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Jatkuva globalisaatio siirtää yritysten tuotantoa ja toimintoja ulkomaille halvempien 

valmistuskustannusten saavuttamiseksi. Toimitusketjujen laajentuessa kansainvälisiksi ne 

muuttuvat monimutkaisemmiksi ja enemmän alttiiksi erilaisille riskeille. Autoteollisuus on 

suuri teollisuudenala, jonka tuotannon eri vaiheet tapahtuvat miltei aina eri puolilla 

maailmaa. Tämän työn tavoitteena on perehtyä kansainvälisiin toimitusketjuihin liittyviin 

riskeihin sekä niiden vaikutuksiin autoteollisuuden näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan 

kirjallisuuskatsauksena. 

 

Tutkimusten perusteella suurimmiksi autoteollisuuden riskitekijöiksi muodostuivat 

toimitusketjujen monimutkaisuus ja valmistajien riippuvuus toimittajista. Halvemman 

kustannustason omaavissa maissa merkittävimmät riskit liittyivät muista maista poiketen 

valmistusprosesseihin ja inhimillisiin tekijöihin. Sisäiset riskit koettiin ulkoisia riskejä 

merkittävimmiksi. Tästä huolimatta toteutuessaan ulkoisilla riskeillä voi olla hyvin suuret 

vaikutukset, kuten viimeistään koronapandemia on osoittanut. Yhdessä erilaisten riskien 

vaikutukset ovat saaneet yritykset kääntämään katseensa pois ulkomailta kohti keskitettyä 

tuotantoa ja yksinkertaisempia toimitusketjuja. 
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1. Johdanto 

Riskit ovat iso osa erilaisten organisaatioiden toimintaa. Osaan riskeistä pystyy varautumaan 

paremmin kuin toisiin, kaikkiin riskeihin vaikuttaminen ei ole edes mahdollista. Kun yrityksen 

toiminta laajenee, on sen toiminnan siirtyminen kansainväliseksi todennäköistä. Nykypäivänä 

yhä pienemmät yritykset toimivat kansainvälisessä ympäristössä, oli sitten kyse raaka-aineiden 

hankkimisesta, valmiiden tuotteiden myymisestä tai toimintojen siirrosta ulkomaille. 

Autoteollisuudessa osien ja komponenttien tuotanto tapahtuu lähes aina eri paikassa kuin 

lopullinen kokoaminen, joka pidentää toimitusketjuja ja tekee niistä monimutkaisempia. 

Toimitusketjun muuttuessa pidemmäksi ja monimutkaiseksi se altistuu enemmän erilaisille 

riskeille. 

Työn aihe on tänä vuonna ajankohtainen, sillä koronaviruksen aiheuttama pandemia on 

vaikuttanut voimakkaasti maailmantalouteen. Monien länsimaisten yritysten tuotteita 

valmistetaan ulkomailla ja erityisesti Kiinassa, jossa tehtaita on jouduttu sulkemaan tartuntojen 

välttämiseksi. Koronaviruksen seurauksena Kiinan teollinen tuotanto tippui tammi-helmikuun 

aikana 13,5 prosenttia, huomattavasti enemmän kuin SARS-epidemian tai vuoden 2008 

finanssikriisin aikana. Tämän seurauksena monet yritykset ovat alkaneet miettiä tuotannon 

vetämistä takaisin kotimaahan pienentääkseen toimitusketjunsa riskejä. (Seric et al. 2020) Aihe 

koskettaa suoraan myös suomalaista autoteollisuutta, sillä Uudenkaupungin autotehdas 

jouduttiin sulkemaan huhtikuun ajaksi komponenttipulan vuoksi (Kauppalehti 2020).   

 

1.1    Työn tavoitteet 

Työn tarkoituksena on tutkia autoteollisuuden kansainvälisten toimitusketjujen riskejä ja 

keinoja niihin vaikuttamiseen, sekä pohtia millaiseksi autoteollisuuden toimitusketjut ja niiden 

riskit muuttuvat tulevaisuudessa. Työn tavoitteen voi kiteyttää seuraavaan 

tutkimuskysymykseen: 

Mitkä ovat autoteollisuuden toimitusketjujen merkittävimpiä riskejä, miten niihin vaikutetaan 

ja miten ne tulevat muuttumaan tulevaisuudessa? 
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1.2    Työn rajaukset, menetelmät ja rakenne 

Työ on kirjallisuuskatsaus, jonka lähteenä toimii aiheeseen liittyvä teoriakirjallisuus sekä muut 

aihetta sivuavat kirjalliset lähteet. Aiheen rajaamiseksi työn teoriaosa keskittyy kansainvälisten 

toimitusketjujen ja niiden riskienhallinnan ympärille, tutkimusosaan valitut tutkimukset 

käsittelevät aihetta autoteollisuuden näkökulmasta. Työn lähteenä käytetään 2000- ja 2010-

luvulla julkaistuja artikkeleita ja teoksia. Käytetyt lähteet ovat e-kirjoja ja tieteellisiä 

artikkeleita, jotka on löydetty LUT Primo -tietokannoista ja Google Scholarista (Elsevier, 

Emerald, Scopus, Science Direct) lukuun ottamatta muutamaa muuta työssä käytettyä aiheeseen 

liittyvää verkkoartikkelia. 

Työssä käsitellään kolmea eri aihetta: kansainvälisiä toimitusketjuja ja niiden hallintaa, 

riskienhallintaa sekä niiden soveltamista autoteollisuudessa. Alla olevassa kaaviossa (Kuva 1) 

on koottu tärkeimmät hakusanat jokaiselta aihealueelta. Näitä yhdistämällä päästään 

syvemmälle työssä käsiteltäviin aiheisiin kuten toimitusketjun riskienhallintaan (Supply chain 

risk management, SCRM) tai riskienhallintaan autoteollisuuden toimitusketjuissa (risk 

management in automotive supply chain). Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset 

käsittelevät kaikkia kolmea alla mainittua aihetta. 

 

 

Kuva 1. Työssä käytetyt hakusanat 

Toimitusketjut

Supply chain

Global supply chain

Supply chain management

Autoteollisuus

Car industry

Automotive industry

Riskienhallinta

Risk management
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Työ koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisenä on johdanto, jossa lukija johdatetaan aiheeseen 

kertomalla työn tausta, tavoitteet, rajaukset sekä tutkimusmenetelmät. Toinen luku käsittelee 

riskienhallintaa käsitteenä sekä sen perusprosessia. Tavoitteena on selventää lukijalle, mitä 

riskienhallinta pohjimmillaan on ja miten riskienhallinnan prosessi toimii. Kolmannessa 

luvussa perehdytään kansainvälisiin toimitusketjuihin, niiden hallintaan sekä miltä niiden 

mahdollinen tulevaisuus näyttää. Luvussa neljä yhdistetään aikaisemmin käsitellyt aiheet ja 

käsitellään toimitusketjujen riskienhallintaa: ensin riskien tunnistamista ja niiden luokittelua, 

jonka jälkeen eritellään toimitusketjujen tyypillisiä riskejä ja mahdollisia vaikutuskeinoja. 

Viidennessä luvussa käsitellään autoteollisuuden toimitusketjujen riskienhallintaa koskevia 

tutkimuksia. Luvun lopussa oleva taulukko kokoaa ja tiivistää tutkimuksien tärkeimmät asiat 

sekä niistä tehdyt havainnot. Viimeisessä kuudennessa luvussa tehdään johtopäätökset työssä 

käsitellyistä asioista. 
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2.    Riskit ja riskienhallinnan prosessi 

2.1    Mikä on riski? 

Arkikielessä riski mielletään epätietoisuudeksi mahdollisesta onnettomuudesta (Kuusela & 

Ollikainen 2005). Moran (2014) taas määrittelee riskin ketterän riskienhallinnan näkökulmasta 

epävarmuudeksi, jolla on vaikutusta projektin tavoitteisiin. Yritysnäkökulmasta kyse on 

tapahtumista, jotka koskevat ihmisiä tai yrityksiä sekä niiden omistamia arvoja ja pääomia 

(Kuusela & Ollikainen 2005). Riskin toteutumisen seurauksena voi tapahtua minkä tahansa 

arvon menetyksiä.  

Riskiin liittyy kolme tekijää, jotka määrittelevät millaiseksi sen koemme. Nämä ovat 

tapahtumaan liittyvä epävarmuus, siihen liittyvät odotukset, sekä sen laajuus ja vakavuus. 

Uusissa ja tuntemattomissa riskeissä riskien todennäköisyyttä on vaikea arvioida, sillä riskien 

todennäköisyys määritellään monesti todennäköisyysjakauman perusteella. Tulee myös 

muistaa, että riskin vakavuus riippuu aina tarkasteltavan yrityksen riskinkantokyvystä. 

(Juvonen et al. 2014, s. 8–10) 

Yleisesti riskin suuruutta voidaan mitata sen kahden ominaisuuden avulla, jotka ovat 

todennäköisyys ja vakavuus (Moran 2014, Juvonen et al. 2014 s. 9). Arvo riskin suuruudelle 

saadaan kertomalla riskin todennäköisyys sen vakavuudella. 

 

Kuva 2. Riskin suuruuden laskeminen 

 

2.2    Riskien luokittelu 

Riskejä voidaan jakaa ryhmiin monin eri tavoin, mutta yksi tavallisista tavoista Kuuselan & 

Ollikaisen (2005) mukaan on jakaa ne dynaamisiin ja staattisiin riskeihin. Dynaamiset riskit 

muuttuvat suhdanteiden ja olosuhteiden mukaan. Riskinottaja pystyy vaikuttamaan niihin itse 

vähintään riskinottonsa määrän verran. Niistä voi seurata sekä voittoa että tappiota, eikä niitä 

yleensä voida siirtää muiden kannettavaksi. Dynaamiset riskit koskevat yleensä suuria 

väkijoukkoja ja niiden ennakointi on vaikeampaa verrattuna staattisiin riskeihin. Staattiset riskit 
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eli vakuutusriskit eivät voi tuottaa voittoa. Ne ovat yrityksen tai yksilön tahdosta 

riippumattomia riskejä, joista seuraa pelkkiä menetyksiä. Nämä ns. puhtaat riskit ovat 

helpommin ennakoitavissa kuin dynaamiset riskit ja siksi yleensä vakuutuskelpoisia. Puhtaat 

riskit voidaan edelleen jakaa henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuviin sekä vastuu- ja 

riippuvuusriskeihin. Henkilöriskeillä tarkoitetaan henkilöihin kohdistuvia riskejä tai riskejä, 

jotka yrityksen henkilöstö voi aiheuttaa sen liiketoiminnalle (Juvonen et al. 2014, s. 60), kun 

taas omaisuusriskeillä suoraan yrityksen omaisuuteen kuten rakennuksiin tai tuotantovälineisiin 

kohdistuvia riskejä (Juvonen et al. 2014, s. 86). Vastuuriskit liittyvät taas 

korvausvelvollisuuteen tilanteissa, jossa riskin toteutuminen aiheuttaa vahinkoa muulle 

osapuolelle kuin yritykselle itselleen, mutta yritys joutuu silti korvaamaan siitä aiheutuneen 

vahingon. Yritysten kansainvälistyessä ja ollessa liitoksissa enemmän keskenään vastuuriskien 

määrä kasvaa ja toteutuessaan ne voivat pahimmillaan kaataa yrityksen (Juvonen et al. 2014, s. 

106).  Riippuvuusriskillä tarkoitetaan toisen osapuolen sitoutumisen toteutumattomuutta. 

Riippuvuusriskejä on vaikeampi vakuuttaa kuin muita puhtaita riskejä, mutta niitä voidaan 

hallita tekemällä sopimuksia toisen osapuolen kanssa (Kuusela & Ollikainen 2005). 

Riskit voidaan myös jakaa fundamentaalisiin ja partikulaarisiin riskeihin: fundamentaaliset 

riskit sisältävät menetyksen mahdollisuuden, joka koskettaa suurta joukkoa ihmisiä tai 

yrityksiä, kun taas partikulaariset riskit yksittäisiä tai pieniä määriä henkilöitä tai yrityksiä. 

Fundamentaalisien riskien aiheuttajana ovat yleensä laajemmat sosiaaliset ilmiöt, kuten 

massatyöttömyys tai sota, tai suuret luonnonkatastrofit. (Kuusela & Ollikainen 2005) 

Lähihistoriassa tällaisia esimerkkejä ovat koronaviruksen aiheuttama pandemia, Yhdysvaltain 

ja Kiinan välinen kauppasota sekä Brexit, joilla kaikilla on merkittävä maailmanlaajuinen 

vaikutus.  

Ahteensivu (2018) mainitsee maineriskin yhtenä merkittävimmistä liiketoiminnan riskeistä 

nykypäivänä. Sitä on vaikea tunnistaa yksittäisenä riskinä, sillä siihen voivat johtaa monenlaiset 

eri syyt. Maineriskin toteutuminen saattaa esimerkiksi olla seurausta jostain muusta 

tapahtuneesta riskistä, kuten työtapaturmasta. Aulan (2010) mukaan suuri vaikutus maineriskin 

merkityksen kasvuun on sosiaalinen media, joka on aiheuttanut nopeamman tiedonvälityksen 

kuluttajien kesken ja tehnyt yrityksille lähes mahdottomaksi vaikuttaa siellä niistä käytyihin 

keskusteluihin. Maineriski on aikaisemmin nähty erillisenä toimintana muusta 

riskienhallinnasta, mutta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan viitekehyksissä kuten ISO 31000 -

standardissa myös maineriskin hallinta on mukana (Ahteensivu 2018).  
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2.3 Riskienhallinnan prosessi 

ISO 31000 -standardi on kehitetty tuomaan selkeät ohjeet ja periaatteet minkä tahansa riskin 

systemaattiseen ja luotettavaan hallintaan (de Oliveira et al. 2017). ISO 31000 -standardin 

mukaan riskienhallinnan prosessissa määritellään ensimmäiseksi toimintaympäristö. Se jaetaan 

liiketoimintaympäristöön, organisaatioon, riskienhallintaprosesseihin ja riskinottohaluun 

(Juvonen et al. 2014, s. 18). 

Riskien arviointi koostuu kolmesta eri osa-alueesta: Riskien tunnistamisesta, riskianalyysistä 

sekä riskien merkityksen arvioimisesta. Kun mahdolliset riskit on saatu selville, arvioidaan 

riskien todennäköisyydet sekä suuruudet. Tämän jälkeen seuraa riskienhallinnan tekninen 

suorittaminen eli riskeihin varautuminen, esimerkiksi toteuttamalla suojelutoimenpiteitä. 

Merkittäviin riskeihin tulee aina varautua mahdollisimman tehokkaasti, muutoin riskeihin 

varaudutaan taloudellisesti kannattavimmalla tavalla. Riskien seuranta edellyttää systemaattista 

toimintatapaa, jonka mukaisesti mahdolliset riskit kartoitetaan säännöllisesti ja pidetään kirjaa 

läheltä piti -tilanteista. Näistä saatuja tuloksia tulee analysoida ja seurata niiden kehitystä. 

Riskienhallintaa kannattaa pyrkiä kehittämään jatkuvasti. (de Oliveira et al. 2017, Juvonen et 

al. 2014, s. 19)  

 

Kuva 3. ISO 31000 -standardin mukainen riskienhallintaprosessi (SFS-ISO 31000) 
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2.4 Erilaisia riskienhallintakeinoja 

Tavallisesti käytettyjä tapoja riskienhallintaan ovat riskin välttäminen, riskin siirtäminen, riskin 

pienentäminen sekä riskin pitäminen (Suomen Riskienhallintayhdistys).  

Riski voidaan siirtää toisen osapuolen kannettavaksi esimerkiksi vakuutuksilla, sopimuksilla 

tai siirtämällä toimintoja alihankkijalle. Tämä on kannattava menetelmä, jos riski on 

tapahtuessaan yritykselle liian vakava. Jos yritys päättää pitää riskin kokonaan omalla 

vastuullaan, on syy siihen yleensä taloudellinen. Tällaiset riskit ovat yleensä usein toistuvia, 

eivätkä ne aiheuta suurta vahinkoa. (Juvonen et al. 2014, s. 27–28)  

Riskiä välttäessä pidättäydytään riskialttiiseen toimintaan johtavista toimista. Tämä aiheuttaa 

yritykselle monesti tulojen pienenemistä tai menojen kasvua, jolloin tulee pohtia 

riskienhallinnasta saatujen hyötyjen ja aiheutuvien kustannusten suhdetta. Riskin eliminointi 

on riskin välttämisen äärimmäinen keino, joka onnistuu vain poikkeustapauksissa poistamalla 

riskin mahdollisuus kokonaan. Kun riskiä ei voida välttää kokonaan tai siirtää, voidaan sitä 

yleensä ainakin pienentää. Riskin pienentämisellä pyritään sen aiheuttaman vahingon 

todennäköisyyden tai seurauksen pienentämiseen. Riskien pienentäminen on kannattavaa vain 

tiettyyn pisteeseen asti, jolloin kustannukset suhteessa riskien pienentämisestä saatuun hyötyyn 

nousevat kohtuuttomiksi. (Juvonen et al. 2014, s. 24–25) 

Taulukko 1. Riskienhallintakeinot (Juvonen et al. 2014, Suomen Riskienhallintayhdistys) 

Keino Käyttökohde Esimerkkejä 

Riskin välttäminen Merkittävien riskien hallinta Kauppakumppanin huolellinen valinta 

Henkilöstön koulutus 

Rakenteellinen ennaltaehkäisy 

Riskin siirtäminen Vahingot, joiden 

toteutuminen aiheuttaa 

yritykselle kestämättömän 

tilanteen 

Vakuuttaminen 

Sopimukset 

Omaisuuden tai toimintojen siirtäminen 

alihankkijalle 

Riskin pienentäminen Riskit, jota ei voida välttää 

tai siirtää 

Henkilöstön koulutus 

Työsuojelutoimenpiteet ja 

varautumissuunnitelmat 

Laitteiden ja järjestelmien kunnossapito 

Varmuuskopiot 

Riskin pitäminen Toistuvat riskit, joiden 

vakavuus on pieni 

Korvausrahastot 

Itsevakuuttaminen 
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3.    Kansainväliset toimitusketjut 

 

Globalisaatio on lisännyt kansainvälistä kilpailua ja muokannut yritysten organisaatioita luoden 

perustan kansainvälisille toimitusketjuille. Tämä sai alkunsa 1960-luvun puolivälissä, jolloin 

amerikkalaiset yritykset alkoivat siirtää toimitusketjujaan ulkomaille halvemman tuotannon 

perässä. Tästä eteenpäin tuotanto ulkomailla on kasvanut dramaattisesti. 1970- ja 1980-luvulla 

yhä useammat yritykset laajensivat toimitusketjujaan kansainvälisiksi, mikä johti 

toimitusketjujen muutokseen tuottajalähtöisistä ostajalähtöisiin. 1990- ja 2000-luvulla myös 

erilaisten komponenttien ja suurempien kokonaisuuksien osatuotanto siirtyi ulkomaille, jolloin 

vaikutukset alkoivat näkyä perinteisen tehdasteollisuuden lisäksi myös monilla muilla aloilla. 

(Gereffi & Lee 2012) 

 

3.1    Kansainvälisten toimitusketjujen hallinta 

(Williams 2019) määrittelee kansainvälisen toimitusketjun maailmanlaajuiseksi järjestelmäksi, 

jota yritys käyttää tuottaakseen tuotteita tai palveluita. 

Kansainväliset toimitusketjut tuovat niitä hyödyntäville yrityksille monenlaisia etuja. 

Williamsin (2019) mukaan tuotteiden tuottaminen halvemman hintatason maissa pienemmillä 

kustannuksilla pienentää lopputuotteen hintaa. Valuuttojen vahvuuserot saattavat tuottaa 

merkittävää hyötyä, jos tuotetta tai palvelua ostetaan sellaisesta maasta, jonka valuutta on 

yrityksen kotimaata heikompaa. Kansainvälinen toimitusketju helpottaa myös tuotteen 

myymistä ulkomaille niihin paikkoihin, jossa yrityksen toimitusketju vaikuttaa. Laajat 

kansainväliset toimitusketjut tuovat yrityksille suuremman ostovoiman ja tätä kautta 

mahdollisuuden turvata itselleen tärkeiden tuotteiden saatavuuden suurilla massatilauksilla ja 

ennakkomaksuilla (Gereffi & Lee 2012). 

Mentzer et al. (2001) mukaan toimitusketju koostuu monesta eri toimijasta: toimittajista 

(ylävirta) ja jakelijoista (alavirta) sekä lopullisista asiakkaista. Toimitusketjut voidaan jakaa 

monimutkaisuuden perusteella edelleen suoriin toimitusketjuihin (direct supply chain), 

jatkettuihin toimitusketjuihin (extended supply chain) ja kaikkein laajimpaan toimitusketjun 

malliin (ultimate supply chain). Suorassa toimitusketjussa tuote kulkee toimittajalta yhden 

organisaation läpi suoraan asiakkaalle. Jatketussa toimitusketjussa mukana on sekä toimittajia 
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että asiakkaita ainakin kahdessa tasossa tai enemmän, puhutaan toimittajien toimittajista ja 

asiakkaiden asiakkaista. Toimitusketjun kaikkein laajin malli (ultimate supply chain) kuvaa 

kaikkia niitä toimintoja, joita monimutkaisissa toimitusketjuissa voi tapahtua tuotteen siirtyessä 

alkuperäiseltä toimittajalta lopulliselle asiakkaalle (Kuva 3). Kansainväliset toimitusketjut ovat 

usein monimutkaisia, joten äärimmäisen toimitusketjun malli kuvaa niitä parhaiten. 

Todellisuudessa kansainväliseen toimitusketjuun saattaa kuulua helposti vielä enemmän 

toimijoita kuin kuvassa näkyy. 

 

 

Kuva 4. Erilaisia toimitusketjujen malleja (Mentzer et al. 2001) 

 

Yleisesti toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan yritysverkoston materiaalivirran ja siihen 

liittyvien tieto- ja rahavirtojen kokonaisvaltaista suunnittelua, ohjausta ja johtamista 

tavoitteena asiakkaiden arvonlisäyksen maksimointi (Logistiikan maailma 2020). 

Tyypillistä toimitusketjun hallinnalle on erilaisten toimintojen koordinointi toisistaan 

riippuvien osapuolten välillä, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä asema markkinoilla 

kustannusten pysyessä mahdollisimman pieninä (Jüttner 2005). Mentzer et al. (2001) mukaan 

nykypäivänä virheettömän tuotteen toimittaminen asiakkaalle aikataulussa ei ole enää 

kilpailuvaltti vaan välttämättömyys, jotta yritys pystyy pysymään markkinoilla. Tämä vaatii 

yhä syvempää yhteistyötä toimitusketjun eri toimijoiden välillä. Globalisaatio, lisääntynyt 
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kilpailu sekä teknologian ja talouden nopeat muutokset vaativat toimitusketjuilta ja niihin 

liitoksissa olevilta yrityksiltä parempaa joustavuutta. Asiakkaiden lisääntynyt tietoisuus 

tuotteiden eettisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä ovat myös tiivistäneet toimijoiden välisiä 

suhteita (Gereffi & Lee 2012). 

Toimitusketjun hallinnassa korostuu ketjun rakenteen muodostaminen ja kehittäminen, aika, 

luotettavuus, läpinäkyvyys sekä ketjun osapuolten välinen yhteistyö. Kansainvälisten 

toimitusketjujen hallinta on kotimaista toimitusketjua vaikeampaa, sillä toiminta-alueena on 

koko maailma. Tavaratoimitusten suunnittelu ja koordinointi on haastavampaa pidempien 

etäisyyksien ja mahdollisten tullisäädöksien takia. Välivarastojen, logistiikkayritysten ja 

tukkuliikkeiden käyttö yleistyy toimitusketjun muuttuessa pidemmäksi ja monimutkaiseksi. 

Jokaiseen vaiheeseen sitoutuu aikaa ja lisää logistisia kustannuksia. Lisäksi ongelmia saattavat 

tuottaa esimerkiksi kulttuurierot ja eri maiden verotuskäytännöt. (Logistiikan maailma 2020) 

 

3.2    Kansainvälisten toimitusketjujen tulevaisuus 

Lin & Lanng (2020), Seric et al. (2020) ja Handfield et al. (2020) esittävät artikkeleissaan 

ennusteita, miten koronavirus ja tämänhetkinen kansainvälinen tilanne tulevat muuttamaan 

kansainvälisiä toimitusketjuja tulevaisuudessa.  

Yritykset ovat ulkoistaneet tuotantoaan 1980-luvulta lähtien halvempien hintojen perässä 

saavuttaakseen hintaedun (Tang 2006). Koronaviruspandemian puhkeaminen on osoittanut, 

että toimittajien valinta pelkästään taloudellisten tekijöiden perusteella on ollut liian 

yksinkertaista ajattelua. Monet yritykset eivät ole huomioineet heikkouksiaan, jotka aiheutuvat 

nimenomaan kansainvälisten toimitusketjujen sidoksista. Tämä tulee varmasti heijastumaan 

tulevaisuuden riskienarvioinnissa, kun yritykset miettivät toimitusketjujensa sijoittamista 

uudelleen. (Seric et al. 2020)  

Hankinnan hajauttaminen sekä digitalisaatio tulevat olemaan suuressa roolissa uusien 

vahvempien ja älykkäämpien toimitusketjujen rakentamisessa. Uusien toimittajien etsintä ja 

rekrytointi tulee helpottumaan digitalisaation myötä. Digitalisaatioon liittyvät tekoäly ja 

esineiden internet (IoT, Internet of Things) nopeuttavat yritysten kykyä reagoida 

toimitusketjujen häiriöihin ja tarvittaessa vaihtamaan nopeasti vaihtoehtoiseen toimittajaan. 

Hankinnan hajauttaminen tulee todennäköisesti pienentämään Kiinan roolia tuotteiden 
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valmistusmaana. Tästä tulevat hyötymään muut halvan tuotannon maat, ainakin Vietnam, 

Meksiko ja Intia. Hajauttamisen ohella yritykset vetävät myös tuotantoa pois ulkomailta 

takaisin kotimaahan. Tämän mahdollistaa automaatio ja pienemmissä erissä tuottamisen 

kustannusten lasku. (Lin & Lanng 2020)  

Handfield et al. (2020) mukaan koronaviruksen aiheuttama pandemia, Brexit sekä 

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota ovat alkaneet viemään maailmaa kohti käänteistä 

globalisaatiota. Erityisesti koronavirus on paljastanut toimitusketjujen heikkouksia. 

Alkuperäiset laitevalmistajat (OEM) ja ensimmäisen tason valmistajat (Tier 1 manufacturer) 

ovat tulleet yliriippuvaisiksi pitkistä kansainvälistä toimitusketjuista. Kuljetuskustannusten ja 

tullimaksujen nousu sekä uudet ympäristösäädökset ovat laskeneet pitkien kansainvälisten 

toimitusketjujen kannattavuutta. Kansainvälisten toimitusketjujen läpimenoaika on pitkä, 

jolloin mahdollisten riskien tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen on vaikeampaa. Kun 

toimitusketju pitenee, altistuu se yhä enemmän odottamattomille tapahtumille. 

Koronapandemia on saanut aikaan piiskavaikutuksen, jossa muiden kuin välttämättömien 

elintarvikkeiden kysyntä on tippunut jyrkästi kuluttajien ollessa karanteenissa. Vähittäiskaupan 

kautta kysynnän puute on edelleen siirtynyt tukkumyyjille ja ylemmille toimittajille. Tämä on 

johtanut pitkiin viivästyksiin toimituksissa ja työvoiman, varastotilan sekä 

logistiikkapalveluiden puutteeseen. Hankinnan hajauttamisen tärkeydestä hyvänä esimerkkinä 

on autojen jarrupalojen valmistus, jossa 80 % koko maailman tuotannosta tapahtuu neljän eri 

valmistajan toimesta Kiinassa yhden provinssin alueella. Meksiko nousee esille erityisesti 

potentiaalisena toimittajamaana Yhdysvaltalaisille toimittajille, jolloin yritykset saavat 

lyhennettyä toimitusketjuaan ja samalla hyötyvät maiden välisestä kauppasopimuksesta. 
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4.     Toimitusketjujen riskienhallinta 

 

Tässä luvussa käsitellään toimitusketjun riskienhallintaa (Supply Chain Risk Management, 

SCRM). Tarkoituksena on selvittää lukijalle toimitusketjun riskienhallinnan prosessia riskien 

tunnistamisesta niihin vaikuttamiseen ja monitorointiin, sekä tyypillisiä toimitusketjuissa 

ilmeneviä riskejä. 

Kiinnostus toimitusketjujen riskienhallintaa kohtaan on jatkuvassa kasvussa (Tang & Musa 

2011) ja siitä on tullut merkittävä osa toimitusketjun hallintaa (de Oliveira et al. 2017). 

Toimintojen siirtäminen Itä-Euroopan ja Aasian kehittyville markkinoille pienempien 

henkilöstökustannusten perässä on kuitenkin johtanut pidempiin läpimenoaikoihin ja tuotteiden 

heikompaan laatuun (Li & Barnes 2008). Kansainvälisen kilpailun lisääntyminen ja 

toimitusketjujen muuttuminen monimutkaisemmiksi lisää mahdollisuutta niissä tapahtuville 

riskeille (Tummala & Schoenherr 2011). Näistä johtuvat toimitusketjujen häiriöt aiheuttavat 

vakavia seurauksia, kuten tuloksen heikkenemistä ja osakkeen hinnan laskua (Tang & Musa 

2011). Tummala & Schoenherr (2011) jakaa toimitusketjujen riskienhallinnan kolmeen eri 

vaiheeseen, joista ensimmäiseen kuuluu riskin tunnistaminen ja mittaaminen, toiseen riskien 

tarkempi arviointi sekä suunnittelu riskien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi ja kolmanteen 

itse riskienhallinta ja riskien seuraaminen.  

 

4.1    Riskien tunnistaminen ja mittaaminen toimitusketjuissa 

Toimitusketjujen riskit ovat lähtöisin epävarmuudesta, joka yleensä liittyy kysyntään sekä 

tuotteiden toimituksiin asiakkaille (Hallikas et al. 2004). Ennen kuin riskien hallitsemiseksi voi 

tehdä varsinaisia toimenpiteitä, tulee ensin ymmärtää millaisia riskejä yritys voi kohdata ja 

millaiset olosuhteet ja tilanteet johtavat kyseisiin tilanteisiin (Chopra & Sodhi 2004). 

Potentiaalisten riskien tunnistamiseen toimitusketjussa on tarjolla erilaisia menetelmiä. Näitä 

ovat esimerkiksi toimitusketjun kartoitus, erilaiset tarkastuslistat, tapahtumapuuanalyysi, 

vikapuuanalyysi, vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) sekä Ishikawan syy- ja seurausanalyysi 

(CEA) (Tummala & Schoenherr 2011). Riskit toimitusketjuissa keskittyvät yleensä erilaisten 

virtojen häiriöihin yritysten välillä, jotka liittyvät tietoon, materiaaleihin, tuotteisiin ja rahaan 
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(Jüttner 2005). Näistä seuraavat laatuvirheet, toimituksien viivästymiset sekä keskeytymiset 

ovat merkkejä riskeistä toimitusketjussa (Hallikas et al. 2004).  

Jüttnerin (2005) mukaan toimitusketjujen riskienhallinnassa perspektiivin tulee olla laajempi 

kuin yksittäistä yritystä tarkasteltaessa, sillä siihen liittyy yleensä monia eri toimijoita. Tämän 

takia tulee ottaa huomioon operaatioon kohdistuvien suorien riskien lisäksi myös riskit, jotka 

aiheutuvat eri toimijoiden välisistä sidoksista. Toimitusketjujen riskit ovat monesti yhteydessä 

toisiinsa, jolloin yhden riskin pienentäminen saattaa pahentaa jotain toista siihen liitoksissa 

olevaa riskiä (Chopra & Sodhi 2004). Kansainvälisissä toimitusketjuissa eri riskien sidokset 

toisiinsa ovat kotimaisia toimitusketjuja vahvemmat (Manuj & Mentzer 2008). (Hallikas et al. 

2004) mukaan yhteistyön lisääminen eri yritysten kesken siirtää riskejä yritykseltä toiselle, 

jolloin osa riskeistä saattaa pienentyä ja osa suurentua. Samaan toimitusketjuun liitoksissa 

olevien yritysten kannattaa jakaa riskienhallintaprosessiaan ja tehdä yhteistyötä riskien 

hallitsemiseksi. Jokainen yritys on kuitenkin vastuussa omista riskeistään, joten riskienhallinta 

tulee yrityksen kohdalla toteuttaa sen omasta näkökulmasta.  

Mittaamisvaiheessa päätetään mitkä riskit ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Jos riskin vaikutus 

on alhainen, on järkevämpää hyväksyä sen olemassaolo eikä käyttää resursseja sen hallintaan. 

Tällaisia riskejä ei kuitenkaan sovi unohtaa kokonaan, vaan seurata niitä jatkuvasti ja miettiä 

niiden hallintaa tulevaisuudessa, jos resurssit siihen riittävät. Merkittävien riskien 

tunnistamisen ja arvioinnin tärkeyttä tukee Pareton analyysi, jonka mukaan 20 prosenttia 

riskeistä aiheuttaa 80 prosenttia toimitusketjujen häiriöistä. (Tummala & Schoenherr 2011) 

Chopran & Sodhin (2004) mukaan monet yritykset ovat varautuneet todennäköisiä pienen 

vaikutuksen riskejä vastaan, mutta harvinaisemmat suuren vaikutuksen riskit on jätetty 

huomioimatta. Johtavat yritykset varautuvat suuren vaikutuksen riskeihin ylläpitämällä 

reserviä, johon kuuluu ylimääräistä varastoa sekä toimittajia. Kun riskit on tunnistettu ja niiden 

todennäköisyys sekä vakavuus arvioitu, voidaan alkaa kehittää riskienhallintasuunnitelmaa 

niiden varalle. Koska ei ole mahdollista tai käytännöllistä kehittää riskienhallintastrategiaa 

jokaista tunnistettua riskiä varten, suunnittelu kannattaa aloittaa riskienhallintakeinojen 

kustannusten arvioinnista. Erilaisia toimitusketjujen riskienhallintakeinoja ovat esimerkiksi 

hätävarastot, IT-järjestelmät, hyvät suhteet toimittajiin sekä asiakkaisiin, riskien yhdistäminen 

ja ”mitä jos” analyysit (Tummala & Schoenherr 2011).   
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4.2    Toimitusketjujen riskien luokittelu 

Toimitusketjujen riskejä voidaan jakaa monella eri tavalla. Koska autoteollisuudessa 

toimitusketjut ovat lähes aina kansainvälisiä, on riskit luokiteltu tässä kappaleessa 

kansainvälisten toimitusketjujen näkökulmasta (Kuva 4). Ne jaetaan toimituksen riskeihin, 

kysynnän riskeihin, operatiivisiin riskeihin sekä turvallisuus- ja valuuttariskeihin.  

Manuj & Mentzerin (2008) mukaan toimitusten riskit määritellään saapuvissa toimituksissa 

tapahtuvien haitallisten tapahtumien lopputuloksiksi, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn 

vastata asiakkaan kysyntään sekä määrällisesti että laadullisesti. Operatiivisilla riskeillä 

tarkoitetaan tapahtumia, jotka vaikuttavat yrityksen sisäiseen kykyyn tuottaa hyödykkeitä ja 

palveluita, vaikuttavat tuotannon ajantasaisuuteen ja laatuun sekä kannattavuuteen. Kysynnän 

riskit liittyvät kysynnän vaihteluun ja siihen, millä todennäköisyydellä asiakkaat ylipäätään 

tekevät yritykseltä tilauksia. Turvallisuusriskit ovat tapahtumia, jotka uhkaavat yrityksen 

henkilöstöä, operaatioiden eheyttä sekä tietojärjestelmiä: ne voivat johtaa datan ja salaisten 

tietojen vuotoihin, vandalismiin tai sabotaasiin.  

  

 

    

Kuva 5. Kansainvälisten toimitusketjujen riskit luokiteltuna mukaillen (Manuj & Mentzer 

2008) 

Toimitusten riskit
Toimittajan opportunismi

Saapuvan tuotteen laatu

Muutokset kuljetusajoissa

Toimittajiin vaikuttavat riskit

Operatiiviset riskit
Tuotteen laatu ja turvallisuus

Varastoriski

Kapasiteettiriski

Kysynnän riskit
Kysynnän vaihtelu

Ennusteriski

Kilpailijoiden liikkeet

Asiakkaisiin vaikuttavat riskit

Muut riskit 

Valuuttariski 

Turvallisuusriskit 
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4.3    Riskien kontrollointi ja seuranta 

Viimeisessä vaiheessa vaikutetaan riskiin valitulla riskienhallintasuunnitelmalla, sekä 

seurataan mitä vaikutusta sillä ja siihen kuuluvilla menetelmillä on. Tämän perusteella tehdään 

mahdolliset muutokset käytössä oleviin riskienhallintakeinoihin (Tummala & Schoenherr 

2011). Yrityksien toimiessa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä niihin kohdistuvat riskit ja 

riskien vaikutukset vaihtelevat (Hallikas et al. 2004). Myös kokonaan uusien riskien 

muodostuminen on mahdollista. Saadakseen täyden hyödyn irti riskienhallinnasta, kannattaa 

yritysten monitoroida toimintaympäristöään riskien varalta jatkuvasti. Manujin & Mentzerin 

(2008) mukaan riskienhallintastrategian valintaan vaikuttaa toimitusketjun joustavuus, 

toimintaympäristö, sekä yrityksen sen hetkiset tavoitteet. Lopputulokseen vaikuttaa 

toimitusketjun monimutkaisuus ja siihen liitoksissa olevien yritysten keskinäiset suhteet. 

Riskien hallitsemiseen käytetyt strategiat voidaan jakaa proaktiivisiin ja reaktiivisiin 

strategioihin. Proaktiivisilla strategioilla tarkoitetaan riskejä ennaltaehkäiseviä strategioita, 

joita ovat esimerkiksi riskienhallintasuunnitelman laatiminen, yrityksen ja toimittajan 

yhteistyön kehittäminen, sopimukset toimittajan kanssa sekä riskeihin liittyvän tiedon 

jakaminen. Reaktiivisilla strategioilla taas vaikutetaan riskeihin sen jälkeen, kun ne ovat 

toteutuneet. Näihin luetaan esimerkiksi joustavuuden parantaminen, hätävarastot ja 

varajärjestelmät sekä riskien yhdistäminen. (Li & Barnes 2008, Sharma & Bhat 2013)  

Tummala & Schoenherr (2011) suosittelevat tietojärjestelmiä riskien monitorointiin, jolloin 

tallennettuja tietoja voidaan käyttää myöhemmin riskienhallintakeinojen kehittämiseksi. 

Operatiivisia riskejä voidaan tunnistaa tarkastelemalla poikkeamia ja seurantajärjestelmistä 

saatua tietoa, jolloin saadaan selville mitkä tavoitteet ovat jääneet tekemättä (Juvonen et al. 

2014, s. 48). Toteutumattomia tavoitteita tutkimalla saadaan selville riskin alkulähde.  

 

4.4    Toimitusketjujen riskejä, syitä ja vaikutuskeinoja 

Seuraavaksi eritellään tyypillisimpiä toimitusketjuissa piileviä riskejä, niihin johtavia syitä sekä 

keinoja niihin vaikuttamiseen. Luvun lopussa oleva taulukko kokoaa yhteen tärkeimmät esille 

tulleet asiat. 

 



18 
 

4.4.1 Häiriöt toimitusketjussa 

 

Häiriöt toimitusketjujen materiaalivirroissa ovat vaikeasti ennustettavissa ja harvinaisia, mutta 

usein vakavia. Näitä aiheuttavat esimerkiksi luonnonkatastrofit, lakot, terrorismi sekä kapea 

hankintaverkosto (Tummala & Schoenherr 2011). Toimitusketjujen häiriöihin pystyy 

vaikuttamaan lisäämällä tuotteiden varastomäärää ja hajauttamalla hankintaa eri toimittajille, 

sillä on epätodennäköistä, että kaikki toimitukset keskeytyvät samalla hetkellä. Haittapuolena 

on varastoon sitoutunut rahamäärä, joka kaikkien toimituksien keskeytyessä tulee sitä 

kalliimmaksi mitä enemmän varastoa on. Jos varastoitavan tuotteen varastointikulut ovat 

suuret, on hankinnan hajauttaminen ylimääräistä varastointia parempi vaihtoehto. (Chopra & 

Sodhi 2004) Koronaviruspandemian kaltaiset koko maailmaa koskevat katastrofit ovat 

poikkeus, johon edes varaston lisääminen tai hankinnan hajauttaminen eivät auta. 

 

4.4.2 Toimitusten viivästykset 

 

Toimitusten viivästykset saavat alkunsa, kun alihankkijat eivät pysty vastaamaan niihin 

kohdistuvaan kysyntään tai tuotteen kuljettamisessa kestää liian kauan esimerkiksi useiden 

rajanylitysten ja kuljetusmuotojen vaihdon takia (Tummala & Schoenherr 2011). Asiakkaat 

haluavat useimmiten saada tilaamansa tuotteen mahdollisimman nopeasti, jolloin toimituksen 

viivästyminen saattaa johtaa asiakkaan valitsemaan toisen toimittajan (Juvonen et al. 2014, s. 

46). Viivästyksiä voidaan välttää resurssien järkevällä sijoittelulla, pitämällä varastomäärät 

tilanteisiin ja varastoitaviin tuotteisiin nähden sopivana sekä joustavalla kapasiteetilla. 

Jatkuviin viivästyksiin voidaan yrittää vaikuttaa tekemällä suunnitelma menneisyydessä 

kerättyjen tietojen perusteella. (Chopra & Sodhi 2004) Lisäksi toimitusten viivästyksistä 

aiheutuvaa haittaa voidaan lievittää vakuuttamalla kuljetukset, jolloin osa vahingosta 

seuraavista kustannuksista saadaan takaisin (Juvonen et al. s. 148). 

 

4.4.3 IT-järjestelmien riskit 

 

Maailma digitalisoituu jatkuvasti ja yrityksillä on käytössään yhä enemmän IT-järjestelmiä. 

Monet järjestelmät ovat vahvasti yhteydessä keskenään, jolloin häiriö jossain tietyssä paikassa 

saattaa kaataa koko yrityksen järjestelmät (Chopra & Sodhi 2004). Tietojärjestelmät saattavat 
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olla yhteydessä myös muiden toimitusketjussa osallisena olevien kanssa, jolloin niiden 

yhteensopimattomuus saattaa aiheuttaa ongelmia (Tummala & Schoenherr 2011). Parhaita 

vaikutustapoja ovat hyvin suunnitellut järjestelmät, tehokas tietoturvasuojaus sekä 

varmuuskopiot kaikesta mahdollisesta yritykselle tärkeästä datasta. Tulee pitää mielessä, että 

tietojärjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden riskien hallitseminen korvaamalla ne 

vastaavanlaisilla tuotteilla on huomattavasti vaikeampaa, sillä eri tietojärjestelmät eivät osaa 

käsitellä toisella järjestelmällä tuotettua tietoa sellaisenaan. Tietojärjestelmien ja kerätyn datan 

konvertointi toiseen järjestelmään on usein haastavaa ja aiheuttaa merkittävän kuluerän 

järjestelmää uudistettaessa (Juvonen et al. 2014. s. 42). 

 

4.4.4 Ennusteisiin liittyvät riskit 

 

Ennusteriskillä tarkoitetaan yrityksen ennustaman kysynnän ja todellisen kysynnän eroa. Liian 

matalien ennusteiden takia tuotteita on liian vähän vastaamaan kysyntää, kun taas liian korkeat 

ennusteet johtavat ylimääräisiin varastomääriin ja sitä kautta lisääntyneisiin varastointikuluihin 

(Chopra & Sodhi 2004). Pitkät läpimenoajat, kausittainen kysynnän vaihtelu, erilaisten 

tuotteiden suuri määrä ja tuotteiden lyhyt elinkaari vaikeuttavat ennusteiden tekemistä 

(Tummala & Schoenherr 2011). Kun asiakkaita on vähän ja tuotteita ostetaan kerralla paljon, 

ennustevirheet ovat tapahtuessaan yleensä suurempia. Myös informaatiokatkokset, tuotteiden 

hankkiminen ennakkoon sekä tiedon puute todellisesta kysynnästä saattavat johtaa 

ennustevirheisiin. Pieleen menneet ennusteet aiheuttavat piiskavaikutuksen, jolloin tilausten, 

varastontäydennysten ja varastoitujen tuotteiden määrä kasvaa siirryttäessä myyjäportaasta 

tuotantoon. Piiskavaikutusta saadaan pienennettyä säätämällä hinnoittelua tilausten variaation 

vähentämiseksi. Ennusteriskiin saadaan vaikutettua parantamalla reagointikykyä esimerkiksi 

pitämällä varastossa enemmän pienten säilytyskustannusten tuotteita ja nopeuttamalla 

arvokkaiden tuotteiden kuljetuksia asiakkaille. (Chopra & Sodhi 2004) 

 

4.4.5 Maariskit 

 

Ulkomaantoimintoihin liittyvää taloudellisten, poliittisten ja hallinnollisten olosuhteiden 

vaikeaa ennustettavuutta ja epävarmuutta kutsutaan maariskiksi (Juvonen et al. 2014). 

Toimitusketjun hallinta on vaikeampaa eri maasta käsin, sillä yrityksen toimiessa usean eri 
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valtion alueella kommunikaatio on vaikeampaa ja erilaiset säädökset eri maissa saattavat 

aiheuttaa ongelmia (Tummala & Schoenherr 2011). On mahdollista, että toimintoja 

ulkoistettaessa ne päätyvät kilpailijoiden kanssa samalle alihankkijalle, jolloin teollis- ja 

tekijänoikeudet saattavat päätyä vääriin käsiin. Näihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

vähentämällä ulkoistamista tai vähintään pitämällä toiminta oman yrityksen suorassa 

hallinnassa ulkoistamisesta huolimatta. (Chopra & Sodhi 2004) Vertikaalisen integraation 

avulla voidaan vähentää maariskiä siirtämällä osa toimitusketjusta yrityksen omaan hallintaan. 

Vertikaalinen integraatio lisää yrityksen otetta toimitusketjusta, mutta muuttaa ulkoistamisesta 

aiheutuneet mahdollisesti halvemmat muuttuvat kustannukset kiinteiksi (Manuj & Mentzer 

2008).  

 

4.4.6 Hankintariski 

 

Hankintariskillä tarkoitetaan toimitusten tai raaka-aineiden hintojen nousua, sekä 

valuuttakurssin muutoksia eli valuuttariskiä (Chopra & Sodhi 2004). Syitä näihin ovat 

esimerkiksi toimittajien huono laatu, huono joustavuus ja toimitusten liian vähäinen 

hajauttaminen (Tummala & Schoenherr 2011). Toimittajiin liittyvää hintojen nousua voidaan 

ehkäistä pitkäaikaisilla sopimuksilla ja joissain tapauksissa myös ylimääräisellä varastolla. 

Tähän auttaa myös tilausten hajauttaminen eri tavarantoimittajille, jolloin varmistetaan 

korvaavien tuotteiden saatavuus (Juvonen et al. 2014, s. 42). Pitkäaikaisten sopimusten riskinä 

on hintojen laskeminen entisestään. Valuuttariskiin vaikuttaminen tapahtuu taloudellisella 

suojautumisella tasapainottamalla rahavirtoja maantieteellisellä perusteella (Manuj & Mentzer 

2008) ja rakentamalla kansainvälisesti joustavaa kapasiteettia (Chopra & Sodhi 2004). 

Taloudellinen suojautuminen on kannattavaa vain, kun toimitusketju kohtaa korkeita riskejä, 

sillä se vaatii yritykseltä suuria investointeja (Manuj & Mentzer 2008). 

 

4.4.7 Varastoriski 
 

Sekä ylimääräinen varasto että liian vähäinen varasto vaikuttavat negatiivisesti yrityksen 

suorituskykyyn. Se johtuu varastossa oleviin tuotteisiin sidonnaisesta rahamäärästä, varastossa 

olevien tuotteiden vanhenemisesta, kysynnän ja tarjonnan hankalasta ennustettavuudesta sekä 

toimittajan huonosta kyvystä vastata siihen kohdistuneeseen kysyntään (Tummala & 
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Schoenherr 2011). Erityisesti arvokkaiden tai nopeasti vanhenevien tuotteiden pitäminen 

varastossa tulee kalliiksi. Riski kasvaa myös, jos varastossa on paljon erilaisia tuotteita. 

Varastoriskiin voidaan vaikuttaa yhdistämällä varastoja, käyttämällä samoja komponentteja 

useiden tuotteiden kesken ja lean-toimintamallilla, eli viivyttämällä tuotannon viimeistä 

vaihetta mahdollisimman pitkään, jolloin valmista tuotetta on varastossa mahdollisimman 

vähän. (Chopra & Sodhi 2004) 

 

4.4.8 Kapasiteettiriski 
 

Ylimääräiset tuotantoresurssit ovat riski, johon vaikuttaminen hetkellisesti on vaikeaa. Niiden 

lisääminen tai pienentäminen vaatii monesti aikaa, joten se on pidempiaikainen strateginen 

valinta (Chopra & Sodhi 2004). Ylimääräiset tuotantoresurssit aiheuttavat lisää kuluja ja 

tekevät toimitusketjusta vähemmän joustavan (Tummala & Schoenherr 2011). 

Kapasiteettiriskiä pystyy pienentämään muuttamalla olemassa olevia tuotantoresursseja 

joustavammaksi tai minimoimalla ylimääräisen kapasiteetin palvelemalla maantieteellisesti 

hajautuneita asiakkaita samasta pisteestä (Chopra & Sodhi 2004). Joustavan toimitusketjun 

avulla yritys pystyy reagoimaan pienemmillä resursseilla ajan, hinnan tai suorituskyvyn 

kustannuksella. Jos kysynnän ja tarjonnan vaihtelu on nopeaa, pystyy joustava toimitusketju 

muuttamaan toimintatapojaan nopeammin yllättävien tapahtumien sattuessa. (Manuj & 

Mentzer 2008) 

 

4.4.9 Kuljetusriski 

 

Kuljetusriskeillä tarkoitetaan vahingollisia tilanteita, joille kuljetuksessa oleva tavara joutuu 

alttiiksi. Näitä ovat esimerkiksi tavaran katoaminen tai rikkoutuminen kuljetuksen aikana. 

Varastoinnin vähentäminen lisää yksittäisen kuljetuksessa tapahtuvan vahingon seurauksia 

huomattavasti, sillä se tekee kuljetuksista ja niiden onnistumisesta entistä kriittisempiä. 

Esimerkiksi tuotannossa käytettävän yksilöllisen muotin katoaminen kuljetuksessa voi 

pysäyttää yrityksen tuotannon kokonaan. Kuljetusten sujuvuutta ja jatkuvuutta voidaan 

parantaa löytämällä luotettavia tavarantoimittajia ja solmimalla yhteistyösuhteita. (Juvonen et 

al. 2014, s. 143) Muita kuljetusriskin riskitekijöitä ovat toimitusten viivästykset, lakot, 

aikataulujen pettäminen sekä välivarastojen kuten sataman rajallinen kapasiteetti (Tummala & 
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Schoenherr 2011). Suurimpaan osaan kuljetusriskeistä pystyy varautumaan vakuuttamalla, 

mutta se ei korvaa kaikkia vahingosta aiheutuvia kustannuksia. Ennakoinnilla ja 

järjestelmällisellä riskienhallinnalla pystytään vähentämään kuljetusriskien todennäköisyyttä ja 

vaikuttamaan siihen, etteivät ne sattuessaan uhkaa yrityksen toiminnan jatkuvuutta. (Juvonen 

et al. 2014, s. 148–150) 

Taulukko 2. Erilaisia toimitusketjujen riskejä ja keinoja niihin vaikuttamiseen (Chopra & 

Sodhi 2004, Tummala & Schoenherr 2011, Manuj & Mentzer 2008, Juvonen et al. 2014) 

Riskin kategoria Syyt Vaikutuskeinot 

Toimitusketjun 

häiriöt 

Luonnonkatastrofi 

Työntekijöiden erimielisyydet, lakko 

Toimittajan konkurssi 

Riippuvuus yhdestä toimittajasta 

Varastomäärien lisääminen 

Varatoimittajat 

 

Toimituksen 

viivästykset 

Korkea kapasiteetin käyttöaste 

Toimittajan joustamattomuus 

Toimittajan huono laatu tai tuottavuus 

Toimituksen kulku tarpeettoman monien maiden 

rajojen yli, liikaa toimitustapoja 

Kapasiteetin lisääminen 

Varastomäärien lisääminen 

Reagointikyvyn 

parantaminen 

Joustavuuden parantaminen 

IT-järjestelmät Ongelmat tietojärjestelmissä 

Järjestelmien riippuvuus toisistaan ja niiden 

yhteensopimattomuus 

Järjestelmien huolellinen 

suunnittelu 

Varmuuskopiot 

Ennusteiden 

epätarkkuus 

Turhan pitkät prosessit, tuotteiden lyhyet 

elinkaaret, pieni asiakaskunta 

Piiskavaikutus 

Reagointikyvyn 

parantaminen 

Kysynnän yhdistäminen  

Maariskit Kansainvälinen ulkoistaminen Ulkoistamisen vähentäminen 

Vertikaalinen integraatio 

Hankintariski Valuuttariski 

Toimitusketjun riippuvuus yhdestä tuottajasta 

Raaka-aineiden hintojen nousu 

Huonolaatuiset toimitukset 

Hankintasopimusten pituudet 

Kapasiteetin lisääminen 

Varastomäärien lisääminen 

Varatoimittajat 

Joustavuuden parantaminen 

Varastoriski Tuotteiden vanheneminen 

Varaston ylläpitokulut 

Tuotteiden arvo 

Kysynnän ja tarjonnan epävarmuus 

Kapasiteetin lisääminen 

Varatoimittajat 

Reagointikyvyn lisääminen 

Joustavuuden lisääminen 

Kysynnän yhdistäminen 

Kapasiteettiriski Kapasiteetin hinta 

Kapasiteetin joustavuus 

Varastomäärien lisääminen 

Joustavuuden lisääminen 

Kysynnän yhdistäminen 

Kuljetusriski Tavaran vahingoittuminen tai katoaminen 

kuljetuksessa 

Toimitusten viivästykset 

Lakot 

Aikataulujen pettäminen 

Välivarastojen kapasiteetti 

Vakuutukset 

Ennakointi 

Järjestelmällinen 

riskienhallinta 
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5. Tutkimuksia toimitusketjujen riskienhallinnasta 

autoteollisuudessa 

 

Autoteollisuuden toimitusketjut ovat monesti monimutkaisia ja toimittajat vahvasti sidoksissa 

keskenään, jolloin yhdessä paikassa tapahtuvan toimitusketjun riskin toteutumisen vaikutukset 

saattavat helposti heijastua koko toimitusketjuun. Hyvä esimerkki on japanilainen 

autovalmistaja Toyota, joka joutui sulkemaan puolet neljästäkymmenestä kokoamislinjastaan 

kuudeksi viikoksi jarruventtiilejä toimittavan tehtaan tulipalon vuoksi ja maksamaan 40 

miljoonan dollarin kulut päivää kohden, tai Land Roverin alustatoimittajan UPF Thompsonin 

konkurssi vuonna 2001, joka uhkasi pysäyttää Discovery-mallin tuotannon kokonaan (Jüttner 

2005). Alla käydään läpi tutkimuksia toimitusketjun riskienhallinnasta autoteollisuuden 

yrityksissä. 

Thun & Hoenig (2011) tutkivat artikkelissaan toimitusketjujen riskienhallinnan keinoja 

saksalaisissa autoalan yrityksissä. Tutkimuksen data kerättiin 67 alan yritykseltä ja kysely 

toteutettiin viisiportaisella Likert-asteikolla siitä, kuinka haavoittuvaisena toimitusketjun 

johtamisesta tai logistiikasta vastaavat johtajat pitivät yrityksen toimitusketjua. Kyselyn 

keskiarvo oli 3.19 ja miltei 40 % vastaajista piti toimitusketjuaan erittäin haavoittuvaisena (4 

tai 5 Likert-asteikoilla). Vain 25 % piti toimitusketjuaan lievästi haavoittuvaisena (1 tai 2 

Likert-asteikolla). Suurimmat tutkimuksessa ilmenneet riskitekijät olivat globalisaatio, 

erilaisten tuotteiden suuri lukumäärä sekä ulkoistaminen. Globalisaation kasvu ja tuotteiden 

suuri lukumäärä tekevät toimitusketjusta monimutkaisemman, joka kasvattaa siinä tapahtuvien 

riskien mahdollisuutta. Ulkoistaminen on yhteydessä autoteollisuudessa paljon käytettyyn lean-

toimintamalliin, jonka muita piirteitä ovat tutkimuksessa myös esille tulleet toimittajien 

vähentäminen ja tehokkuuteen pyrkiminen. Asetettaessa erilaisia yksittäisiä riskejä 

riskimatriisille huomattiin sisäisten riskien olevan sekä todennäköisempiä että vakavampia kuin 

ulkoisten riskien. Kaikkein kriittisimmäksi riskiksi nousivat ongelmat toimitusten laadussa, 

jonka jälkeen tulivat toimituksen pettämisen riski ja IT-ongelmat. Todennäköisiä, mutta ei yhtä 

vakavia riskejä olivat raaka-aineiden hintojen nousu, kysynnän muutokset sekä jakeluketjun 

häiriöt. Tutkimus osoittaa myös suoran yhteyden riskienhallinnan vaikutuksesta toimitusketjun 

toimivuuteen: mitä vähemmän toimitusketjun riskienhallintaa yrityksessä harrastettiin, sitä 

huonommin se pärjäsi jokaisella mitatulla osa-alueella. Ennaltaehkäisevä riskienhallinta 
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paransi toimitusketjun joustavuutta sekä pienensi varastoja, kun taas reaktiivinen riskienhallinta 

pienensi piiskavaikutusta sekä paransi joustavuutta ulkoisissa häiriöissä. 

Prakash et al. (2017) tekemässä tutkimuksessa arvioidaan intialaisessa autoteollisuudessa 

piileviä riskejä, jotka jaettiin kysynnän ja tarjonnan riskeihin sekä prosessi- ja finanssiriskeihin. 

Tulokset kerättiin 46 alan ammattilaiselta. Suurin vaikutus päätöksentekoon oli kysynnän 

riskeillä, erityisesti kysynnän muutoksella, joka tuli ilmi myös Thunin & Hoenigin (2011) 

tutkimuksessa. Seuraavaksi merkittävin kategoria oli valmistusprosessiin liittyvät riskit, jossa 

esille nousi tuotteen huono suunnittelu, työntekijöiden huono taitotaso sekä koneiden 

rikkoutuminen. Tarjontaan liittyvistä riskeistä esille nousivat riskienhallinnan huono laatu sekä 

raaka-aineiden huono saatavuus. Finanssiriskejä pidettiin kaikkein vähiten merkitsevinä: 

suurimpina yksittäisinä riskeinä varaston korkeat ylläpitokulut, huono tuottoprosentti sekä 

kassavirran häiriöt. 

Simchi-Levi et al. (2015) käsittelevät artikkelissaan harvinaisia mutta korkean vaikutuksen 

riskejä autoteollisuuden toimitusketjuissa. Tutkimus toteutettiin kolmen vuoden ajanjaksolla 

yhteistyössä Ford Motor Companyn kanssa. Fordilla on yli 50 tehdasta ympäri maailmaa ja sen 

itsensä ja autojen osissa käytettyjen raaka-aineiden välillä on 10 tasoa toimittajia, joten 

toimitusketjut ovat valtavan laajoja. Tasolla 1 (toimittajat, jotka ovat suoraan tekemisissä 

alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) kanssa) on toimittajia 1400 eri yrityksestä 4400 eri 

tuotantopaikalla, joten vähäänkään pidempään kestävällä toimitusketjun häiriöillä on 

merkittäviä seurauksia. Fordilla arvioitiin myös, että perinteisen riskianalyysin tekemiseen 

kaikille tason yksi yli 4000 tuotantopaikalle menisi jopa kaksi tai kolme vuotta, joten heitä 

varten kehitettiin uudenlainen riskientunnistusmenetelmä, joka arvioi toimitusketjussa 

tapahtuvien häiriöiden vakavuutta.  

Riskien tunnistamiseen käytettiin kahta eri mallia, TTR (Time-To-Recover) ja TTS (Time-To-

Survive). TTR:llä tarkoitetaan aikaa, jonka toimitusketjun vaihe tarvitsee palautuakseen täysin 

häiriön jälkeen. TTS tarkoittaa taas sitä aikaa, jonka toimitusketjun osa pystyy toimimaan 

häiriön tapahtumisen normaalisti ennen kuin suorituskyky alkaa kärsimään.  

Fordin tapauksessa toimitusketjun ollessa hyvin pitkä ja monimutkainen, riskienhallinnan 

resurssien mahdollisimman tehokas käyttö on erityisen tärkeää. Toimitusketjussa tapahtuvan 

häiriön arvioitiin vaikuttavan merkittävästi Fordin kykyyn vastata tuotteiden kysyntään 
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aiheuttaen merkittävän taloudellisen haitan menetetyn tuoton vuoksi. Ford käyttää vuodessa 

useita miljoonia dollareita toimitusketjujen riskienhallintaan.  

Tutkimus auttoi Fordia ohjaamaan riskienhallintaan käytettyjä resursseja uudelleen. Sen 

perusteella huomattiin lukuisia tason 1 toimittajia, joiden häiriöt saattavat pahimmillaan johtaa 

jopa 2,5 miljardin dollarin menetyksiin liikevaihdossa. Nämä oli aikaisemmin jätetty 

huomioimatta, sillä niillä ei ole suoraa vaikutusta tuotettujen autojen määrään. Huomattiin 

myös 400 tuotantopaikkaa, joiden riskienhallintaan käytetty rahamäärä oli turhan suuri 

suhteessa niiden mahdollisten häiriöiden aiheuttamaan haittaan. 

Gianesello et al. (2017) tarkastelevat tutkimuksessaan Teslan suljetussa toimitusketjussa 

tapahtuvien vakavien häiriöiden vaikutuksia toimitusketjun toimintaan. Tutkimuksessa 

perehdytään erityisesti akkujen valmistukseen liittyvän suljetun toimitusketjun käänteisellä 

puolella tapahtuviin häiriöihin, varastonhallintaan sekä kestävän valmistuksen konsepteihin. 

Tesla toimittaa ja myy tuotteensa kansainvälisen toimitusketjun kautta, joka käsittää yhteensä 

350 toimittajaa ja laitosta ympäri maailmaa. Toimitusketjun ydin on keskittynyt kymmeneen 

laitokseen, joissa tapahtuu prosessit liittyen suunnitteluun, insinöörityöhön, tuotantoon, 

varastointiin, hallintoon, markkinoiden ennustukseen sekä myynti- ja asiakaspalveluun. Tesla 

aikoo keskittää koko lithium-ion akkujensa valmistuksen Renossa sijaitsevaan Gigafactoryyn 

skaalaedun saavuttamiseksi, jolloin akkujen hintaa saadaan laskettua merkittävästi. Tesla pyrkii 

kierrättämään kaikki käytetyt akkunsa, jolloin ne voidaan käyttää uudelleen jopa kahdesti. 

Akusto on sähköauton ylivoimaisesti kallein yksittäinen osa. Tasaisen raaka-aineiden 

saatavuuden takaamiseksi Teslalla on sopimuksia useiden eri toimittajien kanssa. 

Tutkimuksen perusteella huomattiin, että toimitusketjun käänteisellä puolella tapahtuvilla 

häiriöillä on suuri negatiivinen vaikutus toimitusketjun toimintaan sekä operatiivisella että 

taloudellisella tasolla. Häiriön tapahtuessa akkuja valmistava tehdas joutuu korvaamaan 

normaalisti kierrätyksen kautta saadun litiumin ostamalla sen suoraan toimittajalta. 

Lisääntyneiden ostokulujen lisäksi myöhässä palautuneista akuista joudutaan hankkiutumaan 

eroon, joka kalliin litiumin tuhlauksen lisäksi aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Ongelmaan 

ehdotetaan kahta eri ratkaisua.  

Ensimmäinen vaihtoehto koski kierrätykseen päätyvien akkujen kuljetuksien 

uudelleenjärjestelyä, jolloin pyrittiin vähentämään kierrätykseen päätymättömien akkujen 

lukumäärää. Tämä vaati varastonhallintakeinojen uudelleensuunnittelua varastoitujen akkujen 
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lukumäärän kasvaessa. Skenaariossa akkuja saatiin talteen enemmän, jolloin saavutettiin 

huomattava rahallinen hyöty. Toisessa vaihtoehdossa perustettiin kokonaan uusi keräyskeskus 

akuille. Vaihtoehto on taloudellisesti huomattavasti kalliimpi, mutta sen avulla saavutettiin 

kuitenkin merkittäviä säästöjä kierrätettyjen akkujen lukumäärän noustessa ja 

varastointikulujen pienetessä. Ensimmäistä vaihtoehtoa suositellaan pienempien ja 

lyhytaikaisempien häiriöiden hoitoon tilanteissa, jossa tuotanto ei pysähdy kokonaan. Toinen 

vaihtoehto on kalliimpi toteuttaa ja kannattava vain tuotannon pysähtyessä kokonaan pitkäksi 

ajaksi, esimerkiksi luonnonkatastrofin seurauksena. 

Shahbazi et al. (2013) tarkastelevat tutkimuksessaan Eskilstunassa sijaitsevan Volvon 

raskaiden ajoneuvojen tehtaan toimitusketjuun liittyviä riskejä. Heidän tekemänsä 

kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistettiin 16 erilaista riskiä, jotka jaettiin sisäisiin ja 

ulkoisiin riskeihin. Näiden perusteella tehtiin kysely, johon vastasi yhteensä 19 henkilöä. 10 

vastaajista oli tehtaan logistiikkaosastolta ja 9 myyntiosastolta. Kysely toteutettiin 5-portaisella 

Likert-asteikolla. 

Tutkimuksen perusteella suurimpina riskeinä pidettiin raaka-aineiden hinnan nousua (3.63 

Likert-asteikolla), koneiden rikkoutumista (3.63) sekä toimittajan ongelmia laadussa (3.58) ja 

toimituksissa (3.58). Ylivoimaisesti pienimpänä riskinä pidettiin terrori-iskua (2.26), tämän 

jälkeen lakkoa (2.63) sekä kasvavia tullimaksuja (2.74). Tutkimuksen perusteella puolet 

korkeana pidetyistä riskeistä liittyy toimittajiin, joka tukee toimittajan valinnan merkitystä 

toimitusketjua suunniteltaessa. Suureksi riskiksi nousseet ongelmat toimitusten laadussa olivat 

suurin ilmi tullut riski myös Thunin & Hoeningin (2011) tutkimuksessa. Raaka-aineiden 

hintojen nousu on ulkoinen riski, johon suoraan vaikuttaminen ei ole mahdollista: sitä voidaan 

lieventää tekemällä ennusteita tulevasta. Myös tässä tutkimuksessa tulee esille toimitusketjun 

monimutkaisuuden vaikutus riskien kasvuun. 

Blos et al. (2009) tarkastelevat tutkimuksessaan riskien hallintaa brasilialaisten 

autoteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden yritysten toimitusketjuissa. Tutkimuksen 

kohteena oli osien tuottajan sekä auton- ja elektroniikkayritysten välinen suhde suurissa ja 

keskisuurissa yrityksissä. Tarkasteltavia yksiköitä olivat osto, tuotanto ja toimitusketjuista 

vastaavat esimiehet. Kyselyyn vastasi 32 autoteollisuuden yritystä ja 14 elektroniikka-alan 

yritystä, keskitymme tässä autoteollisuudelta tulleisiin vastauksiin. 
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Tutkimuksessa huomattiin merkittäviä toimitusketjujen toimintaan vaikuttavia riskejä. 

Huomattava oli myös, että 50 prosenttia vastaajista sanoi tietojensa toimitusketjujen 

riskienhallinnasta olevan puutteellisia ja 41 prosenttia vähäistä, vain yhdeksällä prosentilla oli 

mielestään korkea tietotaito asiasta. Suurin osa vastanneista yrityksistä piti samaa kolmea asiaa 

hyödyllisimpänä uuden riskienhallintamallin käyttöönotossa: paremman kommunikoinnin 

toimitusketjun sisällä, riskienhallinta- ja toiminnan jatkuvuusohjelman sekä 

riskienhallintapäällikön käyttöönoton.  

Havaitut riskit jaettiin neljään kategoriaan: taloudelliset riskit, strategiset riskit, ulkoisiin 

tekijöihin liittyvät riskit ja operationaaliset riskit. Taloudellista riskeistä suurimmaksi nousi 

velka ja luottoluokitus, strategisista riskeistä ammattiliittojen sääntely, ulkoisista riskeistä 

omaisuuden rikkoutuminen ja operationaalista riskeistä varkaudet sekä koneiden käyttäjien 

tekemät virheet. Toimitusketjusta vastuussa olevat päälliköt olivat sitä mieltä, että heidän 

yrityksensä pystyisivät vastaamaan kysyntään toimitusketjun häiriön sattuessa uuden 

riskienhallintamallin avulla. Myös rahallisen voiton uskottiin lisääntyvän. 

Shimizu et al. (2013) tarkastelevat tutkimuksessaan riskienhallintaa japanilaisen 

autoteollisuudessa toimivan yrityksen toimitusketjussa. Kohteena ovat ongelmat tavallisten 

reklamaatioiden selvittämisessä, jotka saattavat olla varoitusmerkkejä suuremman luokan 

onnettomuuksista.  

Monessa tapauksessa autovalmistajat eivät virheen sattuessa ole halunneet järjestää autojen 

takaisinkutsua, sillä siitä saattaa aiheutua merkittävä mainehaitta ja suuret taloudelliset 

kustannukset. Takaisinkutsujen sijaan ongelmaa yritetään korjata esimerkiksi parantamalla 

huoltopalveluita tai soittamalla asiakkaita läpi yksitellen. Tämän seurauksena suuri osa 

korjattavissa olevista virheistä jää autonvalmistajilta pimentoon asiakkaiden viedessä autojaan 

korjaukseen yksityisille korjaamoille.  

Tutkimuksen perusteella pääteltiin, että toimitusketjun hallintaa saadaan parannettua ja 

yrityksen sisäistä byrokratiaa vähennettyä siirtämällä enemmän vastuuta 

laadunvalvontaosastolle. Laadunvalvontaosaston päättäessä autojen takaisinkutsuista 

päätöksenteko nopeutuu ja kynnys takaisinkutsun tekemiseen pienenee. Takaisinkutsujen 

avulla saadaan selvitettyä ongelmien alkulähteet aiempaa paremmin. Toimitusketjun 

muuttaminen modulaariseksi katsotaan myös auttavan riskien tunnistamisessa, mutta tämän 

tason toimitusketjun muutos vie paljon aikaa.   
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Kalaitzi et al. (2019) tarkastelevat tutkimuksessaan sähköautoja valmistavien yritysten 

toimitusketjujen riippuvuutta toisistaan tuotantomäärien noustessa viime vuosien aikana. Case-

tutkimus toteutettiin pienessä englantilaisessa sähkö- ja vetyajoneuvoja valmistavassa 

yrityksessä, keskittyen yrityksen ja sen tärkeimpien toimittajien väliseen toimitusketjuun ja 

niiden riippuvuuteen toisistaan.  

Yrityksen ensimmäisen ja toisen tason toimittajat ovat riippuvaisia yksittäisistä ulkomaisista 

toimittajista, joka tekee toimitusketjujen läpimenoajoista pitkiä ja riskeistä suuria. Tällöin 

toimittajilla on ostajaa suurempi valta tuotteiden hinnan määrittelyssä. Lisäksi lopputuotteen 

tuotannon lisääminen vaatii suurempia tuotantomääriä toimitusketjun alkupäässä, jolloin 

tuotantokapasiteettia tulee kasvattaa ja/tai läpimenoaikoja lyhentää. Ongelmana on myös 

kriittisten komponenttien kuten magneettien ja polttokennojen saatavuus. Hankalasti saatavissa 

olevat komponentit tulevat monesti ulkomailta, tässä tapauksessa esimerkiksi magneettien 

raaka-ainetta ei ole helposti saatavissa mistään muualta paitsi Kiinasta.  

Komponenttien saatavuuden parantamiseksi toimittajat ovat pitäneet yllä ylimääräistä varastoa, 

jolloin riski tuotteen loppumiseen kesken pienenee. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista 

kalliiden ja hintojen muutoksille herkästi alttiiden tuotteiden kanssa, joiden tapauksessa 

varastomäärät tulee pitää alhaisempina. Yrityksen tarkoitus on luoda parempia suhteita 

toimittajiinsa silloittamalla (bridging). Tämä tarkoittaa pidempiaikaisten sopimusten tekoa, 

jolloin komponenttien hintoja ja tilausmääriä saadaan sovittua pidemmälle ajalle sekä yhteisiä 

tietojärjestelmiä. Toimittajat otetaan myös mukaan tuotteen suunnitteluprosessiin, jolloin 

kustannukset saadaan minimoitua vaikuttamatta tuotteen laatuun negatiivisesti. 

Tutkimuksen perusteella huomattiin, että sähköautojen teknologian kehittyessä kiihtyvällä 

tahdilla oikeanlainen yhdistelmä varaston puskurointia sekä silloittamisstrategiaa parantaa 

erityisesti pienten ja keskisuurien yritysten kykyä vastata alan jatkuviin muutoksiin. Lisäksi 

työntekijöitä tulee kouluttaa paremmin, jotta tuotteita saadaan kehitettyä ja hintoja neuvoteltua 

paremmin.  
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Taulukko 3. Huomiot ja päätelmät työssä käsitellyistä tutkimuksista 

Tutkimus Kohdemaa Huomiot Päätelmät 

Thun & Hoenig 

(2011) 

Saksa Suurin osa vastaajista piti toimitusketjuaan 

haavoittuvaisena tai erittäin 

haavoittuvaisena. 

Globalisaatio tekee toimitusketjusta 

monimutkaisemman ja kasvattaa riskien 

mahdollisuutta. Kysynnän muutokset ja 

raaka-aineiden hintojen nousu koettiin 

merkittäviksi riskeiksi. 

Toimitusketjun 

riskienhallinnalla on 
suora vaikutus yrityksen 

menestymiseen. 

Toimituksiin liittyvät 

riskit ovat kaikkein 

kriittisimpiä. Sisäiset 

riskit ovat ulkoisia 

todennäköisempiä, 

ulkoisilla toteutuessaan 

suurempi vaikutus. 

Prakash et al. 

(2017) 

Intia Kysyntään liittyvillä riskeillä ja kysynnän 

vaihtelulla suurin merkitys yrityksen 

päätöksentekoon. Prosessiin liittyvät riskit 

koettiin merkittävänä ja työntekijöiden 

taitotaso huonona. 

Intialaisessa 

autoteollisuudessa 

prosessit ja koulutus ei 

ole välttämättä yhtä 

kehittynyttä kuin muissa 

maissa. 

Simchi-Levi et 

al. (2015) 

Yhdysvallat Pitkässä toimitusketjussa tiedonsaanti 

heikkenee alemmille tasoille mentäessä, 

yrityksen koko ja globalisaatio pidentävät 

toimitusketjua. 

Toimitusketjun pituus 

lisää siinä tapahtuvien 

riskien mahdollisuutta ja 

saattaa lisätä häiriöiden 

vakavuutta riskien 

toteutuessa. 

Gianisello et al. 

(2017) 

Yhdysvallat, 

Saksa 

Suljettu toimitusketju eliminoi ulkoisia 

riskejä, sillä koko toimitusketju on 

yrityksen hallinnassa. 

Tutkimuksessa häiriöt tapahtuivat 

toimitusketjun kääntöpuolella eli akkuja 

palauttaessa. 

Teslan tapauksessa koko 

tuotannon siirtäminen 

yhteen paikkaan poistaa 

kansainvälisistä 

toimitusketjuista 

aiheutuvia riskejä, esim. 

kuljetusriski ja maariski. 

Shahbazi et al. 

(2013) 

Ruotsi Toimitusketjujen monimutkaisuus kasvattaa 

riskejä. Raaka-aineiden hintojen nousu on 

suurin riski, myös toimituksiin liittyvät 

riskit merkittäviä. 

Yrityksen on vaikeampi 

valvoa toimittajiaan 

toimitusketjun ollessa 

monimutkainen, jolloin 

toimituksiin liittyvät 

riskit kasvavat. 

Blos et al. 

(2009) 

Brasilia Suurimmalla osalla vastanneista tiedot 

toimitusketjun riskienhallinnasta 

puutteellisia. 

Toimitusketjun riskienhallintamallin 

käyttöönotolla on merkittävä positiivinen 

vaikutus yrityksen operatiiviseen ja 

taloudelliseen toimintaan. 

Brasilialla ei ole 

samanlaista kokemusta 

autoteollisuudesta kuin 

perinteisillä tuottajilla 

(USA, Saksa). Lisäksi 

elintaso on alempi, joka 

selittää huolen 

esimerkiksi varkauksista. 

Shimizu et al. 

(2013) 

Japani Riskien todellinen syy jää pimentoon, kun 

ongelmiin tehdään nopeita ratkaisuja eikä 

asiaan perehdytä kunnolla. Asiakkaita 

aliarvioidaan ja syyt vieritetään asiakkaille. 

Modulaarinen toimitusketju auttaa riskien 

tunnistamista. 

Riskien syyt ja 

alkulähteet tulee selvittää 

perinpohjaisesti, sillä 

vakavimmat riskit saavat 

monesti alkunsa 

pienemmistä riskeistä. 

Kalaitzi et al. 

(2019) 

Iso-Britannia Erityisesti sähköautojen tapauksessa 

hankalasti saatavat materiaalit tekevät 

autonvalmistajat riippuvaisiksi tietyistä 

toimittajista. 

Varaston puskurointi ja 

silloittamisstrategia 

toimittajien kanssa 

parantaa toimitusketjun 

joustavuutta. 
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6.    Johtopäätökset 

 

Tutkimusosassa tarkasteltiin kahdeksaa eri autoteollisuuteen toimitusketjuihin ja niiden 

riskeihin liittyvää tutkimusta. Suurin osa tutkimuksista toteutettiin teollisuusmaissa, jossa 

autoteollisuudella on pitkät perinteet (Saksa, Yhdysvallat, Ruotsi, Japani, Iso-Britannia), osa 

taas viimeisten vuosikymmenien aikana voimakkaasti kehittyneisiin maihin, joiden merkitys 

autoteollisuudessa on kasvussa (Intia ja Brasilia).  

Lähtökohtaisesti autoteollisuuden toimitusketjut ovat monimutkaisia: toimittajia on paljon ja 

ne sijaitsevat ympäri maailmaa. Monesti yritykset ovat varautuneet toimitusketjuissaan 

mahdollisiin tyypillisiin riskeihin, mutta harvinaisemmat ja monesti katastrofaaliset riskit on 

jätetty huomioimatta.  

Globalisaatio on pienentänyt osien valmistuksesta aiheutuneita kustannuksia, mutta samalla 

kasvattanut toimitusketjun riskejä niiden muuttuessa monimutkaisemmiksi. Mitä pidempi 

toimitusketju on, sitä suuremmat ovat kuljetuskustannukset. Mahdolliset rajanylitykset ja 

toimitusmuotojen muutokset toimitusketjussa lisäävät kustannuksia entisestään. Alkuperäisten 

toimittajien erkaantuessa lopullisesta valmistajasta tiedonsaanti heikkenee, joka johtaa syvällä 

toimitusketjussa piilevien riskien hallinnan vaikeutumiseen. Kun näihin mahdollisesti pieniin 

ja merkityksettömiltä tuntuviin riskeihin ei puututa ajoissa tai ollenkaan, saattavat ne 

muodostua ennen pitkää merkittäviksi. Mahdollisia riskejä ei kannata aliarvioida, vaan selvittää 

niiden syyt ja seuraukset mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. 

Kokemuksen puute autoteollisuudesta ja sen toimitusketjujen riskienhallinnasta ilmenee sekä 

brasilialaisessa että intialaisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena olleessa brasilialaisessa 

autoalan yrityksessä vain yhdeksällä prosentilla kyselyyn vastanneista tietämys toimitusketjun 

riskienhallinnasta oli hyvällä tasolla. Lisäksi tätä tukee henkilökunnan tekemien inhimillisten 

virheiden nimeäminen yhdeksi merkittäväksi operationaaliseksi riskiksi. Muista tutkimuksista 

poikkeavaa oli varkauksien kokeminen merkittäväksi riskiksi, jota voidaan selittää Brasilian 

sosioekonomisella tilanteella. Intialaisessa tutkimuksessa esille tuli työntekijöiden heikko 

taitotaso ja valmistusprosesseihin liittyvät riskit. 

Kansainvälisten toimitusketjujen tulevaisuutta käsittelevät artikkelit ennustavat käänteisen 

globalisaation kasvattavan suosiotaan erityisesti koronapandemian seurauksena yritysten 
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miettiessä toimitusketjujaan uudelleen. Esille tulee hankinnan hajauttamisen merkitys, joka on 

tärkeää varautuessa paikallisimpiin maantieteellisiin riskeihin. Yksi olennaisimmista 

ongelmista on läpimenoajan lyhentäminen. Se vaatii toimitusketjujen miettimistä ja 

rakentamista uudelleen tavoilla, jotka saattavat syrjäyttää toimijat Aasian markkinoilla ja tuoda 

ne takaisin kotimaahan tai ainakin lähemmäksi niitä. Resilienssillä eli yrityksien kyvyllä 

palautua vaikeuksista on suuri vaikutus tulevaisuudessa. Lisäksi lean-toimitusketjut, 

toimitusketjujen joustavuus ja prosessien automatisointi tulevat olemaan isossa roolissa. 

Tämän hetken merkittävimmän sähköautojen valmistajan Teslan strategia on eteneminen kohti 

omavaraisuutta ja keskitettyä tuotantoa, jolloin toimitusketjuja saadaan lyhennettyä ja niihin 

liittyviä riskejä minimoitua. Tämä poikkeaa perinteisestä autoteollisuuden toimitusketjusta, 

jossa osat hankitaan ja tuotetaan ympäri maailmaa mahdollisimman halvalla. Käänteisen 

globalisaation myötä tuotannon keskittäminen ja vertikaalinen integraatio saattavat olla Teslan 

lisäksi tulevaisuudessa myös muiden autonvalmistajien ratkaisu toimitusketjun 

riskienhallintaan. 

Tällä hetkellä autoteollisuus on murroksessa, sillä sähköautot yleistyvät vauhdilla ja niiden 

valmistaminen muuttaa toimitusketjujen luonnetta. Sähköautojen tärkein ja kallein osa on akku, 

jonka raaka-aineet ovat kalliita ja hankalasti saatavilla. Tämä tekee valmistajat helposti 

riippuvaiseksi tietyistä toimittajista ja alttiiksi kysynnän epätasaisuudelle sekä alavirran 

huonolle informaatiolle. Huono toimitusketjun joustavuus pahentaa edellä mainittuja ongelmia. 

Teslan ratkaisu akkuihin liittyviin ongelmiin on akkujen raaka-aineiden hankinnan 

hajauttaminen, sekä niiden kierrätys suljetun toimitusketjun avulla. Sähköautojen kysyntä tulee 

kasvamaan lähivuosina, jolloin yritysten tulee lisätä tuotantoa ja muokata toimitusketjujaan 

vastatakseen siihen.  

Tässä työssä tutkittiin autoteollisuuden toimitusketjuihin liittyviä riskejä seuraavan 

tutkimuskysymyksen pohjalta: 

Mitkä ovat autoteollisuuden toimitusketjujen merkittävimpiä riskejä, miten niihin vaikutetaan 

ja miten ne tulevat muuttumaan tulevaisuudessa? 

Autoteollisuuden pirteitä ovat monimutkaiset toimitusketjut sekä toimittajien ja alkuperäisen 

laitevalmistajan voimakas riippuvuus toisistaan. Monimutkaiset toimitusketjut asettavat 

yritykset alttiiksi esimerkiksi toimitusviivästyksille ja maariskille, jotka johtavat pidempiin 

läpimenoaikoihin ja toimitusten laadun heikkenemiseen. Lisäksi toimitusketjun 
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monimutkaisuus vaikeuttaa informaation saantia mentäessä kauemmaksi alkuperäisestä 

laitevalmistajasta, jolloin ennusteiden tekeminen sekä riskien ennaltaehkäisy vaikeutuu. 

Proaktiivinen riskienhallinta on tärkeää, jotta riskien todelliset alkulähteet saadaan selville. 

Riippuvuus tietyistä toimittajista saattaa johtaa tilanteeseen, jossa toimittaja voi mielivaltaisesti 

nostaa raaka-aineiden hintoja. Tästä syystä hankinnan hajauttaminen, hyvä varastonhallinta, 

sopimukset ja hyvät suhteet toimittajiin, sekä toimittajien huolellinen valinta ovat tärkeitä 

riskienhallintakeinoja autoteollisuudessa. Myöhemmin teollistuneissa Intiassa ja Brasiliassa 

merkittävimmät riskit liittyivät valmistusprosessiin ja inhimillisiin tekijöihin, toisin kuin 

perinteisissä autoteollisuusmaissa.   

Autoteollisuuden toimitusketjuissa sisäiset riskit koetaan merkittävimmiksi ja 

todennäköisimmiksi kuin ulkoiset riskit. Vaikka ulkoisia riskejä ei olla koettu yhtä 

merkittäviksi, saattaa niillä olla hyvin vakavia vaikutuksia. Koronapandemian kaltaisen riskin 

toteutuminen vaikuttaa kansainvälisesti hajautuneeseen toimitusketjuun monessa eri vaiheessa 

ja eri aikavälillä sen kiertäessä ympäri maailmaa. Yritysten tuotannon pysähtyminen 

maailmanlaajuisesti on paljastanut nykymuotoisten monimutkaisten ja kansainvälisesti 

hajautuneiden toimitusketjujen haavoittuvuuden. 

Jos käänteinen globalisaatio kasvattaa suosiotaan tulevaisuudessa, saattavat monet muutkin 

autovalmistajat siirtyä kohti Teslan mallia, eli keskitettyä tuotantoa ja omavaraisuutta. Tämä 

pienentää perinteisiä kansainvälisten toimitusketjujen riskejä toimitusketjujen muuttuessa 

yksinkertaisimmiksi, mutta altistaa yritykset uudenlaisille riskeille. Sähköautojen yleistyminen 

helpottaa itse autojen valmistamista sen ollessa yksinkertaisempaa, mutta altistaa yritykset 

riippuvaiseksi akkujen vaikeasti saatavilla olevista raaka-aineista ja tietyistä toimittajista. 

Lisäksi keskitetty tuotanto vähentää esimerkiksi maariskiä, mutta luonnonkatastrofin tai jonkun 

muun paikallisen riskin toteutuessa seuraukset ovat entistä katastrofaalisemmat. 

Tuotantopaikkojen huolellisen valinnan tärkeys tulee korostumaan tämän myötä.  

Sähköautot ovat alkaneet yleistymään voimakkaasti vasta viime vuosien aikana, jonka takia 

aiheesta ei vielä tällä hetkellä ole tehty tutkimusta yhtä paljon kuin periteisestä 

autoteollisuudesta. Tässä työssä käytetyt lähteet koskivat pääasiassa perinteistä autoteollisuutta. 

Sähköautoteollisuus on vielä niin uusi ala, että sen tuotteet ja valmistusmenetelmät ovat 

jatkuvan muutoksen alla. Jatkotutkimusta ajatellen on mielenkiintoista seurata, miten 

sähköautojen yleistyminen ja tänä vuonna maailmaa vavisuttaneet tapahtumat tulevat 

vaikuttamaan toimitusketjujen riskienhallintaan tulevaisuudessa.  
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