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Tässä työssä käsitellään tuotannon karkeasuunnittelun roolia eri 

tuotannonohjausmuodoissa, mitä pohditaan ohjausmuotojen etujen ja haittojen, 

sekä karkeasuunnittelun käytäntöjen avulla. Työn tavoitteena on tunnistaa erilaiset 

karkeasuunnittelun roolit ohjausmuotojen välillä, koska aikaisemmassa 

kirjallisuudessa sitä ei olla käsitelty. Työn tulokset osoittavat, että varasto-

ohjautuvassa tuotannossa oikeakokoisten erien oikea-aikaisen tuotannon 

suunnittelulla on suurempi rooli kuin tilauksesta valmistettaessa. Tilauksesta 

valmistettaessa karkeasuunnittelun roolina on asiakastilausten tehokas 

aikatauluttaminen. Tilauksesta kokoonpantaessa karkeasuunnittelun roolissa 

esiintyy sekä varasto-ohjautuvan karkeasuunnittelun, että tilauksesta valmistavan 

karkeasuunnittelun roolit. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa on 

perehdytty toimitusketjun johtamisen ja erityisesti tuotannonsuunnittelun ja -

ohjauksen kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin karkeasuunnittelusta eri 

tuotantomuodoissa.  
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1 JOHDANTO 

 

Tuotannon karkeasuunnittelun tärkeyttä osana tuotannonsuunnittelua ei voi väheksyä, sillä 

karkeasuunnittelun tarkoituksena on luoda suunnitelma tulevaisuuden tuotannosta, jolla 

pyritään vastaamaan yrityksen liiketoimintasuunnitelman tavoitteisiin (Vollmann, Berry et al. 

2005, s. 149). Epäonnistuneesta karkeasuunnittelusta voi koitua yritykselle huomattaviakin 

kustannuksia myöhästyneiden asiakastoimitusten tai kasvaneiden varastointitarpeiden 

muodossa. Eri tuotannonohjausmuodot voidaan erottaa toisistaan asiakastilauspisteen avulla ja 

se on oleellinen piste tuotantoketjussa karkeasuunnittelun käytännön toteutuksen 

näkökulmasta. Karkeasuunnittelun käytännöt vaihtelevat tuotantomuodon mukaan, esimerkiksi 

suunnittelun aikajänteen pituus vaihtelee. Tutkimuskysymykset, joihin tässä työssä pyritään 

vastaamaan ovat seuraavat: 1. Miten karkeasuunnittelun rooli eroaa eri tuotantomuodoissa? 2. 

Mitkä ovat tuotantomuotojen tärkeimmät erot? 3. Mitkä ovat karkeasuunnittelun käytännön erot 

eri tuotantomuotojen välillä? Näistä kysymyksistä kahdella viimeisellä, jotka toimivat 

apukysymyksinä, pyritään löytämään vastauksia ensimmäiseen kysymykseen, joka toimii 

päätutkimuskysymyksenä. 

 

Tuotannon karkeasuunnittelua on tutkittu paljon kirjallisuudessa sen haasteellisuuden ja 

kriittisyyden vuoksi. Haasteelliseksi karkeasuunnittelun tekee kysynnän ennustamisen vaikeus 

varsinkin pidemmällä aikavälillä ja kriittiseksi epäonnistuneen suunnittelun aiheuttamat 

kustannukset. Karkeasuunnittelusta löytyy lukuisia tieteellisiä artikkeleita, jotka keskittyvät 

usein vain yhteen tuotantomuotoon ja usein yhteen karkeasuunnitteluun liittyvään asiaan. 

Olhagerin (2010) tutkimus asiakastilauspisteen roolista tuotannon- ja toimitusketjunhallinnassa 

on lähellä tämän kandidaatintyön aihetta, mutta tarkastelee tuotantomuotojen ja 

tuotannonsuunnittelun yhteyksiä hieman eri näkökulmasta. Tässä työssä on tarkoituksena 

kerätä yhteen tietoa pääasiassa karkeasuunnittelusta kaikissa tuotantomuodoissa. Tuloksena on 

oppikirjamainen katsaus erityisesti karkeasuunnittelun roolista, mutta myös sen erityispiirteistä 

ja käytänteistä eri tuotantomuodoissa.  

 

1.1 Työn rajaus ja toteutus 
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Työssä käsitellään karkeasuunnittelua ja tuotantomuotoja valmistavan yrityksen näkökulmasta, 

joten työn lopulliset johtopäätökset eivät välttämättä päde esimerkiksi vain 

palveluliiketoimintaa harjoittavaan yritykseen. Karkeasuunnittelulla tarkoitetaan tässä työssä 

englanninkielisissä lähteissä esiintyvää Master Production Schedule (MPS) termiä. Työssä 

käsitellään myös muita tuotannonsuunnittelun tasoja, jotka liittyvät keskeisesti 

karkeasuunnitteluun.  

 

Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa lähteinä on hyödynnetty toimitusketjun 

johtamisen ja tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kirjallisuutta ja erityisesti tieteellisiä 

artikkeleita. Kirjallisuuskatsaus on valittu työn toteutusmuodoksi, koska työssä käsiteltävät 

ohjausmuotojen ja tuotannon karkeasuunnittelun väliset yhteydet ovat pysyneet 

samankaltaisina vuosikymmenet. Lisäksi karkeasuunnittelua on paljon tutkittu vuosien 

saatossa, joten riittävien ja luotettavien lähteiden kerääminen ei tuota hankaluuksia. 

 

1.2 Työn rakenne 

 

Työn alussa esitellään teoriat tuotannonsuunnittelun ja erityisesti tuotannon karkeasuunnittelun 

osalta. Muidenkin tuotannonsuunnittelutasojen, kun vain karkeasuunnittelun teorioiden 

määrittely on oleellista, sillä eri tuotannonsuunnittelutasot ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa.   

Tämän jälkeen esitellään eri tuotantomuodot. Näiden teorioiden jälkeen työssä esitellään eri 

tuotantomuodoille karkeasuunnittelun erityispiirteitä ja käytäntöjä, minkä jälkeen pohditaan 

karkeasuunnittelun roolia eri tuotantomuodoissa. Lopussa esitellään johtopäätökset. 
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2 TUOTANNON KARKEASUUNNITTELU 

 

Tuotannon karkeasuunnittelu on osa suurempaa kokonaisuutta, jota kutsutaan 

tuotannonsuunnitteluksi. Tuotannonsuunnittelua tehdään usein eri tasoilla, jossa ylempien 

tasojen suunnitteluhorisontin pituudet ovat alempia pidempiä ja alempien tasojen suunnitelmat 

tarkentavat ylempien tasojen suunnitelmia. Koska tuotannonsuunnittelujärjestelmässä 

suunnittelua tehdään monella eri tasolla, joista tuotannon karkeasuunnittelu vastaa keskipitkän 

aikavälin suunnittelusta, on hyvä ymmärtää koko kokonaisuutta, ymmärtääkseen 

karkeasuunnittelun yhteydet eri toimintoihin. Tuotannonsuunnittelun olennaisimpina tehtävinä 

voidaan pitää materiaalivirtojen tehokasta hallintaa, henkilöstön ja tarvikkeiden hallintaa sekä 

asiakkaiden tarpeisiin vastaamista toimittajien kapasiteettia hyödyntämällä. 

Tuotannonsuunnittelujärjestelmän tarkoituksena on tuottaa tietoa johtajien päätösten tueksi, 

järjestelmä itsessään ei tee päätöksiä tai hallitse toimintoja. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 4) 

Tyypillisesti tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmä on implementoitu osaksi yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmää (Enterprise Resource Planning, ERP) (Vollmann, Berry et al. 

2005, s. 7). Tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmän tarkemmat vaatimukset määräytyvät 

yrityksen tuotantoprosessin luonteen, toimitusketjun, asiakkaiden odotusten ja johtamisen 

tarpeen mukaan. Lisäksi järjestelmä ei ole staattinen vaan sen vaatimukset muuttuvat yrityksen 

ja sen kilpailutilanteen muuttuessa. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 9) 

 

Liitteessä 1 on esitetty kaaviokuva yleisestä tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmästä, jota 

käytetään yrityksen tuotannon toiminnan hallintaan. Kuva on jaettu kolmeen osa-alueeseen, 

jotka ovat etuosa, moottori ja takaosa. Etuosan toimintojen tehtävänä on asettaa suuntaviivat 

tuotannonsuunnittelulle ja -ohjaukselle. Kysynnänhallinta koordinoi kaikkia toimintoja, jotka 

asettavat vaatimuksia tuotantokapasiteetille. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 7)   Se kerää tietoa 

kysynnästä tuotannon tueksi, kuten asiakastilauksista, tulevaisuuden kysynnän ennusteista, 

varaston täydennyksistä, varaosatarpeista ja niin edelleen. Kerättyjä ennusteita käytetään 

myynnin- ja toiminnansuunnittelun tueksi ja tuotannon karkeasuunnittelu käyttää hyväkseen 

tietoja jo tehdyistä tilauksista ja kysynnän ennusteista. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 152) 

 

Myynnin- ja toiminnansuunnittelu määrittelee tuotannon roolin yrityksen strategiassa ja sitä 

käytetään tuotannon karkeasuunnitelman laatimisessa. Se tasapainottaa myyntisuunnitelmat 



6 

 

 

 

käytettävissä olevilla tuotantoresursseilla. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 7) 

Toimintasuunnitelman erittely eri tuotteiden tuotantosuunnitelmiksi määrittelee jokaisen 

tuotteen kysynnän ennusteen, joita käytetään tuotannonkarkeasuunnitelman teossa. (Vollmann, 

Berry et al. 2005, s. 152) Tuotannonkarkeasuunnitelma kertoo, mitä lopputuotteita tai 

tuotevaihtoehtoja tullaan tuottamaan tulevaisuudessa. Resurssisuunnittelu määrittelee 

kapasiteetin tarvittavien tuotteiden valmistamiseksi ja sitä voidaan tehdä sekä pitkällä, että 

lyhyellä aikavälillä.  Pitkällä aikavälillä se tarkoittaa raaka-aine- ja materiaalipanoksia ja 

lyhyellä aikavälillä esimerkiksi työ- ja konetunteja. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 7) 

 

Tuotannon karkeasuunnittelun tehtävänä on tuottaa suunnitelma yrityksen tulevaisuuden 

tuotannosta. Myynti- ja toimintasuunnitelma kertoo tarvittavan tuotannon yrityksen 

tavoitteisiin pääsyyn, kun taas tuotannon karkeasuunnitelma purkaa osiin, mitä tuotteita tulee 

tuottaa, milloin ja kuinka paljon, jotta tavoitteisiin päästään. Yrityksen päivittäisessä 

toiminnassa karkeasuunnitelma kertoo, kuinka yrityksen myynti ja valmistus ovat koordinoitu. 

Se kertoo milloin tuotteet ovat valmiita tulevaisuudessa, joten se antaa suuntaviivat yrityksen 

myyntiorganisaatiolle minkälaisia toimitusaikoja he voivat luvata asiakkailleen. Mikäli 

yrityksen tuotanto toteuttaa karkeasuunnitelmaa, lupaukset asiakkaille ovat paikkansapitäviä. 

(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 149) Jos yritykselle tulee tarve tuottaa jotakin tuotetta aiempaa 

suunnitelmaa enemmän, auttaa karkeasuunnitelma päättämään mitä tuotetta voidaan tuottaa 

vähemmän, jotta tuotanto pysyy kapasiteetin rajoissa. Jos mitään tuotetta ei voida tuottaa 

vähempää, tulee toimintasuunnitelmaa ja sekä yrityksen että tuotannon budjettia muuttaa. 

(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 153) 

 

Koska karkeasuunnitelma on suunnitelma tulevaisuuden tuotannosta ja yrityksen valmistuksen 

oletetaan toteuttavan suunnitelmaa, ei karkeasuunnitelma ole ennuste. Myynnin ennuste on 

tärkeä osa karkeasuunnitelman tekoa, mutta ne eroavat kuitenkin toisistaan suuresti. 

Karkeasuunnitelma ottaa myynti- ja toimintasuunnitelman lisäksi huomioon 

kapasiteettirajoitukset, tuotannon kulut sekä muut resursseja koskevat päätökset. 

Karkeasuunnitelma tulee olla kirjoitettu muodossa, josta ilmenee valmistettavien tuotteiden tai 

tietyssä tapauksessa tuoteosien kappalemäärät, eikä niitä esitetä esimerkiksi jossakin valuutassa 

tai muussa yleisessä yksikössä. Mikäli yritys näkee tarpeelliseksi tehdä karkeasuunnittelua 

komponenttitasolla, voi yritys käyttää karkeasuunnittelun apuna tuoteosaluetteloa (Bill of 
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Materials, BOM), joka erittelee, kuinka monta kutakin tiettyä osaa tarvitaan jonkin tuotteen 

valmistukseen. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 149-150) 

 

Liitteessä 1 moottori kattaa tuotannonsuunnittelun ja -ohjausjärjestelmän 

yksityiskohtaisemman materiaali- ja kapasiteettisuunnittelun. Yksityiskohtainen 

materiaalisuunnittelu tehdään tuotannon karkeasuunnitelman pohjalta. Yrityksen 

tuotevariaatioiden määrän mukaan, yksityiskohtainen materiaalisuunnittelu sisältää usein 

paljonkin tuotteiden osien määrien laskentaa, joita tulee tilata toimittajilta tai tuottaa. 

(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 8) Tuoteosaluettelo on tärkeä väline 

materiaalitarvesuunnittelussa (Arnold, Chapman et al. 2008, s. 80). Laskentaa kutsutaan 

materiaalitarvelaskennaksi (Material Requirements Planning, MRP). Materiaalitarvelaskennan 

tuloksena saadaan suunnitelma kaikkien tarvittavien osien valmistukseen ja tilaukseen 

karkeasuunnitelmassa. Tätä suunnitelmaa voidaan käyttää yksityiskohtaisemman 

kapasiteettisuunnitelman määritykseen, jotta voidaan laskea tarvittava työvoima- ja 

konekapasiteetti tuotteiden valmistamiseen. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 8) 

 

Liitteen 1 takaosa sisältää tuotannonsuunnittelun ja -ohjausjärjestelmän toteutukseen liittyvät 

järjestelmät. Tuotettavien tuotteiden ja käytettävän tuotantoprosessin mukaan nämä järjestelmät 

voivat vaihdella yritysten välillä. Toimittajien järjestelmien tarkoituksena on antaa toimittajille 

yksityiskohtaista tietoa yrityksen tarpeista. Toimittajien järjestelmät tekevät tilaukset, jotka 

lähetetään toimittajalle, jonka vuoksi yrityksen tuotannonkarkeasuunnitelman tulisi antaa 

ajantasaista tietoa toimittajille yrityksen tuotannon tilasta. Mikäli yrityksen ja toimittajien 

välinen suhde on läheisempi, voi tieto sisältää myös tulevaisuuden suunnitelmia, jotta toimittaja 

osaa varautua paremmin tilauksiin tulevaisuudessa. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 8-9) Shop 

floor – järjestelmillä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka ohjaavat tuotantoa tuotannon aikana. 

Järjestelmä antaa tietoa tuotannon tilasta ja hälytyksiä puutteista materiaali- ja 

kapasiteettisuunnitelmissa. Sen keskeinen tavoite on saavuttaa materiaalisuunnitelmat eli 

tarjota oikea osa oikeaan aikaan, mikä lopulta onnistuessaan johtaa karkeasuunnitelman 

toteutumiseen. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 310-311) 

 

Tuotannon suunnittelulle ja ohjaukselle on tärkeää, että tuloksia voidaan mitata ja tarvittaessa 

verrata alun perin tehtyihin suunnitelmiin. Lisäksi mikäli tulokset eivät vastaa suunnitelmia, on 
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pystyttävä tekemään korjaavia ohjaustoimenpiteitä. Tuloksien mittaaminen, vertaaminen ja 

korjaaminen on osa tuotannonsuunnittelun ja -ohjausjärjestelmän jokaista vaihetta. (Vollmann, 

Berry et al. 2005, s. 9) 

 

Liitteen 1. kuvasta selviää, että tuotannon karkeasuunnittelu on yhteydessä yrityksen ERP-

järjestelmään. Karkeasuunnittelun rooli ERP-järjestelmässä on siis tiivistetysti: myynnin- ja 

toimintasuunnitelman erittely, selvityksen teko tuotantolaitoksen tuotoksesta ja tiedon tuotanto 

myynnin ja valmistuksen tueksi (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 152). 
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3 TUOTANNONOHJAUSMUODOT 

 

Tietyn tyyppiset tuotteet vaativat tietyn tyyppistä tuotantomuotoa. Tuotannonohjausmuodot 

voidaan jakaa tilauksen kohdennuspisteen (tai tilauspisteen) mukaan. Tilauksen 

kohdennuspiste tarkoittaa sitä pistettä materiaalivirrasta, jossa tuote linkitetään 

asiakastilaukseen. Englanninkielisessä kirjallisuudessa tilauksen kohdennuspisteestä käytetään 

usein termiä order penetration point (OPP) tai customer order decoupling point (CODP). Ennen 

tilauspistettä tuotanto toimii ennusteiden perusteella ja tilauspisteen jälkeen asiakastilausten 

perusteella. (Olhager 2010) Tilauksen kohdennuspiste voi sijaita yrityksen 

valmistuotevarastosta aina toimittajaan asti (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 19). Eri 

tuotantomuotoja on tunnistettu usein neljä erilaista ja ne ovat varasto-ohjautuva tuotanto (Make 

to stock, MTS), tilauksesta kokoonpano (Assemble to order, ATO), tilauksesta valmistus (Make 

to order, MTO) ja tilauksesta suunnittelu (Engineer to order, ETO). Tilauksesta valmistuksen 

ja suunnittelun samankaltaisen luonteen vuoksi näitä kahta tuotantomuotoa on käsitelty tässä 

työssä yhteisenä kokonaisuutena.  

 

Taulukko 1 Tuotantomuotojen piirteet (Akinc, Meredith 2015) 
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Kuva 1 Tuotantomuotojen tilauspisteet (Olhager 2010, Sharman 1984) 

 

3.1 Varasto-ohjautuva tuotanto 

 

Varasto-ohjautuvaa tuotantoa käyttävät yritykset myyvät tuotteensa asiakkailleen 

valmistuotevarastosta ja tuotteet valmistetaan etukäteen valmiiksi ennusteiden mukaan 

(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 19). Kuvassa 1 on esitetty tilauksen kohdennuspiste, joka on 

lähinnä asiakasta ja varasto-ohjautuville tuotteille on ominaista lyhyet asiakkaan 

toimitusaikavaatimukset ja tuotteiden menekki on suurta ja helposti ennustettavaa (Vollmann, 

Berry et al. 2005, s. 381). Taulukossa 1 on esitetty tuotantomuotojen piirteet ja siitä nähdään, 

että varasto-ohjautuville tuotteille ei tehdä minkäänlaista kustomointia, joten tuotteet voidaan 

toimittaa välittömästi varastosta ottamatta huomioon tuotteen läpimenoaikaa. Läpimenoajan 

”kustannukset” kärsii siis valmistava yritys ja sillä ei ole vaikutusta asiakkaaseen. (Akinc, 

Meredith 2015)  

 

Koska asiakkaiden tilaukset myydään suoraan valmistuotevarastosta, yrityksen asiakaspalvelun 

tason määrittää se, onko tilattua tuotetta varastossa. Jos loputtoman suuri varasto olisi kuluton, 

asiakastarpeisiin vastaaminen olisi helppoa, mutta kulut kuitenkin kasvavat varaston koon 

kasvaessa. Tässä tilanteessa yrityksen täytyy tehdä valintoja kustannusten ja asiakaspalvelun 

tason välillä. Tilannetta voidaan kuitenkin helpottaa paremman kysynnän ennustamisen, 

nopeamman kuljetuksen, nopeamman tuotannon ja joustavamman valmistuksen avulla. 
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(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 20-21) Varasto-ohjautuvan tuotannon selvänä etuna toisiin 

tuotantomuotoihin verrattuna on nopeat, jopa välittömät toimitukset asiakkaille 

lopputuotevarastoista. Ohjausmuodon haittana on kuitenkin olematon lopputuotteiden 

kustomointi. Haittana voidaan myös nähdä tuotannon perustuminen pelkästään kysynnän 

ennusteisiin ja siihen täytyykin yrityksen usein panostaa selkeästi. (Taulukko 1) 

 

3.2 Tilauksesta kokoonpano 

 

Tilauksesta kokoonpantaessa asiakkaan tilaus käynnistää kokoonpanoprosessin yrityksen 

välituotevarastoissa eli tilauksen kohdennuspiste sijaitsee ennen kokoonpanoa (Kuva 1). ATO 

tuotantomuoto on välimuoto MTS ja MTO tuotantomuodoista, missä tuotantoketju ennen 

tilauspistettä toimii varasto-ohjautuvasti ja tilauspisteen jälkeinen puoli tilauksesta 

valmistavasti (Wemmerlöv 1984). Yritys, joka käyttää tilauksesta kokoonpano-ohjausmuotoa 

valmistaa tuotteensa usein puolivalmiiksi moduuleiksi tai lopputuotteen osiksi ennusteiden 

perusteella ja tilauksen tultua kokoaa lopputuotteen moduuleista asiakkaan toiveiden 

mukaisesti. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 21, Akinc, Meredith 2015) ATO ohjausmuodon 

muista ohjausmuodoista selvästi erottava piirre on, että siinä usein käytetään kahta eri 

tuotantoaikataulua, jotka ovat karkeasuunnitelma ja lopullinen kokoonpanoaikataulu (Final 

assembly schedule, FAS). Karkeasuunnitelma vastaa tuoteosien tai moduulien 

tuotantosuunnitelmasta ja FAS puolestaan lopullisten lopputuotteiden kokoonpanon 

aikataulusta. (Wemmerlöv 1984) Yritykselle moduulien lukumäärä on rajallinen, mutta niistä 

valmistettavien lopputuotteiden määrä on huomattavasti suurempi (Vollmann, Berry et al. 

2005, s. 21).  

 

Tilauksesta kokoonpano sopii erityisesti tuotteille, jotka ovat modulaarisia eli tuotteet koostuvat 

vakioiduista moduuleista, joita yhdistämällä voidaan rakentaa jokin valmis tuote (Akinc, 

Meredith 2015). Lopputuotteen kustomointitaso on varasto-ohjautuvaa tuotantoa korkeampi ja 

toimitusnopeus on tilauksesta valmistusta ja suunnittelua nopeampaa (Taulukko 1). Kyseisen 

toimintatavan etuja ovat tuotannon näkökulmasta pienentynyt lopputuotteiden varastointiriski 

ja lopputuotevariaatioiden kasvanut lukumäärä. Lisäksi yksittäisten moduulien tai osien 

kysynnän ennustaminen voi olla helpompaa, sillä niiden lukumäärä on pienempi kuin 

lopputuotteiden määrä. Yritys ja asiakas jakavat keskenään koko tuotteen läpimenoajasta 
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johtuvan taakan, osien tuotannon ja kokoonpanon suhteellisten aikojen mukaan. (Vollmann, 

Berry et al. 2005, s. 21, Akinc, Meredith 2015) 

 

3.3 Tilauksesta valmistus/suunnittelu 

 

Tilauksesta valmistettaessa asiakkaan tilaus käynnistää tuotteen valmistusprosessin ja 

tilauksesta suunniteltaessa käynnistyy tuotteen suunnitteluprosessi, jota seuraa suunnitellun 

tuotteen valmistus. Käytännössä myös tilauksesta valmistettaessa tuotteelle voidaan tehdä 

pienimuotoista suunnittelua ja räätälöintiä, jolloin näiden kahden ohjausmuodon raja ei ole 

absoluuttinen. Kuvasta 1 nähdään, että kyseisissä ohjausmuodoissa tilauksen kohdennuspiste 

sijaitse kaikista kauimpana asiakkaasta, aina materiaalivarastossa tai jopa 

materiaalitoimittajalla asti. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 22) Näissä tuotantomuodoissa 

tuotettavien tuotteiden läpimenoajat ovat tyypillisesti hyvinkin pitkiä ja koska tuotteen 

valmistus aloitetaan vasta asiakastilauksen tultua, joutuu asiakas odottamaan koko 

läpimenoajan (Akinc, Meredith 2015). Toimitusajat ovat kaikista hitaimpia tilauksesta 

valmistettaessa ja suunniteltaessa (Taulukko 1). Tilauksesta valmistettaessa tai suunniteltaessa, 

voi valmistettavien lopputuotteiden koot vaihdella hyvinkin paljon. MTO ja ETO 

tuotantomuotoa voidaan käyttää esimerkiksi mittatilauspukujen valmistuksessa, jolloin 

lopputuote eli puku suunnitellaan ja valmistetaan juuri asiakkaalle sopivaksi (Arnold, Chapman 

et al. 2008). MTO- ja ETO-järjestelmät ovat erityisen tärkeitä myös esimerkiksi mekaanisten 

koneiden, laitosten rakentamisen sekä meri- ja ilmailuteollisuuden aloilla (Alfieri, Tolio et al. 

2012). 

 

Tilauksesta valmistettaessa ja suunniteltaessa tuotantomäärät ovat usein suhteellisen pieniä. 

Lopputuotevariaatioiden lukumäärä on kuitenkin periaatteessa loputon, jolloin 

lopputuotevaraston pitäminen olisi käytännössä mahdotonta sen loputtoman koon vuoksi. 

(Wemmerlöv 1984, Akinc, Meredith 2015) Kyseiset ohjausmuodot sopivat sellaisten tuotteiden 

tuotantoon, jotka eivät ole modularisoitavissa ja asiakkaiden vaatimukset poikkeavat toisistaan 

huomattavasti. (Robinson, E. P., Sahin et al. 2008) Tuotteille voidaan tehdä tilauksesta 

valmistettaessa laajaa kustomointia, mutta tilauksesta suunniteltaessa voidaan asiakkaan 

toiveiden mukaan tehdä minkälainen tuote vain. Koska jokainen tuote vaatii omanlaisensa 



13 

 

 

 

lähestymistavan, suurimmat haasteet liittyvät tuotteen suunnitteluun, valmistamiseen ja 

aikataulutukseen. (Taulukko 1) 
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4 KARKEASUUNNITTELUN KÄYTÄNNÖT JA EROVAISUUDET ERI 

TUOTANTOMUODOISSA 

 

Yleisen käytännön mukaan tuotannon karkeasuunnitelma luodaan rajallisessa 

suunnitteluhorisontissa olettaen loputtoman kapasiteetin, kiinteät käsittelyajat ja 

deterministisen kysynnän (Körpeoğlu, Yaman et al. 2011). Tämä aiheuttaa kuitenkin haasteita, 

sillä todellisuudessa tuotannon kapasiteetti ei ole rajaton, käsittelyajoissa voi tapahtua suuriakin 

muutoksia esimerkiksi konerikkojen vuoksi ja tulevaisuudessa toteutuvaa kysyntää ei voida 

absoluuttisesti tietää etukäteen. Kuitenkin mitä kehittyneempi tai monimutkaisempi on 

karkeasuunnitteluun käytettävä menetelmä, sitä paremmin on suunnittelussa otettu huomioon 

tuotannon kapasiteettirajoitteet, jolloin tuotannon kapasiteetin ei tarvitse olla niin joustava 

(Jonsson, Kjellsdotter Ivert 2015). Lisäksi kysynnän todennäköisyyksiin perustuvia eräkoon 

laskumenetelmiä on kehitetty, mutta ne toimivat vielä lähinnä teoriatasolla (esim. Vargas 

2009). 

 

Tuotannon karkeasuunnittelun päämäärät ovat samat tuotantomuodosta riippumatta. Kuitenkin 

tuotettavan tuotteen ominaisuudet vaikuttavat useasti valittavan tuotantomuodon valintaan, 

joka taas vaikuttaa esimerkiksi kysynnän muotoon suunnitteluhorisontin sisällä, joka edelleen 

vaikuttaa valittavan karkeasuunnittelustrategian valintaan. Seuraaviin kappaleisiin on koottu 

kirjallisuudesta tunnistettuja karkeasuunnitteluun vaikuttavia eroavaisuuksia eri 

tuotantomuotojen välillä. 

 

4.1 Päämäärät, mittarit ja epävarmuus 

 

Tuotannon karkeasuunnittelun tarkoituksena on luoda karkeasuunnitelma tulevaisuuden 

tuotannosta, jolla vastataan usein yrityksen liiketoimintasuunnitelman tavoitteisiin (Vollmann, 

Berry et al. 2005, s. 149). Hyvän karkeasuunnittelun tavoitteena voidaan yleisesti pitää 

kustannusten minimointia ja asiakastyytyväisyyden maksimointia oikea-aikaisten toimitusten 

myötä (Gahm, Dünnwald et al. 2014, Sawik 2007). Asiakastyytyväisyyden hyvänä mittarina 

tuotannonsuunnittelulle voidaan pitää myöhästyneiden (ja/tai liian aikaisten) asiakastilausten 

määrää kaikkiin asiakastilauksiin verrattuna (Sawik 2007). 
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Varasto-ohjautuvassa tuotannossa tuotteet tuotetaan lopputuotevarastoihin ennen niiden 

myymistä, joten karkeasuunnittelun epätasaisuus johtaa helposti kasvaneisiin tuotanto- ja 

varastointikustannuksiin sekä huonoon asiakaspalveluun (Sridharan, Berry 1990). Koska 

varasto-ohjautuvassa ympäristössä suurin epävarmuustekijä on virheet kysyntäennusteissa 

(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 373, Akinc, Meredith 2015), kasvaviin kustannuksiin voidaan 

pyrkiä vaikuttamaan hyvällä kysynnän suunnittelu- ja ennustamisprosessilla, sekä 

lopputuotevaraston hyvällä ohjauksella. 

 

Kemikaaleja valmistava prosessiteollisuus on tyypillinen varasto-ohjausta käyttävä 

teollisuuden muoto. Tyypillisesti yritys valmistaa monia eri kemikaaleja rajatulla määrällä 

tuotantolinjoja, jolloin eränvaihdosta voi syntyä suuriakin viivästyksiä. Näitä viivästyksiä 

voidaan pitää kuluina pysähtyneen tuotannon vuoksi ja täten ne tulee ottaa karkeasuunnittelussa 

huomioon. (Hill, Berry et al. 2000)  Erään prosessiteollisuuden yrityksen eränvaihtoihin 

kuluneet ajat vaihtelivat välillä 42%-96% verrattuna vuotuiseen tuotantoon kahtena eri vuotena 

(Leschke 1995). Eränvaihdossa aikaa vie tuotantokoneiden puhdistus, jotta seuraava erä ei 

kontaminoidu edellisen erän kemikaaleista. Järjestysperusteisten eränvaihdosten suunnittelusta 

tulee tässä tilanteessa hyvin tärkeää ja se monimutkaistaa tuotannon karkeasuunnittelua. (Hill, 

Berry et al. 2000) Myös prosessiteollisuudessa varasto-ohjautuvan tuotannon yhtenä suurena 

kustannuksena voidaan pitää varastoimisesta aiheutuvia kustannuksia (Venkataraman, Nathan 

1994). 

 

ATO-tuotantomuodon ominaisuudet tekevät karkeasuunnittelusta hyvin vaikeaa, sillä rajatut 

resurssit ja asiakkaiden erilaiset lopputuotepreferenssit tekevät valmistettavien lopputuotteiden 

ennustamisesta haastavaa ja lopputuotteiden varastoimisesta hyvin riskialtista. (Lewis, 

Sweigart et al. 1992, Vollmann, Berry et al. 2005, s. 151) Kysynnän ennustamisen haasteita 

voidaan pyrkiä vähentämään pitkillä tilauskannoilla, mutta se kasvattaa kuitenkin asiakkaiden 

toimitusaikojen pituuksia (Wemmerlöv 1984). Suurimmat haasteet tilauksesta 

kokoonpantaessa liittyvät välituotevarastojen suunnitteluun (Akinc, Meredith 2015). Gahm, 

Dünnwald et al. (2014) mukaan erikoiskoneita tilauksesta kokoonpantaessa, jopa kuukausien 

mittaiset valmistusajat ja tuotteiden korkeat hinnat sitovat paljon pääomaa, jonka 

minimoiminen on karkeasuunnitelman tärkein tavoite. Toisaalta keskeneräisen tuotannon 

varastot sitovat tässä tilanteessa eniten pääomaa, jota voi olla vaikea pienentää.  
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Tilauksesta kokoonpano on yksi massaräätälöinnin toteuttamismuoto, jota ATO tuotteille 

tyypillinen modulaarinen kokoonpanosuunnittelu tukee (Lu, Wang et al. 2008). 

Massaräätälöinnin tavoitteena on yhdistää massatuotannon skaalaedut tuotannossa yksilöllisten 

lopputuotteiden valmistamiseen. Massatuotanto vaatii tuotanto- ja kokoonpanolinjoilta 

toistuvaa tuotantoa ja toisaalta räätälöinti vaatii joustavia tuotantokoneita sekä taitavaa 

työvoimaa. Tuotannon karkeasuunnittelun haasteena massaräätälöinnissä voidaan nähdä 

kokoonpanossa yksittäisten mallien tuotantotilausten määrittämisen tuotantojaksoille melko 

lyhyellä suunnittelujaksolla, joka voi olla esimerkiksi autoteollisuudessa muutamia päiviä tai 

työvuoroja. (Dörmer, Günther et al. 2015)  

 

Tuotannon ennakointi johtaa kasvaviin varastointikustannuksiin, koska valmiit tuotteet tai osat 

joutuvat odottamaan varastossa ja liian myöhäinen tuotanto voi johtaa kustannuksiin 

myöhäisten toimitusten tai hävinneen kysynnän myötä (Alfieri, Tolio et al. 2012). MTO 

ympäristössä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät aikavaatimuksiin, sillä jokainen erilainen 

tuote vaatii omanlaisensa lähestymistavan (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 372). Lisäksi 

luotettavien toimituspäivien asettaminen on avaintekijä MTO ympäristön kilpailukyvyssä 

(Ebadian, Rabbani et al. 2009). Tärkeäksi muuttujaksi varastointikulujen minimoimiseksi ja 

oikea-aikaisten asiakastilausten valmistumisen maksimoimiseksi tilauksesta valmistettaessa 

Sawik (2007) osoittaa tilauksen valmistumisen oikea-aikaisuuden, ottaen huomioon luvatun 

toimitusajankohdan. Tällä tarkoitetaan sitä, että valmiit tuotteet eivät joudu odottamaan 

varastossa turhaan, vaan valmistuvat mahdollisimman lähellä toimitusajankohtaa. Samalla 

tarvittavat materiaalit ja resurssit voidaan tilata tai varata mahdollisimman myöhään kutakin 

tilausta varten, jotta materiaalit eivät joudu odottamaan turhan pitkiä aikoja varastossa. 

 

4.2 Karkeasuunnittelu käytännössä 

 

Karkeasuunnitelmassa tuotettava eräkoko voidaan valita vastaamaan ennustettua tai 

toteutunutta kysyntää lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä karkeasuunnitelma 

”seuraa” kysyntää, jolloin tuotettava eräkoko on sama kuin kysyntä. Pidemmällä aikavälillä 

tuotantoa ”tasoitetaan”, jotta tuotanto voi toimia tasaisemmin, mutta vastaa kysyntään kuitenkin 

pidemmällä aikavälillä. Varasto-ohjautuvassa tuotantoympäristössä karkeasuunnitelma 
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voidaan tehdä seuraamalla kysyntää tai tasoittamalla koko karkeasuunnitelma (tai vain osa 

siitä). Nämä kaksi karkeasuunnittelun strategiaa ovat toisiinsa verrattuina ääripäitä ja monia 

välimuotoja on olemassa. Tavoitteena on löytää strategia, joka parhaiten tasapainottaa 

kustannukset ja hyödyt. (Soares, Vieira 2009, Vollmann, Berry et al. 2005, s. 155) Olhagerin 

(2010) tekemän tutkimuksen mukaan tuotettavan tuotteen ominaisuudet vaikuttavat suurelta 

osin valittavan strategian ja ohjausmuodon valintaan. Kun karkeasuunnitelmaa tasoitetaan, 

tuotetaan ylimääräistä varastoa tulevaisuuden kysyntää varten. Kysyntää seuratessa 

karkeasuunnitelma vastaa kysynnän ennusteita, jolloin ylimääräistä varastoa ei ole, korkeintaan 

vain varmuusvarastot, joilla pyritään vastaamaan ennusteiden virheisiin. Tilanteissa, joissa 

lopullisen tuotteen tarkat määritelmät tekee asiakas asettaessaan tilauksen, ainoa vaihtoehto on 

seurata kysyntää. Tämä tapahtuu esimerkiksi MTO ja ETO tuotantoympäristöissä. (Soares, 

Vieira 2009) Varasto-ohjautuvassa tuotannossa karkeasuunnittelu kohdistuu lopputuotteisiin ja 

tilauksesta valmistettaessa sekä suunniteltaessa asiakastilauksiin (Vollmann, Berry et al. 2005, 

s. 373). 

 

Karkeasuunnitelma luodaan usein vaiheittaiseksi pöytäkirjaksi, josta ilmenee ajanjaksoittain, 

esimerkiksi viikoittain, vähintään ennustettu kysyntä, ennustettu varastotase jakson lopussa, 

karkeasuunnitelma eli tuotettavien tuotteiden määrä (ja aika) ja ensimmäiseen jaksoon 

merkitään myös varastotase jakson alussa (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 153-154). Yritys voi 

merkitä karkeasuunnitelmaan myös tilauskannasta saadut asiakastilaukset, jotka tulee toimittaa 

suunnitteluhorisontin sisällä. Varastotasosta, tuotettavista eristä ja toimitettavista tilauksista 

voidaan laskea tuotteiden määrä, jotka voidaan luvata tuleville asiakastilauksille. (Vollmann, 

Berry et al. 2005, s. 156-157) Karkeasuunnitelmaan voidaan lisäksi merkitä esimerkiksi 

normaali eräkoko ja varmuusvaraston suuruus (Soares, Vieira 2009). Tehtävä pöytäkirja on 

helppo tuottaa tietokoneella ja se on muodoltaan samanlainen kuin materiaalitarvelaskennassa, 

joten karkeasuunnitelmaa on helppo käyttää lähtökohtana materiaalitarvelaskennalle 

(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 153).  
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Taulukko 2 Yksinkertaistettu karkeasuunnitelma tasoitusstrategialla (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 154) 

 

 

Taulukko 3 Yksinkertaistettu karkeasuunnitelma seurantastrategialla (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 154) 

 

 

Taulukossa 2 on esitetty karkeasuunnitelman tasoitusstrategia ja taulukossa 3 kysynnän 

seurantastrategia yksinkertaistetusti. Taulukoista nähdään, että kysynnän ennustetaan olevan 5 

yksikköä per viikko ensimmäisen kuuden viikon aikana, jonka jälkeen kysyntä nousee 15 

yksikköön per viikko kuudelle viimeiselle viikolle. Tasoitus-strategiassa tuotettava eräkoko 

pysyy samana koko suunnitellun ajanjakson ajan. Varastotaso nousee ensimmäisen kuuden 

viikon aikana ja laskee kuuden viimeisen viikon aikana, koska tuotettava eräkoko on ensin 

suurempi kuin ennuste ja sitten pienempi kuin ennuste. Kysynnän seurannassa taas tuotettava 

eräkoko vastaa ennustetta, jolloin varastotaso pysyy samana koko suunnitelman ajan, mutta 

eräkoko muuttuu. Taulukoista nähdään, että varastotasot molemmissa strategioissa 

suunnitteluhorisontin lopussa ovat samat, mutta erot muodostuvat varastotasoissa ja eräkoossa 

horisontin sisällä. Tasoitus-strategiaa voidaan käyttää myös suuremmalla eräkoolla, jolloin 

varastotason tippuessa jonkin tason alapuolelle tuotetaan suurempi erä, joka riittää useammalle 

viikolle. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 154-155) 

 

Tilauksesta kokoonpantaessa tuotannon karkeasuunnittelu usein kohdistuu valmistettavien 

tuotteiden komponentteihin (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 151). ATO-yrityksessä tuotannon 

karkeasuunnittelu usein vastaa erilaisten tuoteosa-luetteloiden rakentamisesta, ja niiden 

pohjalta karkeasuunnitelman teosta eri osakokonaisuuksille (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 

151, Tallon 1989). Tuoteosa-luettelot perustuvat keskimääräisiin tuotteisiin ja valinnaisiin 

ominaisuuksiin (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 372). Karkeasuunnittelu lopputuotetasolla ATO 

tuotantoympäristössä johtaa huonompaan suorituskykyyn verrattuna karkeasuunnitteluun 
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komponenttitasolla (Tallon 1989). Gahm, Dünnwald et al. (2014) esittelevät tutkimuksessaan 

lähestymistavan karkeasuunnitteluun erikoiskoneiden tapauksessa, jonka perusideana on, että 

kaikki tilaukset on jaettu suunnitteluhorisonttiin tasaisesti. Erikoiskoneiden pitkät 

kokoonpanoajat vaikuttavat suoraan asiakastyytyväisyyteen, joten lähestymistavan tavoitteena 

on loppukokoonpanon tehostaminen. Tätä heuristiikkaa kutsutaan tasaiseksi jakaumaksi (Equal 

Distribution, EQD). ATO-tuotantomuodon karkeasuunnittelussa keskeinen ohjauspiste on 

lopullinen kokoonpanoaikataulu, jonka tarkoituksena on muuntaa keskimääräiset tuotteet 

yksilöidyiksi tuotteiksi vastaamaan todellisia asiakastilauksia. (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 

372) 

 

4.3 Kysyntä 

 

Tärkeä tekijä tuotannonsuunnittelussa on se, onko kysyntä suunnitteluhorisontin sisällä 

tiedettyä vai ennustettua. Stokastisessa kysynnässä asiakastilauksia voi saapua minä tahansa 

ajanjaksona, jolloin kysyntää ei varmuudella tiedetä, mutta voidaan laskea todennäköisyyksiin 

perustuva kysyntä koko suunnitteluhorisontin alalle. (Sahin, Narayanan et al. 2013) Kysyntä on 

determinististä tilanteessa, jossa suunnitteluhorisontin sisällä kysyntä on tiedettyä (Robinson, 

P., Narayanan et al. 2009). Tilauksesta valmistettaessa kysyntä suunnitteluhorisontin sisällä 

liittyy yritykselle jo tulleisiin asiakastilauksiin, jolloin kysyntä on determinististä (Robinson, E. 

P., Sahin et al. 2008). Varasto-ohjautuva tuotanto perustuu kysynnän ennusteisiin eli kysyntä 

ei ole varmuudella tiedettyä, jolloin kysyntä tässä ympäristössä on stokastista. Tilauksesta 

kokoonpantaessa molemmat kysynnän muodot tulevat ilmi, koska kuten todettu, ATO toimii 

varasto-ohjautuvasti kysynnän ennusteisiin nojaten ennen tilauspistettä, jolloin kysyntä on 

stokastista ja tilauksesta valmistavasti tilauspisteen jälkeen, jolloin kysyntä on determinististä. 

 

Perinteinen lähestymistapa stokastisen kysynnän tilanteessa käsittelee kysyntää 

suunnitteluhorisontin sisällä kuin se tiedettäisiin varmuudella. Kirjallisuudessa stokastisen 

kysynnän epävarmuus jätetään huomioimatta karkeasuunnitelman tekovaiheessa ja sen sijaan 

keskitytään karkeasuunnitelman jäädytetyn ajanjakson (Frozen time period) pituuteen. 

(Körpeoğlu, Yaman et al. 2011) Kysynnän epävarmuutta on uudemmassa kirjallisuudessa 

tutkittu determinististen algoritmien sijaan stokastisen optimoinnin kautta. Stokastinen 

optimointi on deterministisiin eräkokoalgoritmeihin verrattuna monimutkaisempi, mutta sen 



20 

 

 

 

suorituskyky on huomattavasti parempi (Vargas, Metters 2011). Stokastisella optimoinnilla 

tarkoitetaan epävarmuuden käsittelyä matemaattisen optimoinnin avulla, jolloin oletetaan, että 

tarvittavien tietojen määrittelevät todennäköisyysjakaumat ovat tiedossa tai ne voidaan arvioida 

(Körpeoğlu, Yaman et al. 2011). Tyypillisesti kysynnän on oletettu noudattavan 

normaalijakaumaa, mutta käytännössä näin ei aina ole (Feng, Rao et al. 2011). 

 

4.4 Liikkuva aikataulu 

 

Tuotannon karkeasuunnitelmaa päivitetään yleensä liikkuvan tai rullaavan aikataulun (Rolling 

schedule) avulla (Venkataraman, Nathan 1994). Liikkuvan aikataulun periaatteena on, että 

tuotantosuunnitelma tehdään jollekin tietylle ajanjaksolle, mutta vain ensimmäisen tai 

muutaman ensimmäisen jakson suunnitelma implementoidaan tuotannossa käyttöön. Muiden 

jaksojen suunnitelmia voidaan päivittää, kun suunnitelma liikkuu eteenpäin. (Nedaei, Mahlooji 

2014)  

 

Tilauksesta valmistettaessa tulevaisuuden kysynnästä ei ole olemassa tarkkoja tietoja, joten 

eräkoko lasketaan rajallisessa suunnitteluhorisontissa ja käyttämällä sillä hetkellä olevia tietoja 

(Robinson, E. P., Sahin et al. 2008). Vaikka tuotannon eräkoot olisi laskettu optimaalisesti, tuo 

liikkuva aikataulu mukanaan omat haasteensa MTO ympäristössä. Ensimmäinen haaste on, että 

liikkuvan aikataulun menetelmä luo heuristisen pitkän aikavälin tuloksen ja eräkoon 

suunnitteluhorisontin ollessa lyhyempi, voi optimaaliset tilauspäätökset jäädä tunnistamatta, 

mitkä olisi löydetty, jos tiedettäisiin kysynnästä suunnitteluhorisontin jälkeen. Toisena 

haasteena voidaan nähdä asiakastilausten uudelleen aikataulutuksen seuraavissa jaksoissa, joka 

voi saada aikaan suunnitelman epävakautta.  (Robinson, E. P., Sahin et al. 2008) Epävakaudesta 

pitäisi pyrkiä eroon tai sitä pitäisi vähintään pyrkiä rajoittamaan, joten usein päädytään 

jäädyttämään jokin ajanjakso suunnitelmasta ennen tuotantoa, jotta lähellä tuotantoa ei 

muutoksia tapahtuisi (Nedaei, Mahlooji 2014). Mitä pidempi jäädytetty ajanjakso on, sitä 

heikommin se vastaa kysynnän muutoksiin, mutta sitä vähemmin se aiheuttaa epävakautta 

suunnitelmaan (Körpeoğlu, Yaman et al. 2011). 

 

4.5 Suunnitteluhorisontin jäädyttäminen 
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Karkeasuunnittelua voidaan pyrkiä tasoittamaan jäädyttämällä osa suunnitteluhorisontista. 

Suunnitteluhorisontin jäädyttämisellä tarkoitetaan, että jollekin ajanjaksolle ennen tuotantoa ei 

voi tehdä enää muutoksia tuotantosuunnitelmaan. Käytännössä jäädytetylle ajanjaksolle 

voidaan tehdä muutoksia, mutta muutokset lähellä tuotantoa lisäävät usein tuotannon 

epätasaisuutta, jonka vuoksi muutoksia ei haluta helpoin perustein tehdä. (Vollmann, Berry et 

al. 2005, s. 181)  

 

Jäädytettävän ajanjakson pituus voi vaihdella paljonkin, esimerkiksi huonekaluja 

valmisvarastoihin valmistavan yrityksen suunnitteluhorisontin jäädytetty ajanjakso voi olla 8 

viikon mittainen, kun taas karkeasuunnitelman jäädytetty ajanjakso esimerkiksi ilmailualan 

yrityksessä, joka käyttää ATO-tuotantomuotoa, voi olla jopa yhdeksän kuukauden mittainen. 

(Vollmann, Berry et al. 2005, s. 175, Gahm, Dünnwald et al. 2014) Ilmailualan pitkä 

karkeasuunnitelman jäädytetty ajanjakso johtuu ilmailualusten pitkistä läpimenoajoista ja 

yrityksen mahdollisista pitkistä tilauskannoista, joilla pyritään vähentämään kysynnän 

ennusteiden virheistä aiheutuvia riskejä (Wemmerlöv 1984). 

 

Sridharan ja Berryn (1990) mukaan suunnitteluhorisontti voidaan jäädyttää kahdella tapaa. 

Ensimmäisessä tavassa jäädytetyn alueen pituus on kiinteä sisältäen useita periodeja tai koko 

suunnitelman ja suunnitteluhorisontin rullatessa eteenpäin suoritetaan karkeasuunnitelman 

uudelleensuunnittelu jäädytetyn alueen pituuden pysyessä samana. Kiinteä jäädytetty alue 

tarjoaa tuotannolle näkyvyyttä, joka voi olla tärkeää tilanteissa, joissa tuotettavan tuotteen 

läpimenoaika on huomattavan pitkä ja aikataulumuutosten tekeminen on haastavaa. Usein 

tapahtuva uudelleensuunnittelu kasvattaa suunnitelman epävakautta, mutta voi olla tarpeellista, 

jos epävarmuus on korkea ja asiakaspalvelun korkea taso on tärkeä tavoite. Toisessa 

menetelmässä jäädytetyn alueen pituus muuttuu ja uudelleensuunnittelu tapahtuu vasta 

jäädytetyn alueen lopussa, jolloin asetetaan uusi jäädytetty ajanjakso. Koska 

uudelleensuunnittelua tehdään harvemmin, eli jäädytetyn ajanjakson välein, karkeasuunnitelma 

on ensimmäistä menetelmää tasaisempi. Tuotannon näkyvyys on kuitenkin heikompi, koska 

jäädytetty alue pienenee ajan liikkuessa eteenpäin. (Sridharan, Berry 1990) 

 

4.6 Tuotettava eräkoko 
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Karkeasuunnittelun tasoitus- ja kysynnän seurantastrategiat ovat esimerkkejä, joissa tuotettava 

eräkoko on erilainen. Kyseessä ovat yksinkertaiset ääripäät siitä, miten karkeasuunnittelua 

tehdään ja erilaisia työkaluja on esitetty kirjallisuudessa lukuisia. Sridharan ja Berryn  (1990) 

mukaan useimpien aikataulutustyökalujen, joilla lasketaan eräkokoja, tarkoituksena on saada 

selville optimaalinen tuotettava eräkoko rajatussa suunnitteluhorisontissa.   

 

Yksinkertaisuutensa vuoksi usein käytetty malli on taloudellinen eräkoon malli eli EOQ-malli 

(Economic order quantity), joka kuvaa yhteyttä tilausten kustannusten, varastointikustannusten 

ja tilauksen koon välillä. Sen tarkoituksena on saada selville tilausmäärä, joka minimoi 

varastointi- ja tilauskustannuksia. Malli olettaa kysynnän olevan jatkuvaa, kustannusten 

pysyvän samoina ja tuotannon sekä varaston kapasiteetin olevan loputtomia. (Vollmann, Berry 

et al. 2005, s. 125, 398) EOQ-malli mielletään usein osana materiaalitarvelaskentaa tai 

varastonohjausta, mutta esimerkiksi Van Den Broecke, Van Landeghem et al. (2005) käyttävät 

EOQ-mallia vertailukohtana tutkimuksessaan, jossa he esittelevät ratkaisunsa 

karkeasuunnittelun tuotantoerien aikataulutusongelmaan. Taloudellisen eräkoon malli soveltuu 

hyvin tuotteille, joiden kysyntä on itsenäistä ja tasaista. Malli ei kuitenkaan ole juuri 

käyttökelpoinen tilanteissa, joissa oletukset eivät toteudu, esimerkiksi MTO ympäristössä, jossa 

asiakas määrittelee tilauskoon. (Arnold, Chapman et al. 2008, s. 283) Tomotanin ja de 

Mesquitan (2018) suorittaman kyselytutkimuksen mukaan MTO prosessia hyödyntävien 

yritysten keskuudessa yleisin tilauserä on ”lot for lot”, eli eräkoko on niin suuri kuin sillä 

hetkellä tarvitaan, joka on siis käytännössä sama kuin karkeasuunnittelun kysynnän 

seurantastrategia. MTS ympäristössä yleisin on kiinteä tilauserä, joka usein liittyy EOQ-

malliin.  

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa monesti viitattu Wagner-Within algoritmi (esim. Vargas, Metters 

2011, Sridharan, Berry 1990) on dynaaminen malli EOQ-mallista (Wagner, Whitin 1958). 

Yksinkertaisuudessaan Wagner-Whitin algoritmi arvioi kaikki mahdolliset tavat materiaalien 

tilaukseen, jotta tuotanto voi vastata kysyntään joka viikko (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 

401). Sridharan ja Berry (1990) käyttävät tutkimuksessaan Wagner-Whitin algoritmia 

karkeasuunnittelun aikataulutusongelmaan sekä Vargas ja Metters (2011) käyttävät Wagner-

Whitin algoritmia vertailukohtana kehittämälleen algoritmille stokastisen kysynnän tilanteessa, 

joten Wagner-Whitin algoritmi käy myös karkeasuunnitteluun, vaikka sekin liitetään monesti 
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materiaalitarvelaskentaan. Wagner-Whitin algoritmin arvioidessa kaikki mahdolliset 

tilauspäätökset, kasvattaa se tilauspäätökseen tarvittavien laskelmien määrää (Vollmann, Berry 

et al. 2005, s. 401), joten siitä on kehitetty heuristisia malleja esimerkiksi Silver-Meal malli. 

Wagner-Whitin malli voi tuottaa pienemmät eräkoko kustannukset verrattuna Silver-Meal 

malliin, mutta se usein kasvattaa karkeasuunnitelman epätasaisuutta, kun taas Silver-Meal 

heuristiikka voi tarjota tasaisemman karkeasuunnitelman suuremmilla eräkoko kustannuksilla 

(Sridharan, Berry 1990). Vargas (2009) esitteli dynaamisen todennäköisyyksiin perustuvan 

eräkokoalgoritmin (Probabilistic dynamic lot size algorithm, PDLA) stokastisen kysynnän 

tapauksessa, joka teoriassa pystyy perinteisiin eräkokoalgoritmeihin verrattuna keskimäärin 

15,5% pienempiin kustannuksiin ja ääritapauksissa jopa 49% pienempiin kustannuksiin 

(Vargas, Metters 2011).  

 

Stokastisen kysynnän ympäristössä eräkoon heuristiikan valinnalla ei ole niin suurta merkitystä, 

kuin deterministisen kysynnän tilanteessa, koska eri heuristiikkojen suorituskykyerot 

pienenevät todennäköisyyksiin perustuvan kysynnän ja liikkuvan suunnitteluhorisontin 

ympäristössä. Perustasolla stokastisen kysynnän ympäristössä perinteisissä lähestymistavoissa 

käytetään deterministisiä tekniikoita, jotka keskittyvät kysynnän keskiarvoon ja käsittelevät 

kysynnän varianssia suurelta osin tapauskohtaisesti.  (Vargas, Metters 2011)  

 

4.7 Suunnitteluhorisontin pituus ja uudelleensuunnitteluväli 

 

Karkeasuunnitelman uudelleensuunnitteluaikaväli ja suunnitteluhorisontin pituus voivat 

vaihdella yrityskohtaisesti. Jonssonin ja Kjellsdotter Ivertin (2015) suorittamasta 

kyselytutkimuksesta selviää, että 59% vastanneista yrityksistä suorittavat karkeasuunnitelman 

uudelleensuunnittelun viikon välein, 30% kuukausittain ja 11% neljännesvuosittain. 

Suunnitteluhorisontin pituudeksi 66% vastanneista ilmoittivat 1-6kk, 25% 6-12kk ja 9% 12-

24kk. Kyseisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää karkeasuunnittelun kehittyneisyyden 

vaikutusta sen suorituskykyyn. Tulokset osoittavat, että hienostuneemmat menetelmät johtavat 

toteutettavimpiin suunnitelmiin ja vähemmän kehittyneet manuaaliset suunnittelumenetelmät 

kapasiteettirajoitetussa suunnittelussa vaikuttavat kielteisesti toimituksiin. Kuitenkin jos 

manuaalisessa suunnittelussa ei oteta huomioon kapasiteettia, ei se välttämättä heikennä 

karkeasuunnittelun suorituskykyä. (Jonsson, Kjellsdotter Ivert 2015) Dörmer, Günther et al. 
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(2015) mukaan autoteollisuudessa, joka nykypäivänä toimii massakustomoinnin tavoin, 

tuotannon karkeasuunnittelun suunnitteluhorisontti on hyvin lyhyt, muutamista päivistä tai 

työvuoroista viikkoon.  
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5 KARKEASUUNNITTELUN ROOLI ERI TUOTANTOMUODOISSA 

 

Karkeasuunnittelun rooli tuotantomuodosta riippumatta on tärkeä, koska sillä pyritään 

vastaamaan yrityksen myynti- ja toiminnansuunnitelman tavoitteisiin (Vollmann, Berry et al. 

2005, s. 149). Se mitä eri tuotantomuodoissa pidetään tärkeänä ja edullisena, sekä mistä 

epävarmuus tuotannonsuunnittelussa johtuu, vaikuttavat siihen mihin asioihin 

karkeasuunnittelussa keskitytään. Tuotantomuodon hyötyjä pyritään tavoittelemaan tietyin 

karkeasuunnittelun keinoin ja epävarmuuksiin pyritään usein varautumaan parhaan mukaan. 

Karkeasuunnittelun roolin voidaan ajatella muodostuvan näistä asioista mihin siinä keskitytään.  

 

Taulukko 4 Karkeasuunnittelun piirteet tuotantomuodoissa 

 

 

Taulukossa 4 on esitetty yhteenvetona kirjallisuudesta tunnistettuja karkeasuunnitteluun 

liittyviä piirteitä eri tuotantomuodoissa. Työn päätutkimuskysymykseen ”Miten 

karkeasuunnittelun rooli eroaa eri tuotantomuodoissa?” pohditaan ja esitetään vastauksia 

seuraavissa kappaleissa. 

 

5.1 Karkeasuunnittelun rooli varasto-ohjautuvassa ympäristössä 
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MTS ympäristössä lopputuotteet myydään suoraan lopputuotevarastosta asiakkaille, jolloin 

tuotteita täytyy olla varastossa tai asiakaspalvelun laatu kärsii. Toisaalta liian suuret 

varastotasot kasvattavat kustannuksia. Varasto-ohjautuvan tuotannon etu on jopa välittömät 

lopputuotteiden toimitukset asiakkaille. Karkeasuunnittelun roolina voidaan nähdä tässä 

tilanteessa oikean kokoisten erien tuotannon oikeaan aikaan, jotta tuotteet eivät pääse 

loppumaan varastosta eivätkä varastotasot kasva liian suuriksi, mikä lisäisi varastoinnista 

aiheutuvia kustannuksia. 

 

Oikea-aikaiset asiakastoimitukset saavutetaan oikean kokoisten varastotasojen myötä, joka taas 

puolestaan saavutetaan oikean kokoisten erien oikea-aikaisen tuotannon kautta. Koska varasto-

ohjautuvassa ympäristössä suurin epävarmuustekijä on virheet kysynnän ennusteissa, tulee 

virheisiin varautua oikein (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 373, Akinc, Meredith 2015). 

Kysynnän ollessa ennustettua suurempaa voi myytävät tuotteet loppua varastosta, joten 

kysynnän ennustevirheisiin tulee varautua sopivien varmuusvarastojen avulla. Mikäli kysyntä 

onkin ennustettua matalampaa varastotasot kasvavat, joka kasvattaa varastoinnista aiheutuvia 

kustannuksia. Karkeasuunnittelun tulee tässä tilanteessa pyrkiä vähentämään sellaisten 

tuotteiden tuotantoa, joiden menekki on ennustettua huonompaa.  

 

Feng, Rao et al. (2011) korostavat tarvetta edistyneelle tuotannonsuunnittelulle 

varmuusvarastojen asettamisessa, joka ottaa huomioon virheet kysynnän ennusteessa ja 

keskimääräisen kysynnän vaihtelun ajan myötä stokastisen kysynnän ympäristössä. Sopivien 

varmuusvarastojen asettaminen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi kysynnän ollessa 

epävarmaa (Tomotani, de Mesquita 2018). Suurilla varmuusvarastoilla voidaan taata korkea 

asiakaspalvelun taso, mutta sen kustannuksena on korkeammat varastointikustannukset. 

Yrityksen tulee omien tavoitteidensa pohjalta päättää, kumpi on kyseiselle yritykselle 

tärkeämpää, korkea asiakaspalvelun taso vai matalat varastointikustannukset. 

 

Oikea-aikaisten tuotantoerien karkeasuunnittelu täytyy pyrkiä tekemään mahdollisimman 

tarkasti pitkienkin aikojen päähän, sillä karkeasuunnitelmaan voi olla haastavaa tehdä nopeita 

muutoksia suunnitteluhorisontin ollessa jäädytetty ennen tuotantoa. Muutoksia voi käytännössä 

tehdä, mutta muutokset varsinkin lähellä tuotantoa aiheuttavat epätasaisuutta suunnitelmaan, 

joka usein vaikuttaa negatiivisesti varsinkin alemman tason suunnitelmiin.  
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5.2 Karkeasuunnittelun rooli tilauksesta kokoonpantaessa 

 

ATO tuotantoympäristössä karkeasuunnittelu vastaa usein tuotettavien lopputuotteiden 

osakokonaisuuksien tuotannonsuunnittelusta ja FAS vastaa lopullisesta lopputuotteiden 

kokoonpanosta asiakastilausten mukaan. Koska lopullisen lopputuotteen ennustaminen on 

vaikeaa, karkeasuunnittelu lopputuotetasolla johtaa huonompaan suorituskykyyn (Tallon 

1989). Toisaalta ATO tuotantomuotoa pidetään MTS ja MTO tuotantomuotojen välimuotona, 

jossa tuotannon alkupää ennen asiakastilauspistettä toimii varasto-ohjautuvasti ja 

asiakastilauspisteen jälkeinen puoli toimii tilauksesta valmistavasti. Täten lopullista 

kokoonpanoaikataulua voidaan pitää osana karkeasuunnittelukokonaisuutta, vaikka se onkin 

erillinen aikataulu. Tällöin karkeasuunnittelun rooli tuotannon alkupäässä on samankaltainen 

kuin varasto-ohjautuvassa tuotannossa ja tuotannon loppupäässä samankaltainen kuin 

tilauksesta valmistettaessa. 

 

Eri tuoteosien kysynnän ennustaminen ja tarvittavien materiaalien vapaana oleminen on 

suoraan yhteydessä siihen, kuinka nopeita toimituksia yritys voi asiakkailleen luvata 

(Wemmerlöv 1984). Osakokonaisuuksien tuotannonsuunnittelu perustuu usein keskimääräisten 

tuotteiden ja valinnaisten ominaisuuksien kysynnän ennusteisiin (Vollmann, Berry et al. 2005, 

s. 372). Karkeasuunnittelun roolina voidaan nähdä tarvittavien osien varastotasojen pitämisen 

sopivana välituotevarastossa, jotta FAS voi toteuttaa lopputuotteiden kokoonpanon ajallaan 

asiakastilausten mukaan. Välituotevaraston suunnittelu aiheuttaa suurimmat haasteet ATO 

ympäristössä (Akinc, Meredith 2015). Mikäli karkeasuunnittelussa on tapahtunut virheitä ja 

tarvittavia osia ei ole varastossa, voivat asiakastoimitukset viivästyä. ATO tuotantomuodon 

etuna on pidetty nopeita asiakastoimituksia osittain räätälöidyille tuotteille, ja mikäli 

karkeasuunnittelu epäonnistuu, ei näitä ATO tuotantomuodolle ominaisia etuja saada käyttöön. 

Liiallinen tuotanto kasvattaa myös tässä varastointikustannuksia, joten tuotantoerät on myös 

pidettävä sopivan kokoisina. 

 

Asiakastilauspisteen jälkimmäisen puolen karkeasuunnittelun, eli lopullisen 

kokoonpanoaikataulun roolina on tehokas asiakastilausten aikatauluttaminen. ATO 

tuotantomuodon etuna MTO ympäristöön verrattuna on nopeammat asiakastoimitukset, joten 
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kokoonpanon tulee olla tehokasta, jotta edut saadaan tuotannossa käyttöön. Lopullinen 

kokoonpano on täysin riippuvainen osakokonaisuuksien karkeasuunnittelun onnistumisesta. 

Toisaalta täydellinenkään osien karkeasuunnittelu ei ole tae siitä, että tuotanto toimii loistavasti, 

mikäli lopullinen kokoonpanoaikataulu on toteutettu huonosti. Ei voida siis yksiselitteisesti 

sanoa kumpi osa karkeasuunnittelua olisi tärkeämpää, vaan koko 

karkeasuunnittelukokonaisuuden tulee toimia hyvin yhteen.  

 

5.3 Karkeasuunnittelun rooli tilauksesta valmistettaessa ja suunniteltaessa 

 

MTO tuotantoympäristössä tuotettavien tuotteiden tuotanto aloitetaan tai se aikataulutetaan 

tuotantosuunnitelmaan asiakastilauksen tultua. ETO tuotantoympäristössä tuote myös 

suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin. Tuotettavan tuotteen ominaisuuksien mukaan tuotteen 

kokonaisläpimenoajat voivat vaihdella suuresti MTO/ETO ympäristöissä. ETO ympäristössä 

karkeasuunnittelun tulee ottaa myös mahdollisimman tarkasti huomioon tuotteen suunnitteluun 

tarvittava aika, sillä se sisällytetään tuotteen kokonaisläpimenoaikaan. Mikäli jonkin 

asiakastilauksen suunnitteluun menee arvioitua enemmän aikaa, vaikuttaa se negatiivisesti 

kyseisen tilauksen toimitusaikaan ja mahdollisesti muidenkin tilausten toimitukseen, jos koko 

suunnittelun kapasiteetti on jo käytössä.  

 

MTO ja ETO ympäristöissä karkeasuunnitelman suunnitteluhorisontin sisällä kysyntä on 

determinististä eli kysyntä suunnitteluhorisontin sisällä liittyy jo tulleisiin asiakastilauksiin ja 

suunnitteluhorisontin pituus on yhtä pitkä, kuin tulleiden asiakastilausten läpimenoajat ovat 

(Robinson, E. P., Sahin et al. 2008). Karkeasuunnittelun suurimpana roolina on eri 

asiakastilausten tuotannon oikea aikatauluttaminen, jotta asiakastoimitukset eivät myöhästyisi. 

Luotettavien toimituspäivien asettaminen on avaintekijä MTO ympäristön kilpailukyvyssä 

(Ebadian, Rabbani et al. 2009).  

 

Monesti MTO tuotantomuodossa yritys pyrkii minimoimaan varastojen koot, joten 

karkeasuunnitelman tulee myös huomioida se, että tuotantoa ei aloiteta liian aikaisin, mikä 

kasvattaisi varastointitarvetta niin materiaali- kuin lopputuotevarastoissa. MTO ympäristössä 

sopivat varastotasot voidaan ajatella saavutettavan oikea aikaisten asiakastoimitusten myötä. 
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Karkeasuunnitelma auttaa myös yrityksen myyntiosastoa toimituslupauksien teossa asiakkaille, 

sillä karkeasuunnitelmasta pystytään arvioimaan, milloin uusi asiakastilaus voidaan ottaa 

tuotantoon ja täten toimittaa asiakkaalle. Myöskään MTO ympäristössä karkeasuunnitelmaan 

ei tulisi tehdä muutoksia lähellä tuotantoa, mutta mikäli tuotantosuunnitelmaan täytyy tehdä 

muutoksia, toimii karkeasuunnitelma siinä hyvänä apuvälineenä. Muutosten tapahtuessa 

yrityksen kannattaa priorisoida itselleen tärkeitä tilauksia, jotka voidaan arvioida esimerkiksi 

asiakkaan tärkeyden tai tilauksen koon perusteella. Jos jokin tilaus täytyy toimittaa myöhässä 

tai jos jostain tilauksesta täytyy kokonaan kieltäytyä, niin sellainen tilaus on tuottavan yrityksen 

näkökulmasta mieluiten yritykselle itselleen ei niin tärkeä tilaus. (Ebadian, Rabbani et al. 2009) 

 

Suuret yksittäiset hankkeet tuotetaan yleensä MTO tai ETO ympäristössä. Suuren kokonsa ja 

valmistusaikansa vuoksi, esimerkiksi laivojen tai tuotantolaitosten rakennus vaatii 

projektiorientoitunutta tuotantojärjestelmää ja tätä myötä projektiorientoitunutta 

tuotannonsuunnittelua. Projektiorientoituneessa tuotantojärjestelmässä toteutetaan useita suuria 

samanaikaisia hankkeita, jotka edellyttävät joustamattomia resursseja, kuten ammattitaitoista 

työvoimaa ja laitteita. (Hackman, Leachman 1989) Jotta projektin suunnitelma olisi 

toteutettavissa, tulee sen sisältää tietoa prosessien aikataulutuksesta, mutta myös resurssien 

allokoinnista. Keskipitkällä tai pitkällä suunnitteluaikavälillä tehtävien prosessien määrä on 

lukuisa ja niiden välillä on yhteyksiä, mikä lisää suunnitelman monimutkaisuutta. 

Kompleksisuuden vähentämiseksi erilliset valmistus- ja kokoonpanotoimet voidaan yhdistää 

suuremmiksi toiminnoiksi ja eri tuotantoresurssit, kuten erilliset koneet tai työntekijät voidaan 

yhdistää kokonaisiksi kone- tai työvoimaresursseiksi. (Alfieri, Tolio et al. 2012) Keskipitkän ja 

pitkän aikavälin karkeasuunnittelun tulee siis sisältää myös resurssien suunnittelua, joka 

perinteisemmissä tuotannonsuunnittelujärjestelmissä on usein toteutettu alemmalla 

suunnittelutasolla. Karkeasuunnittelun rooli on tällöin laajempi, eikä rajoitu vain 

asiakastilausten aikataulutukseen, vaan roolina on asiakastilauksen sisäisten prosessien 

aikatauluttaminen ja jopa resurssikokonaisuuksien suunnitteleminen.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin karkeasuunnittelun roolia eri tuotantomuodoissa. Vastausta 

tutkittavaan aiheeseen etsittiin selvittämällä eroavaisuuksia karkeasuunnittelussa eri 

tuotantomuotojen välillä. Jokainen tuotantomuoto sopii jossain määrin erilaisen tuotteen 

tuotantoon ja jokaiselle tuotantomuodolle tyypilliset edut tulevat esille tietyn tyyppisen tuotteen 

tuotannossa. Esimerkiksi MTO ympäristön etuina voidaan pitää uniikkien, jokaiselle 

asiakkaalle kustomoitujen tuotteiden tuotantoa, jolloin perinteisen vakioidun lyijykynän 

valmistus tässä ympäristössä ei ole kannattavaa. Tällaisten lyijykynien menekki on suurta ja 

melko helposti ennustettavaa, jolloin tuotanto kannattaa perustaa MTS ympäristöön. 

Tuotantomuodolle tyypillisiä hyötyjä pyritään tavoittelemaan ja epävarmuuksiin varautumaan 

karkeasuunnitteluun liittyvin keinoin, joiden pohjalta tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään 

karkeasuunnittelun roolia eri tuotantomuodoissa.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys tässä työssä oli ”Miten karkeasuunnittelun rooli eroaa eri 

tuotantomuodoissa?” ja siihen löydettiin kahden jälkimmäisen tutkimuskysymyksen tutkinnan 

ja oman päättelyn pohjalta tässä kappaleessa esitellyt vastaukset. Varasto-ohjautuvassa 

tuotannossa karkeasuunnittelun tärkein rooli on oikeakokoisten erien tuotanto oikeaan aikaan, 

jotta lopputuotteiden varastotasot pysyvät sopivina. Liian pienet varastotasot heikentävät 

asiakaspalvelun tasoa ja liian suuret taas kasvattavat varastoinnista aiheutuvia kustannuksia. 

Tilauksesta kokoonpantaessa taas karkeasuunnittelun rooli on tarvittavien osien varastotasojen 

pitäminen sopivana välituotevarastossa, jotta FAS voi toteuttaa lopputuotteiden kokoonpanon 

ajallaan asiakastilausten mukaan. Eli ennen tilauspistettä rooli on käytännössä sama kuin 

varasto-ohjautuvassa tuotannossa. Välituotevaraston suunnittelu aiheuttaa myös suurimmat 

haasteet ATO ympäristössä (Akinc, Meredith 2015).  Tilauksesta valmistettaessa ja 

suunniteltaessa karkeasuunnittelun rooli on eri asiakastilausten oikea aikatauluttaminen, jotta 

asiakastoimitukset eivät myöhästyisi ja varastoinnin kustannukset eivät nousisi materiaali ja 

lopputuotevarastoissa. Oikea-aikainen tuotanto vähentää varastointikustannuksia, koska 

lopputuotteet eivät joudu odottamaan varastossa ja materiaalit voidaan tilata mahdollisimman 

lähellä tuotantoa. Tilauksesta suunniteltaessa karkeasuunnittelun tulee myös ottaa huomioon 

tuotteen suunnittelun kapasiteetti. Karkeasuunnitelma auttaa yritystä myös toimituslupausten 
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teossa varsinkin MTO ympäristössä, sillä karkeasuunnitelmasta voidaan arvioida, milloin uusi 

asiakastilaus on mahdollista ottaa tuotantoon. 

 

Työn toinen tutkimuskysymys oli ”Mitkä ovat tuotantomuotojen tärkeimmät erot?” ja 

kirjallisuuden tutkinnan pohjalta pääteltiin, että tuotantomuotojen erot liittyvät tilauspisteeseen 

tuotannon sisällä, eli pisteeseen, jossa tuote kytketään asiakastilaukseen. Mitä lähempänä 

tilauspiste sijaitsee asiakasta, sitä nopeampia asiakastoimitukset voivat olla, mutta myös sitä 

valmiimpia eli vähemmän asiakkaalle kustomoituja tuotteet ovat. Toisaalta tilauspiste voi 

sijaita jopa materiaalitoimittajalla asti, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota täysin uniikkia 

tuotetta toimitusajan kustannuksella.  

 

Työn kolmas tutkimuskysymys oli ”Mitkä ovat karkeasuunnittelun käytännön erot eri 

tuotantomuotojen välillä?” ja kirjallisuuden tutkinnan pohjalta pääteltiin, että tilauspisteen 

sijainti vaikuttaa kysynnän muotoon tuotannonsuunnitteluhorisontin sisällä, jos kysyntä 

perustuu kysynnän ennusteisiin, on kysyntä stokastista, ja jos kysyntä perustuu 

asiakastilauksiin, on kysyntä determinististä. Se onko kysyntä stokastista vai determinististä 

vaikuttaa puolestaan esimerkiksi suunnitteluhorisontin jäädytetyn alueen pituuteen ja 

tilauseräkoon laskentaan. Tuotantomuotoihin liittyvät tyypilliset epävarmuustekijät eroavat 

toisistaan ja niihin tulee varautua oikein keinoin. MTS ympäristössä suurimmat 

epävarmuustekijät liittyvät kysynnänennusteiden virheisiin (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 

372, Akinc, Meredith 2015). MTO ympäristössä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät taas 

toimitusaikavaatimuksiin ja sitä voidaankin pitää kilpailukyvyn avaintekijänä kyseisessä 

tuotantoympäristössä (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 372, Ebadian, Rabbani et al. 2009). ATO 

ympäristössä tuotanto toimii ennen tilauspistettä varasto-ohjautuvasti, joten tässä vaiheessa 

epävarmuus liittyy oikeiden tuoteosien kysynnän ennusteisiin. Tilauspisteen jälkeen ATO 

ympäristö toimii taas kuin tilauksesta valmistettaessa, joten tilauspisteen jälkeen epävarmuus 

liittyy kokoonpanon tehokkuuteen, eli pohjimmiltaan toimitusaikavaatimuksiin. 

Massaräätälöinnissä korostuu tilauspisteen jälkeisen puolen tärkeys, koska kokoonpanon 

suunnitteluhorisontti voi olla hyvinkin lyhyt.  

 

Tuotannon karkeasuunnittelu on paljon tutkittu aihealue ja monet tehdyt tutkimukset pyrkivät 

tehostamaan karkeasuunnittelua erilaisin ratkaisuin. Karkeasuunnittelun roolia ei ole 
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kuitenkaan käsitelty juuri kirjallisuudessa. Lisätutkimusta voitaisiin kaivata käsittelemään 

tuotannonsuunnittelun tason keskinäisiä rooleja eri tuotantomuodoissa. Lisäksi mielenkiintoista 

voisi olla selvittää onko eri tuotantomuotojen välillä muiden tuotannonsuunnittelutasojen 

rooleissa eroavaisuuksia ja korostuuko jonkin tuotannonsuunnittelutason tärkeys jossakin 

tuotantomuodossa. 
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Liite 1. Tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmä (Vollmann, Berry et al. 2005, s. 8) 

   

 

 

 

 


