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Työn tavoitteena on selvittää modulaaristen tuoterakenteiden käyttöönoton vaikutuksia 

yrityksen liiketoimintaan, kilpailukykyyn ja tilaus-toimitusprosessin suorituskykyyn. 

Tarkoituksena on luoda yleisellä tasolla käsitys siitä, miten modulaarisiin tuoterakenteisiin 

siirtyminen voi tukea tai haitata yrityksen liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Lisäksi työssä 

selvitetään tarkemmin, millaisia käytännön vaikutuksia modulaaristen tuoterakenteiden 

käyttöönotolla on yhtiön tilaus-toimitusprosessiin hankinta- ja valmistustoimintojen osalta.  

 

Työssä on tehty modulaarisuuden liittyvä kirjallisuuskatsaus, jonka seurauksena löydökset 

modulaarisen tuoterakenteen positiivisista ja negatiivista vaikutuksista on kerätty 

yhteenvedoksi. Muodostetun yhteenvedon perusteella on luotu teoreettiset viitekehykset siitä, 

miten modulaarinen tuoterakenne oletettavasti vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan, 

kilpailukykyyn ja tilaus-toimitusprosessiin hankinnan ja valmistuksen osalta. Yleisellä tasolla 

liiketoimintaan liittyvien viitekehityksien soveltuvuutta kohdeyrityksen toimintaan selvitetään 

vertaamalla kehyksiä kohdeyrityksen arvoihin, strategiaan ja visioon. Hankinta- ja 

valmistustoiminnan viitekehyksien soveltuvuutta käytäntöön puolestaan tarkastellaan 

haastattelemalla kohdeyrityksen henkilöstöä. Tehdyn tutkimuksen perusteella modulaarisiin 

tuoterakenteisiin siirtymisellä voi olla sekä liiketoimintaa, kilpailukykyä ja strategisia 

tavoitteita tukevia, että niitä haittaavia vaikutuksia. Merkittävimmät liiketoimintaa tukevat 

tekijät liittyivät mahdollisuuteen hyödyntää suuruuden ekonomiaa, mahdollisuuteen laajentaa 

tuotetarjoomaa ja mahdollisuuteen tehostaa sisäisiä prosesseja. Merkittävimmät haitat liittyivät 

puolestaan tuotteiden mahdollisesti laskevaan suorituskykyyn. Hankintatoimen näkökulmasta 

modulaarisiin tuoterakenteisiin siirtymisen merkittävin seuraus on kasvava nimikekohtainen 

toistuvuus ja vuosivolyymi, jonka uskotaan merkittävästi parantavan toimitusverkoston 

suorituskykyä ja laskevan hankintahintoja. Myös valmistuksen näkökulmasta kasvavan 

nimikekohtaisen toistuvuuden todetaan olevan merkittävä positiivinen ajuri. Valmistuksessa 

lisääntyvä toistuvuus muun muassa vähentää tuotannon häiriöitä, ja mahdollistaa työvaiheiden 

ja työkalujen vakioinnin sekä resurssien tehokkaamman allokoinnin. 
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The purpose of this thesis is to study the impact of product modularity on company’s business, 

its competitiveness, and its order-delivery process performance. Target is to form an 

understanding on what kind of impacts the implementation of product modularity has on 

company’s business activities and competitiveness. Furthermore, it is studied more deeply what 

kind of practical impacts the implementation of product modularity has on company’s order-

delivery process performance from procurement and production point of view. 

 

As part of this thesis a literary survey to modularity is performed. As a result of that literary 

survey a summary of positive and negative impacts of product modularity is made. Based on 

that summary several theoretical models are created to demonstrate how product modularity 

presumably impacts the company’s business activities, competitiveness, and performance of 

order-delivery process from procurement and production perspectives. The applicability of 

theoretical models linked to company’s business activities is studied by comparing them to the 

values, strategy and vision of the target company used in this thesis. The applicability of 

theoretical models linked to the operational performance of procurement and production are 

studied by interviewing key procurement and production experts. 

Product modularity could either support or hamper company’s business activities, 

competitiveness, and reaching of strategic targets. The major consequences supporting 

company’s business activities are the growing possibility of utilizing and benefiting from 

economies of scale, the possibility of expanding product portfolio and the possibility of 

improving internal processes. The major negative consequence on the other hand is related to 

the possibly decreasing performance of products. From the procurement point of view the major 

effects of implementing product modularity would be the increasing utilization of common 

components and thus the increasing annual volume of these goods. Increased component 

commonality and annual volumes should increase the overall performance of supplier network 

and push down the purchase prices. The component commonality is also concluded to be a 

major positive driver from the production perspective. In own product manufacturing the 

component commonality in example reduces disturbances in production and makes it possible 

to allocate capacity more effectively, standardize processes and unify manufacturing tools.
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. 

Parantuneiden tietoliikenne- ja logistiikkayhteyksien seurauksena erilaiset geopoliittiset esteet 

ovat vähenevissä määrin este liiketoiminnalle, ja yhtiöiden onkin helppoa levittää toimintaansa 

yhä uusille markkina-alueille. Markkinoiden muuttuessa alueellisista markkinoista 

globaaleiksi, on samalla markkinalla toimivien yritysten määrää ja täten myös niiden välinen 

kilpailu lisääntynyt merkittävästi (Sanchez 2001, 645). Samaan aikaan asiakkaista on tullut 

entistä hintatietoisempia ja vaativampia esimerkiksi laadun ja toimitusaikojen suhteen. 

Asiakkaat myös vaativat entistä enemmän juuri heidän omiin tarpeisiinsa optimoituja tuotteita, 

jonka seurauksena laajasta tuotevalikoimasta tai tuotteiden räätälöitävyydestä on tullut monilla 

aloilla lähes pakollinen menestymisen edellytys (Kratochvíl & Carson 2005, 10). 

 

Parantaakseen omaa suorituskykyään ja pärjätäkseen tässä tiukentuneessa kilpailuympäristössä 

ovat yritykset alkaneet enenevissä määrin panostaa erilaisiin toimenpiteisiin, joilla on tähdätty 

lyhyempiin läpimenoaikoihin ja parempaan kustannuskilpailukykyyn. Kustannuskilpailukykyä 

on parannettu esimerkiksi ulkoistamalla aggressiivisesti esimerkiksi toimintoja tai 

lopputuotteissa käytettäviä osakokonaisuuksia, jotka jäävät oman strategisen ydinosaamisen 

ulkopuolelle. (Gualandris & Kalchschmidt 2013, 5752) Lisääntynyt ulkoistamisen aste on 

samalla kuitenkin johtanut siihen, että yritysten omavaraisuus on laskenut ja niistä on tullut 

vahvasti riippuvaisia avaintoimittajistaan. Odottamattomat ulkoiset tapahtumat voivat ajaa 

herkäksi viritetyt ja vahvasti ulkoistetut toimitusketjut nopeasti vakaviin ongelmiin. 

Esimerkiksi keväällä 2020 COVID-19-pandemia sekoitti merkittävästi globaaleita 

toimitusketjuja ympäri maailmaa. Joustamattomat toimitusketjut johtivat toimitushäiriöihin ja 

komponenttipulaan, jonka seurauksena useat kokoonpanoyritykset joutuivat keskeyttämään 

tuotantonsa. Yritysten toimituskyvyn tärkeydestä kertoo hyvin se, että vuosien 1989–2000 

välillä tehdyn tutkimuksen mukaan toistuvista toimitushäiriöistä kärsivien yhtiöiden 

osakkeiden arvonnousu osoittautui keskimäärin noin 40 % vertailuryhmää matalammaksi 

(Hendricks & Singhal 2005, 50). Kannattavuuden lisäksi ketterät ja joustavat toimitusketjut 

sekä joustavat sisäiset prosessit ovatkin yrityksille pitkällä aikavälillä erittäin tärkeitä 

liiketoiminnan suorituskyvyn näkökulmasta. Lisääntyvä strateginen ja operatiivinen joustavuus 

ovat myös kilpailuedun lähteitä, sillä ne antavat yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja kaapata 
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markkinaosuutta vaikeasti ennakoitavassa ja nopeasti muuttuvassa markkinassa (Gualandris & 

Kalchschmidt 2013, 5761).  

 

Yhteenvetona menestyvien yrityksien tulisi siis tarjota asiakkailleen näiden tarkoituksiin 

tarkasti räätälöityjä tuotteita mahdollisimman lyhyellä toimitusajalla, mutta samalla 

kustannustehokkaasti ja jatkuvasti myös omasta joustavuudestaan ja suorituskyvystään 

huolehtien. Useat yrityksen ovat löytäneet tähän ristiriitaiseen yhtälöön ratkaisun tuotteidensa 

modularisoinnista. Oivallukset tuoterakenteen modulointiin liittyen ovat mahdollistaneet 

tuotteiden valmistamisen massaräätälöinnin periaatteiden mukaisesti. Toisin sanoen 

tuoterakenteet on uudelleensuunniteltu siten, että joukosta vakioituja osia ja komponentteja 

voidaan rakentaa suuri määrä erilaisia lopputuotevariaatioita erilaisten asiakastoiveiden 

mukaisesti. Näin toimien yritykset pystyvät tarjoamaan asiakkailleen asiakastarpeisiin 

kustomoituja lopputuotteita hyödyntäen samalla vakio-osien käytön kautta saavutettavaa 

suuruuden ekonomiaa ja sarjatuotannosta tuttuja mittakaavaetuja. (Shamsuzzoha 2011, 25–26)  

 

 

1.1 Työn tausta 

 

Työ on osa laajempaa kohdeyrityksessä toteutettavaa selvitystä. Tavoitteena on selvittää, onko 

yrityksen mahdollista parantaa tiettyjen tuotesegmenttiensä kilpailukykyä tuoterakenteiden 

modularisoinnin avulla. Kohdeyritys on globaalisti toimiva valmistavan teollisuuden 

teknologiayhtiö, jonka tarjontaan kuuluvat fyysiset laitteet, palvelut, sekä automaatioratkaisut. 

Yhtiö on markkinajohtaja omalla toimialallaan, mutta maailmanlaajuinen kilpailu etenkin 

kustannustehokkaiden ja edullisten peruslaitteistojen segmentissä on kiristynyt voimakkaasti, 

kun markkinoille on tullut uusia matalamman kustannustason toimijoita etenkin Aasiasta. 

Globalisaation seurauksena laajentunut kilpailukenttä on aiheuttanut markkinoilla merkittävää 

hintapainetta, johon yhtiön on nyt pystyttävä paremmin vastaamaan. Pysyäkseen 

tulevaisuudessa kilpailukykyisenä ja houkuttelevana vaihtoehtona nykyisille ja uusille 

potentiaalisille asiakkailleen, on yhtiön löydettävä uusia keinoja parantaa erityisesti 

tuotteidensa kustannuskilpailukykyä. Selvityksen taustalla on ajatus siitä, että modulaarinen 

tuoterakenne mahdollistaa siirtymisen nykyisin käytössä olevasta ”suunnitellaan tilauksesta” 

(ETO) -toimintamallista uuteen ”konfiguroidaan tilauksesta” (CTO) -toimintamalliin.  
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CTO-toimintamallin oletetaan parantavan merkittävästi yrityksen kustannuskilpailukykyä. 

Lisäksi sen oletetaan lisäävän myynti- ja toimitusprosessien ketteryyttä sekä lyhentävän  niiden 

läpimenoaikoja.  

 

Työlle voidaan nähdä olevan osittain tarvetta myös akateemisesta näkökulmasta, sillä vaikka 

modulaarisuudesta löytyy paljon akateemista tutkimusaineistoa, sen vaikutusten todentaminen 

käytännön elämässä on osoittautunut haasteelliseksi (Kusiak 2002, 225). Lisäksi esimerkiksi 

Campagnolo & Camuffo (2009, 278) ovat nostaneet omassa tutkimuksessaan esille, että 

modulaarisuuden suhdetta kustannussäästöihin, laatuun sekä valmistuksen joustavuuteen ja 

kokonaisläpimenoaikaan on syytä tutkia lisää.  

 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää yleisellä tasolla, minkälaisia positiivisia ja 

negatiivisia vaikutuksia modulaaristen tuoterakenteiden käyttöönotolla voi olla yrityksen 

liiketoimintaan ja kilpailukykyyn. Lisäksi tutkitaan, miten nämä vaikutukset vaikuttaisivat 

kohdeyhtiön liiketoimintaan ja kilpailukykyyn, sekä miten ne tukisivat tai hankaloittaisivat 

kohdeyhtiön vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Työssä myös tutkitaan tarkemmin 

modulaarisen tuoterakenteen operatiivisen tason vaikutuksia kohdeyhtiön tilaus-

toimitusprosessiin. Tilaus-toimitusprosessia koskevan tarkastelun osalta työtä on rajattu siten, 

että työssä keskitytään selvittämään modulaarisuuden positiivisia vaikutuksia hankinta- ja 

valmistustoimintojen näkökulmista.  

 

Työn tuloksena muodostuu kirjallisuuteen perustuva yhteenveto modulaarisen tuoterakenteen 

käytön hyödyistä ja haitoista. Lisäksi tuloksena syntyy asiantuntijahaastatteluihin sekä tekijän 

omiin kokemuksiin ja havaintoihin perustuva arvio siitä, miten modulaaristen tuoterakenteiden 

käyttöönotto vaikuttaisi kohdeyrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn, sekä hankinnan ja 

valmistuksen näkökulmista tarkasteltuna kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessin 

suorituskykyyn. 
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Työssä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia modulaaristen tuoterakenteiden 

käyttöönotolla voi olla yrityksen liiketoimintaan, kilpailukykyyn ja tilaus-

toimitusprosessiin? 

2. Miten modulaarinen tuoterakenne tukee kohdeyrityksen kilpailukykyä ja tilaus-

toimitusprosessin suorituskykyä hankintatoimen osalta? 

3. Miten modulaarinen tuoterakenne tukee kohdeyrityksen kilpailukykyä ja tilaus-

toimitusprosessin suorituskykyä oman valmistuksen osalta? 

 

Työ tulee tarjoamaan kohdeyritykselle tietoa siitä, miten modulaarisiin tuoterakenteisiin 

siirtyminen oletettavasti vaikuttaisi yhtiön liiketoimintaan sekä kilpailukykyyn, etenkin 

kustannuskilpailukyvyn näkökulmasta. Lisäksi työssä osoitetaan, millaisista tekijöistä ja 

millaisten ajureiden seurauksena erilaiset kilpailuedun lähteet syntyvät. Yhtiö voi hyödyntää 

tätä tietoa päätöksenteon tukena arvioidessaan, ovatko tuoterakenteiden modularisoinnista 

ulosmitattavat hyödyt siihen investoitavien resurssien arvoisia.    

 

 

1.3 Työn toteutus  

 

Työn teoriaosuudessa lukijalle avataan työhön oleellisesti liittyvän tilaus-toimitusprosessin 

rakenne sekä esitetään, miten sen avulla voidaan tukea yrityksen liiketoimintaa ja 

kilpailukykyä.  

 

Lisäksi teoriaosuudessa lukijalle pohjustetaan modulaarisuuteen oleellisesti liittyvät 

tärkeimmät termit ja käsitteet, sekä käydään läpi erilaisia keinoja hyödyntää modulaarisuutta 

liiketoiminnassa käytännön tasolla.  

 

Työn soveltavassa osuudessa tehdään laaja kirjallisuuskatsaus modulaarisuuteen sekä sen 

positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään sekä 

kotimaisia että kansainvälisiä julkaisuita, mutta selvästi suurin osa käytetystä aineistosta 
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koostuu kuitenkin alan kansainvälisissä lehdissä julkaistuista tutkimuspapereista. Kerätyn 

aineiston perusteella – sekä osittain hyödyntämällä teoriaosuudessa esille tulleita 

kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä – luodaan teoreettiset viitekehykset siitä, miten ja 

minkälaisten ajureiden kautta tuoterakenteiden modularisointi vaikuttaa positiivisesti ja 

negatiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Vaikutuksia kohdeyhtiön liiketoimintaan verrataan 

työssä myöhemmin vertaamalla kirjallisuudesta kerättyjä vaikutuksia kohdeyhtiön arvoihin, 

tavoitteisiin, visioon ja strategiaan, tarkoituksena selvittää miten modulaarisiin 

tuoterakenteisiin siirtyminen voi tukea tai hidastaa kohdeyhtiön strategisia tavoitteita ja vision 

saavuttamista.   

 

Tämän lisäksi modulaarisen tuoterakenteen positiivisia vaikutuksia tilaus-toimitusprosessiin 

tutkitaan tarkemmin hankintatoimen ja oman valmistuksen osalta. Tutkimusta varten 

molempien toimintojen osalta luodaan kirjallisuuskatsaukseen perustuvat teoreettiset 

viitekehykset siitä, miten ja millaisien ajureiden kautta modulaaristen tuoterakenteiden käyttö 

voi tukea kyseistä toimintoa ja tätä kautta osaltaan koko yhtiön toimintaan. Viitekehyksien 

toimivuutta käytäntöön testataan haastattelemalla toiminnoissa työskenteleviä henkilöitä. 

Haastattelujen avulla pyritään luomaan käsitys siitä, mitkä viitekehyksissä esitetyistä 

vaikutuksista voisivat käytännön tasolla realisoitua siirryttäessä käyttämään modulaarisia 

tuoterakenteita ja CTO-toimintatapaa.  
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2 TILAUS-TOIMITUSPROSESSI JA SEN VAIKUTUS YHTIÖN 

LIIKETOIMINTAAN 

 

Tässä kappaleessa lukijalle määritellään tilaus-toimitusprosessi, jonka suorituskykyä työn 

varsinaisessa empiirisessä osassa tutkitaan. Kappaleessa lukijalle esitellään 

tilaustoimitusprosessin rakenne sekä se, miten työn kannalta oleelliset hankinta ja tuotanto 

liittyvät tilaus-toimitusprosessiin.  

 

Tilaus-toimitusprosessiksi kutsutaan erilaisten vaiheiden sarjaa, joka lähtee liikkeelle asiakkaan 

tilauksesta ja päättyy siihen, kun tuote on käyttövalmiina tilaajan hallussa. Sen vaiheisiin 

kuuluvat esimerkiksi tilauksen käsittely, tuotteiden tai palveluiden suunnittelu, mahdolliset 

hankinnat, tuotteiden valmistus, pakkaus, toimitus, mahdollinen asennus sekä laskutus. Tilausta 

edeltävä myyntiprosessi on oma prosessinsa, eikä se sisälly tilaus-toimitusprosessiin. 

(Blomqvist & Tanskanen, 2005, 109–110).  

 

 

Kuva 1 Tilaus-toimitusprosessi keskeisimpine vaiheineen (mukaillen Blomqvist & Tanskanen 2005, 110) 

 

Seuraavaksi esitellään tarkemmin kaksi tilaus-toimitusprosessiin liittyvää kokonaisuutta, jotka 

ovat olennaisia tämän työn kannalta.  

 

 

 

 

Tilausohjautuva tuotanto Varasto-ohjautuva tuotanto

Asiakas

Tilauksen vastaanotto 
tarkistuksineen

Tilauksen vahvistus ja 
toimitusajan määrittely

Tuotanto

Pakkaus, keräily

Kuljetus

Laskutus

Toimitus, 
mahdollinen asennus

Vastaanotto ja 
varastosaldojen päivitys

Tilauksen teko
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2.1 Toimitusketju 

 

Kun yllä esitelty tilaus-toimitusprosessi tarkastelee prosessia operatiivisien vaiheiden kautta, 

keskittyy toimitusketju tyypillisesti kuvaamaan sitä, miten materiaalivirrat, rahavirrat ja 

informaatio kulkevat tilaus-toimitusprosessin aikana ketjun sisällä. (Sakki 2009, 12–13). 

Toimitusketjusta puhuttaessa puhutaan liikkumisesta ylävirtaan, jolloin ketjussa siirrytään 

kohti raaka-ainetoimittajia, sekä siirtymisestä alavirtaan, jolloin siirrytään kohti 

loppuasiakkaita. Toimitusketjun jäsenten määrä ja jäsenten väliset suhteet vaihtelevat 

yrityskohtaisesti (Blomqvist & Tanskanen 2004, 102). Jokainen yritys muodostaa oman uniikin 

toimitusketjunsa omien tarpeidensa pohjalta. Usein toimitusketju voidaan kuitenkin esittää 

kuvan 2 mukaisena yksinkertaistettuna virtauksena, jossa materiaali- ja palveluvirta liikkuvat 

ketjussa alavirtaa kohden, kun taas informaatio, kuten aikaisemmin mainittu kuluttajakysyntä, 

liikkuu alavirrasta kohti ylävirtaa.  

 

 

Kuva 2 Esimerkki toimitusketjusta (mukaillen Blomqvist & Tanskanen 2004, 103) 

 

Varsinkin fyysisistä kulutushyödykkeistä puhuttaessa on harvinaista, että yksi toimija vastaisi 

itse kaikista tuotteen jalostus-, jakelu- ja myyntivaiheista. Sen sijaan ketjuun kuuluu 

tyypillisesti useita eri toimittajia. Tyypillisesti jokaisella toimitusketjuun kuuluvalla yrityksellä 

on puolestaan omat vaihtoehtoiset tavaran- ja palveluntoimittajansa, joilla edelleen taas omat 

toimittajansa. Näin kokonaisuudesta syntyy laaja toimittajien verkosto, jonka sisällä yrityksillä 

on jonkinlainen linkki toisiinsa. (Blomqvist & Tanskanen 2004, 102–105) Toimitusketjun 

voidaankin ajatella olevan verkosto, jossa eri toimijat toimivat yhteistyössä materiaali- ja 

palveluvirtojen toteuttamiseksi, ja jossa kuluttajakysyntä muuttuu johdetuksi kysynnäksi ja tätä 

kautta lopulta kuluttajien tarpeet tyydyttäviksi tuotteiksi. (Heikkilä & Ketokivi 2013, 112) 
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2.2 Hankintaketju  

 

Hankintaketju tai hankintaverkosto on osa edellä kuvattua toimitusketjua. Nimensä mukaisesti 

se keskittyy hankintatoiminnan ympärille ja muodostuu hankkijayrityksestä sekä 

tavarantoimittajista, jotka tuottavat hyödykkeitä tai palveluita hankkijayrityksen tarpeisiin. 

 

 

  

Hankintaverkostojen rakenne voidaan luoda hyvin eri tavoin riippuen yrityksen strategisista 

päätöksistä ja siitä, millä keinoin hankintaverkoston tai yksittäisten toimittajien halutaan 

tukevan yrityksen tavoitteita. Suuri hankintaverkostossa olevien vaihtoehtoisten toimittajien 

määrä vähentää asiakasyrityksen riippuvuutta yksittäisistä toimittajista laskien tätä kautta 

toiminnan kokonaisriskiä. Laaja vaihtoehtoisten toimittajien verkosto lisää myös kilpailua 

toimittajien välillä ja voi tätä kautta parantaa asiakasyrityksen neuvotteluvoimaa toimittajia 

kohtaan.  

 

Toisaalta suuri vaihtoehtoisten toimittajien määrä johtaa kasvaviin ohjaus- ja 

hallintakustannuksiin, jotka syntyvät muun muassa kasvavasta tarjouskyselyiden määrästä sekä 

lisääntyvästä valvonnan ja kommunikaation tarpeesta. On myös huomioitava, että laajaa 

vaihtoehtoisten toimittajien verkostoa käytettäessä mahdollisuudet syventää toimittajan ja 

asiakasyrityksen välistä yhteistyötä usein heikkenee. (Tanskanen 2004, 94–95)  

Tiivis yhteistyö toimittajien kanssa sitouttaa toimittajia yhteistyöhön ja pitkällä aikavälillä 

parantaa toimittajien kyvykkyyksiä, tuotteiden laatua ja toimittajien toimitusvarmuutta (Jacobs 

et al. 2007, 1051). Vaihtoehtoisten toimittajien määrän kasvaessa myös toimittajakohtainen 

hankintavolyymi usein pienenee. Tämä saattaa vaikuttaa siihen kuinka houkuttelevana 

asiakasyritys nähdään toimittajan silmissä. Vähemmän houkutteleville asiakkaille saatetaan 

tarjota korkeampia hintoja ja asiakassuhteen hoitoon saatetaan käyttää vähemmän panoksia 

(Jacobs et al. 2007, 1062). 

 

Kuva 1. Hankintaketju 

Kuva 3 Esimerkki hankintaketjusta (mukaillen Blonqvist & Tanskanen, 2004 103) 
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Hankintaverkoston sisällä yksittäiset asiakas-toimittajasuhteet voivat olla erilaisia eri 

toimijoiden välillä. Useissa tapauksissa suurin osa suhteista on niin sanottuja lyhyitä suhteita, 

eli ne perustuvat ainoastaan tuotteen tai palvelun kauppaan. Toisessa ääripäässä ovat puolestaan 

strategisesti merkittävät kumppanuudet, jolloin toimijoiden välinen yhteistyö syventyy pelkästä 

vaihdannasta laajemmaksi molempia osapuolia hyödyttäväksi yhteistyötoiminnaksi. Osapuolet 

saattavat esimerkiksi yhdessä parantaa tuotteen valmistettavuutta tai kustannusrakennetta, 

kehittää yhteistyössä kokonaan uuden tuotteen, tai ylipäätään sopeuttaa toimintaa ja ketjun 

prosesseja yhteistyötä tekemällä paremmin palvelevaan muotoon. (Heikkilä & Ketokivi 2013, 

12–13) 

 

2.2.1 Hankintaketjun vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn  

 Yrityksen ulkopuolelta ostettavien tavaroiden ja palveluiden arvo saattaa edustaa jopa 80 % 

lopputuotteen kustannusrakenteesta. (Anderson & Katz 1998) Myös Tanskasen (2004, 81) sekä 

Ilorannan & Pajunen-Muhosen (2018, 21) mukaan hankintojen osuus voi olla toimialasta 

riippuen 40–80 % toiminnan kokonaiskustannuksista. Toisin sanoen yrityksen sisäiset prosessit 

saattavat joissakin tapauksissa edustaa vain noin 20 % koko arvoketjusta. Yrityksen 

kokonaiskilpailukyvyn näkökulmasta ulkoisten resurssien hyödyntämisen tehokkuus ja yleinen 

hankintaketjun suorituskyky ovatkin todella merkittävässä roolissa. McKinseyn ja Supply 

Management Instituten teettämän tutkimuksen mukaan yrityksen hankintaosaamisella on suora 

merkittävä vaikutus yrityksen käyttökatteeseen ja sitä kautta liiketulokseen (Reinecke et al. 

2007). Jos hankittavien osien, komponenttien tai osakokonaisuuksien hankintahinta pienenee, 

toiminnan kate ja kannattavuus paranevat siitäkin huolimatta, että yrityksen liikevaihto pysyisi 

samana (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2009, 25). Näin ollen hankintatoimella voidaan todeta 

olevan hyvin merkittävä rooli kustannusrakenteen kehityksessä, onnistuneiden 

hankintaprosessien heijastuessa suoraan yrityksien kannattavuuteen ja tuloksentekokykyyn 

(Anderson & Katz, 1998).  

 

Toimiva ja pitkälle kehitetty hankintaketju luo yritykselle lisäarvoa alempien 

hankintakustannusten lisäksi myös parempana toimitusvarmuutena ja hankittavien 

komponenttien laatuna. Tällöin hankitut komponentit tai materiaalit ovat asiakkaan 

käytettävissä juuri oikeaan aikaan ja oikean laatuisina. Tämä puolestaan johtaa siihen, että 

esimerkiksi tuotteiden loppukokoonpanosta vastaavan yrityksen on mahdollista pienentää omia 
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komponenttivarastojaan omasta toimitusvarmuudestaan tinkimättä. Kokonaisuudessaan 

toimiva hankintaketju on edellytys sille, että lopputuotteita valmistavan yrityksen on ylipäätään 

mahdollista saavuttaa kiitettävä sisäinen ja ulkoinen toimitusvarmuus omassa tuotannossaan.  

Myös hankintaketjussa mukana olevien toimittajien ammattitaito ja laadukkuus vaikuttavat 

suoraan toimitettavien komponenttien laadukkuuteen, joka taas puolestaan vähentää 

laatukustannuksia ketjun loppupäässä. Sopivat kumppanit voivat lisäksi proaktiivisesti 

osallistua valmistamansa komponentin jatkokehitykseen esimerkiksi valmistettavuuden osalta, 

tai ne voivat kokonaan ottaa komponentin kehitystyön vastuulleen. Tämän takia oikeiden 

kumppaneiden löytäminen ja hankintavolyymeiden kohdistaminen näille avainkumppaneille 

saattaa olla tärkeää koko yrityksen suorituskyvyn näkökulmasta.  

Kokonaisuus, jossa hankinnan voidaan todeta olevan kilpailukykyinen, muodostuu Tanskasen 

(2004, 82–84) mukaan hankittavien tuotteiden virheettömyydestä eli laadusta, siitä että oikeat 

tuotteet ovat käytössä oikeaan aikaan, siitä että toimitusketjulla on kyky reagoida tuote- tai 

tilausmäärien muutoksiin, siitä ettei varastoihin sitoudu liikaa pääomaa sekä siitä, että 

hankinnan kokonaiskustannukset ovat matalat. Erilaiset osatekijät on esitetty tarkemmin 

kuvassa 4.  

 

 

Kuva 4 Kilpailukykyiset hankinnat Tanskasen (2004, 85) mukaan 
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Hankintatoiminnan kokonaiskustannukset muodostuvat hankintahinnan lisäksi esimerkiksi 

seuraavista osakustannuksista: 

• Hankintaoperaatioon liittyvät hallinnolliset kustannukset 

• Kuljetuksiin liittyvät kustannukset 

• Materiaalin käsittelyn ja varastoinnin kustannukset 

• Tarkastus- ja lajittelukustannukset 

• Palautusten ja hävikin kustannukset 

• Pakkauskustannukset ja pakkausmateriaalin hävityskustannukset 

• Laskutus ja laskuntarkastuksen kustannukset 

(Tanskanen 2004, 84) 

 

Edellisten lisäksi Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2018, 25–26) nostavat esille 

toimittajavalintojen vaikutuksen lopputuotteen houkuttelevuuteen. Ääritapauksissa tietyn 

toimittajan valmistama komponentti lopputuotteessa voi olla se ajuri, jonka perusteella tuotteen 

loppukäyttäjä tekee oman toimittajavalintansa. On myös mahdollista, että oikean 

toimittajavalinnan kautta asiakasyritys pääsee käsiksi teknologiaan, joka lisää lopputuotteen 

houkuttelevuutta tai muuten auttaa asiakasyritystä lopputuotteiden myynnissä (Iloranta ja 

Pajunen-Muhonen 2018, 26). 

 

 

2.3 Tuotanto  

 

Tuotanto on se osuus toimitusketjusta, jossa yrityksen hankkimat raaka-aineet, komponentit tai 

resurssit jalostuvat myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi. Tuotannon tärkein tehtävä onkin 

valmistaa yrityksen myymät tuotteet mahdollisimman laadukkaasti, resurssitehokkaasti ja 

oikea-aikaisesti. (Lehtonen 2004, 61) Nykymaailmassa on äärimmäisen harvinaista, että yritys 

valmistaisi kaikkia käyttämiään osia tai edes kaikkia lopputuotteen valmistamiseen tarvittavia 

työvaiheita itse. Erikoistuotanto-osaamisen määrittely, alihankintaresurssien hyödyntäminen ja 

osavalmistuksen ulkoistaminen ovat tulleet osaksi yritysten tuotantostrategisia päätöksiä 

tuotantoprosessin valinnan, tuotantokapasiteetinhallinnan, tuotannon organisoinnin ja 

tuotannonohjausmuotojen valinnan rinnalle.  (Lehtonen 2004, 61, Tanskanen 2004, 82) 
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Yrityksillä on käytössään erilaisia tapoja valmistaa myytäviä tuotteita. Optimaalisen 

valmistustavan valintaan vaikuttaa olennaisesti valmistettavan tuotteen tuotantovolyymi. 

Erilaisia valmistustapoja ja niiden soveltuvuusalueita on havainnollistettu kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5 Sopivan tuotantoprosessin valinta (mukaillen Lehtonen 2004, 63) 

 

2.3.1 Tuotannonohjausmuodot 

 

Yleisimmät toimintamallit, tai tuotannonohjausmuodot, on esitelty alla. Näistä ATO, CTO, 

MTO ja ETO vaikuttavat myös tuotteen suunnitteluun ja tuoterakenteeseen. Loppuasiakas voi 

näissä myös vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, joskin vaikuttamismahdollisuuksien laajuus 

riippuu ohjausmuodosta. Tämän diplomityön kannalta kiinnostavimmat 

tuotannonohjausmuodot ovat nykyisin kohdeyrityksessä laajasti käytössä oleva ”suunnitellaan 

tilauksesta” sekä tulevaisuuden mahdollinen uusi tavoitetila ”konfiguroidaan tilauksesta”. 
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Varasto-ohjautuva tuotanto – Make to Stock (MTS) 

 

Tuotteet tuotetaan valmiiksi kysyntäennusteeseen perustuen lopputuotevarastoon, josta ne 

tilauksen saavuttua toimitetaan loppuasiakkaille. Loppuasiakkailla ei ole mahdollisuutta 

vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, vaan ne joutuvat tekemään valinnan olemassa olevien 

vaihtoehtojen pohjalta. Varasto-ohjautuvuuden ansiosta tuotteilla on kuitenkin todella nopea 

läpimenoaika. (Stadtler et al. 2005, 181–182) 

 

Kokoonpannaan tilauksesta - Assemble to Order (ATO) 

 

Tuotteissa käytetään pääsääntöisesti vakiokomponentteja. Asiakkaalla on mahdollisuus 

vaikuttaa lopputuotteeseen, mutta valinta rajoittuu usein muutamaan ennalta määrättyyn 

vaihtoehtoiseen kokonaisuuteen. Etuna tällaisessa toimintatavassa on nopea ja 

kustannustehokas valmistus ja kokoonpanoprosessi. (Kratochvíl & Carson 2005, 23) 

 

Konfiguroidaan tilauksesta - Configure to Order (CTO) 

 

Tässä tyypissä hyödynnetään modulaarista järjestelmää ja vakioituja osia. Moduuleita ja 

vakioituja osia yhdistelemällä saadaan konfiguroitua melko lyhyessä ajassa halutut vaatimukset 

täyttävä lopputuote. Tarkka asiakaskohtainen räätälöinti on mahdollista suorittaa melko 

ketterästi jo tarjousprosessin aikana ja asiakas voi myös itse osallistua tähän vaiheeseen 

räätälöintiä varten rakennettuja konfiguraatio-ohjelmia hyödyntämällä. Vakioitujen moduulien 

tai osien ansiosta kustannukset ovat tarkemmin arvioitavissa ja tuotteen valmistus 

tehokkaampaa. (Kratochvíl & Carson 2005, 23–25; Shamsuzzoha 2011, 25–26).  

 

Muokataan tilauksesta - Modify to Order (MTO) 

 

Tämä tuotantotyyppi perustuu olemassa olevaan tuotemallialustaan, jota hyödyntämällä 

saadaan perusmallista muokattua asiakkaan tarpeisiin sopiva tuotevariaatio. Vaikka 

suunnittelussa voidaan osittain hyödyntää jo olemassa olevaa tuotemallia, on tuotteen 

räätälöinti yksilöllistä ja täten melko aikaa vievää. (Jensen et al. 2012, 2) 
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Valmistetaan tilauksesta - Make to Order (MTO) /  

 

MTO on hyvin samanlainen kuin aikaisemmin esitelty ATO-konsepti, mutta siinä tilausten 

kohdistamispiste on lähempänä prosessin ylävirtaa. Tuotteet valmistetaan tilausohjautuvasti ja 

ne saattavat sisältää myös täysin yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin yksilöityjä osia. (Stadtler et 

al. 2005, 183) 

 

Suunnitellaan tilauksesta – Engineer to Order (ETO) 

 

ETO-mallissa tilauksen kohdentamispiste on kaikkein lähimpänä prosessin ylävirtaa. Tuote 

suunnitellaan tarkasti loppuasiakkaan tilauksen yhteydessä määrittelemien ominaisuuksien  

sekä laatuun ja suorituskykyyn liittyvien vaatimuksien pohjalta. Asiakkaan toiveisiin ja 

vaatimuksiin pysytään vastaamaan todella tarkasti, mutta suunnittelu on aikaa vievää ja kallista. 

Tuotteessa käytettävät osat ovat melko spesifejä ja niitä joudutaan tilaamaan tai valmistaman 

pieninä eräkokoina. Koska käytettävät osat ovat uniikkeja ja suunniteltu vain kyseistä tuotetta 

varten, on todennäköisyys suunnitteluvirheille ja valmistuksessa tapahtuville laatuvirheille 

toistuvia osia suurempi. (Kratochvíl & Carson 2005, 23) 

 

2.3.2 Tuotannon suorituskyvyn vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn 

Olennaisia tuotannon tavoitteita ja samalla yrityksen kilpailu- ja suorituskykyyn vaikuttavia 

tekijöitä ovat alhaiset valmistuskustannukset, tuotteiden virheettömyys, mahdollisimman lyhyt 

läpimenoaika, sekä kyky vastata kysynnän muutoksista aiheutuvaan vaihteluun. (Lehtonen 

2004, 61). Valmistuksessa työn tehokkuus ja sujuvuus ovat avainasemassa, sillä mikäli 

kokonaisvalmistustunteja saadaan laskettua, on sillä suora positiivinen vaikutus sekä tuotteen 

läpimenoaikaan, että tuotteen valmistuskustannuksiin. 

 

Matalat valmistuskustannukset ja hyvä laaduntuottokyky vaikuttavat suoraan positiivisesti joko 

hinnoittelukykyyn tai liiketoiminnan katteeseen. Kuten työn johdanto-osuudessa aikaisemmin 

todettiin, ovat lyhyet läpimenoajat kasvattaneet merkitystään osana asiakkaiden 

hankintapäätöksiä. Valmistuksen ketteryys ja hyvä reagointikyky taas mahdollistavat sen, että 

organisaatio pystyy kaiken aikaa muutoksista huolimatta allokoimaan resurssinsa 

mahdollisimman tehokkaasti.  
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Edellä mainittujen tavoitteiden rinnalle olennaiseksi liiketoiminnan suorituskykyyn 

vaikuttavaksi tekijäksi voidaan lisäksi lisätä tuotannon tuottavuus, eli tuotanto-organisaation 

kyky yhdistellä erilaisia tarjolla olevia tuotannontekijöitä maksimaalisen tuotantotuloksen 

aikaansaamiseksi (Pekkola et al. 2008, 14). Kasvavalla tuottavuudella on useita suorituskykyyn 

positiivisesti vaikuttavia tekijöitä, mutta erityisesti se vaikuttaa suhteellisiin 

valmistuskustannuksiin. Mikäli vähemmillä panoksilla saadaan aikaan enemmän tuotoksia, 

suhteelliset CapEx -kustannukset laskevat suhteessa liikevaihtoon. CapEx-kustannukset ovat 

menoja, jotka syntyvät hyödykkeiden valmistamiseen tarvittavien tuotannontekijöiden 

hankinnasta ja ylläpidosta (Kenton, 2020).    

 

 

3 TUOTEPERHE JA TUOTEARKKITEHTUURI 

 

3.1 Tuoteperhe 

 

Tuoteperheeksi kutsutaan tyypillisesti joukkoa erilaisia tuotteita, jotka jakavat yhteisen brändin 

ja mahdollisesti yhteisiä ominaisuuksia (Kenton, 2019). Kun puhutaan modulaarisesta 

tuoteperheestä, tarkoitetaan tuoteperhettä, jossa kaikki tuoteperheeseen kuuluvat lopputuotteet 

jakavat yhteisen perusosan, ne hyödyntävät joko yhteistä ydinteknologiaa tai erikoisosaamista, 

tai ne jakavat keskenään yhteisiä vaihdeltavissa olevia osia tai osuuksia. Tällaista yhtenäisten 

ja keskenään vaihdeltavissa olevien osuuksien, eli moduuleiden, kokonaisuutta kutsutaan 

tuoteplatformiksi tai tuotealustaksi. Tuotealusta-strategiaa hyödyntävä yritys voi keskittyä 

koko tuotealustan laajamittaiseen kehittämiseen sen sijaan, että se kehittäisi useita yksittäisiä 

tuotteita samanaikaisesti. Tällöin esimerkiksi alun perin yhden tuotteen tarpeeseen suunniteltua 

moduulia voidaan ainakin teoriassa hyödyntää yhteisen tuotealustan ansiosta myös muissa 

samaa alustaa hyödyntävissä tuotteissa. Modulaariseen tuoteperheeseen kuuluvat erilaiset 

lopputuotevariantit muodostuvat siis tuoteperheen, joka koostuu eri tuotteille yhtenäisistä 

perusmoduuleista sekä tuotteiden personointiin käytettävistä variointimoduuleista. (Österholm 

& Tuokko 2001, 12) Kokonaisuus on tarkemmin havainnollistettu kuvassa 6.  
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Kuva 6 Modulaarinen järjestelmä (mukaillen Österholm & Tuokko 2001, 12) 

 

 

3.2 Tuotearkkitehtuuri 

 

Tuotearkkitehtuuri määrittelee sen, mitä toiminnallisuuksia tuotteella on, miten tuote jaetaan 

fyysisiin komponentteihin ja miten tuotteelta vaadittavat eri toiminnallisuudet on yhdistetty 

fyysisiin komponentteihin. Tuotearkkitehtuuri voidaan erotella modulaariseen ja integraaliseen 

arkkitehtuuriin. (Ulrich 1995, 420–422) 

 

Taulukko 1 Tuotearkkitehtuurityypit 

Modulaarinen 

arkkitehtuuri 

Yksi lopputuotteen fyysinen osa, komponentti tai moduuli toteuttaa 

ainoastaan yhtä lopputuotteelta vaadittavaa toiminnallisuutta. Osien 

keskinäinen vuorovaikutus on tällöin minimoitu. 

Integraalinen 

arkkitehtuuri 

Yksi lopputuotteen fyysinen osa, komponentti tai moduuli voi toteuttaa 

yhtä aikaa useampaa lopputuotteelta vaadittavaa toiminnallisuutta. 

Tällöin osilla on suoria toiminnallisia vuorovaikutussuhteita muihin 

osiin tuotteessa käytettäviin osiin.  
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3.2.1 Modulaarinen tuotearkkitehtuuri  

 

Havainnollistava esimerkkinä voidaan käyttää Ulrichin (1995, 421) esimerkkiä kahdesta eri 

tuotearkkitehtuurilla toteutetusta peräkärrystä.  

 

 

Kuva 7 Peräkärryn modulaarinen tuotearkkitehtuuri (mukaillen Ulrich 1995, 421) 

 

Kuvan 7 peräkärry edustaa modulaarista tuotearkkitehtuuria, jossa jokainen fyysinen osa 

toteuttaa ainoastaan yhtä toiminnallisuutta. Esimerkiksi ulkokuvun (1) tehtävä on suojata 

kuormaa säältä ja alustan (2) tehtävänä on ainoastaan kannatella kuorman synnyttämää painoa. 

Koska yksittäisillä osilla ei ole vaikutusta muihin käytettäviin osiin tai muihin 

toiminnallisuuksiin, on osien vaihtaminen kokonaisuuden kannalta helpohkoa (Ulrich 1995, 

431). Esimerkiksi aikaisemmassa esimerkissä peräkärryssä kupu voidaan vaihtaa toisen 

malliseen kupuun, kunhan vain huolehditaan, että vaihtoehtoinen kupu tulee myös suojaamaan 

lastia säältä. Muutoksella ei ole vaikutusta muihin käytettäviin osiin tai niiden 

toiminnallisuuksiin. 

 

Sanchezin (2001, 648) mukaan modulaarinen tuotearkkitehtuuri voi olla avoin tai suljettu 

systeemi.  

 

Suljetussa systeemissä tuotearkkitehtuuri on suunniteltu siten, että tuotteen variointiin voidaan 

käyttää vain ennalta määrättyjä osia tai moduuleita. Usein tämä tarkoittaa sitä, että tuotteissa 

1) 

 

2) 
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käytetään vain valmistajan itse suunnittelemia tai hyväksymiä osia. Näin toimittaessa yhtiö voi 

tarkasti hallita koko tuoteperhettään ja kaikkia siihen kuuluvia osia. 

 

Avoimessa systeemissä eri moduuleiden kytkentään tarvittava liityntätieto on julkista, jolloin 

myös ulkopuoliset valmistajat voivat kehittää omia variointimoduuleitaan osaksi 

tuotearkkitehtuuria. Avointa systeemiä hyödyntävät yhtiöt pyrkivät hyötymään siitä, että 

käyttäjät ja ulkopuoliset toimijat luovat tuoteperheeseen uusia kysyntää vastaavia 

tuotevariaatioita ja tätä kautta parantavat tuoteperheen kykyä tyydyttää erilaiset asiakastarpeet.   

 

3.2.2 Integraalinen tuotearkkitehtuuri  

 

 

Kuva 8 Peräkärryn integraalinen tuotearkkitehtuuri, (mukaillen Ulrich 1995, 421) 

 

Kuvan 8 peräkärry puolestaan edustaa integraalista tuotearkkitehtuuria. Peräkärryn 

muodostamat osat voivat toteuttaa yhtä tai useampaa eri toiminnallisuutta. Esimerkiksi yläosan 

(1) rakenteen tehtävä on suojata kuormaa säältä, mutta samalla se myös osaltaan kannattelee 

kuorman painoa ja vaimentaa tärähtelyä sekä värinää ajon aikana. Tässä ratkaisussa myös 

alustan tehtävänä on vastaavasti suojata kuormaa säältä, kannatella kuorman painoa ja 

vaimentaa tärähtelyä ja värinää. Koska esimerkin rakenteessa olevilla osilla on useita ja lisäksi 

päällekkäisiä toiminnallisuuksia, niiden korvaaminen on haastavaa ilman, että lopputuotteen – 

eli peräkärryn – toiminnallisuus häiriintyy. Jos esimerkiksi kärryn yläosa haluttaisiin vaihtaa 

toisenlaiseksi, täytyisi korvaava yläosa kyetä suunnittelemaan hyvin tarkasti siten, että se 

2) 

 

1) 
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kykenee säältä suojaamisen lisäksi myös hoitamaan muut sille asetetut tehtävät, eli kuorman 

kannattelun ja tärinän vaimennuksen.  

 

3.2.3 Tuotearkkitehtuurin laajuuden vaikutus kustannuksiin ja läpimenoaikaan 

 

Varioinnin näkökulmasta parhaassa tapauksessa siis jokainen moduuli vastaa vain yhdestä 

lopputuotteen toiminnosta, eikä eri osilla tai moduuleilla ole keskinäisiä vuorovaikutussuhteita 

toisiinsa. Tällaisessa tilanteessa moduuleita voidaan toiminnallisuuden näkökulmasta yhdistellä 

melko vapaasti, ja toisaalta yksittäisiä moduuleita voidaan vaihtaa toiseen ilman, että muutos 

vaikuttaisi muiden osien tai koko systeemin toimivuuteen. (Österholm & Tuokko 2001, 34; 

Fleming & Sorenson 2001, 20)  

 

Lähtökohtaisesti moduulirakennetta suunniteltaessa tulisi pyrkiä mahdollisimman pieneen 

moduulien kokonaismäärään (Österholm & Tuokko 2001, 9). Vaihtoehtoisten moduuleiden 

määrällä ei sinällään ole vaikutusta tuotteen läpimenoaikaan, mutta yksittäisen lopputuotteen 

kohdalla tuotteen sisältämien moduuleiden kokonaismäärä vaikuttaa suoraan pidentävästi 

tuotteen kokoonpanon läpimenoaikaan kokoonpanon monimutkaistuessa. (Österholm & 

Tuokko 2001, 34) 

 

Suuri vaihtoehtoisten moduuleiden määrä vaikuttaa sen sijaan tuote- ja valmistuskustannuksiin. 

Vaihtoehtoisista moduuleista tulee lisäkustannuksia esimerkiksi pääoma-, työkalu-, ja 

kiinnitinkustannuksina. Tästä syystä tuoterakenteet tulisi suunnitella niin, että mahdollisimman 

pienellä tuotevarioinnilla saadaan tyydytettyä kaikki erilaiset asiakastarpeet. (Österholm & 

Tuokko 2001, 34) Kaikkien vaihtoehtoisten tuotevarianttien ja näiden valmistamiseen 

vaadittavien moduulien välistä suhdelukua kutsutaan varianttien joustavuudeksi. Korkea 

joustavuus ilmaisee tuotevariaatioiden samankaltaisuutta, jolla on positiivisia vaikutuksia 

tuotteen kokoonpanoon. Samankaltaisuuden ansiosta suurempi määrä tuotevariaatioita voidaan 

valmistaa käyttämällä samoja asetuksia, kiinnityksiä ja työkaluja. Samankaltaisuuden 

seurauksena myös tuotannonsuunnittelu yksinkertaistuu. (Österholm & Tuokko 2001, 35) 

 

Mikäli tuotteessa käytettävät moduulit suunnitellaan siten, että ne voidaan testata yksittäin 

ennen kokoonpanoa, on mahdollista parantaa tuotteiden laatua ja lisätä kokoonpanon 
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tehokkuutta ja sujuvuutta. Ennen loppukokoonpanoa tapahtuvan moduulikohtaisen testauksen 

ansiosta mahdolliset suunnittelu- ja valmistusvirheet ehditään saada kiinni ennen kuin tuotetta 

on ehditty kasata. Näin vältytään kokoonpanon keskeytymisiltä ja turhalta työltä, joka syntyy 

jo kasatun kokonaisuuden purkamisesta, vian etsimisestä ja sen korjaamisesta. (Österholm & 

Tuokko 2001, 34–35) 

 

Vaikka modulaarisen tuoterakenteen on osoitettu parantavan valmistuksen ketteryyttä ja tätä 

kautta yrityksen kykyä reagoida nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön (mm. Jacobs et 

al. 2011, 134), ei Worren et al. (2002, 1133–1135) pidä korkeaa tuotemodulaarisuuden astetta 

välttämättömänä yrityksen hyvälle strategiselle joustavuudelle ja ketteryydelle. 

 

 

4 TUOTTEEN MODULAARISUUS 

 

4.1 Tuotteen standardointi ja modulointi 

 

Sekä moduloinnissa että standardoinnissa on tavoitteena käytettävien nimikkeiden 

toistuvuuden kasvattaminen tuoterakenteita yksinkertaistamalla tai lopputuotevariaatioiden 

määrää rajoittamalla. Käytettävien osien ja komponenttien vakiointi onkin avainasemassa, 

mikäli tarkoituksena on valmistuskustannuksien vähentäminen (Fixson & Clark 2002, 136). 

Modularisoinnin ja standardoinnin termejä käytetään ajoittain ristiin ja niillä tunnutaan 

tarkoitettavan puhekielessä usein samaa asiaa. Sama on havaittavissa myös kirjallisuudessa, 

esimerkiksi Jacobs (2014, 126) toteaa paperissaan termien olevan käsitteinä erottamattomia, 

kun taas mm. Österholmin ja Tuokon (2001, 8) mukaan termien välillä on olennainen ero. Tässä 

työssä modulaarisuus ja standardointi on eritelty kahdeksi eri termiksi, joita on avattu 

tarkemmin seuraavissa alaotsikoissa. 

 

4.1.1 Standardointi 

 

Standardoinnissa toistuvuuden lisääminen lähtee asiakkaille tarjottavan lopputuotevalikoiman 

karsimisesta. Siinä ajatuksena on, että mikäli kysyntä pysyy vakiona ja vaihtoehtoisten 

tarjottavien lopputuotteiden määrän laskee, lopputuotteissa käytettävien vaihtoehtoisten 
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nimikkeiden kokonaismäärä väistämättä laskee. (Österholm & Tuokko 2001, 8–9) Pienempi 

vaihtoehtoisten lopputuotevariaatioiden määrä johtaa myös siihen, että eri tuotteille yhtenäisten 

standardinimikkeiden suunnittelu ja käyttöönotto helpottuu. Standardoinnin ongelmana 

kuitenkin on, että se pakottaa asiakkaat tekemään kompromisseja erilaisten tarpeiden välillä. 

Kuten johdannossa jo aikaisemmin sivuttiin, on tuotteiden räätälöitävyydestä tullut yhtiöille 

merkittävä kilpailutekijä tai jopa toimittajavalintaan vaikuttava kriteeri. (Kratochvil & Carson 

2005, 10)   

 

4.1.2 Modulointi 

 

Moduloinnissa sen sijaan pyritään tunnistamaan kaikki eri asiakasryhmien mahdolliset 

erikoistarpeet ja luomaan niiden pohjalta tuotetarjooma, joka kattaa mahdollisimman laajasti 

kaikki erilaiset asiakastarpeet. Tuoteperheeseen kuuluvien lopputuotteiden varioitavuus 

rajataan kuitenkin kohdistumaan asiakkaille tärkeisiin erikoisvaatimuksiin ja tiettyihin yhtiölle 

strategisiin ominaisuuksiin. (Österholm & Tuokko 2001, 8–9) Modulaarisen lähestymistavan 

ansiosta on eri tuotteille mahdollista hyödyntää yhtenäisiä vakionimikkeitä ja tällä tavoin 

vähentää vaihtoehtoisten osien määrää, kasvattaen tätä kautta jäljelle jäävien osien toistuvuutta. 

Osien määrän vähentämisestä huolimatta asiakkaille pystytään tarjoamaan edelleen laaja 

valikoima erilaisia lopputuotevariaatioita ja asiakas pääsee valitsemaan itselleen parhaiten 

sopivan ratkaisun tarjolla olevista variaatioista. (Duray et al. 2002, 608; Shamsuzzoha 2011, 

25; Coletti & Aichner 2011, 23; Blecker et al. 2009)  

 

 

4.2 Modulaarisuuden eri muodot 

 

Modulaarisuus on käsitteenä hyvin laaja ja sen käsite vaihtelee hieman asianyhteydestä 

riippuen. Gershensonin et al. (2003, 295) mukaan akateemisessa kirjallisuudessa ei ole pystytty 

muodostamaan yksimielisyyttä siitä, miten modulaarisuus tarkalleen ottaen tulisi määritellä. 

Hyvin usein modulaarisuudesta puhuttaessa viitataan tuotemodulaarisuuteen. Se on myös 

näkökulma, josta modulaarisuutta on myös tässä työssä pääsääntöisesti käsitelty. On kuitenkin 

tärkeää tiedostaa, että modulaarisuudella voidaan viitata myös muihin modulaarisuuden 

muotoihin.  Tu et al. (2004, 151) ovat jaotelleet modulaarisuuden seuraavasti:   
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Taulukko 2. Modulaarisuuden tyypit (Tu et al. 2004, 151 mukaan) 

Tuotemodulaarisuus 

Standardoidaan lopputuotteessa käytettäviä osia, komponentteja tai moduuleita, joita eri 

tavoin yhdistelemällä voidaan rakentaa erilaisia lopputuotteita erilaisiin tarkoituksiin.  

Tuotemodulaarisuuden onnistumiselle on äärimmäisen tärkeää tuotteen ympärille oikealla 

tavalla luotu tuotearkkitehtuuri (Gualandris & Kalchschmidt 2013, 5759). 

Prosessimodulaarisuus 

Standardoidaan tuotannon työvaiheita siten, että tuotanto on mahdollista rytmittää nopeasti 

uudelleen tai tuotantoprosessiin on mahdollista lisätä uusia työvaiheita muuttuvien tarpeiden 

mukaisesti. Työvaiheet voidaan jakaa esimerkiksi ”vakioaliprosesseiksi” (standard 

subprocesses) tai ”räätälöitäviksi aliprosesseiksi” (customization subprocesses). Vakio-

aliprosessit ovat samat kaikille kappaleille, kun taas räätälöitävät aliprosessit vaihtelevat eri 

tarpeiden mukaan. Prosessimodulaarisuus sopii erityisesti linjatyyppiseen tuotantoon.    

Dynamic Teaming 

Dynamic Teaming linkittyy vahvasti henkilöstöjohtamisen ympärille. Sen ajatuksena on 

käyttää tiettyjä moduloituja ryhmärakenteita, jotta olemassa olevat tuotantotiimit on helppo 

uudelleenorganisoida tuotteen tai valmistusprosessien muuttuessa. Moduloitavat rakenteet 

voivat liittyä esimerkiksi henkilöiden kyvykkyyksiin tai vastuisiin.  

 

 

4.3 Tuotemodulaarisuus 

 

Yleisen konsensuksen mukaan modulaarinen tuote koostuu standardoiduista 

rakennuspalikoista, eli moduuleista, joita eri tavoin yhdistelemällä saadaan lopputuotteesta 

luotua erilaisia tuotevariaatioita (Jacobs 2014, 125; Gershenson et al. 2003, 295–296). 

Modulaarisuus johtaa usein vakioitujen, eli useissa eri tuotteissa tai tuotevariaatioissa 

käytettävien osien hyödyntämiseen (Tuomi 2004, 255). Yksittäisellä moduulilla taas 

tarkoitetaan usein jonkinlaista osa- tai välikokoonpanoa, mutta se voi myös olla yhtä hyvin 

yksittäinen osa tai komponentti.  
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Moduuleille on suunnitteluvaiheessa määritelty tarkoin vakioidut liityntärajapinnat, joiden 

avulla moduulit yhdistetään toisiinsa. Liityntärajapintojen lisäksi suunnittelussa on otettava 

huomioon moduuleiden tarvitsema tilankäyttö sekä yleisesti moduuleiden 

vuorovaikutussuhteet toisiin tuotteessa käytettäviin moduuleihin. Tärkeää on myös huomioida 

vaikutukset loppukäyttäjiin ja tuotteen käyttöympäristöön. (Kusiak & Huang 1996, 523; 

Sanchez 2002, 9) 

 

Gershensonin et al. (2003, 296) mukaan tuote on sitä modulaarisempi, mitä enemmän eri osia 

tai komponentteja saadaan yhdistettyä moduuleiden ympärille sen sijaan, että ne olisivat 

tuoterakenteessa itsenäisinä nimikkeinä. Baldwin & Clark (1997, 84, 260) puolestaan esittävät 

tuotemodulaarisuuden ajatuksena olevan rakentaa monimutkaisia tuotteita itsenäisten, mutta 

toisiinsa yhteen sopivien osakokoonpanojen kautta, ja modulaarisuuden asteen olevan sitä 

suurempi, mitä enemmän modulaarisesta rakenteesta saadaan ulosmitattua lisäarvoa. Yksi 

eniten viitattu tuotemodulaarisuuden määritelmä lienee kuitenkin Ulrichin & Tungin vuonna 

1991 teoksessa ”Fundamentals Of Product Modularity” esittämä määritelmä, jonka mukaan 

modulaarisuus on eräänlainen tuotesuunnittelun tavoitetila, jossa lopputuote koostuu erilaisista 

moduuleista. Käytettävät moduulit on suunniteltu lopputuotteelta vaadittavien 

toiminnallisuuksien ympärille siten, että yksi moduuli toteuttaa lähtökohtaisesti yhtä toimintaa, 

samalla kun lopputuotteessa olevien eri moduuleiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet on 

minimoitu. (Gershenson et al. 2003, 298)  

Hyvin samanlaisen määritelmän antavat Campagnolo & Camuffo (2009, 259), joiden mukaan 

modulaarisuus on suunnittelustrategia, jossa tarkoituksena on välttää moduulien tai osien 

keskinäisiä riippuvuus- tai vuorovaikutussuhteita. Heidän esittämänsä ajatuksen mukaan 

modulaarisuuden aste on sitä suurempi, mitä enemmän modulaarisesta rakenteesta on saatavilla 

hyötyjä integraaliseen tuotearkkitehtuuriin nähden Campagnolo & Camuffo (2009, 260).  

 

Käytännössä tuotteen modulointi tarkoittaa siis tuotteen jakamista standardoituihin 

moduuleihin sekä yhteisen tuotealustan kehittämistä moduuleiden hyödyntämistä ja yhdistelyä 

varten. Se on tehokas tapa pilkkoa monimutkaiset tuotteet yksinkertaisempiin ja helpommin 

hallinnoitaviin osakokonaisuuksiin ja tätä kautta laskea lopputuotteen monimutkaisuutta. 

(Baldwin & Clark 1997, 87; Gualandris & Kalchschmidt 2013, 5761; 5766; Österholm & 

Tuokko 2001, 13).  
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Yhtiöillä on erilaisia tarpeita ja kriteereitä sille, millä tavoin lopputuotteet jaetaan moduuleiksi. 

Modulointia ohjaavat esimerkiksi yhtiön sisäiset strategiset päätökset, taloudelliset tavoitteet, 

lopputuotteen tekniset ratkaisut, sekä yrityksen toimintaympäristö, tuotteen elinkaari ja muut 

tuotteelle asetetut erikoisvaatimukset. (Österholm & Tuokko 2001, 8; 13-14; Tu et al. 2004, 

160) Kuten jo aikaisemmin on todettu, moduulit pyritään lähtökohtaisesti suunnittelemaan 

siten, että ne ovat toiminnallisesti mahdollisimman vähän vuorovaikutuksessa keskenään ja 

ideaalisessa tilanteessa yksi moduuli vastaankin vain yhdestä lopputuotteen toiminnallisesta 

ominaisuudesta. Minimaalisen keskinäisen vuorovaikutuksen seurauksena tuotetta ja sen 

ominaisuuksia on mahdollista räätälöidä yksittäisiä moduuleita vaihtamalla ilman, että 

muutokset vaikuttaisivat lopputuotteen muihin toimintoihin tai ominaisuuksiin toimintaan. 

(Österholm & Tuokko 2001, 7–8; Mikkola 2003, 411; Shamsuzzoha 2011, 27) Esimerkiksi 

auton kattolevyn voidaan ajatella olevan moduuli, jonka toiminnallinen tehtävä on suojata 

kuljettajaa ja auton sisätiloja tuulelta ja sateelta. Kattolevyn vaihtaminen kattoikkunalliseen 

malliin tai kattolevyn poistaminen kokonaan ei kuitenkaan vaikuttaisi auton muihin 

toimintoihin, kuten matkustajien liikuttamiseen, millään tavallaan. Koko modulaarisen 

tavoitteena onkin saada aikaan tuoterakenne, jossa lopputuotetta voidaan varioida yksittäisiä 

moduuleita muuttamalla ilman, että muutoksella on vaikutuksia muuhun tuoterakenteeseen 

(Ericsson & Erixon 1999, 5).  

 

4.4 Tuotemodulaarisuuden järjestelmätyypit 

 

Eri lähteet erottelevat tuotemodulaarisuuden erilaiset järjestelmätyypit melko samalla tavoin, 

mutta järjestelmätyyppien jaottelussa esiintyy eroja eri lähteiden välillä. Esimerkiksi Kusiakin 

ja Huangin (1996, 523) esittelemässä jaossa, joka perustuu Ulrichin ja Tungin (1991) jakoon, 

tuotemodulaarisuus on jaettu kolmeen eri kategoriaan.  

 

1. Komponenttienvaihtomodulaarisuus  

 

Tuote koostuu vakioidusta perusosasta eli perusmoduulista sekä siihen kiinnitettävistä 

variointikomponenteista. Perusmoduuli pysyy kaikissa tuoteperheen eri tuotteissa vakiona ja 

asiakas- tai tuotekohtainen variointi toteutetaan vaihtuvien variointikomponenttien avulla.  

Käytettävien variointimoduuleiden kokonaismäärä on ennalta määrätty. 
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Komponenttienvaihtomodulaarisuutta hyödynnetään esimerkiksi Volkswagen -konsernissa 

(Kratochvil & Carson 2005, 86). Volkswagen -konserni hyödyntää useissa eri brändiensä 

automalleissa yhteistä pohjalevyratkaisua.   

 

 

Kuva 9 Komponenttienvaihtomodulaarisuus (Kratochvil & Carson 2005, 86) 

 

 

 

2. Komponenttienjakomodulaarisuus  

 

Tuote koostuu vaihtuvasta perusosasta ja eri tuotteiden välillä vakioiduista 

variointikomponenteista. Tuotevariointi toteutetaan perusosaa vaihtamalla. Myös 

komponenttienjakomodulaarisuudessa käytettävien moduuleiden kokonaismäärä on ennalta 

määrätty. Tätä modulaarisuuden tyyppiä käytetään yleisesti esimerkiksi kulutuselektroniikassa 

ja autoteollisuudessa (Kratochvil & Carson 2005, 86). 

 

 

Kuva 10 Komponenttienjakomodulaarisuus (Kratochvil & Carson 2005, 86) 

 

3. Väylämodulaarisuus  

 

Väylämodulaarisuudessa moduuliin voidaan standardirajapintojen avulla yhdistää erilaisia 

moduuleita tai komponentteja. Toisin kuin komponenttienvaihto- ja -jakomodulaarisuudessa, 

liitettävien moduuleiden tai komponenttien määrää tai niiden liittämispaikkaa ei ole ennalta 

määrätty, vaan niitä voidaan muuttaa asiakastarpeen mukaan. Väylämodulaarisuutta 

hyödynnetään tyypillisesti esimerkiksi tietokoneissa (Kratochvil & Carson 2005, 87). 
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Kuva 11 Väylämodulaarisuus (mukaillen Salvador et al. 2002, 552) 

 

 

Österholmin ja Tuokon (2001, 10–11) esittämä jako pitää sisällään myös edellä esitellyt 

kategoriat, mutta se on kokonaisrakenteeltaan hieman erilainen Kusiakin ja Huangin esittämään 

jaotteluun verrattuna. Tässä jaottelussa komponenttienvaihto- ja -jakomodulaarisuus ovat osa 

laajempaa pääryhmää, jota kutsutaan paikkamodulaarisuudeksi. Lisäksi tässä jaossa on esitelty 

kokonaan uusi pääryhmä nimeltä lohkomodulaarisuus. Jako on esitetty kokonaisuudessaan 

seuraavasti:  

 

1. Paikkamodulaarisuus 

 

Paikkamodulaarisuudessa eri moduulityyppejä pystytään kiinnittämään standardoituja 

rajapintojen hyödyntäen toisiinsa tietyissä ennalta määrätyissä asennoissa. 

Paikkamodulaarisuus jakautuu vielä kolmeen alaluokkaan:  

1.1. komponenttienvaihtomodulaarisuus, jossa erilaisia variointikomponentteja voidaan 

yhdistää yhteen kaikille variaatioille yhteiseen perusosaan 

1.2. komponenttienjakomodulaarisuus, jossa standardoituja variointikomponentteja tai 

moduuleita voidaan käyttää useassa eri perusosassa 

1.3. parametrinen modulaarisuus, jossa yhdistetään sekä standardikomponentteja että 

parametrisoitavissa olevia komponentteja. Parametrisoitavat komponentit 

mahdollistavat sen, että esimerkiksi tuotteen pituutta pystytään muuttamaan.  
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Kuva 12 Parametrinen modulaarisuus (mukaillen Salvador et al. 2002, 552) 

 

 

1.4. yhdistelmämodulaarisuus on kaikkein kehittynein paikkamodulaarisuuden muoto 

yhdistäen sisäänsä kaikki kolme aikaisemmin esiteltyä paikkamodulaarisuuden 

muotoa.  

 

Kuva 13 Yhdistelmämodulaarisuus (mukaillen Österholm & Tuokko 2001, 11) 

 

Esitellyistä tyypeistä komponenttienvaihtomodulaarisuus on tehokas ja yksinkertainen tapa 

toteuttaa tuotteiden modularisointi. Mikäli lopputuotteet ovat rakenteeltaan monimutkaisia, tai 

vaihtoehtoisten tuotevariaatioiden määrä tai lopputuotteiden valmistusvolyymi kasvavat 

suuriksi, on puolestaan yhdistelmämodulaarisuus usein kokonaissuorituskyvyn kannalta paras 

ratkaisu. (Salvador et al. 2002, 569–570)  

 

2. Lohkomodulaarisuus 

 

Lohkomodulaarisuudessa lopputuotteet muodostuvat erilaisista moduuleista, joita voidaan 

yhdistellä melko vapaasti keskenään halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Erilaisten 

moduuleiden yhdistely erilaisiin asentoihin ja paikkoihin on mahdollista standardoitujen 

rajapintojen ja muotojen avulla. Hyvänä esimerkkinä lohkomodulaarisuudesta toimivat Lego-

palikat.   
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Kuva 14 Lohkomodulaarisuus (mukaillen Österholm & Tuokko 2001, 11) 

 

3. Väylämodulaarisuus 

Väylämodulaarisuudessa lopputuote muodostuu erilaisista vaihdeltavista variointimoduuleista 

sekä vakioidusta perusosasta, johon variointimoduulit kiinnitetään. Käytettävien 

variointimoduulien määrää ei kuitenkaan ole välttämättä ennalta määrätty. Moduuleiden ja 

perusosan rajapinnat on standardoitu, jonka ansiosta perusosaan pystytään kiinnittämään 

asiakastarpeesta riippuen tietty määrä halutunlaisia moduuleita, haluttuun järjestykseen. 

 

 

5 MODULAARISEN TUOTERAKENTEEN HYÖDYNTÄMINEN 

OSANA LIIKETOIMINTAA 

 

Tässä kappaleessa esitellään, millä tavoin ja minkälaisten haasteiden ratkaisemiseksi yritykset 

voivat hyödyntää modulaarista tuoterakennetta. Ensimmäisenä kuvataan 

liiketoimintaympäristössä tapahtunut murros, joka on osaltaan johtanut tarpeeseen hyödyntää 

modulaarisuutta osana toimintaa. Lisäksi kuvataan keskeisiä haasteita, joihin yritysten on 

pyrittävä löytämään ratkaisu sekä ominaisuuksia, joita menestyviltä yrityksiltä nykyaikana 

vaaditaan. Tämän jälkeen esitellään kaksi konkreettista tapaa hyödyntää modulaarisuutta sekä 

esitellään, miten näitä hyödyntämällä pystytään ratkaisemaan kuvattuja haasteita.  

 

5.1 Liiketoimintaympäristön murros 

 

Liiketoimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. Parantuneiden 

tietoliikenne- ja logistiikkayhteyksien seurauksena erilaiset geopoliittiset esteet ovat 

vähenevissä määrin este onnistuneelle liiketoiminnalle, ja yhtiöiden on ollut helppoa levittää 

toimintaansa yhä uusille markkina-alueille, tavoitella uusia asiakkuuksia ja kasvattaa 
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liiketoimintaa (Österholm & Tuokko 2001, 6). Globalisaation seurauksena myös 

vaihtoehtoisten toimijoiden määrä on lisääntynyt ja kilpailu eri toimijoiden välillä kiristynyt 

merkittävästi. (Sanchez & Collins 2001, 645)  

 

Samaan aikaan asiakkaista on tullut entistä hintatietoisempia ja vaativampia. Asiakkaat vaativat 

yhä lyhyemmällä toimitusajalla yhä räätälöidympiä, omannäköisempiään ja juuri heidän omiin 

tarpeisiinsa sopivia tuotteita ja ratkaisuita vakioratkaisuiden sijaan. Asiakaskohtainen 

räätälöinti on johtanut tuotevalikoimien kasvamiseen ja tuotteiden monimutkaistumiseen. 

Tämä on tehnyt tuoterakenteiden ja tuoteperheiden hallittavuudesta vaikeampaa ja näkynyt 

yrityksien laskevana sisäisenä tehokkuutena (Ericsson & Erixon 1999, 1). Edellä mainitut 

haasteet ovat osasyy sille, että kiinnostus modulaarisesti suunniteltuja tuotteita kohtaan ja 

kasvanut yritysten keskuudessa. (Österholm & Tuokko 2001, 6; Coletti & Aichner 2011, 25 ; 

Tu et al. 2004, 147)  

 

Myös liiketoiminnan syklit ovat muuttuneet entistä nopeammiksi (Blecker et al. 2009, 1–2). 

Asiakkaat vaativat jatkuvasti entistä nopeampia läpimenoaikoja ja toisaalta heidän tarpeensa 

myös muuttuvat entistä nopeammin. (Österholm & Tuokko 2001, 6 ; Ericsson & Erixon 1999, 

1) Menestyäkseen toimittajayritysten on pystyttävä ketterästi reagoimaan muuttuvaan 

liiketoimintaympäristöön ja muuttuviin asiakastarpeisiin, pyrkien samalla tyydyttämään nämä 

muuttuvat tarpeet mahdollisimman tehokkaasti. Parhaiten loppuasiakkaan tarpeet pystyttäisiin 

tyydyttämään yksinomaan asiakkaiden tarpeiden mukaan tarkoin räätälöidyllä tuotteella. 

Räätälöinnillä on kuitenkin myös kääntöpuolensa, sillä tällaisten täysin yksittäisen asiakkaan 

tarpeisiin kustomoitujen tuotteiden suunniteltu ja valmistus on pääsääntöisesti hyvin hidasta ja 

kallista. Tämä johtaa usein pitkiin läpimenoaikoihin (Coletti & Aichner 2011, 28) ja vaikuttaa 

myös negatiivisesti valmistavan yrityksen tuloksentekokykyyn. Vaikka tuotteiden 

asiakaskohtainen räätälöitävyys on keino erottua muista toimijoista ja yksi yrityksen 

mahdollisista kilpailutekijöistä, ei räätälöinti itsessään lisää tuotekonstruktion tai tuoteperheen 

konkreettista arvoa toimittajayrityksen näkökulmasta. Näin ollen voidaan todeta, etteivät 

suunnitteluresurssit välttämättä ole tällaisessa tilanteessa kaikkein tehokkaimmassa 

mahdollisessa käytössä. (Kratochvíl & Carson 2005, 5; Ericsson & Erixon 1999, 1)  
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Jotta yritykset pystyvät säilyttämään kilpailuasemansa tässä muuttuneessa ja haastavassa 

toimintaympäristössä, on niiden pystyttävä sopeutumaan sekä muuttuvaan 

markkinatilanteeseen, että asiakkaiden erikoisvaatimuksiin. (Österholm & Tuokko 2001, 6). 

Yrityksien on siis pystyttävä tarjoamaan asiakkailleen laaja tuotevariaatioiden määrä, samalla 

kuitenkin huolehtien lyhyestä toimitusajasta ja hyvästä kannattavuudesta. (Kratochvíl & Carson 

2005, 10, Österholm & Tuokko 2001, 6) 

 

5.2 Tuotemodulaarisuus vastauksena liiketoimintaympäristön murrokseen 

 

Ennalta määrätyistä ja vakioiduista osakokonaisuuksista koostuvan rakenteen ansiosta 

modulaarista tuoterakennetta hyödyntävien tuotteiden suunnittelu ja valmistus on melko nopeaa 

ja yksinkertaista. Tämä näkyy tilaus-toimitusprosessissa kasvavana joustavuutena ja 

kustannussäästöinä (Mikkola 2003, 441). Modulaarisen tuotealustan avulla suunnitellut tuotteet 

ovat tyypillisesti rakenteeltaan ei-modulaarisia tuotteita yksinkertaisempia, mikä tekee niiden 

toimitusketjun hallinasta ja ohjauksesta helpompaa (Baldwin & Clark 1997, 87).  

 

Tuotemodulaarisuus antaa lisäksi valmistavalle yritykselle mahdollisuuden hyödyntää 

toiminnassaan vakioituja osia rajoittamatta samalla loppuasiakkaille tarjottavien 

tuotevariaatioiden määrää. (Salvador et al. 2002, 564; Jacobs et al. 2011, 125; Danese & 

Filippini 2010, 1192) Vakioitujen liityntärajapintojen ansiosta eri moduuleita voidaan 

yhdistellä keskenään ja niistä voidaan rakentaa halutunlaisia lopputuotteita muuttuvien 

asiakastarpeiden mukaisesti. (Baldwin & Clark 1997, 259; Sanchez 2001, 647). Suuri 

tuotevariaatioiden määrä taas voi auttaa yritystä kasvattamaan markkinaosuuttaan ja tätä kautta 

myös liikevoittoaan (Worren et al. 2002, 1136). Modulaarisuutta hyödyntävien yrityksien 

taloudellisen suorituskyvyn onkin huomattu olevan usein parempi kuin tuoteräätälöintiin 

keskittyvillä verrokkiyrityksillä  (Lehtovaara et al. 2011, 566). Kuten nähdään, modulaarinen 

tuoterakenne vastaa hyvin murroksessa olevan liiketoimintaympäristön tuomiin uusiin 

haasteisiin. Muutamat kirjoittajat, kuten Worren et al. (2020, 1136) ja Jacobs et al. (2007, 1062-

1064) pitävätkin modulaarisuutta enenevissä määrin jopa edellytyksenä yhtiöiden 

kilpailukyvylle.  
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5.3 Konfigurointi 

 

Modulaarinen tuoterakenne ja yhteinen tuotealusta mahdollistavat lopputuotteiden 

konfiguroinnin erilaisten asiakastarpeiden mukaan. Konfiguroinnissa tarkoituksena on valita 

kaikista modulaarisessa järjestelmässä tarjolla olevista varianteista se varianttien kokonaisuus, 

joka kulloinkin parhaiten täyttää olemassa olevan asiakastarpeeseen (Jenssen et al. 2012, 2). 

Asiakkaiden kyky vaikuttaa hankittavaan lopputuotteeseen lisää tyypillisesti 

asiakastyytyväisyyttä ja parantaa myyntivaiheessa yritysten kilpailuasetelmaa. Konfigurointia 

varten on luotu työkaluja, eli konfiguraattoreita. Ne ovat tietokoneohjelmia tai tietojärjestelmiä, 

joiden avulla käyttäjä voi muodostaa erilaisia tuotevariaatioita käytettävissä olevia moduuleita 

ja komponentteja yhdistelemällä. Konfiguraattorit sisältävät paljon tietoa muun muassa tarjolla 

olevien osien ominaisuuksista, keskinäisistä yhteensopivuuksista sekä vuorovaikutussuhteista. 

Ne tyypillisesti myös estävät käyttäjää muodostamasta sellaista lopputuotevariaatiota, joiden 

valmistaminen tai toiminta ei ole teknisesti mahdollista. Ennen kaikkea ne visualisoivat erilaiset 

tarjolla olevat vaihtoehtoiset variaatiot ja mahdollistavat erilaisten variaatioiden kokeilemisen 

”trial-and-error” -periaatteella mukaisesti (Von Hippel 2005, 154–155).   

 

Konfiguraattoreiden avulla käyttäjän on helppo testata erilaisia mahdollisia tuotevariaatioita ja 

vertailla eri vaihtoehtojen vaikutuksia tuotteen hintaan ja suorituskykyyn optimaalisen 

kokonaisratkaisun löytämiseksi. Eri sidosryhmät pystyvät myös konfiguraattorin avulla 

helposti tarkastella erilaisten valintojen vaikutuksia omasta perspektiivistään (Shamsuzzoha 

2011, 28). Esimerkkinä voidaan ottaa tilanne, jossa asiakasyritys haluaa kustomoida 

hankittavaa laitetta tuottavuustason saavuttamiseksi. Konfiguraatio-ohjelmaan luotujen 

konfigurointimallien avulla ohjelmasta voidaan tarkastaa, miten muutos vaikuttaa esimerkiksi 

hankittavan tuotteen hintaan, käyttökustannuksiin tai kokonaissuorituskykyyn. Samalla se voi 

tarjota esimerkiksi tilankäyttösuunnittelusta kiinnostuneelle henkilölle tietoa siitä, miten 

halutut muutokset mahdollisesti vaikuttaisivat esimerkiksi laitteen materiaalivalintoihin tai 

päämittoihin. Vastaavasti kunnossapidosta kiinnostunut henkilö voisi nähdä, miten muutos 

vaikuttaisi komponenttien kestävyyteen tai laitteen huoltoväliin.  

 

Asiakasrajapinnassa käytettynä konfiguraattorit voivat myös lisätä käyttäjälähtöistä 

innovaatiota. Suunnitellessaan omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivia tuotteita, käyttäjät tarjoavat 
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valmistajille arvokasta dataa siitä, minkälaisia ominaisuuksia loppukäyttäjät tuotteiltaan 

haluavat. On mahdollista, että yksittäisen asiakkaan tarpeesta voidaan monistaa suurta 

tulevaisuuden asiakasryhmää hyödyttävä uusi tuoteratkaisu tai tuoteominaisuus. (Von Hippel 

2005, 128–130)    

 

Tuotteiden konfiguroinnin seurauksena tieto asiakkaalle myydystä kokonaisuudesta pystytään 

tarkasti ja tehokkaasti siirtämään myös eri sidosryhmille esimerkiksi toimitusketjuun. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupan allekirjoituksen jälkeen voidaan jo ilman erillistä 

projektisuunnittelua tarkasti tietää, millaisia osakokonaisuuksia ja materiaaleja lopputuotteessa 

tullaan esimerkiksi tarvitsemaan.  

 

 

5.4 Tuotteiden massaräätälöinti 

 

Tuotteiden massaräätälöinti on ehkä merkittävin yksittäinen menetelmä, jossa modulaarista 

tuoterakennetta päästään hyödyntämään käytännössä (Duray et al. 2002, 607–608). Se on 

tuotantostrategia, jossa yhdistyvät samaan aikaan yksittäistuotannon laaja tuotevariaatioiden 

määrä ja hyvä räätälöitävyys, sekä sarjavalmistuksen matalahkot kappalekohtaiset 

valmistuskustannukset, lyhyehköt läpimenoajat ja tasainen laatu. Nimestään huolimatta se sopii 

hyvin myös liiketoimintaan, jossa valmistetaan yksittäiskappaleita tai hyvin pieniä sarjoja 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti (Von Hippel 2005, 163). Usein massaräätälöinti yhdistetään 

vain fyysisiin tuotteisiin, mutta sitä voidaan soveltaa myös palveluiden tuottamiseen. (Coletti 

& Aichner 2011, 24) Massaräätälöintiä pidettiin pitkään vain isoille ja globaaleille yhtiöille 

soveltuvana, mutta 2000-luvulla strategiaa on alettu paremmin ymmärtää ja sen hyödyllisyys 

on tunnistettu kaikenkokoisissa yrityksissä (Kratochvíl & Carson 2005, 4). 

 

Modulaariset tuotteet sopivat erityisen hyvin massaräätälöintiin, sillä modulaarisessa 

tuoterakenteessa lopputuotteissa käytettävät vaihtoehtoiset osat, osakokoonpanot ja 

komponentit on vakioitu. Huolellisesti suunnitellussa modulaarisessa tuoterakenteessa 

pienehköllä osa- tai komponenttivariaatioiden määrällä pystytään toteuttamaan 

lopputuotetarjooma, jolla on mahdollista tyydyttää lähes kaikki erilaiset loppukäyttäjien 

tarpeet. Samalla vakio-osien hyödyntäminen lopputuotteissa lisää osien toistuvuutta ja sitä 
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kautta osavalmistuksessa päästään enenevissä määrin hyödyntämään tyypillisesti 

sarjavalmistukselle ominaista suuruuden ekonomiaa silloinkin, kun varsinaisten 

lopputuotteiden toistuvuus ei itsessään ole kovin korkea. (Duray et al. 2000, 607 ; Kratochvíl 

& Carson toteavat 2005, 5-6).  

 

Useat rannekellot ovat esimerkkejä tuotteista, joiden tuoterakenne on tyypillisesti 

modularisoitu, ja joita valmistetaan usein massaräätälöintiä hyödyntäen. Ostajat voivat 

räätälöidä omanlaisensa rannekellon tuotekonfiguraattorin avulla valitsemalla itselleen 

esimerkiksi sopivimman vaihtoehdon tarjolla olevista koneistoista, kellotauluista, viisareista 

sekä rannekkeista. (Von Hippel 2005, 163) Konfiguraattorin avulla käyttäjä voi testata erilaisia 

yhdistelmiä ja esimerkiksi nähdä, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat tuotteen hintaan. 

Räätälöinnin jälkeen ostaja tilaa haluamansa konfiguraation valmistajalta, joka kasaa tilatun 

lopputuotteen annettujen ohjeiden mukaan.   

 

Tietyissä erittäin edistykselliselle tasolle viedyissä massaräätälöinnin ja modulaarisuuden 

tapauksissa näitä ennalta määrättyjä standardinimikkeitä, tai niin sanottuja rakennuspalikoita, 

voidaan yhdistellä lähes mielivaltaisesti keskenään erilaisten lopputulosten saavuttamiseksi 

(Kratochvíl & Carson 2005, 10,23). Ääriesimerkkejä tämän kaltaisesta massaräätälöinnistä ovat 

erilaiset Lego-tuotteet, sillä erilaisia Lego-palikoita eri tavoin yhdistelemällä voidaan teoriassa 

rakentaa rajaton määrä erilaisia lopputuotevariaatioita.  

 

Massaräätälöinnin strategia siis sopii liiketoimintaympäristöön, jossa tavoitellaan tuotteiden 

lyhyehköä läpimenoaikaa ja tiettyä kustannustehokkuuden tasoa, mutta jossa pyritään kuitenkin 

täyttämään erilaiset asiakaskohtaiset tarpeet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Blecker et 

al. 2009, 2; Coletti & Aichner 2011, 23; Kratochvil & Carson 2005 10; Piller. & Tseng M. 

2010, 1) Strategian keskiössä on tuotteen modulaarinen tuotearkkitehtuuri ja moduuleille 

yhteinen tuotealusta, jotka mahdollistavat tuotteiden konfiguroinnin ja tätä kautta vakioitujen 

osien ja moduulien hyödyntämisen.  (Rocha et al. 2015, 4919–4922; Shamsuzzoha 2011, 25–

26). Asiakas saa konfiguroitua lopputuotteen sopimaan ominaisuuksiltaan mahdollisimman 

tarkasti tämän omiin tarkoituksiin sopivaksi, samalla kun standardoidun moduulikirjaston 

ansiosta toimittaja voi valmistaa tuotteen resurssitehokkaasti hyödyntäen osien 
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skaalautuvuudesta saavutettavia mittakaavaetuja.  (Coletti & Aichner 2011, 28–29; Duray et al. 

2000, 605-606)  

 

 

 

6 MODULAARISEN TUOTERAKENTEEN VAIKUTUKSET 

LIIKETOIMINTAAN 

 

Modulaarisen tuoterakenteen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan on selvitetty 

kirjallisuuskatsauksen avulla. Lähdeaineistona on käytetty pääsääntöisesti kansainvälisissä alan 

lehdissä julkaistuja tutkimuspapereita. Seuraavissa kappaleissa on esitetty yhteenveto 

kirjallisuuskatsauksen havainnoista. Kokonaisuudessaan kaikki poimitut havainnot on listattu 

liitteessä 1. 

 

 

6.1 Modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan 

 

Kirjallisuudesta löytyy lukuisia viitteitä modulaarisen tuoterakenteen liiketoimintaa 

positiivisesti tukevista vaikutuksista. Tällaisia vaikutuksia ovat esimerkiksi laskevat 

valmistuskustannukset, laskevat varastotasot, laaja tuotetarjooma, lyhentyvät tilaus-

toimitusprosessin läpimenoajat, parantuva laatu, parantuva yhteistyö avaintoimittajien kanssa, 

parantuva sisäisten prosessien tehokkuus ja kasvava jälkimarkkinapotentiaali.  

 

Laskevat kustannukset 

Yleisen konsensuksen mukaan modulaarisuus vähentää kokonaisuudessaan toiminnan 

kustannuksia (Jacobs et al. 2007, 1048; Sabry 2016, 68–70). Laskevat kustannukset taas 

parantavat toiminnan kannattavuutta. Modulaarisuus lisää käytettävien osien ja komponenttien 

toistuvuutta ja mahdollistaa erilaisten mittakaavaetujen hyödyntämisen esimerkiksi 

hankinnassa ja valmistuksessa (mm. Gershenson et al. 2003, 303-305 ; Sanchez & Collins 2001, 

649 ; Kusiak 2002, 224) Kuten kappaleessa 2.2 ja 2.2.1 esiteltiin, voidaan hankinnalla vaikuttaa 

merkittävästi yhtiön tuloksentekokykyyn.  
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Matalammat varastotasot 

Nimikkeiden vakioinnin seurauksena vaihtoehtoisten varastoitavien nimikkeiden määrä laskee 

(Sanchez 2002, 11). Tämä voi vaikuttaa positiivisesti varastointikustannuksiin ja 

käyttöpääoman tarpeeseen (Meyer & Mugge 2001, 35). Laskeva vaihtoehtoisten nimikkeiden 

määrä laskee myös tarvittavia varmuusvarastotasoja (Jacobs et al. 2007, 1050). Alhaisten 

varastotasojen vaikutus on avattu tarkemmin kappaleessa 2.2.1. 

 

Kattava tuotetarjooma 

Useassa lähteessä (mm. Salvador et al. 2002, 549–550; Sanchez & Collins 2001, 649; Fixson 

2002, 131) todetaan, että käytettävien osien vakioinnista huolimatta modulaarisuus 

mahdollistaa loppuasiakkaille tarjottavan tuotevalikoima kasvattamisen. Asiakkaat vaativat 

entistä enemmän juuri heidän omiin tarpeisiinsa optimoituja tuotteita, jonka seurauksena 

laajasta tuotevalikoimasta tai tuotteiden räätälöitävyydestä tullut monilla aloilla kilpailuedun 

lähde tai lähes pakollinen menestymisen edellytys (Kratochvíl & Carson 2005, 10). 

Variointikomponentteja tai moduuleita eri tavoin yhdistelemällä pystytään muodostamaan 

erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja lopputuotevariaatioita. Lopputuotevariaatioiden määrä 

ei itsessään ole merkittävää, tärkeintä on, että tarjolla olevilla variaatioilla pystytään 

tyydyttämään mahdollisimman laajasti kaikki tunnistetut loppukäyttäjien tarpeet. Kappaleessa 

5 on esitetty tarkemmin, millaisten sovellusten avulla erilaisten asiakastarpeiden tyydyttäminen 

modulaarisuutta hyödyntämällä on mahdollista. 

 

Lyhentyvä tilaus-toimitusprosessin läpimenoaika 

Työn johdannossa kuvattiin, kuinka muuttuva toimintaympäristö on lisännyt toimitusaikojen 

merkitystä osana asiakkaiden ostopäätöksiä. Modulaarinen ja vakioitu tuoterakenne 

mahdollistaa lopputuotteelle pääsääntöisesti täysin räätälöityä tuotetta lyhyemmän 

kokonaisläpimenoajan. (Coletti & Aichner 2011, 28). Lyhyempi läpimenoaika on seurausta 

tuotteessa käytettävien nimikkeiden toistuvuudesta. Kun hyödynnetään jo kertaalleen 

suunniteltuja ja hyväksi todettuja komponentteja, osia ja osakokoonpanoja, ei niitä tarvitse 

suunnitella joka kerta uudelleen. Myös tuotteen valmistustuntien pitäisi laskea osien tullessa 

toistuvuuden seurauksena valmistajille tutuiksi. (Gershenson et al. 2003, 305) Osien 

valmistukselle on tällöin olemassa valmiit työstöohjelmat, ja tuotteen kokoonpanovaiheessa 

tutut konstruktion nopeuttavat kokoonpanotyötä.    
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Tuotteen jako pienempiin toisistaan riippumattomiin osakokonaisuuksiin ja 

osakokonaisuuksien keskinäisten vuorovaikutussuhteiden minimointi laskee tuotteiden 

monimutkaisuutta. (Baldwin & Clark 1997, 87 ; Gualandris & Kalchschmidt 2013, 5791;5766) 

Yksinkertaisempi tuoterakenne helpottaa tuoterakenteen hallintaa sekä suunnittelun ja 

valmistuksen koordinointia. Eri osakokonaisuuksia on tällöin mahdollista suunnitella 

samanaikaisesti useassa eri suunnittelutiimissä, valmistaa useassa eri toimipisteessä tai siirtää 

kokonaan alihankintaan ilman, että komplikaatioriski muodostuu liian korkeaksi. (Ericsson & 

Erixon 1999, 5; Österholm & Tuokko 2001, 7) Lopputuotteiden rinnakkainen suunnittelu ja 

niissä käytettävien osien ja osakokoonpanojen rinnakkainen valmistus ovatkin merkittäviä 

ajureita tuotteiden läpimenoaikojen lyhentämisessä (mm. Shamsuzzoha 2011, 26–28; Jacobs et 

al. 2007, 1062, 1051).  

 

Lyhyt tuotteiden markkinoille tuloaika mahdollistaa puolestaan suuremmat tuotot. Asiakkaat 

ovat usein valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän, mikäli vaihtoehtoisia 

ratkaisuita ei ole lainkaan tarjolla. Tuotteista saatavat katteet lähtevät usein laskemaan ajan 

myötä tarjonnan kasvaessa ja markkinoiden kypsyessä. Österholm & Tuokko 2001, 6)  

 

Parantuva laatu 

Modulaarisuudella on positiivinen vaikutus laaduntuottokykyyn (Jacobs et al. 2007, 1062; 

Rocha et al. 2015, 4919). Merkittävimmät syyt laadun parantumisen taustalla ovat tuotteiden 

toistuvuuden lisääntyminen (Duray et al. 2000, 607; 611) ja moduulirakenteen tuoma 

mahdollisuus testata yksittäisiä moduuleita ennen loppukokoonpanoa (Gerhenson et al. 2003, 

303). Moduuleiden välisten vuorovaikutussuhteiden laskiessa myös mahdollisten vikojen 

jäljittäminen helpottuu ja virheiden korjaaminen on nopeampaa. (Ericsson & Erixon 1999, 17–

18; Lau et al. 2007, 1052–1053) Laadun merkitystä liiketoiminnalle on avattu tarkemmin 

kappaleissa 2.2.1. ja 2.3.2. 

 

Parantuva sisäisten prosessien tehokkuus 

Muun muassa Jacob et al. (2007, 1050–1051, Sabry (2016, 68–70) ja Lau et al. (2007, 1052-

1053) toteavat modulaarisuuden lisäävän sekä toiminnan strategista että operatiivista 

joustavuutta. Kasvava joustavuus antaa yritykselle esimerkiksi kyvyn reagoida myöhäisiin 
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tuotemuutoksiin tai valmistuskapasiteetin vaihteluihin. Se laskee myös riippuvuutta yksittäisiin 

toimittajiin ja tätä kautta vähentää toimittajariskiä (Gualandris & Kalchschmidt 2013, 5766). 

 

Vakioidut tuoterakenteet parantavat tuotannon ennustettavuutta, tarkentavat 

tuotannonsuunnittelua ja mahdollistavat erilaisten valmistusprosessien vakioinnin (Jacobs et al. 

2007, 1051; Jacobs et al. 2011, 133–134; Gualandris & Kalchschmidt 2013, 5760) Tämän 

seurauksena tuotannon tehokkuus nousee ja tarkemman tuotannonsuunnittelun seurauksena 

kapasiteetin käyttöasteen ja tuottavien työtuntien määrän voidaan ainakin olettaa kasvavan. 

Oman valmistuksen suorituskyvyn vaikutusta yrityksen suorituskykyyn on avattu kappaleessa 

2.3.2. 

 

Osien toistuvuuden kasvaessa myös tuotantolaitteistoa ja erilaisia valmistuksessa käytettäviä 

työkaluja ja kiinnittimiä voidaan yhtenäistää. Tämä vähentää erilaisten vaihtoehtoisten 

työkalujen määrää ja laskee tuotantovälineisiin sitoutuneen pääoman määrää. (Sabry 2016, 

55; Meyer & Mugge 2011, 37; Österholm & Tuokko 2001, 34). 

  

Kasvava jälkimarkkinapotentiaali 

Modulaarinen tuoterakenne pidentää tuotteen elinkaarta. Minimaalisten moduuleiden välisten 

vuorovaikutussuhteiden seurauksena yksittäisiä moduuleita tai komponentteja on mahdollista 

päivittää jälkikäteen ilman, että koko tuoterakenne joudutaan uusimaan (Kratochvíl & Carson 

2005). Vakioitujen rajapintojen ansiosta eri osakokonaisuuksien vaihtamisesta tulee 

yksinkertaisempaa, jolloin tuotteisiin voidaan päivittää jälkikäteen uusia suorituskykyisempiä 

komponentteja tai moduuleita pienemmällä vaivalla. (Gershenson et al. 2003, 303; Kusiak 

2002, 224, Ericsson & Erixon 1999, 17–18) Nämä tekijät lisäävät mahdollisuuksia erilaiseen 

jälkimarkkinamyyntiin.  

 

Muut positiiviset vaikutukset 

Muita kirjallisuudesta esille nousseita modulaarisuuden positiivisia vaikutuksia olivat 

kustomoitavuuden seurauksena kasvava hinnoitteluvoima (Jacobs et al. 2011, 133–135), 

kasvava asiakastyytyväisyys (Lau et al. 2007, 1052–1053), syventyvä toimittajayhteistyö 

(Jacobs et al. 2007, 1062 & Lehtovaara et al. 2011, 566-567), sekä parantuva kyky jatkokehittää 
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ja tuoda markkinoille paranneltuja versioita olemassa olevia tuotteista (Baldwin & Clark 1997, 

90; Lau et al. 2007, 1052-1053; Danese & Filippini 2010, 1205 & Sanchez 1999, 92).  

6.1.1 Teoreettinen viitekehys: modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutukset 

yrityksen liiketoimintaan 

 

Kokonaisuudessaan kirjallisuudesta koottu aineisto modulaarisuuden löytyy liitteestä 1. 

Aineiston perusteella muodostettu viitekehys modulaarisen tuoterakenteen hyödyistä on 

puolestaan esitetty kuvassa 15.  

 

 

Kuva 15 Viitekehys modulaarisen tuoterakenteen positiivisista vaikutuksista 

 

Saatavilla olleen aineiston perusteella on lisäksi luotu tiivistetty yhteenveto tärkeimmistä 

pääajureista, jotka vaikuttavat viitekehyksessä esitettyihin tekijöihin. Pääajurit on jaoteltu alla 

olevissa taulukoissa 3–5. 
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Kilpailuetu 

Taulukko 3 Kilpailuetuun vaikuttavat pääajurit 

Seuraus Pääajuri 

Kustannussäästöt 

 - Kaupallisten osien hyödyntäminen 

 - Vakioidut ja toistuvat komponentit: osien niputus ja suuremmat eräkoot 

 - Vakioidut ja toistuvat komponentit: matalammat varastotasot (varmuus-, KET-, 
kiertonopeus) 

 - Niputus ja suuremmat eräkoot: kappalekohtaiset YK-kustannukset laskevat 

 - Niputus ja suuremmat eräkoot: vähentää hallinnointityötä hankinnassa 

 - Mahdollisuus syventää toimittajayhteistyötä, jonka seurauksena paremmat 
hankintahinnat 

 - Tutut ja toistuvat komponentit - laatukustannukset vähenevät 

 - Tutut ja toistuvat komponentit - rutiini ja oppiminen 

 - Vaihtoehtoisten työkalujen ja tuotantoapuvälineiden tarve vähenee 

 - Vakioitujen rakenteiden kautta mahdollisuus reagoida ja toteuttaa vaihtoehtoisia 
tuotantopäätöksiä (Make-Or-Buy) 

- Kasvavan tuotevolyymin kautta kasvava neuvotteluvoima ja paremmat 
hankintasopimukset 

 - Positiivinen vaikutus suunnittelun integrointiin: matalammat kokonaiskustannukset 

Kasvava 
tuotetarjooma 

 - Vakiomoduuleita yhdistelemällä saadaan luotua suuri määrä erilaisia tuotevariaatioita 
asiakkaan mieltymysten mukaan 

 - Liitospinnat ja modulointisäännöt tiedossa - voidaan reagoida nopeasti ja 
kehittää/tarjota vaihtoehtoisia uusia tuotevariaatioita  

 - Erottuvuus kilpailijoista 

 

Erinomaiset prosessit 

Taulukko 4 Erinomaisiin prosesseihin vaikuttavat pääajurit 

Seuraus Pääajuri 

Lyhyempi läpimenoaika 

- Moduulien rinnakkainen valmistus ja testaus 

- Niputus ja JIT-tuotanto 

- Projektisuunnittelu nopeutuu 

- Komponenttien toistuvuus: rutiini ja oppiminen 

- Mahdollisuus siirtää osakokonaisuuksia alihankintaan 

Matalammat 
varastointikustannukset 

- Suurempi toistuvuus 

- Pienempi nimikemäärä 

Kasvava tuottavuus 

- Kasvanut joustavuus - kyky reagoida ja sopeutua myöhäisiin muutoksiin 

- Kasvanut toistuvuus: optimoitu valmistusprosessi 

- Toistuvuus ja eräkoot: kasvava jalostavan työn määrä 

- Toistuvuus ja tutut komponentit: rutiini ja oppiminen 

- Toistuvuuden kautta parempi informaation ja materiaalin virtaus 

- Vakioidut tuotteet ja prosessit: tuotannonsuunnittelu helpottuu ja tarkentuu 

- Vakioidut tuotteet: projektisuunnittelun tuottavuus kasvaa 
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Parempi laatu 

- Komponenttien toistuvuus: tasaisempi laatu 

-  Komponenttien toistuvuus: rutiini ja oppiminen 

- Mahdollisuus osakokoonpanojen testaukseen 

- Laskeva moduulien välinen vuorovaikutus: vikojen paikallistaminen helpottuu 

Lisääntyvä toimitusketjun 
ja valmistuksen 

joustavuus 

- Toimittajien sitoutuminen 

- Tuotteiden niputus, optimi valmistuskoko 

- Parempi ennustettavuus 

- Tutut ja toistuvat rakenteet, parempi kyky reagoida muutoksiin ja ulkoistaa 
osakokonaisuuksia 

- Yksinkertaisemman tuoterakenteet, yksinkertaisempaa ulkoistaa tai vaihtaa 
toimittajaa 

- Vähemmän vuorovaikutussuhdetta osakokoonpanojen välillä, mahdollisuus 
kasata rinnan 

 - Vähemmän vuorovaikutussuhdetta osakokoonpanojen välillä, muutoksien 
tekeminen helpottuu 

 

Muut tekijät 

Taulukko 5 Pääajurit muiden positiivisten vaikutuksien taustalla 

Seuraus Pääajuri 

Lisääntyvä 
asiakastyytyväisyys 

 - Mahdollisuus korvata viallinen moduuli 

 - Vikojen löytäminen helpottuu 

 - Tuotteiden kustomoitavuus ja päivittäminen 

Prosessien virhealttius 
laskee 

 - Mahdollisuus siirtää tilauksenkohdentamispistettä eteenpäin 

 - Lisääntyvä yhteistyö toimittajien kanssa 

Tuloksentekokyky 

 - Asiakkaat halukkaita maksamaan kustomoitavuudesta 

 - Toistuvuus laskee valmistuskustannuksia 

 - Toteutuessaan markkinaosuuden kasvu kasvattaa hinnoitteluvoimaa 

 - Kasvava neuvotteluvoima niin toimittajiin kuin asiakkaisiin nähden 

Kasvava Service-
myynnin potentiaali 

 - Moduuleiden päivitykset 

 - Pienet keskeiset vuorovaikutussuhteet, huolto helpottuu 

Uusien tuotteiden 
kehitys ja lanseeraus 

helpottuu 

 - Innovaatiokynnys laskee 

 - Pienien tuoteparannusten tekeminen helpottuu 

 - Tuotekehitys nopeutuu (rinnakkainen tuotekehitys) 

Parantuva 
toimitusprosessin 

suorituskyky 

 - Parempi yhteistyö suunnittelun ja tuotannon/toimittajien välillä 

 - Toistuvat tuotteet, tuotannon uudelleenjärjestely 

 - Kasvanut toimitusketjun joustavuus 

 - Sitoutuneet toimittajat 

 - Lisääntyvä yhteistyö toimittajien kanssa 
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6.2 Modulaarisen tuoterakenteen negatiiviset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan 

 

Kirjallisuudesta löytyy myös lukuisia viitteitä modulaarisen tuoterakenteen mahdollisista 

haitoista ja riskeistä. Nämä liittyvät esimerkiksi tuotteen ja toimitusprosessien laskevaan 

suorituskykyyn, moduuleiden samankaltaisuuteen, kasvaviin komponenttikustannuksiin, 

teknologian kopioimiseen ja merkittävien innovaatioiden määrän laskuun.  

 

Modulaarisen tuoterakenteen luominen on kallista ja haastavaa 

Tuotealustat ja modulaariset tuoterakenteet luodaan tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tämä on 

tyypillisesti hyvin haasteellinen, kallis ja aikaa vievä prosessi. Huolellisesta määrittelyvaiheesta 

huolimatta on tyypillistä, ettei suunnitteluvaiheessa onnistuta huomioimaan kaikkia tuotteen 

valmistusteknisiä näkökulmia tai kaikkia tuotteen toimintaan tai osien yhteensopivuuteen 

liittyviä käytännön ongelmia (Kusiak 2002, 225). Näin ketjun ylävirrassa sattuneet virheet 

heijastuvat usein erilaisina negatiivisina seurauksina toimitusketjun alavirrassa, jolloin niiden 

vaikutukset ovat myös taloudellisesti merkittävämpiä. Esimerkkeinä negatiivista seurauksista 

voidaan mainita esimerkiksi tuotteen tehoton tai kokonaan mahdoton valmistettavuus, tai 

lopputuotteen rajattu tai epäoptimaalinen suorituskyky. Epäoptimaalinen suorituskyky voi 

johtaa asiakastyytyväisyyden laskuun. (Shamsuzzoha 2011, 28) Esitetyistä syistä johtuen 

tuoterakenteiden modulointia harkittaessa on modulaarisuudesta ulosmitattavia hyötyjä 

arvioitava tarkasti koko tuoteperheen elinkaaren ajalta. (Shamsuzzoha 2011, 28; Meyer & 

Mugge 2001, 37–78; Balwin & Clark 1997, 86)  

 

Laskeva toimitusprosessin suorituskyky 

Mikäli toiminto, kuten suunnittelu tai valmistus, jaetaan osiin usean eri yksikön tai toimijan 

tehtäväksi, voi sidosryhmien välinen integraatio olla haasteellista. Puutteellinen yhteistyö ja 

kommunikaatio eri sidosryhmien välillä voi pahimmassa tapauksessa johtaa vakaviin 

yhteensopivuusongelmiin tai koko modulaarisen rakenteen implementoinnin epäonnistumiseen 

(Danese & Filippini 2010, 1205; Lau 2007, 1051).   

 

Tuotteiden laskeva suorituskyky 

Vakioidut moduulit tulisi suunnitella siten, että yksittäisellä moduulilla voidaan tyydyttää 

mahdollisimman monia erilaisia asiakastarpeita. Täten luodut moduulit ovat kompromisseja 



48 

 

 

 

erilaisten tarpeiden välillä, eivätkä useinkaan ole loppuasiakkaalle räätälöityihin ratkaisuihin 

verrattuna suorituskyvyn näkökulmasta yhtä optimoituja. (Shamsuzzoha 2011, 28 ; Otto-Hölttä 

2005, 30) Ne voivat esimerkiksi olla esimerkiksi mitoiltaan hieman tarpeeseen suunniteltuja 

ratkaisuita isompia ja raskaampia (Ulrich 1995, 431).   

Moduuleiden samankaltaisuus 

Uusien moduuleiden kehittämisessä käytetään tyypillisesti olemassa olevia alustoja ja 

kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevia moduuleita, joita jatkokehitetään vastaamaan 

uusia syntyneitä tai muuttuneita tarpeita. Näin toimittaessa on oltava varovainen, etteivät 

moduulit ala ajansaatossa muistuttaa toisiaan ulkonäöllisesti tai sisältämään päällekkäisiä 

toiminnallisuuksia. Moduuleiden samankaltaisuus voidaan luokitella riskiksi, sillä eri 

moduuleiden ja osien samankaltaisuus muuttaa erilaiset tuoterakenteen sekavaksi ja vaikeuttaa 

tätä kautta niiden hallintaa (Kusiak 2002, 224). Samankaltaisuus voi lisäksi haitata yhtiön 

brändiä (Hölttä-Otto 2005, 29) tai laskea asiakastyytyväisyyttä (Shamsuzzoha 2011, 28).  

 

Kasvavat komponenttikustannukset 

Kuten aikaisemmin todettu, vakioidut osat ja komponentit voivat olla mitoiltaan hieman 

yksittäiseen tarpeeseen suunniteltuja osia isompia ja raskaampia. Ne voivat olla myös tietyissä 

tapauksissa suorituskyvyltään parempia kuin mitä käyttökohteessa vaaditaan. Nämä tekijät 

voivat lisätä osien ja komponenttien valmistus- ja hankintakustannuksia suhteessa räätälöityihin 

ratkaisuihin. (Gershenson et al. 2003, 303; Hölttä-Otto 2005, 30; Kusiak 2002, 224)  

 

Teknologian kopioiminen 

Kun tuoterakenteet modulaarisuuden seurauksena yksinkertaistuvat ja moduulien väliset 

vuorovaikutussuhteet vähenevät, on kilpailijoiden helpompaa selvittää tuotteiden 

toimintaperiaatteet ja hyödyntää niitä omissa ratkaisuissaan. Tämän seurauksena 

todennäköisyys kasvaa merkittävästi sille, että kilpailijat pystyvät nopeasti kehittämään oman 

vaihtoehtoisen versionsa tuotteesta (Fleming & Sorenson 2001, 21). Näin kävi osittain 

esimerkiksi IBM:lle, joka hallitsi käytännössä vielä 1990-luvun alkupuolella täysin koko 

tietokonemarkkinoiden arvoketjua. Väylämodulaarinen rakenne antoi ulkoisille valmistajille 

mahdollisuuden kehittää omia vaihtoehtoisia tuotteitaan, kuten hiiriä, näppäimistöjä, 

printtereitä tai muistikampoja, jotka olivat fyysisesti kytkettävissä IBM:n laitteisiin 

standardoitujen liityntäpintojen kautta. (Baldwin & Clark 1997, 87)  
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Merkittävien innovaatioiden määrän lasku 

Modulaarisen tuoterakenteen seurauksena tuotteiden inkrementaalinen kehittäminen on usein 

helpompaa kuin integraalisessa rakenteessa ja modulaarisuuden voidaankin katsoa kasvattavan 

yrityksen innovaatioastetta (Baldwin & Clark 1997, 90).  Toisaalta Flemingin ja Sorensonin 

(2001, 20–21) mukaan liika modulaarisuus saattaa samaan aikaan kuitenkin laskea yhtiön 

mahdollisuuksia saavuttaa suuria tuotekehityksellisiä läpimurtoja ja laskea todennäköisyyttä 

luoda disruptiivisia innovaatioita.  

 

6.2.1 Teoreettinen viitekehys: modulaarisen tuoterakenteen negatiiviset vaikutukset yrityksen 

liiketoimintaan 

  

Kirjallisuudesta ja akateemisista tutkimuspapereista koottu aineisto modulaarisuuden haitoista 

on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Aineiston perusteella muodostettu viitekehys 

modulaarisen tuoterakenteen haitoista ja seurauksista on puolestaan esitetty kuvassa 16.  

 

 

Kuva 16 Viitekehys modulaarisen tuoterakenteen negatiivisista vaikutuksista 

Laskenut 
asiakastyytyväisyys

Modulaarinen 
tuoterakenne

Kilpailuedun 
menettäminen

NEGATIIVISET VAIKUTUKSET

Liiketoiminnan 

suorituskyky

Keskenään

samankaltaiset
moduulit

Tuotteen 
kopioitavuus

Laskeva 

toimitusprosessin
suorituskyky

Kasvaneet 
komponentti-
kustannuset

Suunnittelun 
haastavuus

Tuotteiden laskeva
suorituskyky

Imago-haittaLaskevat myyntitulot

Vähemmän
merkittäviä 
tuotekehitys 
innovaatioita
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Saatavilla olleen aineiston perusteella on lisäksi luotu tiivistetty yhteenveto tärkeimmistä 

pääajureista, jotka vaikuttavat viitekehyksessä esitettyihin tekijöihin. Pääajurit on jaoteltu eri 

seurausten perusteella taulukossa 6. 

 

Taulukko 6 Pääajurit negatiivisten seurausten taustalla 

Seuraus Pääajuri 

Laskeva toimitusprosessin 
suorituskyky 

- Modulaarinen rakenne ei välttämättä ota huomioon kaikkia 
valmistusteknisiä haasteita 

Suunnittelun haastavuus 

- Modulaarisen rakenteen ja erilaisten suunnittelusääntöjen 
rakentaminen haastavaa 

- Eri moduuleiden yhteensopivuuden optimointi haastavaa 

Tuotteiden laskeva suorituskyky 

- Mahdolliset integraatio-ongelmat eri tiimien suunnittelemien 
moduulien välillä 

- Mahdolliset negatiiviset keskinäiset vuorovaikutussuhteet eri 
moduuleiden välillä 

- Epäoptimoidut osat (paino, ulkoiset mitat, hyötysuhde) 

Keskenään samankaltaiset moduulit 
- Sama ulkonäkö eri moduuleiden välillä 

- Sama toiminnallisuus eri moduuleiden välillä 

Kasvaneet 
komponenttikustannukset 

- Vakioinnista johtuva osien ylimitoitus 

- Vakioinnista johtuva lisääntynyt paino, kasvaneet dimensiot 

Tuotteen kopioitavuus 

- Uusien toimijoiden ja nykyisten kilpailijoiden helppo selvittää ja 
kopioida modulointisäännöt 

- Standardoidut liityntäpinnat ja vähäinen moduulien välinen 
vuorovaikutus: kilpailijoiden helpompi kopioida tekniikka 

- Standardoidut liitäntäpinnat ja vähäinen moduulien välinen 
vuorovaikutus: kilpailijoiden helpompi tarjota elinkaaripalveluita 

- Asiakkaan neuvotteluvoima kasvaa 

Vähemmän merkittäviä 
tuotekehitys innovaatioita 

- Modulaarinen tuoterakenne asettaa tuotekehitykselle tietyt raamit 

 

 

Lau et al. (2007, 1037) nostavat lisäksi mielenkiintoisena poimintana esille, että mikäli tuotteen 

modularisaatioaste viedään liian pitkälle, on olemassa riski, että tuotteen arvoa lisäävät 

toiminnot valuvat hiljalleen toimittajakenttään. Tällöin yhtiöstä tulee entistä enemmän 

riippuvainen toimittajistaan, joka vaikuttaa negatiivisesti yhtiön neuvotteluvoimaan.   
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6.3 Modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutukset hankintatoimeen 

 

Kirjallisuudesta ja akateemisista tutkimuspapereista koottu aineisto modulaarisuuden 

positiivisista vaikutuksista hankintaan on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Aineiston 

pohjalta luotu viitekehys on taas esitetty kuvassa 18. Aineiston perusteella modulaarisuus lisää 

osien toistuvuutta ja mahdollistaa sekä suuremmat hankintaeräkoot että hankintavolyymin 

keskittämisen. Lisäksi modulaarisuus lisää mahdollisuutta hyödyntää kaupallisia nimikkeitä 

lopputuotteissa. Kaupalliset nimikkeet ovat usein halvempia kuin yrityksen itse suunnitellut 

nimikkeet (Ulrich 1995, 431). Tämä johtuu siitä, että kaupallisissa komponenteissa valmistajat 

voivat pääsääntöisesti hyödyntää tehokkaasti massavalmistuksen mittakaavaetuja 

toiminnassaan. Kaupalliset osat ja komponentit ovat pääsääntöisesti kansainvälisesti 

standardoituja, ja niitä voidaan käyttää useissa erilaisissa sovelluksissa läpi eri liiketoimintojen. 

Laajan kysynnän takia niille myös usein löytyy useita vaihtoehtoisia valmistajia, joiden välinen 

kilpailu vaikuttaa asiakkaan näkökulmasta positiivisesti komponenttien hankintahintoihin. 

(Sanchez & Collins 2001, 648) Esimerkiksi IBM onnistui 1990-luvulla saavuttamaan 15 % 

kustannussäästöt hankinnoissaan, kun se korvasi itse suunnittelemiaan osia ja komponentteja 

yleisesti tarjolla olevilla kaupallisilla ratkaisuilla. (Meyer & Mugge 2001, 35). 

 

Lisäksi modulaarisuus tiivistää yhteistyötä toimittajien kanssa (Lehtovaara et al. 2011, 566–

567), lyhentää alihankittavien osien läpimenoaikoja (Salvador et al. 2002, 549–550), sekä 

omalta osaltaan parantaa toimittajien laaduntuottokykyä (mm. Duray et al. 2000, 607, 611), 

tuottavuutta (mm. Worren et al. 2002, 1036-1037) ja joustavuutta (mm. Jacobs et al. 2007, 

1062). Edellä mainittujen tekijöiden tulisi parantaa toimitusverkoston suorituskykyä, jonka 

seurauksena ainakin teoriassa voidaan olettaa myös hankintahintojen laskevan.  

 

Kun verrataan edellä esiteltyjä havaintoja aiemmin kappaleessa 2.2.1 esitettyyn Tanskasen 

malliin kilpailukykyisistä hankinnoista, voidaan tuotemodulaarisuudella huomata olevan 

jonkinlainen positiivinen vaikutus kaikkiin mallissa mainittuihin osatekijöihin.  
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Kuva 17 Kilpailukykyiset hankinnat (mukaillen Tanskanen 2004, 85) 

 

Tanskasen mallia onkin hyödynnetty edellä näytetyin soveltuvin osin hankinnan viitekehyksen 

rungon rakentamiseen. 

Laatu

Virheettömät ja selkeät spesifikaatiot

Virheettömät toimitukset

Toimituskyky

Toimitusten oikeellisuus

Lyhyt kokonaisläpimenoaika

Pieni sidottu
pääoma

Pienet varastot

Pitkät maksuajat

Toimitusvarmuus

Joustavuus

Variaatiojoustavuus

Määräjoustavuus

Joustavat tuoteintrot ja -poistot

Kapasiteettijoustavuus

Pienet kokonais-
kustannukset

Oikea ostohinta

Alhaiset muut hankintakustannukset

KILPAILUKYKYISET 
HANKINNAT
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Kuva 18 Viitekehys modulaarisen tuoterakenteen positiivisista vaikutuksista hankintaan 

Seuraus: Seuraukset:

Matalammat hankintakustannukset  - Vaihtoehtoisten toimittajien määrä kasvaa

 - Itse suunniteltuihin osiin nähden matalampi hinta

 - Osien valmistaja huolehtii osien kehittämisestä

 - Matalammat hankintahinnat

Pääajurit:

 - Sitoutuneet avaintoimittajat

 - Avaintoimittajien sitoutuminen DtC hankkeisiin

 - Kasvava neuvotteluvoima

 - Toimitukseen liittyvät laatuongelmat vähenevät

 - Standartoidut prosessit ja työkalut

 - Taloudelliset eräkoot

 - Matalammat kappalekohtaiset YK-kulut

Pääajurit:

 - Tarkemmat ennusteet

 - Parempi tiedonvälitys

Pääajurit:

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Pienempi komponenttivariaatioiden määrä

 - Kasvava toimittajien sisäinen tuottavuus

 - Standartoidut prosessit ja työkalut

Seuraus:

 - Parempi toimitusvarmuus

 - Parempi toimittajalaatu

 - Matalamma hinnat

Pääajurit:

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Osakokoonpanojen välitestaus

 - Vikojen löytäminen ja korjaaminen helpottuu

 - Kasvava nimikkeiden toistuvuus

Pääajurit:

 - Standartoidut prosessit ja työkalut

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Taloudelliset eräkoot, kasvava jalostavan työn määrä

 - Parantunut tuotannon suunnittelu ja ohjaus

Pääajurit:

 - Parempi ennustettavuus

 - Sitoutuneet toimittajat

 - Tuotannonsuunnitttelu yksinkertaistuu

Kustannussäästöt

Modulaarinen 
tuoterakenne

Lyhyempi 
läpimenoaika

Parempi laatu

Kasvava tuottavuus

Lisääntyvä 
joustavuus

Tiiviimpi 
toimittajayhteistyö

Toimitusverkoston
suorituskyky

Lisääntyvä 
kaupallisten 
nimikkeiden 

hyödyntäminen

Kasvava osien 

toistuvuus ja 
hankintavolyymi

Kilpailukykyiset 
hankinnat

HANKINTA

Liiketoiminnan 
suorituskyky
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6.4 Modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutukset valmistukseen 

 

Kirjallisuuden perusteella modulaarisesta tuoterakenteessa valmistukselle aiheutuvat hyödyt on 

esitetty viitekehyksen muodossa puolestaan Kuvassa 19. Aineiston mukaan modulaarinen 

tuoterakenne laskee valmistuskustannuksia (mm. Sabry 2016, 68-70), laatukustannuksia (mm. 

Sanchez 2002, 11), lyhentää läpimenoaikaa (mm. Kusiak 2002, 224), vähentää prosessin 

virhealttiutta ja tuotannon puuteriskiä (Jacobs et al. 2007, 1051), sekä parantaa yleisesti laatua 

(mm. Hopwood 1995, 72), tuottavuutta (mm. Worren et al. 2002, 1036-1037) ja joustavuutta 

(Jacobs et al. 2007, 1062). Tämän seurauksena tuotannon suorituskyky kasvaa, jolla taas on 

välillinen vaikutus yhtiön kustannuskilpailukykyyn ja koko sen liiketoiminnan suorituskykyyn.   

 



55 

 

 

 

 

Kuva 19 Viitekehys modulaarisen tuoterakenteen positiivisista vaikutuksista valmistukseen 

 

Pääajurit:

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Hyväksi todetut ja toimivat komponentit

Seuraus:

Matalammat valmistuskustannukset

Pääajurit:

 - Standartoidut prosessit ja työkalut

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Taloudelliset eräkoot

 - Jalostavan työn määrä kasvaa suhteellisesti

Pääajurit:

 - Standartoidut prosessit ja työkalut

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Rinnakkaiset prosessit

 - Mahdollisuus testata osakokoonpanot yksitellen

 - Mahdollisuus hankkia kokonaisuuksia alihankinnasta

Pääajurit:

 - nimikkeiden toistuvuus kasvaa, voidaan ottaa kriittisiä osia varastoon

    ja vähentää puuteriskiä

 - Kyky reagoida myöhäisiin muutoksiin

Seuraus: Pääajurit:

 - Parempi toimitusvarmuus  - Tutut osat ja rakenteet

 - Parempi laatu  - Osakokoonpanojen välitestaus

 - Kasvanut tuottavuus  - Vikojen löytäminen ja korjaaminen helpottuu

 - Kasvanut kapasiteetin käyttöaste

Pääajurit:

 - Standartoidut prosessit ja työkalut

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Taloudelliset eräkoot, kasvava jalostavan työn määrä

 - Parantunut tuotannon ennustettavuus, suunnittelu ja ohjaus

Pääajurit:

 - Tutut osat ja rakenteet

 - Kyky reagoida myöhäisiin muutoksiin

 - Matalampi työvaiheiden keskenäinen riippuvuus

 - Yksinkertaisemmat tuoterakenteet, osakokoonpanoja voidaan siirtää myös alihankintaan

 - Toistuvuuden kautta ennustettavuus helpottuu

Kustannussäästöt

Modulaarinen 
tuoterakenne

Prosessin virhealttius 
pienenee

Parempi laatu

Kasvava tuottavuus

Lisääntyvä 
joustavuus

Nopeampi tuotannon 
läpimenoaika

Tuotannon 
suorituskyky

Matalammat 
laatukustannukset

Matalammat 
valmistus-

kustannukset

Liiketoiminnan 
suorituskyky

VALMISTUS
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6.5 Yhteenveto 

 

Tutkimuksessa käytetyn aineiston perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että modulaarinen 

tuoterakenne tukee usealta kantilta sekä hankintaa että valmistusta, ja tätä kautta koko yrityksen 

liiketoiminnan kannattavuutta ja suorituskykyä.  

 

Hankinnoissa modulaarinen tuoterakenne vaikuttaa useaan kilpailukykyisten hankintojen 

osatekijään mahdollistaen kustannustehokkaat hankinnat. Aineiston perusteella modulaarinen 

tuoterakenne parantaa kustannustehokkuuden lisäksi muun muassa toimitusverkon ketteryyttä, 

strategista joustavuutta ja hankittavien tuotteiden laatua.   

 

Valmistuksessa tuotemodulaarisuus voi johtaa laskeviin laatukustannuksiin ja taloudellisten 

eräkokojen ja vakioitujen valmistusprosessien kautta myös laskeviin valmistuskustannuksiin. 

Yhdessä nämä vähentävät valmistuksen kokonaiskustannuksia, joilla taas on merkittävä 

vaikutus tuotteiden kustannusrakenteeseen. Lisäksi aineiston perusteella tuotemodulaarisuuden 

voidaan todeta antavan valmistukselle mahdollisuudet parantaa sisäistä suorituskykyään 

esimerkiksi tuottavuutta ja tuotannon operatiivista joustavuutta kasvattamalla.  

 

Yhdessä hankintatoimen ja valmistuksen positiiviset seuraukset voivat aineiston perusteella 

kasvattaa yrityksen liiketoiminnan suorituskykyä parantamalla yleisesti 

kustannuskilpailukykyä sekä parantamalla yhtiön toimitusvarmuutta ja tuotteiden laatua.  
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7 MODULAARISEN TUOTERAKENTEEN VAIKUTUKSET 

KOHDEYRITYKSEN TOIMINTAAN 

 

7.1 Kohdeyrityksen toimintaympäristön esittely 

 

Kohdeyhtiö on globaalisti toimiva valmistavan teollisuuden teknologiayhtiö, joka toimittaa 

laajoja raskaan teollisuuden laitekokonaisuuksia, yksittäisiä laitteita sekä palveluita ja 

automaatioratkaisuita teollisuuden tarpeisiin. Merkittävin osa yhtiön liikevaihdosta tulee 

projektiluontoisesta liiketoiminnasta, ja sen merkittävimmät kohdemarkkinat sijoittuvat 

Eurooppaan, Amerikkoihin sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelle.  

 

Projektiliiketoiminta on luonteeltaan syklistä ja sen kysyntä on vahvasti sidoksissa 

maailmantalouden muutoksiin. Projektien läpimenoajat ovat tyypillisesti toimituslaajuudesta 

riippuen 6–24 kuukautta ja alalle on aikaisemmin ollut tyypillistä, että toimitettavia laitteita tai 

laitekokonaisuuksia räätälöidään enemmän tai vähemmän projektikohtaisesti kunkin 

loppuasiakkaan tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti.  

 

Alalla toimii vain muutama isompi toimija, jolla on kyvykkyys tarjota loppuasiakkaille laajoja 

laitekokonaisuuksia ja kokonaisratkaisuita. Näiden isojen toimijoiden lisäksi ala koostuu 

kuitenkin useista pienemmistä toimijoista, jotka keskittyvät tarjoamaan yksittäisiä laitteita tai 

ovat fokusoituneet kokonaisratkaisuiden sijaan tarjoamaan yksittäisiä osakokonaisuuksia. 

Alalla on myös tyypillistä, että loppuasiakkaat jakavat suurten kokonaisratkaisuiden hankinnan 

pienempiin osakokonaisuuksiin ja hankkivat ainakin joitakin osakokonaisuuksia hajautetusti 

eri toimittajilta. Tämä avaa pienemmille - ja usein isoja toimijoita kevyemmillä 

kustannusrakenteilla operoiville - toimijoille mahdollisuuden kilpailla hinnalla ja voittaa 

kauppoja yksittäisten toimitusosuuksien osalta.  

 

Työn kohdeyrityksellä on omaa tuotannollista toimintaa useissa toimipisteissä eri puolilla 

maailmaa. Suurin osa toimipisteistä on kuitenkin pienehköjä huoltotoimintaan keskittyviä 

huoltokeskuksia, varsinaisen uustuotannon keskittyessä muutamiin isoihin tuotantolokaatioihin 

Euroopassa ja Aasiassa. Tuotannossaan yhtiö keskittyy lopputuotteiden kokoonpanoihin sekä 

tiettyihin liiketoiminnan näkökulmasta kriittisiin ydintoimintoihin. Oman tuotantonsa lisäksi 
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yhtiö hyödyntää laajaa globaalia toimittajaverkostoaan, jonka kautta se hankkii sekä omassa 

tuotannossa tarvittavat osat, osakokoonpanot ja komponentit, että ydintoiminnan ulkopuolelle 

jäävät lopputuotteet ja palvelut, jotka se on päätättänyt strategisten päätösten seurauksena 

ulkoistaa.    

 

7.2 Modulaarisuushankkeen taustat ja kohdeyrityksen odotukset 

 

Kohdeyrityksessä on tehty ensimmäiset modulaarisuuteen liittyvät esiselvitykset jo vuonna 

2012. Noihin aikoihin toimintaympäristön koettiin muuttuneen merkittävästi 

markkinakysynnän siirtyessä korkean teknologian ja maksimaalisen suorituskyvyn ratkaisuista 

kohti edullisempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuita. Markkinoille oli lisäksi tullut uusia 

pienemmän kokoluokan toimijoita etenkin matalamman kustannustason maista, jotka pyrkivät 

voittamaan kauppoja aggressiivisen hinnoittelun avulla. Muuttunut toimintaympäristö pakotti 

myös kohdeyrityksen parantamaan voimakkaasti kustannuskilpailukykyään ja muokkaamaan 

toimintaansa kohti markkinoiden uudistuneita tarpeita. Yhtiössä tehtiin päätös käynnistää 

tuotemodulaarisuuteen tähtäävä selvitys, jonka tarkoituksena oli luoda voimakkaimmin 

kilpailtuun tuotesegmenttiin useista pienemmistä moduulisysteemiin perustuvista 

kokonaisuuksista koostuva kustannustehokas kokonaisratkaisu.   

 

Kehitysprojektin merkittävimmäksi tavoitteeksi asetettiin kustannusten leikkaaminen läpi 

tilaus-toimitusprosessin. Kustannussäästöjen mahdollistajana nähtiin siirtyminen käytössä 

olevasta ETO -toimintatavasta uuteen, CTO -tyyppiseen toimintaan. Ajatuksena CTO-

toimintatavassa on se, että tuotteen myyntivaiheessa pystytään tuotekonfiguraattorin avulla 

ketterästi luomaan vakioituja rakenteita ja osakokonaisuuksia yhdistelemällä loppuasiakkaan 

tarpeita parhaiten palveleva toimituskokonaisuus. Koska myyty loppukokonaisuus koostuu 

vakioiduista osakokonaisuuksista, joiden toimitusketjut, valmistettavuus ja asennettavuus, ovat 

jo ennalta tarkasti määriteltyjä, on toimittajaorganisaation eri sidosryhmillä tarkka käsitys jo 

kaupan solmimishetkellä siitä, mitä toimitusprojektin toteuttaminen tulee heiltä vaatimaan. 

CTO-mallissa projektikohtaisen suunnittelun tarve tulisi laskemaan merkittävästi aiempaan 

toimintatapaan verrattuna. Lisäksi useiden samankaltaisten toimitusprojektien seurauksena 

hankintaketjuja päästäisiin tehostamaan ja suuruuden ekonomiaa paremmin hyödyntämään.  
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Esiselvityksessään yhtiö arvioi, että se pystyisi CTO-mallin avulla laskemaan tyypillisen 

toimituskokonaisuuden kokonaiskustannuksia yhteensä jopa 12 %. Merkittävimmät 

prosentuaaliset säästöt uskottiin saavutettavan vakioitujen rakenteiden seurauksena laskevasta 

suunnittelutarpeesta (-35 %) ja laskevasta tarpeesta tuotekokonaisuuksien asennuksessa ja 

lopputestauksessa (-32 %). Euromääräisesti eniten säästöjä uskottiin saatavan puolestaan 

hankinnoista (-8 %). Hankinnoissa merkittävimpien ajureiden nähtiin olevan kasvavat 

hankintaeräkoot sekä niiden seurauksena ostajien kasvava neuvotteluvoima. Kasvavien 

hankintaeräkokojen uskottiin myös avaavan mahdollisuuden hyödyntää enenevissä määrin 

matalamman kustannustason toimittajia esimerkiksi Aasiassa tai Itä-Euroopassa. 

Kustannuskilpailukyvyn parantamisen lisäksi yhtiö arvioi CTO-mallin lisäävän 

myyntiprosessien ketteryyttä sekä lyhentävän tarjouskyselyiden vasteaikaa että varsinaisten 

toimitusprosessin kokonaisläpimenoaikaa. 

 

Toistaiseksi tuoterakenteiden modularisointi on edennyt kyseisten tuotekokonaisuuksien osalta 

melko hitaasti. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eniten kilpailtuun segmenttiin luotiin 

kustannustehokas ja vakioitu tuotekonsepti. Kyseessä ei kuitenkaan ole modulaariseen 

tuotealustaan perustuva ja asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitävä kokonaisuus, vaan 

ennemminkin tarkasti vakioitu ja standardoitu kokonaisratkaisu.  

 

7.3 Tutkimustavat 

 

Tässä kappaleessa on esitetty tutkimustavat, joilla työssä modulaarisuuden hyötyjä on selvitetty 

kohdeyrityksen näkökulmasta. Kappaleessa 7.3.1 on kuvattu, miten teoria-aineistoa on verrattu 

kohdeyrityksen liiketoimintaan. Kappaleessa 7.3.2 on puolestaan kuvattu, miten teoria-

aineiston toimivuutta kohdeyrityksen hankinta- ja valmistustoimintaan on tutkittu käytännön 

tasolla henkilöhaastatteluin. 

 

7.3.1 Modulaarisen tuoterakenteen vertailu yrityksen toimintaan 

 

Kohdeyritystä käsittelevä tieto on kerätty julkisista lähteistä, kuten yhtiön omilta Internet-

sivuilta. Lisäksi tukena on käytetty yhtiön omaa, sen sijoittajaviestinnässä käyttämää 

materiaalia. Tarkastelussa on tutkittu kohdeyhtiön arvoja, missiota, strategiaa ja tulevaisuuden 
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visiota sekä vertailtu sitä, miten aikaisemmin kappaleissa 6.1.1 ja 6.2.1 muodostetut teoreettiset 

viitekehykset vaikutuksineen ja ajureineen linkittyvät näihin tekijöihin.  

 

Ensimmäisessä tarkastelussa on vertailtu modulaarisen tuoterakenteen positiivisten 

vaikutuksien viitekehystä ja sen linkittymistä yhtiön arvoihin, missioon, strategiaan, visioon. 

Toisessa vaiheessa on puolestaan keskitytty negatiivisten vaikutuksien viitekehykseen. 

Havainnot liiketoimintaa ja kilpailukykyä tukevista vaikutuksista on esitetty työn tulososiossa 

kappaleessa 8.1. Liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kannalta negatiiviset vaikutukset on 

puolestaan esitetty kappaleessa 8.2.   

 

7.3.2 Haastattelututkimus modulaarisen tuoterakenteen vaikutuksista hankinnan ja 

valmistuksen näkökulmasta 

 

Aiemmin kappaleissa 6.3 ja 6.4 luotujen viitekehysten toimivuutta käytännössä yhtiön 

hankintatoimintaan ja valmistukseen on selvitetty haastattelemalla yhtiön sisäisiä sidosryhmiä. 

Haastattelut pyrittiin pääsääntöisesti suorittamaan kasvokkain tapahtuvina 

henkilöhaastatteluina, mutta muutama haastattelu jouduttiin poikkeuksellisen 

pandemiatilanteen takia suorittamaan virtuaalisesti Microsoft Teams -alustan kautta.  

 

Hankinnan näkökulmaa varten on haastateltu yhtä tuotepäällikköä, yhtä hankinnan esimiestä 

sekä kahta operatiivisesta hankinnasta vastaavaa henkilöä. Valmistuksen näkökulmaa varten on 

haastateltu puolestaan yhtä tuotepäällikköä, erään valmistusvertaan päällikköä sekä kahta 

työnjohtajaa eri valmistusverstailta. Haastateltavat henkilöt valittiin molempia 

haastattelututkimuksia varten siten, että vastauksiin saatiin näkemystä tuotehallinnasta, 

operaatioiden johtamisen tasolta sekä päivittäisen operatiivisen toiminnan tasolta.   

 

Haastattelujen rakenne luotiin kappaleissa 6.3 ja 6.4 esiteltyjen viitekehyksien mukaiseksi. 

Haastattelurunko rakennettiin siten, että modulaarisen tuoterakenteen positiivisten vaikutuksien 

soveltumista käytäntöön pystyttiin selvittämään viitekehyksen rakenteen mukaisesti kohta 

kohdalta. Luotujen viitekehysten perusteella haastateltaville esitettiin erilaisia hypoteeseja 

vaikutuksiin liittyen. Jokainen hypoteesi pohjustettiin haastateltaville huolellisesti, jotta 

väärinymmärrysten mahdollisuus saatiin minimoitua. Hankinnan haastattelujen hypoteesit ja 



61 

 

 

 

niiden pohjustukseen käytetty apurunko löytyy liitteestä 2 ja valmistuksen haastattelussa 

käytetty runko puolestaan liitteestä 3.  

 

Jokaisen hypoteesin jälkeen haastateltavien annettiin kertoa ja perustella vapaasti, miten he 

kokivat esitetyn oletuksen toteutuvan käytännössä. Vapaan vastausmuodon tarkoituksena oli 

pyrkiä löytämään vastauksista myös sellaisia näkökulmia ja ulottuvuuksia, joita viitekehyksissä 

tai hypoteesien muodostamisessa ei osattu alun perin ottaa huomioon. Lisäksi vapaan 

vastauksen avulla haastateltaville annettiin paremmat mahdollisuudet perustella vastauksensa 

ja mahdolliset ja mahdolliset väärinymmärrykset saatiin kitkettyä pois vastauksista. 

Haastattelut pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman neutraalista näkökulmasta. Haastattelun 

aikana haastateltavalle saatettiin antaa tarkennuksia hypoteeseihin liittyen tai tältä saatettiin 

kysyä tarkentavia kysymyksiä vastaukseen liittyen. Tarkennuksissa ja jatkokysymyksissä 

pyrittiin kuitenkin olemaan millään tavalla vaikuttamatta haastateltavien omiin näkemyksiin 

asiasta. 

 

Vapaan suusanallisen vastauksen lisäksi jokaisen hypoteesin kohdalla haastateltavia pyydettiin 

antamaan myös numeerinen arviointi asteikolla 1–4 sen mukaan, kuinka samaa tai eri mieltä he 

olivat väitteen kanssa. Pisteytyksessä arvosana ”1” tarkoitti haastateltavan olevan ”täysin eri 

mieltä” esitetyn väittämän kanssa, arvosanan ”4” puolestaan kuvatessa haastateltavan olevan 

”täysin samaa mieltä”. Numeerisen arvioinnin tarkoituksena oli luoda helposti vertailukelpoista 

dataa lopullista vastausten analysointia varten.  

 

Hankinta 

Hankinnan haastattelurunko koostui kahdeksasta osa-alueesta, jotka perustuivat rakennettuun 

hankinnan viitekehykseen ja aiemmin kappaleessa 2.2.1 esitettyyn Tanskasen malliin 

kilpailukykyisistä hankinnoista. Kutakin osa-aluetta testattiin 2–5 osa-alueeseen liittyvällä 

hypoteesilla. Saatujen vastausten ja pistearvosanojen perusteella arvioitiin, miten eri osa-

alueiden hyödyt olisivat ulosmitattavissa kohdeyrityksen toiminnassa. Kokonaisuutena 

haastattelun paino on selvästi kustannussäästöissä, sillä kuten kappaleessa 2.2.1 osoitetaan, on 

hankintahintojen vaikutus yrityksen koko tuloksentekokyvylle merkittävä. Hankinnan 

haastattelun rakenne on näytetty kuvassa 20 ja haastattelun apuna käytetty tukimateriaali 

puolestaan kokonaisuudessaan liitteessä 2.  
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Kuva 20. Hankinnan haastattelun osa-alueet 

 

Haastattelujen lopuksi haastateltavia pyydettiin vielä järjestämään viisi ennalta valittua tekijää 

tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka merkittäväksi he kokivat tekijöiden vaikutuksen 

kustannussäästöjen saavuttamisen näkökulmasta. Tehtävän tarkoituksena oli tunnistaa, miten 

haastateltavat kokivat eri tekijöiden merkityksen, kun niitä verrattiin toisiin tekijöihin. Lisäksi 

haluttiin selvittää, onko haastateltavien keskuudessa selvää konsensusta eri tekijöiden 

tärkeydestä, vai vaihteleeko järjestys haastateltavan mukaan.  

 

Valmistus 

Valmistuksen haastattelurunko koostui puolestaan kuudesta eri osa-alueesta, jotka perustuivat 

rakennettuun valmistuksen viitekehykseen. Kutakin osa-aluetta testattiin 2–4 osa-alueeseen 

liittyvällä hypoteesilla. Saatujen vastausten ja pisteytyksien perusteella arvioitiin, miten eri osa-

alueiden hyödyt olisivat ulosmitattavissa kohdeyrityksen toiminnassa. Haastatteluissa 

painotetaan tuotannon suorituskykyä, jonka kappaleessa 2.3.2 todettiin olevan merkittävä osa 

yrityksen liiketoiminnan kokonaissuorituskykyä, ja osaltaan myös olennainen yrityksen 
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kilpailuedun lähde. Valmistuksen suorituskykyä parantamalla on samaan aikaan mahdollista 

lyhentää tuotteiden läpimenoaikaa, että laskea tuotteen valmistuskustannuksia. Valmistuksen 

haastattelun rakenne on näytetty kuvassa 21 ja haastattelun apuna käytetty tukimateriaali 

puolestaan kokonaisuudessaan liitteessä 3. 

 

Kuva 21 Valmistuksen haastattelun osa-alueet 

 

Haastattelujen lopuksi haastateltavia pyydettiin järjestämään neljä ennalta valittua tekijää 

tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka merkittäväksi he kokivat tekijöiden vaikutuksen 

kustannussäästöjen saavuttamisen näkökulmasta. Tehtävän tarkoituksena oli tunnistaa, miten 

haastateltavat kokivat eri tekijöiden merkityksen, kun niitä verrattiin toisiin tekijöihin. Lisäksi 

haluttiin selvittää, onko haastateltavien keskuudessa selvää konsensusta eri tekijöiden 

tärkeydestä, vai vaihteleeko järjestys haastateltavan mukaan. 
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8 TULOKSET 

 

8.1 Modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutukset kohdeyrityksen 

liiketoimintaan  

 

Kuvan 22 yläpuolisessa laatikossa on esitetty kohdeyrityksen arvot, missio, visio, strategia ja 

tärkeimmät painopistealueet strategian toteuttamiseksi. Kuvassa on myös vertailtu, miten 

aikaisemmin kuvassa 15 esitellyt modulaarisuuden positiiviset vaikutukset tukevat suoraan 

näitä tekijöitä.  

 

Modulaarisuuden myötä oletettavasti saavutettavat kustannussäästöt ja kasvava tuotevalikoima 

tukevat keskeisiä strategisia päätöksiä panostaa kilpailukykyisiin tuotteisiin ja ainutlaatuiseen 

tuotetarjoomaan. Parantuvat sisäiset prosessit tukevat puolestaan suoraan strategista 

painopistealuetta liittyen erinomaisten prosessien omaamiseen sekä arvolupausta jatkuvasti 

kehittää omaa toimintaa. Lisääntyvä asiakastyytyväisyys puolestaan edistää visiota tulla 

parhaaksi asiakkaiden palvelussa, kasvava Service-myynnin potentiaali tavoitetta panostaa 

kenttäpalveluihin, sekä tehostuva uusien tuotteiden lanseeraus tavoitetta varmistaa johtajuutta 

teknologioissa ja innovaatioissa. 
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Kuva 22 Modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutukset kohdeyrityksen liiketoimintaan 

  



66 

 

 

 

8.2 Modulaarisen tuoterakenteen negatiiviset vaikutukset kohdeyrityksen 

liiketoimintaan 

 

Kuvassa 23 on vertailtu modulaarisen tuoterakenteen mahdollisia negatiivisia vaikutuksia 

yhtiön arvoihin, strategiaan visioon ja painopistealueisiin. Vertailusta nähdään, että 

realisoituessaan useat modulaarisuuden negatiiviset vaikutukset vaikuttaisivat suoraan myös 

yhtiön keskeisiin tavoitteisiin.  

 

Mikäli sisäisten prosessien suorituskyky heikentyisi modulaarisiin tuoterakenteisiin siirtymisen 

myötä, olisi tämä ristiriidassa erinomaisiin prosesseihin liittyvän strategisen painopistealueen 

kanssa. Tuotepuolella mahdollisesti laskeva tuotteiden suorituskyky ja kasvavat 

komponenttikustannukset puolestaan hankaloittaisivat strategisia pyrkimyksiä kehittää 

kilpailukykyistä ja asiakkaan suorituskykyä parantavaa prosessiteknologiaa. Näiden 

vaikutusten seurauksena myös asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön tuotteita ja palveluita kohtaan 

todennäköisesti laskisi. Laskeva asiakastyytyväisyys olisi olennaisesti ristiriidassa yhtiön 

vision kanssa, jossa se näkee itsensä maailman parhaana asiakkaidensa palvelemisessa. Lisäksi 

yhtiön tavoitteet pysyä alan teknologiajohtaja hankaloituisivat, mikäli modulaarisuuden 

seurauksena yhtiön tuotekehitys painottuisi pääsääntöisesti pieniin inkrementaalisiin 

parannuksiin suurien, markkinaa merkittävästi muokkaavien uusien konseptiavauksien sijaan.  

Yhtiön teknologinen vallihauta saattaisi lisäksi kaventua kilpailijoihin nähden, mikäli 

tuoterakenteiden yksinkertaistumisen seurauksena kilpailijat onnistuvat nopeasti purkamaan 

yhtiön teknologiset ratkaisut ja rakentamaan omat vastaavat tuotteensa.   
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Kuva 23 Modulaarisen tuoterakenteen negatiiviset vaikutukset kohdeyrityksen liiketoimintaan 

 

Laskenut 
asiakastyytyväisyys

Modulaarinen 
tuoterakenne

Kilpailuedun 
menettäminen

UHAT

Liiketoiminnan 
suorituskyky

Keskenään samankaltaiset
moduulit

Tuotteen kopioitavuus

Laskeva toimitusprosessin
suorituskyky

Kasvaneet 
komponenttikustannuset

Suunnittelun haastavuus

Tuotteiden laskeva
suorituskyky

Imago-haittaLaskevat myyntitulot

Vähemmän merkittäviä 
tuotekehitys innovaatioita
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8.3 Modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutuksen hankintatoimen 

näkökulmasta 

 

Haastatteluissa annetut numeeriset arvosanat hankinnan osalta on esitetty taulukossa 7. 

Numeeristen arvosanojen perusteella haastateltavat kokivat modulaarisen tuoterakenteen 

tukevan jollain tasolla kaikkia kyselyn osa-alueita. Pisteytyksen perusteella haastateltavat olivat 

vahvasti yhtä mieltä siitä, että modulaarisuus lisää nimikkeiden toistuvuutta, ja että 

toistuvuuden seurauksena pystytään vahvistamaan toimittajayhteistyötä ja laskemaan 

kustannuksia. Samoin haastateltavat olivat vahvasti samaa mieltä väittämistä, että 

modulaarisella tuoterakenteella voidaan vaikuttaa hankintojen läpimenoaikoihin, kasvattaa 

toimittajien tuottavuutta. Pisteiden valossa haastateltavat kokivat modulaarisen tuoterakenteen 

vaikutuksen toimittajien joustavuuteen melko heikoksi.  

 

Taulukko 7 Hankinnan vastaukset 

Nro Hypoteesi H1 H2 H3 H4 Ka. 

1 Modulaarinen tuoterakenne ja kaupalliset nimikkeet     2,9 

1.0 Kuuluuko nykyiseen vastuualueeseesi kaupallisia nimikkeitä? kyllä ei kyllä kyllä  

1.1 

Kaupallisten standardinimikkeiden käyttö lisää vaihtoehtoisten toimittajien määrää 

ja vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista  3 3 2 3 2,75 

1.2 Kaupallisten nimikkeiden käytössä on potentiaalia kustannussäästöjä ajatellen 4 2 3 3 3 

       

2 
Modulaarisen tuoterakenteen vaikutus nimikkeiden toistuvuuteen ja 

toimittajakohtaiseen hankintavolyymiin 
    3,75 

2.1 

Kasvava toimittajakohtainen hankintavolyymi ja nimikkeiden toistuvuus lisäävät 

toimittajien sitoutumista yhteistyöhön ja DtC-hankkeisiin 4 3 4 4 3,75 

2.2 

Modulaarinen tuoterakenne lisää mahdollisuutta niputtaa tarpeita ja tätä kautta 

kasvattaa tilauskokoja. Kasvavat tilauskoot näkyvät hankintaorganisaation 

kasvavana neuvotteluvoimana ja matalampina kustannuksina 
4 4 3 3 3,5 

2.3 

Kasvavan toistuvuuden seurauksena työkaluja ja valmistusmenetelmiä voidaan 

kehittää ja standardoida, seurauksena kustannussäästöt 4 4 4 4 4 

2.4 

Toistuvuuden ja volyymin kautta toiminta tehostuu ja tuottavuus lisääntyy. 

Kasvanut tuottavuus näkyy myös laskevina hintoina ja kustannuksina 4 2 4 4 3,5 

2.5 Lisääntyvä nimikkeiden toistuvuus parantaa toimitusten laatua 4 4 4 4 4 
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3 Modulaarisen tuoterakenteen vaikutus toimittajayhteistyöhön      3,25 

3.1 

Modulaarisuuden seurauksena yhteydenpito ja yhteistyö verkoston kanssa 

lisääntyy, seurauksena laskevat puute- ja kapasiteettiongelmat 3 3 3 3 3 

3.2 Tiivistynyt toimittajayhteistyö heijastuu suorasti tai epäsuorasti kustannuksiin 3 3 4 4 3,5 

       

4 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus läpimenoaikoihin      3,75 

4.1 

Toistuvuuden seurauksena nimikkeet ja rakenteet tulevat tutuiksi valmistajille ja 

valmistusmenetelmät kehittyvät 4 3 4 4 3,75 

4.2 

Toistuvuuden ansiosta toimittaja voi valmistaa nimikkeitä varastoon, seurauksena 

laskeva toimitusaika 4 3 4 4 3,75 

       

5 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus laatuun     3,6 

5.1 

Tuttujen ja usein toistuvien nimikkeiden seurauksena toimittajalaatu on 

tasaisempaa ja laatuvirheet vähentyvät 4 3 4 3 3,5 

5.2 Laatuvirheitä voidaan ehkäistä testaamalla osakokoonpanot ennen toimitusta 4 4 3 4 3,75 

 
 

     

6 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus toimittajien tuottavuuteen     3,75 

6.1 

Tuttujen ja toistuvien nimikkeiden seurauksena valmistus on tehokkaampaa ja 

jalostavan työn osuus kasvaa 4 4 3 3 3,5 

6.2 

Tuttujen ja toistuvien nimikkeiden ja isompien eräkokojen seurauksena 

tuotannonsuunnittelu paranee, seurauksena kasvava tuottavuus 4 4 4 4 4 

6.3 Kasvanut toimittajien tuottavuus heijastuu myös hankintahintoihin 4 4 4 3 3,75 

       

7 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus toimitusketjun joustavuuteen     2,6 

7.1 Modulaarisuuden seurauksena toimittajien kyky reagoida muutoksiin kasvaa 1 3 3 1 2 

7.2 

Parantunut joustavuus estää ja vähentää puutetilanteita, parantaen myös oman 

valmistuksen tuottavuutta ja hukkakustannuksia 4 4 3 2 3,25 

       

8 
Toimittajien kasvavan suorituskyky vaikutus kustannussäästöihin 

asiakasyrityksessä 
    3,75 

8.1 Toimittajien parempi suorituskyky johtaa laskeviin hankintakustannuksiin 4 4 4 2 3,5 

8.2 
Toimittajien parempi suorituskyky johtaa voi epäsuorasti laskea 

kokonaiskustannuksia 
4 4 4 4 4 

 

Alle on koottu yhteenveto osa-aluekohtaisesti haastatteluiden suusanallisista vastauksista. 
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Kaupalliset nimikkeet 

Haastattelujen perusteella kaupallisissa nimikkeissä nähdään jonkin verran potentiaalia 

kustannussäästöjen näkökulmasta. Haastateltavat olivat melko samaa mieltä väitteestä, että 

kaupallisten nimikkeiden käyttöä lisäämällä olisi mahdollista saada osille laadukkaita 

vaihtoehtoisia valmistajia, ja että vaihtoehtoisten toimittajien olemassaolo lisäisi kilpailua 

toimittajien välille. Kaupallisissa nimikkeissä tunnistettiin yllättävän paljon potentiaalia. Esille 

nousivat erilaiset pienosat, kuten letkut, liittimet ja liitinpaketit. Näiden osien muuttaminen 

enenevissä määrin kaupallisiksi osiksi ja osakokonaisuuksiksi voisi tuoda hankintaan 

suhteellisesti merkittäviä kustannussäästöjä. Yhtenä esimerkkinä esille nousivat letkukarat, 

joiden hankintakustannus itse suunniteltuina nimikkeinä voi olla jopa 100 % kaupallisia 

korvaavaa ratkaisua suurempi. Vastaavaa huomattavaa säästöpotentiaalia. Erilaisten letku- ja 

liitinratkaisuiden muuttaminen kaupallisiksi nimikkeiksi mahdollistaisi hankintojen 

keskittämisen yksittäiselle tukkurille. Keskittämisen seurauksena kustannussäästöjä voitaisiin 

saavuttaa näiden nimikkeiden lisäksi kokonaisvolyymikasvun seurauksena myös muissa 

samalta tukkurilta hankittavissa nimikkeissä. 

 

Merkittävänä käytännön esteenä kaupallisten nimikkeiden laajamittaiselle hyödyntämiselle 

haastateltavat näkivät yhtiön nykyisen nimikkeenhallintajärjestelmän. Kaikille yhtiön 

käyttämille kaupallisille osille ja komponenteille on luotu yksilöllinen nimiketunnus yhtiön 

nimikkeenhallintajärjestelmään. Nimiketunnukset luodaan siten, että ne sitovat nimikkeen 

yksittäiseen valmistajaan. Toisin sanoen toimittajan A ja toimittajan B valmistamalla 

kaupallisella nimikkeellä ei voida käyttää samaa sisäistä nimiketunnusta yhtiön järjestelmässä, 

vaikka kyseiset osat olisivat muuten täysin identtiset keskenään. Tämä johtaa siihen, että 

lopputuotteissa käytettävien kaupallisten nimikkeiden toimittajavalinnat suoritetaan jo 

suunnitteluvaiheessa nimikkeiden valinnan yhteydessä, eikä ostajilla ole enää 

hankintavaiheessa mahdollisuutta kilpailuttaa toimittajia tai vaikuttaa toimittajapäätöksiin. 

Jotta kaupallisia nimikkeiden tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin käytännön tasolla hyödyntää 

tulevaisuudessa tehokkaammin, tulisi nimikedatasta poistaa linkitys valmistajiin.  

 

Toinen käytännön haaste on se, että useat yhtiön tarvitsemista kaupallisista nimikkeistä – kuten 

useat laakerit ja tiivisteet - ovat suuren kokonsa tai muiden erikoisvaatimuksiensa takia melko 

harvinaisia, eivätkä niiden valmistajat useinkaan valmista kyseisiä nimikkeitä sarjatuotantona 
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varastoon. Tilausperusteisesti yksittäis- tai piensarjavalmistuksena valmistetut nimikkeet eivät 

useinkaan tarjoa niitä massavalmistukseen perustuvia etuja, joita kaupallisilta nimikkeiltä 

odotetaan. Toimittajat eivät useinkaan ole epätasaisesta ja harvasta kysynnästä johtuen 

motivoituneita käyttämään resursseja tällaisten nimikkeiden kustannusrakenteen 

kehittämiseen. 

 

Toistuvuus ja hankintavolyymi 

Nimikkeiden toistuvuuden ja toimittajakohtaisen hankintavolyymien kasvattamisessa koettiin 

olevan merkittävää potentiaalia hankintatoimen näkökulmasta. Kasvavan ja hyvin 

ennustettavissa olevan vuosittaisen hankintavolyymin nähtiin lisäävän asiakkuuden tärkeyttä ja 

houkuttelevuutta toimittajien silmissä. Asiakkuuden tärkeyden taas nähtiin lisäävän 

merkittävästi asiakasyrityksen neuvotteluvoimaa sekä parantavan toimittajien sitoutuneisuutta 

ja halukkuutta laajempaan, molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön. Haastateltavat 

uskoivat, että pelko mahdollisen asiakkuuden menetyksestä on toimittajille tehokas 

motivaattori jatkuvasti kehittää tuotetta, valmistusmenetelmiä ja palveluastetta parempaan ja 

kustannustehokkaampaan suuntaan.  

 

Useiden eri projektien tarpeiden niputuksessa koettiin olevan potentiaalia saavuttaa 

huomattavia kustannussäästöjä, sillä isommat tilauskoot mahdollistavat optimaaliset eräkoot ja 

tätä kautta resurssitehokkaamman valmistuksen. Haastatteluissa esille tulleiden 

esimerkkitapausten perusteella valmistuskustannusten ero yksittäin tehdyn ja sarjassa 

valmistettavan kappaleen välillä saattoi olla jopa 30 %. Mikäli näytöt toistuvuudesta ja 

jatkuvuudesta ovat tarpeeksi vahvat, saattavat toimittajat lupautua valmistamaan tiettyjä 

nimikkeitä isompana sarjana hyllyyn ilman konkreettista tilausta. Haastateltavat kuitenkin 

painottivat ostajapuolen aktiivisuutta ja ammattitaitoa erävalmistuksesta syntyvän 

säästöpotentiaalin ulosmittaamiseksi, sillä heidän mukaansa eräkokojen kautta laskevien 

valmistuskustannuksien vaikutus ei useinkaan siirry hankintahintoihin automaattisesti. 

 

Jatkuvuus ja lisääntyvä osien toistuvuus johtavat myös siihen, että erilaiset kappaleiden 

valmistustehokkuuteen tähtäävät investoinnit ja kehityshankkeet ovat taloudellisesti 

järkevämpiä toteuttaa. Investoinnit voivat liittyä esimerkiksi valmistusmenetelmien, laitteiden 

ja sisäisten kyvykkyyksien kehittämiseen, tai erityisesti kyseisen tuotteen valmistamiseen 
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kustomoitujen työkalujen tai kiinnittimien hankkimiseen. Optimaalisten työkalujen ja laitteiden 

käytön uskotaan näkyvän laskevina valmistuskustannuksina. Näistä vaikutuksista on jo 

konkreettisella tasolla hyviä näyttöjä. Toistuvuuden seurauksena useat toimittajat ovat 

investoineet sekä omiin sisäisiin kyvykkyyksiinsä että optimaalisiin työstökoneisiin, 

työkaluihin ja kiinnittimiin. Valmistettavuuden kasvu on johtanut taas siihen, että 

vuosisopimushintoja on tietyissä toistuvissa osissa onnistuttu laskemaan vuositasolla useita 

prosentteja. 

 

Haastateltavat olivat erittäin vahvasti myös sitä mieltä, että kasvava toistuvuus ja volyymi 

parantavat hankittavien tuotteiden laatua. Kasvava volyymi mahdollistaa erilaisten 

tarkastusjigien ja muiden tarkastusprotokollien kehittämisen. Toistuvuuden kautta myös 

erilaiset inhimilliset virheet vähenevät, kun tuotteet tulevat valmistajille entistä tutummiksi. 

Esimerkkinä nousivat esille kutistumat hitsattavissa tuotteissa. Toistuvuus kasvattaa lisäksi 

toimittajien sisäistä motivaatiota analysoida huolellisemmin laatuun liittyviä reklamaatioita ja 

varmistua siitä, ettei samaa virhettä päästä toistamaan tulevissa töissä uudelleen.  

 

Haastatteluissa nousi kuitenkin esille, että vaikka modulaarisen tuoterakenteen avulla 

nimikkeiden toistuvuutta saadaan lisättyä, käytännössä lopputuotteiden suhteellisen pieni 

vuosivolyymi johtaa siihen, ettei yksittäisten nimikkeiden toistuvuutta tai vuosivolyymia saada 

välttämättä tarpeeksi suurelle tasolle kaikkien edellä mainittujen hyötyjen ulosmittaamiseksi. 

Jos esimerkiksi tiettyä lopputuotetta valmistetaan vuoden aikana vaikkapa 20 kappaletta ja 

lopputuotteeseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia variointikomponentteja, ei yksittäisten 

variointikomponenttien vuosivolyymi voi nousta erityisen suureksi. Mahdollisten 

vaihtoehtoisten variointikomponenttien määrä voi lisäksi olla todella suuri, joka entisestään 

laskee yksittäisten komponenttien toistuvuuden todennäköisyyttä. Eräälle modulaariselle 

lopputuotteelle tehdyn nimiketarkastelun seurauksena selvisi, että vuoden aikana kyseisen 

tuotetyypin tuotteisiin hankituista nimikkeistä vain noin viidellä prosentilla vuositoistuvuus 

ylitti 2 kappaletta. Toisin sanoen tässä esimerkkitapauksessa modulaarinen tuoterakenne toimii 

hyvin suunnittelutasolla, jossa tuote pystyttiin suunnittelemaan ennalta määrättyjä 

nimikekirjastoja hyödyntäen, mutta hankinnan tasolle siirryttäessä modulaarisuuden 

skaalaetuja ei päästy hyödyntämään juuri lainkaan. Volyymietujen saavuttaminen vaatisi 
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vaihtoehtoisten variointikomponenttien määrän rajaamista melko pieneksi, joka ei tuotteiden 

vaatimustason huomioiden vaikuta ainakaan nykyhetkellä kovin realistiselta vaihtoehdolta.  

 

Kahdessa eri haastattelussa nousi esille, että nimikkeiden toistuvuuden sijaan toimittajakentän 

vakioinnin ja samankaltaisten nimikkeiden keskittämisen koetaan olevan nimikkeiden 

toistuvuutta merkittävämpi keino lisätä neuvotteluvoimaa ja asiakkuuden houkuttelevuutta. 

Pelkkä jatkuvuuden osoittaminen itsessään - sekä indikaatio siitä, että toimintaa halutaan 

keskittää hyville tekijöille - riittää jo usein motivaattoriksi toimittajille kehittää tuotteen 

valmistettavuutta esimerkiksi suunnittelemalla tuotteen valmistamista nopeuttavia kiinnittimiä 

tai muita työkaluja. 

 

Useampien samanaikaisten projektien tarpeiden niputus koettiin nykyisessä 

toimitusympäristössä haastavaksi. Toiminnan projektiluontoisuudesta, lopputuotteiden 

matalahkosta kokonaisvolyymista ja tuotteiden pitkistä läpimenoajoista johtuen eri tarpeiden 

niputuksesta ei koettu saavutettavan tarpeeksi korkeita volyymeita merkittävien skaalaetujen 

saavuttamiseksi.  

 

Toimittajayhteistyö 

Haastateltavat olivat osittain sitä mieltä, että modulaarisen tuoterakenteen seurauksena 

toimittajayhteistyötä voidaan laajentaa ja parantaa. Yhteydenpidon ei ehkä niinkään koeta 

lisääntyvän, mutta sen uskotaan järkevöityvän ja kohdistuvan enemmän arvonluonnin ja 

suurien ongelmien ratkaisemisen ympärille. Toimittajien kanssa käytävissä keskusteluissa 

päästään esimerkiksi keskittymään yksittäisiin tilauksiin liittyvien asioiden sijaan laajemmin 

kustannusrakenteisiin ja kapasiteetin hallintaan.  

 

Haastatteluissa nousee esille, ettei vuosivolyymin kasvu vaikuta olennaisesti 

toimittajayhteistyön tasoon, ellei kasvu ole riittävän suurta tekemään kyseisestä asiakkuudesta 

toimittajille poikkeuksellisen houkuttelevaa. Toisekseen tiiviillä toimittajayhteistyöllä 

tunnistettuun myös haittavaikutuksia. Helpon ja sujuvasti toimivan yhteistyön seurauksena 

molemmat osapuolet saattavat ajautua mukavuusalueelle, jolloin vallitsevaa tilannetta ei kyetä 

riittävästi haastamaan. Tämän seurauksena jatkuva kehittyminen voi hidastua ja 

kokonaissuorituskyky kääntyä jopa laskevaksi.  
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Toteutuessaan hyvän toimittajayhteistyön koettiin kuitenkin vaikuttavan positiivisesti 

kustannuksiin erityisesti epäsuoralla tavalla. Mikäli asiakkuus nousee tarpeeksi tärkeäksi, 

koetaan toimittajien olevan valmiimpia kehittämään omalta osaltaan tilausprosessia 

integroitumalla esimerkiksi osaksi asiakasyrityksen toimittajaportaalia. Tämä nopeuttaa ja 

helpottaa tilaustyöskentelyä säästäen ostajien työaikaa ja mahdollistaen ajankäytön 

kohdistamisen enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.  

 

Suuri osa yhtiön hankkimista osista mielletään sellaisiksi, että niiden valmistaminen vaatii 

toimittajalta keskimääräistä laajempaa teknistä tietotaitoa ja ymmärrystä. Hyvän 

toimittajayhteistyön seurauksena toimittajat oppivat paremmin ymmärtämään asiakasyrityksen 

tarpeita ja kehittämään omia kyvykkyyksiään, joka taas parantaa toimittajalaatua ja johtaa 

siihen, että tarve toimittajien ohjeistamiseen laskee merkittävästi.   

  

Läpimenoajat 

Modulaarisuuden seurauksena syntyvän nimikkeiden toistuvuuden koettiin lyhentävän 

läpimenoaikoja. Nimikkeiden ei tarvitse edes välttämättä olla täysin samanlaisia keskenään, 

vaan esimerkiksi parametrisesti vakioitu nimike voi tarjota toimittajalle tarvittavat 

läpimenoaikoihin positiivisesti vaikuttavan toistuvuuden.  Lyhyempään läpimenoaikaan 

vaikuttavat esimerkiksi se, että toimittajilta löytyy toistuville kappaleille jo valmiiksi 

valmistamisessa tarvittavat sisäiset valmistuspiirustukset ja työstökoneiden ohjelmat. 

Nimikkeiden toistuvuus lyhentää läpimenoaikoja myös siten, että nimikkeet tulevat 

valmistajille tutuiksi ja valmistusta varten toistuville osille voidaan suunnitella työtä 

nopeuttavia kiinnittimiä ja muita erikoistyökaluja. Tämä korostuu erityisesti esimerkiksi 

hitsaustyössä. Toimittajien ei koettu kuitenkaan automaattisesti olevan halukkaita lyhentämään 

luvattuja läpimenoaikoja toistuvuudesta huolimatta. Vastaajat kokivat olennaisena, että ostaja 

osaa vaatia lyhyempiä toimitusaikoja toistuvuuden seurauksena.     

 

Varastoon valmistaminen koettiin tehokkaana mahdollisuutena lyhentää läpimenoaikoja. Sitä 

hyödynnetään jo nykyisin joidenkin nimikkeiden kohdalla ja mikäli nimikkeiden toistuvuutta 

onnistutaan kasvattamaan, sen potentiaalin arvioitiin lisääntyvän entisestään. Varastoon 

valmistaminen mahdollistaa lyhyempien läpimenoaikojen lisäksi myös suurempien eräkokojen 

valmistuksen yhdellä kertaa, jolloin syntyvät yleiskustannukset saadaan jaettua suuremmalle 
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määrälle kappaleita. Esille nousi myös ajatus, että varastoon voitaisiin enenevissä määrin 

tuottaa puolivalmisteita, jolloin jo nimikkeiden osittainen toistuvuus tekisi eräkokojen 

kasvattamisesta ja varastoon valmistamisesta mahdollista.  

 

Varastoon valmistaminen edellyttäisi käytännössä nimikkeelle jatkuvaa, melko tasaista ja hyvin 

ennustettavaa kysyntää. Tämä on toistaiseksi käytännössä mahdollista hyvin harvoille 

nimikkeille. Eräässä haastattelussa kävi esimerkiksi ilmi, että jo modularisoidun tuoteperheen 

tuotteisiin oli valittavissa niin suuri määrä vaihtoehtoisia variointikomponentteja, ettei niille 

saatu luotua varastoon valmistamisen näkökulmasta riittävästi toistuvuutta. Toisena merkittävä 

haasteena varastoon valmistuksessa nähtiin nimikkeiden eläminen. Tällä hetkellä nimikkeisiin 

ja tuoterakenteisiin tehdään päivityksiä niin tiheällä sekvenssillä, että varastoinnin mukana 

tuleva epäkuranttiusriski kasvaa liian suureksi. Varastoon valmistamisen lisääminen vaatisi 

käytännössä selvät pelisäännöt sille, kuinka kauan kukin nimike tai nimikerevisio on 

minimissään pidettävä muuttumattomana, ja minkälaisin perustein olemassa olevia nimikkeitä 

voidaan ylipäätään muokata tai korvata.  

 

Laatu 

Modulaarisella tuoterakenteella nähtiin selvä positiivinen vaikutus laatuun. Haastateltavat 

kokivat, että toistuvuuden kautta valmistajalle tuleva rutiini kappaleiden valmistamisesta ja 

mahdollisuus vakioida valmistusprosesseja ovat positiivisia ajureita laadulle.  Kahdessa eri 

haastattelussa nousi kuitenkin esille, etteivät edellä mainitut tekijät takaa parempaa laatua, vaan 

ainoastaan antavat edellytykset paremman laadun saavuttamiselle. Haastateltavat pitivät 

suurimpana vaikuttava tekijänä edelleen ostajaorganisaation kontrollia ja korkeaa laatuun 

liittyvää vaatimustasoa.  

 

Osakokoonpanojen testaus koettiin myös positiivisena tekijänä ja hyvänä mahdollisuutena 

kitkeä laaduttomuuden kustannuksia, mutta haastateltavat onnistuivat tunnistamaan hyvin 

vähän potentiaalisia kohteita, joissa välitestausta voitaisiin nykyisellään hyödyntää. Testauksen 

hyödyllisyyden koettiin myös riippuvan hyvin paljon osan tai kokoonpanon mutkikkuudesta. 

Liikkuvia osia, pneumatiikkaa tai hydrauliikkaa sisältävien kokoonpanojen osalta itsenäisessä 

välitestauksessa koettiin potentiaalia. Erään haastateltavan mukaan yksinkertaisemmissa osissa 

ja välikokoonpanoissa huomion tulisi olla varsinaisen loppukokoonpanoa edeltävän 
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välitestauksen sijaan liitospintojen mittatarkastuksissa. Tällä tavoin voitaisiin varmistua 

kriittisten liitospintojen tarkkuudesta ja osien keskinäisestä yhteensopivuudesta jo ennen 

loppukokoonpanoa. Osien yhteensopivuuden varmistaminen voisi parantaa kokonaislaatua ja 

vähentää tuotantohäiriöitä kokoonpanon aikana. Mittatarkastusten tärkeyttä perusteltiin sillä, 

että kokoonpanoaikataulut on tyypillisesti luotu melko tiukoiksi, ja pienetkin laaduttomuudesta 

johtuvat viivästymät tuotannossa saattavat johtaa ylityötarpeeseen tai jopa koko toimituksen 

myöhästymiseen. Valmistuksen henkilöitä haastateltaessa liitospintojen mittatarkastuksen 

merkitys koettiin kuitenkin melko vähäiseksi. Yhteensopivuusongelmien määrän koettiin 

olevan verrattain pieni, ja niinpä liitospintojen ylimääräisestä mittatarkastuksesta koituvaa 

lisätyötä ei pidetty saavutettavaan hyötyyn suhteutettuna järkevänä.   

 

Tuottavuus 

Modulaarisen tuoterakenteen koettiin vaikuttavan vahvasti myös toimittajien tuottavuuteen. 

Toistuvien ja tutuiksi tulevien nimikkeiden vaikutus tuottavuuteen koettiin kuitenkin paljolti 

riippuvaiseksi kohdeyrityksestä ja valmistettavista nimikkeistä. Esimerkiksi pienissä 

koneistettavissa kappaleissa tai paljon hitsausta vaativissa osakokoonpanoissa toistuvuus voi 

merkittävästi vähentää tarvittavia kokonaisvalmistustunteja ja tätä kautta kasvattaa toimittajan 

tuottavuutta. Isoissa koneistettavissa kappaleissa, joissa asetusaikojen osuus kokonaistunneista 

on marginaalinen, ei hyödyn puolestaan koeta olevan yhtä suuri. Kohdeyritystä usein kooltaan 

huomattavasti pienempien ja organisaatiorakenteeltaan ketterämpien toimittajayritysten 

uskottiin lisäksi pystyvän halutessaan tekemään helpommin tuottavuutta parantavia 

investointeja laitteisiinsa, tuotantonsa layouttiin ja käyttämiinsä työkaluihin. Näiden 

parannusten tulisi omalta osaltaan parantaa toimittajan tuottavuutta.  

 

Kaikki vastaajat olivat vahvasti sitä mieltä, että kasvavan toistuvuuden seurauksena toimittajien 

tulisi kyetä suunnittelemaan tarkemmin tuotantoaan, ja tämän seurauksena kasvattamaan 

jalostavan työn suhteellista osuutta tuotannossaan. Tarkentuvalla tuotannonsuunnittelulla voi 

olla samalla myös positiivinen vaikutus läpimenoaikoihin. Tunnistaessaan tarkemmin erilaisten 

kappaleiden valmistamiseen vaadittavat tuntimäärät, uskaltavat toimittajat kuormittaa 

tuotantoaan nykyistä tiukemmin ja sijoittaa lyhyellä varoitusajalla tulevia töitä tiukempiin 

vapaisiin aukkoihin.  
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Kasvavan tuottavuuden heijastuminen hankintahintoihin jakoi hieman haastateltavien 

mielipiteitä, vaikka kaikki haastateltavat olivatkin teoriatasolla samaa mieltä tuottavuuden 

positiivisesta vaikutuksesta hankintahintoihin. Toimittajat pyrkivät useissa tapauksissa 

pitämään kasvavan tuottavuuden hyödyt itsellään ja siksi tapaavat vähätellä tuottavuuden 

kasvun vaikutuksia omaan toimintaansa. Kasvavan tuottavuuden siirtyminen asiakashintoihin 

vaatiikin ostajaorganisaation edustajilta kykyä pystyä jollakin tasolla itsenäisesti arvioimaan 

tuottavuuden kasvun rahalliset vaikutukset toimittajan kustannusrakenteeseen. Lisäksi 

ostajaorganisaation tulee osata oikealla tavalla vaatia ja perustella tuottavuuden kasvun 

siirtämistä asiakashintoihin.  

 

Joustavuus 

Haastatteluista saadut numeeriset arviot jakautuivat merkittävästi kahtia käsiteltäessä 

modulaarisen tuoterakenteen mahdollista vaikutusta toimittajien ketteryyteen ja kykyyn 

reagoida muutostilanteissa. Kaksi vastaajista oli täysin eri mieltä, kun kaksi vastaajista 

puolestaan oli osittain samaa mieltä väittämästä. Vapaissa vastauksissa kuitenkin osoittautui, 

että haastateltavilla oli lopulta melko yhtenäinen näkemys siitä, ettei modulaarisen 

tuoterakenteen positiivisilla seurauksilla, kuten kasvavalla nimikkeiden toistuvuudella tai 

parantuvalla tuotannonsuunnittelulla pystytä juurikaan vaikuttamaan toimittajien 

reagointikykyyn. Tulos saattaa olla jopa vastakkainen. Mikäli toimittajat päättävät vakioivat ja 

optimoida omia valmistusprosessejaan lisääntyneen toistuvuuden seurauksena, voivat he 

samalla menettää ketteryyttään ja kykyään tehdä nopeita muutoksia tuotantosuunnitelmaansa. 

Tällöin pienehkötkin muutokset saattaisivat sekoittaa tarkaksi viritetyn tuotantoprosessin. 

Toisin sanoen kasvava toistuvuus voisi vaikuttaa jopa negatiivisesti toimittajien 

reagointikykyyn ja tätä kautta palveluasteeseen.  

 

Haastatteluissa nousee kuitenkin esille, että vaikka modulaarisella tuoterakenteella ei uskota 

itsessään olevan suoraa positiivista vaikutusta toimittajien reagointikykyyn, voi mahdollinen 

hankintavolyymin kasvun seurauksena tapahtuva asiakkuuden merkityksen kasvu kasvattaa 

toimittajien halua tyydyttämään asiakasorganisaation toiveet ja tarpeet entistä paremmin. Tämä 

saattaa epäsuorasti vaikuttaa siihen, kuinka paljon toimittajat ovat valmiita joustamaan 

muutostilanteissa ja esimerkiksi käyttämään ylitöitä muutoksien toteuttamiseksi. 
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Joustavuuden positiivisesta vaikutuksesta laskevaan puutostilanteiden määrään haastateltavat 

ovat melko lailla samaa mieltä. Haastattelujen mukaan prosessissa esiintyy lähes päivittäin 

tilanteita, joissa toimittajien nopealla reagoinnilla ja kyvyllä muuttaa esimerkiksi omaa 

tuotantojärjestystään pystytään ehkäisemään oman tuotannon seisahtuminen. Pääsääntöisesti 

haastateltavat kuitenkin kokevat, ettei modulaarinen tuoterakenne itsessään suoraan vaikuta 

toimittajien joustavuuskykyyn tai joustavuushalukkuuteen.  

 

Lisähuomiona eräässä haastattelussa nousee esille, että nimikkeiden toistuvuuden seurauksena 

tarkentuva tuotannonsuunnittelu voi itse asiassa laskea joustavuuskyvyn merkitystä osana 

toimittajan kokonaissuorituskykyä. Kun eri työvaiheiden kestot tiedetään tarkemmin, ne 

osataan myös aikatauluttaa paremmin. Tätä kautta odottamattomat yllätykset ja tarve jatkuviin 

muutoksiin pienenee sekä toimittajan päässä, että omassa valmistuksessa. Koska toimintaan 

liittyy kuitenkin väkisinkin muuttujia, joihin ei täysin pystytä varautumaan, vaikuttavat 

toimittajan ketteryys ja joustavuushalukkuus jatkossakin olennaisesti kokonaisprosessin 

toimivuuteen. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi uudet nimikkeet, uudet lopputuotteet, 

inhimilliset virheet ja odottamattomat muutokset projektien kokonaisaikatauluissa.  

 

Suorituskyvyn vaikutus hankintahintoihin 

Toimittajien suorituskyvyn positiivista vaikutusta toimittajan valmistuskustannuksiin ja 

teoriatasolla myös hankintahintoihin pidettiin hyvin selvänä. Vähemmän selvänä pidettiin sitä, 

kuinka tehokkaasti laskevat valmistuskustannukset siirtyvät käytännön tasolla asiakashintoihin, 

eli tässä tapauksessa tarkasteltavan kohdeyrityksen hankintahintoihin. Kaksi haastateltavaa 

uskoi, että varsinkin avainkumppanuuksissa kustannusvaikutukset siirtyvät ainakin osittain 

myös hankintahintoihin melko kivuttomasti. Kaksi muuta haastateltavaa taas kokivat vahvasti, 

että toimittajat pyrkivät lähtökohtaisesti pitämään esimerkiksi tuottavuuden nousun 

seurauksena saavutettavat hyödyt itsellään. Näiden haastateltavien mielestä 

hankintakustannusten näkökulmasta merkittävää on se, kuinka hyvin suorituskyvyn noususta 

saavutettavat hyödyt osataan ja pystytään nostamaan esille osana hintaneuvotteluita. Tämä voi 

olla usein haastavaa, sillä konkreettista dataa esimerkiksi kasvavan toistuvuuden vaikutuksista 

valmistustunteihin voi olla vaikeaa todentaa. Lisäksi kuten aikaisemmin mainittiin, on 

toimittajilla luontainen henkilökohtainen intressi vähätellä suorituskyvyn kasvun taloudellisia 

vaikutuksia.  
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Toimittajaverkoston suorituskyvyn kasvulla koettiin kuitenkin yksimielisesti olevan 

positiivisia epäsuoria vaikutuksia kohdeyrityksen tilaustoimitusprosessiin kokonaisuutena, 

myös kustannusmielessä. Esille haastatteluissa nousivat esimerkiksi parantuvan 

toimitusvarmuuden ja laadun seurauksena laskevat oman tuotannon häiriöt, sekä laskeva 

tilauskohtainen laadunvarmistusresurssien ja toimitusvalvonnan tarve. Edellä mainitut tekijät 

vapauttavat varsinkin toimihenkilöiden resursseja korkeamman lisäarvon tehtäviin. Epäsuorien 

kustannusvaikutusten ongelmana on, että niiden osoittaminen numeerisina arvoina voi olla 

haasteellista ja vaikutusten arviointi joudutaan perustamaan useimmissa tapauksissa 

asiantuntijoiden omiin tuntemuksiin ja olettamiin.  

 

Haastattelun lopuksi haastateltavia pyydettiin järjestämään seuraavat valmistuksen ajurit 

kustannussäästöjen näkökulmasta tärkeysjärjestykseen tärkeimmästä (1) vähiten tärkeään (5). 

Vastaukset on esitetty taulukossa 8.  

 

Taulukko 8 Hankinnan kustannussäästöajureiden arviointi 
 

Merkittävimmät tekijät mahdollisten kustannussäästöjen 

saavuttamiseen 

H1 H2 H3 H4 Yht. 

a Kaupallisten nimikkeiden hyödyntäminen 4 5 5 5 19 

b Kasvava nimikkeiden toistuvuus 2 3 4 2 11 

c Kasvava hankintavolyymi ja nimikkeiden toistuvuus 2 1 1 1 5 

d Tiivis toimittajayhteistyö 1 4 2 3 10 

e Kasvava toimittajien suorituskyky (laatu, läpimenoaika, 

joustavuus, tuottavuus) 

3 2 3 4 12 

 

Kolme neljästä haastateltavasta piti nimikkeiden toistuvuutta ja kasvavaa hankintavolyymia 

annetuista vaihtoehdoista merkittävimpänä yksittäisenä ajurina kustannussäästöjen 

saavuttamisen näkökulmasta. Seuraavaksi tärkeimpänä tulivat tiivis toimittajayhteistyö, pelkkä 

nimikkeiden toistuvuus itsessään ilman hankintavolyymin kasvua, sekä kasvava toimittajien 

suorituskyky. Toimittajayhteistyön ei koettu suoraan antavan kustannussäästöjä, vaan sen 

koettiin olevan enemmänkin edellytys esimerkiksi muille kustannussäästöjä tuoville tekijöille.  

Toistuvuuden, toimittajayhteistyön ja toimittajien suorituskyvyn välinen keskeinen järjestys 

vaihteli haastateltavien välillä. Kaikkien haastateltavien mielestä kaupallisten nimikkeiden 
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hyödyntämisessä nähtiin kuitenkin nykytilanteessa selvästi vähiten potentiaalia 

kustannussäästöjen saavuttamisen kannalta.  

 

 

8.4 Modulaarisen tuoterakenteen positiiviset vaikutukset oman valmistuksen 

näkökulmasta 

 

Haastattelujen numeeriset vastaukset valmistuksen osalta on esitetty taulukossa 9. Numeeristen 

arvosanojen perusteella haastateltavat kokivat modulaarisen tuoterakenteen tukevan kaikkia 

kyselyn osa-alueita. Vahvimpana vaikutus koettiin kokonaisvalmistuskustannuksiin, kun taas 

heikoimpana laatuun. 

 

Taulukko 9 Valmistuksen vastaukset 

Nro Hypoteesi H1 H2 H3 H4 Ka. 

1 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus valmistuskustannuksiin     3,5 

1.1 Toistuvuuden seurauksena työvaiheet ja prosessit on standardoitavissa 4 3 4 4 3,75 

1.2 
Toistuvien osien ja nimikekohtaisen volyymin kasvun seurauksena työn tuottavuus 

kasvaa 
4 4 3 3 3,5 

1.3 
Taloudellisten eräkokojen avulla voidaan laskea kappalekohtaisia 

valmistuskustannuksia 
3 4 4 3 3,5 

1.4 
Suunnittelu- ja valmistusvirheistä johtuvat tuotannonkeskeytyksen vähenevät, kun 

siirrytään vakio-osien käyttöön 
3 4 3 3 3,25 

       

2 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus tuotannon läpimenoaikaan     3,4 

2.1 
Mahdollisuus valmistaa ja testata useita eri moduuleita rinnakkain nopeuttaa 

läpimenoaikaa 
3 3 2 3 2,75 

2.2 Tuttujen osien ja standardoitujen työvaiheiden seurauksena työ nopeutuu 3 4 4 4 3,75 

2.3 Mahdollisuus tasata kuormapiikkejä ja ulkoistaa tiettyjä osakokonaisuuksia 3 4 3 4 3,5 

2.4 Esikootut moduulit nopeuttavat loppukokoonpanoa 3 4 3 4 3,5 

 
 

     

3 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus prosessin virhealttiuteen     3 

3.1 
Toistuvuuden seurauksena osia voidaan varastoida, joka puolestaan laskee puuteriskin 

todennäköisyyttä 
3 4 1 4 3 

3.2 
Vakioitujen rakenteiden ja osakokoonpanojen seurauksena kyky reagoida yksittäisiin 

muutoksiin parantuu 
3 3 2 4 3 
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4 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus laatuun ja laatukustannuksiin     2,7 

4.1 
Tutut ja hyväksi havaitut nimikkeet sekä standardoidut työvaiheet vähentävät virheiden 

todennäköisyyttä 
3 4 4 3 3,5 

4.2 Moduuleita on mahdollista testata yksitellen ennen loppukokoonpanoa 3 2 2 1 2 

4.3 Vikojen paikallistaminen ja korjaaminen helpottuu 3 2 3 2 2,5 

 
 

     

5 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus tuottavuuteen     3,25 

5.1 
Jalostavan työn osuus kasvaa mm. paremman tuotannonsuunnittelun ja toistuvuuden 

seurauksena 
3 4 3 4 3,5 

5.2 Taloudellisten eräkokojen valmistaminen mahdollistuu 2 4 4 2 3 

       

6 Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus joustavuuteen     3,4 

6.1 Parantuva tuotannonsuunnittelu ja ennustettavuus lisää tuotannon joustavuutta 4 4 3 4 3,75 

6.2 
Moduulien keskinäinen vuorovaikutus pienenee, osakokonaisuuksia mahdollista siirtää 

alihankintaan 
4 3 4 1 3 

 

 

Matalammat valmistuskustannukset 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että modulaarisella tuoterakenteella on positiivinen 

vaikutus valmistuksen kustannuksiin. Kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi työkalujen ja 

työvaiheiden vakioinnista sekä yleisestä tuottavuuden kasvusta. 

 

Merkittävimpänä yksittäisenä tekijänä oman valmistuksen osalta tunnistettiin mahdollisuus 

vakioida työvaiheita ja valmistusprosesseja kasvavan toistuvuuden seurauksena. Esimerkiksi 

erilaisten aputyövaiheiden, kuten osien keräilyn vakioinnissa uskottiin olevan paljon 

potentiaalia. Tämä olisi selvä muutos nykyiseen toimintatapaan, jossa tuotanto on käytännössä 

täysin yksittäistuotantoa, ja valmistuksen työvaiheet vaihtelevat toisistaan projektikohtaisesti. 

Vaikka inhimillisten tekijöiden uskotaan aiheuttavan hajontaa työvaiheiden kestoissa ja työn 

suoritustavoissa myös jatkossa mahdollisesta modulaarisuudesta huolimatta, olisi varsinkin 

työvaiheiden edistymän seuraaminen vakioitujen prosessien seurauksena huomattavasti 

nykyistä helpompaa ja tarkempaa. Vakioitujen ja hyvin mallinnettujen prosessien sekä 

ennustettavissa olevien vaiheaikojen seurauksena esimerkiksi työnjohtajien tarvitsisi käyttää 

vähemmän aikaan edistymän seurantaan ja he voisivat allokoida työaikansa paremmin muihin 

arvoa lisääviin toimintoihin, kuten vaikkapa tuotantoedellytysten kehittämiseen. Vaiheiden 

vertailukelpoisuuden seurauksena myös tuotannon suorituskyvyn - kuten tuottavuuden - 



82 

 

 

 

seuraaminen tulisi käytännössä mahdolliseksi, kun erilaisten muuttujien vaikutuksia 

pystyttäisiin luotettavammin arviomaan. Tällä hetkellä suurien projektikohtaisten vaihteluiden 

takia vertailukelpoisen datan kerääminen on haasteellista, eikä erilaisien muutoksien 

vaikutuksia pystytä luotettavasti arvioimaan.  

 

Eräässä haastattelussa nousi esille, että toistuvuuden kasvaessa tuotantoverstaiden 

pohjaratkaisut eli layoutit voitaisiin optimoida, ja tätä kautta saataisiin parannettua 

tuoteverstaiden sisäistä virtausta. Parempi virtaus vaikuttaisi hyvin todennäköisesti 

positiivisella tavalla tuottavuuden ja kokonaisläpimenoajan kehitykseen. Esimerkkinä esille 

nousivat nosturilla tehtävät nostot, joihin kuuluu tällä hetkellä nosturin odotusajat mukaan 

lukien huomattava osa valmistuksen kokonaisläpimenoajasta.  

 

Toistuvuuden kasvaessa lopputuotteiden valmistuksessa voitaisiin myös hyödyntää enemmän 

jo olemassa olevia työohjeita ja käyttää tehokkaammin hyödyksi jo kertaalleen luotuja 

koneistusohjelmia. Erään haastateltavan mukaan työstökoneen työstöohjelman luominen 

tyhjästä voi kestää ohjelmoijalta useita päiviä, kun taas olemassa olevan ohjelman hienosäätö 

pystytään suorittamaan muutamissa tunneissa.    

 

Taloudellisten eräkokojen tunnistettiin teoriassa voivan laskea kappalekohtaisia 

valmistuskustannuksia, mutta haastateltavat eivät kokeneet kohdeyrityksen toimintaympäristön 

huomioiden eräkokojen hyödyntämisen olevan käytännössä kovin helposti toteuttavissa. 

Yhtiön omaa tuotantoa ei ole suunniteltu sarjavalmistukselle optimaaliseksi, eikä modulaarisen 

tuoterakenteen laajempi hyödyntäminenkään muuttaisi yhtiötä kappalevalmistajasta täysin erä- 

tai sarjavalmistajaksi. Kuten hankintaosuuden haastatteluissakin kävi ilmi, on lopputuotteiden 

läpimenoaika pääsääntöisesti melko pitkä ja vastaavasti kokonaisvolyymi vuositasolla melko 

matala. Tiukahkojen projektiaikataulujen takia useiden samanaikaisesti käynnissä olevien 

projektien tarpeiden niputus suurempien valmistuserien saavuttamiseksi voi olla haasteellista, 

eikä silloinkaan välttämättä ole mahdollisuutta päästä rahallisesti merkittävien nimikkeiden 

kohdalla niin suuriin eräkokoihin, että tällä olisi olennaista vaikutusta kokonaiskustannuksiin.  

 

Omassa tuotannossa valmistettavien niin sanottujen ”B-osien”, eli vähemmän kriittisten osien 

kohdalla eräkokojen sarjahyötymahdollisuus tunnistettiin paremmin. Mielenkiintoisena 
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huomiona haastatteluissa esille nousi myös erävalmistuksen vaikutus kokoonpanotunteihin. 

Erään haastateltavan näkemyksen mukaan useamman identtisen tai hyvin lähelle 

samankaltaisen lopputuotteen valmistuksella samanaikaisesti ei ole vaikutusta kokoonpanon 

kokonaistunteihin. Toinen haastateltava taas oli sitä mieltä, että jo kahden samanlaisen tuotteen 

valmistaminen samanaikaisesti nopeuttaa loppukokoonpanoa merkittävästi. Vastausten 

perusteella voidaan olettaa, että erävalmistuksen positiivinen vaikutus kokoonpanotunteihin on 

myös jollain tapaa riippuvainen lopputuotteesta. Yhtä mieltä haastateltavat olivat kuitenkin 

siitä, että loppukokoonpanossa tarvittavien osien keräilyyn kuluvia tunteja saataisiin paremman 

toistuvuuden seurauksena vähennettyä huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.      

 

Lyhyemmät läpimenoajat 

Haastateltavat uskoivat myös vahvasti siihen, että modulaarisuuden seurauksena on mahdollista 

lyhentää tuotannon läpimenoaikoja yleisellä tasolla. Erilaisten osakokoonpanojen rinnakkaista 

valmistusta toteutetaan jo tiettyjen lopputuotteiden kohdalla nykyiselläänkin melko laajasti, ja 

sen positiiviset vaikutukset läpimenoajan näkökulmasta tunnistettiin hyvin. Esimerkkejä 

tällaisista osakokoonpanoista ovat esimerkiksi erilaiset laakeroinnit, joita tehdään valmiiksi 

laakerointipaketeiksi loppuasennusta varten. Moduloinnin seurauksena erilaisia laakerointeja ja 

muita toistuvia osakokoonpanoja - kuten erilaisia putkistoja - voitaisiin enenevissä määrin 

kasata valmiiksi varastoon tuotteiden loppukokoonpanosta eriytetyssä pienkokoonpanosolussa. 

Haastateltavat kokivat mahdolliseksi, että tällaisella menettelyllä voisi olla jonkinlainen 

lyhentävä vaikutus tuotannon kokonaisläpimenoaikoihin. Rinnakkaisen kokoonpanon 

lisäämisen uskottiin lisäksi voivan olla hyvä keino tasata tuotannon kuormituspiikkejä. 

Matalamman kuormituksen ajankohtana esimerkiksi laakerointi- ja putkistopaketteja voitaisiin 

valmistella varastoon odottamaan lopputuotteen varsinaista kokoonpanoa.  

 

Hypoteesista 2–2 - eli tuttujen osien ja vakioitujen työvaiheiden vaikutuksesta läpimenoaikaan 

- vastaajat olivat yleisesti samaa mieltä, mutta avoimissa kommenteissa ilmeni joitakin 

näkemyseroja vastaajien välillä. Eräs vastaaja ei kokenut toistuvilla osilla ja rakenteilla olevan 

olennaista merkitystä työn läpimenoaikaan, vaan korosti enemmänkin vakioitujen työvaiheiden 

merkitystä. Kaksi vastaajista taas oli vahvasti vastakkaisella näkökannalla korostaen 

toistuvuuden positiivista vaikutusta läpimenoaikoihin. Näiden vastaajien mielestä toisistaan 

poikkeavat osat ja rakenteet aiheuttavat tuotannossa aina ihmettelyä ja katkoksia, jotka 
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hidastavat varsinkin loppukokoonpano-osuuden läpimenoaikaa. Haastattelujen perusteella 

osien toistuvuuden voidaan päätellä korostuvan tuotteissa, joissa kokoonpano on merkittävässä 

osassa lopputuotteen kokonaisläpimenoaikaa. Mikäli lopputuotteen läpimenoajasta merkittävä 

osa tulee puolestaan erilaisista koneistustunneista, on tuttujen ja toistuvien rakenteiden vaikutus 

todennäköisesti pienempi.   

 

Modulaarisen tuoterakenteen koettiin helpottavan yksittäisten osakokoonpanojen sekä etenkin 

vaihealihankinnan hankkimista alihankkijoilta. Toistuvuuden seurauksena alihankittavat 

työvaiheet tai osakokoonpanot tulevat toimittajille paremmin tutuiksi, jolloin työn laadun 

voidaan olettaa parantuvan. Parempi toistuvuus laskisi myös toimittajan tarvitsemien 

valmistelutuntien määrää, kun esimerkiksi menetelmäsuunnittelua ja erilaisia ohjelmia ei 

tarvitsisi tehdä alusta pitäen uudelleen. Laskevien kokonaistuntien tulisi heijastua myös työn 

hintaan ja läpimenoaikaan. Tällä hetkellä toistuvuuden koetaan olevan niin vähäistä, ettei 

toimittajilla koeta olevan parasta mahdollista kokemusta tai osaamista erilaisten mahdollisten 

alihankintavaiheiden tekemiseen. Tämä johtaa siihen, että alihankintatilanteessa toimittajien 

luo joudutaan lähettämään ihmisiä opettamaan työn tekemistä, eikä työn laatuun ole aina 

tästäkään huolimatta täyttä luottoa. Laaduttomuudella saattaa kohdeyhtiön ympäristössä olla 

merkittäviä vaikutuksia projektin kustannuksiin tai läpimenoaikaan. Mikäli osakokoonpanot tai 

alihankittavaa työvaihetta vaativat kokonaisuudet olisivat toimittajille hyvin tuttuja, 

kapasiteetinhallinnan optimointiin liittyviä alihankintapäätöksiä pystyttäisiin tekemään 

nopeallakin varoitusajalla ilman huomattavasti kasvavaa riskiä.   

 

Laskeva prosessin virhealttius 

Mielipiteet modulaarisuuden vaikutuksista valmistusprosessin virhealttiuteen jakoivat 

haastateltavien mielipiteitä. Kolme haastateltavaa oli osittain tai täysin samaa mieltä 

modulaarisuuden positiivisesta vaikutuksesta, yhden ollessa eri mieltä asiasta. 

 

Haastateltavien mielestä osien varastointi vähentäisi oleellisesti puutetilanteiden 

todennäköisyyttä tuotannossa. Esimerkiksi suurena ongelmana koettiin omassa tuotannossa 

koneistettavat, mutta ulkoa hankittavat valuaihiot. Nykyisellään valuaihiot hankitaan 

projektikohtaisten tarpeiden mukaisesti. Jos valuaihion koneistuksessa tapahtuu virhe tai 

aihiosta paljastuu koneistuksen aikana valuvika, ei uutta aihiota ole välittömästi saatavilla. 
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Uuden korvaavan aihion hankkiminen taas voi aiheuttaa noin 4–6 viikon myöhästymisen 

alkuperäiseen aikatauluun. Tämä ei pelkästään sotke projektiaikataulua, vaan sekoittaa koko 

olemassa olevan tuotannon kuormitussuunnitelman. Vakioinnin seurauksena yleisimpiä 

valunimikkeitä voitaisiin hankkia muutamia kappaleita varmuusvarastoon. Näin toimittaessa 

puuteriskiä saataisiin laskettua ilman, että varastoon sitoutuneen pääoman määrä kasvaisi 

kestämättömän suureksi. Laskeva puuteriski voisi vaikuttaa epäsuorasti myös tuotannon 

kustannuksiin ja tätä kautta yhtiön katteeseen. Virhetilanteessa olisi mahdollista ottaa vara-

aihio käyttöön varastosta ja tällä tavoin välttää muun muassa ylityöt, jotka ovat seurausta 

tarpeesta kuroa kiinni pitkäksi mennyt valmistusaikataulu.  

 

Varastoinnista puhuttaessa täytyy kuitenkin muistaa, ettei kaikkia mahdollisia nimikkeitä voida 

varastoida, eikä täten puuteriskiä voida millään täysin eliminoida. Yksi haastateltavista 

huomautti, että useat yhtiön käyttämistä osista tai komponenteista ovat kooltaan hyvin isoja ja 

niihin sitoutuu huomattavasti pääomaa. Tällaisten nimikkeiden varastointi voi siis olla 

käytännön tasolla hyvin haastavaa. 

 

Parantuva laatu  

Kasvavalla tuotteiden modulaarisuudella uskotaan olevan positiivista vaikutusta myös laatuun. 

Samankaltaisten tuotteiden samanaikaisen valmistuksen sekä toistuvien rakenteiden 

hyödyntämisen uskottaan vähentävän virheitä koko toimitusketjun matkalla niin suunnittelussa, 

alihankinnassa kuin omassakin tuotannossa. Haastateltavat tunnistivat myös teoriatasolla 

potentiaalin moduuleiden testaamisessa yksitellen, mutta juuri kukaan haastateltavista ei nähnyt 

tämän olevan mahdollista heidän vastuualueensa tuotteiden osalta.   

 

Toistuviin vakio-osiin siirtymisen uskottiin vähentävän suunnittelu- ja valmistusvirheiden 

määrää sekä omassa tuotannossa että alihankittavissa osissa. Kasvava toistuvuus vähentäisi 

luonnollisesti myös laaduttomuudesta johtuvia tuotannon keskeytyksiä, joita erään haastattelun 

perusteella tapahtuu nykyisin todella paljon. Keskeytykset johtuvat pääsääntöisesti 

piirustuksissa ilmenevistä epäjohdonmukaisuuksista tai osien sopimattomuudesta paikalleen. 

Eräs haastateltavista tuo esiin, että käytössä olevasta työajasta joudutaan käyttämään 

huomattavasti aikaa osien pienimuotoiseen korjaamiseen ja hienosäätöön. Tämä on 

näkymätöntä työtä, joka ei näy aikatauluissa tai tilastoissa. Varsinkin kovan työkuorman aikana 
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tällaiset pienet keskeytykset johtavat kumuloituessaan säännöllisesti tuotannon 

tukkeutumiseen, joka omalta osaltaan laskee tuotannon tuottavuutta. Syntyneitä keskeytyksiä 

joudutaan toistuvasti kuromaan kiinni ylitöillä, joka kasvattaa valmistuskustannuksia ja laskee 

yhtiön katetta. Tuotannon tukkeutuminen johtaa myös siihen, että lattiapinta-ala loppuu kesken 

ja keskeneräistä tuotantoa joudutaan toistuvasti siirtämään muiden töiden tieltä välivarastoon 

ja sieltä takaisin. Kohdeyritys on ulkoistanut logistiikkapalvelut ulkoiselle toimijalle, joka 

laskuttaa jokaisesta siirrosta toimintokohtaisen kiinteän maksun. Turhia siirtoja vähentämällä 

voitaisiin toisin sanoen vähentää myös tuotannon epäsuoria kustannuksia. Edellä mainittujen 

tuotantohallin ja varaston välisten siirtojen lisäksi tuotannon tukkeutuminen ja lattiapinta-alan 

loppuminen johtavat verstaan sisäisten nostojen ja nosturisiirtojen kasvuun, kun odotustilassa 

olevaa keskeneräistä tuotantoa joudutaan siirtämään työstettävien kappaleiden tieltä.  

 

Osien toistuvuuden seurauksena viallisten osien tilalle olisi myös suuremmalla 

todennäköisyydellä mahdollista lainata korvaava osa jostakin toisesta projektista. Näin 

voitaisiin estää kokoonpanotyön keskeytyksiä ja pitää tuotanto paremmin käynnissä. Suurempi 

toistuvuus tekisi myös pienten varastopuskureiden käyttämisestä taloudellisesti järkevämpää, 

jolloin eniten kuluvia nimikkeitä voitaisiin varastoida puutetilanteiden ehkäisemiseksi.  

 

Myös osien maalaus nousi esiin työvaiheena, jossa osien ja prosessien vakioinnin koettiin 

voivan oleellisesti vähentää virheiden määrää ja tätä kautta myös työn kokonaistunteja. 

Nykyisellään mm. vaihtelevista ohjeistuksista ja muuttuvista tarpeista johtuen osia maalataan 

paljon väärillä värisävyillä tai muuten väärän maalausohjeen mukaisesti. Tämä johtaa 

tarpeettomiin korjauskustannuksiin ja tuotannon viivästyksiin. 

 

Voidaan siis tehdä oletus, että kasvava toistuvuus parantaa tuotannon laatua ja sillä on myös 

tätä kautta välillinen vaikutus valmistuksen kustannuksiin ja tuottavuuteen.    

 

Toisaalta toistuvuuden kasvu ja osien vakiointi ei tule kuitenkaan täysin poistamaan osien 

laatuvirheitä, sillä edelleen iso osa laatuvirheistä ja valmistusvirheistä yleisesti johtuu 

inhimillisistä virheistä, joita ei pystytä täysin kitkemään prosessista. Huonossa tapauksessa 

toistuvuuden kasvusta voi seurata myös se, että samat suunnittelu- tai valmistusvirheet 
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monistuvat useisiin eri projekteihin tai kokonaisia valmistuseriä joudutaan romuttamaan 

yksittäisten nimikkeiden sijasta.   

Haastateltavat olivat jokseenkin myös eri mieltä väitteistä, joiden mukaan modulaarisen 

tuoterakenteen seurauksena laatua voitaisiin parantaa yksittäisten moduulien välitestauksen 

avulla, ja että mahdollisten testauksessa esiintyvien vikojen paikallistaminen helpottuisi 

modulaarisen rakenteen seurauksena. Hyvin pieni osa lopputuotteista on sellaisia, että 

välitestaus on toteutettavissa tai sellaisia, että välitestaamisesta olisi saatavilla jotain 

konkreettista lisäarvoa.  

 

Vaikka vikojen paikallistaminen ei ehkä helpottuisikaan, uskottiin modulaarisen tuoterakenteen 

kuitenkin helpottavan jonkin verran mahdollisten vikojen korjaamista. Yleisimpien vikojen 

korjaukseen voitaisiin luoda tarkat työvaihekohtaiset kuvaukset ja korjaussuunnitelmat. Näiden 

seurauksena korjausaikaa saataisiin lyhennettyä ja toisaalta korjaukseen tarvittavaa aikaa 

tarkemmin arvioitua.     

 

Kasvava tuottavuus 

Haastateltavat olivat yleisesti sitä mieltä, että modulaarisella tuoterakenteella on myönteistä 

vaikutusta tuottavuuteen. Esille nousi etenkin laadun vaikutus tuottavuuteen. Toistuvuuden 

kautta parantuvan laadun uskottaan vähentävän piilotyötä, kuten piirustusten tulkitsemista, 

osien viilausta tai jotain muuta pientä korjailua, sekä osien sovittamista ja mallailua paikalleen. 

Tämä kaikki on suunnittelematonta työtä, joka on nykypäivänä sitkeästi osa lopputuotteiden 

kokoonpanoa, vaikkei se näy aikatauluissa tai seurantatilastoissa. 

 

Korjausten lisäksi eräs haastateltava nosti esille, että lopputuotteisiin tehdään usein 

suunnitteluvaiheessa pieniä asiakastoiveiden mukaisia muutoksia. Asiakastoiveiden 

toteuttaminen matalalla kynnyksellä on erottautumistapa esimerkiksi myyntiprosessin aikana, 

mutta samalla se laskee toimitusprosessin tehokkuutta. Asiakaskohtaisten poikkeuksien 

seurauksena asentajat eivät voi täysin noudattaa vakioituja prosesseja tai luottaa omaan 

kokemukseensa lopputuotteen osalta. Sen sijaan heidän täytyy seurata tarkasti 

kokoonpanopiirustuksia työn edetessä, jonka seurauksena kokoonpanossa tapahtuu paljon 

pieniä katkoja. Toinen haastateltava kertoo, että korjauksiin ja erilaisten epäselvyyksien 

selvittelyyn kuluu hänen vastuualueellaan yleisesti jopa 20–40 % kokonaistyöajasta. 
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Rakenteiden vakioinnin seurauksena asentajat pystyisivät hyödyntämään enenevissä määrin 

vakiintuneita toimintatapoja ja omaa kokemustaan työn tekemisessä. Tämä lisäisi työn 

tehokkuutta ja sillä uskottaan olevan myös merkittävää tuottavuuspotentiaalia. 

 

Ainakin joillakin tuoteverstailla valmistusprosessit vaihtelevat eri projektien välillä niin paljon, 

ettei työntekijöillä ole suurta motivaatiota puuttua tuotannon sujuvuutta laskeviin epäkohtiin. 

Toistuvuuden seurauksena systemaattisiin epäkohtiin puuttuminen tulisi houkuttelevammaksi, 

kun korjaustoimenpiteiden hyödyt pystyttäisiin todentamaan käytännön tasolla nopeammin. 

Kasvava toistuvuuden uskotaan lisäävän myös menetelmäkehityksen houkuttelevuutta, kun 

kehityshankkeiden suhteellinen takaisinmaksuaika lyhenee.  

 

Modulaarisen tuoterakenne voi myös mahdollistaa tuotannon ja työvaiheiden tarkemman 

suunnittelun. Nykyisellään tuotannon vaiheketjut kestoineen ovat huonosti tiedossa ja 

todellinen työhön kuluva aika voi helposti vaihdella jopa 20 % suuntaan tai toiseen. Vaihtelu 

tekee vaiheaikojen ennustettavuudesta todella epämääräistä ja tuotantoaikatauluista suuntaa 

antavia, pakottaen tuotannonsuunnittelijat lisäämään ylimääräisiä aikapuskureita vaiheketjujen 

väleihin. Kuormitusmallien ollessa tarkkoja ja luotettavia voidaan turhat aikapuskurit poistaa. 

Tällöin työvaiheet voidaan kuormittaa tiukemmin tuotantosuunnitelmaan ilman, että riski 

aikataulujen ylittymisestä kasvaa. 

 

Haastateltavista kaksi koki, ettei heidän alueellaan ole mahdollista hyödyntää taloudellisien 

eräkokojen vaikutusta. Syitä tälle ovat jo aikaisemmin esille tulleet lopputuotteiden matala 

vuosivolyymi, tuotteiden pitkä läpimenoaika, sekä tiukahkot projektiaikataulut. Eniten 

eräkokohyötyä koettiin voitavan saavuttaa osien keräilystä. Kasvavan toistuvuuden 

seurauksena erilaiset osat olisi helpompi paikoittaa vakioiduille varastopaikoille, jolloin niiden 

keräily nopeutuisi huomattavasti. Tällöin myös useamman projektin osatarpeet olisi 

mahdollista toteuttaa yhdellä keräilykutsulla.  

 

Muita esille nousseita työvaiheita, jossa eräkokohyötyjä uskottiin saavutettavan, olivat 

erilaisten putkistojen valmistus, kuormituskenkien kokoonpano, laakerointien kokoonpanot 

sekä lopputuotteiden koeajo. Tällä hetkellä erään lopputuotteen putkitus vaihtelee rakenteeltaan 

lähes jokaisessa toimitusprojektissa, jonka seurauksena putkitukset joudutaan valmistamaan 
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projektikohtaisesti syntyvien tarpeiden mukaan. Vakioinnin seurauksena putkistojen 

valmistusta voitaisiin tehostaa merkittävästi, kun putkistoja voitaisiin taivuttaa yhdellä kertaa 

suurempi määrä. Samainen logiikka pätee myös esimerkiksi lopputuotteessa käytettävien 

kuormituskenkien ja laakerointien välikokoonpanoihin. Lopputuotteen koeajon valmisteluun 

taas käytetään arviolta 8–10 työtuntia. Mikäli samalla kertaa olisi mahdollista ajaa kaksi tai 

useampi identtinen lopputuote, saataisiin koeajopaikan käyttöastetta nostettua merkittävästi. 

 

Kasvava joustavuus 

Oman valmistuksen joustavuuden ja ketteryyden uskottiin parantuvan modulaarisen 

tuoterakenteen hyödyntämisen myötä. Erityisesti tarkentuvan tuotannonsuunnittelun ja 

ylipäätään parantuvan tuotannon ennustettavuuden uskottiin parantavan merkittävästi 

valmistusverstaiden kykyä reagoida erilaisiin ongelmiin tai suunnitelmamuutoksiin.  

 

Tuotannonsuunnittelun tavoitteena on tuotannon optimointi siten, että käytössä oleva 

kapasiteetti on maksimaalisesti hyödynnetty ja toisaalta tuotannon aliabsorptio minimoitu. 

Aiemmin esille noussut tuotannon vaiheaikojen suuri vaihtelu johtaa siihen, että tuotannon 

optimoimiseksi tuotantosuunnitelmaa joudutaan jatkuvasti viilaamaan suuntaan ja toiseen. 

Jatkuva pieni ylikuormatilanne olisi kapasiteetin käytön kannalta optimaalisempaa, mutta se 

toisaalta aiheuttaa tarpeettomia ja mahdollisesti kalliiksi tulevia toimitusriskejä.   

 

Vaihealihankinnan tehokkaampi hyödyntäminen voisi mahdollistaa oman tuotannon 

käyttöasteen paremman optimoinnin. Koska nykyisellään valmistuksen vaiheketjut kestoineen 

kuitenkin vaihtelevat lopputuotteiden välillä eikä tarkkaa näkyvyyttä tulevaan 

kuormitustilanteeseen ole olemassa, on myös mahdollisista alihankintaresursseista sopiminen 

haastavaa. Alihankintatarpeet tulevat melko lyhyellä varoitusajalla, eikä tarpeissa ole kaivattua 

toistuvuutta, joka helpottaisi työn sujuvaa siirtämistä alihankintaverkoston tehtäväksi. Mikäli 

tuotteissa olisi enemmän toistuvuutta, eri työvaiheet kestoineen olisi mahdollista mallintaa ja 

tarkemmin. Tämän seurauksena vaihtelun voidaan olettaa pienenevän ja valmistuksen 

aikataulutuksen tarkentuvan. Ennustettavuuden parantuessa mahdolliset kuormapiikit voitaisiin 

tunnistaa aikaisemmin ja alihankintaresurssien käyttämisestä voitaisiin sopia hyvissä ajoin 

alihankkijoiden kanssa. Alihankkijat pystyttäisiin kouluttamaan entistä laadukkaammin ja 

tehokkaammin suorittamaan ennalta määrättyjä työvaiheita tietyntyyppisiin tuotteisiin. Kun 
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hankittavat vaiheet ovat alihankkijoille tuttuja, pystytään alihankintapäätösten tekeminen ja 

varsinainen vaihesiirto suorittamaan matalariskisesti lyhyelläkin varoitusajalla. Hankittavien 

vaiheiden - kuten jonkin tietyn osan sorvauksen tai porauksen - ollessa tuttuja, tarvitsee 

asiakasorganisaation käyttää huomattavasti vähemmän resursseja alihankkijan ohjaamiseen ja 

valvomiseen.  

   

Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden voidaan päätellä parantavan valmistuksen 

reagointikykyä ja ylipäätään valmistuksen kykyä hallita muuttuvaa toimintaympäristöä. 

Jatkuvan hienosäädön määrä vähenee ja valmistuksesta tulee varmempaa ja ennustettavampaa. 

Tämä lisäisi todennäköisesti ainakin epäsuorasti valmistuksen kokonaistuottavuutta ja 

kasvattaisi valmistuksen toimitusvarmuutta.  

 

Yksittäisten työvaiheiden alihankinnan lisäksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan 

kokonaisten osakokoonpanojen siirtoa alihankintaan. Osakokoonpanojen alihankintaa tehdään 

jo nyt jonkin verran. Osakokoonpanojen alihankintavolyymin kasvattamisessa koettiin olevan 

jonkin verran potentiaalia, joskin laatu- ja yhteensopivuusongelmien riskin uskottiin olevan 

yksittäisten työvaiheiden alihankintaan korkeampi. Osakokoonpanojen siirrossa täytyisi lisäksi 

huomioida nykyinen ja tuleva markkinatilanne sekä arvioida, halutaanko omaksi 

ydinosaamiseksi luonnehdittavaa tekemistä opettaa ja siirtää muille toimijoille. Nykyisessä 

kovan kysynnän tilanteessa valmistusteknologian opettaminen toimittajille voisi tarjota 

kohdeyhtiölle joitakin lyhyen aikavälin hyötyjä, mutta pitkällä aikavälillä ja markkinatilanteen 

heiketessä se voisi pahimmassa tapauksessa johtaa epätoivottuun kilpailuasetelmaan. 

 

Haastateltavia pyydettiin lopuksi järjestämään seuraavat valmistuksen ajurit 

kustannussäästöjen näkökulmasta tärkeysjärjestykseen tärkeimmästä (1) vähiten tärkeään (4). 

Vastaukset on esitetty taulukossa 10.  
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Taulukko 10 Valmistuksen kustannussäästöajureiden arviointi 
 

Merkittävimmät tekijät mahdollisten kustannussäästöjen 

saavuttamiseen 

H

1 

H

2 

H

3 

H

4 

Yht

. 

a Tutut ja toistuvat osat / rakenteet 3 1 2 1 7 

b Standardoidut ja toistuvat työvaiheet ja työkalut 1 3 1 2 7 

c Taloudelliset valmistuseräkoot valmistuksessa 4 2 3 4 13 

d Parantuva tuotannonsuunnittelu ja reagointikyky 2 4 4 3 13 

 

Haastateltavien mielestä tutut ja toistuvat osat ja rakenteet sekä standardoidut ja toistuvat 

työvaiheet ja työkalut olivat annetuista vaihtoehdoista merkityksellisimpiä kustannussäästöjen 

näkökulmasta. Ennakko-odotusten vastaisesti haastateltavat pitivät parantuvaa 

tuotannonsuunnittelua ja tuotannon reagointikykyä selvästi vähemmän merkityksellisenä kuin 

kahta edellä mainittua tekijää. Myöskään taloudellisista eräko’oista ei koettu saatavan 

kohdeyrityksen valmistustoiminnassa merkittävää kustannussäästöajuria. Vastausten 

perusteella suurimman taloudellisen potentiaalin koetaan löytyvän standardoiduissa 

työvaiheissa ja työkaluista.  Osien toistuvuus nousi merkittäväksi siitä syystä, että käytännössä 

sen kautta avautuu mahdollisuus tavoitella muita ehdotettuja tekijöitä.   
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Aineiston perusteella modulaarisella tuoterakenteella voidaan todeta olevan useita yrityksen 

liiketoimintaan ja etenkin kannattavuuteen positiivisesti vaikuttavia seurauksia. Merkittävä osa 

positiivisista vaikutuksista vaikuttaa olevan joko suoraan tai epäsuorasti seurausta kasvavasta 

nimikkeiden toistuvuudesta. Tällaisia olivat esimerkiksi laskevat kokonaiskustannukset, 

pienemmät varastot, lyhentyvät läpimenoajat, parantuva laatu, parantuva yhteistyö 

avaintoimittajien kanssa, sekä parantuva sisäisten prosessien tehokkuus muun muassa 

tuottavuuden ja joustavuuden kautta. Havainnot ovat hyvin linjassa myös yhtiön oman 

esiselvitysten kanssa, jossa yhtiö arvioi modulaaristen tuoterakenteiden ja CTO-toimintamallin 

käyttöönoton vaikuttavan positiivisesti suunnittelu- ja hankintakustannuksiin sekä tilaus-

toimitusprosessin kokonaisläpimenoaikaan. 

 

Nimiketason toistuvuuden merkitys hyötyjen saavuttamisessa nousi myös vahvasti esille 

haastatteluissa. Muita havaittuja positiivisia vaikutuksia olivat laskeva kynnys toteuttaa pieniä 

tuote- ja teknologiaparannuksia, kasvava tuotteiden jälkimarkkinapotentiaali, kasvava 

hinnoittelukyky, kattava tuotetarjooma, sekä parantuva asiakastyytyväisyys. Kirjallisuudesta 

poimitut modulaarisuuden negatiiviset vaikutukset liittyivät tuotteiden ja sisäisten prosessien 

laskevaan suorituskykyyn, tuoterakenteiden suunnittelun haastavuuteen, laskevaan 

asiakastyytyväisyyteen, kasvaviin komponenttikustannuksiin sekä kasvavaan riskiin siitä, että 

kilpailijat kopioivat merkittävät tuoteinnovaatiot.  

 

Mielenkiintoisena havaintona useat vaikutuksista ovat sellaisia, että lähdeaineistosta löytyi 

argumentteja sekä niiden puolesta että vastaan. Esimerkiksi modulaarinen tuoterakenne ja 

modulaarisuus yleisesti saattoivat joko lisätä prosessien suorituskykyä, asiakastyytyväisyyttä ja 

kustannuksia, tai vaihtoehtoisesti laskea niitä. Lisäksi modulaarisen tuoterakenteen todettiin 

voivan vaikuttaa innovaatiotoimintaan positiivisesti tai negatiivisesti, hieman näkökulmasta 

riippuen. Näiden havaintojen perusteella päättelen, että modulaarisuuden vaikutukset voivat 

vaihdella ympäristön mukaan, ja että vaikutukset ovat joko liiketoimintaa tukevia tai haittaavia 

riippuen siitä, millaiseen liiketoimintamalliin modulaarisuutta ollaan ajamassa sisään ja 

minkälaisia strategisia valintoja yhtiö on päättänyt tehdä liiketoimintansa suhteen.  
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Kappaleen 5.4 kelloesimerkkiä mukaillen modulaarisen tuoterakenteen käyttö voi olla todella 

hyvä vaihtoehto esimerkiksi keski- tai ylemmän keskitason hintakategoriassa toimivalle 

kellovalmistajalle, joka haluaa tarjota asiakkailleen laadukkaita ja osittain käyttäjälle 

kustomoituja tuotteita, mutta tavoitella samalla ketterää ja kustannustehokasta toimintamallia. 

Vastaavasti taas kaikkein korkeimmassa hintakategoriassa toimiville brändeille modulaarisen 

tuoterakenteen hyödyntäminen voisi olla liiketoiminnan kannalta hyvin haitallista, sillä tässä 

kategoriassa koko liiketoimintamalli perustuu vahvasti tuotteiden eksklusiivisuuteen ja 

ainutlaatuisuuteen. 

 

Verrattaessa löydettyjä modulaarisuuden vaikutuksia kohdeyhtiön arvoihin, visioon sekä 

strategiaan ja strategian painopistealueisiin, huomattiin näiden väliltä useita sidoksia. 

Modulaarisen tuoterakenteen yhtiötä tukevia vaikutuksia olivat modulaarisuuden kautta 

saavutettavat kustannussäästöt, kasvava tuotevalikoima, tehostuvat sisäiset prosessit, kasvava 

asiakastyytyväisyys ja Service-myynnin potentiaali sekä parantuva kyky jatkokehittää 

olemassa olevia teknologioita. Positiivisten vaikutuksien lisäksi tarkastelussa tuli esille myös 

monia mahdollisesti liiketoimintaan negatiivisesti vaikuttavia vaikutuksia. Esille nousivat 

esimerkiksi yhteensopivuusongelmien seurauksena laskeva tuotteiden ja sisäisten prosessien 

suorituskyky sekä ylimitoituksen seurauksena kasvavat yksittäisten komponenttien suhteelliset 

kustannukset, joiden yhteisvaikutuksena asiakastyytyväisyys saattaa lopulta laskea. Vaikka 

edelliset argumentit ovat mielestäni isossa kuvassa valideja sekä havaittujen vaikutusten 

puolesta että vastaan, uskon kohdeyrityksen tapauksessa havaittujen positiivisten vaikutusten 

painoarvon olevan negatiivisia vaikutuksia suuremmaksi. Mikäli modulaarisuus kuitenkin 

vähentää todennäköisyyttä synnyttää uusia, markkinaa disruptoivia innovaatioita, on se 

mielestäni osaltaan ristiriidassa yrityksen teknologiajohtajuuden säilyttämistä tavoittelevan 

tavoitteen kanssa. 

 

Edellä esitettyjen havaintojen mukaisesti modulaarisella tuoterakenteella todettiin siis olevan 

suoria vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn kokonaisuutena. Kilpailuedun 

lähteitä ovat parantuva kustannuskilpailukyky laskevien kustannuksien ja parantuvan 

hinnoitteluvoiman seurauksena. Lisäksi kilpailuetua tarjoavat asiakkaan erityistarpeita 

paremmin vastaava tuotetarjooma ja lyhentyvät kokonaisläpimenoajat. Havainnot parantuvasta 

kustannuskilpailukyvystä ja lyhenevästä läpimenoajasta tukevat hyvin yhtiön omia 
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esiselvityksen aikaisia arvioita. Lisäksi kilpailukykyä tukevat oletettavasti parantuva sisäisten 

prosessien tehokkuus mukaan lukien kasvava tuottavuus, parantuva kyky lanseerata uusia 

tuotteita, sekä uusien tuotteiden kasvava jälkimarkkinapotentiaali.  

 

Tilaus-toimitusprosessissa kasvava nimikkeiden toistuvuus koettiin sekä hankinnan että 

valmistuksen tasolla äärimmäisen oleellisimmaksi ajuriksi niin kustannuskilpailukyvyn, kuin 

yleisen suorituskyvyn parantamisenkin näkökulmasta. Hankinnassa kasvava toistuvuus 

mahdollistaa suuremmat eräkoot ja hankintojen keskittämisen tietyille toimijoille. Tämä 

parantaa merkittävästi hankkijaorganisaation neuvotteluvoimaa ja syventää monilla eri tavoin 

yhteistyötä toimittajien kanssa. Kaupallisten nimikkeiden hyödyntämistä ei pidetty 

kohdeyrityksessä kovin merkittävän vaihtoehtona saavuttaa kustannussäästöjä. Tähän voidaan 

olettaa vaikuttavan kuitenkin merkittävästi kohdeyhtiön toimintamalli, jossa kaupalliset 

komponentit sidotaan tiukasti toimittajiin jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa.   

 

Valmistuksen osalta nimikkeiden toistuvuuden koettiin tarkentavan tuotannonsuunnittelua sekä 

parantavan operaatioiden seurantaa ja hallintaa selvästi. Paremmin tiedossa olevien 

vaiheaikojen seurauksena tuotantokapasiteettia voidaan kuormittaa tarkemmin ja esimerkiksi 

tuottavuutta ja sen kehittymistä seurata luotettavammin. Tämä kasvattaa tuotantokapasiteetin 

käyttöasetta ja vähentää jalostamattoman työn suhteellista määrää, joka puolestaan tukee 

yrityksen kokonaiskilpailukykyä ja kannattavuutta. Lisääntyvän nimikekohtaisen toistuvuuden 

koettiin avaavan myös mahdollisuuden vakioida erilaisia valmistuksessa käytettäviä 

aputyökaluja ja valmistuksen eri työvaiheita. Osien vakiointi mahdollistaa aputyökalujen 

vakioinnin ja tietyn tyyppisten osien varastoinnin puutetilanneriskien minimoimiseksi, sekä 

tarjolla olevien alihankintaresurssien ketterämmän hyödyntämisen. 

 

Mielestäni tutkimus osoittaa, että erilaiset modulaarisiin tuoterakenteisiin siirtymisen 

vaikutukset, kuten tuottavuus, läpimenoaika, laatu ja kustannussäästöt nivoutuvat vahvasti 

toisiinsa ja ovat vaikutuksissa keskenään. Nämä kaikki vaikutukset myös pohjautuvat jollakin 

tasolla kasvavaan nimikekohtaisen toistuvuuden kasvuun. Johtopäätöksenä on, että usein esiin 

nousevalla suuruuden ekonomialla on todellakin olennainen vaikutus yhtiöiden kilpailukykyyn 

ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Työn kohdeyrityksen osalta positiivisten vaikutusten ja 
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hyötyjen ulosmittaaminen kuitenkin vaatisi, että modulaarisiin tuoterakenteisiin siirtymisen 

myötä vuosittainen nimikekohtainen toistuvuus todellakin saataisiin riittävän korkeaksi.  

 

 

9.1 Pohdinta 

 

Kirjallisuudesta löytyi lopulta todella laajasti tietoa modulaarisuudesta ja sen vaikutuksista 

liiketoimintaan. Tämä mahdollisti monipuolisen vaikutusten arvioinnin eri näkökulmista ja 

tarjosi hyvän perustan myöhemmille haastatteluille. Yleisellä tasolla työssä pystyttiin 

mielestäni melko hyvin koostamaan monipuolinen listaus modulaarisuuden vaikutuksista 

hyödyntäen useita eri näkökulmia ja lähestymistapoja aiheeseen. Monia listatuista vaikutuksista 

voidaan toki pitää melko itsestään selvinä, mutta mielestäni työssä on onnistuttu eri lähteitä 

yhdistämällä konkreettisesti vahvistamaan näiden vaikutusten olemassaolo ja merkitys.      

 

Jälkeenpäin ajateltuna haastattelukysymykset olisi ollut syytä rakentaa siten, että ne tukisivat 

tasapainoisemmin teorian pohjalta rakennettuja viitekehyksiä. Kysymysten paino on vahvasti 

tietyillä osa-alueilla, toisten osa-alueiden käsittelyn jäädessä melko kevyeksi. Lisäksi 

haastatteluissa esitetyt väittämät olisi pitänyt mielestäni laatia hieman eri tavoin. Nyt useat 

esitetyistä väittämistä osoittautuivat haastattelujen edetessä niin yksiselitteisiksi, ettei 

haastateltaville jäänyt juurikaan muuta mahdollisuutta kuin olla samaa mieltä väittämän kanssa. 

Väitteistä olisi siis pitänyt tehdä tarkoituksella yksityiskohtaisempia ja provokatiivisempia, 

jolloin ne olisivat jakaneet enemmän haastateltavien mielipiteitä ja vastauksiin olisi saatu tätä 

kautta enemmän hajontaa. Onneksi haastatteluiden pääpaino oli kuitenkin numeeristen 

arvioiden sijaan vapaissa suusanallisissa vastauksissa. Vapaista suusanallisista vastauksista 

saatiin paljon arvokasta tietoa ja monipuolista näkemystä eri tekijöiden vaikuttavuuksista. 

Lisäksi suusanallisista vastauksista saatiin tietoa erilaisista mahdollisuuksista, joita ei 

haastattelua luodessa osattu edes ottaa huomioon. Vastausten laadun kannalta oli erittäin 

tärkeää, että kysymykset pohjustettiin haastateltaville huolellisesti. Useiden kysymysten 

kohdalla selvisi, että ilman pohjustusta haastateltavat olisivat tulkinneet kysymyksen väärin. 

Saadun palautteen perusteella useiden kysymysten kohdalla pohjustukset myös laajensivat 

haastateltavien perspektiiviä aihetta kohtaan. Tämän seurauksena annetut vastaukset olivat 

monipuolisia, ja niistä nousi esille useita tärkeitä näkökulmia.  
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Haastattelujen painotusongelma olisi ollut mahdollisesti vältettävissä suorittamalla ennen 

varsinaisia haasteluita testihaastattelu, jossa kysymyspatterin kattavuutta olisi voitu vielä 

tarkemmin analysoida ja sen rakennetta muokata. Testihaastattelun tekeminen olikin alun perin 

suunnitelmissa, mutta aikataulullisten haasteiden takia tämä jäi lopulta tekemättä. En usko, että 

testihaastattelu olisi kuitenkaan korjannut toista haastatteluissa esiintynyttä merkittävää 

ongelmaa, eli numeeristen vastausten pientä hajontaa, sillä tämä alkoi selvitä vasta useamman 

haastattelun jälkeen. Kysymysten yksiselitteisyyteen vaikutti todennäköisesti osaltaan 

kokemattomuuteni vastaavien haastattelujen laatimisessa. Tämän ongelman olisi voinut estää 

analysoimalla huolellisemmin kysymyksien asetantaa yhdessä esimerkiksi ohjaajan kanssa. 

 

Haastatteluiden otanta oli melko pieni, sisältäen neljä haastateltavaa hankinnan osuudelta ja 

toiset neljä valmistuksen osuudelta. Alkuperäinen suunnitelma oli haastatella ainakin 5–6 

asiantuntijaa molemmista osuuksista, mutta tämä osoittautui sekä aikataulu- että 

käytännönsyistä liian haastavaksi. Vallitseva pandemiatilanne rajoitti mahdollisuuksia tavata 

eri sidosryhmiä ja toteuttaa haastatteluita. Haastatteluita hankaloitti lisäksi se, että suuri osa 

haastateltavista työskenteli haastattelujen toteutushetkellä pääsääntöisesti etänä. Vaikka 

haastattelut pyrittiin lopulta vetämään läpi melko tehokkaasti, liikkui yhden haastattelun kesto 

haastateltavasta riippuen 1–1,5 tunnin välissä. Suuremman otannan käyttäminen olisi 

parantanut vastausten laatua, tarjonnut uusia näkökulmia ja lisännyt myös mahdollisesti jonkin 

verran vastausten hajontaa. Samalla se olisi kuitenkin myös lisännyt työn työnmäärää ja 

venyttänyt työn valmistumisaikataulua suhteettomasti. Mielestäni nyt käytetyn otannan 

voidaan kuitenkin olettaa tarjoavan riittävän tarkka näkemys siitä, miten eri osa-alueiden 

vaikutukset kohdeyrityksessä koetaan.  

      

9.2 Tekijän havainnot  

 

Vaikuttaa siltä, että käytännön elämässä termejä ”modularisointi” ja ”vakiointi” sotketaan ja 

käytetään usein virheellisesti ristiin keskenään. Tämä oli ajoittain havaittavissa myös 

kohdeyrityksessä. Sidosryhmät puhuvat modulaarisuudesta ja modulaarisiin tuoterakenteisiin 

siirtymisestä, mutta todellisuudessa ainakin toistaiseksi huomio ja toimenpiteet vaikuttavat 

hyvin vahvasti keskittyvän tuotteiden ja tuoteperheiden vakiointiin. Tavoitteena on esimerkiksi 

supistaa tiettyjen tuotteiden laajaa kokovalikoimaa ja pyrkiä luomaan muutamia vakiokokoja, 
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joita käyttämällä pystytään kootusti kattamaan erilaiset asiakastarpeet. Saadun käsityksen 

mukaan lyhyen aikavälin tavoitteena onkin nimenomaan pyrkiä vakioimaan tuotteet ja 

tuoteperheet, jonka jälkeen huomio ja resurssit voidaan mahdollisesti kohdistaa kohti 

varsinaista tuoterakenteiden muuttamista modulaarisiksi. Täysin modulaarisiin 

tuoterakenteisiin siirtyminen on kuitenkin ainakin isossa kuvassa vielä suhteellisen kaukana.  

 

Kirjallisuuskatsausta tehdessä oli mielenkiintoista huomata, että tutkitusta lähdemateriaalista 

löytyy argumentteja eri vaikutuksen puolesta, että vastaan. Käytännössä lähteestä ja 

näkökulmasta riippuen modulaarisuudella saattoi olla täysin vastakkaiset seuraukset. 

Esimerkiksi Koronen et al. (2016, 6), Gerhernson et al. (2003, 303), Hölttä-Otto (2005, 29) ja 

Kusiak (2002, 24) viittaavat komponenttikustannuksien kasvamiseen modulaarisuuden myötä. 

Argumentit perustuvat muun muassa siihen, että vakioinnin seurauksena tehtyjen 

kompromissien johdosta useissa tuotteissa käytetään tarpeeseen nähden ylimitoitettuja osia tai 

komponentteja. Samaan aikaan toiset lähteet, kuten Duray et al. (2000, 607; 611), Sabry (2016, 

68–70) ja Jacobs et al. (2007, 1048&1062) viittaavat modulaarisuuden johtavan lähinnä 

kasvavan toistuvuuden ja hankintavolyymin kautta täysin vastakkaiseen reaktioon. 

Vastaavanlaisia havaintoja liittyy myös asiakastyytyväisyyteen sekä tilaus-toimitusprosessin 

suorituskykyyn. Seurauksien voidaan siis todeta olevan riippuvaisia siitä, miten ja millaisessa 

toimintaympäristössä modulaarisuutta hyödynnetään. Joissakin liiketoiminnoissa 

modulaarisuus saattaa olla avaintekijä menestykseen, kun taas toisissa liiketoiminnoissa tai 

erilaisessa toimintaympäristössä se saattaa muodostua jopa taakaksi toiminnalle. Mielestäni on 

perusteltua olettaa, että vaikutusten kannalta modulaarisuutta itseään tärkeämpää onkin se, 

miten modulaarisuus onnistutaan integroimaan osaksi päivittäistä toimintaa ja miten sitä 

osataan hyödyntää liiketoiminnassa. 
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10 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli selvittää modulaarisen tuoterakenteen vaikutuksia yrityksen 

liiketoimintaan ja kilpailukykyyn, sekä käytännön vaikutuksia kohdeyrityksen tilaus-

toimitusprosessiin hankinta- ja valmistustoimintojen osalta. Työ alkoi laajalla 

kirjallisuuskatsauksella, jossa tutustuttiin sekä modulaarisuuteen yleisesti, että sen erilaisiin 

vaikutuksiin. Listattuja havaintoja pyrittiin jäsentelemään havainnon vaikuttavuuden 

perusteella eli esimerkiksi sen perusteella, vaikuttiko havainto kustannuksiin, laatuun vai 

läpimenoaikaan. Lisäksi havainnot jaoteltiin sen mukaan, kohdistuivatko havaitut vaikutukset 

hankintaan, valmistukseen vaiko muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Jäsentelyn seurauksena 

samantyyppisten havaintojen pohjalta muodostettiin vaikutuksien pääryhmät, joita olivat 

esimerkiksi kustannussäästöt, kasvava tuotetarjooma, lyhyempi läpimenoaika, kasvava 

tuottavuus ja joustavuus, sekä parantuva laatu. Tämän jälkeen rakennettiin 

kirjallisuuskatsaukseen perustuen neljä teoreettista viitekehystä modulaarisuuden erilaisista 

vaikutuksista. Ensimmäiset kaksi viitekehystä kuvasivat modulaarisen tuoterakenteen 

positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn. Kolmas 

viitekehys taas käsitteli modulaarisen tuoterakenteen positiivisia vaikutuksia tilaus-

toimitusprosessiin hankinnan näkökulmasta. Tämän viitekehyksen muodostamisessa 

hyödynnettiin myös kirjallisuudesta poimittua teoriamallia kilpailukykyisistä hankinnoista. 

Neljäs ja viimeinen viitekehys käsitteli modulaarisen tuoterakenteen positiivisia vaikutuksia 

tilaus-toimitusprosessiin oman valmistuksen näkökulmasta. 

 

Työssä tutkittiin modulaariseen tuoterakenteeseen siirtymisen vaikutuksia kolmen eri 

tutkimuskysymyksen kautta:  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys: Millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia 

modulaaristen tuoterakenteiden käyttöönotolla voi olla yrityksen liiketoimintaan, 

kilpailukykyyn ja tilaus-toimitusprosessiin? 

 

Työn ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä haettiin vastausta siihen, minkälaisia positiivisia ja 

negatiivisia vaikutuksia modulaaristen tuoterakenteiden käyttöönotolla voi olla yrityksen 
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liiketoimintaan, kilpailukykyyn ja tilaus-toimitusprosessiin. Tehdyn kirjallisuuskatsauksen 

perusteella merkittävimmät positiiviset vaikutukset ovat: 

 

Liiketoiminta: 

• kasvava hinnoitteluvoima 

• kasvava kannattavuus ja potentiaalinen tuloksentekokyky 

• kasvava jälkimarkkinapotentiaali 

• pienet tuoteparannukset ja uudet tuotelanseeraukset helpottuvat ja nopeutuvat 

• kasvava asiakastyytyväisyys 

Kilpailukyky: 

• laskevat hankintakustannukset  

• kasvava tarjooma tai tuotevalikoima 

Tilaus-toimitusprosessi: 

• lyhenevät läpimenoajat 

• parantuva sisäisten prosessien laatu ja suorituskyky 

• kasvava tilaus-toimitusprosessin tuottavuus ja joustavuus 

 

Merkittävimmät modulaarisen tuoterakenteen haitat on puolestaan esitetty alla.  

 

Liiketoiminta: 

• kasvava riski, että tuoteinnovaatiot kopioidaan kilpailijoiden toimesta 

• kasvava riski, että radikaalien ja markkinoita disruptoivien innovaatioiden määrä 

vähenee tuotekehityksessä 

Kilpailukyky: 

• vaihtoehtoisten moduuleiden samankaltaisuus, joka voi johtaa imagohaittaan  

• mahdollisesti kasvavat komponenttikustannukset 

• lopputuotteiden kasvava koko ja paino 

Tilaus-toimitusprosessi: 

• modulaaristen tuotealustojen, tuoterakenteiden ja tuoteperheiden suunnittelun hitaus ja 

haastavuus 

• optimaalisten tuoterakenteiden suunnittelun haastavuus 
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• mahdolliset osien ja moduulien väliset yhteensopivuusongelmat ja niiden vaikutus 

oman valmistuksen tuottavuuteen 

 

Osana tutkimusta modulaarisen tuoterakenteen vaikutuksia liiketoimintaan ja kilpailukykyyn 

tutkittiin myös erityisesti kohdeyrityksen näkökulmasta. Tämä tehtiin vertaamalla kahden 

ensimmäisen viitekehyksen mukaisia vaikutuksia kohdeyrityksen missioon, visioon, arvoihin, 

strategiaan ja tulevaisuuden visioon. Vertailun perusteella modulaarisuudella havaittiin olevan 

useita positiivisia vaikutuksia, jotka tukivat voimakkaasti kohdeyrityksen tavoitteita useallakin 

eri tasolla.  

 

Merkittävimmät liiketoimintaa tukevat vaikutusalueet liittyivät kustannussäästöihin, kasvavaan 

tuotetarjoomaan sekä sisäisten prosessien erinomaisuuteen. Modulaarisen tuoterakenteen 

seurauksena oletettavasti saavutettavat kustannussäästöt ja kasvava tuotevalikoima tukevat 

yhtiön strategisia päätöksiä panostaa kilpailukykyisiin tuotteisiin ja ainutlaatuiseen 

tuotetarjoomaan. Parantuvat sisäiset prosessit taas tukevat yhtiön erinomaisiin prosesseihin 

liittyvää strategista painopistealuetta sekä arvolupausta kehittyä ja jatkuvasti parantaa omia 

operaatioita.  

 

Negatiivisten vaikutusten viitekehystä tarkasteltaessa huomattiin, että modulaarisuudella voi 

olla myös vaikutuksia, jotka heikentävät kohdeyrityksen kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet. 

Merkittävimpinä haitallisina vaikutuksina pidettiin tuotteiden ja sisäisten prosessien 

mahdollisesti laskevaa suorituskykyä ja niiden seurauksena laskevaa asiakastyytyväisyyttä. 

Lisäksi useammassa lähteessä nostettiin merkittäväksi uhkatekijäksi kilpailuedun 

menettäminen tuotekopioinnin seurauksena, sekä modulaarisuuden myötä mahdollisesti 

laskeva todennäköisyys tuottaa uusia radikaaleja innovaatioita. 

 

Mikäli sisäisten prosessien suorituskyky heikentyisi modulaarisiin tuoterakenteisiin siirtymisen 

myötä, olisi tämä ristiriidassa erinomaisiin prosesseihin liittyvän strategisen painopistealueen 

kanssa. Tuotepuolella mahdollisesti laskeva tuotteiden suorituskyky ja kasvavat 

komponenttikustannukset puolestaan hankaloittaisivat strategisia pyrkimyksiä kehittää 

kilpailukykyistä ja asiakkaan suorituskykyä parantavaa prosessiteknologiaa. Näiden 

vaikutusten seurauksena myös asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön tuotteita ja palveluita kohtaan 
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voisi myös laskea. Laskeva asiakastyytyväisyys olisi olennaisella tavalla ristiriidassa yhtiön 

vision kanssa, jossa se näkee itsensä maailman parhaana asiakkaidensa palvelemisessa. Lisäksi 

yhtiön tavoitteet pysyä alan teknologiajohtaja hankaloituisivat, mikäli modulaarisuuden 

seurauksena yhtiön tuotekehitys painottuisi pääsääntöisesti pieniin inkrementaalisiin 

parannuksiin suurien, markkinaa merkittävästi muokkaavien uusien konseptiavauksien sijaan.  

Yhtiön teknologinen vallihauta saattaisi lisäksi kaventua kilpailijoihin nähden, mikäli 

tuoterakenteiden yksinkertaistumisen seurauksena kilpailijat onnistuvat nopeammalla tahdilla 

purkamaan yhtiön teknologiset ratkaisut ja rakentamaan omat vastaavat tuotteensa.   

 

Toinen tutkimuskysymys: Miten modulaarinen tuoterakenne tukee kohdeyrityksen 

kilpailukykyä ja tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä hankintatoimen osalta? 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä selvitettiin, miten modulaarinen tuoterakenne tukee 

kohdeyrityksen kannattavuutta ja tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä hankintatoimen 

näkökulmasta. Vaikutuksia hankintatoimintaan tutkittiin haastattelemalla kohdeyrityksen 

henkilöstöä. Haastatteluissa käytetty kysymyspatteri rakennettiin siten, että sen avulla pystyttiin 

testaamaan ja arvioimaan hankinnan teoreettisesta viitekehyksestä löytyvien vaikutusten 

toteutumista käytännön tasolla. Kokonaisotanta haastatteluissa oli neljä haastateltavaa ja 

haastateltavat oli valittu tuotehallinnasta, esimiestasolta ja operatiiviselta tasolta siten, että 

haastatteluihin saatiin näkökulmia prosessin eri vaiheista ja eri tasoilta. Haastattelujen pääpaino 

oli vapaissa vastauksissa, mutta haastateltavilta pyydettiin myös numeerinen arvosana sen 

mukaan, kuinka samaa tai eri mieltä he olivat esitettyjen väitteiden kanssa.  

 

Haastattelujen perusteella modulaarisen tuoterakenteen uskotaan kokonaisuutena parantavan 

kohdeyrityksen hankintatoimen sekä toimittajaverkoston suorituskykyä. Modulaarisuuden 

koettiin lisäävän mahdollisuuksia saavuttaa hankinnoissa kustannussäästöjä, joilla on teorian ja 

käytännön havaintojen perusteella selvä vaikutus lopputuotteen kustannusrakenteeseen. 

Laskevalla kustannusrakenteella taas on merkittävä vaikutus joko yrityksen 

tuloksentekokykyyn, tai sen kykyyn kilpailla uusista tilauksista.  

 

Varsinkin nimikkeiden kasvava toistuvuus ja vuosivolyymi - ja tätä kautta saavutettavat 

mittakaavaedut - koettiin merkittävänä positiivisena tekijänä sekä hankinnan 



102 

 

 

 

kustannussäästöjen tavoittelun näkökulmasta että hankintaprosessien sujuvuuden kannalta 

yleisesti. Kasvava nimikekohtainen vuosivolyymi lisää kohdeyhtiön houkuttelevuutta ja 

asiakkuuden tärkeyttä toimittajan silmissä. Tämä parantaa kohdeyrityksen neuvotteluvoimaa ja 

sen uskottaan myös parantavan toimittajien palveluhalukkuutta ja sitoutumista yhteistyöhön. 

Lisäksi kasvavat osien toistuvuus motivoivat toimittajia kehittämään omaa toimintaansa 

valmistettavuuden näkökulmasta, sekä osallistumaan erilaisiin kulutasoa entisestään 

parantaviin tuotteiden kehittämisprojekteihin. Toistuvuuden lisäämisen ja volyymeiden 

keskittämisen koettiin olevan toimiva tapa saavuttaa hankinnassa kustannussäästöjä, joskin 

haastateltavat painottivat hankinnan vastuusta huolehtia siitä, että saavutettavat hyödyt ja 

säästöt valumat todella toimittajilta myös asiakasyritykseen saakka.  

 

Kolmas tutkimuskysymys: Miten modulaarinen tuoterakenne tukee kohdeyrityksen 

kilpailukykyä ja tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä oman valmistuksen osalta? 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin modulaarisen tuoterakenteen positiivisia 

vaikutuksia kohdeyrityksen kannattavuuteen ja tilaus-toimitusprosessin suorituskykyyn 

valmistuksen näkökulmasta. Myös vaikutuksia omaan valmistukseen tutkittiin haastattelemalla 

kohdeyrityksen asiantuntijoita. Kysymyspatteri rakennettiin hankinnan haastattelun tapaan 

siten, että sen avulla pystyttiin testaamaan ja arvioimaan valmistuksen teoreettisesta 

viitekehyksestä löytyvien vaikutusten toteutumista käytännön tasolla. Kokonaisotanta oli neljä 

haastateltavaa ja tässäkin haastattelututkimuksessa haastateltavat valittiin organisaation eri osa-

alueilta erilaisten näkökulmien saamiseksi. Haastattelun pääpaino oli vapaissa vastauksissa, 

mutta haastateltavilta pyydettiin myös numeerinen arvosana sen mukaan, kuinka samaa tai eri 

mieltä he olivat esitettyjen väitteiden kanssa.  

 

Tehtyjen haastatteluiden perusteella myös valmistuksen puolella nimikkeiden toistuvuuden 

kasvu nähtiin merkittävä tekijänä ja ajurina suorituskyvyn ja kilpailukyvyn kasvattamiselle. 

Nimikekohtaisen volyymin kasvua ei pidetty näissä haastatteluissa yhtä tärkeänä kuin 

hankinnan haastatteluissa. Nimikkeiden kasvavan toistuvuuden koettiin tarkentavan 

tuotannonsuunnittelua sekä parantavan operaatioiden seurantaa ja hallintaa. Paremmin tiedossa 

olevien vaiheaikojen seurauksena tuotantokapasiteettia voidaan kuormittaa tiukemmin ja 

esimerkiksi tuottavuutta ja sen kehittymistä seurata luotettavammin. Tuotannontekijöiden 
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käyttöastetta pystytään tällöin kasvattamaan ja tuotannon kehittämiseen varattuja resursseja 

myös kohdistamaan järkevämmin.  

 

Toistuvuuden koettiin avaavan myös mahdollisuuden vakioida erilaisia valmistuksessa 

käytettäviä aputyökaluja ja valmistuksen eri työvaiheita. Osien vakiointi mahdollistaa 

aputyökalujen vakioinnin ja tietyn tyyppisten osien varastoinnin puutetilanneriskien 

minimoimiseksi. Tarjolla olevia alihankintaresursseja voidaan myös hyödyntää ketterämmin, 

mikäli kappaleet ovat jo lähtökohtaisesti toimittajille tuttuja. Vakioitujen prosessien uskotaan 

parantavan tuotannon sujuvuutta ja virtausta, vaikuttaen positiivisesti tuottavuuteen. Kaikkien 

näiden tekijöiden kautta toistuvuuden uskotaan parantavan valmistuksen tuottavuutta, 

ketteryyttä ja kustannustehokkuutta.  
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Hyödyt    

    

Mittakaavaedut ja 
kustannussäästöt    

Lähde: sivu Väite Seuraus 

Meyer & Mugge (2001) 35 
kaupallisia nimikkeitä hyödyntämällä voidaan saada 
säästöjä osahinnoista 

Matalammat hankintahinnat - 
Kaupalliset osat 

Sanchez & Collins (2001) 648 

Kun käytetään enemmän kaupallisia osia ja 
standardiosia --> vaihtoehtoisten toimittajien määrä 
suurempi --> hintakilpailu --> kustannussäästöt 

Matalammat hankintahinnat - 
Kaupalliset osat 

Jacobs et al. (2007) 1062 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
toimittajien sitouttamiseen (JIT ostot, 
kumppanuusyhteistyö, toimittajien kehitys), josta 
epäsuorana seurauksena matalammat hinnat 

Matalammat hankintahinnat - 
Sitoutuminen 

Sabry (2016) 68-70 
Tuotemodulaarisuudella on vahva positiivinen 
vaikutus tuotantokustannusten alentamiseen Matalammat kustannukset 

Jacobs et al. (2007) 1062 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
suunnittelun integrointiin, josta epäsuorana 
seurauksena matalammat kokonaiskustannukset Matalammat kustannukset 

Sanchez (2002) 11 

Kun käytetään tuttuja ja jatkuvasti kehitettyjä 
komponentteja, huolto ja reklamaatiokustannukset 
vähenevät 

Matalammat kustannukset - 
Laatukustannukset 

Sanchez (2002) 11 

Kun käytetään usein toistuvia komponentteja, 
oppimisen kautta tehokkuus ja tuottavuus kasvavat 
ja laatukustannukset laskevat 

Matalammat kustannukset - 
Laatukustannukset 

Meyer & Mugge  (2001) 37 
Modulaarisuuden kautta voidaan standardoida 
tuotantolaitteita ja aputyökaluja --> säästö 

Matalammat kustannukset - 
std laitteet ja työkalut 

Sabry (2016) 55 
Modulaarisuuden kautta voidaan standardoida 
tuotantolaitteita ja aputyökaluja --> säästö 

Matalammat kustannukset - 
std laitteet ja työkalut 

Österholm & Tuokko (2001) 34 

Tuoteperheen moduloinnilla voidaan laskea 
tuotteen valmistuskustannuksia, koska toistuvuus 
kasvaa, erilaisten työkalujen ja kiinnittimien tarve 
pienenee 

Matalammat kustannukset - 
std laitteet ja työkalut 

Jacobs et al. (2007) 1062 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
valmistukseen (tuotteiden niputus, JIT-valmistus), 
josta epäsuorana seurauksena matalammat hinnat 

Matalammat kustannukset - 
volyymi 

Sanchez & Collins (2001) 648 
Standardoitu komponentti: motivoi toimittajia 
kehittämään osaa/valmistustapoja 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Gershenson et al. (2003) 
303, 
305 

Samojen osien käyttäminen eri tuotteissa --> 
skaalaetu 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Gershenson et al. (2003) 305 
Skaalaedut niin hankinnassa kuin omassakin 
valmistuksessa: taloudelliset eräkoot 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Jacobs et al. (2007) 
1048, 
1062 

Tuotemodulaarisuudella on vaikutus 
kustannustehokkuuteen 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Kusiak (2002) 224 
Tuotemodulaarisuudella voidaan saavuttaa 
mittakaavaetuja 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 
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Meyer & Mugge (2001) 29 

Osien standardoinnin kautta voidaan hyödyntää 
samoja osia/materiaaleja läpi osastojen tai 
yksiköiden. Tämä voi laskea materiaalikustannuksia. 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Sanchez & Collins (2001) 649 
Modulaarinen rakenne voi auttaa laskemaan 
tuotekustannuksia osien standardoinnin kautta 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Sanchez (2002) 11 

Skaalautuvuuden kautta kappalekohtaiset 
valmistuskustannukset laskevat (jos eräkoko 
kasvaa) 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Shamsuzzoha (2011) 26 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa 
standardoitujen osien käytön kautta 
mittakaavaetujen hyödyntämisen 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Eggen (Ericsson & Erixon 
1999) 4 

Vähempi nimikemäärä laskee hankinnasta 
aiheutuvia kuluja (kappalehinta, toimenpide) 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Hopwood (1995) 72 
Kun eräkoot kasvavat, suhteelliset asetusajat 
laskevat 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Hinta 

Ericsson & Erixon (1999) 17-18 

Nimikkeiden standardoinnin kautta nimikemäärä 
pienenee. Mahdollistaa suuremmat kertatilaukset ja 
vähentää hankinnassa hallinnointityötä 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - 
Kokonaiskustannukset 

Hölttä-Otto (2005) 29 
Modulaarinen rakenne tuo mittakaavaetuja 
osahankintaan 

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - 
Kokonaiskustannukset 

Duray et al. (2000) 
607, 
611 

Vakioidut tuotteet lisäävät niiden toistuvuutta. 
Toistuvuuden kautta on saavutettavissa alemmat 
valmistuskustannukset ja tasaisempi laatua  

Matalammat kustannukset - 
Volyymi - Laatukustannukset 

Salvador et al. (2002) 
549-
550 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa 
laajemman tuotevalikoiman ilman että se vaikuttaa 
epäedullisesti operatiiviseen suorituskykyyn (suorat 
ja YK-kustannukset) 

Matalammat kustannukset - 
YK kulut 

Baldwin & Clark (1997) 87 

Jos osakokoonpanoja (moduuleita) voidaan jakaa 
eri valmistajille (ulkoinen/sisäinen), 
loppukokoonpanija lisää omaa joustavuuttaan ja voi 
vähentää kustannuksia 

Matalammat 
tuotantokustannukset - 
Ulkoistaminen 

Duray et al. (2000) 608 
Modulaarisuus on avainasemassa 
räätälöintikustannusten alentamisessa 

Matalammat 
valmistuskustannukset 

Jacobs et al. (2007) 1048 

Modulaarisessa rakenteessa vähemmän uniikkeja 
osia --> osien volyymi jakaantuu pienemmälle 
nimikemäärälle --> paremmat hankintasopimukset 

Paremmat 
hankintahankintasopimukset 
- Volyymi 

Meyer & Mugge (2001) 35 

Osien standardoinnin kautta erilaisten osien määrä 
laskee ja jäljelle jäävien osien vuosivolyymi nousee. 
Tämä mm. parantaa ostavan osapuolen 
neuvotteluvoimaa 

Paremmat 
hankintahankintasopimukset 
- Volyymi 

Sanchez (2002) 11 

Skaalautuvuuden kautta hankinnalla on enemmän 
neuvotteluvoimaa, joka johtaa parempiin 
hankintahintoihin 

Paremmat 
hankintahankintasopimukset 
- Volyymi 

Kusiak & Huang (1996) 523 Modulaarisuus lisää skaalaetuja  

    

Varastointi    
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Lähde: sivu Väite Seuraus 

Gershenson et al. (2003) 305 

Modulaarisen tuotesuunnittelun etuna on 
matalampi keskeneräisen tuotannon määrä ja 
matalammat varastotasot 

Matalampi KOM taso (KET, 
varasto) 

Eggen (Ericsson & Erixon 
1999) 4 

Vähempi nimikemäärä laskee 
varastointikustannuksia (kappalehinta, toimenpide) 

Matalampi KOM taso 
(varasto) 

Meyer & Mugge (2001) 35 

Osien standardoinnin kautta erilaisten osien määrä 
laskee. Pienempi osien määrä voi vaikuttaa 
positiivisesti varastointikustannuksiin 

Matalampi KOM taso 
(varasto) 

Salvador et al. (2002) 
549-
550 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa 
laajemman tuotevalikoiman ilman että se vaikuttaa 
epäedullisesti varastotasoihin 

Matalampi KOM taso 
(varasto) 

Sanchez (2002) 11 
Kun komponenttien toistuvuus kasvaa, tarve 
varastoida erilaisia komponentteja pienenee 

Matalampi KOM taso 
(varasto) 

Jacobs et al. (2007) 1050 
Nimikkeiden standardoinnin kautta 
varmuusvarastojen määrää voidaan laskea (pooling) 

Matalampi KOM taso 
(varmuusvarasto) 

    

Suurempi 
tuotevalikoima/tarjooma    

Lähde: sivu Väite Seuraus 

Worren et al. (2002) 1126 

Tuotemodulaarisuus nostaa yhtiön strategista 
joustavuutta --> kykyä reagoida ja kehittää/tarjota 
vaihtoehtoisia uusia tuotteita asiakkaan tarpeisiin 
(laaja tuotevalikoima) 

Kasvanut kyky tarjota 
asiakkaille uusia ratkaisuita 

Gershenson et al. (2003) 303 
Suurempi tuotevalikoima loppuasiakkaalle 
komponenttimääriä nostamatta Kasvanut tarjooma 

Kusiak (2002) 224 
Tuotemodulaarisuudella voidaan kasvattaa 
tuotevalikoimaa/tarjoomaa Kasvanut tarjooma 

Salvador et al. (2002) 
549-
550 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa 
laajemman tuotevalikoiman ilman operatiivisen 
suorituskyvyn häiriöitä Kasvanut tarjooma 

Sanchez & Collins (2001) 649 
Modulaarinen rakenne voi auttaa lisäämään 
tuotevalikoimaa Kasvanut tarjooma 

Duray et al. (2000) 608 
Modulaarisuuden avulla voidaan tarjota laaja 
tuotetarjooma Kasvanut tarjooma 

Sanchez & Collins (2001) 649 
Modulaarinen rakenne voi auttaa lisäämään 
tuotevalikoimaa Kasvanut tarjooma 

Sanchez (2002) 10 

Modulaarisen tuoterakenteen avulla rakenteesta 
saadaan luotua useita variaatioita yhdestä 
tuotteesta eri asiakkaiden mieltymysten mukaan Kustomoitavuus 

Fixson & Clark (2002) 131 
Modulaarisuus tarjoaa laajan tuotevalikoiman 
yhdistettynä mataliin kuluihin Kasvanut tarjooma 

Kusiak & Huang (1996) 523 Modulaarisuus kasvattaa tuotetarjoomaa Kasvanut tarjooma 
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Nopeampi läpimenoaika    

Lähde: sivu Väite Seuraus 

Shamsuzzoha (2011) 26-28 

Modulaarinen tuoterakenne voi lyhentää 
läpimenoaikaa, kun eri moduuleita voidaan 
rakentaa ja testata erikseen. 

Lyhyempi toimitusaika - 
moduuleiden välitestaus 

Jacobs et al. (2007) 1062 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
valmistukseen (tuotteiden niputus, JIT-valmistus), 
josta epäsuorana vaikutuksena parempi 
läpimenoaika 

Lyhyempi toimitusaika - 
niputus 

Shamsuzzoha (2011) 26-28 
Modulaarinen tuoterakenne voi lyhentää 
läpimenoaikaa, kun suunnittelu nopeutuu  

Lyhyempi toimitusaika - 
nopeampi suunnittelu 

Jacobs et al. (2007) 
1062, 
1051 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
tuotannon läpimenoaikaan 

Lyhyempi toimitusaika - 
nopeampi valmistus 

Kusiak (2002) 224 
Tuotemodulaarisuudella voidaan lyhentää 
toimitusaikaa 

Lyhyempi toimitusaika - 
nopeampi valmistus 

Sabry (2016) 68-70 
Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
prosessin läpimenoaikaan 

Lyhyempi toimitusaika - 
nopeampi valmistus 

Jacobs et al. (2011) 133 

Tuotemodulaarisuus mahdollistaa eri moduulien 
valmistamisen rinnan, tätä kautta 
kokonaisläpimenoaikaa on mahdollista lyhentää 

Lyhyempi toimitusaika - 
rinnakkaiset prosessit 

Jacobs et al. (2011) 
133-
135 

Tuotemodulaarisuus vaikuttaa yrityksen kykyyn 
lisätä tuotannon ketteryyttä --> reagointikyky ja 
lyhyempi läpimenoaika kun esim. mahdollisuus 
kasata moduuleita rinnakkain 

Lyhyempi toimitusaika - 
rinnakkaiset prosessit 

Österholm & Tuokko (2001) 8 

Tuoteperheen moduloinnilla voidaan lyhentää 
tuotannon läpimenoaikaa, koska useampaa 
osakokoonpanoa voidaan tehdä rinnakkain 

Lyhyempi toimitusaika - 
rinnakkaiset prosessit 

Gershenson et al. (2003) 303 

Modulaarisessa tuoterakenteessa 
kokoonpanovaiheessa vähemmän osia 
(moduuleita), vähemmän uniikkeja osia --> 
lyhyempi läpimenoaika 

Lyhyempi toimitusaika - tutut 
osat 

Oma päätelmä  

Tuoteperheen moduloinnilla voidaan lyhentää 
tuotannon läpimenoaikaa, koska tuotteen 
valmistamiseen syntyy rutiini 

Lyhyempi toimitusaika - tutut 
osat 

Salvador et al. (2002) 
549-
550 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa 
laajemman tuotevalikoiman ilman että se vaikuttaa 
tuotteiden läpimenoaikaan (pienempi 
komponenttivariaatioiden määrä) 

Lyhyempi toimitusaika - tutut 
osat 

Shamsuzzoha (2011) 26-28 

Modulaarinen tuoterakenne voi lyhentää 
läpimenoaikaa, kun moduuleita voidaan hankkia 
valmiina ulkoa 

Lyhyempi toimitusaika - 
ulkoistus 

Ericsson & Erixon (1999) 17-18 
Tuotekehityksen läpimenoaika nopeutuu, eri 
moduuleita voidaan suunnitella rinnakkain Lyhyempi läpimenoaika 

Ericsson & Erixon (1999) 17-18 Yksittäisiä moduuleita voidaan valmistaa rinnan 
Lyhyempi toimitusaika - 
rinnakkaiset prosessit 

Kusiak & Huang (1996) 523 
Tuotemodulaarisuudella voidaan lyhentää 
toimitusaikaa  
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Coletti & Aichner (2011) 28 

Modulaarisen ja standardoitu tuoterakenne 
mahdollistaa pääsääntöisesti lyhyemmän 
kokonaisläpimenoajan kuin täysin räätälöity tuote  

    

Parempi laatu    

Lähde: sivu Väite Seuraus 

Jacobs et al. (2007) 1062 
Tuotemodulaarisuudella on vaikutus 
laaduntuottokykyyn Parempi laatu 

Rocha et al. (2015) 4919 Tuotemodulaarisuus voi parantaa tuotteiden laatua  Parempi laatu 

Duray et al. 2000 
607, 
611 

Vakioidut tuotteet lisäävät niiden toistuvuutta. 
Toistuvuuden kautta on saavutettavissa alemmat 
valmistuskustannukset ja tasaisempi laatua  

Parempi laatu - oppiminen, 
rutiini 

Hopwood (1995) 72 
Kun toistuvuus kasvaa, kokoonpanot tulevat tutuiksi 
--> vähemmän laatuvirheitä 

Parempi laatu - oppiminen, 
rutiini 

Gershenson et al. (2003) 303 
Moduuleiden testaus mahdollista, viat mahdollista 
saada kiinni ennen loppukokoonpanoa Parempi laatu - välitestaus 

Lau et al. (2007) 
1052-
1053 

Kun moduuleiden välinen vuorovaikutus pienentyy, 
on vikojen löytäminen ja korjaaminen helpompaa. --
> helppo myös korjata moduulikohtaisia 
laatuvirheitä  

Virheiden löytäminen 
nopeutuu 

Ericsson & Erixon (1999) 17-18 
Virheet nopeampaa paikallistaa ja jäljittää tiettyyn 
moduuliin, korjaavat toimenpiteet nopeampia 

Virheiden löytäminen 
nopeutuu 

    

Suurempi tuottavuus    

Lähde: sivu Väite Seuraus 

Lau et al. (2007) 
1052-
1053 

Tuotemodulaarisuus parantaa joustavuutta --> 
kykyä reagoida ja sopeutua myöhäisiin 
tuotemuutoksiin 

Joustavuus - kyky suunnitella 
ja reagoida poikkeuksiin 

Jacobs et al. (2011) 
133-
134 

Tuotemodulaarisuus voi johtaa tuotannossa 
korkeampaan prosessimodulaarisuuden tasoon, eli 
tuotantoprosessi suunnitellaan tuoterakenteelle 
sopivaksi ja työvaiheita standardoidaan Optimoitu valmistusprosessi 

Rocha et al. (2015) 
4919-
4920 

Tuotemodulaarisuus voi parantaa tuotannon 
tehokkuutta (massatuotannon edut) 

Tuottavuus - jalostavan työn 
määrä 

Jacobs et al. (2007) 
1062-
1064 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
valmistukseen, josta epäsuorana vaikutuksena 
tuotannon parempi joustavuus. Asetusten teko 
vähenee 

Tuottavuus - jalostavan työn 
määrä 

Sanchez (2002) 11 

Skaalautuvuuden valmistuksen tuottavuus paranee 
(toistuvuus lisääntyy --> nopeampi oppiminen ja 
rutiini) 

Tuottavuus - oppiminen, 
rutiini 

Gershenson et al. (2003) 305 

Modulaarisuuden seurauksena erilaisten 
kokoonpanojen toistuvuus kasvaa. Kokoonpanot 
tulevat asentajille tutummaksi. 

Tuottavuus - oppiminen, 
rutiini 

Worren et al. (2002) 
1036-
1037 

suurempi volyymi osilla --> Tutut osat --> 
kokoonpano nopeutuu 

Tuottavuus - oppiminen, 
rutiini 



Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto modulaarisuuden hyödyistä ja haitoista 

   

 

Jacobs et al. (2011) 
133-
134 

Tuotemodulaarisuus voi johtaa tuotannossa 
korkeampaan prosessimodulaarisuuden tasoon, eli 
tuotantoprosessi suunnitellaan tuoterakenteelle 
sopivaksi ja työvaiheita standardoidaan 

Tuottavuus - paremmat 
prosessit 

Sabry (2016) 68-70 
Tuotemodulaarisuudella on erittäin vahva 
positiivinen vaikutus tuotannon joustavuuteen 

Tuottavuus - Parempi 
tuotannonsuunnittelu 

Gershenson et al. (2003) 305 
Modulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
materiaalin ja tiedon virtaukseen yhtiön sisällä 

Tuottavuus - Parempi 
tuotannonsuunnittelu 

Gualandris & Kalchschmidt 
(2013) 5760 

Kun tuotteita ja prosesseja vakioidaan, 
ennustettavuus paranee --> helpompi suunnitella 
tuotantoa, työjärjestyksiä ym.  

Tuottavuus - Parempi 
tuotannonsuunnittelu 

Shamsuzzoha (2011) 27 
Modulaarinen tuoterakenne nostaa 
projektisuunnittelun tuottavuutta 

Suunnittelun tuottavuus 
kasvaa 

    

Joustavuus    

Lähde: sivu Väite Seuraus 

Jacobs et al. (2007) 1062 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
toimittajien sitouttamiseen (JIT ostot, 
kumppanuusyhteistyö, toimittajien kehitys), josta 
epäsuorana seurauksena parempi joustavuus Joustava toimitusverkosto 

Jacobs et al. (2007) 1062 
Tuotemodulaarisuudella on vaikutus tuotannon 
joustavuuteen Joustavuus 

Jacobs et al. (2007) 1050 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
valmistukseen (tuotteiden niputus, JIT-valmistus), 
josta epäsuorana vaikutuksena parempi tuotannon 
joustavuus Joustavuus 

Jacobs et al. (2007) 1051 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
ennustettavuuteen (helpottaa 
tuotannonsuunnittelua), joka vähentää riskejä (mm. 
puutetilanteet, resurssipula) Joustavuus - Ennustettavuus 

Jacobs et al. (2007) 1051 
Standardoinnin kautta ennustaminen tarkentuu, 
puutetilanteiden riski laskee Joustavuus - Ennustettavuus 

Lau et al. (2007) 
1052-
1053 

Tuotemodulaarisuus parantaa joustavuutta --> 
kykyä reagoida ja sopeutua myöhäisiin 
tuotemuutoksiin 

Joustavuus - kyky suunnitella 
ja reagoida poikkeuksiin 

Sabry (2016) 68-70 
Tuotemodulaarisuudella on erittäin vahva 
positiivinen vaikutus tuotannon joustavuuteen 

Joustavuus - kyky suunnitella 
ja reagoida poikkeuksiin 

Gualandris & Kalchschmidt 
(2013) 

5761, 
5766 

Modulaarinen tuoterakenne vähentää tuotteiden 
monimutkaisuutta, tämä lisää joustavuutta (esim. 
kykyä vaihtaa toimittajaa ongelmatilanteissa tai 
uudelleenjärjestellä omaa tuotantoa) 

Joustavuus - kyky vaihtaa 
toimittajaa/tehdä muutoksia 

Baldwin & Clark (1997) 87 

Jos osakokoonpanoja (moduuleita) voidaan jakaa 
eri valmistajille (ulkoinen/sisäinen), 
loppukokoonpanija lisää omaa joustavuuttaan Joustavuus - ulkoistus 

Jacobs et al. (2011) 133 
Tuotemodulaarisuus voi nostaa valmistuksen 
ketteryysastetta ja joustavuutta, koska eri 

Ketteryys - matalampi 
työvaihen keskinäinen 
riippuvuus 
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moduuleita voidaan koota rinnakkain. Näin 
riippuvuussuhteet työvaiheiden välillä vähenevät 

Baldwin & Clark (1997) 87 

Modulaarisuudella voidaan vähentää tuotteen 
kompleksisuutta, tämä tekee toimitusketjujen 
hallinnasta helpompaa. Voidaan esim. ulkoistaa 
osakokoonpanoja 

Toimitusketjun hallinta 
helpottuu 

Ericsson & Erixon (1999) 17-17 

Kun mahdolliset muutokset ja päivitykset 
vaikuttavat vain yksittäiseen moduuliin, mahd. 
muutokset tuotteeseen ovat nopeuta toteuttaa 

Joustavuus - kyky suunnitella 
ja reagoida poikkeuksiin 

Kusiak & Huang (1996) 523 
Tuotemodulaarisuus mahdollistaa komponenttien 
vaihtamisen ja lisää tuotannon joustavuutta  

    

Muut    
Lähde: sivu Väite Seuraus 

Gershenson et al. (2003) 303 Moduulin päivitys helpompaa (upgrade) After-sales 

Eggen  5 

Tuotteiden huolto ja modernisointi nopeutuu ja 
helpottuu kun kokonainen moduuli voidaan korvata 
toisella After-sales 

Kusiak (2002) 224 
Tuotemodulaarisuudella voidaan komponentin 
vaihdosta tehdä helpompaa After-sales myynti 

Kusiak (2002) 224 
Tuotemodulaarisuudella voidaan helpottaa 
huoltoja, korjausta, ym. After-sales myynti 

Lau et al. (2007) 
1052-
1053 Tuotemodulaarisuus parantaa asiakaspalvelukykyä  Parempi asiakastyytyväisyys 

Lau et al. (2007) 
1052-
1053 

Kun moduuleiden välinen vuorovaikutus pienentyy, 
helppo korvata viallinen moduuli uudella --> 
parempi asiakaskokemus Parempi asiakastyytyväisyys 

Lau et al. (2007) 
1052-
1053 

Kun moduulien välinen vuorovaikutus pienentyy, on 
vikojen löytäminen ja korjaaminen helpompaa. --> 
parempi asiakaskokemus 

Parempi asiakastyytyväisyys, 
laatukustannukset 

Jacobs et al. (2011) 
133-
135 

Tuotemodulaarisuus vaikuttaa yrityksen kykyyn 
lisätä kykyä kasvaa ja kaapata markkinaosuutta --> 
markkinaosuuden kasvu tuo hinnoitteluvoimaa --> 
tuloksentekokyky 

Kannattavuus - 
Hinnoitteluvoima 

Jacobs et al. (2011) 
133-
135 

Tuotemodulaarisuus mahdollistaa kustomoinnin, 
asiakkaat maksavat enemmän kustomoiduista 
tuotteista Kannattavuus 

Jacobs et al. (2011) 
133-
135 

Tuotemodulaarisuus vaikuttaa yrityksen kykyyn 
lisätä kykyä kasvaa ja kaapata markkinaosuutta --> 
suuremmat volyymit, skaalaedut Kasvu ja markkinaosuus 

Jacobs et al. (2007) 1062 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
suunnittelun integrointiin (JIT ostot, 
kumppanuusyhteistyö, toimittajien kehitys), josta 
epäsuorana seurauksena parempi joustavuus Prosessin suorituskyky 
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Jacobs et al. (2011) 
133-
135 

Tuotemodulaarisuus vaikuttaa yrityksen kykyyn 
lisätä prosessimodulaarisuutta --> tuotantoa 
voidaan uudelleenjärjestellä tai organisoida 
toimimaan tehokkaammin modulaarisen rakenteen 
näkökulmasta (tämä ei kuitenkaan Jabobsin mukaan 
lyhennä läpimenoaikaa) Prosessin suorituskyky 

Worren et al (2002) 
1133-
1136 

Tuotemodulaarisuus nostaa toimitusprosessin 
suorituskykyä (esim. joustavuus) ja tätä kautta 
parantaa liiketoiminnan suorituskykyä Prosessin suorituskyky 

Jacobs et al. (2007) 1062 

Tuotemodulaarisuudella on positiivinen vaikutus 
toimittajien sitouttamiseen (JIT ostot, 
kumppanuusyhteistyö, toimittajien kehitys) 

Prosessin suorituskyky - 
Parempi toimittajayhteistyö 

Lehtovaara et al. (2011) 
566-
567 

Tuotemodulaarisuus lisää yhteistyötä 
toimittajaverkoston kanssa.  

Prosessin suorituskyky - 
Parempi toimittajayhteistyö 

Gualandris & Kalchschmidt 
(2013) 

5760-
5761 

Modulaarisessa rakenteessa mahdollista siirtää OPP 
myöhemmäksi --> voidaan pitää vaikka ylimääräistä 
valua varastossa (nopea kierto) ja varautua näin 
valuvirheisiin 

Prosessin suorituskyky - 
Riskienhallinta 

Kusiak (2002) 224 
Tuotemodulaarisuudella voidaan madaltaa 
liiketoiminnan riskejä 

Prosessin suorituskyky - 
Riskienhallinta 

Baldwin & Clark (1997) 90 
Modulaarisuus lisää innovaatioiden määrää ja 
laskee innovaatiokynnystä Uusien tuotteiden kehitys 

Lau et al. (2007) 
1052-
1053 

Tuotemodulaarisuus parantaa kykyä kehittää ja 
lanseerata tuoteparannuksia muuttamatta 
merkittävästi lopputuotteen muuta rakennetta Uusien tuotteiden kehitys 

Danese & Filippini (2010) 1205 
Tuotemodulaarisuus nopeuttaa merkittävästi 
uusien tuotteiden markkinoilletuloaikaa 

Uusien tuotteiden tehokas 
lanseeraus 

Sanchez (1999) 92 
Uusien ja paranneltujen tuotteiden lanseeraaminen 
on helpompaa ja nopeampaa 

Uusien tuotteiden tehokas 
lanseeraus 

Ericsson & Erixon (1999) 17-18 
Vakioitujen rajapintojen avulla tuotteisiin voidaan 
päivittää uusia moduuleita jälkikäteen After-sales myynti 

 

Haitat:    

Lähde: sivu Väite Seuraus 

Shamsuzzoha 
(2011) 28 

Modulaariset tuotteet voivat olla samankaltaisia keskenään tai 
ainakin näyttää samalta --> look-a-like tuotteet laskee 
asiakastyytyväisyyttä, joka taas laskee myyntituloja 

Imagohaitta - 
Samankaltaiset moduulit 

Kusiak (2002) 224 Modulaariset tuotteet voivat olla samankaltaisia keskenään 
Imagohaitta - 
Samankaltaiset moduulit 

Hölttä-Otto 
(2005) 29 Liian samankaltaiset moduulit haittaavat brändiä 

Imagohaitta - 
Samankaltaiset moduulit 

Gershenson et 
al. (2003) 303 

Joissakin tapauksissa komponenttihinnat voivat olla korkeita 
(ylimitoitusongelma tms. koska käytetään standardikomponenttia,) 

Kasvaneet 
komponenttikohtaiset 
kustannukset 



Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto modulaarisuuden hyödyistä ja haitoista 

   

 

Hölttä-Otto 
(2005) 29 

Tuotemodulaarisuus voi aiheuttaa toimittajalle kustannusten 
nousua, vaikka tavoitteena on kustannusten lasku 

Kasvaneet 
komponenttikohtaiset 
kustannukset 

Kusiak (2002) 224 
Modulaariset tuotteet voivat olla ylimitoitettuja. Ei täysin optimoitu 
kyseiseen kohteeseen 

Kasvaneet 
komponenttikohtaiset 
kustannukset 

Hölttä-Otto 
(2005) 30 

Modulaarinen rakenne vaikuttaa usein tuotteen painoon. Vakioidut 
ratkaisut eivät ole aina täysin optimoituja 

Kasvaneet 
komponenttikohtaiset 
kustannukset, 
asiakastyytyväisyys 

Fleming & 
Sorenson (2001) 21 

Modulaarisen rakenteen seurauksena kohonnut riski, että kilpailijat 
kehittävät vastaavia ratkaisuita (koska osien välinen vuorovaikutus 
minimoitu) 

Kilpailuedun 
menettäminen - 
kopiointi 

Baldwin & Clark 
(1997) 85 

Uusien/kilpailevien toimijoiden on helpompaa luoda omat vastaavat 
tuotteensa matkimalla ”modulaarisääntöjä”, esim case IBM 

Kilpailuedun 
menettäminen - 
kopiointi 

Shamsuzzoha 
(2011) 28 

Jos eri tiimit suunnittelevat eri moduulit, integraatio voi olla 
haastavaa. Jos yhteensopivuus huono --> tuotteen suorituskyky ja 
asiakastyytyväisyys kärsivät 

Laskenut 
asiakastyytyväisyys - 
Tuotteen huonompi 
suorituskyky 

Shamsuzzoha 
(2011) 28 

Jos moduulit valitaan väärin tai ne ovat negatiivisessa 
vuorovaikutuksessa keskenään, lopputuotteen suorituskyky laskee --
> asiakastyytymättömyys 

Laskenut 
asiakastyytyväisyys - 
Tuotteen huonompi 
suorituskyky 

Hölttä-Otto 
(2005) 30 

Modulaarinen rakenne vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn ja 
hyötysuhteeseen. Vakioidut ratkaisut eivät ole aina täysin 
optimoituja 

Laskenut 
asiakastyytyväisyys - 
Tuotteen huonompi 
suorituskyky 

Hölttä-Otto 
(2005) 30 

Modulaarinen rakenne vaikuttaa usein tuotteen painoon. Vakioidut 
ratkaisut eivät ole aina täysin optimoituja 

Laskenut 
asiakastyytyväisyys - 
Tuotteen huonompi 
suorituskyky 

Kusiak (2002) 225 

Suunnitteluvaiheessa tehty modulointi ei välttämättä huomioi 
kaikkia tuotannon (ja hankinnan) rajoitteita --> ei täysimittaista 
synergiaa 

Laskeva prosessin 
suorituskyky - 
intergraatio-ongelmat 

Baldwin & Clark 
(1997) 86 

Modulaarisen rakenteen suunnittelu ja kaikkien 
suunnittelusääntöjen luominen voi olla todella vaikeaa Suunnittelun haastavuus 

Shamsuzzoha 
(2011) 28 

Modulaarisen rakenteen suunnittelu on hankalaa niin, että moduulit 
sopivat optimaalisesti keskenään.  

Suunnittelun 
haastavuus, tuotteiden 
suorituskyky 

Fleming & 
Sorenson (2001) 21 

Suunnittelu ja kehitys on yleisesti ottaen modulaarisen rakenteen 
ansiosta helpompaa, mutta merkittävät innovatoriset läpimurrot 
saattavat jäädä tekemättä (raamiutumisongelma) 

Vähemmät merkittäviä 
innovaatioita 
tuotekehityksessä 

Worren et al. 
(2002) 1134 

Uusien tuotteiden lanseerauksella ei ollut merkittävää korrelaatiota 
yritystoiminnan menestykseen  

Worren et al. 
(2002) 1134 

Modulaarisuudella ei merkittävää vaikutusta uusien tuotteiden 
kehitykseen  
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Korhonen et al. 
(2016) 9 

Joissakin tapauksissa kaupallisten nimikkeiden käyttö voi olla itse 
suunnittelemia nimikkeitä kalliimpaa, johtuen ylimitoituksesta 

Kasvaneet 
komponenttikohtaiset 
kustannukset 

Lau et al. (2007)  

Mikäli modularisaatioaste viedään liian pitkälle, saattavat tuotteen 
arvoa lisäävät tuotantovaiheet valua toimittajakenttään  
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Modulaarinen tuoterakenne ja kaupalliset nimikkeet 
 
1-0 Luokittelukysymys: Pystytkö hyödyntämään kaupallisia nimikkeitä omassa 
hankintatoiminnassasi? 

 
Kyllä/EI 
 
 
Hypoteesi 1-1: Kaupallisten standardinimikkeiden käyttö lisää vaihtoehtoisten toimittajien 
määrää ja vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista  
 

 
Ajurit:  

• Standardoitu komponentti, useita vaihtoehtoisia valmistajia 
 
Seuraukset: 

• Laskeva riippuvuus yksittäisistä valmistajista 

• Lisääntyvä kilpailu toimittajien välillä 
 
 
Hypoteesi 1-2: Kaupallisten nimikkeiden käytössä on potentiaalia kustannussäästöjä ajatellen 

 
Ajurit:  

• Lisääntyvä kilpailu, useita vaihtoehtoisia valmistajia 

• Laskeva riippuvuus yksittäisistä valmistajista 

• Usein matalammat hankintahinnat verrattuna ODI-nimikkeisiin 

• Standardoitu nimike, joka perustuu valmistajan teknologiaan 
 
Seuraukset: 

• Matalammat hankintakustannukset 

• Kasvava toimitusketjun joustavuus, pienentynyt saatavuusriski 

• Parantunut laatu, toimittaja itse huolehtii nimikkeen jatkokehityksestä 
 
 
2 - Modulaarisen tuoterakenteen vaikutus nimikkeiden toistuvuuteen ja 
toimittajakohtaiseen hankintavolyymiin 
 

Hypoteesi 2-1: Kasvava toimittajakohtainen hankintavolyymi ja nimikkeiden toistuvuus 
lisäävät toimittajien sitoutumista yhteistyöhön ja DtC-hankkeisiin 
 

Ajurit:  

• Tarpeiden niputus, kasvavat eräkoot 
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• Kasvava nimikkeiden toistuvuus ja vuosivolyymi 

• Valmetin houkuttelevuus asiakkaana kasvaa 

 

Seuraukset: 

• Yhteistyöhön sitoutuneet toimittajat 

• Epäsuorana seurauksena matalammat hankintakustannukset 

 

Hypoteesi 2-2: Modulaarinen tarkenne lisää mahdollisuutta niputtaa tarpeita ja tätä kautta 
kasvattaa tilauskokoja. Kasvavat tilauskoot näkyvät hankintaorganisaation kasvavana 
neuvotteluvoimana ja matalampina kustannuksina 
 
Ajurit:  

• Tarpeiden niputus, kasvavat eräkoot ja muut skaalaedut 

• Kasvava nimikkeiden toistuvuus ja vuosivolyymi 

• Materiaalitilausten, kuljetusten, ym. Yhdistely 

• Suhteellisesti kasvava jalostavan työn osuus 

• Laskevat kappalekohtaiset valmistuskustannukset 

• Ostavan osapuolen neuvotteluvoima kasvaa 

 

Seuraukset: 

• Matalammat hankintakustannukset 

• Toistuvuuden ja oppimisen kautta laaduttomuuden kustannukset laskevat 

 

Hypoteesi 2-3: Kasvavan toistuvuuden seurauksena työkaluja ja valmistusmenetelmiä voidaan 
kehittää ja standardoida, seurauksena kustannussäästöt 
 

Ajurit:  

• Kasvava nimikkeiden toistuvuus ja vuosivolyymi 

 

Seuraukset: 

• Vähentyvä tarve aputyökaluinvestoinneille 

• Kasvava tuottavuus ja tehokkuus 

• Laskevat YK-kulut per kappale 

 

Hypoteesi 2-4: Toistuvuuden ja volyymin kautta toiminta tehostuu ja tuottavuus lisääntyy. 
Kasvanut tuottavuus näkyy myös laskevina hintoina ja kustannuksina 



Liite 2. Hankinnan haastatteluissa käytetty apurunko 

   

 

 

Ajurit:  

• Kasvava tuottavuus 

• Laskevat YK-kulut per kappale 

• Vähemmän hankittavia rivejä, vähemmän tilaukseen liittyviä käsittelykuluja 

 

Seuraukset: 

• Matalammat hankintakustannukset 

 

 

 

 

 

Hypoteesi 2-5: Lisääntyvä nimikkeiden toistuvuus parantaa toimitusten laatua 
 

Ajurit:  

• Tutut osat ja standardoidut prosessit  

 

Seuraukset: 

• Vähemmän laatuvirheitä ja laaduttomuudesta aiheutuvia kuluja 

• Vähemmän toimitusprosessin häiriöitä 

•  Epäsuorana seurauksena laskevat kokonaiskustannukset 

 
3 - Modulaarinen tuoterakenne vaikutus toimittajayhteistyöhön 
 

Hypoteesi 3-1: Modulaarisuuden seurauksena yhteydenpito ja yhteistyö verkoston kanssa 
lisääntyy, seurauksena laskevat puute- ja kapasiteettiongelmat 
 
Ajurit:  

• Kasvava nimikkeiden toistuvuus ja vuosivolyymi 

• Valmetin kiinnostavuus asiakkaana kasvaa 

 

Seuraukset: 

• Sitoutuneet toimittajat 

• Kasvava toimitusvarmuus, laatu, joustavuus, ym.  
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• Epäsuorana seurauksena laskevat kokonaiskustannukset 

 

Hypoteesi 3-2: Tiivistynyt toimittajayhteistyö heijastuu suorasti tai epäsuorasti kustannuksiin 
 

Ajurit:  

• Syventyvä toimittajasuhde 

• Vähentyvät puutekustannukset 

• Vähentynyt ongelmatilanteiden ratkaisu 

Seuraukset: 

• Vähemmän tulipalojen selvittelyä 

• Vähemmän tietokatkoksia 

• Lisääntyvä joustavuus ja ketteryys 

 

4 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus läpimenoaikoihin 
 

Hypoteesi 4-1: Toistuvuuden seurauksena nimikkeet ja rakenteet tulevat tuituiksi valmistajille 
ja valmistusmenetelmät kehittyvät → seurauksena positiivinen vaikutus läpimenoaikaan 
 
Ajurit:  

• Oppiminen, toistuvat nimikkeet ja kokoonpanot 

• Valmistusmenetelmät voidaan vakioida ja optimoida mahdollisimman tehokkaiksi 

Seuraus: 

• Lyhyemmät läpimenoajat 

 

Hypoteesi 4-2: Toistuvuuden ansiosta toimittaja voi valmistaa nimikkeitä varastoon, 
seurauksena laskeva toimitusaika 
 

Ajurit: 

• Kasvava varastonkiertonopeus, varastointi taloudellisesti mahdollista 

 

Seuraus:  

• Puuteriskin määrä pienenee 

• Toimitusvarmuus kasvaa 

• Varasto-omaisuuden määrä kasvaa 
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5 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus laatuun 
 

Hypoteesi 5-1: Toimittajalaatu on tasaisempaa ja laatuvirheet vähentyvät 
 

Ajurit:  

• Toistuvat nimikkeet ja kokoonpanot 

• Oppiminen ja rutiini toistuvat nimikkeet ja kokoonpanot 

• Vakiintuvat valmistusprosessit 

 

Seuraukset: 

• Laskevat laatukustannukset  

• Vähemmän laatuvirheistä johtuvia myöhästymiä 

• Epäsuorasti kasvava oman tuotannon tehokkuus 

 

Hypoteesi 5-2: Laatuvirheitä voidaan ehkäistä testaamalla osakokoonpanot ennen toimitusta 
 

Ajurit:  

• Toisistaan riippumattomat osakokoonpanot 

 

Seuraukset: 

• Virheet saadaan kiinni ennen toimitusta tai lopullista koeajoa 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus toimittajien tuottavuuteen 
 
Hypoteesi 6-1: Tuttujen ja toistuvien nimikkeiden seurauksena valmistus on tehokkaampaa ja 
jalostavan työn osuus kasvaa 
 
Ajurit:  

• Taloudelliset eräkoot 
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• Toistuvat nimikkeet 

• Suhteellisesti laskevat asetusajat 

• Kehittyvä ja tehostuva tuotantoprosessi 

• Kehittyvä tuotannonsuunnittelu ja tiedonkulku 

 

Seuraukset: 

• Kasvava tuottavuus 

• Kasvava valmistuksen suorituskyky 

• Laskevat valmistuskustannukset 

• Parantuva toimitusvarmuus 
 

 
Hypoteesi 6-2: Tuttujen ja toistuvien nimikkeiden ja isompien eräkokojen seurauksena 
tuotannonsuunnittelu paranee, seurauksena kasvava tuottavuus 
 
Ajurit:  

• Toistuvat nimikkeet 

• Vakioitu tuotantoprosessi 

• Tarkentuvat ennusteet 

• Lisääntynyt yhteistyö 

 

Seuraukset: 

• Kasvava tuottavuus 

• Kasvava valmistuksen suorituskyky 

• Parantuva toimitusvarmuus 
 
 
Hypoteesi 6-3: Kasvanut toimittajien tuottavuus heijastuu myös hankintahintoihin 
 
Ajurit:  

• Taloudelliset eräkoot 

• Suhteellisesti laskevat asetusajat 

• Kehittyvä ja tehostuva tuotantoprosessi 

• Kehittyvä tuotannonsuunnittelu ja tiedonkulku 

• Kasvava valmistuksen suorituskyky 

• Laskevat valmistuskustannukset 
 

7 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus toimitusketjun joustavuuteen 
 
Hypoteesi 7-1: Modulaarisuuden seurauksena toimittajien kyky reagoida muutoksiin kasvaa 
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Ajurit:  

• Sitoutuneet toimittajat 

• Toistuvat nimikkeet 

• Tarkentuvat ennusteet  

• Helpottuva tuotannonsuunnittelu 
 
 
 
Hypoteesi 7-2: Parantunut joustavuus estää ja vähentää puutetilanteita, parantaen myös 
oman valmistuksen tuottavuutta ja hukkakustannuksia 
 
Ajurit:  

• Toimittajien kyky reagoida muutoksiin ja mahdollisiin tuotantohäiriöihin 
 
Seurauksen:  

• Parantunut toimitusvarmuus 

• Puutetilanteiden määrä laskee 

• Hukkakustannukset laskevat 

• Kapasiteetin käyttöaste nousee 
 
 
 
8 - Toimittajien kasvavan suorituskyky vaikutus kustannussäästöihin asiakasyrityksessä 
 
Hypoteesi 8-1: Toimittajien parempi suorituskyky johtaa laskeviin hankintakustannuksiin 
 
Ajurit:  

• Kasvanut tuottavuus 

• Kasvanut jalostavan työn osuus 
 
 
Hypoteesi 8-2: Toimittajien parempi suorituskyky voi epäsuorasti laskea 
kokonaiskustannuksia 
 
Ajurit:  

• Kasvanut toimitusvarmuus 

• Kasvanut joustavuus 

• Parantunut laatu 

• Nopeampi läpimenoaika 
 
Seurauksen:  

• Vähemmän laaduttomuudesta syntyviä kustannuksia 

• Vähemmän puutekustannuksia ja puutteista johtuvia tuotantohäiriöitä 
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1 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus valmistuskustannuksiin 
 
Hypoteesi 1-1: Toistuvuuden seurauksena työvaiheet ja prosessit on standardoitavissa 
 
Ajurit:  

• Standardoidut ja optimoidut aputyökalut 

• Standardoidut ja optimoidut työvaiheet 
 
Seuraukset: 

• Tarkentuva työvaiheiden koko tuotannon suunnittelu 

• Kasvava tuottavuus 

• Laskevat valmistuskustannukset 
 
 
Hypoteesi 1-2: Toistuvien osien ja nimikekohtaisen volyymin kasvun seurauksena työn 

tuottavuus kasvaa 

Ajurit:  

• Vakioidut ja optimoidut prosessit ja aputyökalut 

• Oppimisen 

• Tarkentuva tuotannon suunnittelu 

• Kasvanut halu kehittää valmistusmenetelmiä 
 

Seuraukset: 

• Kasvava tehokkuus ja tuottavuus 
 
 
Hypoteesi 1-3: Taloudellisten eräkokojen avulla voidaan laskea kappalekohtaisia 
valmistuskustannuksia 
 
Ajurit:  

• Vakioidut ja toistuvat nimikkeet → suuremmat eräkoot 

• Kappalekohtaisesti laskevat asetusajat 
 
Seuraukset: 

• Matalammat kappalekohtaiset valmistuskustannukset 
 
 
Hypoteesi 1-4: Suunnittelu- ja valmistusvirheistä johtuvat tuotannonkeskeytyksen vähenevät, 
kun siirrytään vakio-osien käyttöön 
 
Ajurit:  

• Vakioidut ja testatut nimikkeet, ei suunnitteluvirheitä  

• Toimittajille tutut osat, pienempi todennäköisyys valmistusvirheille 
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• Kappalekohtaisesti laskevat asetusajat 
 
Seuraukset: 

• Vähemmän osien virheellisyydestä johtuvia tuotannonkeskeytyksiä ja 
laatukustannuksia 

 
 
 

 
2 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus tuotannon läpimenoaikaan 
 

Hypoteesi 2-1: Mahdollisuus valmistaa ja testata useita eri moduuleita rinnakkain nopeuttaa 
läpimenoaikaa 
 

Ajurit:  

• Toisistaan riippumattomat moduulit 

 

Seuraukset: 

• Moduuleiden valmistus rinnakkain 

• Moduuleiden välitestaus 

• Kasvava tuotannon ketteryys ja kyky reagoida poikkeamiin 

 

Hypoteesi 2-2: Tuttujen osien ja standardoitujen työvaiheiden seurauksena työ nopeutuu 
 
Ajurit:  

• Tutut ja toistuvat nimikkeet ja työvaiheet, rutinoituminen 

• Jalostavan työn osuus kasvaa 
 

Seuraukset: 

• Kasvava tuottavuus 

• Lyhyempi läpimenoaika 

 

Hypoteesi 2-3: Mahdollisuus tasata kuormapiikkejä ja ulkoistaa tiettyjä osakokonaisuuksia 
 

Ajurit:  

• Tarvittaessa yksittäisiä moduuleita voidaan hankkia myös ulkoa 
 

Seuraukset: 

• Kasvava tuotannon ketteryys 
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Hypoteesi 2-4: Esikootut moduulit nopeuttavat loppukokoonpanoa 
 

Ajurit:  

• Vähemmän asennettavia nimikkeitä 

• Vähemmän työvaiheita 
 
Seuraukset: 

• Nopeampi ja yksinkertaisempi asennus 
 

 
 
 
 
 

3 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus prosessin virhealttiuteen 
 

Hypoteesi 3-1: Toistuvuuden seurauksena osia voidaan varastoida, joka puolestaan laskee 
puuteriskiä 
 
Ajurit:  

• Kasvava nimikkeiden toistuvuus  

• Siirtyvä tilausten kohdentamispiste 

• Kasvava toistuvuus mahdollistaa nimikkeiden varastoinnin 

 

Seuraukset: 

• Laatuvirhe tai puutetilanne ei katkaise tuotantoa 

• Kasvava joustavuus  

• Toimitusvarmuus kasvaa 

• Varasto-omaisuuden määrä kasvaa 

 
Hypoteesi 3-2: Vakioitujen rakenteiden ja osakokoonpanojen seurauksena kyky reagoida 
yksittäisiin muutoksiin parantuu 
 

Ajurit:  

• Mahdollisuus siirtää osakokoonpanoja eri valmistajille (ulkoinen/sisäinen) 

• Mahdollisuus pitää nimikkeitä varastossa 

 



Liite 3. Valmistuksen haastatteluissa käytetty apurunko 

   

 

4 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus laatuun ja laatukustannuksiin 

 

Hypoteesi 4-1: Tutut ja hyväksi havaitut nimikkeet sekä standardoidut työvaiheet vähentävät 
virheiden todennäköisyyttä 
 
Ajurit:  

• Toistuvat nimikkeet 

• Oppiminen 

• Vähemmän suunnitteluvirheitä 

• Vähemmän valmistusvirheitä 

• Vähemmän kokoonpanovirheitä 

 

Seuraukset: 

• Vähemmän korjaus- ja reklamaatiokustannuksia 

• Vähemmän tuotantohäiriöitä 

 

Hypoteesi 4-2: Moduuleita on mahdollista testata yksitellen ennen loppukokoonpanoa 

 
Seuraukset: 

• Virheet saadaan kiinni ennen loppukokoonpanoa 

 

Hypoteesi 4-3: Vikojen paikallistaminen ja korjaaminen helpottuu 

Ajurit:  

• Moduuleiden välinen vuorovaikutus pienentyy 

 

 

5 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus tuottavuuteen 
 

Hypoteesi 5-1: Jalostavan työn osuus kasvaa 
 

Ajurit:  

• Tuotteelle sopivat tuotantoprosessit 

• Oppiminen ja rutiini toistuvat nimikkeet ja kokoonpanot 

• Tarkentuva tuotannonsuunnittelu 

• Lisääntynyt joustavuus, vähemmän häiriöitä 

• Moduuleita voidaan kasata rinnan 
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Hypoteesi 5-2: Taloudellisten eräkokojen valmistaminen mahdollistuu 
 
Ajurit:  

• Osien toistuvuus 

 

6 - Modulaarinen tuoterakenteen vaikutus joustavuuteen 
 
Hypoteesi 6-1: Parantuva tuotannonsuunnittelu ja ennustettavuus lisää tuotannon 
joustavuutta 
 
Ajurit:  

• Niputus 

• JIT-valmistus 

• Mahdolliset varastot 

• Tarkentunut tuotannonsuunnittelu 

 

Seuraukset: 

• Puutetilanteiden riski laskee 

• Tuotantoseisokkien määrä pienenee 

• Kasvava valmistuksen suorituskyky 

• Laskevat valmistuskustannukset 

• Parantuva toimitusvarmuus 
 
Hypoteesi 6-2: Moduulien keskinäinen vuorovaikutus pienenee, osakokonaisuuksia 
mahdollista siirtää alihankintaan 
 
Ajurit:  

• Tuotteiden monimutkaisuus laskee, kynnys alihankintaan laskee 

• Keskinäinen vuorovaikutus pienenee, osakokoonpanoja voidaan tuottaa useassa 

paikassa 

 

Seuraukset: 

• Kasvava tuotannon ketteryys 

• Kasvava kyky reagoida kuormituspiikkeihin ja muutoksiin 
 


