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Tehokas toimitusketju ja asiakastyytyväisyys ovat yksiä yritysten liiketoiminnan
tärkeimmistä tavoitteista. Molempien toteutumista yhdistää kysynnän ja tarjonnan
hallinta ja ymmärtäminen, jonka tueksi on luotu strateginen työkalu nimeltä Sales
& Operations Planning -prosessi. S&OP-prosessi mahdollistaa yritykselle useita
vahvuuksia, kuten nopeamman reagointikyvyn, vakaamman tuotannon ja
kirkkaammat tulevaisuuden näkymät.
Työn tavoitteena on tutustua S&OP-prosessiin kysynnän ja tarjonnan
tasapainottamisen, informaation jakamisen ja panimoteollisuuden näkökulmista
kirjallisuuskatsauksen avulla, sekä tutustua case-yrityksen S&OP-prosessiin casetutkimuksen avulla. Työssä painotetaan erityisesti S&OP-prosessin kehittämistä
teorian ja case-yrityksen näkökulmista.
Kirjallisuuskatsauksen mukaan kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen sekä
informaation jakaminen ovat erittäin olennaisia S&OP-prosessille. Tyypillisiä
kehityskohtia niiden näkökulmasta ovat kysynnän ja tarjonnan suunnittelun,
uusien tuotteiden lanseerauksen sekä fokusoinnin kehittäminen. S&OP-prosessi on

erittäin hyödyllinen työkalu vastaamaan panimoteollisuuden vaihteleviin
markkinoihin, joihin vaikuttavat muun muassa sään vaihtelu ja tuotteiden suuri
lukumäärä.

Case-yrityksen

S&OP-prosessin

kehityskohteiksi

tunnistettiin

ennusteiden väliset ristiriidat, analyyttiset kyvyt ja äkillinen muutostenteko, joille
myös esiteltiin mahdollisia ratkaisuja. Lisäksi prosessista tunnistettiin kolme
vahvuutta, jotka toimivat vastakkain asetteluna kehityskohteille.
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1

JOHDANTO

Kysynnän ja tarjonnan hallitseminen ja ymmärtäminen on tärkeä ominaisuus yritykselle niin
tehokkaan toimitusketjun kuin asiakkaiden tyytyväisyydenkin kannalta. Niiden hallitseminen
on kuitenkin haastavaa monestakin syystä, kuten yllättävistä markkinamuutoksista, paikkansa
pitämättömistä ennusteista tai yrityksen sisäisistä ongelmista johtuen. Ratkaisuna tähän monen
yrityksen ongelmaan syntyi 1980-luvulla Sales & Operations Planning -prosessi, jonka
perimmäisenä tarkoituksena on kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen. Ensimmäinen
S&OP-prosessista kertova kirja julkaistiin jo vuonna 1988, josta lähtien prosessi on levinnyt ja
kehittynyt yritysten käytössä. Nykyään se on strateginen työkalu, jota kaikenkokoiset yritykset
käyttävät tehdäkseen parempia päätöksiä ja saadakseen etua kilpailijoihinsa. (Sheldon 2006, p.
3) Tehokkaan toimitusketjun kannalta myös informaation sujuva kulku on olennaista, ja se on
olennainen osa myös toimivaa S&OP-prosessia, kohentaen yrityksen toimintojen välistä
koordinointikykyä (Baihaqi & Sohal 2013, p. 743). Koordinointi on suuressa osassa S&OPprosessia, sillä siihen osallistuvien yrityksen toimintojen määrä on yleensä iso. S&OP-prosessi
täytyy koordinoida sujuvasti muun muassa myynti-, tuotanto- ja hankintaosastojen välillä.
(Mentzer & Moon 2005, p. 10)
Sales & Operations Planning -prosessin alkuajoista lähtien se on ollut jatkuvassa kehityksessä
ja sen käyttämisen tueksi on luotu monia työkaluja, jotta prosessin hallitseminen olisi
yksinkertaisempaa. S&OP-prosessi on myös käytössä useilla eri toimialoilla, joka tekee siitä
erittäin monikäyttöisen prosessin sekä laajan aiheen käsitellä. Näistä syistä tässä kandidaatin
työssä aihetta on rajattu siten, että käsitelty teoria sopii mahdollisimman hyvin sovellettavaksi
case-yrityksen tilanteeseen ja toimialaan. Työ on toteutettu yhteistyössä nimettömänä pysyvän
panimoteollisuuden yrityksen kanssa, jolta myös työn aihe on saatu.

1.1

Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaus

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on perehtyä Sales & Operations Planning -prosessiin, sen
työkaluihin, erityispiirteisiin, tiettyjen osa-alueiden kehittämistarpeisiin ja siihen, miten
kyseistä prosessia käytetään yrityksissä käytännössä. Työn toisena tavoitteena on perehtyä
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S&OP-prosessin kehittämiseen case-tutkimuksen kautta, jossa teoriaa hyödynnetään oikeaan
yritysmaailman tilanteeseen. Case-tutkimus toteutetaan tässä työssä nimettömänä pysyvän
panimoteollisuuden yrityksen toimeksiannosta ja siinä perehdytään kyseisen yrityksen Sales &
Operations Planning -prosessiin. Näiden tavoitteiden perusteella tämän kandidaatintyön kaksi
tutkimuskysymystä, toinen perustuen kirjallisuuskatsaukseen ja toinen perustuen casetutkimukseen, ovat seuraavat:
1. Mikä merkitys kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisella sekä
informaation jakamisella on S&OP-prosessille ja mitä
kehityskohteita niiden kannalta S&OP-prosessissa on?
2. Mitkä ovat panimoteollisuuden näkökulmasta S&OP-prosessin
erityispiirteet ja hyödyt, ja mitä kehityskohteita case-yrityksen
S&OP-prosessissa on?
Tavoitteena on, että työn lopputuloksena on konkreettisia ajatuksia ja vastauksia näihin
tutkimuskysymyksiin. Case-tutkimuksen osalta tavoitteena on tunnistaa mahdollisia
kehityskohteita, sekä paremman kokonaisuuden vuoksi myös vahvuuksia, case-yrityksen
S&OP-prosessista.
Työ on rajattu aihealueeltaan Sales & Operations Planning -prosessiin sekä siihen olennaisesti
liittyviin aiheisiin ja vaikutuksiin. Aihealuetta on rajattu tarkemmin case-yrityksen
avustuksella, keskittyen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen, informaation kulkuun sekä
kehitysalueiden

pohtimiseen

ja

tunnistamiseen

tyypillisissä

S&OP-prosesseissa

panimoteollisuuden näkökulmasta.

1.2

Työn toteutus ja rakenne

Tämä kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena perustuen Sales & Operations
Planning -prosessiin liittyviin kirjoihin sekä tieteellisiin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Näissä
materiaaleissa esitellään ja pohditaan S&OP-prosessia eri näkökulmista, joista yhdistetään
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tämän kandidaatintyön kannalta relevantti kokonaisuus pohjustaen case-tutkimusta.
Kirjallisuuskatsauksen lisäksi työ sisältää case-tutkimuksen, jossa perehdytään case-yrityksen
S&OP-prosessiin ja sen kehityskohteisiin. Kaiken case-yritykseen liittyvän tiedon ja aineiston
hankinta on toteutettu haastattelemalla yrityksen yhteyshenkilöä puhelimitse ja sähköpostitse.
Työn rakenne koostuu johdannon lisäksi kolmesta luvusta. Näistä kolmesta luvusta
ensimmäinen keskittyy kirjallisuuskatsaukseen. Ensimmäisenä kirjallisuuskatsauksessa
tutustutaan Sales & Operations Planningin periaatteisiin ja peruskäsitteisiin. Sen jälkeen
tutustutaan kahteen pääaiheeseen, jotka ovat kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen ja
informaation kulku S&OP-prosessissa. Näissä pääaiheissa tutustutaan perusteisiin ja
käsitteisiin, jonka jälkeen erillisissä kappaleissa tutustutaan prosessin työkaluihin ja tyypillisiin
kehittämiskohteisiin. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen, työn kolmannessa luvussa, perehdytään
case-tutkimukseen. Case-tutkimus sisältää panimoteollisuuden erityispiirteiden tunnistamisen
S&OP-prosessin suhteen sekä case-yrityksen nykyiseen S&OP-prosessiin tutustumisen, sen
kehitysalueiden ja vahvuuksien tunnistamisen ja niiden analysoinnin. Työn neljännessä ja
viimeisessä luvussa ovat työn johtopäätökset.
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2

SALES & OPERATIONS PLANNING

Kaikista yksinkertaisimmin tiivistettynä Sales & Operations Planning -, eli S&OP-prosessi, on
kuukausittainen suunnittelusykli, jossa esikatsellaan suunnitelmat asiakkaiden odotuksista, eli
kysynnästä, ja sisäisistä operaatioista, eli tarjonnasta. Tämän suunnittelusyklin tavoitteena on
parantaa tarkkuutta, selkeyttää prosessien vastuualueita ja hallita tulevaisuuden riskejä.
Kysyntä- ja tarjontasuunnitelmia tarkkaillaan, päivitetään tietyin väliajoin ja esikatsellaan
ennusteina. Tässä prosessissa prosessien omistajat, johdon odotukset ja roolit määritellään
tarkasti sekä suunnitelmat pidetään koko organisaation saatavilla paremman kommunikaation
ja synkronoinnin vuoksi. (Sheldon 2006, p. 2)
Sales & Operations Planning -prosessin pohjimmaisena periaatteena on tasapainottaa yrityksen
valmistamien tuotteiden kysyntää asiakkailta ja yrityksen kapasiteetin ja varaston tarjontaa
(Kuva 1).

Kuva 1 Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen S&OP-prosessissa (Sheldon 2006, p. 5)

Tasapainottaminen on tärkeää monestakin syystä. Jos kysyntä ylittää tarjonnan, asiakaspalvelu
ja tuotteiden laatu voivat kärsiä. Asiakaspalvelu kärsii, koska toimitusajat pitenevät
varastopuutteiden takia, ja lopulta asiakkaat saattavat vaihtaa toimittajaansa. Tuotteiden laatu
kärsii, koska joudutaan valmistamaan kiireessä ja paineen alla, sekä raaka-aineiden
puutetilanteissa voidaan joutua käyttämään normaalia huonompia raaka-aineita. Näiden lisäksi
myös yrityksen taloudelliset kustannukset nousevat. Jos puolestaan tarjonta ylittää kysynnän,
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varasto ja tuotanto kärsivät. Varastotasot nousevat, jolloin myös varastonpitokustannukset
kasvavat. Liiallisen tarjonnan takia tuotantotahtia täytyy leikata, joka voi johtaa ylimääräisiin
lomautuksiin sekä työmoraalin ja tehokkuuden laskuun. Lisäksi myös tuotto laskee, kun
tuotteita täytyy saada liikkeelle esimerkiksi alennusten ja tarjousten turvin. (Wallace 2004, p.
4) Kysynnän ja tarjonnan lisäksi toinen tärkeä pari käsitteitä Sales & Operations Planning prosessissa on volyymi ja mix (Kuva 2).

Kuva 2 Volyymi ja Mix (Wallace 2004, p. 6)

Yrityksen on tärkeää ymmärtää näiden käsitteiden ero ja merkitys, sillä niiden ero käytännön
kannalta on suuri. Molemmat ovat tärkeitä, sillä ne merkitsevät yritykselle kokonaiskuvaa ja
yksityiskohtia. Volyymin oikeanlainen suunnittelu ja käsittely tekee mixiin liittyvien
ongelmien käsittelyn helpommaksi, kun taas vääränlainen suunnittelu ja käsittely tai huomiotta
jättäminen voivat johtaa vaikeasti ratkaistaviin ongelmiin. Monilla yrityksillä ongelmia
syntyykin juuri siitä, ettei volyymia ja mixia osata erotella toisistaan oikein. Yritykset
keskittyvät usein liikaa mixiin, eli yksityiskohtiin, sillä se on olennaisempi esimerkiksi
asiakkaille toimitettavien tilausten näkökulmasta. Jotta yksityiskohdat toimivat, kokonaisuus,
eli volyymi, täytyy kuitenkin myös olla kunnossa. Volyymia täytyisikin tarkastella
kuukausittain, jotta se toimii mahdollisimman hyvin synkronoidusti mixin kanssa. (Wallace
2004, p. 5-6)
Yrityksen toimitusketjun on mahdollista vastata markkinoiden muutoksiin mahdollisimman
nopeasti Sales & Operations Planning -prosessin avulla. Tämä on tärkeää esimerkiksi
vaateteollisuudessa, jossa kuluttajien kysyntä tietylle tuotteelle voi muuttua erittäin nopeasti.
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Kysyntä tiettyä vaatemallia kohtaan voi kasvaa jopa tunneissa, jos esimerkiksi julkisuuden
henkilö on käyttänyt sitä televisiossa. Tämänkaltaisissa tilanteissa S&OP-prosessi on avuksi
yritykselle, sillä sen avulla voidaan minimoida riskejä ja hallinnoida koko yrityksen
toiminnoissa tapahtuvia muutoksia. Prosessi on kuitenkin tärkeä myös hitaasti muuttuvilla
markkinoilla, koska niihin vastaaminen voi olla yhtä vaikeaa. Tällainen markkina on
esimerkiksi kodinkonemarkkina, jossa tuotteiden käyttöikä on yleensä pitkä, eivätkä muoti ja
trendit juuri vaikuta kuluttajan ostopäätökseen. Tämä puolestaan kasvattaa yritysten
kilpailullista painetta. S&OP-prosessi voi näissä markkinoissa auttaa reagoimaan nopeammin
odottamattomiin markkinamuutoksiin, jotka ovat yrityksen vaikutusvallan ulkopuolella. Näissä
molemmissa kahdessa esimerkissä, ja muissakin vastaavissa tilanteissa, S&OP-prosessin
olemassaolo on yritykselle se tekijä, jonka takia mahdollisia kysynnänvaihteluihin liittyviä
ongelmatilanteita on pakko suunnitella ja ennakoida, sekä päättää miten niiden toteutuessa
toimitaan. Täten niihin osataan reagoida paremmin, koska työntekijät tietävät miten toimia
oikein omilla vastuualueillaan, joka säästää aikaa ongelmatilanteissa. (Sheldon 2006, p. 4-5)
Tehokkaasti toteutetun Sales & Operations Planning -prosessin hyödyt voidaan tiivistää
seuraavasti:
o Korkeampi toimitusvarmuus ja matalammat varastotasot
o Nopeampi reagointikyky ja nopeammat toimitukset
o Vakaampi ja tehokkaampi tuotanto
o Kirkkaampi näkymä tulevaisuuden ongelmien ehkäisemiseksi
o Tiimityön kehittyminen johdossa ja keskijohdossa
o Tasapainoisempi toimitusketju
Näiden hyötyjen ansiosta yrityksellä on potentiaalia pärjätä markkinoillaan ennustettavasti ja
taloudellisesti vahvemmin. (Wallace 2004, p. 7-9)
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2.1

Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen S&OP-prosessissa

Sales & Operations Planning -prosessin tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu kysynnän ja tarjonnan
tasapainottaminen, ja volyymin ja mixin linjaaminen. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen
Sales & Operations Planning -prosessissa pohjautuu kuukausittaiseen suunnittelusykliin, jossa
ennustetiedot esitetään yritykselle relevantteina mittayksikköinä, kuten litroina, sekä
rahayksikköinä, kuten euroina tai dollareina. Yleensä suunnittelun pohja tehdään ensin
mittayksikköinä ja muunnetaan sitten rahaksi. Rahayksikköihin muuntamisen avulla
myyntisuunnitelmat ja vuosittainen budjetti sekä liiketoimintasuunnitelma saadaan pysymään
paremmin yhtenäisenä kokonaisuutena, jota voidaan tarvittaessa päivittää kuukausittaisessa
suunnittelusyklissä. (Wallace 2006, p. 18)
Yrityksen toiminta voidaan kuvitella kahtena funktiona, joita käyttämällä kysynnän ja tarjonnan
suunnittelu tapahtuu Sales & Operations Planning -prosessissa (Kuva 3).

Kuva 3 Kysynnän ja tarjonnan suunnittelu S&OP-prosessissa (Mentzer & Moon 2005, p. 11)

Kysynnästä vastaavat myynnin ja markkinoinnin tiimit. Myyntitiimin vastuulla on yleensä
ylläpitää ja luoda kysyntää isoilta asiakkailta, kuten jälleenmyyjiltä, ja markkinointitiimin
vastuulla on yleensä ylläpitää ja luoda kysyntää kuluttajilta. Tarjonnasta vastaa useampi tiimi,
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joihin kuuluvat tuotanto, hankinta, logistiikka ja jakelu, henkilöstöhallinto sekä taloushallinto.
Myös yrityksen toimittajilla on vastuunsa tarvittavien raakamateriaalien, pakkausmateriaalien
ja muun tarvittavan toimittamisessa. S&OP-prosessi on tietynlainen risteyskohta kysynnälle ja
tarjonnalle, jossa informaatio virtaa niiden molempien suuntiin. Yksi S&OP-prosessin
kriittisistä osista on myyntiennuste, joka on ennuste tulevaisuudessa oletetusta kysynnästä.
Myyntiennuste on yrityksen kysyntäpuolen, eli myynnin ja markkinoinnin vastuulla, koska
heillä pitäisi olla sen tekemiseen kaikista parhaat edellytykset ja tiedot. Toinen prosessin
kriittinen

osa

on

kapasiteettiennuste,

joka

puolestaan

on

ennuste

tulevaisuuden

toimituskapasiteetista. Kapasiteettiennuste on yrityksen tarjontapuolen vastuulla ja sisältää
yleensä sekä lyhyen että pitemmän aikavälin ennusteet. Nämä kaksi osaa, eli myynti- ja
kapasiteettiennusteet, yhdistyvät S&OP-prosessissa, jossa niitä yhdistetään ja verrataan
toisiinsa. S&OP-prosessin tuloksena saadaan kaksi kriittistä suunnitelmaa, jotka ovat
operationaalinen- ja kysyntäsuunnitelma. Operationaalinen suunnitelma koostuu tuotanto-,
hankinta-, jakelu- ja henkilöstösuunnitelmista, jotka ovat usein lyhyellä aikavälille, kuten
yhdelle kuukaudelle. Kysyntäsuunnitelma sisältää myynnin ja markkinoinnin suunnitelmia,
kuten mitä myydään ja markkinoidaan minne ja milloin, ottaen huomioon yrityksen
toimituskapasiteetin. Se voi myös sisältää suunnitelmia esimerkiksi kysynnän laskemisesta
tuotteille, joiden kapasiteetti on rajoittunut, tai kysynnän siirtämisestä tuotteelta toiselle. Kaiken
tämän tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman optimoituja ennusteita yritykselle ja sen
kumppaneille, jonka tarkoituksena on saada yrityksen kysyntä ja tarjonta tasapainottumaan,
tehden toimitusketjun hallinnasta monin tavoin tehokkaampaa. (Mentzer & Moon 2005, p. 1011)
Sales & Operations Planning -prosessin kuukausittainen suunnittelusykli muodostuu viidestä
eri vaiheesta ja niiden tuloksena ovat johtoryhmän hyväksymät suunnitelmat, jotka
muodostavat yhteisen pelikirjan yrityksen S&OP-prosessissa mukana oleville osastoille.
Kuukausittaisessa suunnittelussa käydään läpi muun muassa myyntiennusteen päivityksiä,
budjetin muutoksia sekä muita ilmenneitä ongelmia ja niiden ratkaisuja. (Wallace 2006, p. 5758) Seuraavana Kuva 4, jossa kaikki viisi vaihetta nimettynä, sekä vaiheiden väliset tärkeimmät
syötteet.
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Kuva 4 S&OP-prosessin kuukausittainen suunnittelusykli (Wallace 2006, p. 59)

Vaihe 1: Suunnittelusyklin ensimmäinen vaihe on datan keräys, jonka suorittaa yleensä
pääasiassa IT-osasto heti uuden kuukauden alussa. Datan keräys on käytännössä tiedostojen
päivittämistä toteutuneilla

myynti-,

tuotanto-

ja

varastoluvuilla,

joita

myynti-

ja

markkinointitiimi käyttävät uusien ennusteiden tekemiseen. On tärkeää, että tämä vaihe
tapahtuu heti kuukauden ensimmäisten päivien aikana, jotta prosessin aikataulu pitää. (Wallace
2006, p. 58-59)
Vaihe 2: Toisessa vaiheessa myyntiosasto käy läpi ensimmäisessä vaiheessa kerätyn datan,
jonka pohjalta luodaan alemman johdon hyväksymät myyntiennusteet. Myyntiosaston täytyy
ottaa huomioon ennusteissa muun muassa mahdolliset uudet asiakkaat ja tuotteet,
hintamuutokset, kilpailu ja tarjoukset. Näistä tekijöistä tehdyt oletukset tulisi yleensä ottaa
talteen, jotta niistä voidaan oppia tulevaisuudessa. Myyntiennusteet luodaan yritykselle
relevantteina yksikköinä, jotka muunnetaan myös rahayksiköiksi. (Wallace 2006, p. 60-63)
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Vaihe 3: Kolmannessa vaiheessa yrityksen operationaalinen osasto tekee raportin yrityksen
kapasiteettirajoitteista ja muista yrityksen tarjontaan liittyvistä rajoitteista, jotka tarvitsevat
johtoryhmän päätäntävaltaa. Tässä vaiheessa operationaalista suunnitelmaa muokataan tarpeen
mukaan, esimerkiksi myyntiennusteiden, varastotasojen tai tilauskannan muutosten perusteella.
Tilanteesta riippuen voi myös olla, ettei operationaalista suunnitelmaa tarvitse muokata juuri
ollenkaan. (Wallace 2006, p. 64-65)
Vaihe 4: Neljännen vaiheen, eli esivalmistelevan S&OP-kokouksen, tavoitteina on tehdä
päätöksiä

kysynnän

päätäntävaltaa

ja

vaativat

Esivalmistelevaan

tarjonnan
asiat

ja

tasapainottamisesta,
asettaa

S&OP-kokoukseen

agenda

osallistuu

ongelmanratkaisua,

johdon

henkilöitä

S&OP-kokousta
tarjonnan

ja

tunnistaa
varten.
kysynnän

suunnittelusta, talousosastolta sekä S&OP-prosessin omistaja. Esivalmisteleva S&OP-kokous
tuottaa päivitetyn taloudellisen näkymän viimeisimpien myyntilukemien perusteella, yleensä
tuoteperhekohtaisesti rahayksikköinä. (Wallace 2006, p. 65-66)
Vaihe 5: Viides vaihe, eli johdon S&OP-kokous, on kuukausittaisen S&OP suunnittelusyklin
päätös. Johdon S&OP-kokouksessa tehdään päätöksiä jokaiseen tuoteperheeseen liittyen –
edellisessä vaiheessa tehdyt ehdotukset voidaan hyväksyä tai valita jokin muu suunnitelma.
Kokouksessa myös valtuutetaan muutoksia liittyen esimerkiksi tuotannon muutoksiin, edellisen
vaiheen

taloudellinen

näkymä

yhdistetään

yrityksen

liiketoimintasuunnitelmaan

ja

viimeistellään muut tarvittavat päätökset. Johdon S&OP-kokoukseen osallistuvat yleensä
jokaisen osaston johtajat, sekä kysynnän ja tarjonnan suunnittelijat. (Wallace 2006, p. 68-69)

2.2

Informaation jakaminen S&OP-prosessissa

Nykypäivän kilpailullisilla markkinoilla yritysten on osattava luoda, jakaa ja levittää
ajantasaista ja laadukasta informaatiota pärjätäkseen. Yhä useampi yritys hakee nykyään
kilpailullista etua tehokkaammasta toimitusketjusta, joka tarvitsee toimiakseen tehokasta
informaation kulkua niin toimittajien, valmistajien, jälleenmyyjien, jakelijoiden kuin
asiakkaidenkin välillä. (Ali et. al. 2013, p. 298-299) Tehokas informaation kulku on myös
tehokkaan Sales & Operations Planning -prosessin edellytys siihen kuuluvien osapuolien ja
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informaation suuren määrän takia, ja informaation kulku ja laatu S&OP-prosessin kontekstissa
ovat saaneetkin tutkijoilta paljon huomiota. S&OP-tiimin käyttämän informaatio on usein
alkujaan useasta eri lähteestä organisaation sisä- ja ulkopuolelta (Ambrose & Rutherford 2016,
p. 25-26).
Informaation jakaminen jakautuu Kuva 5 mukaisesti kolmeen tärkeimpään osa-alueeseen, jotka
ovat informaation jakamista tukeva teknologia, informaation sisältö ja informaation laatu.

Kuva 5 Informaation jakamisen osa-alueet (Zhou & Benton 2007, p. 1352)

Informaation jakamista tukeva teknologia sisältää laitteistot ja ohjelmistot, ja se voi olla
esimerkiksi yrityksen tuotannonohjausjärjestelmä, ERP-järjestelmä tai jokin muu yrityksen
käyttämä informaatiojärjestelmä. Informaation jakamista tukevan teknologian tärkeimpänä
tehtävänä on saada informaatio kulkemaan tehokkaasti osapuolten välillä. (Zhou & Benton
2007, p. 1350-1351) Yrityksen S&OP-prosessin ohjelmistotyökaluista lisää kappaleessa 2.3.
Informaation laatu mittaa sitä, kuinka hyvin organisaatioiden välillä kulkeva tieto täyttää näiden
organisaatioiden tarpeet. Tutkijat ovat tunnistaneet useita tärkeitä ominaisuuksia, jotka
määrittävät informaation laadun. Niitä ovat muun muassa sisältö, tarkkuus, ajantasaisuus,
toistuvuus ja luotettavuus. Organisaation informaatiojärjestelmää voidaan pitää tehokkaana, jos
informaatio on korkealaatuista, relevanttia, tarkkaa ja saatavilla ilman viiveitä. Informaation
jakamista keskitetään joissain organisaatioissa virheellisesti vain jakamista tukevaan
teknologiaan, joka ei tosiasiassa riitä. Tutkijat ovat osoittaneet, että parhaiten suoriutuvissa
organisaatioissa asiakkaille ja toimittajille jaettiin enemmän informaatiota, joka osoitti myös,
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että tehokkuus vaatii sekä oikeanlaiset työkalut informaation välittämiseen, että oikeanlaisen
informaation jaettavaksi. Informaation sisältö voidaan jakaa toimittaja-, valmistaja-, asiakas-,
jakelu- ja jälleenmyyjäinformaatioon. Informaation kulku jaotellaan yleensä kahteen virtaan,
jotka ovat valmistajalta asiakkaalle ja asiakkaalta valmistajalle. Myös informaation sisältö
käsitteenä jaetaan usein näihin kahteen informaatiovirtaan. (Zhou & Benton 2007, p. 13501351)
Kuva 6 kuvastaa S&OP-prosessissa tapahtuvaa kuukausittaista informaation kulkua
toimitusketjun osapuolten välillä, johon kuuluvat ulkoisilta ostajilta ja toimittajilta,
interaktiivisesta markkinoinnista, asiakkailta ja jälleenmyyjiltä, sekä interaktiivisesta
liiketoiminnasta saatava informaatio.

Kuva 6 S&OP-prosessin ja toimitusketjun välinen informaation kulku (Plank & Hooker 2014, p. 22)

Baihaqi & Sohal 2013 tutkivat informaation jakamisen roolia toimitusketjuissa ja useiden eri
tekijöiden vaikutusta informaation jakamiseen. Tulokset osoittivat, että informaation jakaminen
on olennaista paremmin suoriutuvalle toimitusketjulle, edellyttäen kuitenkin sen tehokasta
käyttöä päätöksenteon tukena. Tutkimuksen mukaan informaation jakamisen päätavoitteina
tulisivat olla toimitusketjun osapuolien yhteistyön lisääminen ja organisaation sisäisten
käytäntöjen kehittäminen. (Baihaqi & Sohal 2013, p. 750) Molemmat näistä tavoitteista ovat
erityisen olennaisia S&OP-prosessille, sillä se edellyttää onnistuakseen tehokasta yhteistyötä
niin asiakkaiden ja toimittajien, kuin myös organisaation muiden osastojen välillä. Informaation
jakamista tukevan teknologian tulisi erityisesti olla toimitusketjun ”selkärankana”
mahdollistaen nämä tavoitteet (Baihaqi & Sohal 2013, p. 750).
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Vaikka tehokkaasta informaation jakamisesta on todistetusti hyötyä Sales & Operations
Planning -prosesseille, on myös tunnistettu, että hyötyjen saavuttaminen voi olla haasteellista.
Kaipia et. al. 2017 tunnistivat tutkimuksessaan yritysten tekemiä asioita, jotka tehostivat
informaation jakamista. Näitä asioita olivat muun muassa datan visualisointi graafisten
esitysten avulla sekä tiettyjen sääntöjen asettaminen palaverien pitämiselle ja tiedon
jakamiselle. (Kaipia et. al. 2017, p. 15-21) Informaation jakamisessa asiakkaiden kanssa voi
esiintyä hankaluuksia myös siitä syystä, että osa asiakkaista ei välttämättä näe juurikaan
hyötyvänsä itse informaation jakamisesta (Zahra et. al. 2013) Tämä ei usein kuitenkaan päde
elintarvikkeiden myyntiin, sillä asiakkaat, eli yleensä vähittäiskaupat ja ravintolat, hyötyvät
informaation jakamisen avulla kasvavasta toimitusvarmuudesta ja reagointikyvystä nopeisiin
kysynnän muutoksiin.

2.3

Työkalut S&OP-prosessissa

Sales & Operations Planning -prosessissa käytetään lukuisia ennusteita, suunnitelmia ja muuta
informaatiota, joka kulkee moneen eri suuntaan organisaation sisällä. Jotta kaikkia näitä asioita
voidaan käsitellä tehokkaasti ja luotettavasti, tarvitaan erilaisia työkaluja. Kyseiset työkalut
ovat usein erilaisia ohjelmistoja tai sovelluksia, ja niitä on olemassa lukemattomia määriä
suunnattuna yrityksen eri osastoille. Suuresta määrästä johtuen tässä kappaleessa tutustutaan
pintapuolin S&OP-prosessin työkaluihin, sekä tarkemmin case-yrityksen kannalta olennaisiin
työkaluihin. Monet yritykset käyttävät S&OP-prosesseissaan vain muutamia yksinkertaisia
työkaluja, mutta oikein valituilla ohjelmistoilla prosessista voidaan tehdä entistä tehokkaampi.
Yksi tärkeimmistä työkaluista S&OP-prosessissa on ERP-, eli toiminnanohjausjärjestelmä,
jonka tehtävänä on tallentaa ja jakaa tietoa. Joissain ERP-järjestelmissä on varta vasten S&OPprosessia varten suunniteltuja moduuleja, kuten SAP:ssa, joka on käytössä myös tämän työn
case-yrityksessä (Sheldon 2006, p. 6). SAP:ssa S&OP-prosessin työkaluksi on olemassa SAP
Advanced Planning & Optimization (SAP APO), joka on suunniteltu kysynnän ja tarjonnan
tasapainottamiseen kansainvälisissä toimitusketjuissa. SAP APO sisältää muun muassa kattavat
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työkalut kysynnän ennustamiseen, toimitusketjun ohjaamiseen, tuotannon suunnitteluun ja
aikatauluttamiseen, sekä tilausten käsittelyyn. (SAP 2021a)
Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa käytetään paljon ennusteita, jotka täytyy myös
tallentaa, yhdistää ja käyttää suunnitelmissa ohjelmistotyökalujen avulla. Näitä ennusteita
pyritään tekemään aina paremmiksi, ja niitä voidaan kehittää muun muassa käyttämällä BI
(Business Intelligence) -analyysityökaluja. Microsoft Excel on yksi yleisimmistä yritysten
käyttämistä datankäsittelytyökaluista, ja se on myös yksi tärkeimmistä case-yrityksen
käyttämistä työkaluista. Microsoft on kehittänyt myös Exceliä uudemman BI-analyysityökalun,
joka on Microsoft Power BI. Knight et. al. 2018 mukaan datan tutkimisen, mallintamisen,
visualisoinnin ja jakamisen yksinkertaiseksi yhden sovelluksen avulla tekevä Power BI on
kevyt, mutta tehokas analyysityökalu. Power BI:n avulla yrityksen käyttämästä datasta voidaan
saada entistä enemmän hyötyä, joka auttaa ennusteiden kehittämisessä ja päätöksenteossa.
(Knight et. al. 2018, p. 7) Microsoft Power BI:n pääasiallinen ominaisuus on datan visualisointi,
joka helpottaa tiedon analysointia. Se voidaan yhdistää useisiin eri tiedonlähteisiin, kuten
yrityksen ERP-järjestelmään ja Office-ohjelmistoon, joka tekee tiedon hallinnasta ja
yhdistämisestä entistä helpompaa. (Microsoft 2021a)

2.4

S&OP-prosessin kehittäminen

Tässä kappaleessa käydään läpi Sales & Operations Planning -prosessissa esiintyviä
kehityskohteita kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen sekä informaation jakamisen
näkökulmasta. Kyseessä on haastava ja monivaiheinen prosessi, jossa yrityksillä on monesti
kehittämisen tarvetta. Perinteinen sudenkuoppa prosessien kehittämisessä on lause: ”Me
olemme aina tehneet sen niin”, joka on usein käytetty tekosyy prosessien kehittämättömyydelle
(Kepczynski et. al. 2018, p. 228).
Kysynnän ja tarjonnan suunnittelu: Sales & Operations Planning -prosessin kuukausittaisen
suunnitteluvaiheen eri osa-alueiden toteuttaminen voi olla hankalaa. Hankaluudet luovat
tarpeita prosessin kehittämiselle, mutta moni yritys voi olla vastahakoinen käyttämään
resursseja kehittämiseen ja innovointiin. Yritykset voivat olettaa prosessin olevan jo tarpeeksi
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hyvällä tasolla, jonka yleisiä syitä ovat kysynnän suunnittelun puolella esimerkiksi
tietämättömyys digitaalisista työkaluista prosessin kehittämiseen, tärkeiden käsitteiden
sekoittaminen, kehitystä eteenpäin vievän henkilön puuttuminen tai kestävyyden puute
prosessin kehityksessä. Kysynnän suunnittelun tärkeimpiä kehitystavoitteita on tietää
mahdollisimman hyvin mitä ennustetaan ja miksi, jotta saadaan aikaan parempia ennusteita.
Tähän auttavat esimerkiksi eri käsitteiden selkeyttäminen, kuten laskutettujen, toimitettujen,
tilattujen ja kysyttyjen määrien erot, sekä varmistamalla, etteivät myyntiennuste,
myyntitavoitteet ja operationaalinen suunnitelma sekaannu toisiinsa. (Kepczynski et. al. 2018,
p. 225-230)
Kysynnän ja tarjonnan suunnittelu kulkevat käsi kädessä, jonka takia on tärkeää, että ne ovat
myös yhtä tehokkaita ja toimivia. Tarjonnan suunnittelu voidaan jakaa kahteen tyyppiin, jotka
ovat rajoittamaton – ja optimoitu ja rajoitettu tarjonnan suunnittelu. Näillä molemmilla
tyypeillä on omat heikkoutensa, jotka huomioimalla yritykset voivat kehittää S&OP-prosessia.
Rajoittamattomassa tarjonnan suunnittelussa, joka tehdään manuaalisesti asiantuntijoiden
toimesta, heikkous ovat manuaalisesti ihmisen tekemät virheet. Optimoidussa ja rajoitetussa
tarjonnan suunnittelussa, jonka tekee ohjelmiston tekoäly, suurin heikkous on, ettei tekoäly
osaa välttämättä huomioida kaikkia eri muuttujia, jotka ihminen ymmärtää. Kaikista
optimaalisimman lopputuloksen aikaansaamiseksi yrityksen tulisi käyttää molempia tyyppejä
samanaikaisesti, sillä ne täydentävät toistensa heikkouksia ja täten kehittävät prosessia.
(Kepczynski et. al. 2018, p. 297-304)
Uusien tuotteiden lanseeraus: Jokainen yritys tuo silloin tällöin markkinoille uusia tuotteita,
jotka tuovat omat haasteensa Sales & Operations Planning -prosessille siksi, että niiden
kysyntää voi olla vaikea ennustaa. Uusi tuote voi tässä tapauksessa olla täysin uusi innovaatio
tai esimerkiksi vanhan tuotteen esittely uudelle markkinalle. Uusien tuotteiden kysynnän
ennustamisen haastavuus koostuu monesta tekijästä, mutta suurin ongelma on datan puute.
Tyypillistä uuden tuotteen ennustamiselle on historiallisen datan puuttuminen, jonka takia
joudutaan tukeutumaan oletuksiin ja arvioihin. Historiallisen datan puuttuessa tuotteen
markkina-asemaa, joka on tärkeä tieto kysynnän ennustamisen kannalta, on myös vaikea
arvioida. On myös mahdollista, että uusi tuote vie kysyntää vanhoilta tuotteilta, joka tekee
ennustamisesta vielä hankalampaa, sillä uuden tuotteen lisäksi myös vanhojen tuotteiden
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kysyntä muuttuu epävarmaksi. Uusien tuotteiden ennusteet on myös lähes pakko tehdä
normaalia pidemmälle aikavälille, sillä niiden epävarmuus on isompi. On kuitenkin
vaihtoehtoja, joiden avulla uusien tuotteiden markkinoille esittelyprosessia voidaan kehittää.
Ellei

tuote

ole

aivan

täysin

uusi

innovaatio,

voidaan

hyödyntää

omaa

tai

yhteistyökumppaneiden dataa samankaltaisista tuotteista, jotta ennusteista saataisiin tarkempia.
Epävarmaa markkina-asemaa voidaan selventää tekemällä kohdennettua markkinatutkimusta,
jotta saadaan parempi käsitys tuotteen kysynnästä. Prosessia tulisi siis kehittää hyödyntämällä
käytettävissä olevia keinoja parempien arvioiden tai datan saamiseen. (Kepczynski et. al. 2018,
p. 178-186)
Fokusointi: Isoissa ja komplekseissa kaupallisissa organisaatioissa toimitusketjun fokusointi
on tärkeässä roolissa. Tämä pätee myös Sales & Operations Planning -prosessin fokusointiin,
jossa ennustaminen ja suunnittelu tulisi tehdä erilaisella fokusoinnilla eri asiakkaiden,
tuotteiden, kanavien, markkinoiden ja tuotantolaitosten kesken. S&OP-prosessin fokusointia
voidaan kehittää segmentoinnilla, jonka tarkoituksena on tuoda selkeyttä ja rakennetta
yrityksen tuotteisiin, palveluihin ja tuoteperheisiin, lajittelemalla ne valitun muuttujan
mukaisesti. Segmentointi voi auttaa S&OP-prosessia koordinoimaan tuotteet, myynnin ja
markkinoinnin paremmin, ja tuomaan fokusta oikeisiin asioihin. Jotta segmentoinnin kautta
saataisiin oikeanlaista fokusta ennustamiseen ja suunnitteluun, täytyy siihen valita oikeanlainen
muuttuja, kuten esimerkiksi asiakkaiden, markkinoiden tai tuotteiden tärkeysjärjestys tai tuotto.
Fokusoinnin kehittämisen myötä S&OP-prosessissa voidaan keskittyä paremmin niihin
tuotteisiin ja segmentteihin, joilla on yritykselle eniten merkitystä. Täten S&OP-prosessin
tulosten tulisi myös olla merkityksellisempiä ja prosessin yleisesti tehokkaampi. (Kepczynski
et. al. 2018, p. 200-217)
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3

CASE PANIMOTEOLLISUUS

Tämän

kandidaatintyön

case-tutkimusosuus

pohjautuu

nimettömänä

pysyvältä

panimoteollisuuden yritykseltä saatuun toimeksiantoon. Case-tutkimuksen tavoitteena on
perehtyä case-yrityksen Sales & Operations Planning -prosessiin, jonka toiminnassa ja
toteutuksessa on havaittu kehittämisen tarvetta. Tässä luvussa perehdytään ensin
panimoteollisuuteen liittyviin erityispiirteisiin S&OP-prosessin näkökulmasta, jonka jälkeen
tutustutaan case-yrityksen nykyiseen Sales & Operations Planning -prosessiin, sekä
tunnistetaan sen vahvuuksia ja heikkouksia. Prosessiin perehtymisen jälkeen käydään läpi siinä
ilmenneitä kehityskohtia ja -alueita aiemmissa luvuissa tehtyä kirjallisuuskatsausta
hyödyntäen. Luvun lopussa ehdotetaan potentiaalisia lähtökohtia Sales & Operations Planning
-prosessin kehittämiseksi.
Case-yritys on ominaisuuksiltaan kansainvälinen, paljon vientiliiketoimintaa harjoittava
panimoteollisuuden yritys. Sen useamman sadan valmistettavan tuotteen valikoimaan kuuluu
useita suosittuja oluita, lonkeroita, siidereitä, virvoitusjuomia sekä energiajuomia, joista osa on
sopimusvalmisteisia ja osa omia tuotteita.

3.1

Panimoteollisuuden erityispiirteet

Elintarvikkeiden toimitusketjulla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka tekevät siitä erilaisen kuin
millään

muulla

toimialalla.

Nämä

erityispiirteet

on

otettava

huomioon

koko

suunnitteluprosessissa, sekä erityisesti myös S&OP-prosessissa. (Carlos & Stevens 2010, p.
135) Seuraavaksi lueteltuna tärkeimpiä panimoteollisuuden toimitusketjun erityispiirteitä, jotka
vaikuttavat S&OP-prosessin toimintaan.
Kysynnän ja tarjonnan epävakaisuus: Juomien kysyntä on yleensä varsin epävakaata useista
eri syistä, kuten kampanjoista, tarjouksista ja nopeasti muuttuvista asiakkaiden mieltymyksistä
johtuen, jotka osaltaan myös vaikeuttavat kysynnän ja tarjonnan ennustamista. Tämän
epävakauden takia S&OP-prosessi muuttuu hankalammaksi, koska yrityksen on vaikeampi
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normalisoida kysyntäänsä. Omalta osaltaan myös tarjonnan epävakaisuus vaikuttaa S&OPprosessiin. Toisin kuin monilla muilla toimialoilla, toimittajien tarjontasyklit vaihtelevat
lyhyemmällä aikavälillä, joka vaikuttaa mixiin (Kuva 2), ja vaatii enemmän varovaisuutta
S&OP-prosessissa. Usein yrityksen tarjonta määrittää enemmän mitä myydään ja milloin, kuin
kysyntä. (Carlos & Stevens 2010, p. 135-136)
Tuotteiden suuri määrä: Panimoteollisuudessa tuotteiden määrä on yleensä erittäin suuri,
jolloin myös tuoteperheiden määrä on suuri. Tämä vaikuttaa enimmäkseen ennusteiden
tekemiseen, sillä jokainen tuote täytyy luokitella oikein sen taloudellisen vaikutuksen ja
kysynnän vaihtelevuuden mukaan, jotta ennustaminen ja S&OP-prosessi ovat mahdollisimman
tehokkaita. (Carlos & Stevens 2010, p. 138)
Markkinoinnin vaikutus: Panimoyritykset kohtaavat usein vaikeuksia asiakaspalvelun
haasteiden ja virheellisten ennusteiden korkean määrän takia. Tämä johtuu osittain
markkinoinnin ja kampanjoiden intensiivisestä luonteesta toimialalla, joka tekee edelleen
S&OP-prosessista tärkeämmän yrityksille. Etenkin kampanjoiden aikana yritykset tarvitsevat
tarkan keinon, jolla ennustaa kysyntää. S&OP-prosessia käytetäänkin usein normaalin
aikajakson lisäksi myös huomattavasti lyhyemmällä aikavälillä, jotta lyhyemmän aikavälin
kysyntämuutokset voitaisiin ottaa paremmin huomioon. (Carlos & Stevens 2010, p. 138)
Sään vaihtelu: Säällä on suuri vaikutus, suorasti tai epäsuorasti, monien tuotteiden kysyntään
ja myyntiin. Lämpötila, sateet ja muut sään muuttujat ovat suoria vaikuttajia useiden tuotteiden
kysyntään, sillä vähittäiskaupassa ne vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen, -määriin ja paikkoihin. (Brusset & Bertrand 2018, p. 41) Sään vaikutus varsinkin panimotuotteiden
kysynnälle on suuri, sillä kuluttajat ostavat enemmän virvoitus- ja alkoholijuomia, kun sää on
lämmin ja aurinkoinen. Tämä vaikutus on huomattu myös selkeästi käytännössä caseyrityksessä, jonka ennusteissa sään vaihtelu on voimakas ja ennalta arvaamaton muuttuja.
Nämä erityispiirteet näkyvät yleensä selkeinä eroina S&OP-prosessissa verrattuna muihin
toimialoihin, kuten auto-, elektroniikka- tai kemikaaliteollisuuteen. Panimoteollisuuden S&OPprosessissa vaaditaan enemmän ketteryyttä, koska niissä suunnittelunäkymä on yleensä
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lyhyempi kuin muilla toimialoilla. (Carlos & Stevens 2010, p. 138) Teoriakappaleessa 2.
korostetuista S&OP-prosessin hyödyistä panimoteollisuuden kontekstissa korostuvat varsinkin:
o Korkeampi toimitusvarmuus ja matalammat varastotasot
o Nopeampi reagointikyky ja nopeammat toimitukset
o Kirkkaampi näkymä tulevaisuuden ongelmien ehkäisemiseksi
Näiden

hyötyjen

ansiosta

yrityksellä

on

paremmat

valmiudet

vastata

erityisesti

panimoteollisuuden erityispiirteiden luomiin haasteisiin, jotka vaikuttavat pääasiassa kysynnän
ja tarjonnan suunnitteluun. Panimoteollisuudessa yrityksen täytyy pystyä vastaamaan useisiin
nopeisiin ja ennalta arvaamattomiin muutoksiin, johon S&OP-prosessi on ehdottoman
hyödyllinen työkalu.

3.2

S&OP-prosessin nykytila

Case-yrityksen nykyinen Sales & Operations Planning -prosessi muodostuu kahdesta
isommasta kokonaisuudesta, jotka ovat kysyntä ja tarjonta, kuten tyypillistä. Prosessi toimii 18
kuukauden sykleissä ja sen toiminnasta kokonaisuutena vastaa case-yrityksen toimitusjohtaja.
Prosessi jakautuu kuukausittaisiin sykleihin, joissa kysyntäennusteita käydään läpi
volyymipohjaisesti. Kysyntäennuste muutetaan volyymipohjaisesta rahapohjaiseen, jotta sen
toteutumista voidaan verrata pitemmän aikavälin budjettiin. Case-yrityksen S&OP-prosessi on
siis kokonaisuudessaan hyvin tyypillinen, eikä siinä ole mitään tavallisesta poikkeavaa. Caseyrityksen S&OP-prosessin rakenne esitellään tarkemmin Kuva 7.
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Kuva 7 Case-yrityksen Sales & Operations Planning -prosessin rakenne

Sales & Operations Planning -prosessin kysyntäkokonaisuuteen kuuluvat case-yrityksen
markkinointi-, myynti- ja kysynnän suunnitteluosastot. Markkinointiosaston vastuulla ovat
brändi- ja mediastrategioiden ja aktiivisuussuunnitelman tekeminen, myyntiosaston vastuulla
ovat asiakastarjousten tekeminen ja tuotemuutokset, ja kysynnän suunnittelun vastuulla ovat
kysynnän

pohjaennusteen

tekeminen

sekä

budjetin

ja

ennusteen

koordinointi.

Tarjontakokonaisuuteen puolestaan kuuluvat logistiikka-, tuotanto-, kysynnän suunnittelu-,
tuotannon suunnittelu- ja hankintaosastot. Logistiikkaosaston vastuulla ovat varastoinnin,
kuljetuksen ja jakelun kykenevyys, tuotanto-osaston vastuulla on tuotannon kykenevyys,
kysynnän suunnittelun vastuu on sama kuin kysyntäkokonaisuudessa, tuotannon suunnittelun
vastuulla on alustavien kykenevyyssuunnitelmien tekeminen ja hankintaosaston vastuulla ovat
tavarantoimittajat. (Kuva 7)
Case-yrityksen käyttämät tärkeimmät ohjelmistotyökalut SAP APO sekä Microsoft Excel ja
Power BI esiteltiin kappaleessa 2.3, joten niitä ei esitellä tässä kappaleessa sen tarkemmin.
Prosessin sisäistä informaation jakamista toteutetaan säännöllisillä palavereilla, joissa kaikki
S&OP-prosessiin kuuluvat toiminnot ja osastot saavat tarvitsemansa informaation, Microsoft
Teams -ohjelmistolla, tavallisella sähköpostilla sekä suullisesti.
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3.3

S&OP-prosessin kehittäminen

Case-yrityksen Sales & Operations Planning -prosessin kehittämistarpeiden analysoimiseksi
päätettiin valita kolme kehityskohdetta, jotka valittiin case-yrityksen kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta. Paremman kokonaiskuvan saamiseksi analysoitavaksi päätettiin valita
myös kolme prosessista saatua vahvuutta, jotka tarjoavat hyödyllistä vastakkain asettelua
kehityskohteille. Kehittämiskohteita ja vahvuuksia pyrittiin tunnistamaan työssä käytetyn
teorian

pohjalta,

jotta

teoriasta

opittuja

asioita

voitaisiin

yhdistää

kehittämiseen

mahdollisimman tehokkaasti. (Taulukko 1)
Taulukko 1 Case-yrityksen S&OP-prosessin vahvuudet, kehityskohteet ja mahdollisuudet kehittämiseen

Vahvuudet

1. Selkeä prosessi & roolitus

toimitusvarmuus

Mahdollisuudet

1. Kysyntä- ja kaupallisen

1. Fokusointi &

ennusteen ristiriidat

toistuvuuden tutkiminen

2. Analyyttisten kykyjen

2. Hyvät työkalut

3. Vakaa tuotanto & korkea

Kehityskohteet

kasvattaminen

3. Äkillinen muutostenteko

2. Koulutus & kurssit

3. Parempi informaation
jakaminen

Ensimmäiseksi vahvuudeksi tunnistettiin case-yrityksen selkeästi määritelty ja toteutettu
S&OP-prosessi roolituksineen. Kaikki prosessiin kuuluvat osastot ja toiminnot tietävät tarkasti
oman roolinsa ja sen, mitä heidän kuuluu prosessiin tuottaa. Selkeys on tärkeää S&OPprosessin tehokkuuden kannalta ja on hyvä, että se tunnistetaan case-yrityksessä vahvuudeksi.
Vaikka prosessi onkin selkeästi toteutettu, siinä esiintyy välillä haasteita. Ensimmäiseksi
kehityskohteeksi

case-yrityksen

S&OP-prosessista

tunnistettiin

kysyntäennusteen

ja

kaupallisen ennusteen välillä esiintyvät ristiriidat. Kysyntäennustetta verrataan yrityksen
prosessissa tietyin väliajoin kaupalliseen ennusteeseen ja budjettiin, jolloin tietynlaisia
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ristiriitoja esiintyy. Ristiriidat liittyvät siihen, että tuotteiden kysyntäennusteet eivät jostain
syystä vastaa aiemmin määritettyä kaupallista ennustetta. Näiden ristiriitojen syntymiseen voi
olla useita eri syitä, joita voi olla vaikea tunnistaa. Ristiriitojen syntymistä voitaisiin yrittää
kehittää parempaan suuntaan kokeilemalla esimerkiksi erilaista fokusointia S&OP-prosessissa,
johon tutustuttiin kappaleessa 2.4. Olisi hyödyksi myös tutkia, jos ristiriidat mahdollisesti
kohdistuvat toistuvasti tiettyihin tuotteisiin, jotta prosessin kehittämistä voitaisiin ohjata
oikeaan suuntaan.
Toiseksi vahvuudeksi tunnistettiin case-yrityksen käyttämät hyvät työkalut. Näillä työkaluilla
tarkoitetaan käytännössä yrityksen käyttämiä ohjelmistotyökaluja, joita ovat SAP APO ja
hiljattain käyttöön otettu Microsoft Power BI, joista enemmän kappaleessa 2.3. Näiden
työkalujen ominaisuudet valmiine raporttipohjineen koetaan erittäin hyödyllisiksi yrityksen
S&OP-prosessille. Nämä ohjelmistotyökalut eivät kuitenkaan ole kaikille työntekijöille
helppokäyttöisiä kouluttamatta, ottaen huomioon varsinkin sen, että Power BI ei ole ollut
käytössä yrityksessä vasta kuin muutaman kuukauden. Kaiken hyödyn saamiseksi näistä
työkaluista niitä täytyy osata käyttää sujuvasti, jonka takia case-yrityksen toiseksi
kehityskohteeksi

tunnistettiin

työntekijöiden

analyyttisten

kykyjen

kasvattaminen.

Analyyttisten kykyjen kasvattamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että työntekijät oppisivat
käyttämään paremmin S&OP-prosessin analyyttisia työkaluja, SAP APO:ta ja Microsoft Power
BI:ta, ja tekemään parempia johtopäätöksiä niiden avulla. Yritys voisi järjestää työntekijöilleen
esimerkiksi koulutusta ohjelmistojen käyttämiseen, jolloin työntekijät oppisivat käyttämään
niitä tehokkaammin. SAP tarjoaa verkkosivuillaan useita kursseja ja koulutusta APO:n
käyttämiseen (SAP 2021b), kuten myös Microsoft Power BI:lle (Microsoft 2021b).
Kolmanneksi

vahvuudeksi

tunnistettiin

case-yrityksen

vakaa

tuotanto

ja

korkea

toimitusvarmuus. Kuten teoriakappaleessa 2. todettiin, vakaa tuotanto ja korkea
toimitusvarmuus ovat olennaisimpien S&OP-prosessista saatavien hyötyjen joukossa.
Käytännössä tämä on S&OP-prosessista aiheutuvan paremman kysynnän ja tarjonnan
ennustettavuuden ansiota. Ennustettavuus voi kuitenkin kärsiä muun muassa uusien tuotteiden
lanseerauksen myötä, jota case-yrityksessä tapahtuu usein. Täten kolmanneksi kehityskohteeksi
tunnistettiin

äkillinen

muutostenteko,

joka

aiheuttaa

hankaluuksia

S&OP-prosessin

suunnitteluun. Käytännössä äkillisellä muutostenteolla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa
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kysyntä- tai tarjontasuunnitelma on saatu hyvissä ajoin valmiiksi, mutta uusien tuotteiden
lanseeraus, tai jokin muu vastaava muuttuja, aiheuttaa tarpeen tehdä äkillisiä muutoksia
suunnitelmaan. Uusien tuotteiden tuomat hankaluudet tunnistettiin S&OP-prosessin yleiseksi
kehityskohteeksi myös teoriakappaleessa 2.4. Äkillistä muutostentekoa voisi yrittää vähentää
esimerkiksi kehittämällä parempaa informaation kulkua yrityksen toimintojen välillä, jotta tieto
uusien tuotteiden lanseerauksista kulkisi tehokkaammin, tai kehittämällä muita keinoja
arvaamattomien
muutostentekoa.

muuttujien

varalle,

joka

voisi

potentiaalisesti

vähentää

äkillistä
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4

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä kandidaatin työssä tutkittiin Sales & Operations Planning -prosessia ja sen kehittämistä.
Työn

alussa

asetettiin

kaksi

tutkimuskysymystä,

joihin

etsittiin

vastauksia

kirjallisuuskatsauksen ja case-tutkimuksen avulla. Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin ensin
S&OP-prosessin peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin sekä sen yritykselle tuomiin etuihin ja
hyötyihin. Kappaleen lopussa tiivistettiin olennaisimmat hyödyt, joita käytettäisiin apuna työn
myöhemmissä vaiheissa. S&OP-prosessin monimuotoisuuden vuoksi kirjallisuuskatsaus
keskittyi kahteen osa-alueeseen, jotka valittiin yhdessä case-yrityksen kanssa: kysynnän ja
tarjonnan tasapainottaminen sekä informaation jakaminen. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa
tutustuttiin S&OP-prosessissa käytettäviin ohjelmistotyökaluihin case-yrityksen näkökulmasta
sekä S&OP-prosessin kehittämiseen.
Työn ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”1. Mikä merkitys kysynnän ja tarjonnan
tasapainottamisella sekä informaation jakamisella on S&OP-prosessille ja mitä kehityskohteita
S&OP-prosessissa on yleisesti?” vastattiin kappaleissa 2.1, 2.2 ja 2.4. Kysynnän ja tarjonnan
tasapainottamiseen käytetään kuukausittaista suunnittelusykliä sisältäen useita suunnitelmia ja
ennusteita, joiden periaatteisiin ja toimintaan tutustuttiin kappaleessa 2.1. Informaation
jakamiseen liittyen kappaleessa 2.2 tutustuttiin tärkeimpiin käsitteisiin, kuten informaation
sisältöön ja laatuun, sekä informaation jakamisen osapuoliin ja hyötyihin. Kysynnän ja
tarjonnan tasapainottaminen on S&OP-prosessin tärkein funktio, jonka ansiota ovat monet
prosessista saatavat hyödyt, kuten korkeampi toimitusvarmuus, matalammat varastotasot ja
tasapainoisempi toimitusketju. Informaation jakaminen puolestaan on erittäin tärkeää kaikkien
yrityksen sisäisten ja ulkoisten osapuolten välillä, joka myös mahdollistaa S&OP-prosessin
tehokkaan toiminnan ja siitä saatavat hyödyt. Sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisella
että informaation jakamisella on siis suuri merkitys koko S&OP-prosessille. Kappaleessa 2.4
tunnistettiin kolme erilaista tyypillistä S&OP-prosessin kehityskohdetta, jotka liittyvät
pääasiassa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Nämä kehittämiskohteet ovat kysynnän
ja tarjonnan suunnittelun lukuisat haasteet, uusien tuotteiden lanseerausten tuomat haasteet sekä
fokusoinnin kehittäminen. Näitä asioita kehittämällä voidaan kehittää S&OP-prosessista entistä
tehokkaampi ja paremmin toimiva kokonaisuus.
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Työn toinen tutkimuskysymys on ”2. Mitkä ovat panimoteollisuuden näkökulmasta S&OPprosessin erityispiirteet ja hyödyt, ja mitä kehityskohteita case-yrityksen S&OP-prosessissa
on?”. Näihin erityispiirteisiin ja hyötyihin tutustuttiin kappaleessa 3.1, jossa tunnistettiin neljä
panimoteollisuuden erityispiirrettä, jotka vaikuttavat S&OP-prosessin toimintaan. Toimintaan
vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan epävarmuus, tuotteiden suuri määrä, markkinointi ja sään
vaihtelu, joihin S&OP-prosessissa täytyy erityisesti varautua toisin kuin useimmilla muilla
toimialoilla. Panimoteollisuudessa S&OP-prosessin tuomat suurimmat hyödyt ovat korkeampi
toimitusvarmuus ja matalammat varastotasot, nopeampi reagointikyky ja nopeammat
toimitukset, sekä kirkkaampi näkymä tulevaisuuden ongelmien ehkäisemiseksi. Kappaleessa
3.3 tunnistettiin kolme kehityskohdetta case-yrityksen S&OP-prosessista yhteistyössä caseyrityksen kanssa. Kehityskohtien lisäksi tunnistettiin kolme S&OP-prosessista yritykselle
saatua vahvuutta, jotka tarjosivat hyödyllistä vastakkain asettelua kehityskohteille.
Kehityskohteiksi tunnistettiin kysyntä- ja kaupallisen ennusteen ristiriidat, analyyttisten
kykyjen kasvattaminen sekä äkillinen muutostenteko. Näiden kehityskohteiden koettiin olevan
tällä hetkellä olennaisimpia case-yrityksen S&OP-prosessin kannalta ja niihin perehtymällä
voitaisiin lisätä tehokkuutta ja prosessin sujuvuutta.
S&OP-prosessin kehittäminen panimoteollisuudessa ei esitellyn teorian perusteella poikkea
merkittävästi muihin toimialoihin verrattuna. Kuten case-tutkimuksessa havaittiin, osa
kirjallisuuskatsauksessa esitellyistä tyypillisistä kehityskohteista sopi täysin myös caseyrityksen ja panimoteollisuuden tapaukseen. Vastaavasti käytännössä kaikki S&OP-prosessista
saatavat

vahvuudet

ja

hyödyt

pätevät

erinomaisesti

panimoteollisuuteen.

Usea

kirjallisuuskatsauksessa esitelty teoreettinen S&OP-prosessista saatava hyöty yhdistettiin casetutkimuksessa panimoteollisuuden vaatimuksiin, sekä tunnistettiin myös case-yrityksen
puolella vahvuuksina. S&OP-prosessin tuomat vahvuudet ovat niin teoriassa kuin casemaailmassa todistetusti hyvä keino vastaamaan panimoteollisuuden nopeasti muuttuviin
markkinoihin.
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