkin toimittajayhteistyön
kehittämiseen.
•

Miten automatisointia voidaan hyödyntää osana kehittämistä?

Automatisoitavan kohteen tarkastelussa painotettiin prosessin toistuvuutta, sekä ihmisen tekemän
työn tarvetta kussakin työvaiheessa. Siksi prosessin vaiheiden yksityiskohtainen läpikäynti on
välttämätöntä. Tilauksia pakattaessa prosessi toistaa samaa työnkulkua pois lukien tietyt
erityistapaukset, kuten alkuperämaiden ja valokuvien tarkistus. Koko prosessille muodostettiin
työnkulkukaavio, josta ilmeni prosessin osallisten vastuut sekä näille osoitetut työvaiheet. Tehtyjen
havaintojen perusteella koko prosessin automatisointia ei kannata tehdä. Ihmisen osallistumista
tarvitaan prosessin alkupäähän, jotta virheet saadaan korjattua ja toimitus tallennettua oikeilla
lähtötiedoilla. Sen sijaan pakkausohjeiden tekeminen ei käytännössä vaadi erityisiä taitoja, sillä tietoa
haetaan ja käsitellään määrätyissä paikoissa. Työn tuloksena esitettiin prosessin loppuosan
automatisointia ohjelmistorobotilla, jonka tarkoituksena on tehdä pakkausohjeet.
Esitetty ratkaisumalli toimii lähtökohtana automaation jatkokehittämiselle. Ohjelmistorobotin etuna
on, että sen toiminta-aluetta voidaan myöhemmin laajentaa, mikäli prosessiympäristö tämän sallii.
Ohjelmistorobotti on kuitenkin virheherkkä tilanteisiin, jossa tieto ei ole haettavissa strukturoidussa
muodossa. Erityisesti tiedon manuaalisesta syöttämisestä myynnin tekstikenttiin tulisi päästä eroon.
Kuten aiemmin todettua, jos lähtödata ei ole ajan tasalla, tulevat samat ongelmat olemaan edelleen
pinnalla. Prosesseja on niin ikään kehitettävä määrätietoisesti, jotta automaation hyödyistä saadaan
mahdollisimman paljon irti. Tämä mahdollistaa automaatioratkaisujen potentiaaliset käyttökohteet
laajemmin myös muualla toimitusketjussa.
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LIITTEET
Liite 1. Toimitusketjun prosessien haastattelurunko
•

Mitkä ovat prosessin tärkeimmät tehtävät/vastuualueet?

•

Miten prosessi toimii – mistä alkaa ja mitä vaiheita pitää sisällään?

•

Mitkä muut sidosryhmät osallistuvat prosessiin ja miten?

•

Miten prosessin suoritusta mitataan?

•

Mitä haasteita/ongelmakohtia tulisi ratkaista?

Liite 2. Haastattelu datan hallinnasta
•

Mihin eri järjestelmiin data on hajautettu ja millaista dataa kussakin järjestelmässä on?

•

Miten datan laatua hallinnoidaan ja mitkä tekijät vaikuttavat datan laatuun?

•

Mitä ongelmia datan käsittelyyn liittyy ja kuinka niitä on ratkaistu?

Liite 3. Haastattelu ohjelmistorobotiikasta
•

Miten ohjelmistorobotit toimivat?

•

Miten kehityskustannukset muodostuvat? Yhden ohjelmistorobotin kustannusarvio?

•

Miten ohjelmistorobotilla saavutettavia hyötyjä mitataan?

