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ja siihen liittyviä prosesseja tietoyhteiskunnan ja teknologian kehittymisen tuomien mahdollisuuksien avulla. Tiedolla johtaminen onkin monen yrityksen yksi kärki prioriteeteista puhuttaessa liiketoimintaan liittyvistä lähiajan painopistealueista. Monissa yrityksissä raportoinnin ja
analytiikan ympärille on rakennettu ratkaisuja, joiden avulla on esimerkiksi hyödynnetty arvoja toimitusketjujen tehokkuuden mittaamista.
Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää raaka-aineen mittauksen ja vastaanoton tehokkuutta
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Today's companies have increasing demand to develop their own business and business-related
processes, which the evolving information society and new technology providing. Data driven
management is one of the top priorities for many companies when it comes to short-term business-related priorities. Many companies have built solutions around reporting and analytics, for
example, utilized measuring the efficiency of value- and supply chains.

The purpose of the master thesis is to determine the lead time, which explains the efficiency of
raw material measurement and mill consumption in Stora Enso's Finnish mills that use pulpwood and by-products. The study was conducted as a mill specific case study. Lead time analysis was designed by using theoretical literature and topic related researches from the supply
chain and business intelligence field. Theoretical framework used lead time analysis data collected from mills consumption system database for time period from 1.1.2018 to 24.9.2019.

The results of the study came out that there are noticeable differences in the lead times of mill
terminals. This should be one of the focus areas for future development projects and additional
research cases from the principal's point of view.
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1 JOHDANTO
Tietoyhteiskunnan ja teknologian kehittymisen myötä yhä nopeammin muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa on yrityksillä noussut enenevässä määrin tarpeita kehittää omaa liiketoimintaa ja siihen liittyviä prosesseja. Myös ohjelmistotuottajat ovat heränneet näihin uusien teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ohjelmistotuottajien voimakas panostus uusien tuotteiden kehittämiseen lisää samalla yrityksien mahdollisuuksia löytää omiin tarkoitusperiin soveltuvia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja analysointiin.

Myös yrityksissä tiedon analysoinnin ympärille rakennetut ohjelmistokokonaisuudet ja teknologiaratkaisut on viime vuosien ehkä yksi voimaikkaimmin panostettu osa-alue. Liiketoiminnan
prosesseista kerätyn datan pohjalta eri tarkoituksiin ja tarpeisiin jalostetut raportit ovat viimeisten vuosien aikana ottaneet jättiloikan yrityksien strategiatyössä. Yrityksissä datan jalostaminen
on tunnistettu yhdeksi liiketoiminnan kehityksen ja kehittämisen tukipilariksi. Monissa yrityksissä raportoinnin ja analytiikan ympärille on rakennettu ratkaisuja, joita esimerkiksi on hyödynnetty arvo- ja toimitusketjujen tehokkuuden mittaamiseen. Käsite tiedolla johtaminen onkin
monen yrityksen ’huulilla’ puhuttaessa liiketoimintaan liittyvistä lähiajan painopistealueista.

Tämä diplomityö käsittelee puupohjaisen raaka-aineen vastaanottoa ja tehdasalueen sisällä olevaa terminaalialueeseen liittyvää läpimenoaikaa Stora Enson kuitupuuta ja mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteita käyttävissä tehtaissa Suomessa. Karkealla määrittelyllä läpimenoaika
koostuu terminaaleissa tapahtuvien toimintojen yhteenlasketusta kestosta. Yleisellä määrittelyllä terminaalitoiminnot koostuvat saapuvan tavaran vastaanotosta, siirrosta osoitealueelle ja
uudelleen kuormauksesta (Hokkanen ym. 2011, s. 138). Puuraaka-ainetta käsittelevien tehtaiden terminaalitoiminnot sisältävät myös raaka-aineen syötön tehtaan kuorimon syöttökuljettimelle, eroten näin yleisestä terminaalitoimintojen määritelmästä. Toisena poikkeuksena tässä
kontekstissa on huomioitava vastaanoton yhteydessä tapahtuva raaka-aineen luovutusmittaus,
jossa omistajuus siirtyy puunhankintaorganisaatiolta tehtaan omistukseen. Vaikka omistajuus
vaihtuu raaka-aineen vastaanotossa, niin puunhankintaorganisaatio hoitaa terminaalialueen toiminnot yhteistyössä sopimusurakoitsijoiden kanssa. Sopimusurakointiin kuuluu kuormien purkaminen ja puutavaran siirtäminen tehtaan käyttöön, sekä kuorimattoman puutavaran varastointi terminaalialueella. Puunhankintaorganisaation vastuulla on tehdasalueella tehtaan portin,
mittausaseman ja kuorimon syöttökuljettimen välinen alue, sekä siihen liittyvät terminaalitoiminnot. Tätä työnjakoa perustellaan esimerkiksi sillä, että puunhankkijan vastuulla on yleensä
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myös sahoilta tulevan tehtaiden raaka-aineena käytettävän sahahakkeen kuljetusten ohjaaminen
ja johtaminen (Palander, 2018, s. 13).

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää raaka-aineen mittauksen ja vastaanoton tehokkuutta selittävä läpimenoaika terminaalissa eri kuljetusmuodoilla. Merkittävimpiä kuljetusmuotoja metsäteollisuudessa ovat auto- ja junatoimitukset. Läpimenoaika-analyysissa huomioidaan tuotantolaitoksilla käytettävät kuitupuu- ja hake raaka-ainelajikkeet. Tutkimuksessa selvitetään läpimenoaikaa vakiomittareiden avulla. Tavoitteena on löytää selittävät tekijät tuotantolaitoksittain, tunnistaa mahdolliset kehittämistarpeet ja tuottaa perustietoa kuljetuksen vertailulaskelmien pohjaksi.

Tutkimus on jaettu kahteen erilliseen analyysiin, tausta-analyysiin ja läpimenoaika-analyysiin.
Tausta-analyysin tarkoituksena on kuvata raaka-aineen vastaanottoa mittapaikoittain yleisesti.
Tausta-analyysissa tapaukset eli tutkimuskohteet ovat:

-

Raaka-aineen vastaanotot kuljetusmuodoittain eri mittapaikoilla, m3

-

Vastaanotot mittapaikoittain toimittajaryhmittäin, %

-

Raaka-aineen vastaanotot raaka-ainelajeittain eri mittapaikoilla

Läpimenoaika-analyysissä tapaukset eli tutkimuskohteet ovat:

-

Läpimenoaika terminaalissa kuljetusmuodoittain eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Läpimenoaika terminaaleissa raaka-ainelajeittain eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Läpimenoaika terminaaleissa toimittajaryhmittäin eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Keskimääräinen läpimenoaika kuukausittain eri mittapaikoilla

-

Läpimenoaika terminaaleissa viikonpäivittäin eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Keskimääräinen läpimenoaika tunneittain eri mittapaikoilla (keskiarvo)

Analyysi tehtiin eri tuotantolaitoksien raaka-aineen vastaanotosta kerättävien suoritteiden tapahtumatiedoista. Kerätty data on yhdistetty omaksi tietokannaksi ja sen tuloksena on tehty
läpimenoaikaa kuvaavia analyyseja ja vakioituja raporttinäkymiä, joita voidaan hyödyntää jatkossa liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.
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Metsätehon (Metsäteho, 1994) melko vanhaan tutkimukseen viitaten, haasteellisinta ehkä tulee
olemaan yksittäisen tehtaan tulosten yleistäminen muihin vastaaviin tuotantolaitoksiin. Tästä
johtuen työantajan edustajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyimme käsittelemään
tutkimuksessa terminaalien läpimenoaikaa tuotantolaitoskohtaisesti. Tuloksia hyödynnetään jo
käynnissä oleviin ja tuleviin terminaalitoimintojen kehityshankkeisiin, joiden tarkoituksena on
kehittää toimivampia ja tehokkaampia prosesseja terminaalialueiden rajoitteet huomioiden.
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2 TOIMITUSKETJU JA TOIMITUSKETJUN HALLINTA
Toimitusketju (Supply Chain, SC) on käsitteellisesti erotettava toimitusketjun hallinnasta
(Supply Chain Management, SCM), koska toimitusketju on olemassa yritysten ja asiakkaiden
välillä, vaikka sitä ei johdettaisikaan toimitusketjuna. Toimitusketjun tarkoituksena on kattaa
kaikki toiminnot (suunnittelu-, operatiiviset-, yhteistyötoiminnot) ja rakenteet, sekä toimijat
raaka-ainelähteiltä aina loppuasiakkaaseen saakka. Lisäksi toimitusketju pitää sisällään niin
materiaali-, tieto-, kuin rahavirratkin (Ritvanen ym. 2011).

Toimitusketju (SC) on erittäin laaja käsite ja sille on vaikea löytää yksiselitteistä selkeää määritelmää. Yleisellä määrittelyllä toimitusketjulla tarkoitetaan palvelujen tai tuotteiden arvoa
tuottaviin toimintoihin sidoksissa olevien organisaatioiden verkostoa (Juhola 2016). Verkosto
kattaa kaikki toiminnot tuotteen siirtymiseen raaka-ainetasolta aina loppukäyttäjälle saakka.
Näihin toimintoihin kuuluvat muun muassa materiaalihankinnat, ostotoiminnot, tuotannon ajoitus, tilausten käsittely, varastonvalvonta, kuljetukset, varastointi ja asiakaspalvelu. Keskeinen
osa toimitusketjua on myös erilaiset tietojärjestelmät, joiden avulla kaikkia näitä erilaisia toimintoja valvotaan (Quinn, 1997).

Toisen määritelmän mukaan toimitusketjussa kulkee erilaisten tavaravirtojen lisäksi palvelut,
rahoitus ja informaatio (Mentzer ym. 2001). Christopher (2005, s. 17) puolestaan määrittelee
toimitusketjun toisiinsa osto- ja toimittajasuhteiden kautta linkittyvänä verkostona, jonka jäsenet ovat keskenään vuorovaikutuksessa loppuasiakkaalle arvoa tuottavissa prosesseissa ja toiminnoissa tuotteen tai palvelun muodossa. Verkostossa esimerkiksi useampi toimittaja voi samanaikaisesti toimittaa raaka-aineita yhdelle valmistajalle. Toimitusketjussa voi olla erilaisia
tasoja ja yhdestä ketjuun kuuluvasta organisaatiosta voi liikkua erilaisia virtoja usealle toimijalle alemmalla tai ylemmällä tasolla. Näiden virtojen ei tarvitse rajoittua pelkästään seuraavalle
tasolle, vaan ne voivat olla esimerkiksi kahden tason päässä. Virrat voivat kulkea molempiin
suuntiin ja tällainen on esimerkiksi tietovirta, mikä on kahdensuuntainen (Chopra ja Meindl
2015, s. 13–29; Juhola 2016).

Toimitusketjun hallinta (SCM) ajatellaan usein rinnasteiseksi käsitteeksi logistiikkaketjun hallinnan kanssa. Logistiikan hallinnalla tarkoitetaan tuote- ja informaatiovirtojen hallintaa yhden
organisaation sisällä, kun toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan kokonaisten prosessien hallintaa useamman ketjuun kuuluvien organisaatioiden välillä (Christopher, 2011). Palander (2018,
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s. 5) kuvaa toimitusketjun hallintaa (SCM) puunhankinnassa, että se on asiakas- ja tuotelähtöisyydestä lähtevä toimintafilosofia, jonka tavoitteena on jalostusketjun kokonaisvaltainen hallinta raaka-aineen toimittajilta aina loppukäyttäjille asti. Toimitusketjun hallinnan johtoajatuksena on eri organisaatiotasojen välistä työnjakoa integroimalla pyrkiä liiketoimintaan, jolla tuotetaan loppuasiakkaan tarpeista lähtevä tuote jalostusketjun kokonaisuuden kannalta minimikustannuksin. Rahataloutta korostettaessa käytetään arvoketjuajattelua, jossa maksimoiden
tuotteen arvoa. Puunhankinnassa toimitusketjun hallinta menee myös yli organisaatiorajojen.
Koko puuraaka-aineen toimitusketjun hallinnan tasossa tulisi huomioida sen minimitaso. Minimitason suorat ja epäsuorat vaikutukset niin sanotusta ’huonosta palvelusta’ ja sen seurauksista
aiheutuvista vaihtoehtoiskustannuksista ilmenee esimerkiksi menetettyinä puunmyyjä-asiakkuuksina (Palander, 2018).

Yritysten välisen kilpailun kiristymisen johdosta asiakkaat odottavat ja myös vaativat tänä päivänä entistä tehokkaampaa palvelua ja toimivampia ratkaisuja toimittajiltaan ja sidosryhmiltään. Yrityksen oman sisäisen toiminnan tehostaminen ei pelkästään riitä, vaan on tarkasteltava
suurempia kokonaisuuksia eli toimitusketjuja, joita yritys muodostaa oman yhteistyöverkostonsa kanssa (Seuring, 2008). On olemassa suunniteltuja ja suunnittelemattomia toimitusketjuja, mutta tässä yhteydessä hallinnalla tarkoitetaan sitä, että yritys suunnittelee ja johtaa toimitusketjua (Mentzer ym. 2001).

Toimitusketjussa yhteys eri toimijoiden välillä muodostuu erityyppisistä informaatio-, raha- ja
materiaalivirroista. Toimitusketjun johtaminen käsitteenä kuvaa edellä mainittujen virtojen järjestelmällistä johtamista arvoa tuottavien palvelujen ja tuotteiden aikaansaamiseksi. Logistiikkaa pidetään usein synonyymina toimitusketjun johtamiselle, mutta riippuen tulkinnasta se voidaan mieltää laajemmaksi tai suppeammaksi kokonaisuudeksi. Se voidaan määritellä lisäarvon
tuottamiseksi asiakkaalle saattamalla oikean tavaran oikeaan aikaan asiakkaan käyttöön oikeassa paikassa. Logistiikka on tavaravirran ja siihen sidonnaisen tieto- ja rahavirran ohjaamista,
sekä toteuttamista (Mangan ja Lalwani 2008, s. 9-14). Toimitusketjun ohella liiketoimintaa kuvaamaan käytetään usein käsitettä arvoketju, joka tarkoittaa organisaation tuotteille tai palvelulle hyötyä tuottavien toimintojen ketjua. Tämä näkökulman mukaan organisaation prosessit
lisäävät lopputuloksen arvoa ketjun eri vaiheissa (Bhimani ym. 2008, s. 16). Kustannusjohtamisen aihepiirissä arvoketjuajattelun tavoitteena on kuvata enemmän toimintojen taloudellista
vaikutusta, kun vastaavasti toimitusketjun johtaminen voidaan mieltää funktionaalisemmaksi
organisaation hallinnan työkaluksi (Leino, 2015).
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Arvoketjun mallin esitti amerikkalainen Michel Porter, joka loi sisällön termille kilpailuetu.
Porterin mukaan yritys koostuu arvotoiminnoista. Niistä aiheutuvat kustannukset tuottavat asiakkaille niiden kaipaaman arvon. Yrityksen tai koko toimialan kilpailuetu luodaan juuri näissä
toiminnoissa. Arvoketjun mallissa (taulukko 1) arvotoiminnot on jaettu kahteen pääluokkaan,
joita ovat perustoiminnot ja tukitoiminnot (Sakki 2014, s. 10).
Taulukko 1. Perustoiminnot ja tukitoiminnot. (Sakki 2014, s. 10)
Perustoiminnot
• Tulologistiikka (saapuvien tavaroiden
kuljetus, vastaanotto ja mahdollinen varastointi)
• Operaatiot (valmistus)
• Lähtölogistiikka (mahdollinen varastointi ja kuljetus asiakkaalle)
• Myynti ja markkinointi (jakelukanavan
valinta, myynnin edistäminen)
• Huolto ja markkinointi (asennus, korjaus, koulutus, tiedottaminen yms.

Tukitoiminnot
• Hankinnat (ostotoiminnot)
• Tekniikan kehittäminen (laitteistojen ja
menettelytapojen ylläpito sekä kehittäminen)
• Inhimillisten voimavarojen hallinta
(henkilökunnan palkkaaminen ja kehittäminen
• Infrastruktuuri (rahoitus, IT, kirjanpito,
lakiasiat, yritysjohto jne.

Kaikki toiminnot tulisi toteuttaa niin, että tuotettu lisäarvo ylittää aiheutuneet kustannukset.
Arvoketjun analyysi on muistilista siitä, miten yrityksen monissa eri toiminnoissa työskentelevät henkilöt voivat tuottaa sitä lisäarvoa, joka saa asiakkaan hankkimaan kyseisen tuotteen tai
palvelun. Porterin mukaan yritys saa kilpailuedun, jos se pystyy suorittamaan arvotoimintojansa pienemmin kustannuksin tai paremmin kuin sen kilpailijansa (Sakki 2014, s. 10; Peltonen
2013).

2.1 Puuraaka-aineen toimitusketju
Vuonna 2018 Suomessa puunkäyttö oli yhteensä noin 73,5 miljoonaa kuutiometriä, josta puutuoteteollisuuden osuus oli 30,5 milj. kuutiometriä. Puutuoteteollisuuden toimialaan kuuluvat
saha – ja vaneriteollisuuden tuotantolaitokset. Massateollisuuden puunkäyttö oli puolestaan 43
milj. kuutiometriä. Massateollisuuden toimialaan kuuluu mekaanisen massateollisuuden, puolikemiallisen massateollisuuden ja selluteollisuuden tuotantolaitokset, joiden puunkäyttö oli
35,3 milj. kuutiometriä, eli lähes puolet koko Suomen puunkäytöstä (Luke, 2019).
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Raakapuun, tukkipuun ja kuitupuun osuus koko puunkäytöstä vuonna 2018 oli noin 71,3 milj.
kuutiometriä. Tukkipuun osuus raakapuusta oli 27,5 milj. kuutiometriä, josta eniten käytettiin
kuusitukkia (14,6 milj. m3). Kuitupuun osuus oli 43,8 milj. kuutiometriä, ja eniten käytettiin
mäntykuitua 19,2 milj. m3). Lisäksi kokonaiskäyttömäärään on laskettu 2,2 milj. kuutiometriä
tuontihaketta. Yhteensä puutuoteteollisuuden valmistusprosessin sivutuotteena syntynyttä haketta ja purua sekä tuontihaketta käytettiin vuonna 2018 massateollisuuden raaka-aineena lähes
12 milj. kuutiometriä (Luke, 2019).

Asiakaslähtöisyys on metsäteollisuudessa tärkein painopiste. Asiakaslähtöisyyden ideana on,
että oikeita, tuotantoprosessin tarvitsemia tuotteita (tai raaka-aineita) toimitetaan asiakkaalle
oikeaan aikaan ja oikea määrä. Tällä tavoin asiakkaalla on mahdollisuus parantaa myös raakaaineen käyttöä tehostamalla tuotannon suunnittelua. Asiakaslähtöisyys kasvattaa dramaattisesti
toimitusketjua tukevien logistiikka- ja tuotantojärjestelmien vaatimuksia. Myös koko toimintaympäristölle asetetut vaatimukset vaikuttavat toimitusketjuun kasvavasti, niin laadun kuin
joustavuudenkin suhteen. Samoin myös toimitusvarmuuden rooli nousee merkittävästi. Nämä
yhdessä luovat lisääntyvää kysyntää ja vaatimuksia sekä yleistä tietotarvetta toimitusketjusta ja
siihen liittyvistä seurantamenetelmistä ja työkaluista toimitusketjun suunnittelun ja hallinnan
optimoimiseksi. Käytännöllisten ja sopivien päätöksentekoa tukevien työkalujen edelleen kehittämisen tuloksena syntyvät optimointimallit ja -menetelmät ovat edellytyksiä ja tehokkaita
ratkaisuja muuttuvaan tilanteeseen, jotka koko metsäteollisuudella on edessään tulevaisuudessa
(Carlsson ja Rönnqvist, 2004).

Puuraaka-aineen toimitusketjun ensimmäinen vaihe puunhankinta pitää nähdä prosessina ja logistiikan yleisen teorian näkökulmasta toimitusketjun hallinnan (SCM:n) erikoistapauksena.
Erotuksena useisiin muihin toimialoihin, metsäteollisuuden puunhankintaprosessissa raaka-aineisiin perustuva tuotteiden valmistus on ostajalla. Samankaltainen raaka-aineen hankintatoiminta on tyypillistä puunhankinnan lisäksi ainoastaan muutamilla toimialoilla. Tämän seurauksena puunhankinnassa tarvitaan myös jossakin määrin logistiikan yleisestä teoriasta poikkeavia
toimintamalleja ja ratkaisuja (Palander, 2018).

Raaka-ainetoimitukset tehtaiden tuotantoprosesseja varten koostuvat monesta eri vaiheesta.
Myös metsäteollisuudessa näitä vaiheita voi rinnastaa tilaus- toimitusketjuun. Tunnusomaista
on, että toimitusketjussa tavarat kulkevat yhteen suuntaan raaka-ainelähteiltä kuluttajille. Tarvitaan kuitenkin kysyntää ennen kuin toimitusketju voi käynnistyä, eli esimerkiksi tehtaiden

15
tuottamalle sellulle on oltava tiedossa olevat markkinat. Koska kysynnän aiheuttama tilausvirta
on oleellinen osa tilaus- toimitusketjua, voidaan puhua arvoketjusta, joka määritellään eri yritysten muodostamaksi ketjuksi, jossa tuotteet jalostuvat vaiheittain alkutuotteista valmiiksi
hyödykkeiksi (Sakki 2014, s. 10).

Kun tehtaiden raaka-aineen tilaus- toimitusketju pitää sisällään monia eri vaiheita ja eri toimijoita, niin myös riski epävarmuuteen ketjun eri vaiheissa lisääntyy. Epävarmuustekijöiden minimoimiseksi on luotu tilaus -toimitusketjun hallintaan erilaisia strategioita, joiden valintaan
vaikuttaa kyseessä olevan tuotteen tai palvelun kysyntä ja tarjonta (Ritvanen ym. 2011, s. 138).

Ritvasen mukaan myös toimitusketjun hallintaa ja sen kehittämistä tulisi ajatella osana yrityksen strategiaa. Lisäksi tulisi tarkastella toimitusketjuun kiinteästi liittyvän logistiikan asemaa ja
sen pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä. Huomioitava asia on myös toimitusketjun taktinen ja
operatiivinen rooli yrityksissä, eli vaikutukset hankintaan tai tuotantoon sekä lopputuotteen jakeluun. Nykyisin varsinkin fyysisen tuotteen toimitusketju on osa yrityksen palveluliiketoimintaa. Toimivan toimitusketjun tunnusmerkki on sen kyvykkyys toimittaa tuotteita pienimmillä
mahdollisilla logistiikkakustannuksilla kuitenkin varmistaen tuotteen keskeytymätön saatavuus. Toimitusketjua tulisi ajatella kokonaisuutena eikä sitä tulisi osaoptimoida siihen liittyvillä
erillisillä toiminnoilla (Ritvanen ym. 2011, s. 136; Peltonen 2013).

Yleisesti ottaen Stora Enson puuraaka-aineen toimitusketju istuu hyvin toimitusketjun määritelmiin ja varsinkin Palanderin (2018) kuvaamaan metsäteollisuuteen yleisesti liittyvään poikkeukseen toimitusketjujen ohjauksessa, jossa yrityksen sisäinen puunhankintaorganisaatio hallinnoi ja ohjaa raaka-aineen toimitusketjua asiakkaan puolesta. Stora Enson Suomen tuotantolaitoksien raaka-aineen hankinnan ja toimituksen hoitaa keskitetysti oma puunhankintayksikkö
Stora Enso Metsä. Kuitupuuta käyttävät tehtaat toimivat asiakkaan roolissa, jossa raaka-aineen
omistajuus vaihtuu tehtaan portilla vastaanottomittauksen yhteydessä. Samalla kun mitataan
puutavaraerän määrä, määritetään myös, täyttääkö puutavaraerä tehtaan mitta- ja laatuvaatimukset (Palander, 2018, s. 67).

Puuraaka-aineen toimitusketju pitää sisällään useita eri vaiheita raaka-aineen hankinnasta eri
hankintalähteistä. Toinen vaihe puuraaka-aineen toimitusketjussa on operaatiot, joka voidaan
jakaa kahteen omaan prosessiin, eli korjuu- ja kuljetusprosessiin. Korjuuprosessi pitää sisällään
rajatulla hakkuualueella tapahtuvan hakkuun ja katkonnan puutavaralajeiksi, sekä

16
metsäkuljetuksen, jossa katkottu raaka-aine kuljetetaan metsävarastosta tienvarsivarastoon.
Tienvarsivarastoon toimitus pitää sisällään pääasiassa tukkipuu-, kuitupuu- ja energiapuutavaralajeja. Kuljetusprosessi pitää sisällään kuljetuksen tienvarsivarastosta tuotantolaitokselle
(Uusitalo, 2005). Yleisesti tukkipuut toimitetaan mekaanisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi
sahoille ja vaneritehtaille. Kuitupuut toimitetaan kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi
ja energiapuut voimalaitoksille. Kolmantena vaiheena, toimitusketju jatkuu asiakkaan, tehtaan,
omana toimitusketjuna tuotannon kautta loppuasiakkaalle. Tästä operaatiovaiheesta, jossa
raaka-aine siirtyy metsävarastosta tehtaan tuotannon käyttöön, kutsutaan yleisesti hankintalogistiikaksi (Gudehus ja Kotzab, 2012).

Vertailtaessa kuljetusmuotojen osuuksia metsäteollisuudessa eri kuljetusmuotojen välillä, ei
viimeisen kymmenen vuoden aikana ole tapahtunut suuria muutoksia eri kuljetusmuotojen välisissä osuuksissa. Autokuljetukset ovat säilyneet edelleen selkeästi suosituimpana kuljetusmuotona, kun puolestaan rautatie- ja vesitiekuljetusmäärät ovat pysyneet saman suuruisina
(kuva 1).

Kuva 1. Puutavaran kaukokuljetusmuodot vuosina 2008-2017 (Strandström 2018).

Autokuljetuksiin perustuvien toimitusketjujen etu on tullut siitä, että autoilla pystytään pääsemään erittäin lähelle raaka-aineen lähdettä, jolloin sitä ei tarvitse siirtää välissä erikseen (Korpinen ym. 2011).

Puuraaka-aineen arvoketjun toimintoja voidaan myös rinnastaa Porterin arvoketjun malliin
(taulukko 1). Mallin mukaisesti perustoimintoihin kuuluu eri hankintalähteistä syntyvä raaka-
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aineen hankintakustannus, yksikköhinta (joka yleisesti kuvataan muodossa €/m3), aivan kuten
kaikki muutkin arvoketjuun kuuluvat kustannukset. Lisäksi perustoimintoihin kuuluu hakkuun
ja metsäkuljetuksen yhteiskustannus, sekä kuljetuskustannus lähtövarastosta tehtaan vastaanottoon. Puuraaka-aineen arvoketjussa tukitoiminnot kuvataan kiinteinä kustannuksina, johon
vyörytetään esimerkiksi henkilöstökulut ja tukitoiminnoista aiheutuneet kustannukset.

Kuva 2. Puuraaka-aineen arvoketjun kustannustekijät ja osuudet tehdashinnasta (Luke 2019).

Kuvassa 2 on esimerkki Luken julkaiseman Suomen metsätilastot 2018 pohjalta laaditusta puuraaka-aineen arvoketjun kustannuskomponenteista ja keskimääräisistä yksikköhinnoista kuitupuulla, jossa kauppamuotona on metsänomistajalta suoraan hankittava raaka-aine. Tilasto perustuu puukauppasopimusten tietoihin ja kattaa noin 90 prosenttia koko maan yksityismetsien
teollisuuspuun kaupasta. Yksittäisiin kustannuskomponentteihin liittyy myös riippuvuuksia.
Esimerkiksi hakkuutavalla on merkitystä hakkuun ja metsäkuljetuksen kokonaiskustannuksien
muodostumisessa. Kuitupuuta hakataan yleisimmin harvennushakkuista, joissa korjuukustannus on suurempi, kuin esimerkiksi päätehakkuista korjattavalla raaka-aineella. Kuljetuskustannus esimerkkitapauksessa kuljetus on puutavara-autolla tienvarsivarastosta suoraan tehtaalle
(Luke, 2019).

Kuljetuskustannuksella on merkittävä vaikutus kokonaiskustannuksen muodostumisessa. Kuljetettava matka on ratkaisevin tekijä ja vaatii paljon optimointia kustannussäästöjen
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saavuttamiseksi. Optimointiin kuuluvia komponentteja on parhaan kuljetusreitin ja sopivimman kuljetusmuodon valinta, lastauksen suunnittelu ja logistiikasta vastaavan toimijan valitseminen (Rushton ym. 2014). Näiden lisäksi yleisiä ja periaatteellisia huomioitavia asioita raakaaaineen kuljetuksessa on turvallisuuden takaaminen, lakien noudattaminen, tehokkaiden toimitusaikojen ja matalien kustannusten saavuttaminen kuljetustoiminnassa (Waters, 2003).

Luonnonvarakeskuksen (Luken) julkaiseman tilaston (kuva 3) mukaan, Suomessa raaka-aineen
hankinta (sama kuin kantohinta) muodostaa suurimman kustannuskomponentin lopullisen tehdashinnan muodostuksessa; kuitupuulla noin 40% ja tukkipuulla noin 75%. Kuitupuulla hakkuun ja metsäkuljetuksen osuus on noin kolmannes arvoketjun kustannuksista ja tukkipuulla
vajaat 10%. Kuitupuulla kaukokuljetuksen osuus hieman vajaa neljännes ja tukkipuulla hieman
yli 10% arvoketjun kustannuksista. Lisäksi kokonaiskustannukset pitävät sisällään yleiskustannus kustannuskomponentin, joka sisältää esimerkiksi henkilöstökulut ja tukitoiminnoista aiheutuneet kustannukset (Luke, 2019).

Kuva 3. Puutavaran tehdashinnan muodostuminen 2018 (Suomen metsätilastot 2018, Luke).

Yleisesti vertailtaessa kuljetuskustannuksien yksikköhintoja (kuva 4), ei autokuljetusten
yksikköhinnoissa ole tapahtunut muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaan taso on
pysynyt noin kaheksassa eurossa kuutiolta. Sen sijaan rautatie- ja aluskuljetusten yksikköhinnat

19
ovat hienoisesti laskusuunnassa ja samalla ero verrattuna autokuljetusten yksikköhintoihin on
kaventunut reiluun kahteen euroon kuutiometriltä (Strandström, 2018).

Kuva 4. Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset 2008–2017 (Strandström 2018)
Yksi metsäteollisuuden toimitusketjussa huomioitava erityispiirre on kausivaihtelut. Sanonta
’vuodet eivät ole veljiä keskenään’ sopii erityisen hyvin metsäteollisuuden raaka-aineen toimitusketjuun. Vuodenajoilla ja vallitsevilla sääolosuhteilla on merkittävä rooli toimitusketjun onnistumiseen ja tehokkuuteen, kun tavoitteena on taata tuotantolaitoksille keskeytymätön materiaalivirta. Vallitsevan sään aiheuttamat kevät- ja syyskelirikot, sekä lyhyet ja lauhat talvet ovat
merkittävimmät syyt kausivaihteluille. Sään lisäksi muita kausivaihteluun vaikuttavia tekijöitä
on kyselytutkimuksen perusteella muun muassa suppea pystyvaranto ja vaihtelut tehtaiden
puunkäytössä, sekä metsäteollisuustuotteiden kysynnän vaihtelut (Kärhä, 2017).

Kausivaihteluilla on myös suoria vaikutuksia toimitusketjun osaprosesseihin. Esimerkiksi 2010
-luvulla puuta on hakattu talvikuukausina (tammi-maaliskuu), sekä syksyllä (elo-marraskuu)
keskimäärin yli 3 000 hakkuukoneella ja kuormatraktorilla Suomessa. Tarkastelulla ajanjaksolla keväällä, huhtikuussa puunkorjuukaluston määrä on tippunut keskimäärin noin 2 500 koneeseen ja pysynyt sillä tasolla elokuuhun asti. Myös toiseen metsäteollisuuden osaprosessiin,
autokuljetuksiin kausivaihteluilla on vaikutuksia, tosin ei niin merkittäviä kuin puunkorjuukalustolle. 2010- luvulla puuta on kuljetettu keskimäärin runsaalla 1 300 puutavara-autolla ja vain
vuosien 2015 - 2016 aikana heinäkuussa ajossa olevien puutavara-autojen määrä on laskenut
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200:lla (Kärhä, 2017).
Kärhä (2017) mainitsee Resurssitehokkuutta puuhuoltoon – Puuta liikkeelle tasaisesti -esityksessään, että kuiduttavan metsäteollisuuden kuukausittaiset tuotantomäärät ovat pysyneet hyvin
samalla tasolla vuosien 2010 – 2016 aikana. Sellun tuotanto keskimäärin 583 000 t/kk, paperin
ja kartongin tuotantomäärä keskimäärin 896 000 t/kk ja sahatavaran tuotanto keskimäärin
854 000 m3/kk.

Kuva 5. Sellun tuotantomäärät kuukausittain 2010-luvulla Suomessa (Kärhä, 2017)
Sellun tuotanto noudattelee 2010- luvulla yhteneväisiä trendejä kausivaihteluiden kanssa (kuva
5), toistuen kuukausitasovertailussa kuitenkin vuodesta toiseen saman suuntaisena. Kelirikkojen vaikutukset näkyvät hieman myöhemmin tuotantomäärissä, koska otollisten korjuu- ja kuljetusolosuhteiden johdosta raaka-ainetta saadaan toimitettua tehdas- ja puskurivarastoihin tehtaan käyttötarpeen ja tasaisen raaka-ainehuollon varmistamiseksi. Ensimmäinen notkahdus tuotantomäärissä on helmikuussa ja suurempi notkahdus syys- lokakuussa, jolloin tuotantomäärät
tipahtavat alle puoleen keskimääräisestä tuotantomäärästä.
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Kuva 6. Paperin ja kartongin tuotantomäärät kuukausittain 2010-luvulla Suomessa (Kärhä,
2017).
Paperin ja kartongin valmistuksessa yksi pääraaka-aineista on kuitupuusta jalostettu sellu. 2010
-luvulla paperin ja kartongin tuotantomäärät noudattelevat saman suuntaista trendiä vuodesta
ja kuukaudesta toiseen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (kuva 6). Suurin tuotantonotkahdus on toistuvasti kesä-heinäkuussa, jolloin tuotantomäärät tippuvat alle puoleen keskimääräisistä tuotantomääristä.

Huissi (2009) on omassa opinnäytetyössään tutkinut aikatutkimuksena puutavaran yhdistelmäkuorman ja kuorman purkamiseen kuluvaa aikaa. Tehdasympäristössä, terminaalissa tutkimus
käsitteli vain kuorman purkamiseen kulunutta aikaa eri purkumenetelmillä. Tutkimus käsitti 58
purkutapahtumaa ja sen tuloksena puutavara-auton kuorman purku pinoon kesti auton omalla
kuormaimella keskimäärin 9,80 minuuttia. Vastaavan kuorman purkaminen pyöräkuormaajalla
kesti 5,57 minuuttia ja siltanosturilla purkuun meni 12,99 minuuttia (kuva 7). Tutkimus tehtiin
havutukkia sisältävillä puutavarakuormilla ja kuormakoko oli 47,1 m3 (Huissi, 2009).
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Kuva 7. Puutavarakuorman purkunopeus purkutavoittain (Huissi, 2009).

2.2 LEAN- toiminta toimitusketjussa
Lean on toiminnanohjauksen strategia, josta on käytetty suomeksi nimityksiä netto-, kevyt- ja
resursseja säästävä strategia. Lean- toimintamalli on kehitetty Japanissa Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta ja ensiksi se levisi autoteollisuuteen. Tällä hetkellä Lean on johtava tuotantoperiaate lähes kaikilla toimialoilla. Lean- toimintamalli näkyy selkeästi tuotannon organisoinnissa sekä jatkuvassa kehitystyössä ja sen avulla pyritään luomaan toimintaan tarkoituksenmukaisuutta, järkevyyttä ja täsmällisyyttä asiakasnäkökulmasta lähtien (Kouri 2009, s. 6).

Lean soveltuu erityisesti pitkän elinkaaren tuotteisiin, joiden tuotantomäärät ovat suuria ja joiden kysyntä on ennustettavaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kulutustavarat. Niissä myyntikatteet
ovat yleensä pieniä, minkä takia kaikki kustannussäästöt ovat tärkeitä. Tällöin toimitusketjusta
kannattaa poistaa kaikki lisäarvon kannalta turhat vaiheet, kuten ylimääräiset varastot. Leanstrategiassa painottuvatkin fyysiset kustannukset, jotka sisältävät tuotannon, jakelun ja varastoinnin pitkällä aikavälillä. Tuotteen toimitusprosessin kokonaiskustannus sisältää fyysiset kustannukset ja markkinointikustannukset. Leania käytetään myös kasvavassa määrin palveluiden
tuottamisessa, esimerkiksi terveydenhuoltosektorilla (Christopher ja Towill 2001, s. 235–239;
Swink ym. 2011, s. 236–237).
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Lean toimintamalliin kuuluu viisi pääperiaatetta.

1. Arvo. Tuotteen arvo ja/tai palvelun arvo määritellään lopputuotetta valmistavan tehdasasiakkaan näkökulmasta. Mitkä seikat ovat asiakkaille tärkeitä ja näin ollen myös valmiita maksamaan siitä. Tyypillinen esimerkki arvoa tuottavasta asiasta prosessiteollisuudessa on raaka- aineen katkeamaton riittävyys. Arvon määrittelyllä pyritään ohjaamaan kehitystoimintaa oikeihin asioihin.
2. Arvoketju. Toimitusketjuun liittyvä arvoketju kuvataan, jotta voidaan määritellä ne prosessit ja toiminnot, joista asiakkaan saama arvo muodostuu. Lisäarvoa tuottamattomat
prosessit poistetaan ja arvoa tuottavia prosesseja tehostetaan. Lean- toiminnan kehittäminen aloitetaan usein juuri arvoketjun analysoimisella ja kehittämisellä.
3. Virtautus. Toimitusketjua ohjataan ja hallinnoidaan niin, että raaka-aineet virtaavat pysähtymättä arvoketjussa. Käytännössä tämä tarkoittaa tehtaiden terminaaleissa purkualuiden ja syöttökuljettimien sijoittelua mahdollisuuksien mukaan niin, että raakaainevirta vaiheesta toiseen on mahdollisimman lyhyt ja selkeä. Lisäksi välivarastointia
vältetään ja siirtomatkoja lyhennetään mahdollisuuksien mukaan.
4. Imu. Imulla tarkoitetaan lopputuotteiden valmistamista todellisen tarpeen tai kulutuksen
mukaan. Raaka-ainetoimituksia ylisuuriin varastoihin pyritään välttämään.
5. Pyri täydellisyyteen. Prosesseja kehitetään jatkuvasti ratkaisemalla ongelmia ja poistamalla eri hukkailmiöitä, sekä toiminnot pyritään toteuttamaan laadukkaasti ja tehokkaasti. (Bicheno ja Holweg 2016, s. 14; Kouri 2009, s. 6-9)

Lean- johtamisessa tuottavuuden parantaminen ei perustu työtahdin kasvattamiseen, vaan erilaisten hukkien poistamiseen. Käytännössä hukalla tarkoitetaan kaikkea turhaa ja arvoa lisäämätöntä työtä tuotannossa. Lean- johtamisessa hukat jaetaan seitsemään tunnistettavaan luokaan, jotka ovat myös merkittäviä terminaalien läpimenoaikaa tarkasteltaessa:

1. Ylituotanto tarkoittaa tuotteiden valmistamista välitöntä tarvetta enemmän.
2. Odottelu ja viivästykset eivät tuo arvoa asiakkaalle. Terminaalien läpimenoaikaa analysoitaessa tämä voi olla kehittämisen kohde.
3. Tarpeeton kuljettaminen ei lisää asiakasarvoa. Raaka- aineiden turhaa liikuttelua on
vältettävä eri vaiheiden välillä.
4. Laatuvirheet hukkaavat raaka- ainetta ja kapasiteettia ja johtavat asiakastyytymättömyyteen.
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5. Tarpeettomat varastot lisäävät kustannuksia, pidentävät läpimenoaikoja sekä piilottavat eri ongelmia.
6. Ylikäsittely tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta merkityksettömien asioiden tekemistä.
7. Tarpeeton liike työskentelyssä: jos ylimääräinen liike ei tuo lisäarvoa tuotteeseen, se
on hukkaa. (Kouri 2009, s.10-11)

Toimitusketjujen hallinnassa Lean on saanut huomattavasti suppeamman merkityksen kuin kokonaisvaltaisempi Lean- ajattelu, joka kuvaa yrityksen toiminnanohjauksen strategiaa. Usein
projektin etenemismallina käytetty Agile- menetelmä/käsite kuvaa toimitusketjuissa ja tuotannossa ketterää tuotantoa ja toimitusketjua, joka tukee joustavasti muuttuvia asiakastarpeita esimerkiksi kysynnän määrän vaihdellessa voimakkaasti. Toimitusketjussa ketterä reagointi kysynnän vaihteluihin vaatii puskurivarastoja tai se edellyttää lyhyttä toimitusaikaa. Näistä molemmista aiheutuu lisäkustannuksia. Kustannustehokkuus puolestaan edellyttää alhaisia varastoja eli tasaista materiaalivirtaa sekä kapasiteetin korkeaa käyttöastetta tasaisilla tuotantomäärillä. Tämä luo osittaisen ristiriidan varsinaisen Lean- ajattelumallin pääperiaatteille (Bicheno
ja Holweg, 2016).

Lean- ja Agile-toimintatavat eivät ole kuitenkaan toisiaan poissulkevia. Toiminnan määrätietoisella kehittämisellä voidaan saavuttaa joustavuuden lisäksi kustannustehokkuutta. Toisena,
esimerkiksi työntekijöiden monitaitoisuuden lisääminen lisää sekä kapasiteetin joustoa, että
kustannustehokkuutta. Kolmanneksi, tietotekniikan kehittyminen, digitalisaatio ja uudet tuotantotekniikat avaavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia saavuttaa sekä ketteryyttä että kustannustehokkuutta. Käytännön toiminnassa näitä voi soveltaa toimitusketjuun esimerkiksi:
•

Lisäämällä näkyvyyttä varastoihin: sekä fyysiset että kuljetuksessa olevat varastot ja
keskeneräinen tuotanto, jolloin tarve voidaan tyydyttää nopeammin ja kustannustehokkaammin. Korvaamalla varastoja tiedolla tai käänteisesti saamalla samalla varastolla
isompi vaikutus saatavuuteen.

•

Hyödyntämällä isoja tietomassoja kysynnän ennustamiseen ja tätä kautta päästään tarkempaan ennakointiin (Bicheno ja Holweg, 2016).

Just In Time eli JIT (Juuri Oikeaan Aikaan) edustaa asiakasohjautuvaa tuotantofilosofiaa. JIT:n
perusta on myös 1940-luvun Toyotan tuotantojärjestelmissä, ja sitä pidetäänkin jonkinlaisena
esiasteena tai vanhempana nimityksenä Leanille. JIT:n tavoitteena on kysynnän ja tarjonnan
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tasapaino niin, että varastointia ei tarvita ja materiaalit toimitetaan suoraan käyttöpisteisiin.
Voidaan siis puhua työn virtaviivaisuudesta. JIT:n muita päämääriä ovat varastojen vähentäminen, toimitusaikojen lyhentäminen, virheetön toiminta, keskeytymättömät prosessit, joustava
tuotanto ja parempi tuottavuus. JIT soveltuu tehokkuutensa vuoksi erityisesti suuria määriä valmistavalle sarjatuotannolle, jonka tuotteilla voi olla nopeakin toimitusaika. Sitä vastoin JIT ei
sovellu, jos asiakkaat vaativat räätälöintiä tai tuotteiden kysyntä on hyvin vaihtelevaa (Karlöf
2002, s. 276–278; Swink ym. 2011, s. 236–237).

Myös puutavaran kuljetuksessa käytetään Just-In-Time- ajattelumaailmaa kuvaavaa toimintamallia. Tässä kustannuslaskennan toimintatavassa toiminnan katsotaan olevan mahdollisimman
tehokasta ja joustavaa, kun välivarastot saadaan mahdollisimman lähelle nollaa. Aikaisemmassa toimintatavassa kaikille varastoille oli määritetty teoreettinen varaston optimitaso. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että kuljetukset kohdistuvat yhä useammin suoraan lastattuna junaan. Käytössä oleva autokuljetuskapasiteetti ja rautatieliikennepaikan liikennemäärät kuitenkin sanelevat terminaalien ja lastauspaikkojen varastojen käyttöasteen (Palander 2018, s. 50).

Suomessa käytetään JIT-lyhenteen sijasta enemmän termiä JOT (Juuri Oikeaan Tarpeeseen).
JIT-ohjaus edellyttää, että tuotannossa asetuskustannukset saadaan mahdollisimman alas ja toimitusajat puolestaan lyhyiksi ja täsmällisiksi. Tehtaiden raaka-aine hankitaan tuotannon tarvitsemissa erissä. Raaka-aineiden tai materiaalien oikeanaikainen saatavuus toteutetaan usein
Kanban-menetelmän avulla. Kanbanin (kortin tai signaalin) avulla seuraava työvaihe viestittää
edelliselle työvaiheelle, että se tarvitsee lisää raaka-ainetta, "tuotoksia". Signaali on siis visuaalinen merkki tuotoksen puuttumisesta tai vähenemisestä. Käytännössä tämä voi olla esimerkiksi
kuorimon syöttölinjalta tuleva varoitussignaali liian alhaisesta raaka-ainetasosta. Just In Timetuotannosta tulee Just On Timea eli JOTia, silloin kun toimitusketjun ja tuotannon ylävirran
toiminnot tapahtuvat hetkeä ennen seuraavaa alavirran toimintoa mahdollistaen keskeytymättömän tuotantovirran läpi koko tuotantoprosessin. Tämä parantaa kustannustehokkuutta. (Karlöf 2002, s. 276–278)
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2.3 Läpimenoaika toimitusketjussa
Puuraaka-aineen toimitusketjun läpimenoajan määritelmä ja sen mittaaminen ei suoraan ole
vertailukelpoinen yleisen toimitusketjun läpimenoajan määritelmän kanssa, jossa sillä tarkoitetaan valmistajan näkökulmasta sitä aikaa, mikä kuluu, kun yksittäinen tilaus on muutettu rahaksi takaisin valmistajalle. Läpimenoajan alkupiste on, kun asiakas tekee vahvistetun tilauksen
ja päättyy, kun asiakas on vastaanottanut tilauksen ja maksanut sen. Yrityksen kannattavuuden
ja taloudellisen tehokkuuden kannalta yrityksen tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa läpimenoaika
muodostuisi mahdollisimman lyhyeksi, sillä toimitusketjuun ja sen eri vaiheisiin sitoutuu käyttöpääomaa, joka vapautuu yrityksen käyttöön vasta, kun asiakas on maksanut tilauksen (Christopher 1998, s. 157–161). Myöhemmin tehdyissä läpimenoaikaa sivuavissa tutkimuksissa yleisenä määritelmänä läpimenoajasta on edelleen sovellettu tilauksen tekemisen ja toimituksen
vastaanottamisen välistä aikaa (Dullaert ja Zamparini 2013; Heydari 2014; Leino 2015).
Tutkittaessa puuraaka-aineen toimitusketjua erityisesti kustannusten sekä pääoman näkökulmasta, on tarkasteltava niihin vaikuttavia erityispiirteitä toimialalla. Metsäteollisuudessa läpimenoaika on yksi avainoperaatio logistisen tehokkuuden mittaamisen kannalta. Toinen metsäteollisuuden puuraaka-aineen toimitusketjuun liittyvä ominaispiirre on raaka-aineen varastointi
eri toimitusketjun vaiheissa. Auto- ja junakuljetuksissa toimitusketjuun liittyy neljä erillistä varastointivaihetta: metsävarasto, tienvarsivarasto, puskurivarasto ja, terminaalivarasto. Junakuljetuksissa puskurivarasto käsittää yleisesti rautatieasemilla olevat välivarastot. Alus- ja uittokuljetuksessa riippuen hankintalähteestä on edellä mainittujen lisäksi vielä satamavarastot.

Puutavaran välivarastointi ei ole prosessin tehokkuuden kannalta toivottavaa, koska siinä puutavaraerä puretaan varastoitavaksi väliaikaisesti, josta seuraa lisäkustannuksia ja mahdollisesti
raaka-aineen laadun heikkenemistä (Metsäteho 2004). Eri kuljetusmuodoissa on kuitenkin eroja
toimitusketjun vaiheiden järjestyksessä. Myös raaka-aineryhmä vaikuttaa toimitusketjuun,
koska hake syntyy saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteena ja toimitus tapahtuu suoraan mekaanisen teollisuuslaitoksen varastosta kemiallisen teollisuuden raaka-aineeksi (kuva 8).

27

Kuva 8. Raaka-aineen toimitusketju Stora Enson kuitupuuta ja haketta käyttäville tehtaille.
Lähde: Johdatus logistiseen ajatteluun (Hokkanen ym. 2011) mukaillen.

Kuva 9. Läpimenoaika vaiheittain, suora toimitus, autokuljetus, Stora Enso Metsä.

Puutavaran toimitusketjun läpimenoaika jaetaan suorassa toimituksessa kahteen erilliseen mitattavaan osaprosessiin. Tuotannon läpimenoaikaan kuuluu hakkuun ja metsäkuljetuksen yhteenlaskettu aika, eli läpimenoajan alkupiste on hakkuun aloituspäivämäärä ja loppupiste metsäkuljetuksen loppupäivämäärä (kuva 9). Toinen mitattava osaprosessi on kaukokuljetuksen
läpimenoaika, johon kuuluu puutavaran kuljetus tienvarsivarastosta tehtaalle. Kaukokuljetuksen läpimenoajan

alkupiste on ensimmäinen lastaus tienvarsivarastosta ja loppupiste erän
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viimeisen nipun purkuajankohta tehtaalla. Suoran toimituksen kokonaisläpimenoaika saadaan
laskemalla yhteen tuotannon läpimenoaika ja kaukokuljetuksen läpimenoaika.

Kuva 10. Läpimenoaika junatoimituksissa, Stora Enso Metsä.

Kuvassa 10 on kuvattu laskentalogiikka puutavaran läpimenoajalle Stora Enson hankintalogistiikassa kannolta tehtaan portille junatoimituksien osalta. Eroavaisuutena suoriin autokuljetustoimituksiin on puutavaran välivarastointi rautatieterminaalissa, sekä jatkokuljetus junalla tehtaalle. Junatoimituksissa puutavaran toimitusketjun läpimenoaika jaetaan kolmeen erilliseen
mitattavaan osaprosessiin. Ensimmäinen on tuotannon läpimenoaika, johon kuuluu hakkuun ja
metsäkuljetuksen yhteenlaskettu aika, eli alkupiste on hakkuun aloituspäivämäärä ja loppupiste
metsäkuljetuksen loppupäivämäärä. Toinen mitattava osaprosessi on kaukokuljetuksen läpimenoaika, johon kuuluu puutavaran kuljetus tienvarsivarastosta rautatieterminaalin. Kaukokuljetuksen läpimenoajan alkupiste on ensimmäinen lastaus tienvarsivarastosta ja loppupiste erän
viimeisen nipun purkuajankohta rautatieterminaalissa. Kolmas mitattava osaprosessi on junakuljetuksen läpimenoaika, jonka alkupiste on lastauksen aloitus rautatieterminaalista ja loppupiste junan saapuminen tehtaalle. Junatoimituksen kokonaisläpimenoaika saadaan laskemalla
yhteen tuotannon läpimenoaika ja kaukokuljetuksen läpimenoaika, sekä junakuljetuksen läpimenoaika.
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Kuva 11. Läpimenoaika terminaaleissa (autokuljetus), Stora Enso Metsä
Tässä diplomityössä keskitytään terminaalitoimituksen läpimenoajan mittaamiseen ja analysointiin (kuva 11). Läpimenoajan alkupiste on, kun autokuljetus saapuu tehtaan mittausasemalle punnitukseen. Punnituksen jälkeen autokuljetus siirtyy kuormattuna osoitetulle purkupaikalle, jossa kuorma puretaan kurottajalla. Kuorman tyhjennyksen jälkeen auto siirtyy takaisin
mittausasemalle, jossa auto punnitaan tyhjänä. Tämä punnitustoimenpide on läpimenoajan loppupiste. Junatoimituksien läpimenoaika on laskettu aikavälinä, kuinka kauan kestää yhdessä
junavaunussa olevien kolmen puutavaranipun purku. Myös autokuljetuksissa yksi kuorma sisältää kolme puutavaranippua, eli läpimenoaika molemmilla kuljetusmuodoilla on vertailukelpoinen.

Yksi merkittävästi läpimenoaikaan vaikuttava asia on terminaalialue itsessään. Esimerkiksi miten alue sijoittuu verrattuna tuotantolaitoksiin, kuljettimiin ja rautatietiehen. Yleisesti koko metsäteollisuus, sahateollisuus, massateollisuus ja voimalaitokset käsittelevät raaka-ainetta, joka
on sekä raskasta että tilaa vievää. Tämä yhdistettynä materiaalin monimuotoisuuteen, eli raakaaineen pituuden ja halkaisijan vaihtelevat mitat. Puuraaka-aineen erilaiset pinoamisvaatimukset
vaativat myös omat pinot puu- ja puutavaralajeittain. Myös tuotantoprosessin vaatimukset aiheuttavat terminaalialueelle omat vaatimuksensa, koska laitokset eivät käytä vain ainespuuta,
vaan myös sahan sivutuotteita, kuten haketta, sahanpurua, kuorta ja kierrätyspuuta. Myös ulkoisilla tekijöillä on jonkin verran vaikutusta terminaalialueelle, koska suhdannevaihtelut ovat
melko tavallisia metsäteollisuudessa. Suhdannevaihteluista seuraa, että raaka-aineen saatavuus
ja hintavaihtelut saattavat heijastaa tuotannon suunnitteluprosessiin. Lisäksi terminaalialueella
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on lisäksi paljon pääomaa sitovia laitteita ja näiden tuomat korkeat kustannukset on otettava
myös huomioon (Carlsson ja Rönnqvist, 2004).
Terminaalilogistiikan optimointi on haasteellista raaka-aineen, käytettävissä olevien käsittelytekniikoiden, ajoneuvotyyppien ja materiaalivirran monimutkaisuuden vuoksi. Globalisoituneiden markkinoiden luonteen vuoksi jäsennellystä terminaalialueesta, kustannustehokkaasta materiaalinkäsittelystä ja varastoinnista on tulossa yhä tärkeämpiä elementtejä kuvamaan tehokasta terminaalitoimintaa. Terminaalilogistiikkaan liittyviä ongelmia voidaan tutkia joko kokonaisuutena tai yksittäisinä tiettyyn osaan tai vaiheeseen liittyvinä ongelmina ja niihin liittyvää
tutkimustuloksia on käytettävissä vain vähän (Carlsson ja Rönnqvist, 2004).

Terminaalialueella työskentelevien terminaalilogistiikkaan liittyvien terminaalikoneiden tuottavuus on suoraan verrannollinen raakapuun kuljetusmatkan suhteen, kun puolestaan nipun
koolla ei ole suurta merkitystä. Siirtomatka, muut olosuhteet ja toimintatapa aiheuttavat eroja
ajo-, keskeytys- ja odotusaikoihin (kuva 12). Näiden seikkojen perusteella on laskettu kurottajatrukin ajanmenekki ja tuottavuus puutavaran siirtotyössä kuljetustavoittain (Korpilahti,
1992).

Kuva 12. Kurottajatrukin tuottavuus siirrettäessä 5 m:n kuusikuitupuuta käyttöön (Korpilahti,
1992).
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2.4 Tietovirrat toimitusketjussa
Toimitusketjussa yhteys eri toimijoiden välillä muodostuu erityyppisistä informaatio-, raha- ja
materiaalivirroista. Toimitusketjun johtaminen käsitteenä kuvaa mainittujen virtojen järjestelmällistä johtamista arvoa tuottavien palvelujen ja tuotteiden aikaansaamiseksi. Logistiikkaa pidetään usein synonyymina toimitusketjun johtamiselle: logistiikka on tavaravirran ja siihen sidonnaisen tieto- ja rahavirran ohjaamista sekä toteuttamista (Mangan ja Lalwani 2008, s. 9-14).

Tilaus-toimitusketjun hallinta on tavaravirran ja siihen liittyvän tieto- ja rahavirran hallitsemista
ja ohjaamista kuten hankintaa, myyntiä, tilausten käsittelyä ja valvontaa sekä tapahtuma- ja
muutostietojen välittämistä. Ketjun fyysiseen toteuttamiseen kuuluu tehdastyötä, tavarankäsittelyä, varastoimista ja kuljettamista, joiden ohessa toteutetaan asiakirjoja, laskutusta, maksujen
suorittamista sekä saatavien valvontaa. Tilaus-toimitusketjun eri toimenpiteisiin osallistuu
suuri osa yrityksen resursseja ja siksi se kokonaisuudessaan aiheuttaa suuren osan yrityksen
kustannuksista (Sakki 2009, s. 21).

Tilaus-toimitusketjussa syntyvä lisäarvo perustuu kolmeen keskeiseen virtaan ketjun osapuolten ja eri vaiheiden välillä. Nämä kolme virtaa ovat kuvassa 13 esitetyt materiaalivirta, rahavirta
ja tietovirta. Pelkistetyssä mallissa materiaalivirta tarkoittaa tuotteen siirtymistä alavirtaan, eli
toimittajilta asiakkaille. Tämä pitää sisällään raaka-aineen siirtymisen valmistajalle ja myös
valmiin tuotteen siirtymisen myyjältä edelleen asiakkaalle. Materiaalivirta pitää sisällään myös
palvelut, eli aineettomat hyödykkeet ja lisäksi palveluista maksetuista korvauksista, jotka voivat sisältää myös rahoituspääoman siirtymisen sijoittajilta tai pankeilta (Hokkanen ja Karhunen
2014, 14). Suurimmat kustannukset muodostuvat materiaalivirrasta minkä takia onkin tärkeää
varastoida optimaalisia määriä ja suunnitella jakelu tarkasti (Sakki 2009, s. 23).

Tietovirta eroaa materiaalivirrasta, koska se virtaa molempiin suuntiin. Se on virroista kaikkein
tärkein, koska tiedonvaihto toimitusketjun toimijoiden välillä on keskeistä tehokkaan ja toimivan toimitusketjun ohjauksen ja ylläpidon kannalta. Tämä näkyy osaltaan yritysten kannattavuudessa nopeutuvina myyntisaatavina. Mitä nopeammin tieto kulkee toimitusketjussa, sitä nopeammin myös rahavirta liikkuu (Sakki 2009, s. 23). Alavirtaan kulkevat normaalisti tarjontaan
liittyvä tieto, kuten varastomäärät ja tuotetiedot. Ylävirtaan puolestaan kulkevat kysyntään liittyvät tiedot, joita ovat esimerkiksi myyntiennusteet, asiakaspalautteet ja erilaiset tilaustiedot.
Kaikki toimitusketjun osapuolet tarvitsevat oman toimintansa suunnitteluun tietoja muilta
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osapuolilta, jotta he kykenevät omalta osaltaan hoitamaan osuutensa mahdollisimman taloudellisesti ja oikea-aikaisesti (Sakki 2009, s. 22).

Kuva 13. Toimitusketjun toiminta (Sakki 2009).

Muutamien viime vuosien aikana erityisesti tietovirran kehityksessä on tapahtunut suuria muutoksia. Muissakin virroissa on tapahtunut yleisesti kehitystä, mutta erityisesti tietovirran kehitys
on ollut uusien teknologien ja kehittyneiden standardien ansiosta mullistavaa. Yhtenä ratkaisevan tekijänä tälle kehitykselle on yrityksien halu kehittää toimintaansa digitalisaation tuomilla
mahdollisuuksilla. Tallennettavan tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja toimitusketjuista on saatavissa entistä enemmän reaaliaikaista tietoa uusien tekniikoiden avulla. Jo jonkin aikaa käytössä ollut RFID (Radio Frequency Identification) menetelmä, eli radiotaajuinen etätunnistus,
jota käytetään tiedon etälukuun ja -tallentamiseen. Metsäteollisuudessa RFID -menetelmää on
hyödynnetty erityisesti sellu- ja pakkausmateriaalien automaattisessa seurannassa, jäljityksessä
ja sinetöinnissä toimitusketjun jokaisessa vaiheessa. (www.storaenso.com)
Toinen esimerkki digitalisaation mukana tuomasta kehityksestä tietovirtoihin on ”esineiden internet”, IoT (Internet of Things), jossa järjestelmiin liitetyt tekniset laitteet suorittavat automaattista tiedonsiirtoa ja mahdollistavat liitettyjen laitteiden etäseurannan ja -etäohjauksen internet-verkon kautta. IoT on näin ollen tuonut aivan uusia tapoja seurata toimitusketjua ja siihen
liittyviä sidosalueita. Esimerkiksi Stora Enson ja Telian hankkeessa pystytään seuramaan Stora
Enson Oulun tehtaiden prosessilaitteita 5G -verkon avulla reaaliaikaisesti, varmistaen näin tehtaan käyttövarmuutta tehokkaasti. Kaikki lisääntynyt ja saatavissa oleva tieto tuo mukanaan
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käsitteen Big Data, josta tarkemmin kappaleessa 3.1 Datavetoinen päätöksenteko. (Lehdistötiedote: news.cision.com)

Riskien vaikutukset toimitusketjun materiaali- ja rahavirtoihin ovat todennäköisiä ja ongelmat
informaatioprosessissa on toimitusketjujen yleinen ongelmakohta. Perinteisessä toimitusketjussa jokainen osapuoli huolehtii omasta osa-alueestaan välittämättä toimitusketjun ylä- tai alavirran toimijoista. Näin ollen yritysten toiminta perustuu tavallisesti ainoastaan tilausinformaatioon ja se ei välttämättä ole aina ajan tasalla todelliseen kysyntään nähden. Tästä puutteellisesta
tiedonvaihdosta johtuen muodostuu monia ongelmia ja syntyy usein ns. bullwhip-efektiä eli
piiskavaikutusta. Bullwhip-efekti on toimitusketjussa muodostuvaa tilausten ja varastotasojen
kasvua toimitusketjun ylävirtaa kohti ja tätä voi muodostua myös täysin vakaalla loppukysynnällä (Bicheno ja Holweg 2016 s. 276-277).

2.4.1 Puunhankinnan tietovirrat
Toistaiseksi puunhankinnan tietojärjestelmälle on ollut ominaista, että puun liikkumisen nopeuden takia operatiivinen ja liiketaloudellinen varastokirjanpito on ainakin osittain eriytetty toisistaan, jopa täysin eri järjestelmiin. Liiketoimintaa ohjaava tietojärjestelmä perustuu varastokirjanpitoon, josta erillinen mittaus- tai vastaanottotodistus siirtää puuerän järjestelmässä eteenpäin (kuva 14). Puukaupan seurauksena leimikko kirjataan pystyvarantoon. Moderneissa järjestelmissä on ostettuihin leimikoihin mahdollista liittää paikkatietopohjainen elektroninen leimikkosuunnitelma, johon on valmiiksi merkitty leimikon varastopaikan sijainti. Tämä voi tapahtuu myös mobiilitekniikan avulla. Hakkuun työmääräyksen yhteydessä hakkuukoneeseen
lähetetään leimikkosuunnitelma karttoineen sekä katkontaohjeet. Hakkuun jälkeen hakkuukone
lähettää mittaustodistuksen puunhankintaorganisaation tietojärjestelmään, jonka pohjalta hakattu puuerä siirtyy varannosta metsävarastoon (Palander, 2018).

Viimeisten vuosien aikana puunhankintayhtiöt ja hakkuukoneyritykset ovat siirtyneet käyttämään enenevässä määrin korjuun WoodForce SaaS (Software as a Service) palvelua aikaisemman yhtiön oman hakkuusovelluksen sijaan. WoodForce- ohjausjärjestelmän palvelun etuna on
hakkuukoneyrityksien koon kasvamisen myötä mahdollisuus hakata leimikoita useamman eri
puunhankintayhtiön urakointina. WoodForce välittää katkonnan ohjaustiedot mittalaitteisiin,
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sekä uuden StanForD 2010- standardin, että vanhemman StanForD-standardin mukaisesti.
(www.woodforce.fi)
Liiketoimintaa ohjaavan tietojärjestelmän tietovirtaa peilatessa hakkuun ja metsäkuljetuksen
jälkeen puuerä kirjataan metsävarastosta operatiiviseen tienvarsivarastoon (kuva 14). Tämä
tapahtuu, kun on kulunut tietty aika hakkuun aloituksesta tai kuormatraktorin erillisen sanomailmoituksen perusteella.
Myös puunhankintayhtiöiden kuljetuksenohjausjärjestelmät ovat viimeisten vuosien aikana
enenevässä määrin siirtyneet käyttämään palvelupohjaista ohjelmistopalvelua, LogForcea, joka
toimii teknisiltä periaatteiltaan samalla konseptilla kuin WoodForce. LogForce väittää puutavaran kuljetuksen ohjaus- ja määrätiedot papiNet- standardin mukaisesti. (www.logforce.fi)

Kuljetuksenohjausjärjestelmä suunnittelee autoille päiväkohtaiset ohjelmat operatiivisen tienvarsivaraston pohjalta tai vaihtoehtoisesti LogForcessa kuljetusurakoitsija tekee sen puunhankintayhtiön tavoitteiden pohjalta. Autokohtainen ohjelma sisältää varastopaikkojen sijainnit,
niissä olevat puumäärät, tehtaalle arvioidun saapumisaikataulun sekä optimaalisen ajoreitin.
Kun puutavaraerä on kuljetettu tehtaalle, siitä kirjoitetaan tehtaan mittaportilla vastaanottotodistus, joka siirtää puuerän tehdasvarastoon. Vastaanottotodistuksen pohjalta määritetään autoilijan urakkapalkka, puunhankintaorganisaation toimitukset sekä mahdolliset puukaupan
maksut (Palander, 2018).
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Kuva 14. Yleiskuvaus puunhankinnan tietojärjestelmien sisällöstä ja rakenteesta (Palander,
2018)

2.4.2 Terminaalitoimintojen tietovirrat
Vielä tällä hetkellä Stora Enso hyödyntää terminaalitoiminnoissaan yritystelematiikan perinteisintä osa-aluetta EDI/OVT- järjestelmää puutavara- ja haketoimituksien vastaanotossa Suomessa. Lyhennys EDI tulee englanninkielisestä termistä Electronic Data Interchange ja Suomessa siitä usein käytetään OVT –termiä, joka yleisesti käännetään organisaatioiden välistä
tiedonsiirroksi. Järjestelmä perustuu EDI- standardistoon (ISO-9735), joka käsittää yleisimmät
esimerkiksi kuljetustoimessa käytettävät sanomarakenteet (Hokkanen ym. 2011, s. 236). Suomessa metsäalan toimijoista samaa OVT- järjestelmää käyttävät Stora Enson lisäksi UPM,
Metsä Group, Harvestia ja Metsähallitus. Myös junatoimituksissa VR käyttää EDI- standardistoon perustuvaa sanomatiedonsiirtoa.

Yleisesti puutavaralogistiikassa 2000-luvun vaihteessa markkinoille tullut sähköiseen sanomanvälitykseen kehitetty XML- kieli (Extensible Mark-up Language) on syrjäyttänyt lähes kokonaan perinteisen EDI/OVT- järjestelmän. Metsätehon ja sen osakkaiden yhteistyönä
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valmistunut XML- pohjainen papiNet Forest Wood Supply –standardi, joka kattaa jo reilut puolet kaikista Suomen puutavarakuljetuksista (Räsänen, 2012).

Kuva 15. papiNet- tiedonsiirtorajapinnat ja sisältökuvaus (Räsänen, 2012).

Lähtökohtana XML- pohjaiselle Forest Wood Supply -standardille on ollut papiNet -logistiikkastandardin yleiset sanomat ja niiden tietorakenteet (kuva 15). Standardi on valmiiksi kattanut
suurilta osin yleisten hankinta- ja toimitusprosessien tietomäärittelyvaatimukset, mutta sitä on
täydennetty erityisesti puutavaralogistiikassa tarvittavilla tietoelementeillä ja –rakenteilla (Räsänen, 2012).

Taatakseen tehokkaan ja toimivan toimitusketjun ohjauksen ja ylläpidon, ja sitä kautta varmistaakseen nopean tiedonvaihdon toimitusketjun eri toimijoiden välillä, ovat metsäalan toimijat
yhdessä käynnistäneet vuonna 2017 ForestHUB- hankkeen. ForestHUB- hankkeen tavoitteena
on ensimmäisessä vaiheessa korvata vanha EDI/OVT järjestelmä terminaali- ja logistiikkatoimintojen osalta. Ensimmäinen vaihe hankkeesta on loppusuoralla ja tarkoituksena ottaa se käyttöön terminaali- ja logistiikkatoimintojen osalta porrastetusti vuoden 2020 aikana. ForestHUB
pohjautuu samaan sähköiseen sanomanvälitykseen XML- kieleen kuin papiNet Forest Wood
Supply -standardi (kuva 16). (Kokki, 2020)
Kuva 16. ForestHUB- sanomanvälitys integraatiot (Kokki 2020).
Kuva poistettu. Sisältää luottamuksellisesta tietoa.
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Kuvassa 16 on kuvattu Stora Enso Metsän sisäiset terminaalitoimintoihin liittyvät järjestelmäintegraatiot ForestHUB XML- sanomien osalta. Raaka-ainekuljetuksen saavuttua tehtaan
vastaanottoon järjestelmä generoi toimitussanoman, jonka jälkeen ForestHUB kääntää kuorman tunnistetiedot yrityksen järjestelmien tietorakennetta tukevaksi koodikonversion avulla.
Integraatiotyökalu välittää sanoman edelleen operatiivisiin järjestelmiin. Vastaanottomittauksen jälkeen operatiivinen mittausjärjestelmä lähettää yksityiskohtaiset mittaustiedot mittaussanoman muodossa takaisin integraatiotyökalun kautta edelleen ForestHUBiin, jonka jälkeen se
palautuu palvelun kautta, sekä raaka-aineen kuljetuksen toimittaneelle kuljetusyritykselle, että
raaka-aineen omistaneelle yritykselle. Tulevaisuudessa ForestHUBiin on tarkoitus laajentaa
koko puunhankinnan toimitusketjun kattavaksi ja lisäksi myös metsänomistajien ja metsäpalveluyritysten käyttöön (Kokki 2020).

2.5 Toimitusketjun mittaaminen
Jotta toimitusketjua voidaan johtaa ja kehittää, pitää sitä mitata erilaisten mittareiden avulla
aivan kuten mitä tahansa muutakin liiketoimintaa. Mittareiden tulisi tuottaa tietoa toimitusketjun suorituskyvystä, ohjata päätöksentekoa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä auttaa ratkomaan toimitusketjun erilaisia ongelmia (Cohen ja Roussel 2013, s. 173). Pelkällä ’mittaamisen ilolla’ ei vielä pystytä parantamaan toimitusketjun suorituskykyä, vaan päämääränä toimitusketjun mittaamisella ja mittareiden asettamisella tulisi olla toimitusketjun toiminnan tavoitetila sen prosesseja kehittämällä.

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen edellyttää ymmärryksen periaatteesta; mitä asioita
voidaan mitata, sitä voidaan myös johtaa ja kehittää. Haasteelliseksi toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisen tekee soveliaan mittarin valinta tiettyyn tilanteeseen, koska niin toimitusketjun
rakenne kuin kokokin voivat tuoda ongelmia mittareita asetettaessa (Elrod ym. 2013, s. 39).
Ratkaisevaa on myös ymmärrys siitä, mistä eri tekijöistä toimitusketjun suorituskyky kokonaisuudessaan muodostuu ja mikä on niiden vaikutus eri toimitusketjun vaiheisiin. Jos ymmärrys
puuttuu, suorituskykyyn liittyvien ongelmien alkuperää ei voida havaita ja tästä seuraa, että
tietyn toimitusketjun suorituskyky alueen ongelmien ratkaiseminen ja kehittäminen ei ole ongelmatonta (Cohen ja Roussel, 2013).
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Koska toimitusketjussa on useita eri tasoja, voidaan suorituskyvyn mittaaminenkin kokea eri
tavalla. Toimitusketjuun liittyvillä eri sidosryhmillä saattaa olla erilaiset odotukset ja näkemykset suorituskyvystä, tai sen tavoitetila saattaa olla jopa ristiriitainen eri sidosryhmien välillä.
Jotta suorituskyvyn mittaustuloksia voitaisiin hyödyntää kokonaisedun ja yhteisen kehittymisen saavuttamiseksi, on kaikkien sidosryhmien tarpeet ja odotukset huomioitava. Jokaisessa
yksittäisessä organisaatiossa voidaan tunnistaa menestymisen avaintekijät, niin myös toimitusketjuissa voidaan tunnistaa keskeiset tekijät toiminnan menestymisen ja tavoitellun strategian
kannalta. Näitä keskeisiä tekijöitä kutsutaan kriittisiksi menestystekijöiksi ja erityisesti näiden
kohdalla on tärkeä saavuttaa muihin saman liiketoiminta-alueen toimijoihin nähden mahdollisimman korkea suorituskyky (Lönnqvist ja Kujansivu 2006, s. 20,22). Esimerkiksi, jos toimitusketjun kriittinen menestystekijä on kustannustehokkuus, tulisi tätä seurata erilaisilla mittareilla. Mittarit seuraavat erilaisia kustannuksia toimitusketjun eri vaiheissa, kuten raaka-aineiden ostohintoja sekä työvoimasta ja kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia (Cohen ja Roussel
2013, s. 173).

Yksi keino toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen on sen simulointi. Jos toimitusketjuun
soveliaiden mittareiden asettaminen ei ole mahdollista tai toimitusketju on niin monimutkainen,
että sen kuvaaminen matemaattisten yhtälöiden avulla on mahdotonta, voidaan simulaation
avulla mallintaa ja analysoida toimitusketjun suorituskykyä. Toimitusketjujen simulointi voi
tuoda esiin toimitusketjun keskeisimpien muuttujien ja niiden välisten suhteiden vaikutukset
suorituskykyyn. Lisäksi toimitusketjujen simuloinnin avulla voidaan kokeilla uusia tilanteita,
joista ei ole vielä tietoa saatavilla. Simuloinnin avulla voidaan siis tarkastella uusien toimintaja ohjaussääntöjen vaikutusta kokonaisuuteen ennen muutosten vientiä oikeaan toimitusketjuun
(Campuzano ja Mula 2011, s. 1).

Toimitusketjujen simuloinnin perustana on tulosindikaattoreiden määrittely. Tulosindikaattoreiden avulla voidaan määritellä simuloitavan toimitusketjuun kuuluvan prosessin tehokkuus
tai tehottomuus. Tämän perusteella voidaan prosessia verrata toisiin vastaaviin. Toimitusketjun
simuloinnin tulosindikaattorit voidaan jakaa laadullisiin ja määrällisiin indikaattoreihin (taulukko 2). (Campuzano ja Mula 2011, s. 19).

Taulukko 2. Esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä tulosindikaattoreista (Campuzano ja
Mula 2011, s. 19)
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Laadulliset tulosindikaattorit

Määrälliset tulosindikaattorit

Asiakastyytyväisyys:

Tavoitteet perustuen kustannuksiin/tuottoon:

-

-

-

Ennen ostotapahtumaa kuvaavat pal-

-

Kustannusten minimointi, eniten

velutapahtumat.

käytetty, koko toimitusketjun, liike-

Ostotapahtumaan liittyvät palve-

toimintayksikön tai tietyn osan kus-

luelementit, kuten tuotteen jakelu.

tannukset.

Ostotapahtuman jälkeiset palvelut,

-

kuten tuotetuki.

Myynnin maksimointi. Myynti rahallisena yksiköinä tai myytyinä yksiköinä.

-

Myyntikatteen maksimointi.

-

Varastoihin tehtyjen investointien
minimointi.

Toimitusketjun joustavuus kysynnän vaihtelujen mukaan

Sijoitetun pääoman tuotto.

Tavoitteet perustuen asiakkaan reaktioon:
-

Täyttösuhteen maksimointi. Maksimoi ajallaan toimitettujen tilausten
määrän.

-

Läpimenoajan minimointi.

Materiaali- ja tietovirtojen integraation taso
Riskin hallinta
Toimittajien suorituskyky

David Parmenter puolestaan esittää, että mittareita tulisi luokitella tarkemmalla, kolmiportaisella jaolla:
• keskeiset tulosmittarit
• suorituskyky- ja tulosmittarit
• keskeiset suorituskykymittarit

Tällä luokittelulla keskeiset tulosmittarit kertovat, kuinka organisaatiolla on mennyt yleisellä
tasolla. Suorituskyky- ja tulosmittarit kertovat, mitä organisaation pitäisi tehdä. Keskeiset suorituskykymittarit keskittyvät siihen, mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin parantaa suorituskykyä
merkittävästi. Keskeisiin johdon käyttämiin tulosmittareihin kuuluvat muun muassa asiakas- ja
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henkilöstötyytyväisyysmittarit sekä talouden mittarit. Ne antavat selkeän kuvan siitä, onko organisaatio menossa oikeaan suuntaan, mutta ne eivät kerro, mitä pitäisi tehdä tulosten parantamiseksi. Näitä voisi kuvailla ei-operatiivisen tason johdon, kuten yhtiön hallituksen mittareiksi.
Esimerkki seuraavan tason suorituskykymittarista voisi olla prosentuaalinen kasvu avainasiakkaissa, kun vastaavasti tulosmittari kuvaa tapahtunutta tulosta esimerkiksi eilen tapahtuneen
myynnin muodossa. Molemmat ovat tärkeitä, mutta ne eivät kuitenkaan useimmiten ole avainmittareita koko liiketoiminnalle. Ennemminkin ne helpottavat tiimejä sekä osastoja linjaamaan
toimintansa organisaation strategiaan. Tällöin suorituskyky- ja tulosmittarit ovat ensisijaisesti
keskijohdon työkalu. Myös ylin johto johtaa strategian kautta viime kädessä operaatioita, eli
myös heidän tulee olla vähintäänkin kiinnostuneita tällaisista mittareista (Aho, 2011).

Keskeiset suorituskykymittarit KPI:t (Key Performance Indicator) ovat työkaluja, joilla yritys
hakee toiminnallisia parannuksia. Tällaiset täsmälliset menetelmät, joiden avulla kuvataan yrityksen tietyn menestystekijän toteutumista, keskittyvät organisaation suorituskyvyn näkökulmasta siihen, mikä on kaikkein kriittisintä organisaation nykyiselle ja tulevalle menestykselle.
Tyypillisesti KPI:lla on myös vaikutusta useampaan kuin yhteen organisaation kriittisistä menestystekijöistä. KPI:t muodostuvat ajan kuluessa siinä missä organisaation strategiat ja visiotkin muuttuvat. Tyypillisesti tunnistetuille mittareille asetetaan lyhyen, noin 2–3 vuoden aikavälin tavoitearvot, jotka täyttyessään johtavat strategisten tavoitteiden, päämäärien ja vision toteutumiseen. Sisällön näkökulmasta optimaalisessa tilanteessa keskeiset suorituskykymittarit
eivät ole euromääräisiä mittareita, eivätkä toisaalta myöskään historiaan katsovia mittareita.
KPI:t ovat niin operatiivisen, taktisen kuin strategisenkin tason työkalu (Aho, 2011).

Keskeisiä suorituskykymittareita seurataan organisaatioissa päivittäin, viikoittain ja kuukausittain tuloskorttien kautta. Päiväkohtaiseen tuloskorttiin organisaatio voi valita esimerkiksi muutaman tärkeimmistä KPI:ta jatkuvaan seurantaan. Tyypillistä KPI:lle onkin, että se vaikuttaa
useampaan kuin yhteen tasapainotetun mittariston osa-alueista. Näitä tasapainotetun mittariston
osa-alueita ovat talouden, asiakkaan, sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kehittämisen näkökulmat. Vastaavasti viikkokohtaisella tuloskortilla näytetään jo useampi, esimerkiksi viisi tärkeintä KPI:ta. Nämä viedään edelleen kuukausitason tuloskortille ja siitä edelleen johdon työpöydälle, johon on koostettu informaatiota KPI:den lisäksi keskeisistä tulosmittareista sekä tulosmittareiden suorituskyvystä. Nyrkkisääntönä mittareiden jakamiseksi toimii hyvin 10/80/10sääntö, jossa 10 % mittareista on keskeisiä tulosmittareita, 80 % perinteisiä suorituskyky- ja
tulosmittareita sekä 10 % keskeisiä suorituskyvyn mittareita. Optimaalisessa tilanteessa
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johtoryhmälle raportoidaan maksimissaan kymmentä keskeistä tulosmittaria. Keskijohdolle
voidaan tarjota maksimissaan kahdenkymmenen mittarin sekoitus suorituskyky- ja tulosmittareita sekä keskeisiä suorituskykymittareita esimerkiksi tasapainotetun mittariston muodossa.
(Aho, 2011)

Kun toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisen edellyttämät periaatteet ovat selvillä ja toimitusketjuun liittyvien eri sidosryhmien tarpeiden ja odotuksien pohjalta rakennutetut vakioidut
mittarit asetettu, niin niiden pitkäjänteinen seuranta luo kehittämiselle mahdollisuuden. Tässä
seurannassa toimitusketjun prosesseista kerättävän tiedon, historiadatan, hyödynnettävyys on
merkittävässä roolissa, kun halutaan mitata ja kehittää toimitusketjun suorituskykyä. Mitä pidemmältä ajanjaksolta toimitusketjussa on dataa käytettävissä, sitä tarkempaa mittaamisesta tulee ja sitä kautta jonkin mittarin selitettävyys tarkentuu.
Kuva 17. Toimitusmäärät käyttöpaikoittain m3, Stora Enso Metsä

Kuva poistettu. Sisältää luottamuksellisesta tietoa.

Esimerkkinä toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisesta karkealla tasolla (kuva 17), miten
Stora Enso Metsän toimitusmääriä vertaillaan vuosien 2018 ja 2019 eri kuukausien välillä. Seurattavat mittarit ovat toimitusketjuun liittyvien osaprosessien yhdessä määrittelemät ja tältä
pohjalta taustaraportille on rakennettu vakiomittareiden mukaisia rajauksia, jotta vertailutiedot
ovat aina yhteneväisiä ja jatkoanalyysiä varten vertailukelpoisia. Mitä yksityiskohtaisempaa ja
tarkalla tasolla olevaa dataa on hyödynnettävissä, sitä selittävämpää on tietojen vertailun ja
analysoinnin tulos.
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3 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA
Nykyisin tietotekniikan hyödyntäminen yrityksissä on melkeinpä yritystoiminnan elinehto.
Yrityksillä on käytössään erilaisiin liiketoiminnan käyttötarkoituksiin ja tarpeisiin soveltuvia
järjestelmiä ja sovelluksia. Näistä järjestelmistä ja sovelluksista muodostuu yritysten liiketoimintaprosesseissa syntynyttä tietoa, dataa. Liiketoimintaprosesseista kerätyn tiedon hyödyntämisen yhteydessä on käytetty liiketoimintatiedon hallinta -termiä tai sen käännöstä business
intelligence (BI) -termiä. Alussa business intelligence -termin (Hannula ja Pirttimäki, 2003)
käyttö yleistyi varsinkin ’IT -kielessä’ ja nykyisin business intelligence -termin lyhenne BI:n
käyttö on käytännössä lähes syrjäyttänyt liiketoimintatiedon hallinta -termin ja on muuttunut
vakiintuneeksi termiksi myös liiketoiminnan keskuudessa. Tähän on osittain vaikuttanut teknologian kehittymisen ja tiedon analysointitarpeiden kasvaessa markkinoille tulleiden BI -työkalujen roolin kasvu, osana yrityksien IT- arkkitehtuuria.

Kokonaisuutta ajatellen liiketoimintatiedon hallinta, BI, on erittäin laaja käsite, joka esiintyy
monissa viiteyhteyksissä. Vielä 2000- luvun alkuvuosina se ei ole ollut terminä kovin vakiintunut (Azvine ym. 2006). Kapeimmillaan se nähtiin tunnuslukujen raportointisovelluksena ja
laajimmillaan hyvin kokonaisvaltaisena tiedon keruu- ja jalostusprosessina. Osa määritteli sen
tiedon raportoinniksi ja visualisoinniksi (Chung ym. 2005, s. 4). Jotkut puolestaan sisällyttävät
mukaan liiketoiminnan suorituskyvyn mittaamisen (Pirttimäki ja Hannula, 2002).

Seuraavassa kehitysvaiheessa teknologian kehittymisen myötä suuntaus siirtyi suurempien datamäärien hallintaan liittyviin ratkaisuihin. Tämän seurauksena BI-tietokantoihin ja tietovarastoihin (data warehouse) panostaneet yritykset perustelivat ja painottivat tiedon louhinnan merkitystä liiketoimintatiedon hallinnassa. Laajalti ajateltuna se käsittääkin tiedon hankkimisen,
tiedon käyttöoikeuksien hallinnan, ymmärtämisen ja analysoinnin (Azvine ym. 2006). Li
(2010) määrittelee liiketoimintatiedon hallinnan laajaksi joukoksi sovelluksia ja teknologioita
datan keräämiseen, tallentamiseen, analysoimiseen, jotta dataa voitaisiin hyödyntää paremmin
informoitujen päätösten tekemisessä.

Liiketoimintatiedon hallinnan tarkoitus on yksinkertaistetusti pystyä muuntamaan organisaation raakadata sille hyödylliseksi liiketoimintatiedoksi. Thierauf (2001) määrittelee sen myös
tietoteknisiin metodeihin ja prosesseihin keskittyväksi toiminnaksi, joka pyrkii parantamaan
strategisia, taktisia ja operationaalisia päätöksiä hyödyntämällä monesta lähteestä kerättyä
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dataa, informaatiota ja ymmärrystä sekä kokemuksia ja olettamia paikkaansa pitävän päätöksentekodynamiikan ymmärtämisen kehittämiseksi.

Halosen ja Hannulan (2007) mukaan liiketoimintatiedon hallinnalla tarkoitetaan systemaattista
prosessia, jonka avulla yrityksissä kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään päätöksentekoa tukevaa tietoa organisaation liiketoiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä. Toiminnan tavoitteena
on tuottaa oikeaa tietoa, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa ja oikeille henkilöille. Tämän tiedon tarkoituksena on, että yritys pystyisi tekemään oikeita ja laadukkaita päätöksiä liiketoiminnassaan, mahdollistaen samalla myös proaktiivisen toiminnan. Tiedon tarkoituksena on täten
olla tärkeä apuväline päätöksenteon prosessissa, koska nykypäivän dynaamisessa ja jatkuvasti
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ei enää pelkkä päätöksentekijän intuitio ja kokemus
välttämättä riitä laadukkaiden ja kilpailuetua aikaansaavien päätöksien tekemisessä.

Koskinen ym. (2005) määrittelevät sen analyyttiseksi prosessiksi, joka hyödyntää tietotekniikkaa jalostaessaan useista ulkoisista ja sisäisistä lähteistä kerättyä dataa ja informaatiota käyttökelpoiseksi tiedoksi, ja jonka tarkoitus on tukea nopeiden ja määrätietoisten päätösten tekemistä. Liiketoimintatiedon hallintaan liittyy myös datan muuntaminen informaatioksi sekä päätöksenteon kannalta hyödyllisen ja relevantin informaation määrittely.

Hannula ja Pirttimäki (2003) ovat luoneet oman määritelmänsä liiketoimintatiedon hallinnalle.
Heidän mukaansa liiketoimintatiedon hallinta on organisoitu, analyyttinen ja systemaattinen
prosessi, jota käytetään tiedon hankkimiseen, analysoimiseen ja hyödyntämiseen tietyn liiketoimintaprosessin tukena, ja joka tietotekniikkaa hyödyntäen muuntaa useista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä kerättyä dataa informaatioksi ja tiedoksi. Liiketoimintatiedon hallinnan tuella
organisaatiot pystyvät selvittämään asiakkaidensa ja kilpailijoidensa liikkeitä, kuin myös erilaisia havaintoja ja trendejä ympäristössä. Organisaatiot käyttävät toiminnalla saatua informaatiota ja tietämystä operatiivisen ja strategisen päätöksenteon tukena tehtäessä parempia, nopeampia, ja faktatietoon perustuvia päätöksiä.
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Kuva 18. Liiketoimintatiedon hallinnan tasot (Gartner 2008)

Gartner luokittelee yrityksien valmiuden hyödyntää liiketoimintatietoa viiteen eri tasoon:

-

Taso 1. Tiedostamaton taso, jossa yritys ei hyödynnä liiketoimintatietoa toiminnassaan.
Käytössä hajanaisia taulukkolaskentoja ja yksittäisiä raportointivaatimuksia.

-

Taso 2. Reaktiivinen taso, jossa yritys hyödyntää vähäisillä resursseilla liiketoimintatietoa ja käytettävissä oleva data on jäsentymätöntä.

-

Taso 3. Määritelty taso, jossa yritys hyödyntää liiketoimintatietoa kattavasti allokoiduilla resursseilla. Liiketoimintatiedon hyödyntäminen on kuitenkin osittain siilomaista.

-

Taso 4. Strateginen, hallittu taso, jossa kattava liiketoimintatiedon hallinta on asetettu
yrityksen strategiseksi tavoitteeksi. Liiketoimintatiedon hallintaan on rakennettu vakioituja prosesseja ja käytäntöjä sekä mittareita kontrollointiin.

-

Taso 5. Optimoiva taso, jossa yrityksessä hyödynnetään yhteisesti liiketoimintaprosessien tuottamaa tietoa sekä jaetaan sitä myös ulkopuolisille sidosryhmille.
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3.1 Datavetoinen päätöksenteko
Nykypäivän teknologia mahdollistaa niin pienille kuin suurillekin yrityksille kerätä ja käyttää
sekä sisäistä että ulkoistakin dataa liiketoimintaansa liittyen suhteellisen helposti. Datan määrä
ei kuitenkaan itsessään luo vielä yrityksille hyötyä ja moni yritys kamppaileekin datan tehokkaan hyödyntämisen kanssa (Ransbotham ym. 2016). Uuden teknologian BI -työkaluilla tehty
data-analyysi mahdollistaa trendien, rakenteiden ja hahmottamisen datasta, joita voidaan käyttää hyväksi liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yritykset, jotka osaavat hyödyntää
dataa näyttävätkin pärjäävän paremmin kuin yritykset, jotka eivät hyödyntämistä osaa (De
Swaan Arons ym. 2014, s. 57). Uuden teknologian BI -työkaluihin on myös sisäänrakennettuina
ominaisuuksina tulevan ennustamiseen ja koneoppimiseen liittyviä toiminnallisuuksia.

Vaikka datavetoinen päätöksenteko helposti mielletään joukkona tietoteknisiä sovelluksia ja
ratkaisuja, niin taustalla on kuitenkin yrityksen liiketoimintaan liittyvä prosessi tai toiminto,
jota yritys haluaa seurata ja kehittää. Liiketoimintaprosessi tuottaa eri vaiheissa myös tietoa eli
dataa, jota seuraamalla ja analysoimalla voidaan saada taustoja ja tukea päätöksenteolle. On
yrityksiä, joissa on mahdollisuuksia rakentaa oma liiketoimintatiedon hallintaprosessi tukemaan kattavasti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Tätä liiketoimintatiedon hallintaprosessia
voidaan käsitellä myös omana prosessina ja sen kulkua voidaan tarkentaa yksityiskohtaisemmin
prosessikaavion avulla aivan kuten prosesseja yleensä. Prosessikaaviosta ilmenevät liiketoimintatiedon hallintaprosessin työvaiheet ja siihen osallistuvat tahot. Prosessikaavion pääasiallisena tarkoituksena on kuvata prosessin tarkka kulku ja sisältö.
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Kuva 19. Esimerkki sisäisestä liiketoimintatiedon hallinta-prosessikaaviosta.

Kuvan 19 prosessikaavio perustuu Stora Enso Metsän toimintamalliin ja organisoitumiseen raportointitarpeiden kehitysputkessa ja siinä on oletuksena, että yrityksen analytiikka- tiimi saa
toimintaansa lähtöimpulssin liiketoiminnassa mukana olevalta henkilön toimeksiannosta. Liiketoiminnassa oleva henkilö havaitsee tarpeen tarkemmalle selvitykselle päätöksenteon kohteena olevan liiketoimintaprosessin toiminnasta ja tilasta. Esimerkkinä tällaisesta voi olla tapaus, jossa liiketoiminta haluaa seurata raaka-aineen toimitusketjun kannattavuutta. Lähtökohtana on etsiä taustatietoa toimitusketjun osan tai koko ketjun kannattavuuden seurantaan liittyvää tarkempaa pohjatietoa ja sitä kautta mahdollisesti keinoja koko toimitusketjun kannattavuuden parantamiseen. Liiketoimintaprosessin omistaja haluaa esimerkiksi vertailla, onko
raaka-aineen toimitusketjussa alueellisia tai maantieteellisiä eroja ja löytyykö niille selittäviä
tekijöitä kuten kuljetusmuoto tai raaka-ainelaji, ja sitä kautta pyrkiä kehittämään ja löytämään
parhaat käytännöt toimitusketjun kustannustehokkuudelle.

Prosessissa liiketoiminnan edustaja antaa toimeksiannon asiasta analytiikka- tiimille, joka alustavasti suunnittelee ja rajaa selvitystä, ja määrittelee miten, mitä ja mistä tietoa aletaan kerätä.
Analytiikka -tiimi antaa selvityksen laajuudesta ja tarkan kuvauksen raporttitarpeista sekä antaa
toimeksiannon tekniselle BI -kehitystiimille tietojen keräämisestä.
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Tiedot kerätään ulkoisista tai sisäisistä tietolähteistä ja integraatiotyökaluna käytetään tarkoitukseen kehitettyä sovellusta, johon tekninen BI- kehitystiimi luo automaattisen datalatauspaketin, joka voidaan ajastaa halutuille kellonajalle. Kun datavirrat on luotu ja raportin vaatimat
tietokentät ovat käytettävissä, aloittaa analytiikka- tiimi ensimmäisessä vaiheessa tietojen oikeellisuuden varmistamisen. Toisessa vaiheessa testauksen jälkeen tiimi aloittaa raportin kehittämisen ja kerätyn tiedon analysoinnin. Kolmannessa vaiheessa raportin valmistuttua se julkaistaan, jonka jälkeen se hyväksytetään liiketoimintaprosessin omistajalla. Tämän jälkeen raportti on julkaisukelpoinen tuotantokäyttöön, jonka jälkeen on mahdollista tuoda esiin, miten
liiketoimintaprosessia voitaisiin parantaa ja samalla antaa kehittämiseen mahdollisia toimenpide-ehdotuksia. Toinen tulokulma raporttien hyödyntämiseen on operatiivisen toiminnan seuraaminen, sillä yhtenä raportoinnin tavoitteena on kootusti kerätä ja julkaista tietoja sitä tuottavista tietojärjestelmistä.

Datavetoisen päätöksenteon ja sitä tukevan raportointiprosessin merkittävin vaihe on dokumentointi, jossa prosessin kaikki vaiheet dokumentoidaan samalla, yhteneväisellä tavalla, joka takaa
prosessin toistettavuuden ja näin tukevan selkänojan liiketoiminnan toimintojen päätöksenteolle.

Kaikki tämä uusi liiketoimintaprosesseista saatavissa oleva tieto tuo mukanaan käsitteen Big
Data, joka voidaan määritellä Draken ja Laken (2014, s. 2) mukaan korkean volyymin, suuren
nopeuden tai korkean vaihtelun informaatioksi, joka vaatii kustannustehokkaita ja innovatiivisia datan prosessointimenetelmiä, jonka tuloksena voidaan saavuttaa ja tukea tehokkaampaa
päätöksentekoa tai laajempaa käsitystä yrityksen liiketoiminnasta. Big Datan avulla voidaan
toimitusketjuissa tuottaa entistä tarkempaa operatiivista tietoa ja tehdä mahdollisesti nopeitakin
muutoksia ja ratkaisuja. Samalla myös parannetaan toimitusketjun avoimuutta ja näkyvyyttä
sekä tarjotaan parempi mahdollisuus jäljitettävyyteen. Ongelmien tunnistus toimitusketjussa
helpottuu ja viat voidaan tunnistaa jo mahdollisesti etukäteen. Varastojen minimointi ja toimitusketjujen riskien pienentäminen ovat myöskin osa-alueita, joissa on saatavissa hyötyjä Big
Datan avulla. (Wang ym. 2015).

3.1.1 Liiketoimintatiedon toiminnan mittaaminen
Kerättävän liiketoimintatiedon hyödyn mittaaminen on osittain haastavaa, koska hyödyt ovat
tapauskohtaisia ja vaihtelevat eri yrityksien välillä. Suuremmissa yrityksissä myös eri
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yksiköiden välillä voi olla vaihteluja. Tavallisimpia hyödyn mittaamisen mittareita ovat ajansäästö, jos yrityksessä on esimerkiksi käytössä keskitetty BI- raportointiratkaisu. Ajansäästöä
voidaan mitata vertailtaessa tilannetta, jossa sama tieto haetaan käytössä olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä, tai keskitetystä raportointijärjestelmästä. Toinen hyödyn mittaamisen mittari
voi olla BI- raportointijärjestelmän käyttöaste. Loppukäyttäjien korkea käyttöaste kuvaa, että
se koetaan hyväksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi ja -malliksi arkisessa työssä. Korkea käyttöaste kuvaa myös sitä, että datan laatuun luotetaan, eli luvut ja laskennat testauksen tuloksena
ovat raportilla oikein ja käyttötarpeeseen soveliaita. Kolmas hyödyn mittaamiseen käytetty väline on loppukäyttäjille tehty tyytyväisyyskysely, jossa käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta
raportointijärjestelmää voidaan edelleen kehittää loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti.

Edellä mainituilla keinoilla voidaan kyllä tunnistaa ja listata BI- raportointijärjestelmän hyötyjä, mutta todellisten suorituskykymittareiden määrittäminen on hankalaa. Yrityksillä, joilla
liiketoimintatiedon hallinnan päämääränä on organisaation päätöksenteon tukeminen, edesauttaa merkittävästi määrittelemään sopivat mittausmenetelmät ja työkalut, joiden avulla BI- raportointijärjestelmän suorituskykyä ja vaikutuksia voidaan arvioida (Gainor 2014, s. 198).
Koska BI- raportointijärjestelmäratkaisua voidaan käyttää erikokoisissa ja eri toimialoilla toimivissa yrityksissä, on organisaation suorituskyvyn parantumista tutkittaessa otettava huomioon useita vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi organisaation ominaisuuksien huomioiminen on
erittäin tärkeää (Nykänen ym. 2016, s. 26).

Lönnqvist ja Pirttimäki (2006, s. 33–34) määrittelevät liiketoimintatiedon hallinnan mittaamiselle kaksi keskeistä syytä. Ensimmäinen syy on BI- järjestelmän arvon määrittäminen, jolla
arvioidaan investoinnin kannattavuutta. Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä pitää sisällään
esimerkiksi lisensseistä aiheutuvia ylläpitokustannuksia ja toisaalta kehittämiseen liittyviä resurssikustannuksia. Toinen syy on liiketoimintatiedon hallintaan liittyvien prosessien mittaaminen, jotta prosesseja voidaan johtaa ja kehittää edelleen. Tämän merkitys korostuu eritoten
hallintaprosesseissa, jossa liiketoimintatietoa kerätään useista eri tietolähteistä. Yhteenveto BI
-järjestelmän mittaamisesta molempien tavoitteiden näkökulmasta taulukossa 3.
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Taulukko 3. BI- raportointijärjestelmän mittaamisen luokittelu mittaamisen tavoitteen perusteella (Lönnqvist ja Pirttimäki 2006).
Mittaamisen tavoite

Infomaation käyttäjät

BI -raportointijärjestelmän
arviointi

Yritykset ja niiden johto,
jotka käyttävät BI:tä

BI -palveluntarjoajat
BI -asiantuntijat
Tutkijat
Liiketoimintatiedon hallintaprosessin johtaminen

BI -palveluntarjoajat
BI -asiantuntijat

Odotetut hyödyt
Kyky osoittaa BI:n hyödyt ja sopivuus yrityksen toimintaan, sekä
vaikutusten osoittaminen.
BI -järjestelmän kasvanut tuottavuus ja uskottavuus johtamisen
työkaluna.
BI:tä käsittelevän tutkimuksen kehittyminen.
BI -tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen.

BI- raportointijärjestelmää voidaan mitata myös investointina siihen liittyvien menestystekijöiden ja mitattavan data -laadun kautta. Mittaamisen menetelmät voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin menetelmiin, joihin on valittu sekä objektiivisia, että subjektiivisia mittareita. Menetelmien jako on kuvattu kuvassa 20. Suorissa menetelmissä keskitytään BI -järjestelmän tuottaman tiedon vaikutuksiin organisaatiossa. Objektiivisessa näkökulmassa vastaavasti tarkastellaan sen osallisuutta niin onnistuneissa kuin epäonnistuneissa strategisissa toimissa ja pyritään
löytämään riippuvuudet BI -järjestelmän ja tapahtumien onnistumisen välillä. Suorissa ja subjektiivisissa menetelmissä tiedustellaan yrityksen johdolta, kuinka BI -järjestelmä edesauttaa ja
vaikuttaa heidän päätöksenteon kyvykkyyteen. Heille voidaan asettaa esimerkiksi kysymys,
onko BI-järjestelmän kautta saatu tieto vähentänyt päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta lisääntyneen tiedon muodossa. Epäsuorissa objektiivisissa menetelmissä tarkastellaan BI -järjestelmän käyttöaktiivisuutta, kun puolestaan subjektiivisissa järjestetään kysely, kuinka usein organisaation jäsenet käyttävät BI-järjestelmää työnteossaan. (Lönnqvist ja Pirttimäki, 2006)
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Kuva 20. BI- järjestelmäinvestoinnin onnistumisen mittaamisen menetelmät. (Lönnqvist ja Pirttimäki, 2006)
Subjektiiviset menetelmät eivät kerro sinällään mitään BI- järjestelmän taloudellisista hyödyistä, koska kaikki mittaustavat ovat ei-rahallisia mittareita. Taloudellisissa mittareissa olisi
kuitenkin myös monia hyviä puolia, kuten vertailtavuus. Rahamääräisten mittareiden käyttö on
kuitenkin ongelmallista, koska monet BI- järjestelmistä saavutettavat hyödyt ovat luonteeltaan
ei-rahamääräisiä. (Lönnqvist ja Pirttimäki, 2006).

3.1.1 Datavetoisen päätöksenteon tila ja haasteet Suomessa
Yrityksille ja yhteisöille tietotekniikan ratkaisuja tarjoava eCraft (www.ecraft.com) järjesti 80
yritystä kattavan kyselytutkimuksen datavetoisen liiketoiminnan ja analytiikan nykytilasta Suomessa. Kyselyssä ensimmäisenä kohtana kysyttiin yleisesti datavetoisen päätöksenteon kulttuuria Suomessa (kuva 21).

Kuva 21. eCraftin tekemän kyselytutkimuksen tulos datavetoisesta päätöksenteosta
suomalaisissa yrityksissä (eCraft 2017).
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Kyselyn tulokset kertoivat datavetoisen päätöksenteon lisääntyneen merkittävästi viime vuosina ja suomalaisten yrityksien edustajien antamat tulokset olivat linjassa myös kansainvälisten
kyselytutkimusten kanssa. Eri toimialoja vertailtaessa palvelualan ja IT-sektorin edustajat kokivat tutkimuksen mukaan olevansa eniten datavetoisia. Kyselyn antamat tulokset eivät kuitenkaan kerro koko totuutta, koska tapahtumaan osallistuneet yritykset eivät ole kattava läpileikkaus suomalaisista yrityksistä, mutta saadut tulokset ovat ehkä peilattavissa tulevaisuuden
suuntauksena datavetoiselle päätöksenteolle.

Seuraavaksi kyselyssä selvitettiin mitä data-analytiikan tasoja suomalaissa yrityksissä hyödynnetään. Tasoiksi oli valittu kansainvälisen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyrityksen Gartnerin vastaavissa tutkimuksissa käyttämiä tasoja (kuva 22).

Kuva 22. Data-analytiikan tasot (Gartner 2017)

Kyselyn tulos osoitti, että kyselyyn osallistuneiden yrityksien liiketoiminnasta kerättävän datan
- tiedon hallinnan taso ja sen hyödyntäminen päätöksenteossa oli lähes 80%, eli suurin osa kyselyyn osallistuneista yrityksistä kertoi hyödyntävänsä yrityksen eri liiketoimintaprosesseista
kerättyä tietoa. Lisäksi liiketoimintadataan pohjautuvan ja sitä selittävän analytiikan hyödyntäminen on korkealla tasolla, sillä 60 % kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi hyödyntävänsä
analytiikkaa päätöksenteossa. Sen sijaan koneoppimiseen perustuva ennakoiva ja ohjaava analytiikka oli vielä kyselyyn vastanneissa yrityksissä vähemmän käytettyjä päätöksenteon työkaluja. Kyselystä saatujen palautteiden perusteella yritykset kuitenkin näkivät, että
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lähitulevaisuudessa koneoppimiseen perustuva ennakoiva ja ohjaava analytiikka on keino saavuttaa kilpailuetua kilpaileviin yrityksiin (kuva 23).

Kuva 23. Analytiikan tasojen hyödyntäminen yrityksissä (eCraft 2017).

Kolmantena kyselyssä selvitettiin kuka yrityksessä ohjaa ja hallinnoi kehitystä datavetoisessa
päätöksenteossa (kuva 24).

Kuva 24. Vetovastuu yrityksessä analytiikan ja koneälyn hyödyntämisessä (eCraft 2017).

Tietohallinto ja talousjohto olivat kyselyyn osallistuneissa yrityksissä yleisimpiä yksittäisiä
vetovastuullisia analytiikan ja koneälyn hyödyntämisessä, mutta pääsääntöisesti vetovastuu oli
hajaantunut monelle eri henkilölle yrityksessä. Kyselyn tuloksia analysoitaessa päädytään
johtopäätökseen, että tämän kaltainen laaja vastuunkanto voisi olla myös eduksi, koska parhaat
tulokset saavuttavat ne yritykset jotka pystyvät hyödyntämään analytiikkaa ja koneälyä
tehokkaasti organisaation joka funktiossa ja joka tasolla.
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Neljäntenä ja viimeisenä kysymyksenä oli selvitys, mitä yritykset kokivat suurimpina ja
yleisimpinä haasteina datavetoisen päätöksenteon jalkautuksessa yrityksissä ja mahdollisia
keinoja niiden ylipääsemiseksi (kuva 25).

Kuva 25. Yrityksien suurimmat haasteet analytiikan ja koneälyn hyödyntämiselle (eCraft
2017).

Aivan kuten kyselyn tulokset kertoivat datavetoisen päätöksenteon lisääntyneen merkittävästi
viime vuosina yrityksissä, niin myös koetut ja tunnistetut haasteet analytiikan hyödyntämiselle
olivat linjassa kansainvälisten kyselytutkimuksien kanssa, mutta samalla ne olivat myös astetta
monisyisempiä. Osaaminen ja IT-infrastruktuurin haasteet ovat osallistujayritysten yleisimpiä
kompastuskiviä, mutta yhtä lailla myös käytössä olevan datan, vision ja strategian,
käyttökohteiden tunnistamisen ja kustannusten kanssa on usein haasteita (eCraft 2017).

3.2 Data-analyysi päätöksenteon tukena
Yritykset, jotka onnistuneet integroimaan data-analytiikan hyödyntämisen liiketoimintaansa,
näyttävät menestyvän paremmin kuin yritykset, jotka eivät ole onnistuneet siinä (De Swaan
Arons ym. 2014).

Kuten edellisessä kappaleessa esitelty eCraftin (2017) tekemä kysely osoittaa, on yrityksillä
kiinnostusta ja halua kehittää datavetoista päätöksentekoa, mutta yhtenä merkittävimpänä haasteena yritykset kokivat liiketoimintaprosesseista kerättävän datan. On myös muistettava, että
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yksistään suuri tietomäärä ei ole merkitsevää päätöksenteon kannalta. Rowley (2007) kuvaa
datan jalostumista analyysiksi DIKW- pyramidin avulla.

Kuva 26. DIKW pyramidi (Rowley 2007).

Tieto, data, on yksistään järjestelemätöntä ja käsittelemätöntä, jonka tarkoitus on tuntematon ja
näin ollen käyttöä varten turhaa. Informaatiota muodostuu kun datasta aletaan tehdä hyödyllistä. Kun tässä vaiheessa pystytään vastaamaan kysymyksiin Mitä, Milloin ja Kuka saadaan
informaatiota datasta, jolla on merkitystä. Tietämys on pyramidin merkittävin askel. Se tarkoittaa, että data on kerättynä keskitetysti ja sitä voidaan luokitella sekä järjestää niin, että data on
hyödynnettävissä analyysiä varten. Viisaus on pyramidin huippu. Liiketoiminnassa tämä näkyy
mahdollisuutena ennustaa tulevaisuutta ja selittää yksiselitteisesti Miksi esimerkiksi toiminto
liiketoimintaprosessissa toimii hyvin tai huonosti (Rowley 2007).
Dataa ja sen tuloksista tehtyjä analyyseja hyödyntämällä tehdyt päätökset ovat parempia, koska
se mahdollistaa datavetoisen päätöksenteon todisteiden pohjalta arvailujen ja olettamuksien sijaan (McAfee ja Brynjolfsson, 2011).

3.3 Datan laatu
On pystyttävä varmistamaan, että data -analyysit ovat luotettavia ja niiden pohjalta tehdyt päätökset ovat liiketoimintaa hyödyntäviä. Liiketoimintaprosesseista kerättävän datan kattavuus ja
siitä jalostettavien analyysien tekemisiseen liittyy muutama huomioonotettava asia. Ensinnäkin, käytettävän datan laatu on ensiarvoisen tärkeää laadukkaiden analyysien teossa. Data voi
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nimittäin olla väärää, vanhentunutta, huonosti määriteltyä tai muuten käyttökelvotonta (Redman 2008). Datan laadun puutteet, kuten vanhentuneet asiakasprofiilit, puuttuvat sisällöt, ja
epätarkkuudet kerätyssä datassa voivat johtaa vääristyneisiin päätöksiin ja sen myötä tuloksellisuuden laskuun. Näitä voi olla kuitenkin usein kallista havaita ja korjata, jonka vuoksi yritysten tulisikin ottaa datan laadun valvonnassa huomioon kustannusten ja mahdollisten hyötyjen
suhde, tavoitteenaan voittojen maksimointi (Even ym. 2010). Käytännön toimia datan laadun
tarkkailuun ja kontrollointiin on esimerkiksi:
•

keskitetty Master -datan hallinta

•

toiminnanohjausjärjestelmän datakenttiin asetettavat kontrollit (tiedon pakollisuus, tietotyypit, merkkimäärä ja luotettavuussäännöt)

•

datan laatuun tarkoitetut ohjelmistot

•

raportointi- ja analysointityökaluihin asetettavat datan validointirajat, joilla karsitaan
epäkurantti data pois analysoitavasta aineistosta.

Lisäksi liiketoiminnan on asetettava kysymys analyysien antamien korrelaatioiden ja tosielämän kausaalisuuden suhteesta on oltava mukana jokaisessa data-analyysissä. Korrelaatio kahden muuttujan välillä ei tarkoita suoraan, että niiden välillä on syy-seuraussuhde. Päättely korrelaatioista kausaalisuuteen on täysin päätöksentekijän vastuulla. Ritter (2014) kuvailee, että
analyysin käyttäjän on syy-seuraussuhteiden päättelemisen lisäksi pääteltävä, kuinka todennäköistä todella on, että datan pohjalta saatu ennuste tulee tapahtumaan myös tulevaisuudessa.
Historiallinen kausaalisuus ei siis välttämättä ole aina tulevaisuudessa toteutuva (Ritter 2014).
Riskin ja tuoton välinen suhde on myös otettava huomioon datan käyttöä suunniteltaessa. Mitä
suurempiriskisiä päätöksiä tehdään, sitä laadukkaampaa data-analyysin tulisi olla.
Myös toimitusketjuun liittyviin tietovirtoihin liittyy datan laatuun vaikuttavia riskejä, kuten tiedon tarkkuus, paikkansapitävyys, tietojärjestelmien turvallisuus ja häiriöttömyys (Tang ja
Musa, 2011). Nämä riskit voi aiheuttaa tilanteita, missä vääristynyt ja huonolaatuinen informaatio, data, voi aiheuttaa puutteita tiedon laadussa. Tällä on vuorostaan vaikutuksia analytiikan tarkkuuteen. (Chopra ja Meindl 2001, s. 364-365).
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4. KONTEKSTI
4.1 Metsäteollisuus Suomessa
Metsäteollisuus käytti Suomessa vuonna 2017 raakapuuta kaikkiaan 69,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Käyttö on kasvanut viidettä
vuotta peräkkäin ja oli suurin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurin käyttömäärä toistaiseksi, 75,5 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, metsäteollisuustuotteiden valmistukseen vuonna 2017
meni 9,8 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti 62,2 miljoonaa
kuutiometriä. Määrä oli 3,3 miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia edellisvuotista suurempi ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Metsäteollisuuden käyttämän raakapuun kotimaisuusaste – 90 prosenttia kokonaiskäytöstä – oli korkein lähes neljäänkymmeneen vuoteen.
Tuontiraakapuun kulutus sen sijaan jatkoi laskuaan ja putosi vuotta aiemmasta 12 prosenttia
päätyen 7,5 miljoonaan kuutiometriin (Luke 2018).

Suurimmillaan, 19,2 miljoonaa kuutiometriä, tuontiraakapuun käyttö oli vuonna 2006, jolloin
se kattoi neljänneksen koko metsäteollisuuden puunkäytöstä. Raakapuun käyttö kasvoi vuotta
aiemmasta kaikilla metsäteollisuuden toimialoilla ja kaikilla puutavaralajeilla. Eniten raakapuuta, 32,5 miljoonaa kuutiometriä, kului selluteollisuudessa, mikä myös oli suurin määrä toistaiseksi (kuva 27). Sahateollisuuden puunkäyttö kipusi 26,3 miljoonaan kuutiometriin. Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta, 17,2 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavalla sijalla olivat kuusitukit, joita kului 14,4 miljoonaa kuutiometriä. Viidennes raakapuusta eli 13,9
miljoonaa kuutiometriä kului Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten, 7,4 miljoonaa kuutiometriä, jalostettiin Kymenlaaksossa. Keski-Suomessa raakapuun käyttö nousi 6,1
miljoonaan kuutiometriin. Lisäystä vuotta aiemmasta kertyi peräti viidennes eli miljoona kuutiometriä (Luke 2018).
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Kuva 27. Metsäteollisuuden raakapuun käyttö Suomessa toimialoittain 2017 (Luke, 2018)

4.2 Stora Enso
Stora Enso Oyj on yksi maailman suurimmista metsäteollisuuden yrityksistä, joka nykyisin on
profiloitunut uusiutuvia materiaaleja valmistavaksi yrityksesi. Uusiutuviin materiaaleihin pohjautuvia tuotteita käytetään perinteisten teollisuudenalojen kuten rakennusteollisuuden ja vähittäiskaupan alojen lisäksi nykyisin lääketeollisuudessa, kosmetiikassa, makeisissa, hygieniassa
ja tekstiileissä. (www.storaenso.com)

4.2.1 Historia ja avainluvut
Stora Enso perustettiin vuonna 1998 yhdistämällä suomalainen Enso Oyj ja ruotsalainen Stora
Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (STORA). Ennen fuusiota yhtiöllä on takana pitkä historia
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Suomessa Enson osa yhtiöstä on peräisin vuodelta 1872, jolloin W. Gutzeit & Co:n sahalaitos perustettiin Kotkaan. Se oli yksi ensimmäisistä höyrykäyttöisistä sahoista Suomessa. Vuonna 1912 Gutzeit osti Enso träsliperi AB:n. 1990-luvun lopulla
Enso-Gutzeitista oli vuosien aikana kehittynyt Suomen suurin metsäyhtiö. Vuonna 1996 Veitsiluodon kanssa tapahtuneen sulautumisen jälkeen yhtiö otti nimensä Enso Oy:n. Ruotsin puolella Storalla on vieläkin pidempi historia, sillä Stora Kopparbergin perustamisesta alkaen
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vuonna 1288 on ensimmäinen kirjattu dokumentaatio Storan toiminnoista, jolloin se aloitti kuparin kaivostoiminnan Falunin lähellä Ruotsissa. Liiketoiminta kehittyi Stora Kopparbergs
Bergslagiksi vuonna 1862 ja se kattaa kaivos-, rauta- ja puualan. 1970-luvulla Stora myi kaivosja metalliteollisuutensa keskittyen metsätalouteen, selluun ja paperiin.
Stora Enson avainluvut vuonna 2017:
-

Kokonaismyynti noin10 miljardia euroa.

-

Operatiivinen liiketulos 1004 miljoonaa euroa.

-

Noin 26 000 työntekijää hieman yli 30 maassa.

-

Listautunut Helsingin ja Tukholman pörsseihin.

-

Tuotantomäärät:
o 5,9 milj. tonnia selluloosaa
o 5,4 milj. tonnia paperia
o 4,7 milj. tonnia pahvia ja kartonkia
o 1,4 miljardia m2 pakkausmateriaaleja
o 5,6 milj. m3 sahatavaraa sisältäen 2,6 milj. m3 jatkojalostustuotteita.

Stora Ensolla on kolmetoista kuitupuuta ja haketta sellun valmistukseen käyttävää tehdasta
Suomessa ja Ruotsissa (taulukko 4). Taulukossa ei ole huomioitu tehtaita, jotka valmistavat
sellupohjaisia tuotteita kuten paperia ja kartonkia. Myöskään sahatavaraa tuottavia tehtaita ei
ole huomioitu taulukossa.
salaus
Taulukko poistettu. Sisältää luottamuksellisesta tietoa.
Taulukko 4. Kuitupuuta ja haketta raaka-aineena käyttävät Stora Enson tehtaat Suomessa ja
Ruotsissa.
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5.TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄNASETTELU

Kemiallisessa metsäteollisuudessa ja siihen liittyvissä valmistusprosesseissa raaka-aineen katkeamaton riittävyys on kannattavan liiketoiminnan perusta. Tuotannon keskeytyminen aiheuttaa yritykselle merkittäviä kustannuseriä. Tästä seuraa, että yrityksen raaka-aineen hankintaprosessi ja siihen liittyvän tilaus- ja toimitusketjun hallinta on oltava kemiallisista metsäteollisuuttaa harjoittavien yrityksien ydinstrategioita. Stora Ensossa tämä on nostettu osaksi seurattavaa johtamisjärjestelmää, jota sovelletaan Stora Enso Metsän puunhankintaprosessiin kuuluviin toimintoihin ja tukipalveluihin sekä tehtaiden terminaaleihin. Järjestelmän soveltamisalaan
kuuluvat myös Stora Enso Metsän toimituskauppakumppanit ja Stora Enso Metsälle ostopalveluna korjuu-, kuljetus-, terminaali- ja metsänhoitopalveluja tuottavat toimittajat/yrittäjät kuljettajineen sekä näiden yritysten alihankkijat kuljettajineen. (www.storaenso.com)
Tässä diplomityössä keskitytään puunhankinta ja toimitusketjun viimeiseen osaprosessiin – tehtaiden terminaalitoimintoihin ja sen tehokkuutta kuvaavan läpimenoajan analysointiin. Tarkoituksena on kerätä tehdaskohtaisesti terminaalitoimintoihin liittyvien mittauspisteiden avulla
keskiarvo läpimenoaikaa eri kuljetusmuodoille ja eri raaka-aine nimikkeille. Tehdaskohtaista
läpimenoajan keskiarvoa hyödyntämällä saadaan analysoitua korrelaation avulla poikkeavat tapahtumat, jonka tulos antaa pohjatietoa tehdaskohtaisille terminaalitoimintojen mahdollisille
kehittämistoimenpiteille.

Taulukko 5. Tutkimuksen rakenne input/output- kaaviona
Input:

LUKU 1:

Output:

Aihealueen, tutkimuksen taustan

JOHDANTO

Tutkimuksen tavoite ja rajaus sekä

ja merkityksen esittely

Input:
Toimitusketjujen

viitekehyksen

sekä aikaisempien tutkimusten yhteys toimialaan ja tutkimuskohteeseen

toteutustapa

LUKU 2:

Output:

TOIMITUSKETJU JA TOI-

Kuvaus toimitusketjun hallinnasta

MITUSKETJUN HAL-

metsäteollisuudessa. Kuvaus läpi-

LINTA

Input:

LUKU 3:

Liiketoimintatiedon hallinnan tila

DATAVETOINEN

ja tasot sekä käyttötapaukset

TÖKSENTEKO

menoaikaan liittyvästä prosessista
sekä toimitusketjun tietovirrat

Output:
PÄÄ- Liiketoimintatiedon toiminnan
mittaaminen. Datavetoinen
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päätöksenteko ja data-analyysi sen
tukena. Datan laadun merkitys.

Input:

LUKU 4:

Output:

Perustiedot metsäteollisuudesta ja

KONTEKSTI

Metsäteollisuus lukuina ja Stora

kohdeyrityksestä

Enson esittely

Input:

LUKU 5:

Tutkimusmenetelmät, tutkimusky-

TUTKIMUKSEN TEHTÄ- Tutkimusmenetelmien ja tutkimus-

symykset ja tietolähteet sekä -ra-

VÄNASETTELU

kenne

Output:
kysymysten esittely sekä läpimenoaika-analyysiin liittyvän tiedonsiirron kuvaus

Input:

LUKU 6:

Output:

Mittapaikkojen läpimenoajan ana-

LÄPIMENOAIKA- ANA-

Analyysien kuvaus, laskennalliset

lyysi sekä sovellettava informaatio

LYYSI

tulokset sekä niiden käsittely ja tulosten esittely

Input:

LUKU 7:

Output:

Analyysin ja tutkimuksen tulokset

JOHTOPÄÄTÖKSET JA

Analyysin tulosten arviointi sekä

sekä kirjallisuus

YHTEENVETO

johtopäätöksien ja kehitysehdotuksien esittely. Tiivistelmä työn sisällöstä sekä tutkimusprosessin ja aikaansaatujen tulosten arviointi

Tutkimuksen viitekehys on ensisijaisesti operatiivisen toiminnan kehittämisen tukeminen. Analyysin tuottaman tuloksen avulla pyritään avaamaan mahdollisia pullonkauloja terminaalien läpimenoaikaan liittyvillä vertailudimensioilla eri mittapaikoilla ja soveltaa niitä toimitusketjun
ohjaamisen ja johtamisen teoreettisen viitekehyksen kautta. Toinen tutkielmassa esille tuleva
kokonaisuus on datavetoisen päätöksenteon tuomat mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehityksessä. Näiden kahden esille tuotavan kokonaisuuden taustalla on yrityksen kustannustehokkuuden ja -johtamisen kasvattaminen. Kustannustehokkuuden kannalta analyysin tavoitteena
on tuottaa tietoa operatiiviselle toiminnalle sekä tuottaa tietoa johdon päätöksenteon tueksi.
Kustannusjohtamisella tarkoitetaan organisaation johdon toimintaa ja päätöksiä, joilla pyritään
joko tuottamaan arvoa asiakkaalle tai alentamaan palveluiden ja tuotteiden kustannuksia. Kustannusjohtamisen tärkeimpänä funktiona yritysten toiminnan kannalta pidetään informaation
tuottamista nimenomaan strategisen suunnittelun pohjaksi. (Bhimani et. al. 2008, s. 5-6)
Koska tutkimus perustuu puutavara-autojen ja puutavaran vastaanottopisteen keräämästä ja lähettämästä tiedosta, muistuttaa se luonteeltaan case-tutkimusta, jota tehdään kvantitatiivisten
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menetelmien muodossa mallinnuksena ja numeroanalyysein. Kvantitatiivinen eli määrällinen
tutkimus perustuu mittauksen tuottamaan lukuarvotason informaatioon, jota analysoidaan tilastollisesti (Heikkilä 2014, s. 12–13). Tässä tutkimuksessa tieto kerätään Stora Enson Suomen
kuitupuuta käyttävien tehtaiden keskitetystä tehdasvastaanottotietokannasta ja sitä käsitellään
taulukkolaskentaa hyödyntämällä. Case- eli tapaustutkimus on intensiivistä syvätutkimusta
tarkkaan rajatun kohteen osalta (Leino, 2015). Tutkimus on jaettu kahteen erilliseen analyysiin,
tausta-analyysiin ja läpimenoaika-analyysiin. Tausta-analyysin tarkoituksena on kuvata raakaaineen vastaanottoa mittapaikoittain yleisesti.

Tausta-analyysissa tapaukset eli tutkimuskohteet ovat:
-

Raaka-aineen vastaanotot kuljetusmuodoittain eri mittapaikoilla, m3

-

Vastaanotot mittapaikoittain toimittajaryhmittäin, %

-

Raaka-aineen vastaanotot raaka-ainelajeittain eri mittapaikoilla

Läpimenoaika-analyysissä tapaukset eli tutkimuskohteet ovat:
-

Läpimenoaika terminaalissa kuljetusmuodoittain eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Läpimenoaika terminaaleissa raaka-ainelajeittain eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Läpimenoaika terminaaleissa toimittajaryhmittäin eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Keskimääräinen läpimenoaika kuukausittain eri mittapaikoilla

-

Läpimenoaika terminaaleissa viikonpäivittäin eri mittapaikoilla (keskiarvo)

-

Keskimääräinen läpimenoaika tunneittain eri mittapaikoilla (keskiarvo)

Tapaustutkimuksen etuna voidaan pitää sen systemaattista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan aikaansaada kokonaisvaltainen kuva tarkkaan rajatusta kohteesta tai ilmiöstä. Tutkimusmenetelmä soveltuu myös hyvin käytännönläheiseen tarkasteluun, joka on yritysmaailmassa
usein teoreettista lähestymistapaa hyödyllisempää. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että sen
tulokset ovat yksityiskohtaisia, ja niillä ei pyritä yleistettävyyteen (Mohd noor 2008). Tutkimuksen kvantitatiivinen lähtökohta perustuu tutkimuksen tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin. Päämääränä on analysoida tehdaskohtaisia läpimenoaikoja vakioitujen hakuehtojen kautta.
Kerätyn tiedon perusteella on tehty analyysi, jonka tulosten perusteella on laadittu johtopäätökset. Teoreettinen kirjallisuus perustuu toimitusketjuja ja logistiikkaa käsitteleviin perusteoksiin
sekä kyseisiä aihealueita käsitteleviin tiedeartikkeleihin. Tiedon hankinnassa on ensisijaisena
työkaluna käytetty tietokantahakuja tukevaa sovellusta.
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Tietolähteenä käytetään puutavara- ja hakeautoissa pakollisena mukana kulkevaa älykorttia,
joka pitää sisällään ajoneuvoyhdistelmän id:n ja työpistenumeron sekä kuljetusmääräyksen tunnisteen. Autotoimituksella tehtaalle tuleva raaka-aine erä mitataan tehtaan vastaanottopisteen,
mittausaseman siltavaa’alla, jossa syntyy ensimmäinen läpimenoajan laskentaan liittyvä tapahtuma: ajoneuvoyhdistelmän punnitus kuormattuna. Punnituksen yhteydessä syntyy läpimenoajan alkupiste, aikaleima saapumisesta tehtaalle. Aikaleiman tiedonsiirto tapahtuu OVT- sanoman välityksellä. Seuraava aikaleima syntyy, kun ajoneuvoyhdistelmä saapuu purkupaikalle,
jossa kurottajassa olevan TEVA- mittausjärjestelmään integroidun sovelluksen kautta syntyy
tapahtuma: purku aloitettu. Kolmas aikaleima syntyy, kun kurottajasovelluksen kautta kuorman
purku kuitataan päättyneeksi. Neljäs ja viimeinen aikaleima syntyy, kun ajoneuvoyhdistelmä
siirtyy tyhjänä takaisin mittausasemalle, jossa ajoneuvo mitataan uudelleen siltavaa’alla. Tämä
mittaus on myös läpimenoajan loppupiste.

Kuvissa 28 ja 29 kuvaus terminaalien läpimenoaikaprosessista ja siirrettävistä tiedoista.

Kuva 28. Aineiston keruu- prosessi ja lead-time tietokentät; auto- ja haketoimitukset.
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Kuva 29. Aineiston keruu- prosessi ja läpimenoaikatiedoston tietokentät; junatoimitukset.
Stora Enso Metsä käyttää tehtaiden raaka-aineen vastaanotossa keskitettyä vastaanottojärjestelmää TEVAa (kuva 30). Kuitupuuta ja haketta käyttävien Stora Enson tehtaiden terminaalitoiminnoista kerätään data paikalliseen tietokantaan operatiivisen toiminnan tueksi. Kurottajissa
oleva KOURA- sovellus on integroitu TEVA- vastaanottojärjestelmään, joten myös kurottajilta
tuleva data on käytettävissä suoraan vastaanottojärjestelmän tietokannasta. Eri mittapaikat
käyttävät mittausasemillaan samaa TEVA- sovellusta ja näin ollen kaikkien tehtaiden vastaanottodata on säilöttynä keskitetyssä vastaanottojärjestelmän tietokannassa. BI -raportointityökalulla muodostetaan tietokantayhteys vastaanottojärjestelmän tietokantaan, jonka jälkeen tietoja
on mahdollista seurata ja analysoida raportointiratkaisun kautta.

Kuva 30. Terminaalidatan dataintegraatio.
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6. LÄPIMENOAIKA -ANALYYSI
Kappaleen sisältö poistettu. Sisältää luottamuksellisesta tietoa.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
7.1 Yhteenveto
Työn aihepiiri valikoitui yhdessä työn tilaajan, eli työantajani kanssa käytyjen keskustelujen
pohjalta. Aihe oli mielenkiintoinen ja sisällöltään haastava, koska minulla ei suoranaisesti ollut
aikaisempaa kokemusta Stora Enson terminaalitoiminnoista ja niihin liittyvistä prosesseista.
Palkitsevinta oli huomata, miten loppujen lopuksi kaikilla puutavaran toimitusketjuun liittyvillä
osaprosesseilla ja näihin liittyvillä sidosryhmillä on sidonnaisuuksia ja vaikutuksia koko toimitusketjun tehokkuuteen. Tämä pätee niin tehtaiden raaka-ainehuollossa kuin kustannuksienkin
muodossa. Yrityksen oman sisäisen toiminnan tehostaminen ei enää pelkästään riitä, vaan on
tarkasteltava suurempia kokonaisuuksia, eli toimitusketjuja, joita yritys muodostaa oman yhteistyöverkostonsa kanssa (Seuring 2008).

Toinen tutkimuksessa esiin noussut huomio oli, miten tavoitteellisella ja organisoituneella liiketoimintatiedon hallinnalla on kyvykkyyttä tarjota vastauksia datavetoisen päätöksenteon tueksi. Tämä toteutuu erityisesti, kun yritys luo liiketoimintatiedon hallinnan ympärille systemaattisen prosessin, jonka avulla kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään päätöksentekoa tukevaan tietoa organisaation liiketoiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä.

Liiketoimintiedon hallinnan tavoitteena on tuottaa oikeaa tietoa, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa ja oikeille henkilöille. Tämän tiedon tarkoituksena on taata yrityksen mahdollisuutta
tehdä oikeita ja laadukkaita päätöksiä liiketoiminnassaan, mahdollistaen myös proaktiivisen
toiminnan. Tiedon tarkoituksena on täten olla tärkeä apuväline päätöksenteon prosessissa,
koska nykypäivän dynaamisessa ja jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ei enää
pelkkä päätöksentekijän intuitio ja kokemus välttämättä riitä laadukkaiden ja kilpailuetua aikaansaavien päätöksien tekemisessä (Halonen ja Hannula, 2007).

Vaikka liiketoimintatiedon hallinnan tuomat mahdollisuudet ja hyödyt on tunnistettu useassakin eri tutkimuksessa, tulisi organisaation kuitenkin luoda seuranta kerättävän liiketoimintatiedon hyödyn mittaamiselle. Haasteelliseksi mittaamisen tekee se, että liiketoiminnan hallinnan
tarpeet ovat tapauskohtaisia ja vaihtelevat eri yrityksien välillä. Suuremmissa yrityksissä myös
eri yksiköiden välillä on vaihtelua. Organisaatio voi asettaa itselleen esimerkiksi mittaamisen
mittareihin liittyen seuraavia kysymyksiä:
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-

Ajansäästö, kun yrityksessä on käytössä keskitetty BI -raportointiratkaisu. Ajansäästöä
voidaan mitata vertailtaessa tilannetta, jossa sama tieto haetaan käytössä olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä tai keskitetystä raportointijärjestelmästä.

-

BI -raportointijärjestelmän käyttöaste. Loppukäyttäjien korkea käyttöaste kuvaa, että se
koetaan hyväksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi ja -malliksi arkisessa työssä. Korkea
käyttöaste kuvaa myös sitä, että datan laatuun luotetaan, eli luvut ja laskennat testauksen
tuloksena ovat raportilla oikein ja käyttötarpeeseen soveliaita.

-

Käyttäjätyytyväisyyskysely, jossa käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta raportointijärjestelmää voidaan edelleen kehittää loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti.

-

BI -raportointijärjestelmän suorituskykymittarit. Yrityksillä, joilla liiketoimintatiedon
hallinnan päämääränä on organisaation päätöksenteon tukeminen, edesauttaa merkittävästi määrittelemään sopivat mittausmenetelmät ja työkalut, joiden avulla BI -raportointijärjestelmän suorituskykyä ja vaikutuksia voidaan arvioida (Gainor 2014, s. 198).

-

BI -järjestelmän arvon määrittäminen, jolla arvioidaan investoinnin kannattavuutta. Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä pitää sisällään esimerkiksi lisensseistä aiheutuvia
ylläpitokustannuksia ja toisaalta kehittämiseen liittyviä resurssikustannuksia.

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin analysoida puutavaran toimitusketjun viimeistä osaprosessia, terminaalitoimintoja koskeva läpimenoaika. Tutkimuksessa keskityttiin vain Stora Enson
Suomen tehtaisiin, joiden raaka-aineena on kuitupuu tai hake sekä puru. Läpimenoajan mittauksissa keskityttiin auto -ja junatoimituksiin ja siitä rajattiin alus – ja uittotoimitukset pois.

Läpimenoaika käsittää tässä tutkimuksessa aikavälin, jonka alkupiste on, kun autokuljetus saapuu tehtaan mittausasemalle punnitukseen. Punnituksen jälkeen autokuljetus siirtyy kuormattuna osoitetulle purkupaikalle, jossa kuorma puretaan kurottajalla. Kuorman tyhjennyksen jälkeen auto siirtyy takaisin mittausasemalle, jossa auto punnitaan tyhjänä. Tämä punnitustoimenpide on läpimenoajan loppupiste. Junatoimituksien läpimenoaika on laskettu aikavälinä, kuinka
kauan kestää yhdessä junavaunussa olevien kolmen puutavaranipun purku. Myös autokuljetuksissa yksi kuorma sisältää kolme puutavaranippua, eli läpimenoaika molemmilla kuljetusmuodoilla on vertailukelpoinen.
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7.2 Johtopäätökset
Kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner (2008) on luokitellut tutkimuksiensa tuloksena yrityksien oman liiketoimintatiedon hyödyntämisen tasoja.

Tietotekniikan ratkaisuja tarjoava eCraft (www.ecraft.com) teetti yrityksille ja yhteisöille kyselytutkimuksen datavetoisen liiketoiminnan ja analytiikan nykytilasta Suomessa. Kyselyn tulos osoitti, että koneoppimiseen perustuva ennakoiva ja ohjaava analytiikka oli vielä kyselyyn
vastanneissa yrityksissä vähemmän käytettyjä päätöksenteon työkaluja. Kyselystä saatujen palautteiden perusteella yritykset kuitenkin näkivät, että lähitulevaisuudessa koneoppimiseen perustuva ennakoiva ja ohjaava analytiikka on keino saavuttaa kilpailuetua kilpaileviin yrityksiin.
Myös Stora Ensolla on mahdollisuuksia kasvattaa koneoppimiseen perustuvan ennakoivan ja
ohjaavan analytiikan roolia tulevaisuudessa, esimerkiksi toimitusketjuja kattavaksi, erityisesti
suunnittelun ja ennustamisen osalta.

Luken julkaiseman Suomen metsätilastojen 2018 mukaan ainespuuksi luokiteltujen puutavaralajien osuus koko massateollisuuden puunkäytöstä on 72,7% ja hakkeeksi luokiteltujen puutavaralajien osuus 27,3%.

Teksti poistettu. Sisältää luottamuksellisesta tietoa.

Kuten Korpilahden (1992) tutkimuksesta käy ilmi, terminaalikoneiden tuottavuus on suoraan
verrannollinen raakapuun kuljetusmatkan suhteen, kun nipun koolla ei ole suurta merkitystä.
Siirtomatka, muut olosuhteet ja toimintatapa aiheuttavat eroja ajo-, keskeytys- ja odotusaikoihin. Lisäksi Korpilahden tekemä tutkimus osoitti, että auto- ja junatoimituksissa ajanmenekki
ja tuottavuus puutavaran siirtotyössä ei eroa toisistaan (Korpilahti 1992). Selittävä tekijänä tälle
voi olla Carlssonin ja Rönnqvistin (2004) tutkimuksessa nostamia asioita terminaalialuiden ja
terminaalilogistiikan vaikutuksista; miten terminaalialue sijoittuu verrattuna tuotantolaitoksiin,
kuljettimiin ja rautatietiehen, tai miten käsiteltävä raaka-aine asettaa vaatimuksia pituuden ja
halkaisijan suhteen. Myös eri puulajit, puutavaralajit ja sivutuotteet asettavat omat vaatimukset
ja rajoitteet tehokkaalle terminaalityöskentelylle.

Terminaalilogistiikan optimointi on haasteellista raaka-aineen, käytettävissä olevien käsittelytekniikoiden, ajoneuvotyyppien ja materiaalivirran monimutkaisuuden vuoksi (Carlsson ja
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Rönnqvist, 2004). Edellä mainitut huomioon ottaen, yksi keinoista olisi jakaa läpimenoajan
seuranta pienempiin kokonaisuuksiin. Aikatutkimuksen olisi hyvä kattaa kaikki eri terminaalitoimintojen työvaiheet, jonka tuloksena saataisiin mahdolliset pullonkaulat esille vaiheittain.
Tarkan aikatutkimuksen voisi jakaa seuraaviin osiin:
-

Vastaanotto + punnitus

-

Ajoaika kuormattuna

-

Purku

-

Ajoaika tyhjänä

-

Uloskirjaus + punnitus

Vastaanotossa, puutavara-autossa ja terminaalikoneissa jo valmiina oleva teknologia ja käytössä olevat ohjelmistot mahdollistaisi tämän tarkemman tason läpimenoaikatutkimuksen.

Kärhän (2017) tekemä Metsäteollisuus ry:n tietoihin perustuva analyysi kertoo, että sellun tuotanto noudattelee 2010 -luvulla yhteneväisiä trendejä kausivaihteluiden kanssa toistuen kuitenkin kuukausitasolla vertailua tehtäessä vuodesta toiseen saman suuntaisena. Ensimmäinen notkahdus tuotantomäärissä on helmikuussa ja suurempi notkahdus syys -lokakuussa, jolloin tuotantomäärät tipahtavat alle puoleen keskimääräisestä tuotantomäärästä.

Kuten Carlsson ja Rönnqvist (2004) tutkimuksessaan sekä Huissi (2009) opinnäytetyössään
mainitsevat, yleisesti terminaalitoimintoihin liittyvää tutkimustulosta on varsin vähäisesti käytössä tai ne ovat viime vuosituhannen puolelta. Mahdollista ja todennäköistä kuitenkin on, että
monet terminaalitoimintoihin liittyvät tutkimukset ovat olleet yrityksien sisäisiä selvityksiä ja
joiden tuloksia on käytetty vain sisäisiin kehityshankkeisiin.
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