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The purpose of this bachelor’s thesis is to examine how artificial intelligence can be utilized in
supply chain management of grocery trade. The objective of this research is to form a general
overview on how artificial intelligence is utilized in supply chain management of grocery trade,
in what way it is used and what can be achieved by applying artificial intelligence in supply
chain management of grocery trade. Aim of the study is also to find out the role of data in the
utilization of artificial intelligence solutions in supply chain management. The theoretical part
of this research examines the grocery trade industry in Finland, supply chains and their management and artificial intelligence. Research material used in the theoretical part consists of
academic literature and earlier studies.

Research is carried out as a qualitative study. Research materials used in the empirical part was
collected with a semi-constructed thematic interview by interviewing grocery supply chain
management experts from Finnish grocery companies. Empirical material and its analysis consist of the experts’ views and experiences related to the topic of this research.

The results of this research showed that grocery companies utilize AI solutions in supply chain
management to some extent. There are several applications where AI solutions can be utilized
in supply chain management. AI solutions in supply chain management are seen as a significant
factor in creating cost and competitive advantage. In addition to these, artificial intelligence
solutions are seen as generating significant added value for companies in the industry. Results
showed that quality and amount of data are essential factors when utilizing AI solutions. For
the time being, AI solutions are still seen as a possible development target. AI solutions contain
great potential in developing operating methods and streamlining processes.
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1 Johdanto
Tehokkaasti toimiva ja monipuolinen toimitusketju on tärkeä osa yrityksien arvonluontiprosessia (Min 2010, 13). Toimitusketjun hallinnan merkitys yrityksien liiketoiminnassa on korostunut kuluttaja- ja ostokäyttäytymisen muutoksen, kiristyneen kansainvälisen kilpailun sekä tuotevalikoimien ja verkkokaupan kehityksen myötä (van Weele 2014, 395). Nopea, toimiva ja
kustannustehokas toimitusketjun hallinta ovat tämän päivän tilanteessa entistäkin tärkeämpää.
Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia osoitti tehokkaan ja toimivan toimitusketjun tärkeyden organisaatioissa. Pandemia pakotti muun muassa yritykset miettimään ratkaisuja, joilla
toimitusketjujen toimintavarmuus onnistutaan takaamaan (Alicke, Azcue & Barriball 2020;
Wright 2020). Muutos ja tätä kautta vaatimuksien kasvaminen perustuivat pandemian aikaansaamaan muutokseen ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Tämä näkyi erityisesti päivittäistavarakaupan kysynnän kasvuna.

Päivittäistavarakaupan toimiala on merkittävien muutosvoimien kohteena. Kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä digitaalisuuden kasvu vauhdittavat toimialan muutosta. Asiakkaiden vaatimukset kasvavat jatkuvasti (Mäntyranta 2020). Nopeasti muuttuvat mieltymykset ja tarpeet
vaativat alan yrityksiltä investointeja erityisesti analytiikkaan ja tekoälyyn (Päivittäistavarakauppa 2020a, 8). Asiakkaat haluavat nykyisin saumattoman asiakaskokemuksen oli sitten kyseessä verkkokauppa- tai perinteinen kivijalkamyymälä (Mäntyranta 2020). Päivittäistavarakaupan ala on hyvin läsnä ihmisten arjessa. Tämän seurauksena toimialan muutosten tarkastelu
on hyvin tärkeässä asemassa, koska muutokset alalla vaikuttavat jokaisen meidän kaupassakäyntikokemukseen ja arkeen.

Tekoäly itsessään ei ole uusi asia (Huin, Luong & Abhary 2003, 409), mutta toimitusketjun
hallinnassa tekoälyä ei ole tähän mennessä hyödynnetty kovinkaan laajasti (Min 2010, 13). Informaation ja datan intensiivinen kasvu sekä laskenta- ja prosessointitehon kehitys ovat mahdollistaneet tekoälyratkaisujen kehittämisen (Min 2010, 13; Merilehto 2018, 9). Yritykset ovat
siirtymässä toimintojen seurannasta toimintojen optimointiin sekä kontrollointiin. Yritysten tavoitteena on lopulta siirtyä täysin automaattisten tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen liiketoiminnassaan. (Kohtamäki, Parida, Oghazi, Gebauer & Baines 2019, 380) Tekoälyn lisäksi big
datan, data-analytiikan, esineiden internetin (eng. Internet of Things, IoT) ja lohkoketjujen
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(eng. Blockchain) hyödyntäminen tulevat korostumaan lähitulevaisuudessa toimitusketjun hallinnassa (Ferrantino & Koten 2019). Tekoälyteknologia osana toimitusketjun hallintaa päivittäistavarakaupan alalla on ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimuskohde. Tekoälyratkaisuilla on mahdollisuus mullistaa koko toimitusketjun hallinta päivittäistavarakaupan alalla ennennäkemättömällä tavalla.

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Päivittäistavarakaupan toimialan muutos ja ominaispiirteet asettavat toimitusketjun hallinnalle
haasteita, jotka ratkaistuna voivat synnyttää organisaatioille merkittävää lisäarvoa sekä kilpailuetua. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset tekoälyratkaisut sopivat käyttäväksi
kaikkein parhaiten nimenomaan juuri päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa millaisia hyötyjä tekoälyratkaisut tuovat toimitusketjun hallintaan. Samalla on kuitenkin tärkeätä huomioida myös, minkälaisia mahdollisia
haasteita näihin ratkaisuihin saattaa liittyä. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa yleisluontoinen kuvaus tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä päivittäistavarakaupan yrityksien toimitusketjun hallinnassa.

Erilaisia digitaalisia teknologioita on käsitelty aiemmassa kirjallisuudessa ja tutkimuksissa hyvin laajasti. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin ehdotettu, että uusissa tutkimuksissa keskityttäisiin tarkastelemaan yhtä tiettyä teknologian aluetta ja rajaamaan se erilleen muista teknologioista. Aihetta on ehdotettu tarkasteltavaksi myös tietyn toimialan näkökulmasta. (Lehtisalo
2018, 88) Tutkielman aihealue on erittäin ajankohtainen, koska kuten aiemmin todettiin, tarkasteltava toimiala on merkittävien muutosvoimien kohteena. Muun muassa verkkokaupan
kasvu ja kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttavat voimakkaasti toimialaan (Sakki 2015,
107). Tämä on keskeinen syy sille, miksi päivittäistavarakaupan toimiala valikoitui tämän tutkielman kohteeksi. Toimialan tarkastelu toimitusketjun hallinnan näkökulmasta valikoitui tarkasteltavaksi oman kiinnostuksen ja liiketoiminta-alueen merkityksen kasvun myötä.

Yritysten tulee hallita tehokkaasti toimitusketjunsa nykyisessä epävakaavassa ympäristössä
(Alicke & Iyer 2013, 7). Toimitusketjun hallinnasta on lisäksi kehittynyt yrityksille tärkeä keino
luoda kilpailuetua kiristyneessä kilpailuympäristössä (Alicke & Iyer 2013, 7). Tämän lisäksi
toimitusketjun hallinta on tunnistettu alaksi, joka todennäköisesti hyötyisi tekoälysovellusten
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käytöstä (Toorajipour, Sohrabpour, Nazarpour, Oghazi & Fischl 2021, 502). Tekoäly tarjoaa
kyvyn optimoida ja kehittää toimitusketjun hallintaa sellaisella tehokkuudella, jota ei voida saavuttaa pelkästään ihmisajattelulla. Edellä mainituista syistä johtuen tutkimus on hyvin ajankohtainen sekä muodostaa mielenkiintoisen tutkimuskokonaisuuden. Tavoitteiden pohjalta päätutkimuskysymys muodostui seuraavanlaiseksi:

Kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa?

Päätutkimuskysymyksen avulla pyritään löytämään tekoälymenetelmiä, joita hyödyntämällä
voidaan tehostaa ja kehittää toimitusketjun hallintaa. Päätutkimuskysymyksestä johdettiin
kolme alatutkimuskysymystä. Alatutkimuskysymysten avulla täydennetään päätutkimuskysymystä sekä syvennetään tutkittavaa aihetta. Alatutkimuskysymykset liittyvät vahvasti tekoälyyn ja toimialan ominaispiirteisiin sekä näiden tarkasteluun kokonaisuutena. Alatutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Kuinka tekoälyratkaisuja hyödynnetään päivittäiskaupan alalla toimitusketjuissa ja toimitusketjun hallinnassa?

2. Kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää oman toimitusketjun hallinnan optimointiin?

3. Kuinka jo olemassa olevia tietovarastoja voidaan hyödyntää toimitusketjun tekoälyratkaisuissa?

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksellä selvitetään, kuinka laajasti toimialalla hyödynnetään
tekoälyratkaisuja toimitusketjuissa ja toimitusketjujen hallinnassa sekä millä tavoin. Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on kuvailla, kuinka tekoälyratkaisuja voidaan hyödyntää
toimitusketjun hallinnan optimointiin toimialan sisällä. Kolmannen alatutkimuskysymyksen
tarkoituksena on selvittää tietovarastojen hyödyntämistä toimitusketjun hallinnan tekoälyratkaisuissa.
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1.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaus
Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu toimitusketjun hallintaan sekä tekoälyyn liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimustietoon. Viitekehys rakentuu siten, että käsiteltäviä aihealueita käsitellään ensiksi itsenäisinä alueina. Tämän jälkeen toimitusketjun hallintaa ja tekoälyä käsitellään
yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämän tarkoituksena on sitoa esitellyt teoriat yhteen.

Koska toimitusketjun hallinta on kokonaisuutena erittäin laaja ja kattaa monia toimitusketjun
eri osia, on tutkielmaa rajattu. Tutkielmassa ei perehdytä tarkastelemaan syvällisesti tekoälyratkaisujen merkitystä logistiikassa ja varastonhallinnassa. Tutkielmassa keskitytään pohtimaan
tekoälyratkaisuja toimitusketjun hallinnassa hankintatoimen, valikoimasuunnittelun ja muiden
toimitusketjun hallinnan osa-alueiden näkökulmasta. Tutkimus on rajattu tarkastelemaan suomalaista päivittäistavarakauppaa ja suomalaisia päivittäistavarakaupan toimijoita. Tarkastelun
ulkopuolelle on siis jätetty muut toimialat ja maat. Tämä rajaus on tehty, jotta tutkimuksen
fokus olisi riittävän selkeä ja tarkka. Päivittäistavarakauppa toiminnassa on merkittäviä maakohtaisia eroavaisuuksia, mistä syystä on mielekästä tarkastella vain yhtä kohdemaata kerrallaan.

1.3 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen johdannossa perehdytään tutkimuksen aihepiiriin ja työn tärkeimpiin osa-alueisiin. Johdantoluvussa esitellään tutkimuskysymykset, tutkimuksen tavoitteet, tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä tutkimukseen tehdyt rajaukset. Lisäksi luvussa esitellään tutkielman
keskeiset käsitteet. Tutkimuksen toisessa luvussa suoritetaan toimialakuvaus. Tämän luvun tavoitteena on muodostaa lukijalle selkeä kuva päivittäistavarakaupan toimialasta, sen ominaispiirteistä, nykytilanteesta ja alan keskeisistä toimijoista. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen keskeinen tutkimusaihe, toimitusketjun hallinta. Tämän luvun tarkoituksena on esittää
lukijalle, mihin liiketoiminta-alueeseen työssä tullaan perehtymään. Luvussa määritellään keskeiset termit, kuvataan tehokkaan toimitusketjun merkitys liiketoiminnassa ja kerrotaan mikä
merkitys toimitusketjuilla sekä toimitusketjun hallinnalla on päivittäistavarakaupan alalla. Tämän lisäksi luvussa tarkastellaan millä tavalla digitaaliset ratkaisut vaikuttavat toimitusketjun
hallintaan.
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Tutkielman neljännessä luvussa syvennytään tarkastelemaan työn keskeistä teknologiaa, tekoälyä. Luku alkaa tekoälyn kuvailulla ja määrittelyllä. Tämän jälkeen luvussa käsitellään lyhyesti
tekoälyn kehityshistoria, minkä jälkeen tarkastellaan tekoälyn erinäisiä tasoja, kuten koneoppimista ja syväoppimista. Luku päättyy tarkasteluun, kuinka tekoälyratkaisuja voidaan hyödyntää
päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa. Viidennessä luvussa esitellään suoritetun
empiirisen tutkielman tutkimusmenetelmät ja esitellään lukijalle tutkimusaineisto. Kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Tässä luvussa tutkimusaineisto analysoidaan ja
lukijalle kuvaillaan aineistosta esiin nousseet ilmiöt sekä havainnot. Tutkielma päättyy yhteenvetoon ja johtopäätöksiin. Lisäksi tässä luvussa arvioidaan työn luetettavuutta ja esitellään mahdolliset jatkotutkimusaiheet.

1.4 Keskeiset käsitteet
Tässä alaluvussa esitellään ja käydään läpi tutkielman keskeisimmät käsitteet. Tämän tarkoituksena on muodostaa lukijalla käsitys työn keskeisestä terminologiasta. Käsitteen määrittelyjen tavoitteena on jo tässä vaiheessa luoda käsitys mitä aihepiirejä työssä tullaan tarkastelemaan.
Toimitusketju (eng. supply chain, SC) on organisaatioiden muodostama verkosto, jossa materiaali- tai palveluvirtoja sekä niihin liittyviä raha- ja tietovirtoja ohjataan yhteistyössä verkostossa toimivien organisaatioiden kesken (Logistiikan Maailma 2020a). Toimitusketju on sarja
tapahtumia, jotka käsittävät peräkkäiset tuotantovaiheet alkutuottajasta aina loppukuluttajalle
(van Weele 2014, 429).

Toimitusketjun hallinnalla (eng. supply chain management, SCM) tarkoitetaan kokonaisvaltaista toimitusketjun ja siihen liittyvän tiedon, materiaalien, osaamisen ja taloudellisten resurssien hallintaa, suunnittelua, ohjausta ja johtamista. Toimitusketjun hallinta kattaa koko toimitusketjun ja kaikki toimitusketjun eri osa-alueet. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 51; Ritvanen et al. 2011, 23)

Tekoälyn (eng. artificial intelligence, AI) tarkoitus on pyrkiä saamaan koneet suorittamaan
tehtäviä ja toimintoja, joiden suorittamiseen on aikaisemmin vaadittu ihmisälyä. Se mahdollis-
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taa ihmisen tietoa käsittelevien prosessien automatisoinnin. Muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus, luovuus ja ongelmanratkaisu ovat esimerkkejä tällaisista prosesseista.
(Kananen & Puolitaival 2019, 17)

Koneoppiminen (eng. machine learning) on sellaisten tietokonejärjestelmien käyttöä ja kehittämistä, jotka pystyvät oppimaan ja sopeutumaan ilman tarkkaa ohjeistusta. Käyttämällä algoritmeja ja tilastollisia malleja kone pystyy analysoimaan annettua dataa ja tekemään johtopäätöksiä hyödyntämällä annettuja datamalleja. (Lexico 2020) Pohjimmiltaan kyse on tiedon eristämistä datasta (Nigam 2018).

Syväoppiminen (eng. deep learning) on koneoppimistekniikka, joka on oppimista esimerkkien
kautta. Syväoppiminen suodattaa tietokonejärjestelmälle syötetyn datan eri kerrosten läpi luokitellen informaatiota ja tuottaen ennusteita. Syväoppimisen innoittajana on toiminut ihmisaivojen kyky suodattaa tietoa. Pohjimmiltaan syväoppiminen on ihmisaivojen toiminnan matkimista. (Roy 2020)
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2 Päivittäistavarakaupan toimiala Suomessa
Päivittäistavaroihin luetaan ruoka ja juomat mutta myös teknokemian tuotteet, kodin paperit,
tupakkatuotteet, lehdet ja päivittäiskosmetiikka kuuluvat päivittäistavaroihin. Päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä elintarvikkeiden osuus on 80%. (Päivittäistavarakauppa Ry 2020b)
Päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyvä marketmyymälä on päivittäistavarakauppa. Marketmyymälöiden lisäksi päivittäistavarakaupoiksi lasketaan halpahallien, huoltamoiden ja elintarvikkeiden erikoismyymälöiden päivittäistavaroiden myynti. (Kaupan Liitto 2020a)

Päivittäistavarakaupan kokonaismyynti vuonna 2019 oli Suomessa noin 18,6 miljardia euroa
(sisältäen alv.). (Päivittäistavarakauppa Ry 2020c) Kokonaismyyntiin lasketaan yksityiset ja
osuustoiminnalliset elintarvikkeita myyvät myymälät, liikenneasemien ketjulliset myymälät,
halpahintamyymälät, elintarvikealan erikoismyymälät, huoltoasemamyymälät ja kauppahallimyymälät. (Päivittäistavarakauppa Ry 2020a, 5) Vuonna 2019 suurimmat markkinaosuudet
(Taulukko 1) olivat S-Ryhmällä (46,2%) ja K-Ryhmällä (36,5%). Kolmanneksi merkittävimmän toimijan Lidl Suomi Ky:n markkinaosuus oli 9,6% (Päivittäistavarakauppa Ry 2020c).
Vähittäiskaupan alatoimialoista päivittäistavarakauppa on liikevaihdoltaan ylivoimaisesti suurin (Kaupan Liitto 2020b).

Taulukko 1. Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet 2019 (Mukailtu, A.C. Nielsen Finland Oy 2020)
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2.1 Päivittäistavarakaupan yhteiskunnallinen merkitys ja tehtävät
Päivittäistavarakaupan toimialalla on merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Toimiala työllistää Suomessa suoraan noin 65 000 ja välillisesti yli 80 000 henkilöä. Päivittäistavarakauppa on myös merkittävä veronmaksaja, sillä elintarvikekaupan palkkasidonnaiset verot
ovat yli miljardi euroa vuodessa. Tämän lisäksi toimiala investoi vuosittain Suomeen noin 600
miljoonaa euroa. Päivittäistavarakauppa pyrkii tarjoamaan kuluttajille kattavan valikoiman erilaisia tuotteita. Kuluttajien vaatimusten kasvaessa ja monipuolistuessa myös kauppojen valikoimat ovat laajentuneet. Esimerkiksi useat päivittäistavarakaupat ovat lisänneet luomu- ja lähiruokavalikoimiaan asiakkaiden toiveiden pohjalta. (Päivittäistavarakauppa Ry 2020d)

Päivittäistavarakaupan tehtävistä monet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Kattavan palveluverkoston ylläpitäminen Suomessa takaa sen, että palvelut eivät ole keskittyneet pelkästään
suuriin asutuskeskuksiin. Päivittäistavarakauppa ylläpitää koko maan asuttavuutta. Päivittäistavarakaupan tehtävänä on myös varmistaa elintarvikeketjun tehokkuus ja tuottavuuden kehittäminen. Tehokkuus päivittäistavarakaupassa näkyy kuluttajille edullisina hintoina sekä kattavina tuotevalikoimina. Päivittäistavarakaupan tehtäviin kuuluu lisäksi elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen ja elintarvikehuollon sekä -jakelun takaaminen. (Päivittäistavarakauppa
Ry 2020d) Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia nosti erityisesti esille toimivan elintarvikehuollon ja -jakelun merkityksen Suomessa. Päivittäistavarakaupan vastuulla on elintarvikehuollon varmistaminen myös poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. (Päivittäistavarakauppa Ry 2020e)

2.2 Toimialan ominaispiirteet
Päivittäistavarakaupan toimialalle on ominaista Suomessa ketjuuntuminen. Suomi on laajaan
ja harvaan asuttu maa, minkä seurauksena logistista tehokkuutta ei voida saavuttaa ilman suuria
volyymeja ja tätä kautta saatavia kustannusetuja. Tehokkuus on päivittäistavarakaupassa merkittävässä asemassa. Ilman korkeata kustannustehokkuutta tuotteiden hinnat olisivat korkeammat, valikoimat pienemmät ja palveluiden saatavuus heikompi. (Kaupan Liitto 2020a) Suurtuotantoedut, joita ketjuliiketoiminnalla saavutetaan näkyvät osto-, hankinta- ja logistiikkaetuina
ja täten kustannustehokkuusetuina (Kautto & Lindblom 2005, 15).
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Myös päivittäistavarakaupan hankinta ja logistiikka on Suomessa keskittynyttä (Päivittäistavarakauppa Ry 2020f). Päivittäistavarakaupan hankinnoista Suomessa vastaa kuusi eri toimitusketjua: Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Kesko Oyj, Lidl Suomi Ky, Tokmanni
Oy, Wihuri Oy ja Minimani Oy. Lisäksi hankintoja toteutetaan myös kansainvälisten hankintayhtiöiden kautta. (Päivittäistavarakauppa Ry 2020g) Myös muissa pohjoismaissa päivittäistavarakauppa on samalla tavalla keskittynyttä kuin Suomessa (Sakki 2014, 108).

2.3 Päivittäistavarakaupan lähitulevaisuuden muutosvoimat
Kilpailu kaupan alalla on verkkokaupan kasvun myötä entistä monimuotoisempaa. Markkinat
ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi taloudellisen epävarmuuden kasvun myötä. Digitalisaation myötä kuluttajien käytössä oleva tietomäärä on entisestään kasvanut ja kuluttajien vallinnan mahdollisuudet kasvaneet. Analytiikka, tiedolla johtaminen ja tarkempien ennusteiden tekeminen tulevat erityisesti korostumaan kaupan kehittämisessä lähitulevaisuudessa. (Immo et
al. 2017, 16) Nielsen on ennustanut seitsemän muutosvoimaa, jotka tulevat vaikuttamaan päivittäistavarakauppaan Euroopassa 2020-luvulla. Nämä muutosvoimat tulevat myös vaikuttamaan suomalaiseen päivittäistavarakauppaan. (Päivittäistavarakauppa Ry 2020a, 8) Toimialaan
lähitulevaisuudessa vaikuttavat voimat ovat esitelty alla olevassa kaaviossa (Kaavio 1).

Kaavio 1. Päivittäistavarakaupan muutos 2020-luvulla (Mukailtu, Päivittäistavarakauppa
2020a, 8)
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3 Toimitusketjujen hallinta ja toimitusketjut
Tämän luvun tarkoituksena on syventyä tarkastelemaan toimitusketjun hallinnan terminologiaa.
Terminologian tarkastelu on haastavaa, koska ostamiseen ja hankintoihin liittyvä termistö on
hyvin epätäsmällistä. Suomen ja englannin kielissä aihetta käsittelevissä aineistoissa terminologia ei ole yhdenmukaista. Termejä käytetään sekaisin ja samalla sanalla saattaa olla useampia
merkityksiä koska yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä ei ole. (Iloranta & Pajunen-Muhonen
2015, 49) Englanninkielinen termi Supply Chain Management on käännetty suomenkielessä
sekä toimitusketjun hallinnaksi että johtamiseksi. Tässä tutkielmassa puhutaan toimitusketjun
hallinnasta.

Tässä luvussa määritellään mitä toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan, mistä osa-alueista se
koostuu, mikä näiden osa-alueiden merkitys on toimitusketjun hallinnassa ja millainen merkitys
toimitusketjun hallinnalla on liiketoiminnassa. Tämän lisäksi luvussa tarkastellaan toimitusketjun hallintaa päivittäistavarakaupan näkökulmasta sekä perehdytään tarkastelemaan digitaalisten ratkaisujen merkitystä toimitusketjun hallinnassa. Luku alkaa toimitusketjun ja toimitusketjun hallinnan jaottelulla sekä rakenteiden tarkastelulla. Käsitteiden määrittely on tärkeässä asemassa sillä, aihealue on haastava ja monimutkainen. Työn rajauksen mukaisesti logistiikka ja
varastonhallinta jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

3.1 Toimitusketju ja toimitusketjun hallinnan sisällön jaottelu sekä rakenne
Jouni Sakki (2014, 8) on määritellyt toimitusketjun seuraavanlaisesti: ”[y]rityksistä, niiden
työntekijöistä ja yritysten muista resursseista sekä osapuolten välisistä tieto- ja rahavirroista
koostuva kokonaisuus, jossa tuotteet tai palvelut siirtyvät tavaroita toimittavilta yrityksiltä fyysisesti tai virtuaalisesti asiakkaalle ja viime kädessä lopullisille kuluttajille.” Yrityksen tuotteet,
toimiala ja asiakkaat vaikuttavat siihen millainen toimitusketjun rakenne on (Logistiikan Maailma 2020a; Ritvanen, Inkiläinen, Bell, Santala & Relander 2011, 22). Toimitusketjua voidaan
kuvata yksinkertaistetusti alla olevan kuvan mukaisesti (Kuva 1).
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Kuva 1. Yksinkertaistettu toimitusketju (Mukailtu, Hoppu & Hoppu 2016, 155)

Toimitusketjun ensisijaisena tavoitteena on varmistaa raaka-aineiden, osien ja tuotteiden oikea
määrä ja saatavuus sekä informaatio jatkotoimenpiteitä varten. Toimitusketju koostuu useista
vaiheista, joiden tehtävä on varmistaa edellä mainitun tavoitteen saavuttaminen. Hankinta, kuljetus ja logistiikka, valmistus ja kokoaminen, varaston ylläpitäminen ja myynti ovat kaikki toimitusketjun vaiheita. (Zijm, Klumpp, Regattieri & Heragu 2019, 34)

Toimitusketju on tavaravirran ja siihen liittyvien maksu- ja tietovirtojen hallintaa. Toimitusketju on kaksisuuntainen prosessi, jossa virrat kulkevat ylä- ja alavirtaan. (Sakki 2014, 16) Ylävirralla tarkoitetaan toimitusketjun loppupäätä ja alavirralla toimitusketjun alkupäätä (Mangan,
Butcher, Javadpour & Lalwani 2012, 10). Tavaravirta kulkeutuu siten, että toimittaja toimittaa
tilaajayrityksille tilatun tuotteen, jonka yritys toimittaa edelleen asiakkaalle. Maksuvirta kulkeutuu tavaravirtaan nähden vastakkaisessa järjestyksessä. Tieto virtaa toimitusketjuprosessissa kaksisuuntaisesti, mutta sen pääsuunta on asiakkaalta yritykseen ja yritykseltä tavarantoimittajalle. (Sakki 2014, 16)

Kuva 2. Yksinkertaistettu tilaus-toimitusprosessi (Sakki 2014, 16)
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Toimitusketjut sisältävät useita osapuolia. Näitä ovat toimittajat, valmistajat, tukkuliikkeet, jälleenmyyjät ja asiakkaat. Välivarastot, logistiikkayritykset ja tukkuliikkeet ovat tyypillisiä pitkissä toimitusketjuissa. Pitkä toimitusketju luonnollisesti kasvattaa kustannuksia ja prosessiin
kuluvaa aikaa. Toimitusketjusta syntyviä kustannuksia on pyritty vähentämään hyödyntämällä
sähköisiä tilausjärjestelmiä sekä keskittämällä ja yhdistelemällä kuljetus- sekä jakelutoimintoja.
(Ritvanen et al. 2011, 22–23)

Toimitusketjun hallinnan isänä pidetään John Houlihania, joka vuonna 1985 käytti ensimmäisen kerran termiä supply chain management (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 43). Toimitusketjun hallinta lähtee loppuasiakkaasta ja ulottuu materiaalin hankintaan. Toimitusketjun
hallinnan tehtävänä on varmistaa, että asiakkaiden tarpeet täyttyvät mahdollisimman tehokkaasti. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 51) Aika, luotettavuus ja läpinäkyvyys korostuvat
toimitusketjun hallinnassa. Toimitusketjun eri osapuolten välinen yhteistyö sekä arvonluominen asiakkaille ovat tärkeässä asemassa. (Ritvanen et al. 2011, 23) Toimitusketjun hallinta
edustaa toimitusketjussa olevien yritysten jatkuvaa ponnistelua kehittää ja pyörittää toimitusketjujansa kaikkein toimivimmilla ja tehokkaimmilla tavoilla (Handfield 2020).

Osa-alueet, jotka vaikuttavat menestymiseen toimitusketjun hallinnassa ovat: yrityksen kilpailukyvyn, kannattavuuden ja tehokkuuden jatkuva kehittäminen, keskittyminen oleelliseen, ongelmanratkaisukyky, toiminnan mittaaminen ja raportointi, läpinäkyvyys sekä tiedonvälitys.
Yritysten onnistumista toimitusketjun hallinnassa mitataan tarkastelemalla, kuinka hyvin se on
onnistunut näillä osa-alueilla. (Ritvanen et al. 2011, 23)

Toimitusketjun hallinta kattaa hankintatoimen, tuotteiden elinkaaren hallinnan, toimitusketjun
suunnittelun, varastotoiminnan suunnittelun, materiaalien ja tuotantolinjojen ylläpitämisen, logistiikka toiminnan sekä tilausten hallinnan. Toimitusketjun hallinta voi ulottua myös kansainvälisen kaupan aktiviteettien hallintaan, kuten kansainvälisten toimittajien ja monikansallisten
tuotantoprosessien hallintaan. (Oracle 2020) Toimitusketjun hallinnasta käytetään useissa tapauksissa synonyyminä logistiikkaa. Nämä kaksi käsitettä kuitenkin eroavat sen suhteen mistä
näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista toimitusketjun suunnittelua, ohjausta ja johtamisista, joka tähtää yhteistyöverkoston optimaaliseen
toimintaan. Sen sijaan, logistiikalla tarkoitetaan tietyn yrityksen tai toimialan materiaalivirtojen
hallintaa. (Logistiikan Maailma 2020a)
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Toimitusketjun hallinnan merkitys on tänä päivänä tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Vaihtelevassa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristöstä yritykset, jotka pystyvät tehokkaasti
hallinnoimaan toimitusketjujansa teknologiavetoisessa liiketoimintaympäristöstä ovat niitä,
jotka selviät ja menestyvät. (Oracle 2020) Toimitusketjun hallinnan merkityksen kasvu alkoi
korostumaan 1990-luvulla. Kansainvälistyvät markkinat, kasvava asiakassuuntautuminen ja informaatioyhteiskunnan syntyminen ajoi organisaatiot tarkastelemaan johtamis- ja organisaatiostrategioita uudella tavalla. Nämä ilmiöt aiheuttivat muutoksia yritysten kilpailustrategioissa.
Muutos myös vaati yrityksiltä uudenlaisia arvoketjuhallinnan malleja. (Ivanov, Tsipoulanidis,
& Schönberger 2019, 8–9)

Toimitusketjun hallinta asettaa yrityksille useita haasteita. Yrityksillä tulee olla kyky tehdä päätöksiä erilaisissa ristiriitatilanteissa. Esimerkiksi laaja tuotevarasto sitoo rahaa, mutta johtaa
yleensä korkeampaan myyntiin ja parempaan asiakaspalveluun. Toinen toimitusketjun hallinnan ristiriitatilanne liittyy eräkokoihin. Mikäli eräkoot ovat suuria, ne takaavat tuotannon häiriöttömän jatkuvuuden. Tämä kuitenkin kasvattaa varastotasoja, jonka myötä yrityksen pääomaa sitoutuu enemmän. Ostaessa tuotteet pienemmissä erissä pääomaa ei sitoudu yhtä paljon
varastoon, mutta yrityksen kuljetuskustannukset kasvavat. Toimitusketjun hallinta on liiketoiminnassa kokonaisuuksien tarkastelua. Yritykset pyrkivät löytämään tasapainon toimitusketjun
hallinnan kautta eri toimitusketjun osa-alueiden toimintojen välille. (Ritvanen et al. 2011, 24)

Toimitusketjun hallinnalla on myös tärkeä merkitys liiketoiminnan muihin osa-alueihin.
Myynti- ja markkinointi luo asiakaslupauksia, jotka yrityksen tulee pystyä lunastamaan. Tehokas toimitusketjun hallinta pystyy lunastamaan ja vastaamaan asiakkaille annettuihin lupauksiin esimerkiksi tuotteen toimituksen suhteen. Yhteistyö yrityksen sisällä ja muiden yritysten
välillä korostuu tehokkaassa toimitusketjun hallinnassa. Pohjimmiltaan tehokkaan toimitusketjun hallinnan tarkoitus on tuottaa lisäarvoa yrityksille. (Ritvanen et al. 2011, 24–25)

3.2 Toimitusketjun hallinnan merkitys päivittäistavarakaupassa
Toimitusketjun hallinnalla on suuri merkitys päivittäistavarakaupassa. Suomen kaltaisessa
maassa, jossa välimatkat ovat pitkiä kohdistuu toimitusketjujen järjestämiseen toimivasti sekä
kustannustehokkaasti huomattavia haasteita. Täsmällinen ja aikataulujen mukainen toimittami-
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nen sekä tuotteiden saatavuuden varmistaminen korostuvat toimialan toimitusketjun hallinnassa (Kautto, Lindblom & Mitronen 2008, 162). Tehokkaasti järjestetty ostotoiminta ja kokonaisvaltaisesti hoidettu logistiikka ovat keskeisessä asemassa päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa (Kautto, Lindblom & Mitronen 2008, 156).

Päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnan vastuulla on tilaus-toimitusprosessiin liittyvien
tehtävien läpivienti. Tähän kuuluvia tehtäviä ovat muun muassa ostoprosessissa määriteltyjen
tuotteiden hankinta, toimitusaikojen valvonta, varastoinnin ja kuljetusten järjestäminen sekä
tehokkaan myymälälogistiikan toteuttaminen. (Kautto, Lindblom & Mitronen 2008, 161) Päivittäistavarakaupassa toimitukset tapahtuvat tiheällä tahdilla vähittäismyymälöihin. Tämä entisestään korostaa toimitusketjun hallinnan merkitystä. Tiheän toimitusrytmin myötä myös hankintarytmi on hyvin korkea päivittäistavarakaupassa. (Sakki 2014, 107) Hankintatapahtumia
onkin useita tuhansia, joka asettaa haasteita toimitusketjun hallinnalle (Sakki 2014, 16). Tuotteiden valtavan määrän takia valikoimasta saattaa löytyä tuotteita, joiden toimitusketjukulut
ovat korkeammat kuin tuotteiden myyntikate (Sakki 2014, 124). Edellä kuvatuista syistä johtuen toimitusketjun tehokas hallinta korostuu erityisesti päivittäistavarakaupan alalla.

Päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa on hyödynnetty jo suhteellisen pitkään niin
sanottua kysyntälähtöistä hankintayhteistyötä, ECR:ää (Efficient Consumer Response). Sen tarkoituksena on ketjuyritysten sekä toimittajien välisen yhteistyön tehostaminen ja syventäminen. Yhteistyö kattaa niin tavararyhmähallinnan-, markkinoinnin-, osto- että tilaus-toimitusprosessit. (Kautto & Lindblom 2005, 29) Kasvava data- ja informaatiomäärät pakottavat kuitenkin
toimijat etsimään yhä tehokkaampia ratkaisuja toimitusketjujensa hallintaan.

3.3 Digitaaliset teknologiat toimitusketjun hallinnassa
Tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä muodossa kutsutaan
digitalisaatioksi (Itkonen 2015). Digitalisaatio on digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä
liiketoimintamallien muuttamiseksi sekä uusien liikevaihtoa ja arvoa tuottavien mahdollisuuksien luomista. Yksinkertaisimmallaan digitalisaatio tarkoittaa siirtymistä digitaaliseen liiketoimintaan. (Gartner 2020) Tiedon, osaamisen ja näkemysten hyödyntäminen sähköisessä muodossa on keskeisessä asemassa kilpailuedun mahdollistamisessa. Digitaalisuus mahdollistaa
toimintojen toteuttamisen halvemmalla, nopeammin ja paremmin. (Ruokonen 2016, 4, 7)
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Informaation merkityksen määrä on kasvanut toimitusketjun hallinnassa. Fokus on siirtynyt
omaisuuden hallinnasta enemmän informaation hallinnan suuntaan. (Min 2010, 13) Toimitusketjun hallinnan haasteena on, että toimitusketjuja- ja verkostoja ohjataan edelleen osin taulukkolaskennan avulla. Ongelmana on, että aikaa käytetään runsaasti informaation etsimiseen ja
sen toimittamiseen eteenpäin manuaalisesti sähköpostin avulla. (Logistiikan Maailma 2020b)

Toimitusketjun hallinnassa on tarjolla laajasti eri tasoisia ja eri hintaisia digitaalisia ratkaisuja.
Digitaaliset ratkaisut voidaan jakaa kolmeen luokkaan: data-analytiikkaan ja visualisointiteknologioihin, toimintojen automaatioihin ja laitteiden hallintaan sekä viestintäteknologioihin toimitusketjun toimijoiden välillä. (Arenkov, Vetrova & Tsenzharik 2019 453–454) Digitaaliset
teknologiat ovat muuttamassa toimitusketjun hallintaa lineaarisesta mallista integroituun malliin, jossa informaatio kulkee useisiin eri suuntiin toimitusketjuissa. Tätä muutosta kutsutaan
toimitusketju 4.0:ksi (eng. Supply Chain 4.0). Tällä tarkoitetaan toimitusketjun eri osa-alueiden
kuten suunnittelun, valmistuksen, jakelun, käytön ja paluulogistiikan uudelleenorganisointia
hyödyntäen teknologioita, joita kutsutaan teollisuus 4.0 ratkaisuiksi (eng. Industry 4.0). Teollisuus 4.0 teknologioita ovat muun muassa esineiden internet, big data analytiikka, robotiikka ja
tekoäly. Näitä teknologioita hyödyntävät toimitusketjun hallinnassaan erityisesti toimitusketjun
hallinnan kehityksen kärjessä olevat korkeiden tulotasomaiden yritykset. (Ferrantino & Koten
2019, 103–105)

Teollisuus 4.0 sovellukset ovat pakottaneet yritykset miettimään uudelleen toimitusketjujensa
toimintaa. Uudet teknologiat muovaavat toimitusketjun eri alueiden toimintaa. Tämän myötä
toimitusketjut tulevat olemaan nopeampia, joustavampia, tehokkaampia ja tarkempia kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi big data ja data-analytiikka tulevat parantamaan toimitusketjujen suunnittelua ja tarjoamaan tarkempia ennusteita. Teollisuus 4.0 ratkaisut tulevat myös tehostamaan tavaravirtojen kulkua, parantamaan tehokkuuden ja toimitusten seurantaa, lisäämään yhteistyötä toimitusketjun eri osa-alueiden kesken ja kehittämään toimitusketjun hallinnan strategian suunnittelua. (Alicke, Rachor & Seyfert 2016)
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4 Tekoäly
Kiinnostus tekoälyä kohtaan on kasvanut valtavasti viime vuosikymmenen aikana. Tekoälystä
keskustellaan paljon ja myös Suomessa tekoälyyn liittyvät tapahtumat ovat kasvattaneet suosiotaan (Kananen & Puolitaival 2019, 14). Tekoälystä puhutaan paljon myös opetuksen yhteydessä ja monet tutkijat pitävät sitä yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden teknologioista. Eri liiketoimialojen asiantuntijat ovat yhä enemmän kiinnostuneita tekoälystä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista sekä käyttöönotosta. Tekoälyn hyödyntäminen käytännössä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, koska tekoälyä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia on haastava ymmärtää sekä
oivaltaa.

Tekoäly on ollut tutkimuskohteena yli 60 vuotta. Tekoälyn merkitystä on julistettu useaan otteeseen eri vuosikymmenillä useiden tutkijoiden toimesta, mutta tulokset eivät ole yltäneet sille
tasolle, mille tutkijat ovat luvanneet. (Merilehto 2018, 9) Tänä päivänä tutkijoiden mahdollisuus lunastaa lupauksensa ovat lähempänä kuin koskaan aiemmin. Tämä on seurausta kasvaneesta datan määrästä ja laskentatehon merkittävästä kasvusta.

Tämän teoriakappaleen tarkoituksena on muodostaa lukijalle kattava yleiskuvaus tekoälyteknologiasta. Luvussa tekoälyn historiaa käydään läpi ja tekoälyn käsitteistö määritellään. Tämän
jälkeen keskitytään tekoälyn kolmeen tärkeimpään osa-alueeseen: koneoppimiseen, syväoppimiseen ja vahvistusoppimiseen. Luvun lopussa käsittelemme tekoälyn hyödyntämistä päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa.

4.1 Tekoälyn historia ja määritelmä
Tekoälyn tarkoituksena oli alun perin kehittää ja luoda ajattelevia koneita, jotka pystyvät matkimaan, oppimaan ja korvaamaan ihmisälykkyyden (Min 2010, 13). Tekoälyn isänä pidetään
Alan Turingia, joka 1950-luvulla esitti kysymyksen: ”Voivatko koneet ajatella?” (Turing 1950,
433). 1970-luvun lopulta lähtien tekoäly on osoittautunut lupaavaksi keinoksi parantaa ihmisten
päätöksentekoprosessia ja parantaa tuottavuutta useilla eri liiketoiminta-alueilla. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan tunnistaa liiketoimintamalleja, oppia liiketoiminta-aktiviteetteja sekä kerätä että analysoida dataa ihmisen kaltaisella älykkyydellä. (Min 2010, 13) Chui, Kamalnath ja
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McCarthy (2018) ovat jakaneet tekoälyn kehityksen ja historian kolmeen osa-alueeseen: algoritmiset edistysaskeleet, datan räjähdysmäinen kasvu ja laskentatehon sekä tallennuskapasiteetin eksponentiaalinen kasvu.

Tekoälyn määrittely on hankalaa koska tekoälyn käsite koostuu useista eri alakäsitteistä, joista
jokainen käsittelee erilaisia tekoälyn osa-alueita (Ertel 2011, 1). Tämän lisäksi tekoäly rakentuu
useista eri menetelmistä ja teknologioista. Olemassa ei ole yhtä ainoata tekoälyteknologiaa.
(Kananen & Puolitaival 2019, 27) Tekoäly on tieteenala, joka opettaa tietokoneille ja koneille
tehtäviä, joita ei vielä voida suorittaa tietokoneiden avulla, koska ihmiset ovat niissä vielä toistaiseksi parempia (Weber & Schutte 2019, 4). Yksinkertaisimmallaan tekoälyllä voidaan tarkoittaa toimintaa, joka ihmisen tekemänä olisi älykästä, mutta ihmisen sijaista toiminnan suorittaa kone (Merilehto 2018, 18). Tämä ilmaisu on kuitenkin hyvin pintapuolinen ja jättää useita
kysymyksiä auki. Tarkempi määritelmä tekoälylle voisi olla, että tekoäly on koneiden tai koneohjattujen robottien kykyä suorittaa tehtäviä kuin älykkäät eliöt. Tekoäly käsitteenä liitetään
useasti tavoitteisiin kehittää järjestelmiä, joilla on älyllisen kyvyn kaltaisia ominaisuuksia kuten
ihmisillä. Kyky päättää, ymmärtää merkitys, yleistää ja oppia aiemmasta kokemuksesta mielletään useissa yhteyksissä tekoälyksi. (Copeland 2020) Tämän lähestymisen ongelmana on, että
se viittaa jokaisen tietokoneen olevan tekoälyjärjestelmä (Lehtisalo 2018, 39).

Tekniikkana tekoäly pohjautuu tilastotieteisiin, ohjelmointiin ja matematiikkaan. Tekoälyteknologia perustuu derivointiin, vektoreihin, matriiseihin ja tilastollisiin todennäköisyyksiin. (Kananen & Puolitaival 2019, 27) Tekoäly toimii parhaiten ympäristössä, joka on kuvattu hyvin ja
jossa toiminta on toistuvaa. Tekoälystä puhuttaessa täytyy muistaa kuitenkin, että sen kyky on
rajallinen. (Kananen & Puolitaival 2019, 17) Tekoäly voidaan jakaa kahteen osaan: heikkoonja vahvaan tekoälyyn. Tällä hetkellä olemassa oleva tekoäly on heikkoa tekoälyä. Heikko tekoäly pystyy ratkaisemaan vain yhden tehtävän kerrallaan. Heikolle tekoälylle on myös keskeistä,
että tekoälyä tulee opettaa ratkaisemaan annettu tehtävä opetusdataa hyödyntämällä. Vahvalla
tekoälyllä tarkoitetaan tekoälyä, joka pystyy ratkaisemaan monimuotoisia ongelmia itsenäisesti. Vahvaa tekoälyä ei toistaiseksi ole vielä olemassa. (Merilehto 2018, 18)

Miksi tekoälyn aika on juuri nyt? Algoritmit, data ja laskentateho sekä tallennuskapasiteetti
ovat mahdollistaneet tekoälyn kehityksen. Nämä kolme aluetta ja niiden merkittävä kehitys
ovat syitä siihen miksi tekoälyn merkitys on korostunut 2010-luvulla. Nykyään saatavilla on
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suhteellisen edulliseen hintaan paljon laskenta- ja tallennustehoa. Muistikapasiteetin hinnanlasku ja laskentatehon merkittävä kasvu ovat muun muassa syitä siihen miksi tekoälytekniikka
on kehittynyt nopeasti 2010-luvulla. Tallennuskapasiteetin halventumisen ja kasvun myötä on
syntynyt kyky analysoida suuria datasettejä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Datamäärän valtavan kasvun ansiosta harjoitusdataa on laajasti saatavilla, joka on erittäin tärkeätä tekoälyratkaisuja ja erityisesti neuroverkkoja kehittäessä. Sosiaalinen media, digitalisoitumisen kasvu ja
IoT-laitteiden lisääntyminen ovat mahdollistaneet monipuolisten ja laajojen aineistojen keräämisen. (Merilehto 2018, 68; Kananen & Puolitaival 2019, 36)

Kuva 3. Laskentatehon saatavuus ja hinta, datan määrän kasvu ja laskennalliset innovaatiot
(Kananen & Puolitaival 2019, 36)

4.2 Tekoälyn sovelluskohteet, jaottelu ja infrastruktuuri
Tekoälyn tutkimuksesta ja soveltamisesta on olemassa useita toisistaan eroavia näkökulmia.
Tekoälyteknologioita lähestytäänkin hyvin erilaisilla ja vaihtelevilla painotuksilla. (Kananen &
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Puolitaival 2019, 43) Tässä tutkielmassa tekoäly on jaettu pienempiin tarkasteltaviin osiin käytetyn kirjallisuuden ja tutkimustiedon pohjalta. Tässä tutkielmassa tekoäly on jaettu: koneoppimiseen ja syväoppimiseen eli neuroverkkoihin. Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole perehtyä
syvällisesti näihin teknologioihin, vaan muodostaa lukijalle yleiskuva tekoälyn eri osa-alueista
ja niiden käytännön sovelluskohteista.

Koneoppiminen on yksi tekoälyn osa-alue. Koneoppiminen voidaan jakaa ohjattuun-, ohjaamattomaan- ja vahvistusoppimiseen (Merilehto 2018, 19). Koneoppimista voidaan soveltaa viiteen eri käyttötarkoitukseen, joita ovat: regressioalgoritmit, luokittelualgoritmit, ryhmittelyalgoritmit, sijoitusalgoritmit ja generaatioalgoritmit (Kananen & Puolitaival 2019, 113).

Taulukko 2. Koneoppimisen algoritmit (Mukailtu, Kananen & Puolitaival 2019, 113)

Ohjatussa oppimisessa (eng. supervised learning) havaitaan datakaavoja, jotka muutetaan
malleiksi ennustamaan tulevaa dataa (Nurfikri 2020). Ohjattu oppiminen perustuu siihen, että
koneelle syötetään esimerkkejä, joihin on valmiiksi liitetty vastaus. Koneen opettaminen vaatii
runsaasti harjoitusdataa ja erilaisia data-vastaus-pareja, joiden pohjalta malleja voidaan rakentaa. Opetetun datan pohjalta kone/algoritmi on kykenevä tekemään päätöksiä aiemmin opitun
datan pohjalta ja antamaan vastauksesta ennusteen. (Kananen & Puolitaival 2019, 48–49) Ohjatussa oppimisessa koneen tehtävä on tunnistaa sille annetusta syötteestä esimerkiksi syötteen
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oikea luokka (Reaktor & Helsingin Yliopisto 2020). Ohjatussa oppimisessa algoritmi ottaa syötetietojoukon sekä sen tunnetut vastaukset regressio- ja luokittelumallien oppimiseksi (Roy
2020). Liiketoiminnassa ohjattu oppiminen on suosituin koneoppimisen muoto. Sitä käytetään
muun muassa kuvantunnistamisessa, suosittelukoneissa ja hinnoittelussa (Kananen & Puolitaival 2019, 50). Ohjattu oppiminen soveltuu erityisesti luokittelualgoritmien ja regressioalgoritmien käyttöön (Dwivedi 2018). Luokittelualgoritmeilla voidaan suorittaa esimerkiksi kuvien
tunnistamista, kategorioiden luokittelua, laadunvalvontaa tai diagnostiikkaa (Kananen & Puolitaival 2019, 113). Regressioalgoritmien käyttö soveltuu sen sijaan hyvin esimerkiksi markkinamuutosten ja tapahtumamäärien ennustamiseen (Kananen & Puolitaival 2019, 44).

Ohjaamaton oppiminen (eng. unsupervised learning) eroaa ohjatusta oppimisesta siten, että
ohjaamattomalla oppimisella ei pyritä saamaan mallia toistamaan ’oikeata vastausta’ kuten ohjatussa oppimisessa. Ohjaamattomassa oppimisessa kone pyrkii etsimään säännönmukaisuuksia eli malleja sille annetusta datasta soveltamalla erinäisiä algoritmeja. (Kananen & Puolitaival
2018, 51–52) Ohjaamattoman oppimisen tavoitteena on etsiä datasta rakenteita, kuten ryhmiä
tai ryppäitä, jossa esiintyy samankaltaisia tapauksia (Dwivedi 2018). Tästä syystä ohjaamaton
oppiminen sopii hyvin esimerkiksi poikkeamin löytämiseen datasta. Klusterointi- ja assosisaatioalgoritmeja sovelletaan ohjaamattomassa oppimisessa. Liiketoiminnassa sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi väärinkäytöksien, virheellisten kirjauksien tai muutosten huomioimisessa.
Muita sovelluskohteita ovat muun muassa asiakkaiden ryhmittely ja erilaiset ranking-algoritmit. Lisäksi ohjaamatonta oppimista voidaan myös hyödyntää generatiivisissa toiminnoissa.
(Kananen & Puolitaival 2019, 51–54)

Vahvistusoppiminen (eng. reinforcement learning) perustuu ongelmanratkaisuun, jossa
kone/algoritmi tutkii ympäristöään ja toimii tilanteen mukaisesti ilman että sille syötetään dataa
(Merilehto 2018, 19; Kananen & Puolitaival 2019, 240; Dwivedi 2018). Menetelmä toimii yritys ja erehdys-periaatteella (Kananen & Puolitaival 2019, 43). Vahvistusoppimisen tilanteissa
tekoälyagentti toimii monimutkaisissa ja haastavissa ympäristöissä, joissa palaute ratkaisusta
saattaa tulla viiveellä (Reaktor & Helsingin Yliopisto 2020). Vahvistusoppiminen voidaan yksinkertaisesti kuvata olevan jatkuvaa oppimista, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön
kanssa. Vahvistusoppimisessa tekoälyagentti saa palkintoja ja rangaistuksia sen suhteen onko
se suoriutunut toiminnassa oikein vai väärin. (Roy 2020) Vahvistusoppimista hyödynnetään
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muun muassa robotiikassa, peleissä, navigaatiossa ja itseajavissa autoissa (Dwivedi 2018; Reaktor & Helsingin Yliopisto 2020).

Syväoppiminen voidaan luokitella tekoälyn toiseksi keskeiseksi osa-alueeksi. Syväoppiminen
voidaan mieltää eräänlaiseksi koneoppimisen tyypiksi. Syväoppimisessa pystytään käsittelemään laajemman valikoiman dataresursseja, mutta datan ennakkokäsittelyä tarvitaan vähemmän. Syväoppiminen tuottaa usein tarkempia tuloksia kuin perinteiset koneoppimisen menetelmät. Syväoppiminen vaatii kuitenkin merkittävästi enemmän dataa, kun perinteiset koneoppimisen menetelmät toimiakseen tehokkaasti. (Chui et al. 2018) Syväoppimisella tarkoitetaan yksinkertaistaen neuroverkkoja, jotka koostuvat joukosta toisiinsa kytkettyjä neuroneita, joiden
välillä tapahtuu kommunikaatiota (Kananen & Puolitaival 2019, 127). Neuroverkkojen innoittajana on toiminut ihmisaivojen tiedonkäsittelymallit. Syväoppimisen keinotekoiset neuroverkot ovat algoritmeja, jotka pyrkivät matkimaan tapaa, jolla ihmisaivot tekevät päätöksiä. (Garbade 2018)

Syväoppimisen ja neuroverkkojen käytännön sovelluskohteet ovat sellaisia, johon ainoastaan
aikaisemmin ihmisaivot ovat olleet kykeneviä (Roy 2020). Yksi sovellusalue on esimerkiksi
luonnollisen kielen käsittely (eng. Natural Language Processing, NLP) joilla tarkoitetaan puhutun ja kirjoitetun kielen käsittelyä. Tällä tarkoitetaan muun muassa koneellisesti tehtävään
tekstin luokittelua, generointia tai keskustelua. (Kananen & Puolitaival 2019, 141) Tämän lisäksi syväoppimista ja neuroverkkoja käytetään erinäköisissä kuvankäsittely ja kuvantunnistustehtävissä (Kananen & Puolitaival 2019, 149–150). Kuvantunnistusta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa esimerkiksi viallisten tuotteiden huomioimiseen tuotantolinjalta kuvien kautta.
Näiden lisäksi käytännönsovelluskohteita ovat erilaiset monimutkaisemmat chattibotit, todennäköisyys arviot luottokorttitapahtumien vilpillisyydestä ja erilaiset generatiiviset toiminnot.
(Chui et al. 2018)

4.3 Tekoälyn hyödyntäminen päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa
Tekoälyn hyödyntäminen yleistyy päivittäistavarakaupan alalla voimakkaasti. Alalla tekoälyä
on jo sovellettu muun muassa markkinoinnin kohdentamisessa, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja materiaalihallinnassa. (Leino, 2018) Suuret henkilöstökulut ja pienet katteet tekevät
päivittäistavarakaupan alasta erinomaisen sovelluskohteen erilaisille tekoälyratkaisulle (Weber
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& Schutte 2019, 6). Toimitusketjun hallinta on tunnistettu toimeksi, joka todennäköisesti hyötyisi tekoälysovelluksien käytöstä (Toorajipour et al. 2021, 502). Päivittäistavarakaupan alalla
tekoälyratkaisuja toimitusketjun hallinnassa voidaan hyödyntää muun muassa toimitusketjun
riskinhallinnassa, jakeluprosessin tehostamisessa ja erilaisessa ennakointitehtävissä (Sanford
2018). Muita sovelluskohteita ovat asiakkaiden tilausten ja kuljetusten optimointiin, toimittajien hallintaan, toimitusketjun optimointiin sekä hankintaan ja täydennystoimintaan liittyvät
tehtävät (Weber & Schutte 2019, 13; Boldt 2017). Tekoälyn sovelluskohteita on siis runsaasti
toimitusketjun hallinnassa. Rutiininomaisten tehtävien ja suunnittelun siirtäminen tekoälyratkaisulle vapauttaa toimitusketjun hallinnan osaajia kehittämään ja parantamaan toimitusketjun
hallintaa (Monahan & Hu 2018, 49).

Toimitusketjun hallinnan tärkeä osa-alue on toimitusketjun suunnittelu. Tekoälyä ja tarkemmin
koneoppimista voidaan hyödyntää toimitusketjun suunnittelussa. Koneoppiminen voi älykkäiden algoritmien ja isojen datajoukkojen analysoinnin avulla muodostaa parhaimmat mahdolliset toimitusketjumallit. Tämä mahdollistaa tavaroiden toimituksen optimoinnin sekä kysynnän
ja tarjonnan tasapainottamisen. Toimitusketjun suunnittelu ei tällöin välttämättä vaadi ihmisen
suorittamaa analysointia. (Kodiak Rating Community 2017) Tekoälyä voidaan käyttää tällä toimitusketjun hallinnan osa-alueella esimerkiksi tavaroiden tehokkaaseen optimointiin eri varastojen välillä muun muassa sesongin ja lähellä olevien kaupunkien pohjalta (Xu, Chang & Liu
2017, 1).

Oikean tilauspisteen ja tilausmäärän määrittäminen on kaupan alalle keskeistä. Tarve ennakoida
varastotasoja muodostaa kysynnän ennakoinnista päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnan ytimen. Perinteisesti kysynnän ennustaminen on perustunut historiallisiin trendeihin. Kasvanut kysynnän vaihtelu lisääntyneiden taustatekijöiden kanssa ovat vaikeuttaneet perinteisten
menetelmien käyttöä. (Srinivasan 2017) Ulkoisten tekijöiden, kuten sään ja reaaliaikaisen
myynnin, huomioon ottaminen kysynnän ennakoinnin määrittämisessä on mahdollista tekoälyn
avulla (Monahan & Hu 2018, 49; Pndey 2019). Esimerkkinä perinteisten menetelmien heikkoudesta voidaan nostaa esille, että ne eivät pysty ottamaan kampanjoita, markkinointia ja sosiaalisessa mediassa sekä verkosta löytyvää informaatiota huomioon kysynnän ennustamisessa
(Srinivasan 2017; Monahan & Hu 2018, 49). Koneoppimisen algoritmeilla on mahdollista ratkaista nämä kysynnän ennustamiseen liittyvät haasteet. Tekoälyn ja koneoppimisen avulla on
mahdollista käsitellä tehokkaasti merkittävää määrää informaatiota sekä datapisteitä ja samaan
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aikaan oppia tunnistamaan niiden kautta taustalla olevia malleja, jotka ohjaavat kysyntää. Kysynnän ennustamisessa koneoppimisen ratkaisuilla voidaan merkittävästi vähentää ihmisten
tarvetta suorittaa toistuvia tehtäviä kysynnän hallinnan osalta. (Srinivasan 2017)

Päivittäistavarakaupan alalla vastuullisuus on tärkeässä asemassa ja sen merkitys korostuu jatkuvasti. Oikeiden toimittajien valinta on jatkuva huolenaihe toimitusketjun kestävyyden, yhteiskuntavastuun ja toimitusketjun etiikan kannalta. Tästä syystä toimittajien valitseminen ja
nykyisten toimittajien seuraaminen on entisestään korostunut toimitusketjun riskinhallinnassa.
Tekoäly mahdollistaa toimittajasuhteiden hallinnasta (eng. supplier relationship management,
SRM) kerätyn datan, kuten toimittajien arviointien ja auditointien hyödyntämisen toimittajien
analysointiin, riskitilanteiden ennustamiseen ja parhaiden toimittajien valitsemiseen. (Kodiak
Rating Community 2017) Tekoälyn avulla on siis mahdollista ennustaa toimittajien suorituskykyä. Se pystyy lisäksi tarjoamaan toimenpideratkaisuja, mikäli se havaitsee, että tulevaisuudessa toimittajien suorituskyky laskee. Tällä toimitusketjun hallinnan osa-alueella on myös
mahdollista hyödyntää tekoälyä siten, että tekoälyn avulla voidaan ennustaa datasta toimittajamarkkinoiden kehitystä ja tehdä päätöksiä, jotka vähentävät tai laskevat riskiä. (Oxford College
of Procurement & Supply 2019)

Yhtenä toimitusketjun hallinnan konkreettisena tekoälyratkaisuna voidaan nostaa esille operatiivisen hankintatoimen chattibotit. Chattibotit mahdollistavat hankintatoimeen liittyvien tehtävien virtaviivaistamisen. Päivittäisissä hankintatoimen tehtävissä niiden avulla voidaan ylläpitää kommunikaatiota toimittajien kanssa, asettaa ja suorittaa toimenpiteitä liittyen toimittajien
hallintaa sekä valvontaan, asettaa ostotilauksia ja vastaanottaa, täyttää sekä dokumentoida laskuja, maksuja ja tilauspyyntöjä. Chattibottien avulla voidaan selkeyttää ja tehostaa ostavan organisaation sekä toimittajien välistä yhteistyötä sekä vähentää turhaa kommunikaatiota ja mahdollistamaan tehokkaan sekä nopean ongelmanratkaisun. (Smith 2016)
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5 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen
Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytettävä tutkimusmenetelmä ja perustellaan teoriaa
hyödyntäen, miksi kyseinen menetelmä on valittu käytettäväksi. Tämän jälkeen kerrotaan,
kuinka tutkielman aineisto on keretty ja kuinka tutkimukseen kerättyjä aineistoja analysointiin.

5.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä
Tutkielmassa käytettäväksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Laadullisen tutkimusmenetelmän tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan ilmiötä
tai tapahtumaa. Sen avulla voidaan vaihtoehtoisesti myös pyrkiä ymmärtämään toimintaa tai
muodostamaan jollekin ilmiölle teoreettinen tulkinta. Tiedonantajien valinta tulee olla laadullisessa tutkimuksessa harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 73) Tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään tutkimuskohteena olevien henkilöiden näkökulmasta.
Henkilöiden kokemukset, ajatukset ja tunteet ovat laadullisessa tutkimuksessa kiinnostuksen
kohteena. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ilmiöstä yksityiskohtaista ja rikasta tietoa, joka
on kerätty henkilöiltä, jotka toimivat luonnollisissa ympäristöissään. (Puusa, Juuti & Aaltio
2020, 9–11) Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii käytettäväksi tutkimuksessa, silloin kun ollaan nimenomaan kiinnostuneitta tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista (Metsämuuronen
2011, 220).

Laadulliseen tutkimukseen liittyy useita vaiheita. Laadulliseen tutkimukseen liittyy useita toisistaan poikkeavia erilaisia vaiheita. Esiin voidaan kuitenkin nostaa kymmenen yleisluontoista
vaihetta (Kaavio 2). Tutkimuksen eri vaiheiden välillä on päällekkäisyyttä, sillä laadullisen tutkimuksessa asetelma on joustava. (Puusa, Juuti & Aaltio 2020, 10–11)
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Kaavio 2. Laadullisen tutkimuksen vaiheet (Mukailtu, Juuti & Puusa 2020, 10–11)

Haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista kerätty tieto ovat yleisimpiä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62). Kerätyn aineiston tarkoituksena on pyrkiä auttamaan tutkijaa ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä (Eskola &
Suoranta 1998, 45). Haastattelut voidaan jakaa strukturoituihin, puolistrukturoituihin ja avoimiin haastatteluihin (Metsämuuronen 2011, 246). Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu toteutetaan siten, että aiheen teema valitaan etukäteen ja haastattelu etenee teemaan liittyvien tarkantavien kysymysten avulla (Tuomi & Sarajärvi 2018, 65). Tutkimukselle määriteltiin ennalta kysymysrunko, joka ohjasi haastattelun keskustelua, antaen kuitenkin haastateltaville vapauden kertoa omia näkemyksiään, kokemuksiaan ja havaintojaan aihealueen teemoihin
liittyen. Puolikonstruoitu haastattelutapa mahdollisti myös lisä- ja tarkentavien kysymysten
esittämisen haastateltaville.

Ennen aineiston analysointia aineisto tulee muuntaa sellaiseksi, että tutkija voi suorittaa aineiston analysoinnin (Metsämuuronen 2011, 254). Haastatteluista kerätty aineisto purettiin auki lit-
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teroimalla haastattelut erilliselle tiedostolle. Litteroinnilla tarkoitetaan aineiston puhtaaksi kirjoittamista, jonka tarkoituksena on auttaa tutkijaa ymmärtämään haastattelun sisältöä (Metsämuuronen 2011, 2020). Tutkimukseen kerätyn aineiston analyysi toteutettiin käyttämällä menetelmänä sisältöanalyysiä. Analyysin tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä selkeä
sanallinen kuvaus. Sen tarkoituksena on siis luoda kerättyyn aineistoon selkeyttä, jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: alkuperäisdatan pelkistämiseen eli redusointiin, aineiston ryhmittelyyn eli klusterointiin
ja aineiston käsitteellistämiseen eli abstrahoitiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 89–92)

Pelkistämisellä eli redusoinnilla tarkoitetaan aineiston tiivistämistä. Tällä tarkoitetaan, että aineistosta poistetaan kaikki tutkimukselle epäolennainen materiaali. Klusteroinnin eli ryhmittelyn tarkoituksena on etsiä aineistosta samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Ryhmittelyn ideana
on etsiä tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä aineistosta. Käsitteet, jotka kuvaavat samaa ilmiötä yhdistellään luokiksi, jonka pohjalta muodostuu alaluokkia. Klusteroinnilla aineistoa saadaan tiivistettyä ja sen avulla saadaan tutkittavasta ilmiöstä alustavia kuvauksia. Viimeisenä
käsitteellistämisen eli abstrahoinnin tarkoituksena on erottaa tutkimuksen kannalta olennainen
tieto ja muodostaa tämän pohjalta käsitteitä sekä rakentaa kuvaus tutkimusaineistosta. (Tuomi
& Sarajärvi 2018, 79, 89–92)

5.2 Aineiston keruu ja analyysi
Tutkimuksessa tarvittava aineisto kerättiin puolikonstruoituna haastatteluna. Kyseinen menetelmä valikoitui käytettäväksi, sillä menetelmä mahdollistaa aihealueen rajaamisen ja haastattelua ohjaavan kysymysrungon käyttämisen haastattelun teossa. Menetelmän käyttö mahdollisti
monipuolisen ja tarkasti rajatun aineiston keräämisen. Tämän lisäksi haastattelun tarkoituksena
oli tuoda esiin alan asiantuntijoiden näkemykset käsiteltävään aiheeseen liittyen, jonka myötä
menetelmä valikoitui tähän tarkoitukseen parhaaksi.

Tutkielmaan valitut haastateltavat valikoituivat haastelevaksi heidän toimialansa ja toimialaosaamisensa pohjalta. Molemmat haastateltavat ovat päivittäistavarakaupan alan asiantuntijoita, joilta löytyy kattava työkokemus päivittäistavarakaupan alalta erinäisistä toimitusketjun
ja toimitusketjun hallinnan tehtävistä. Haastateltavien valinnassa korostui erityisesti, että haas-
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tateltavilta löytyy lisäksi kokemusta ja ymmärrystä tekoälyteknologiasta sekä sen käytöstä päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa. Haastateltavien henkilöiden yhteystiedot saatiin
LinkedIn-yhteisöpalvelun kautta. Haastateltavien etsintä suoritettiin siten, että hakusanoiksi
asetettiin päivittäistavarakaupan yrityksen nimi ja toimitusketjun hallinnan parissa työskentelevään henkilöön liittyvä tehtävänimike tai titteli. Potentiaaliset haastateltavat rajattiin tarkastelemalla henkilöiden profiileja ja rajaamalla henkilöt, joiden työkokemus ja koulutus tukivat
tutkielman aihepiiriä. Tutkielman alkuperäisenä ideana oli saada haastateltavia kolmesta suuresta Suomessa toimivasta päivittäistavarakaupan yrityksestä. Potentiaalisille haastateltaville
lähettiin viikkojen 43–46 aikana sähköpostia, jossa heidän kiinnostusta osallistua haastatteluun
tiedusteltiin. Ensimmäinen toteutettu yhteydenottokierros osoittautui heikoksi sillä yksikään tavoitelluista henkilöistä ei vastannut yhteydenottopyyntöihin. Yhteydenottokierroksella tavoiteltiin yritysten Supply Chain Director-tehtävissä toimivia henkilöitä. Toisella yhteydenottokierroksella lähestyttiin yritysten Supply Chain Manager-tehtävissä toimivia henkilöitä. Kaikki
kolme yritystä vastasivat toiseen yhteydenottopyyntöön. Kaksi yritystä vastasi myöntävästi
haastattelupyyntöön, mutta kolmas yritys kieltäytyi haastattelusta vedoten yrityksen sisäisiin
syihin.
Haastattelut toteutettiin 13.11.2020 – 19.11.2020 välisenä aikana. Haastattelut suoritettiin Microsoft Teamsin kautta videohaastatteluina. Haastatteluille oli varattu aikaa 60 minuuttia. Molemmat haastattelut kestivät kuitenkin vain noin 30–40 minuuttia. Haastattelurunko (Liite 1)
lähetettiin haastateltaville heidän omasta pyynnöstään ja myös siksi, että haastateltavilla olisi
mahdollisuus miettiä vastauksiansa etukäteen. Tämän lisäksi, ennen varsinaisen haastattelun
aloittamista molemmille haastateltaville esiteltiin työn aihepiiri ja teemat, joihin työssä tullaan
keskittymään. Haastattelujen alussa haastatteleville kerrottiin lyhyesti mistä tutkielma on saanut ideansa, ja mitkä ovat toteutettavan tutkielman tavoitteet. Haastateltavilta pyydettiin myös
lupa nauhoittaa käytävä keskustelu, jotta haastatteluihin voidaan palata litterointia varten. Haastattelut alkoivat siten, että haastateltavia pyydettiin lyhyesti kertomaan oma koulutustaustansa
ja työkokemuksensa. Tämän jälkeen haastateltaville esitettiin kaksi aiheeseen orientoivaa kysymystä, joiden tarkoituksena oli johdatella ja rajata keskustelua. Orientoivien kysymysten jälkeen siirryttiin varsinaisiin haastattelukysymyksiin. Haastattelukysymykset käytiin soveltaen
läpi, huomioiden se miten kattavasti haastateltavat vastasivat kysymyksiin haastattelun edetessä. Haastateltaville esitettiin myös tarpeen mukaan tarkentavia kysymyksiä tai lisäkysymyksiä, mikäli näiden nähtiin tuovan lisäarvoa tutkimukselle. Haastattelujen lopussa haastateltaville
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annettiin mahdollisuus vielä tarkentaa vastauksiansa ja esittää kysymyksiä, mikäli heille tällaisia ilmeni. Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin auki erillisille tiedostolle. Tämän tarkoituksena oli helpottaa vastauksien tulkintaa, sekä yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien löytämistä
materiaalista.

Asiantuntijahaastatteluista saatu tutkimusmateriaali jaoteltiin teema-alueisiin tutkimusaineiston hahmottamisen selkeyttämiseksi. Haastatteluista kerätyn aineiston ja tutkimuskysymysten
perusteella tutkimukselle muodostui neljä teemaa: 1) Suhtautuminen tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen päivittäistavarakaupan toimialalla, 2) Tekoälyratkaisujen käyttökohteet päivittäistavarakaupan toimitusketjuissa ja toimitusketjun hallinnassa, 3) Toimitusketjun hallinnan kehittäminen tekoälyratkaisuilla ja 4) Toimialan erikoispiirteet ja tekoälyratkaisuihin liittyvät
haasteet. Tutkimuksen lopuksi tehtiin ristiintaulukointi (Liite 2). Ristiintaulukoinnin tarkoituksena on selventää tutkimuskysymysten, haastattelukysymysten ja teemojen yhteyttä toisiinsa.
Ristiintaulukointi toimii asiayhteyksien havainnollistavana työkaluna.

Tietosuojalain takia, haastateltavat asiantuntijat ja yritykset ovat esitetty tässä tutkielmassa siten, että heitä ei voida yksilöidä tai tunnistaa. Haastateltavat ovat tästä syystä merkitty kirjaimin
A ja B. Asiantuntija A toimii suomalaisessa päivittäistavarakaupan yrityksessä asiantuntijatehtävissä toimitusketjun ohjauksen ja hallinnan parissa. Asiantuntija B toimii suomalaisessa päivittäistavarakaupan yrityksessä asiantuntijana toimitusketjun suunnittelun ja kehittämisen parissa. Haastateltavia henkilöitä ei esitellä tässä tutkielmassa tämän tarkemmin heidän anonymiteettinsä suojelemiseksi, sekä yrityksien liikesalaisuuksien suojelemiseksi. Kerättyä materiaalia
hyödynnetään vain tämän kandidaatintutkielman tekemisessä. Kaikki kerätty materiaali, viestintä haastateltavien kanssa ja muu tietosuojalain alainen materiaali tuhotaan tämän tutkielman
valmistuttua.
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6 Tutkimustulokset
Tässä tutkimuksen luvussa esitellään tutkimuksen tulokset, jotka ovat saatu kerätystä aineistosta. Tutkimustulokset ovat jaettu teemoittain ja ne käsitellään omissa luvuissaan. Tulosten
pohjalta luvun lopussa pohditaan tekoälyn roolia kaupan alalla. Tutkimustulokset ovat rakentuneet analysoimalla haastatteluista kerättyä materiaalia, etsien materiaalista yhtäläisyyksiä,
eroavaisuuksia ja tehden päätelmiä materiaalin pohjalta. Huomioitavaa on, että aineisto perustuu asiantuntijoiden omiin näkemyksiin, osaamiseen ja kokemukseen aihealueeseen liittyen.

6.1 Toimijoiden suhtautuminen tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen päivittäistavarakaupan alalla
Toimijoiden suhtautuminen tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen päivittäistavarakaupan alalla
nousi yhdeksi tutkielman teemaksi. Haastateltavilta kysyttiin, heidän näkemystään sen suhteen
voisiko tekoälyratkaisujen hyödyntäminen synnyttää lisäarvoa heidän toiminnassaan. Molemmat haastateltavat olivat, sitä mieltä, että tekoälyratkaisujen hyödyntäminen voi ehdottomasti
synnyttää lisäarvoa heidän toiminnassaan. Haastateltava A näkee, että nykyisiä toimintoja ja
tapoja voidaan kehittää tekoälyratkaisujen avulla. Toimitusketjun hallinnan osalta asiantuntija
A korostaa, että tekoälyratkaisut ovat keskeisessä asemassa toimitusketjun hallinnan kehittämisessä. Asiantuntija B näkee myös, että tekoälyratkaisuilla on potentiaalia heidän toimintojensa
kehittämisessä. Hän näkee kuitenkin ratkaisujen odotuksien kohdistuvan enemmissä määrin tulevaisuuteen. Asiantuntija B mielestä tekoälyratkaisuilla on eniten potentiaalia sellaisten tehtävien suorittamisessa mihin liittyy ristiriitaisiatavoitteita ja paljon suorittavaa sekä toistavaa tekemistä.

Asiantuntija A:n yrityksessä tekoälyratkaisuja on käytössä jo niin toimitusketjun hallinnan osaalueella kuin muillakin liiketoiminta-alueilla. Asiantuntija B:n yrityksessä ei sen sijaan ole
otettu tekoälyratkaisuja käyttöön samassa mittakaavassa kuin asiantutija A:n yrityksessä. Asiantuntija B mainitsee, että heidän yrityksensä odotukset kohdistuvat tekoälyratkaisujen osalta
vasta tulevaisuuteen, vaikka myös heidän yrityksessään on jo osittain käytössä erinäisiä tekoälyratkaisuja eri liiketoiminta-alueilla.
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Asiantuntijoilta kysyttiin, mikä heidän yritystensä yleinen näkökulma on tekoälyn suhteen. Asiantuntija A:n yrityksessä tekoäly nähdään hyvin keskeiseksi asiaksi. Hän mainitsee, että tekoälyratkaisujen kehittämiseen laitetaan yrityksessä paljon resursseja. Hän näkee, että heidän yrityksensä on toimialalla tekoälyratkaisujen osalta edelläkävijä. Myös asiantuntija B:n yrityksessä tekoälyn merkitys on korostunut viime vuosien aikana osana yrityksen strategiaa. Yrityksen suunnitteluprosesseissa tekoälyllä on jo tänä päivänä tärkeä asema, mutta kuten aiemmin
on mainittu yrityksen odotukset tekoälyratkaisujen osalta kohdistuvat tulevaisuuteen.

Haastattelussa asiantuntijoilta kysyttiin miten aktiivisia heidän edustamansa yritykset ovat kehittämään tekoälyratkaisuja toimialalla. Asiantuntija A mainitsee, että heidän yrityksensä on
aktiivisesti kehittämässä ratkaisuja toimialla. Hän korostaa, että he aikovat jatkaa kehitystyötä
myös tulevaisuudessa. Tiedolla johtaminen ja siihen liittyvät tekoälyratkaisut ovat A:n yrityksessä keskeisessä asemassa. Asiantuntija A näkee tekoälyratkaisujen olevan sovellusalue, jolla
pystytään saavuttamaan liiketoiminallista kasvua sekä luomaan lisäarvoa. Asiantuntija B mainitsee, että heidän yrityksensä osallistuu myös aktiivisesti tekoälyratkaisujen käyttöön ja pilotointiin toimialalla. Hän mainitsee, yrityksen tekevän tältä osin yhteistyötä eri järjestelmätoimittajien kanssa. Asiantuntija B:n yrityksessä tekoälyratkaisujen kehittäminen on ongelmanratkaisupohjaista yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa. B painottaa, että nykyisessä erittäin kilpailullisessa markkinatilanteessa yrityksellä ei ole varaa jäädä seuraamaan vierestä tekoälyratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa vaan yrityksen tulee olla aktiivinen tältä osin.
”Tänä päivänä kilpailu on sen verran kovaa kaupparyhmissä Suomessa, että kelkasta ei ole
varaa jäädä pois.” – Asiantuntija B

Molemmat asiantuntijat kokevat tekoälyratkaisujen käytön merkittäväksi kilpailuedun tuottajaksi. Asiantuntijat painottavat kovan kilpailun olevan syy miksi yrityksissä halutaan panostaa
tekoälyratkaisuihin. Tekoälyratkaisujen nähdään tuovan lisäarvoa yritysten toimintaan, jonka
takia siihen halutaan panostaa. Toimitusketjun hallinnan asiantuntijoina molemmat asiantuntijat näkevät tekoälyratkaisujen olevan tärkeässä asemassa edustamiensa organisaatioiden toimitusketjun hallinnan kehittämisessä. Suhtautuminen tekoälyratkaisujen käyttöön on molempien
asiantuntijoiden osalta erittäin myönteinen ja molemmat asiantuntijat näkevät tekoälyratkaisujen olevan tärkeässä asemassa päivittäistavarakaupan toimialalla. Asiantuntijoiden välillä voidaan kuitenkin havaita eroavaisuutta ratkaisujen käyttöönottamisen suhteen.
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6.2 Tekoälyratkaisujen hyödyntäminen päivittäistavarakaupan toimitusketjuissa ja toimitusketjun hallinnassa
Haastateltavilta kysyttiin, kuinka tekoälyratkaisuja hyödynnetään päivittäistavarakaupan toimitusketjuissa ja toimitusketjun hallinnassa. Asiantuntijoilta kysyttiin myös tekoälyratkaisujen
käyttökohteita toimitusketjuissa ja erityisesti toimitusketjujen hallinnassa. Haastatteluissa nousi
esille tekoälyn määritelmän monimuotoisuus ja haastavuus, joka osaltaan vaikeutti asian tarkastelua. Haastateltaville pyrittiin selkeyttämään työn rajauksen mukaisesti mitä määritelmällä
tässä tutkielmassa tarkoitetaan.

Asiantuntija A:n yrityksessä tekoälyratkaisuja toimitusketjun hallinnassa on käytössä erityisesti
toimitusketjun suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvissä tehtävissä. A:n yrityksessä on käytössä
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää tekoälypohjaisia ratkaisuja. Tämän lisäksi yrityksessä on toimitusketjun hallinnassa käytössä erinäisiä raportointiratkaisuja, joihin sisältyy
tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja. Tekoälyratkaisujen avulla pyritään tunnistamaan toimitusketjujen kehityskohteita ja niissä ilmeneviä poikkeamia. Haastattelussa nousi esiin myös robotiikan hyödyntäminen. Asiantuntija A:n yrityksessä robotiikkaan perustuvia ratkaisuja on otettu
käyttöön ja näitä pyritään myös lisäämään. Robotiikalla pyritään yrityksessä karsimaan toimitusketjun hallinnassa esiintyviä toistavia tehtäviä, jotka ovat tähän asti jouduttu tekemään manuaalisena työnä esimerkiksi tilausten tallentaminen.

Asiantuntija B:n yrityksessä tekoälyratkaisuja toimitusketjun hallinnassa on käytössä myymälöiden ja keskusvarastojen tilausjärjestelmissä. Asiantuntija B kuitenkin mainitsee, että hän itse
mieltää tilaamiseen liittyvien ratkaisujen olevan enemmissä määrin perinteisiin algoritmeihin
perustuvia kuin oikeita tekoälyratkaisuja. Varastotoiminta on B:n yrityksessä hyvin pitkälti automatisoitua. B mainitsee, että heidän varastotoiminnoissaan on käytössä koneoppimisratkaisuja, joilla varastotoimintoja pyritään tehostamaan. Toimitusketjun hallinnan suunnittelu erityisesti tavaravirtojen osalta on yksi osa-alue, jossa tekoälyä hyödynnetään. Tekoälyratkaisuilla
mahdollistetaan toimitusketjun suunnittelun tekeminen keskitetysti ja tehokkaasti, ilman että
tavaravirtojen ohjaus on hajaantunut useisiin eri toimipisteisiin.

Päivittäistavarakaupan verkkokauppatoiminta on kasvanut merkittävästi tämän vuoden aikana
koronaviruspandemian seurauksena. Haastateltavilta kysyttiin näkevätkö he verkkokauppa- ja
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kivijalkatoiminnan osalta eroavaisuuksia sen suhteen, kuinka tekoälyratkaisuja käytetään yritysten toimitusketjun hallinnassa. Asiantuntija A:n mielestä peruslainalaisuudet ovat samat oli
sitten kyseessä verkkokauppa tai kivijalkamyymälä. Esille nousi kuitenkin huomio koskien toimitusketjun hallintaa ja sitä, miten saatavuus voidaan varmistaa. Asiantuntija A mainitsee, että
verkkokaupan algoritmit suosittelevat kuluttajille tietynlaisia tuotteita, joten on tärkeätä ymmärtää näiden algoritmien toimintaperiaatteet, jotta tuotteiden saatavuus voidaan varmistaa asiakkaille. Se miten, tuotteita suositellaan asiakkaille ohjaa tietyllä tavalla kysyntää ja asettaa
täten haasteita toimitusketjun hallinnalle. Tämänkaltaisten monimutkaisten kokonaisuuksien
ymmärtäminen vaatii tekoälytoimintoja, koska tuhansien tuotteiden menekin, saatavuuden ja
verkkokaupan algoritmien ymmärtäminen ei yksinkertaisesti onnistu pelkästään ihmisvoimin.
A myös mainitsee, että verkkokaupan toimitusketjun hallinta on muilta osin hyvin samoilla
tavoilla hallittavissa kuin tavallisten myymälöiden toimitusketjun hallinta. A:n yrityksessä
verkkokauppa toimii myymälälähtöisellä tavalla, jolla tarkoitetaan, että verkkokauppatilaukset
kerätään suoraan myymälöistä. Nykyvolyymeillä tämänkaltainen toiminta on todettu A:n yrityksessä kaikkein tehokkaimmaksi tavaksi. Yrityksessä ei ole kuitenkaan pois suljettu mahdollisuutta eriyttää verkkokauppatoimintaa erilleen, mikäli volyymit kasvavat merkittävästi tulevaisuudessa.

Asiantuntija B:n yrityksessä verkkokauppatoiminta on myös osa myymälätoimintaa. Verkkokauppatilaukset kerätään myymälöistä, joista ne lähetään loppuasiakkaille. Asiantuntija B ei
lähde erottamaan tekoälyratkaisujen käyttöä verkkokaupan ja kivijalkatoiminnan kesken. Hän
mainitsee, että tekoälyratkaisun tulisi tukea molempia osa-alueita. B huomauttaa, että mikäli
toimintoja lähdetään eriyttämään voi toinen toiminto helposti tulla laiminlyödyksi. Monikanavaisuuden merkitys korostuu tekoälyratkaisujen hyödyntämisessä.

Päivittäistavarakaupalle on tyypillistä, että eri toimittajia ja tuoteryhmiä on useita tuhansia.
Haastateltavilta kysyttiin, näkevätkö he, että toimittajien ja tuoteryhmien välillä on eroavaisuuksia sen suhteen, kuinka tekoälyratkaisuja voitaisiin hyödyntää. Asiantuntija A huomioi,
että pienempien toimittajien osalta tekoälyratkaisujen hyödyntäminen toimitusketjuissa saattaa
olla haastavampaa sillä heiltä ei välttämättä löydy mahdollisuuksia ottaa ratkaisuja käyttöön
esimerkiksi kustannussyistä. Asiantuntija A näkee tekoälyratkaisujen olevan tärkeässä asemassa erityisesti tuoretuotteiden toimittajien kanssa. Pidemmän säilyvyyden tuotteissa tekoäly-
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ratkaisujen tarve ei ole niin tärkeä. Toimintoja pystytään pyörittämään vähemmällä tekoälynmäärällä, mutta tällöin tekoälyratkaisut korostuvat enemmänkin myynnin ja menekin ennustamisessa. Asiantuntija A näkee tuoteryhmien välillä olevan kuitenkin enemmän eroa ratkaisujen
hyödyntämisen suhteen kuin itse toimittajien.

Asiantuntija B korostaa, että tekoälyratkaisujen tulisi tukea kokonaisuutta eikä niinkään tiettyjä
tuoteryhmiä tai tiettyä osaa toimittajista. Hän ei näe tekoälyratkaisujen hyödyntämisen suhteen
eroavaisuuksia toimittajien ja tuoteryhmien välillä. Asiantuntija B mainitsee, että kokonaisuuden ja asiakkaan näkökulmasta kaikki tarjottavat tuotteet ovat samanarvoisia eikä täten ole mielekästä korostaa tiettyä tuoteryhmää tai toimittajaa ylitse muiden. B:n yrityksessä halutaan kohdella kaikkia toimittajia samanarvoisesti. B huomauttaa kuitenkin, että esimerkiksi Kaukoidästä
tuleva tavara on helpompi toimitusketjun hallinnan näkökulmasta jaotella yrityksen eri toimipisteisiin perinteisiä menetelmiä käyttäen, mutta Euroopasta tulevassa tavarassa ongelmanratkaisu on monimutkaisempaa. Tämän myötä tekoälyllä on enemmän sijaa läheltä tulevissa tavaravirroissa.

Läpinäkyvyyden parantaminen ja toimittajayhteistyön kehittäminen mainittiin alueiksi, jossa
tekoälyratkaisuja voitaisiin hyödyntää. Haastateltavat näkevät tekoälyratkaisujen hyödyntämisen keskittyvän toimitusketjuissa sellaisille alueille, jossa tehdään paljon suorittavaa ja toistavaa työtä. Asiantuntija B näkee, että toimitusketjun hallinnassa tekoälyratkaisuilla on eniten
potentiaalia erityisesti alueilla, jossa tavoitteet ovat ristiriitaisia ja joihin liittyy paljon työvoimaintensiivistä toimintaa. Asiantuntija A mainitsee tekoälyratkaisujen olevan tärkeässä asemassa toimitusketjun vastuullisuuden saavuttamisessa. Molemmat haastateltavat mainitsevat
hävikin hallinnan olevan alue, joka voisi hyötyä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä. Tekoälyratkaisuja hävikin hallinnassa on osittain hyödynnetty, mutta tämä toiminta on kohdistunut vain
kapealle toimitusketjun hallinnan osa-alueelle.
”Hävikin hallinnassa ei tulisi viitata ainoastaan siihen, kuinka hävikkiä voidaan optimoida
kaupan päässä vaan, miten se pystytään ulottamaan aina toimittajan tuotantoon saakka. Hävikin hallintaa tulee vähentää koko toimitusketjussa.” – Asiantuntija A

Haastateltavien yrityksissä on käytössä jo tällä hetkellä erinäisiä tekoälyratkaisuja toimitusketjuissa ja sen hallinnassa, mutta ratkaisuja ei ole otettu käyttöön laajasti kaikissa toimitusketjun
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osa-alueissa. Haastateltavat ovat samaa mieltä, että toimitusketjuissa ja toimitusketjun hallinnassa on paljon mahdollisuuksia kehittää toimintaa tekoälyn avulla. Kokonaisvaltainen ja läpinäkyvä toimitusketjun hallinta on se, mihin yrityksissä pyritään tekoälyratkaisujen avulla.

6.3 Toimitusketjun hallinnan kehittäminen tekoälyratkaisuilla
Haasteltavilta kysyttiin miten he näkevät, että toimitusketjuja ja toimitusketjun hallintaa voitaisiin optimoida tekoälyratkaisujen avulla. Tämän lisäksi haastatteluista nousi esille toimitusketjun hallinnan kehittämiseen liittyviä huomioita. Tekoälyratkaisut koetaan työkaluina, joiden
avulla voidaan rakentaa yhtenäisempää ja läpinäkyvämpää toimitusketjun hallintaprosessia.
Haastateltavat näkevät tekoälyratkaisut tulevaisuuden investoinneiksi, joiden avulla on mahdollisuus aidoista kehittää ja parantaa toimitusketjun hallintaa. Molemmat asiantuntijat nostavat
esille läpinäkyvämmän toimitusketjun hallinnan olevan suunta, johon toimintaa halutaan kehittää.

Asiantuntija A kokee, että tekoälyratkaisuilla voidaan rakentaa integroituneempia ja läpinäkyvimpiä toimitusketjuja. Tällä alueella piilee A:n mukaan potentiaalia. Tämän vuoksi toimitusketjun hallinnassa on järkevää hyödyntää tekoälyä. Molemmat haasteltavat näkevät toimitusketjun hallinnan kehittämisen tekoälyllä keskittyvän sellaisiin alueisiin, jossa työmäärät ovat
suuria ja resurssien käyttö on kallista. Tällaisia alueita tulisi pyrkiä optimoimaan erinäisillä tekoälyratkaisuilla kustannuksien vähentämiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi. Asiantuntija
B näkee monitasoisen ongelmanratkaisun, mihin liittyy useita vaihtoehtoja päästä optimaaliseen tilanteeseen, potentiaaliseksi sovelluskohteeksi. Monitasoisen ongelmanratkaisun B näkee
alueeksi johon suurimmat odotukset tekoälyltä kohdistuvat. Tässä asiayhteydessä monitasoisella ongelmanratkaisulla tarkoitetaan tilanteita, joissa resurssien käyttö on kallista, volyymit
suuria ja hajonta esimerkiksi tuotetyyppien, toimittajien ja toimitusaikojen osalta suurta.
”Jos asioita halutaan kehittää ja parantaa, niin kyllä se vaatii sen, että tekoälyä tuodaan entistä
vahvemmin esille.” – Asiantuntija A.

Haasteltavilta kysyttiin, mitkä toimitusketjun hallinnan alueet he näkevät kaikkein tärkeimmiksi, joita tekoälyn avulla tulisi kehittää. Asiantuntija A:n mielestä sovelluskohteita löytyy
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lähes kaikista tehtävistä ja potentiaalia kehittää näitä tehtäviä tekoälyratkaisujen avulla on valtavasti. A kokee, että tilanteet, joissa kone pystyy ottamaan huomioon kaiken käytössä olevan
datan ja täten suoriutumaan tehtävästä paremmin kuin ihminen on toimitusketjun hallinnan kehittämisen kannalta tärkeimmässä asemassa. Asiantuntija B kokee työvoimaintensiiviset prosessit ja niiden suunnittelun olevan alue, missä tekoälystä voisi olla eniten hyötyä. Kyky pystyä
seuraamaan aktiivisesti markkinoita ja siellä tapahtuvia muutoksia sekä kyetä huomioimaan
nämä toimitusketjun eri toiminnoissa on suunta, mihin toimintaa halutaan kehittää B:n yrityksessä. Tämän lisäksi asiantuntija B näkee, että toimitusketjujen sovittaminen ja linkittäminen
osaksi muita prosesseja on alue, jossa tekoälyratkaisujen kehittämisellä voidaan saada merkittäviä hyötyjä.
”Kun saadaan yksittäisille alueille tekoälyratkaisuja käytettäväksi, on mahdollista siirtyä kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun.” – Asiantuntija B

Asiantuntija A mainitsee, että heidän yrityksessään tekoälytoimintojen kehittäminen on tällä
hetkellä keskittynyt enemmissä määrin kaupalliseen tekemiseen. Valikoimien hallinta, kampanjoiden optimointi ja mainonnan optimointi ovat alueita, mihin tekoälyä on yrityksessä hyödynnetty. Hän kokee, että on luontevaa lähteä vauhdikkaammin liikkeelle alueista, joissa rahallista lisäarvoa on helpommin ja nopeammin saatavilla. A mainitsee sovelluskohteita löytyvän
kuitenkin yhtälailla myös operatiivisten toimintojen parista. A:n yrityksessä toimitusketjun hallinnassa halutaan keskittyä turhan työn poistamiseen ja eri toimintojen keskitetympään suorittamiseen. Asiantuntija B mainitsee tekoälyn keskeisimmäksi sovellusalueeksi toimitusketjun
loppupään optimoinnin. Varastosta ulos lähteä tavaravirta, tähän liittyvä kuljettaminen ja myymälöissä tapahtuva hyllytystyö nähdään keskeisimmiksi toimitusketjun osa-alueiksi, joissa tekoälyratkaisuilla toimintaa voitaisiin kehittää. B mainitsee potentiaalia löytyvän myös hankintatoimen kehittämisessä, mutta hän mainitsee, että koska näissä toiminnoissa muuttujia on vähemmän, joten tällä alueella hyviin lopputuloksiin päästään myös perinteisillä työkaluilla.

6.4 Toimialan erikoispiirteet ja tekoälyratkaisuihin liittyvät haasteet
Tutkielman viimeiseksi teemaksi muodostui tekoälyratkaisuihin liittyvät haasteet ja toimialan
erikoispiirteiden merkitys tekoälyratkaisujen hyödyntämisen suhteen toimitusketjujen hallinnassa. Datan ja tietovarastojen merkitys toimialalla on hyvin tärkeässä asemassa. Molemmissa
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haastatteluissa esiin nousi datan ja tietovarastojen hyödyntäminen toimitusketjun hallinnan toiminnoissa. Asiantuntija A mainitsee tekoälyn olevan keskeisessä asemassa, jotta datasta onnistutaan saamaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Hän näkee, että tekoälyn myötä tekeminen tulee
muuttumaan niin, että dataan liittyvä manuaalinen toiminta tulee poistumaan. A näkee, että
seuraavan 5–10 vuoden sisällä toimitusketjun hallintaan liittyvä tekeminen tulee muuttamaan
muotoaan tekoälyn merkityksen lisääntyessä toimialalla.

Asiantuntija B mainitsee tietovarastojen ja datan käytön olevan heidän yrityksessään hyvin keskeisessä asemassa toimitusketjuissa sekä organisaation muissa toiminnoissa. Asiantuntija B
mainitsee, että mitä parempaa dataa on saatavilla ja mitä paremmin tätä pystytään hyödyntämään, sitä tehokkaammin esimerkiksi voidaan tarkastella ulkoistentekijöiden vaikutuksia toimittajiin ja toimitusketjuihin. Asiantuntija A:n yrityksessä tietovarastojen ja datan hyödyntäminen on myös hyvin keskeisessä asemassa. Tekoälyratkaisut menekin ennustamisessa vaativat
toimiakseen dataa. Menekin ennustamisella on toimialalla tärkeä asema sillä, mikäli ennusteet
ovat pielessä vaikuttaa se negatiivisesti läpi toimitusketjun. Hyviä ja laadukkaita ennusteita tulee pystyä tarjoamaan esimerkiksi logistiikan käyttöön, jotta saapuvaa tavaravirtaa, keräilyvolyymeja ja kuljetuskapasiteettia pystytään ennustamaan. Päivittäistavarakaupan alalle on tyypillistä tiheä toimitus- ja täydennystahti, joka entisestään korostaa ennustamisen merkitystä.
”Datan käyttö on keskeisessä asemassa toimitusketjuissa ja toimitusketjujen hallinnassa. Mitä
parempaa dataa on käytettävissä, sitä parempia päätöksiä pystytään tekemään ja viime kädessä
palvelemaan asiakasta paremmin.” – Asiantuntija B

Päivittäistavarakaupan yrityksillä eri tuotteita voi helposti olla kymmeniä tuhansia ja kauppoja
tuhansia. Tästä syystä tekoälyn merkitys korostuu toimialalla ja erityisesti sen toimitusketjun
hallinnassa. Muuttujien suuren määrän takia dataa on toimialalla käytettävissä valtavasti, eikä
sen käsittely täten ole mahdollista ilman tekoälyratkaisujen hyödyntämistä. Asiantuntija B nostaa, esille yhdeksi dataan liittyväksi haasteeksi sen, että tietovarastot ja data ovat pirstaloituneet
useisiin eri lähdejärjestelmiin. Haasteena on, miten tietoa pystytään yhdistelemään ja hyödyntämään tehokkaasti sekä käyttökelpoisesti. B näkee haasteeksi hajanaisen tiedon valjastamisen
organisaation käyttöön. Asiantuntija A näkee myös tiedon integroitumisen yhdeksi merkittävistä haasteista toimialalla.
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Asiantuntijoilta myös kysyttiin minkälaisia haasteita tai uhkia he näkevät tekoälyratkaisujen
käyttöön liittyvän. Asiantuntija A mainitsee uhkien liittyvän pääosin yksittäisten ylilyöntien
tapahtumiseen. Hän ei näe toimitusketjun hallinnan näkökulmasta, että tekoäly oppisi väärin ja
tätä kautta jonkin näköisiä ongelmia syntyisi. A mainitsee, että yrityksessä käytettävät ratkaisut
ovat kaupallisia työkaluja, jotka ovat validoituja ja turvallisia käyttää. A ei tunnista tekoälyyn
liittyvän minkäänlaisia uhkakuvia. Haasteeksi hän nostaa esille, että osaamisen tarve tekoälyn
myötä toimialalla muuttaa muotoaan. Se, miten osaamisen tarpeeseen voidaan vastata, on A:n
mielestä tunnistamisen arvoinen asia. Tekoälyratkaisujen hyödyntämisen rajoitteeksi A tunnistaa budjetti- ja resurssirajoitteet. Asiantuntija A huomauttaa, että mikäli heillä olisi vapaat kädet
ja rajaton budjetti otettaisiin tekoälyyn liittyviä ratkaisuja huomattavasti nopeammin käyttöön.

Asiantuntija B ei myöskään tunnista varsinaisia uhkakuvia tekoälyratkaisuihin liittyen. Haasteeksi hän näkee tekoälyn ohjaamisen ja tavoitteiden määrittelemisen tekoälylle. Hän painottaa,
että tehtyjen päätöksien ja ratkaisujen tulisi olla ihmisten kontrolloitavissa sekä ymmärrettävissä. Mikäli taustalla tapahtuvia muutoksia ei ymmärretä, vaikeutuu toimitusketjun kontrolloiminen ja ohjaaminen. Haasteeksi B kokee myös edellä mainitun tiedonhajanaisuuden. Hän näkee tiedonhajanaisuuden olevan yleisesti keskeinen haaste koko kaupan alalla. B:n yrityksessä
pyritään etsimään valmiita tekoälyratkaisuja organisaation käytettäväksi, mutta hän kokee, että
suoranaisista ratkaisuista on puutetta. B mainitsee, että kaupan alalle tulisi tarjota pitkälle räätälöityjä tekoälyratkaisuja mutta tällaisia ei vielä toistaiseksi ole tarjolla.

6.5 Tekoälyn rooli päivittäistavarakaupan alalla
On selvää, että tekoälyn rooli tulee olemaan erityisesti tulevaisuudessa päivittäistavarakaupan
alalla suuri. Asiantuntijahaastatteluissa nousi ilmi, että vaikka yrityksissä on tänä päivänä käytössä erinäisiä tekoälyratkaisuja, on niiden painopiste kuitenkin vielä toistaiseksi tulevaisuudessa. Selvää kuitenkin on, että yritysten tulee olla aktiivisesti kehittämässä ja rakentamassa
tekoälyratkaisuja toimialalla, jotta niistä voidaan saada kilpailu- ja kustannushyötyjä. Yritysten
ei tule jäädä odottamaan sitä, että tekoälyratkaisut tulevat heille valmiiksi annettuina koska silloin tekoälyratkaisuista saatava hyöty saattaa jäädä pieneksi.
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Trendit, kuten vastuullisuus ja läpinäkyvyyden lisääminen korostuvat päivittäistavarakaupan
alalla entisestään tulevaisuudessa. Haastatteluissa kävi ilmi, että asiantuntijat näkevät tekoälyratkaisut hyödylliseksi juuri näillä alueilla. Tekoälyratkaisut tulevat lisäämään yritysten mahdollisuuksia entisestään parantaa läpinäkyvyyttänsä niin organisaation sisällä kuin myös sen
ulkopuolella. Päivittäistavarakaupan alalla toimittajien auditointi ja vastuullisuuden varmistaminen vaatii paljon sekä taloudellisia että ajallisia resursseja päivittäistavarakaupan alan yrityksiltä. Uskon, että tekoälyratkaisut tulevat erityisesti korostumaan toimittajasuhteiden hallinnassa. Haasteena saattaa kuitenkin olla se, miten kaikki toimittajat saadaan osallistumaan tekoälyratkaisujen käyttöön.

Tässä tutkielmassa keskityttiin tarkastelemaan tekoälyratkaisujen merkitystä päivittäistavarakaupan alalla erityisesti toimitusketjun hallinnan näkökulmasta. Aineistosta ilmeni, että tekoälyratkaisujen merkitys toimitusketjun hallinnassa painottuu erityisesti sellaisilla alueilla, jossa
tehdään paljon suorittavaa ja resursseja vaativaa työtä. Tämän lisäksi datan ja informaation jatkuvasti kasva määrä asettaa haasteita, mutta myös mahdollisuuksia toimitusketjun suunnittelussa. Tekoälyratkaisuja tullaan varmasti hyödyntämään, jossain määrin kaikissa toimitusketjun
hallinnan osa-alueilla tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä yritysten tulisi ohjata resurssinsa erityisesti toimitusketjun suunnittelun ja ohjauksen tekoälyratkaisuihin. Näillä osa-alueilla on ainakin tällä hetkellä saatavissa merkittävimmät hyödyt päivittäistavarakaupan alalla. Lisäksi haluaisin nostaa esille tekoälyratkaisujen merkityksen hankintatoimessa. Asiantuntijahaastatteluissa kävi ilmi, että perinteisillä ratkaisuilla päästään tällä osa-alueella hyviin tuloksiin, mutta
se ei poista sitä huomiota, että tämä osa-alue ei hyötyisi tekoälyratkaisujen käytöstä. Päivittäistavarakaupan alalla hankinta on merkittävässä asemassa, koska eri toimittajia ja tuotteita on
kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin. Tältä osin on selvää, että tekoälyratkaisuilla voitaisiin tehostaa työvoimaintensiivistä toimintaa ja saavuttaa kustannushyötyjä.

Tutkielmaa varten on muodostettu taulukko (Taulukko 3), jossa on esitelty eri päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnan osa-alueita ja tekoälyratkaisuja, joita niissä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää. Painopisteet ovat muodostettu sen pohjalta onko toimitusketjun hallinnan
osa-alueella tekoälyratkaisut jo käytössä vai painottuuko niiden hyödyntäminen vasta tulevaisuuteen.
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Taulukko 3. Toimitusketjun hallinta ja tekoälyratkaisut eri aikajaksoilla

Päivittäistavarakaupan toimiala tulee kokemaan tekoälyn ja muiden teollisuus 4.0-ratkaisujen
myötä valtavan muutoksen seuraavan vuosikymmenen aikana. Muuttunut toimintaympäristö
sekä kulutustottumusten muutos ovat vain muutamia toimialaan vaikuttavia muutosvoimia. Selvää on, että ne päivittäistavarakaupan yritykset, jotka toimivat proaktiivisesti ja kehittävät toimintaansa hyödyntämällä uusia digitalisia ratkaisuja ovat niitä yrityksiä, jotka tulevat menestymään tulevaisuudessa. Ilokseni voin todeta, että ainakin tähän tutkielmaan haastattelemani
asiantuntijat kokevat asian olevan juuri näin.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää
päivittäistavarakaupan toimitusketjujen hallinnassa. Tutkielmassa pyrittiin kartoittamaan myös,
miten tekoälyratkaisuja hyödynnetään päivittäistavarakaupan yritysten toimitusketjuissa ja toimitusketjujen hallinnassa. Päivittäistavarakaupan toimiala valikoitui mielenkiintoiseksi toimialaksi tarkastella, sillä ala on ollut viime aikoina merkittävien muutosvoimien kohteena. Toimiala on näiden muutoksien vuoksi ennenäkemättömän uudistumispaineen alla. Tutkimuksen
alussa muodostui yksi päätutkimuskysymys ja kolme alatutkimuskysymystä, jotka ohjasit tutkielman kulkua. Tutkielman teoriaosuuden tarkoituksena oli muodostaa lukijalle yleinen kuvaus päivittäistavarakaupan toimialasta, toimitusketjusta ja sen hallinnasta, tekoälystä sekä miten tekoälyä hyödynnetään päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinnassa. Teoriaosuus rakentui kirjallisuuden ja aikaisemman tutkimustiedon pohjalle. Tutkielmassa esitellyistä alueista
löytyi kattavasti teoriaa yksittäisinä aihealueina, mutta sellaisen kirjallisuuden ja tutkimustiedon löytäminen, missä aiheita olisi käsitelty kokonaisuutena, oli heikosti saatavilla. Kirjallisuus
ja tutkimustieto tekoälyn hyödyntämisestä toimitusketjujen hallinnassa on selvästi nouseva
trendi, jonka seurauksena seuraavien vuosien aikana tutkimustiedon ja kirjallisuuden määrässä
tullaan todennäköisesti näkemään suurta kasvua.

Tutkielmassa pyrittiin luomaan yleisluontoinen käsitys tekoälystä, sen osa-alueista ja käyttökohteista päivittäistavarakaupan toimitusketjujen hallinnassa. Tekoäly käsitteenä on moniulotteinen. Tämä tuli esiin myös tutkielmaa varten suoritetuissa haastatelluissa, joissa jopa asiantuntijat kokivat aihepiirin terminologian haastavaksi. Kuten tutkielman teoriaosuudessa todettiin, on toimitusketjun hallinta muuttumassa integroituun toimitusketju 4.0-malliin, jossa teollisuus 4.0-ratkaisut kuten esineiden internet, data-analytiikka ja tekoäly tulevat olemaan keskeisessä asemassa (Alicke, Rachor & Seyfert 2016; Ferrantino & Koten 2019). Tämä tuli esiin
myös asiantuntijahaasteluissa, joissa erityisesti datan ja tekoälyratkaisujen merkitystä korostettiin toimitusketjun hallinnassa. Tekoäly yhdessä muiden teollisuus 4.0-ratkaisujen kanssa tulee
muokkaamaan päivittäistavarakaupan toimialaa ja uudistamaan yritysten toimintatapoja.
Vaikka teollisuus 4.0-ratkaisuista on olemassa runsaasti tutkimustietoa ja teoriaa siitä, miten
ratkaisuja voisi viedä käytäntöön on käytännön toteutuksia, jossa yritykset ovat integroineet
niitä osaksi liiketoimintaansa kuitenkin vielä suhteellisen vähän.
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Tutkielman teoria- ja empiriaosuuksien perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että tekoälyä
voidaan hyödyntää kattavasti toimitusketjujen hallinnassa. Sovelluskohteita löytyy muun muassa toimitusketjun suunnittelussa, riskinhallinnassa, kysynnän ennustamisessa ja toimittajien
hallinnasta (Kodiak Rating Community 2017; Sanford 2018; Srinivasan 2017). Tutkielman asiantuntijahaastattelujen pohjalta ilmi kävi, että suomalaisissa päivittäistavarakaupan yrityksissä
on jo tänä päivänä käytössä erinäisiä tekoälyratkaisuja, joilla toimitusketjujen toimintaa sekä
niiden hallintaa pyritään parantamaan ja kehittämään. Vaikka potentiaalisia sovelluskohteita on
tunnistettu teorianpuolella useita, tekoälyratkaisuja ei ole hyödynnetty ainakaan vielä tähän tutkielmaan haastateltujen asiantuntijoiden yrityksissä hyödynnetty täysissä määrin.

Sekä teoria- että empiriaosuudessa tuli esiin toimitusketjun hallinnan sisältävän useita potentiaalisia käyttökohteita, joissa tekoälyratkaisuilla voidaan saavuttaa lisäarvoa. Weber ja Schutte
(2019, 10–11) mainitsevat artikkelissaan yhdysvaltalaisten toimijoiden kuten Amazonin ja
Walmartin olevan tekoälyratkaisujen käytön osalta toimitusketjun hallinnassa edelläkävijöitä.
Empiirisen aineiston pohjalta voidaan todeta, että tekoälyteknologian odotukset kohdistuvat ainakin tällä hetkellä vielä jossain määrin tulevaisuuteen suomalaisissa päivittäistavarakaupan
yrityksissä. Se ovatko tällä hetkellä käytössä olevat tekoälyratkaisut oikeasti tekoälyratkaisuja
vai pelkästään algoritmipohjaisia ratkaisumalleja riippuu pitkälti asiaa tarkastelevan henkilön
näkökulmasta. On kuitenkin selvää, että teknologian merkitys päivittäistavarakaupan toimialaan tulee olemaan valtava erityisesti siitä syystä, että alalla on paljon toistavaa ja työvoimaintensiivistä työtä. Toimitusketjun hallinnan merkitys on yksi keskeinen keino, jolla yritykset hakevat kilpailuetua (Alicke & Iyer 2013, 7) ja tekoäly nähdään keskeiseksi keinoksi saavuttaa tätä kilpailuetua toimitusketjun hallinnan alueella. Myös tutkielmaan haastatellut asiantuntijat ottivat tämän voimakkaasti esille. Aktiivisuus ja kyky ottaa ratkaisuja käyttöön heti
alusta alkaen ratkaisee sen, mitkä yritykset tulevat menestymään ja mitkä eivät.

Toimitusketjun suunnitteluun ja tavaravirtojen hallintaa liittyvät tehtävät ovat alueita, joissa
tekoälyllä on päivittäistavarakaupan alalla tärkeä merkitys. Kehitys- ja optimointikohteita löytyy valtavasti toimialan sisältä. Teoria tukee, että tekoälyratkaisuista on hyötyä näillä toimitusketjun hallinnan osa-alueilla (Weber & Schutte 2019, 13; Boldt 2017). Asiantuntijat näkevät,
että juuri edellä mainituilla toimitusketjun hallinnan alueilla tekoälyratkaisuista on kaikista eniten hyötyä saavutettavissa. Alan muutosvoimat ja trendit (Immo et al. 2017, 16; Päivittäistava-

42

rakauppa Ry 2020a, 8) tulevat vaatimaan yrityksiltä investointeja erilaisiin digitaaliseen teknologioihin kuten tekoälyyn toimitusketjun hallinnassa, mutta myös muissa kaupan toiminnoissa.
Empirian pohjalta voidaan todeta, että erityisesti läpinäkyvyys ja kokonaisvaltainen toimitusketjun hallinta ovat suuntia, joihin päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallinta tulee lähitulevaisuudessa tähtäämään. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tekoälyratkaisujen merkitys tulee
olemaan keskeinen. Haasteena tavoitteiden saavuttamisessa tulee olemaan kuitenkin informaation ja datan valjastaminen organisaatioiden käyttöön. Datan integroiminen ja keskittäminen
tulee olla kunnossa, mikäli yritykset haluavat saavuttaa tekoälyratkaisulla minkäänlaisia tuloksia. Laskentatehon ja tallennuskapasiteetin kasvu sekä halventuminen (Merilehto 2018, 68)
ovat näiden tavoitteiden saavuttamisessa keskeisessä asemassa.

Teorian ja empirian pohjalta voidaan todeta, että yritykset tulevat tarvitsemaan osaajia, jotka
pystyvät näkemään ja ymmärtämään eri alueista koostuvan kokonaisuuden. Teoriakatsaus antaa
selkeän kuvauksen mahdollisista sovelluskohteista, työkaluista ja keinoista. Näiden käyttöönottaminen saattaa kuitenkin osoittautua haastavaksi. Koska tekoälyä ei ole vielä hyödynnetty
läheskään niin kattavasti (Min 2010, 13) kuin helpommin arvoa luovissa toiminnoissa kuten
esimerkiksi markkinoinnissa ei alalle ole myöskään syntynyt riittävää tietoa ja kokemusta,
jonka perusteella olisi ollut mahdollista kehittää räätälöityjä tekoälyratkaisuja. Tämä on edellytys sille, että ala voi aidosti käynnistää tekoälyratkaisuja hyödyntäviä hankkeita ja projekteja.
Asiaintuntijahaastatteluissa ilmeni myös, että ainakin toistaiseksi tekoälyratkaisujen merkitys
arvonluonnissa on keskittynyt lähelle asiakasrajapintaa. Tekoälyratkaisujen hyödyntäminen
laajemmin ja erityisesti osana toimitusketjun hallintaa on merkittävä mahdollisuus arvoluonnin
näkökulmasta.

Tulevaisuus tulee osoittamaan meille, kuinka päivittäistavarakaupan toimiala tulee ottamaan
tekoälyratkaisut käyttöön liiketoiminnassaan. Kuten edellä on todettu, toimialalla toimitusketjun hallinta on näyttänyt merkkejä, että tekoälyratkaisuilla voidaan oikeasti saavuttaa lisäarvoa
ja kilpailuetua. Selvää on, että kun tekoälyratkaisut saadaan käyttöön kokonaisvaltaisesti toimitusketjuihin, ei paluuta entiseen ole.
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7.2 Luotettavuus
Luotettavuuden arviointi perustuu ajatukseen, miten tutkimus on onnistunut kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä eli se perustuu realistiseen luotettavuuskäsitykseen. Tutkielman luotettavuudella
tarkoitetaan, että tutkielman kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan ammattitaidostaan uskottavin perustein. Perusteltuja ja oikeanlaisia menetelmiä on käytetty tutkimuksen toteuttamisessa
ja tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Käytettyjen metodien kuvaus ja tulkintojen jäljitettävyys
ovat olennaisessa asemassa tutkielman luotettavuutta tarkastellessa. (Puusa & Juuti 2020, 167,
180, 183)

Tämän tutkimuksen perusteella tekoälyratkaisuja hyödynnetään osittain jo suomalaisissa päivittäistavarakaupan yrityksissä. Tutkimuksessa huomattiin kuitenkin se, että tekoälyterminologiaan liittyy haasteita. Huomattavaa on, että tekoälykäsiteen merkitys ja ymmärrys vaihtelee
hyvin paljon asiayhteydestä ja henkilön osaamisesta riippuen. Luotettavuuden kehittämisen
kannalta tulisi tutkielman terminologia kyetä avaamaan paremmin haastateltaville henkilöille.
Tämä on kuitenkin haastavaa koska käsitteistö ei ole yhdenmukaista.

Tutkielma keskittyi tarkastelemaan suomalaista päivittäistavarakaupan alaa ja siellä vaikuttavien yrityksien toimitusketjuja sekä toimitusketjujen hallintaa. Tutkielmassa esitellyt toimitusketjujen ja toimitusketjujen hallinnan tekoälyratkaisut eivät täten välttämättä ole sovellettavissa
suoraan muille toimialoille. Huomioitavaa on, että toimitusketjujen hallinnassa saattaa olla
myös toimialan sisällä merkittäviä eroavaisuuksia. Tutkimuksessa käytetty materiaali kerättiin
laadukkaista ja luotettavista verkkolähteistä, kirjallisuudesta, tutkielmista ja tieteellisistä lehdistä. Luotettavuuden arviointia vaikeuttaa, ettei vertailukelpoista tutkimustietoa ole vielä runsaasti saatavilla. Aihealueeseen liittyvä tutkimustieto on suhteellisen uutta.

Tutkielmaan haastateltavia henkilöitä oli kaksi. Laadullinen tutkimus perustuu subjektiivisten
kokemusten ja näkemysten tarkasteluun (Puusa, Juuti & Aaltio 2020, 56). Tämän takia luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että henkilöiden kokemukset ja näkemykset ovat
subjektiivisia. Henkilöt kertoivat yrityskohtaisia näkemyksiänsä ja kokemuksiansa aihealueeseen liittyen. Toisaalta vaikka haastateltavia henkilöitä oli vain kaksi, esiintyi vastauksissa samankaltaisuutta. Tutkielman luotettavuutta olisi kuitenkin parantanut, mikäli tutkielmaan olisi
haastateltu useampia asiantuntijoita. Luotettavuuden arvioinnissa huomioitavana seikkana voidaan pitää tutkielmaan käytettyä aikaa. Koska kyseessä on kandidaatintutkielma, on tutkielman
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tekemiseen varattu rajallinen määrä aikaa. Vaikka aikaa olisi ollut käytettävissä enemmän, on
vaikea arvioida olisiko ylimääräinen aika tuonut tutkielmalle lisäarvoa.

Haastattelujen pohjalta kerätyn materiaalin tulokset antavat yleisluontoisen näkemyksen, miten
hyödyllisinä ja tärkeinä tekoälyratkaisut nähdään. Tutkielma tarjoaa kaikkein suurimman hyödyn päivittäistavarakaupan toimialan yrityksille, jotka haluavat toimitusketjuissansa hyödyntää
tekoälyratkaisuja.

7.3 Jatkotutkimusaiheet
Tutkielmaa tehdessä esiin nousi muutamia potentiaalisia jatkotutkimusaiheita. Yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi voidaan esimerkiksi valita tekoälyratkaisujen tarkastelu eri aikakausina. Jatkotutkimuksessa tarkastelu voitaisiin rajata tarkastelemaan esimerkiksi pelkästään nykyhetkeä
tai tulevaisuutta. Uusissa tutkimuksissa tarkasteltava aikaväli tulisi rajata selkeästi tiettyyn tarkasteltavaan aikaväliin.

Tutkielmassa tuli esiin, että tekoälykäsite pitää sisällään useita eri alaluokkia kuten koneoppimisen ja syväoppimisen. Uusissa tutkielmissa voisi tarkastella sovelluskohteita rajatummasta
näkökulmasta. Näin saataisiin tarkempaa ja syvällisempää tutkimustietoa eri tekoälyn osa-alueiden ratkaisujen merkityksestä teoriassa ja käytännössä. Tässä tutkielmassa tarkastelu rajattiin
tarkastelemaan päivittäistavarakaupan toimialaa. Aihealuetta voidaan uusissa tutkimuksissa soveltaa muille aloille tai vaihtoehtoisesti vertailla toimialoja keskenään. Mahdollisia jatkotutkimus- ja sovelluskohteita on runsaasti.
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