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hallitsemaan kuluja aiempaa tehokkaammin. Eri toimintojen kustannukset otettiin 

tarkempaan ja entistä kriittisempään tarkasteluun. Tällä tavoin pyrittiin löytämään 

kohtia, joissa toimintoja ja prosesseja pystyttäisiin tehostamaan. 
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When the recession began in begin of the year 2008, also Polar Electro started 

controlling expenses more carefully. Costs from different functions were taken under 

more accurate examination and all expenses were questioned. This way Polar tried to 

squeeze out all extra costs from functions and processes. 

 

Purpose of this Master’s Thesis was to find new solutions to information management 

and communications between Polar Electro and Geodis Wilson B.V., who is Polar’s 

logistic partner in Amsterdam distribution center. By optimizing information 

management the companies can find cost savings and improve the quality of logistic 

services.  

 

At the first phase of the examination current processes were identified and presented 

by SCOR-model standards. This way Polar has a new aspect to approach current 

logistics surrounding in Amsterdam. As a concrete outcome project came out with 

five development proposals. Based on these five proposals Polar can start changing 

procedures and further more developing processes. 
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1 JOHDANTO 

 

Diplomityössä selvitetään asiakkaan ja logistisesta alihankinnasta vastaavan yrityksen 

välisen tiedonhallinnan ja kommunikaation mahdollisuuksia toimintojen 

kehittämisessä. Kohde yrityksinä työssä toimivat Polar Electro Oy ja Geodis Wilson 

B.V., joka vastaa Polar Electron Amsterdamin jakelukeskuksen toiminnoista 

käytännöntasolla. 

 

1.1 Työn tausta 
 

Polar Electrolla tahdottiin selvittää mahdollisuuksia kehittää jakelukeskustoiminnasta 

vastaavan operaattorin ja Polar Electro:n välistä kommunikaatiota ja tiedonhallintaa. 

Nykyisen palveluista vastaavan operaattorin kanssa on tarkoitus sitoutua yhteistyöhön 

pidemmäksi aikaan, jolloin oli ajankohtaista lähteä hakemaan myös uusia 

kehitysmahdollisuuksia yhteistyön alueella. Samalla pystyttiin myös selvittämään 

sisäisten prosessien tehokkuutta ja toimivuutta nykyisessä ympäristössä. 

 

Kehittämällä toimintaa jakelukeskusoperaattorin kanssa pystytään mahdollistamaan 

joustavampi toiminta logistiikassa ja jakelukeskuksen toimintojen hallinnassa. 

Joustavuudella saavutettaisiin etuja niin logistiikan vastaavuudessa kuin laadussakin. 

Työn alkaessa Yhdysvalloista alkanut talouslama oli juuri rantautunut Eurooppaan ja 

myös Polar Electrolla lähdettiin hallitsemaan kuluja aiempaa tarkemmin. Toimintoja 

ja kustannuksia tarkasteltiin aiempaa kriittisemmin. Kommunikaation ja 

tiedonhallinnan optimoinnin avulla pystyttäisiin automatisoimaan asioita enemmän ja 

kohdentamaan resursseja tarkemmin alueille, missä säästöjä on saavutettavissa. 

 

Työn aihe löytyi yrityksessä, kun tunnistettiin käytetyt prosessit monimutkaisiksi, 

mutta ei pystytty suoraan ratkaisemaan, millä tavoin voitaisiin prosesseja oikaista. 
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Diplomityö loi mahdollisuuden tuoda ulkopuolinen näkemys tutkimaan tilannetta ja 

etsimään ratkaisuja uudesta näkökulmasta. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 

Työn tavoitteena oli alusta lähtien löytää 5-20 käytännöllistä ratkaisuehdotusta ja 

kuvata prosessit uudelleen. Muutoksia tahdottiin arvioida niiden riskien, kustannusten 

ja hyödyllisyyden kannalta. Itsessään tutkimus rajattiin koskemaan vain Polar 

Electron Amsterdamin jakelukeskusta ja siihen suoraan liittyviä toimintoja. 

Erityisesti tutkimusta lähdettiin tarkastelemaan tilaus-toimitus – prosessin 

näkökulmasta. Nämä rajaukset tehtiin, koska vain Amsterdamissa jakelukeskus- 

operointi on ulkoistettu ja jakelukeskuksen tiedonhallinnassa joudutaan käyttämään 

useampia tietojärjestelmiä. 

 

Diplomityön lisäksi olen työskennellyt Polar Electrolla noin 1½ vuotta Demand and 

supply planner – nimikkeellä, joka ei ole varsinaisesti logistiikkatiimin kanssa samaa 

toimintoa. Pystyin siis tuomaan läheltä seuranneen näkemyksen talon sisältä 

logistiikan toimintaan. Samalla pystyttiin hakemaan näkemyksiä, mitä vaatimuksia 

ulkopuolelta asetetaan logistiikalle ja erityisesti Amsterdamin jakelukeskukselle. 

 

1.3 Työn vaihteet 
 

Varsinainen työskentely jakautui neljään vaiheeseen. Alussa havaittiin, että tarvitaan 

enemmän pohjatietämystä logistiikan toiminnasta Polar Electrolla. Selvitystyö 

aloitettiin Suomessa niiltä osin, kun Suomesta käsin pystyttiin toimimaan. Opitut 

asiat kuvattiin valmiiksi tietovirtakartoiksi, jotta pystyttiin varmistumaan yhteisestä 

ymmärryksestä. Toisessa vaiheessa lähdettiin viikoksi tutustumaan itse Amsterdamin 

jakelukeskuksen toimintaan käytännön tasolla. Rajauksen mukaisesti toimintaan 

tutustuttiin lähtien sisään tulevasta materiaalista aina siihen, kun pakatut lähetykset 
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lähtevät asiakkaalle. Opitut asiat kuvattiin tietovirtakaavioiksi ja samalla mietittiin 

vaihtoehtoja, millä tavoin olisi mahdollista tehostaa toimintaa. Nousseista ajatuksista 

pyrittiin keskustelemaan jakelukeskuksen työntekijöiden kanssa, sillä 

ymmärrettävästi heiltä löytyy paras ymmärrys omasta toimialueestaan. Ajallisten 

resurssien takia ei pystytty kuitenkaan järjestämään syvällisempiä palavereja tai 

haastatteluja. Matkan jälkeen Suomessa löydetyt aiheet esiteltiin ohjausryhmälle ja 

yhteistyöllä määriteltiin prioriteetit eri vaihtoehdoille. Ohjausryhmän palavereiden 

välissä pyrittiin selvittämään implementoinnin aiheuttamat kustannukset eri 

vaihtoehdoille, sekä onko tällä hetkellä edes teknisesti mahdollista toteuttaa 

ehdotuksen mukaisia ratkaisuja. Viimeisen ohjausryhmän palaverin jälkeen, jossa 

ratkaisut lopullisesti esiteltiin yritykselle, alkoi varsinainen kirjoittamisprosessi. 

 

Projektin aikataulu oli lähtökohtaisesti joustava raportin osalta. Ainoastaan 

ratkaisujen esittämiselle määritettiin aikataulu, jotta pystyttiin varaamaan 

kustannusarviossa resursseja implementointiin. Koska projektia suoritettiin työn 

ohella, aiheuttivat erilaiset vakinaisten töiden kertymiset aina hetkellisiä katkoksia 

projektiin. Näistä kuitenkin pyrittiin selviämään tekemällä pidempiä päiviä ja 

sopimaan projektiin liittyviä palavereita aina mahdollisimman aikaisiin ajankohtiin. 

Näiden toimien avulla projekti pysyi aikataulussa ja lokakuun 2009 lopussa pystyttiin 

esittämään varsinaiset ratkaisut yritykselle. 

 

1.4 Työn rakenne 
 

Raportti rakentuu kahden teoriaosion varaan, joissa pohditaan tietovirtoja ja 

tiedonhallintaa sekä käydään läpi SCOR – menetelmää. Tietovirtojen- ja 

tiedonhallinta ovat peruskiviä, joiden tulee olla kunnossa yritysten välisessä 

toiminnassa. SCOR-malli puolestaan tarjoaa viitekehyksen, jolla pystytään 

arvioimaan nykytilaa sekä hakemaan kehitysmahdollisuuksia logistisesta 
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näkökulmasta. Näitä kahta teoriaa käyttäen pystytään myös tarkastelemaan Polar 

Electron ja Geodis Wilsonin välistä toimintaa kummankin yrityksen näkökulmasta. 

 

Empiria osa työstä keskittyy aluksi kuvaamaan nykyisiä toimintoja hyödyntäen 

SCOR-mallin mukaisia kuvaustapoja. Nykytila-analyysin perusteella prosesseista 

pyritään löytämään mahdolliset heikkoudet ja kehitysalueet. Löydettyjen 

kehitysmahdollisuuksien perusteella työssä esitetään käytännönläheisiä ratkaisuja 

toiminnan kehittämiseksi. 
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2 POLAR ELECTRO OY 

 

Polar Electro Oy on vuonna 1977 perustettu urheiluinstrumentteihin ja 

sykkeenmittausteknologiaan keskittyvä yritys. Polar Electro Oy:n perusti professori 

Seppo Säynäjäkangas ja yritys on kasvanut pienestä autotallitoiminnasta maailman 

laajuisesti toimivaksi 1200 henkilöä työllistäväksi sykkeenmittausosaajaksi. Nykyään 

tuotteita myydään nykyään 80 eri maassa 35000 jälleenmyyjän kautta.  

 

Idea mitata sykettä syntyi aktiivisena hiihtäjänä tunnetulle Säynäjäkankaalle 

ensimmäisen kerran jo vuonna 1975 hiihtoladulla. Vuonna 1977 tämä idea johti Polar 

Electro Oy:n perustamiseen ja jo vuonna 1978 lanseerattiin ensimmäinen tuote, 

Tunturi Pulser, joka oli sormen päästä sykettä mittaava laite. Ensimmäisinä vuosina 

kehitystä tapahtui vauhdilla ja jo vuonna 1979 esiteltiin ensimmäinen patentti, joka 

käsitteli sykkeenmittaamista. Muutaman vuoden päästä, vuonna 1982 Polar lanseerasi 

ensimmäisenä maailmassa langattoman sykemittarin, jota voidaan pitää 

merkittävimpänä virstanpylväänä sykkeenmittausteknologiassa. Keksintösäätiö on 

nimennyt sykemittarin viime vuosituhannen 15 merkittävimmän suomalaisen 

keksinnön joukkoon vuonna 2000. 

 

2.1 Asema markkinoilla 

 

Polar on pitkään toiminut sekä markkina- että tuoteinnovaatiojohtajana mitä tulee 

sykkeenmittausteknologiaan sekä sykkeen fysiologiseen ymmärtämiseen 

harjoittelussa. Tämä asema on pitkälti kiitosta mittavista panostuksista tutkimukseen 

ja tuotekehitykseen. Vuosien saatossa markkinoille on kuitenkin ilmestynyt haastajia, 

joita ovat mm. Suunto ja Garmin. Haastajien ilmestyminen markkinoille on 

aiheuttanut painetta tuotekehityksen aikataulujen tiivistämiseen ja tuotteiden 
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nopeampaan markkinoille saamiseen. Tämä vaikuttaa myös suoraan vaatimuksiin 

tuotannon ja logistiikan nopeaan vastaavuuteen sekä hankintatoimeen. 

 

Aiemmin varsin laajaa tuoteportfoliota on huomattavasti tiivistetty kilpailijoiden 

haukatessa osuutensa oman ydinosaamisensa segmenteiltä; Garmin GPS-seuranta 

järjestelmät ja Suunto seikkailu-urheilu. Polarilla on tarkoitus keskittyä olemaan 

johtava tuotemerkki huippu-urheilussa ja sykkeen ymmärtämisessä. Tätä kautta 

pyritään saavuttamaan myös aktiivisesti liikuntaa harrastavat kuluttajat Polarin 

sykemittareiden käyttäjiksi ja Polar tuotteiden asiakkaaksi. 

 

Panostukset huippu-urheiluun näkyvät nykyään mm. toimimisessa Kansainvälisen 

hiihtoliiton (FIS) virallisena ajanottokumppanina hiihdon maailmancupin kisoissa 

vuosina 2010-2011. Lisäksi Polar tarjoaa hiihdon tv-katsojille urheilijoiden 

reaaliaikaista syketietoa tuomaan lisää kiinnostavuutta lajia kohtaan tv-ruudun kautta. 

Toinen merkittävä huippu-urheilupanostus löytyy pyöräilyn puolelta, jossa Polarilla 

on yhteistyösopimukset useiden ammattilaistallien kanssa, sekä vahvaa näkyvyyttä 

suurimmissa pyöräilytapahtumissa kuten Ranskan ympäriajo eli Tour de France. 

 

2.2 Organisaatiorakenne 

 

Polar Electron Oy toimii matriisiorganisaatiossa, jossa perinteisten taloushallinnan, 

tuotannon ja logistiikan, markkinoinnin ja myynnin, tuotekehityksen ja hallinnon 

ohella toimivat toiminta-alueet, eli Business areas (BA). BA:n tarkoitus on pystyä 

hallitsemaan tehokkaammin tuoteportfoliota ja markkinoita. Businessalueita on 

kolme kappaletta: Sports, Solutions ja Technologies. Näistä Sports on selkeästi suurin 

ja hallinnoi kaikkien tuntemia ranteessa käytettäviä sykemittareita. Solutions 

keskittyy nimensä mukaisesti suurempien kokonaisuuksien tarjontaan ja näistä ehkä 

tärkeimpänä on urheilujoukkueille valmennuksen tueksi tarkoitettu Team2 tuote. 

Technologies alueella hallitaan Polarin valmistamia OEM tuotteita, jotka ovat siis 
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sykkeenmittausteknologiaa, mikä sijoitetaan jonkin toisen valmistajan tuotteeseen, 

esimerkiksi kuntopyörään tai soutulaitteeseen. 

 

Organisaatiota mutkistaa osaltaan Polar Electron konsernirakenne, missä Polar 

Electro Oy toimii emoyhtiönä, joka valmistaa tuotteet. Tuotteet myydään erillisten 

maayhtiöiden kautta ketjuille maissa, joissa on Polar-yhtiö ja muihin maihin 

maahantuojille keskitetysti pääkonttorin myyntiosaston kautta. Tämä rakenne 

aiheuttaa osaltaan kilpailutilanteen Polar maayhtiöiden välillä, sillä jokainen yhtiö 

pyrkii ajamaan omien asiakkaidensa etua tavoitellessaan mahdollisimman hyvää 

tulosta omalle maalleen. Läpinäkyvyys konsernitasolla on heikompi ja emoyhtiö 

puuttuu yksittäisiin ongelmatilanteisiin tarvittaessa. 

 

Logistisesti Polar toimii varsin yksinkertaisella, mutta useampia portaita sisältävällä, 

rakenteella. Tuotantolaitoksia on varsinaisesti tällä hetkellä vain yksi, joka sijaitsee 

Guangzhoussa Kiinassa (PGZ). Tehtaan yhteydessä toimii toinen jakelukeskuksista, 

joka vastaa pakkaamisesta ja lähettämisestä Pohjois-Amerikan- sekä Aasian ja 

Tyynenmeren alueella. Toinen jakelukeskus sijaitsee Amsterdamissa Schiphollin 

lentokentän vieressä (AMS). Amsterdamista käsin palvellaan Eurooppa, Pohjoismaat, 

Lähi-itä, Afrikka sekä Etelä-Amerikka. Kokonaisvolyymeiltään jakelukeskukset ovat 

lähes yhtä suuria, vaikka Amsterdam hallitseekin lukumäärällisesti suurempaa 

joukkoa maita. 

 

Toimitustenhallinnassa jakelukeskukset käyttävät kahta eri prosessia. Suurin osa 

Amsterdamin kautta hallittavista tytäryhtiöistä palvellaan automaattisin 

varastosiirroin, jolloin varastojen omistus pysyy periaatteessa emoyhtiöllä siihen asti 

kunnes tavarat käytetään maayhtiön varastosta. Osa Polar yhtiöistä ja kaikki 

maahantuojat toimivat normaalin ostoprosessin kautta, jossa tuotteet tilataan 

emoyhtiöltä ja tuotteiden omistus siirtyy samalla ostajalle. 
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Haasteita toimitusketjun rakenteessa aiheuttaa tehtaan sijaitseminen Kiinan 

tasavallassa, jonka tullikäytäntöjä voisi kuvailla länsimaiselta kantilta katsoen 

kiinnostaviksi. Tämä haaste on ratkaistu hyödyntämällä Kiinaan kuuluvaa Hong 

Kongia välivarastona. Kierrättämällä kaikki materiaali Hong Kongin kautta 

maailmalle selvitään tullimuodollisuuksista huomattavasti helpommalla. 

 

 
Kuva 1: Polar Electro jakeluketjun rakenne (Polar intranet) 

 

2.3 Tuoteportfolio 

 

Tuoteportfolion rakennetta tutkiessa huomio keskittyy lähinnä Sports-alueen 

tuotteisiin, varsinkin kun tarkastellaan asiaa Amsterdamin suunnasta. Tämä siksi, että 

lähes kaikki Technologies- ja Solution-tuotteet pakataan ja lähetetään Guangzhoun 

kautta. Kaikki OEM-tuotteet toimitetaan globaalisti suoraan Kiinasta ja Technologies 

tuotteet, kuten Team2, pakataan valmiiksi Hong Kongissa ja ainoastaan toimitetaan 

Amsterdamin kautta oikeaan maahan. 
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Sports-tuotealueen tuotteet tunnetaan yleisemmin lyhenteellä HRM (Heart Rate 

Monitor) ja ne jakautuvat kolmeen eri segmenttiin: 

• Fitness & Crosstraining: erityisesti fitness liikuntaan suunniteltuja mittareita, 

joita voi hyödyntää myös monipuolisesti muussakin liikunnassa. 

• Cycling: erityisesti pyöräilyä varten kehitettyjä mittareita. 

• Running & Multisport: erityisesti juoksemista varten kehitettyjä mittareita, 

sekä monipuoliseen liikkumiseen suunnattuja mittareita. 

 

Myyntipakkauksen sisältö jakaantuu neljään perusosaan: 

• Vastaanotin 

• Lähetin 

• Sykevyö 

• Ohjekirja: maa-aluekohtainen, jossa optimointilaskelmien perusteella 

päätetään tarvittavien versioiden määrä. Pääsääntöisesti 3-4 eri versiota 

tarvitaan. 

 

 
Kuva 2: Vastaanotin ja sykevyö + lähetin (Polar, 2010) 

 

Lisäksi pakkaukseen saattaa kuulua erilaisia lisäosia, kuten: juoksuanturi, GPS-

sensori, nopeussensori (pyöräily), poljinnopeussensori tai power output -sensori. 

Näiden osien yhdistelmiä, eli settejä HRM puolella on yhteensä noin 550 kappaletta, 

vaikka erilaisia vastaanottimia on vain noin 70 (laskien saman vastaanottimen eri väri 

vaihtoehdot). 
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3 INFORMAATIO JA TIEDONHALLINTA 

 

Tietovirroista ja tiedonhallinnasta puhuttaessa mielletään ensisijaisesti kyseessä 

olevan informaatio- ja teletekniikka. Tietotekniikkaa pystytäänkin hyödyntämään 

logistiikassa ja muissa toiminnoissa tehokkaasti auttamaan lyhentämään välimatkoja 

eri toimipaikkojen ja eri yritysten välillä. Ei pitäisi kuitenkaan unohtaa, että 

tiedonhallinnassa on kyse myös monesta muusta tekijästä, joiden toiminnan tulee olla 

kunnossa ennen kuin tietoteknisten ratkaisujen kokonaistehokkuus pystytään 

hyödyntämään. Tietotekniikka on siis vain yksi teknologia muiden joukossa ja se 

tarvitsee tukevia teknologioita toimiakseen. (Karrus, K. 2005. s.330–336) 

 

Ymmärtääksemme tiedonhallintaa paremmin on se jaoteltava pienempiin 

kokonaisuuksiin ja edelleen pohdittava näiden kokonaisuuksien merkityksiä ja 

liitoksia muuhun ympäristöön. Käytännössä käsitteen jaottelu pienempiin 

kokonaisuuksiin selittää myös eri näkökulmat, josta tiedonhallintaa sekä 

informaatiota tarkastellaan. (Karrus, K. 2005. s.330–336) 

 

Choon esittämää yleistä tiedonhallinnanjaottelua voidaan pitää varsin 

organisaatiolähtöisenä näkemyksenä, koska ulkoisia resursseja ja haasteita ei 

jaottelussa oteta huomioon erillisinä osa-alueina. Choo myös huomioi yleisen mallin 

puutteet ja tähdentää, että informaation ja tiedonhallinta on myös pitkälti tieto-taidon 

ja tietämyksen hallintaa. (Choo, C. W. 1998. s.9–10) 

 

 
Kuva 3: Tiedonhallinta . (Choo, C. W. 1998) 
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Vuonna 1948 Norbert Wiener on todennut: ”Ryhmällä voi olla enemmän tai 

vähemmän ryhmäinformaatiota kuin sen yksittäisellä jäsenellä. Ryhmä ei-sosiaalisia 

eläimiä, väliaikaisesti yhtyeenkoottuna, hallitsee hyvin vähää ryhmäinformaatiota, 

vaikka sen yksittäisillä jäsenillä olisi paljon informaatiota hallussaan yksilönä. Tämä, 

koska muu ryhmä ei huomioi yksilön toimintaa, eikä toimi niin, että informaatio 

välittyisi edelleen muille ryhmässä.”. Wienerin toteamus ilmentää ryhmän tarvetta 

hallita informaatiota, jotta jokaisen sen jäsenistä käytössä olisi mahdollisimman 

paljon tietoa. (Choo, C. W. 1998. s.23) 

 

3.1 Informaatioympäristö 

 

Makroympäristössä tiedonhallinta voidaan nähdä lähinnä kaaoksena, jota säätelee ja 

turvaa laki. Media hallitsee tiedon välitystä ja yrityksen tiedonhallinnan tehtäväksi jää 

suojata yritystä epätoivotulta informaatiolta. Mikroympäristössä yrityksen 

tiedonhallinnan asema muuttuu kaaoksen hallinnasta enemmän suuntaan jossa 

hallitaan yrityksen ja sidosryhmien välistä kommunikaatiota ja tiedon jakamista.  

 

Nykyinen toimintaympäristö asettaa yritykselle monenlaisia vaatimuksia, joihin 

tiedonhallinnan on yhtenä osana pystyttävä vastaamaan. Tällaisia vaatimuksia ovat 

muun muassa: 

• nopeampi teknologian kehittyminen 

• lyhenevät tuotteiden elinkaaret 

• suurempi taloudellinen paine 

• kasvava keskinäisriippuvuus kansallisista markkinoista 

• kilpailun aiheuttaman paineen kasvu 

(Grochla, Szyperski. 1975. s.31) 
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3.2 Informaatio ja tiedonhallinta organisaatiossa 

 

Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana havaittiin, että yritykset eivät olekaan vain 

itsenäisiä kokonaisuuksia, vaan myös niiden ympäristöllä on kasvava vaikutus niiden 

toimintaan. Aldrichin ympäristöteorian mukaan ympäristöllä on kolme erilaista roolia 

yrityksen kannalta: 

• Tiedonlähde 

• Resurssi 

• Muutoksen tuoja 

Tiedonlähde roolia mietittäessä Dill totesi vuonna 1958, ettei ympäristöä tulisi 

niinkään tutkia joukkona muita tietojärjestelmiä, vaan enemminkin nähdä saataville 

tulevana informaationa, jota organisaatio pystyy edelleen hyödyntämään omassa 

oppimisessaan. Myöhemmin tätä väittämää on tutkittu Briteissä ja havaittu, että 

yritysten vaikutus ympäristöön on huomattavasti pienempi kuin ympäristön vaikutus 

yrityksiinsä. Tutkituissa tapauksissa havaittiin yrityksen organisaatiorakenteen 

muuttuvan ympäristön mukana. (Choo, C. W. 1998. s.2–5) 

 

Talouskasvu on selkeästi muuttanut organisaatioiden tyyppiä. Entisistä 

linjaorganisaatioista, jossa informaatio kulki vain johtolinjaa pitkin, on siirrytty 

monimutkaisempiin organisaatiomalleihin missä tiedonvälitykselle asetetaan aivan 

uudenlaisia vaateita. Organisaatiot ovat alkaneet korostaa tiedonjaossa 

moniarvoisuutta, jolloin tietoa voidaan jakaa myös horisonttaallisesti organisaatiossa. 

Tämä edelleen mahdollistaa tiimi-perusteisen työskentelyn ja lisää tehdyn työn 

tuottavuutta. (Grochla, Szyperski. 1975. s.31) 

 

Nykypäivänä työntekijöiden aika kuluu yhä enenevissä määrin informaation 

käsittelyyn, oli kyseessä sitten analyytikko tai ammattiautoilija. Informaation 

käsittely muodostaa yrityksille myös merkittävän kuluerän, mikä on aina ollut 

olemassa, mutta nykypäivänä on pyritty myös eriyttämään omaksi 

kustannuspaikakseen. Kustannukset tuovat vaateen tuloksesta. (Cook, M. 1993. s.1) 
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3.2.1 Organisaation oppiminen 

 

Organisaation tehokkuuden ja toiminnan kannalta oppiminen näyttelee merkittävää 

osaa kokonaisuudessa. Oppimiskokemukset ja niiden havaitseminen ovat keskeisiä 

elementtejä koetuissa haasteissa. Oppimiskokemukset ovat kuitenkin huonoja ja 

merkityksettömiä, mikäli niitä ei osata dokumentoida ja jakaa edelleen. Näin 

tiedonhallinnalla ja sen tuomisella käyttäjiään lähelle on merkittävä rooli 

organisaation oppimisessa. 

Oppimisen voi yksinkertaistaa neljä vaihetta sisältävään sykliin: 

• tunnistaminen 

• käsittelykyky 

• tulkinta 

• sopeutuva käyttäytyminen 

Näistä vaiheistaa käsittelykyky ja tulkinta hyödyntävät jo olemassa olevaa muistia 

sekä vievät muistiin uusia asioita ennen kuin sopeutuvan käyttämisen kautta opittua 

asiaa hyödynnetään. (Choo, C. W. 1998. s.18–19) 

 

 
Kuva 4: Tiedonhallinnan oppimisprosessi . (Choo, C. W. 1998) 

 

Organisaatioajattelussa oppimissykli pystytään muuttamaan prosessiajattelun 

mukaiseen muotoon, missä oppimissyklistä tulee tiedonhallinnan oppimisprosessi. 

Prosessi lähinnä tarkentaa yleistä oppimissykliä tuoden mukaan tiedonhallinnallisia 

osia ja termejä. Organisaatio pystyy tiedostamaan tiedon tarpeitaan ja tämän jälkeen 

toimimaan siten, että havaittu informaatiotarve saadaan täytettyä. Käsittelykykyä 
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organisaatiossa edustavat tiedonhallintapalvelut, jotka tarjoavat niin työkalut kuin 

jakelukanavan informaation saattamiseksi varastoon sekä edelleen jakelun muulle 

organisaatiolle. Uuden informaation hyödyntämisen kautta älykkäässä organisaatiossa 

tulisi pystyä havaitsemaan oppivaa käyttäytymistä ja edelleen havaita uusia 

informaation tarpeita. (Choo, C. W. 1998. s.24–25) 

 

3.2.2 Johtamisen asettamat vaatimukset 

 

Johtaja on organisaatiossa aina avainasemassa muutostilanteessa. Muutos voi olla 

vielä kehitysehdotuksen muodossa tai valmiina projektina, minkä toteuttamisesta 

johtavassa asemassa oleva henkilö on vastuussa. Muutostilanteisiin liittyy vahvasti 

tarve tehdä oikeita päätöksiä ennen muutoksesta päättämistä ja varsinkin muutoksen 

toteutuksen aikana. Vahva päätöksenteko tarvitsee tuekseen oikeaa informaatiota. 

Oikeellisen informaation saatavuuden varmistamiseksi tulee raportointijärjestelmät 

suunnitella sellaisiksi, että tarvittava tieto on saatavilla yksinkertaisesti selkeässä 

muodossa. (Watson, R. 1996. s.47) 

 

Raportointijärjestelmät ovat kuitenkin vain yksi osa sitä informaatiojärjestelmää, jota 

johtajat ja päälliköt haluavat hyödyntää. Suurin osa johtavassa osassa olevista 

henkilöistä käyttää suurimman osan työpäivästään keskustellen ihmisten kanssa 

puhelimessa, kasvokkain tai sähköpostin välityksellä. Suorat keskusteluyhteydet 

tarjoavat paremman kokonaistuntuman siihen, mitä yrityksessä on tapahtumassa. 

Johtajat luovat itselleen keskusteluverkostoja yrityksen sisällä, ja mitä korkeammalla 

he ovat organisaatiossa, sitä syvemmäksi heidän verkostonsa muodostuu. (Watson, R. 

1996. s.47–48) 
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3.3 Informaatio osana strategiaa 

 

1970-luvalla alettiin ensimmäisen kerran tutkia yrityksen strategian ja 

logistiikkastrategian välistä yhteyttä ja riippuvuussuhdetta. Oli selvää että yrityksen 

strategian ja logistiikkastrategian välillä oli selviä kytköksiä, jotka liittyivät niinkin 

merkittäviin tekijöihin kuin uuden tehtaan maantieteellisen sijainnin määrittämiseen 

tai tuoteportfolion hallintaan. Vuonna 1994 Robeson, yms kuvasivat 

logistiikkastrategian nelitasoisena pyramidina, jossa ylimpänä on strateginen taso, ja 

alempana seuraavat rakenteellinen taso ja toiminnallinen taso. Alimpana sijaitsee 

toteutustaso, jonka yhtenä osa-alueena määritetään tietojärjestelmät. 

Tietojärjestelmien voidaan ymmärtää sisältävän myös termit informaatio ja 

tiedonhallinta sekä tietoverkostot. (Karrus, K. 2005. s.365–366) 

 

 
Kuva 5: Logistiikkastrategia (Karrus, K. 2005) 
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Tietojärjestelmillä ei laajassa mittakaavassa ole kovin merkittävää roolia 

tarkasteltaessa logistiikkastrategiaa. Strategian ylemmällä tasolla verkostoa 

suunniteltaessa havaitaan tietoverkkojen ja – järjestelmien merkitys, kun pyritään 

nykytrendin mukaiseen mahdollisimman suppeaan verkostoon, jossa integrointi on 

pyritty viemään mahdollisimman pitkälle. Vain suunnittelemalla oma tiedonhallinta- 

ja tietojärjestelmätaso mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti, pystytään 

valitsemaan ja integroimaan logistiset partnerit osaksi tehokkaasti toimivaa 

verkostoa. (Karrus, K. 2005. s.366–367) 

 

3.4 Arvoketjuajattelu 

 

Porterin arvoketjun (1985) mukaisesti toiminnot jaotellaan perustoimintoihin ja 

tukitoimintoihin. Perustoimintoja ovat: tulologistiikka, operaatiot, lähtölogistiikka, 

myynti ja markkinointi sekä huolto. Tukitoimintoihin lukeutuvat mm: hankintatoimi, 

tekniikan kehittäminen, inhimillisten voimavarojen hankinta ja yrityksen 

infrastruktuuri. Tiedonhallinta mielletään usein juuri osaksi yrityksen 

infrastruktuuria, missä tieto on pyritty keräämään muutamaan yhteiseen arkistoon ja 

tietokantaa. Porterin näkemyksen mukaan tiedonhallinta pystytään kuitenkin 

näkemään yhtenä osana logistiikkaa lisäarvoa tuottavana toimintona yritykselle. 

Myöhemmin vuonna 1994 Kotler on osoittanut, että arvoketjun logiikkaa pystytään 

hyödyntämään markkinoinnin tarkoituksiin. Kotlerin havainnot siis vahvistavat 

tiedonhallinnan merkitystä yhtenä osana lisäarvoa tuottavasta toiminnasta yrityksessä. 

(Gattorna & Walters. 1996. s.99–101) 

 

Arvoketjuajattelu siis osaltaan vahvistaa Robesonin esittämän logistiikka-

strategiapyramidin paikkaansa pitävyyttä ja ennen kaikkea tietojärjestelmä-

suunnittelun asemaa yhtenä osana, ei vain logistiikkastrategiaa, vaan koko yrityksen 

strategiaa. 
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Kuva 6: Porterin arvoketju (Karrus, K. 2005) 

 

3.5 Informaatioteknologiat 

 

Logistiikan kehittämisen kannalta erilaiset informaatioteknologiat ovat viime vuosina 

muodostuneet enenevissä määrin merkittävimmiksi. Erilaisia teknologioita on ollut 

tietysti olemassa jo vuosikymmeniä, mutta tekninen edistyminen on tuonut 

uudenlaisia tekniikoita myös logististen ratkaisujen tueksi. (Karrus, K. 2005. s.334–

335) 

 

Mietittäessä erinäisiä logistiikkaa tukevia teknologioita muistetaan usein vaan 

modernit teknologiat, kuten tietoverkot ja toiminnanohjausohjelmistot. Ajattelua on 

kuitenkin syytä laajentaa ja muistaa myös vanhemmat perusteknologiat, mistä 

viivakoodi on hyvä esimerkki. Teknisissäkin ratkaisuissa on monta nykypäivänä 

ilmiselvää asiaa, joiden poistaminen käytöstä nykyään aiheuttaisi suoranaisen 

kaaoksen. Useiden yritysten toiminta rampaantuu vakavasti, mikäli sähköposti lakkaa 

toimimasta tai tietokantapalvelin on poissa käytöstä. Myöskään ilman 

taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmistoja ei ole mahdollista monessakaan 

yrityksessä toimia, sillä tekniikan toimivuuteen on luotettu niin vahvasti, että entiset 
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varajärjestelmät on kokonaan lakkautettu. Osasyynä vanhojen järjestelmien 

lakkauttamiseen on toki se, että niille ei pystyttäisi edes haluttaessa toimimaan 

nykypäivän logistiikkaympäristössä. (Karrus, K. 2005. s.334–367) 

 

Nykyisten tekniikoiden menestyksen takana on erittäin pitkälle viety standardointi ja 

fakta, että ne on suunniteltu mahdollisimman laaja-alaisesti käytettäviksi. 

Standardoinnista yhtenä hyvänä esimerkkinä toimii EDI eli Electronic Data 

Interchange, minkä avulla pystytään kohtuullisella vaivalla yhdistämään jopa eri 

järjestelmiä yritysten välillä. (Karrus, K. 2005. s.334–367) 

 

3.5.1 Ohjelmistotekniikat 

 

Informaatioteknologia tarkoittaa useassa tapauksessa informaatiojärjestelmää eli 

tutummin ohjelmistoa. Vuosien saatossa ohjelmistot ovat kehittyneet yksinkertaisista 

taulukkolaskennoista monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, missä yrityksen eri 

toimialueille on räätälöitynä omat kokonaisuutensa. Tietokonejärjestelmien etuna 

voidaan erityisesti pitää nopeutta ja tarkkuutta, millä ne pystyvät toimittamaan 

informaatiota haluttuun paikkaan. (Avison & Fitzgerald. 1995. s.1-3) 

 

Nykyään ohjelmistojärjestelmät sisältävät paljon muutakin kuin vain tekstiä ja lukuja. 

Järjestelmän vaatimuksiin saattaa sisältyä mahdollisuus tallentaa niin ääntä, kuvaa 

kuin videotakin pelkän tekstin lisäksi. Kaikki täytyy voida muuttaa digitaaliseen 

muotoon ja olla edelleen nopeasti saatavilla tarvittaessa. (Avison & Fitzgerald. 1995. 

s.1-3) 

 

Aiemmassa kappaleessa todettiin, että ohjelmistot ovat pitkälle räätälöityjä ratkaisuja, 

mutta silti kaikista yrityksistä löytyy sama perusrakenne, mihin järjestelmiä tarvitaan 

käsittelemään tietoa. Näitä toimintoja ovat mm. palkanlaskenta, laskutus, projekti-

suunnittelu ja päätöksentekojärjestelmät. Lisäksi tietyiltä aloilta löytyy erikoistuneita 
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ohjelmistoja, joiden perusrakenne on kuitenkin soveltuvampi useampaankin 

tehtävään. Tällainen ohjelmisto voisi olla vaikka lentoyhtiön paikanvarausjärjestelmä, 

mitä voi käyttää yhtä hyvin rautatieyhtiö kuin lentoyhtiökin. (Avison & Fitzgerald. 

1995. s.1-3) 

 

3.5.2 Tietoturva 

 

Tietoturvallisuus on merkittävä osa myös yritysten tiedonhallintaa sekä koko 

organisaation toimintaa. Käytännössä tietoturvalla tarkoitetaan pyrkimystä suojata 

tietoa, järjestelmiä ja palveluita ulko- ja sisäpuolelta tulevilta hyökkäyksiltä 

hallinnollisilla ja teknisillä toimenpiteillä. (Tietoturvalliseen yhteiskuntaan. 2009) 

 

Tietoturva perustuu kolmeen päätavoitteeseen: 

� Luottamuksellisuus: tietoon pääsevät käsiksi ainoastaan ne henkilöt, keillä on 

oikeus käyttää kyseistä tietoa. Henkilöille määritetään oikeudet käsitellä 

tietoa, olivat ne sitten luku-, kirjoitus-, tai tuhoamisoikeuksia. Tärkeää 

luottamuksellisuudessa on hallita ja valvoa tehokkaasti kenelle oikeuksia 

annetaan ja miten niitä käytetään. 

� Eheys: tieto on muuttumatonta. Voidaan siis luottaa, että järjestelmästä 

löytyvä tieto on pysynyt muuttumattomana. Se, että onko tieto oikeaa, riippuu 

täysin siitä, millaista tietoa järjestelmään on syötetty. Eheä järjestelmä tuottaa 

juuri niin hyvää informaatiota, kuin sinne on syötetty. 

� Saatavuus: tieto on niiden henkilöiden ja järjestelmien käytettävissä, jotka sitä 

tarvitsevat. Tietoon on päästävä käsiksi nopeasti ja helposti. Saatavuuden 

nopeudellakin on siis huomattava merkitys sen laatuun. 

(Jäppinen, P. 2009) 

 

Tietoturvaa pystytään myös jakamaan eri osa-alueisiin, mikä tulee ottaa huomioon, 

kun organisaation tietoturvallisuutta suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan: 
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� Hallinnollinen ja organisatorinen tietoturvallisuus 

� Henkilöstöturvallisuus 

� Fyysinen turvallisuus 

� Tietoliikenneturvallisuus 

� Laitteistoturvallisuus 

� Ohjelmistoturvallisuus 

� Tietoaineistoturvallisuus 

� Käyttöturvallisuus 

(Tietoturvalliseen yhteiskuntaan. 2009) 

 

Teknologian näkökulmasta katsottuna tietotekniikka on tuonut paljon uudenlaisia 

uhkia tieturvan osalta. Nykyään kun kaikki informaatio on digitalisoituna ja 

yhdistettynä verkkoon, on paljon helpompaa suorittaa myös tietoturvamurtoja 

huomaamatta, tai pelkästään aiheuttaa suoranaista haittaa kilpailijan toiminnalle 

tuhoamalla tietoja ja levittämällä viruksia. Yritysten ja organisaatoiden onkin siis 

varauduttava erilaisia ilkeämielisiä ohjelmistoja, viruksia, matoja, troijalaisia, 

rootkittejä ja muita vastaan suojaamalla omat laitteensa ja verkkonsa mahdollisimman 

tehokkaasti virustorjantaohjelmistoilla sekä palomuureilla. (Jäppinen, P. 2009) 

 

3.5.3 Prosessin kuvausmenetelmät 

 

Tietovirtakaavioiden tarkoitus on kuvata halutulla tarkkuudella kohdealueen 

prosesseja eli kaikkia toimintoja, osatoimintoja ja tehtäviä. Kuvauksissa huomioidaan 

myös tarvittavat tietovarastot sekä prosessiin liittyvät sidosryhmät. Käytännössä 

prosessien kuvaamisessa puhutaan tasoista, jotka yleisten normien mukaan 

määritelty. 0-taso on ylin taso ja kuvaa prosessia sidosryhmätasolla. 1-tasolla 

kuvataan toiminnot ja tämän jälkeen tulevat tasot keskittyvät tarkentamaan 

tehtävätason kuvauksia. (Haikala & Märijärvi. 1998. s.141–144) 
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Tunnetuin tietovirtamalli lienee Yourdonin kaavio eli SA-malli (Structured Analysis). 

Tämä malli on esitelty ensimmäisen kerran jo 1970-luvulla ja sitä on myöhemmin 

laajennettu useammilla erilaisilla lisäyksillä. Näitä lisäyksiä ovat muun muassa 

suunnittelumenetelmä SD (Structured design), minkä avulla voidaan määrittää 

funktioiden välisiä kutsusuhteita ja parametrien välitystä sekä reaaliaikajärjestelmien 

määrittelyyn suunniteltu RT (Real Time). SA-mallin lisäksi yleisesti on käytetty 

myös Gane-Sarson -menetelmää eli SSA-mallia sekä Hatley-Pirbhaid -notaatiota. 

Näiden käyttö on kuitenkin verrattain vähäistä verrattuna SA-malliin. (Haikala & 

Märijärvi. 1998. s.141–156) 

 

SA-mallin lukeminen on varsin yksinkertaista kun tuntee käytettävät symbolit. 

Pääasiassa käytettäviä symboleita on ainoastaan kolme kappaletta (kuva 7) ja niiden 

sekä tietovirtanuolien avulla pystytään kuvaamaan varsin tehokkaasti suurinta osaa 

prosesseista. Nuolet osoittavat mihin suuntaan tieto kulkee ja lisäämällä nuolien 

yhteyteen selitykset kerrotaan mitä tietoa kyseisessä tietovirrassa kulkee. (Haikala & 

Märijärvi. 1998. s.141–156) 

 

 
Kuva 7: Tietovirtakaavion symbolit (Haikala & Märijärvi. 1998) 

 

 

Tietovarasto Prosessi Sidosryhmä 
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4 TOIMITUSKETJUN ARVIOINTI JA MITTAMINEN 

 

Kaikenlaisen yritystoiminnan keskeinen tavoite on tehokkuus ja tuloksen tavoittelu. 

Tämä ajattelu ulottuu yrityksen kaikkiin toimintoihin mukaan lukien logistiikka ja 

tuotanto. Porterin aatteen mukaan logistiikka ja tuotanto eivät ole pelkkä kuluerä, 

vaan lisäarvoa tuottavaa toimintaa. Pystyäkseen kehittämään toimintaa tulee sitä 

pystyä mittamaan. Toimitusketjun osalta mittaaminen usein keskittyy määrään ja 

nopeuteen, mutta myös kustannus- ja laatumittarit tulisi huomioida. (Karrus, K. 2005. 

s.169) 

 

4.1 Supply-Chain Council 

 

Supply-Chain Council eli SCC on vuonna 1996 perustettu foorumi, joka tähtää 

optimaalisen toimitusketjumallin luomiseen. Voittoa tavoittelemattoman foorumin 

ovat perustaneet yhdessä Advanced Manurfacturing Research (AMR), Business 

Consultance agency Pittiglio, Rabin, Todd & McGrath (PRTM) sekä 54 itsenäistä 

yritystä. Kolmentoista olemassaolovuotensa aikana Foorumi on kasvanut yli 1000 

yritystä, tutkimuskeskusta ja valtiollista organisaatio ympärimaailman käsittäväksi 

yhteenliittymäksi. SCC kehittämät metodologia-, diagnostiikka- ja benchmarking -

työkalut ovat tähän mennessä auttaneet tuhansia yrityksiä tehostamaan 

logistiikkaansa ja toimitusketjun suorituskykyä. Foorumiin kuuluvat yritykset ja 

yhteisöt eivät varsinaisesti joudu maksamaan jäsenyydestään kovin paljoa, sillä 

jäsenmaksujen tarkoitus on ainoastaan kattaa foorumin toiminnan pyörittämiseen 

menevät kulut.(Supply Chain Council. Overview) 

 

SCC pyrkii jatkuvasti kehittämään tarjoamiaan työkaluja sekä kouluttamaan 

henkilöitä implementoimaan näitä työkaluja käyttöön yrityksissä. SCC työkalujen 

avulla jäsenyritykset ovat pystyneet nopeasti ylittämään toimitusketjun kehittämisen 
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ensimmäisen ongelman; prosessien tunnistaminen ja niiden kehitystarpeen arviointi. 

Huolimatta seikasta, että SCC menetelmät on kehitetty palvelemaan toimitusketjua 

kokonaisuutena, toimittajalta aina loppuasiakkaaseen saakka, pystytään työkaluja 

soveltamaan myös yrityksen sisäisen logistiikan kehittämiseen. (Supply Chain 

Council. Overview) 

 

4.2 SCOR 

 

SCC keskeisin työkalu on kuitenkin Supply Chain Operations Reference Model eli 

SCOR. SCOR-malli on viitekehys, joka kokoaa yhteen työkaluja ja keinoja 

toimitusketjun kehittämiseen. Suomessa SCOR-mallin ylläpitoon ja kehittämiseen 

keskittyy Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY. SCOR –malli tarjoaa myös 

arviointialustan eli SCORcard:in, jolla jäsenyritykset voivat määrittää oman 

suorituskykynsä ja verrata sitä SCC tietokannoista löytyviin muiden jäsenyritysten 

tuloksiin. Näin voidaan auttaa yrityksiä löytämään itsensä kannalta parhaat 

vaihtoehdot, joiden kanssa benchmarking:ia kannattaa tehdä, ei ainoastaan kahden 

yrityksen välillä, vaan myös toimialasektoreiden kanssa. (Supply Chain Council. 

Overview)(SCOR 9.0 Overview Booklet. 2008) (Poluha, R. 2007. s.50-51) 

 

SCOR-mallia käytetään pääsääntöisesti kolmessa eri tapauksessa. Tällaisia tapauksia 

ovat: 

• Toimitusketjun suorituskyvyn potentiaalin arviointi ja mittaaminen. 

• Logistiikkapartnereiden analysointi ja optimointi läpi toimitusketjun. 

• Soveltuvien kohtien määrittäminen ohjelmistojen hyödyntämiselle. 

Mahdollistaaksemme SCOR-mallin mukaisen toiminnan, tulee toimitusketjun viisi 

perusluonteista prosessia pystyä kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti. 

Neljä suorittavaa pääprosessia on yleensä helppo tunnistaa. Ensimmäisenä on 

hankinta, jota seuraa tuotanto ja valmistus. Näiden jälkeen materiaaleille ja tuotteille 

tulee järjestää toimitus ja palautusmahdollisuus. Näistä neljästä siis käytännössä 
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syntyy asiakas–toimittaja – ketju, minkä perusteella voidaan muodostaa viides 

prosessi eli suunnittelu. (Poluha, R. 2007. s.50–51) 

 

Kaikessa toiminnan kehittämisessä on tärkeää määrittää ne mittarit, joita käytetään 

toiminnan nykytilan arviointiin. Yhteisesti sovittujen mittareiden avulla pystytään 

kahden yrityksen, tai yrityksen ja toimialan, välistä tehokkuutta mittaamaan 

johdonmukaisesti. SCOR:ia varten SCC on koonnut jäseniensä keskuudesta listan 

parhaiksi tunnistetuista metodeista, eli Best Practices – listan, joka on liitetty osaksi 

mallia. Myöhemmin malliin on myös lisätty järjestelmävaatimukset erilaisia 

ohjelmistoja varten. Järjestelmävaatimusten tarkoituksena on auttaa ymmärtämään 

Best Practices metodien vaatimukset yrityksen infrastruktuurilta. (Poluha, R. 2007. 

s.50–51) 

 

4.2.1 SCOR-mallin rakenne prosesseina 

 

Aiemmassa kappaleessa olemme määrittäneet toimitusketjun ylimmän tason prosessit 

eli: suunnittelu (Plan), hankinta (Source), valmistus (Make), toimitus (Deliver), 

palautus (Return). Ylin taso on mallissa yleisluonteisin ja sitä voi sellaisenaan 

soveltaa lähes minkä tahansa yrityksen tarpeisiin. Painopiste ylimmällä tasolla on 

valmistusprosessi, mikä on varsin yksinkertaista ymmärtää. (Löfgren, Winqvist, 

Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Viiden pääprosessin rinnalla on mahdollista määrittää kolme prosessia, jotka 

määrittävät toimitusketjun toiminnan hieman erilaiselta näkökannalta.  

• Suunnittelu: suunnittelu on kaikessa toiminnassa avainelementti tehokkuuden 

kannalta. Muuta toimintaa pystytään toki pyörittämään ilman suunnittelua, 

mutta tulosten tehokkuus ei kestä vertailua. Suunnittelun tarkoituksena onkin 

luoda tasapainoa ja näkyvyyttä läpi ketjun. Vain tehokkaan suunnittelun 

avulla on mahdollista saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. 
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• Suorittaminen: kysyntä tai suunnitelma toimii laukaisevana tekijänä toiminalle 

toimitusketjussa. Toiminta voi olla niin komponenttien hankintaa kuin valmiiden 

tuotteiden toimittamista jakelukeskukseen. Tunnusomaista suoritusprosessille on 

kuitenkin kaikenlainen toiminta, jossa materiaali liikkuu ketjussa eteenpäin. 

• Mahdollistaminen: yrityksessä toimii taustalla paljon erilaisia tukitoimintoja, 

joiden tehtävänä on turvata pääprosessin toimivuus. Yleisesti Suomessa nämä 

tunnetaan hallintona tai infrastruktuurina. Mahdollistaminen on prosessina se, 

mihin suunnittelu ja suorittaminen tukevat. 

(Poluha, R. 2007. s.51–52) 

 

 
Kuva 8: SCOR-prosessimalli Löfgren, P., Winqvist, B., Pajunen-Muhonen, H. 2003) 

 

Toisella prosessitasolla malli jakaa ylemmän tason prosessit eri kategorioihin, mitkä 

mahdollistavat yrityksen prosessien konfiguroimisen tarkemmin määritellyn 

strategian mukaisiksi. Koska SCOR on kansainvälinen malli, on parempi käsitellä 

prosessitasomallin termit niiden englanninkielisillä nimillä. Seuraavaan listaukseen 

on koottu kaikki viisi ydinprosessia jaoteltuna mallin toiselle tasolle. 

 

• P1 – Plan Supply Chain / Suunnittele toimitusketjua 

• P2 – Plan Source / Suunnitele hankintaa 

• P3 – Plan Make / Suunnittele valmistusta 
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• P4 – Plan Deliver / Suunnittele toimituksia 

• P5 – Plan Return / Suunnittele palautuksia 

 

Hankinta 

• S1 – Source Stocked Products / Hanki varasto-ohjautuvasti 

• S2 – Source Make-to-Order Product / Hanki tilausohjautuvasti 

• S3 – Source Engineer-to-Order Products / Hanki suunnitteluohjautuvasti 

 

Valmistus 

• M1 – Make-to-stock / Valmista varastotuotteita 

• M2 – Make-to-order / Valmista tilaustuotteita 

• M3 – Engineer-to-Order / Valmista suunnitelutuotteita 

 

Toimitus 

• D1 – Deliver Stocked Product / Toimita varastotuotteita 

• D2 – Deliver Made-to-Order Product / Toimita tilaustuotteita 

• D3 – Deliver Engineered-to-Order Products / Toimita suunnittelutuotteita 

• D4 – Deliver Retail Products / Toimita vähittäismyyntituotteita 

 

Palautus; sekä Source Return (SR) että Deliver Return (DR) 

• SR1/DR1 – Return Defective Products / Palauta viallisia tuotteita 

• SR2/DR2 – Return MRO Product / Palauta huollettavia tuotteita 

• SR3/DR3 – Return Excess Product / Palauta ylimääräisiä tuotteita 

(SCOR 9.0 Overview Booklet. 2008)(Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Yllä olevasta jaottelusta nähdään, että tuotteet jakautuvat kolmeen erilaiseen ryhmään 

sen perusteella, mikä logistinen strategia on valittu. Nämä kategoriat ovat tietenkin: 

Varastotuotteet (S1, M1, D1), tilaustuotteet (S2, M2, D2) ja tilausta vastaan 

suunnitellut tuotteet (S3, M3, D3, D4). (SCOR 9.0 Overview Booklet. 2008) 
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Kolmannella tasolla mallissa jatketaan prosessikuvausten tarkentamisten 

prosessielementti tasolle, missä tarkemmin määritellään kuvattavaa aihetta. 

Tarkoituksena on määrittää prosessielementit siten, että niiden lähtötiedot sekä 

ulosanti pystytään näkemään konkreettisesti. Kolmannella tasolla mukaan tulevat 

myös Best Practice – määritelmät, joista saadaan hyvää apua oman toiminnan 

kehittämiseen. SCC:n mukaan tasolla voidaan hienosäätää toimitusketjun strategiaa. 

(SCOR 9.0 Overview Booklet. 2008) 

 

Kolmas taso on viimeinen SCOR-malliin sisällytetty taso ja alemmat tasot on 

tarkoituksella jätetty mallin ulkopuolelle. Alempia tasoja on kuitenkin määritelty 

yleisellä tasolla ja jokainen yritys pystyy määrittelemään sisällön omien prosessiensa 

piirteiden mukaan. Tasolla neljä määritellään prosessielementin sisältämät tehtävät, 

jotka edelleen tarkennetaan toimintamääritelmiksi tasolla viisi. Tasot neljä ja viisi 

ovat juuri ne tasot, millä yleisimmin yrityksissä kuvataan ja määritellään prosessit 

työohjeita varten. SCOR-mallissa työohjeita vastaa kuudes taso. (SCOR 9.0 

Overview Booklet. 2008) 

 

4.2.2 SCOR-mallissa mittaaminen 

 

Prosessiviitemallina SCOR määrittelee myös mittaamiseen käytetyt suorituskykyä 

kuvastavat tunnusluvut sekä mittarit vastaavalla tavalla kuin itse prosessitkin. Nämä 

suorituskyvyntunnusmerkit on jaoteltu viiteen eri luokkaan ominaisuuksiensa 

perusteella. Luokat ovat: luotettavuus (reliability), vasteaika (responsiveness) 

joustavuus (flexibility), kustannus (cost) sekä omaisuus (assets). Mittareita ei ole 

nimenomaisesti osoitettu millekään tietylle prosessitasolle, mutta on selkeästi 

havaittavissa että vastaavuus ensimmäisen tason prosessien kanssa on olemassa. 

Alemmilla tasoilla mittarit erikoistuvat vastaamaan kyseisen prosessitason 

ominaisuuksia. (Poluha, R. 2007. s.57–58) 
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Ylimmän tason mittarit muodostavat yleensä korkeamman tason mittauksia, mitkä 

eivät kerro minkään yksittäisen prosessin tehokkuudesta, vaan kuvaavat enemmin 

koko toimitusketjun tehokkuutta. Mittausta suoritettaessa on syytä huomioida, 

etteivät tulokset ole suoraan vertailukykyisiä kahden eri strategialla toimivan 

toimitusketjun välillä. Esimerkkinä erilaisista strategioista voidaan pitää vahvasti 

merikuljetuksiin ja muihin vastaaviin kuljetustapoihin luottava ketju, mikä pyrkii 

kaikin keinon minimoimaan kustannuksia. Toisessa ketjussa puolestaan voidaan 

pyrkiä turvaamaan toimitusten oikeaaikaisuus kustannuksista välittämättä. Nämä 

ketjut hyödyntävät erilaisia strategioita, joten myös suorituskykymittareiden tulokset 

voidaan selittää strategia- valinnoilla. Tehokkaampaa on siis verrata omaa 

toimitusketjua toiseen sellaiseen toimitusketjuun, mikä käyttää samaa strategiaa. 

(SCOR 9.0 Overview Booklet. 2008) 

 

Taulukossa 1 on esitetty SCOR versio 9 mukaiset ensimmäisen tason 

tunnuslukumittarit. Mittareiden nimitykset on taulukkoon suomennettu, mutta 

tunniste ID viittaa englanniksi olevaan tunnusmerkkiin. (SCOR 9.0 Overview 

Booklet. 2008) 

 

Taulukko 1:SCOR tason 1 mittaustavat (SCOR 9.0 Overview Booklet. 2008) 
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Tunniste ID logiikka on vastaavanlainen kuin muidenkin tunnisteiden logiikka 

viitemallissa. ID voidaan yleistää mallilla XX.y.z, missä XX viittaa suorituskyky 

tunnusmerkkiin, y mittarin tasoon ja z yksilöi käytetyn mittarin. 

• RL = Luotettavuus / Realiability 

• RS = Reaktiokyky / Responsiveness 

• AG = Joustavuus / Agility 

• CO = Kustannukset / Cost 

• AM = Omaisuus / Assests  

(SCOR 9.0 Overview Booklet. 2008) 

 

Esimerkkinä voidaan käyttää muutamaa tapausta mallin ymmärtämiseksi. Yllä 

olevassa taulukossa on kuvattu ensimmäisen strategiatason arviointi ID:t. Toisella 

tasolla logiikka jatkuu vastaavanlaisena eli RL.2.4. on toisen tason mittari, mikä 

kertoo täydellisten olosuhteiden suorituskyvystä. Mittariston kolmannella tasolla 

logiikka myös jatkuu; CO.3.141 kuvaa suoria materiaalikustannuksia. (SCOR 9.0 

Overview Booklet. 2008) 

 

4.2.3 SCOR-mallin hyödyntäminen toimitusketjun kehittämisessä 

 

SCOR ei siis ole malli, mikä tarjoaa valmiin paketin, minkä voi vain implementoida 

toimintaan. Ennemmin tulee puhua työkalusta, joka tuo ulottuville standardoituja 

keinoja, uudenlaisia näkemyksiä ja ennen kaikkea muiden hyväksi havaitsemia 

keinoja. Otettaessa mallia käyttöön on huomioitava, ettei mallissa niinkään keskitytä 

funktioiden, eli ihmisten ja organisaatioiden toiminnan kuvaamiseen, vaan ennemmin 

kuvaamaan prosesseja ja toimintoja. (Poluha, R. 2007. s.65–66) 

 

Toimitusketjun kehittäminen keskittyy kuuteen pääalueeseen, joista SCOR-mallin 

avulla pystytään vaikuttamaan kolmeen, eli suorituskyvyn hallintaan, toimitusketjun 

prosesseihin ja käytettyyn mittaristoon. Hyvä tapa lähteä lähestymään kehitystarvetta 
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ja arvioida SCOR-mallin sopivuutta, on ottaa käyttöön jokin kehittämisen 

etenemismalleista. Alla on esitetty Compaqin käytössä ollut etenemismalli, mikä ei 

varsinaisesti tarjoa mullistavaa uutta näkemystä, mutta lisää normaaliin nykytila – 

tavoitetila – toimenpiteet muutaman erillisen kohda. (Löfgren, Winqvist, Pajunen-

Muhonen. 2003) 

 

 
Kuva 9: Toimitusketjun kehittämisen etenemismalli (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Samoin tavoin kuin kaikkien muidenkin alueiden kehitysprojekteissa lähdetään 

toimitusketjun kehittämisessä liikkeelle tehtävän määrittelyllä. Pyritään siis 

mahdollisimman tarkasti kuvaamaan mitä halutaan kehittää ja mihin suuntaan. Alue 

myös rajataan siten, että projektin laajuus on mahdollista pitää hallinnassa. SCOR 

auttaa tehtävän määrittelyssä tuomalla mukaan ylimmän tason mittareita, joiden 

avulla voidaan nähdä helpommin kehitettävät kohteet ja valita ne projektiin mukaan. 

(Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Etenemismallin varsinaisessa ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kuvaamaan 

valittua aluetta tarkemmin hyödyntäen SCOR:in määrittelemiä kuvausmalleja. 

Samalla voidaan valita tarkempia alempien tasojen mittareita mittaamaan valittua 

aluetta ja tuottamaan tehokkaampaa dataa projektin käyttöön. Nykytilan kuvauksella 

on tarkoitus antaa mahdollisimman hyvä yleiskuva sekä toimitusketjusta että 

materiaalivirroista ja ohjauksesta. Mittaristolla vastaavasti tunnistetaan ne kohdat 
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toimitusketjussa missä valitulla strategialla voidaan vielä parantaa. (Löfgren, 

Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Monissa tapauksissa toimitusketjun puutteet ja mahdollisuudet liittyvät 

yksinkertaistamiseen. Rakennettaessa uutta ja laajennettaessa vanhaa tuodaan 

toimitusketjuun usein uusia komponentteja, jotka toimivat vanhojen kanssa yhdessä, 

mutta eivät tarjoa täyttä tehokkuutta. Yhtenäistämällä ketjun rakennetta ja poistamalla 

ylimääräisiä välivaiheita saavutetaan monesti huomattavasti tehokkaampi 

toimitusketju. (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Kun ongelmat on tunnistettu, voidaan luoda tavoitetilan kuvaus. Tavoitetilan 

kuvauksella on tarkoitus esittää se malli, joka toimisi ketjussa paremmin, mutta olisi 

kuitenkin vielä teknisesti mahdollista saavuttaa. Tavoitetilan kuvauksen pohjalta 

pystytään edelleen luomaan toimenpideohjelma, minkä tarkoituksena on eritellä ne 

tehtävät, jotka tulee suorittaa tavoitetilaan pääsemiseksi. Voidaan siis puhua 

eräänlaisesta reittikartasta. (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

 
Kuva 10: Projektin läpivieminen SCOR:in avulla (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 
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Periaatteessa siis SCOR-mallin avulla toteutettu kehitysprojekti on varsin 

yksinkertainen. Käytännössä tilanne on kuitenkin hankalampi, koska yrityksissä 

suhtaudutaan varauksella avoimeen vertailuun toisten yritysten välillä. Usein pelkkä 

nykytilan prosessien tunnistaminen saattaa olla varsin monimutkainen tehtävä, joka 

syö valtavan määrän voimavaroja ja resursseja yritykseltä. Yllä olevassa kuvassa on 

esitetty yleisimmin käytetty menetelmä kokonaisen toimitusketjun 

kehittämisprojektin läpiviemiseksi SCOR-mallia hyödyntäen. (Löfgren, Winqvist, 

Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Taulukko 2: Yleisimmät SCOR – työkalut (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

Ohjelmisto Valmistaja 

Alarum Altarum 

Aris EasySCOR IDS Scheer 

e-SCOR Gensym 

HelpMate Cobre Group 

LiveSCOR IntelliCorp 

Phios Phios 

ProSCOR (ProVision) Proforma 

PowerChain Optiant 

SCOR-Wizard MI Services 

System Architect Popkin Software 

 

Valmiiden prosessimallien lisäksi SCOR-mallin hyödyntämiseksi on kehitetty joukko 

ohjelmistoja ja työkaluja. Näiden apuvälineiden avulla kehitysvaiheessa 

mallintamisesta selvitään helpommalla, kun kaikki termit löytyvät työkalusta, sen 

sijaan että ne jouduttaisiin hakemaan mallin virallisista dokumenteista. Työkalut ovat 

kuitenkin varsin kalliita ja maksavat normaalisti useita kymmeniä tuhansia dollareita. 

Huomioiden, että SCC periaate on olla voittoa tavoittelematon organisaatio, voisi 

todella kalliiden, mallia hyödyntävien ohjelmistojen myymistä pitää hieman 

epäkorrektina. Alla olevassa taulukossa on lueteltuna yleisimmät ohjelmistot, joita on 
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saatavilla. Tunnetuimpia lienevät IDS Scheerin ja QPR Softwaren kehittämät 

ohjelmat, mutta myös SAP tukee SCOR – prosessimallin ja mittariston käyttöä. 

(Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

4.2.4 SCOR-mallin merkitys ja hyödyntäminen 

 

Aiemmissa kappaleissa olemme havainneet, että SCOR-malli on nimenomaan 

tehokas malli toimitusketjun kuvaamiseen ja tehokkuuden mittaamiseen. Vaikka 

koko ajan puhutaankin toimitusketjun tehokkuudesta, niin tulee muistaa, että 

tehokkaan toimitusketjun tavoite on taata asiakastyytyväisyys oikea-aikaisuudella ja 

tarkkuudella. Viiden perusprosessin avulla mallilla pystytään kuvaamaan ketjua 

erittäin pelkistetysti ja silti viemään kuvaus myös äärimmäisen tarkkoihin ja 

monimutkaisiin yksityiskohtiin. (Poluha, R. 2007. s.63–64) 

 

SCOR-mallin luonteen pystyy pelkistämään vastaavalla tavalla kuin monen muunkin 

toiminnan. Kaikki perustuu kolmeen kohtaan: lähtötieto (input), läpisyöttö ja/tai 

tuotanto (throughput) ja ulosanti (output). SCOR:issa käyttäjä itse voi valita mille 

tarkkuustasolle hän haluaa mallin soveltaa. Käytännössä ensimmäinen taso riittää 

kuvaamaan mitä tehdään, mutta malli on pakko viedä vähintään toiselle tasolle, jotta 

pystytään saamaan hyvä yleiskuva kaikesta tapahtuvasta toiminnasta. (Poluha, R. 

2007. s.64) 

 

Mikä on siis SCOR-mallin merkitys? Ehkä tärkeimpänä voidaan pitää mahdollisuutta 

määritellä yhteinen kieli ja sanasto toimitusketjujen kuvaamiseen. Vaikka nykypäivän 

sanasto on varsin vakioitunut, niin SCOR tuo tämän kielen vielä selvemmäksi. 

Standardia muistuttavalla, toimitusketjun käyttöön suunnitellulla, esitysmuodon 

määrittelyllä SCOR todellisesti mahdollistaa kahden eri yrityksen vastaavien 

toimitusketjujen rakenteen vertailun ja arvioinnin. Varsinkin kun käytössä on kolme 

tasoa yhteisiä prosesseja. Prosessitasojen lisäksi SCOR-malliin on lisätty mittareita, 
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jotka voidaan vastaavalla tavalla standardina jaotella tasoille. Näiden mittareiden 

vakioiminen lisää ennestään hyviä mahdollisuuksia verrata omaa toimintaa muihin. 

Kun vielä huomioidaan että käytössä Best practices – lista, niin voidaan puhua, että 

SCOR – tarjoaa käyttäjilleen varsin hyvän paketin oman toimintansa kehittämisen 

avuksi. (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

4.2.5 SCOR-mallin vahvuudet ja heikkoudet 

 

Hyödyntämisen kannalta on olennaista, että myös kaikki olennaiset puutteet ja 

heikkoudet SCOR-mallissa osataan tunnistaa. Olettamalla, että toimitaan 

täydellisessä ympäristössä, ei kyseenalaisteta riittävästi teoriaa ja sorrutaan varmasti 

myös virhearviointeihin ja edelleen virheisiin. SCOR-mallissa kyseenalaistaminen 

tulisi olla automaattisista, sillä malli on vielä kehitysasteella ja tulee vuosien varrella 

kokemaan muutoksia ja tarkennuksia. Samalla malli kuitenkin pysyy myös 

ajantasaisena ja pystyy vastamaan muuttuvan ympäristön vaateisiin paremmin kuin 

monet kilpailijansa, mitkä on kehitetty useita vuosikymmeniä sitten. (Poluha, R. 

2007. s.70) 

 

SCOR-malli on luotu yleismalliksi toimitusketjujen kehittämiseen. Se ei siis palvele 

muiden toimialueiden tarpeita eikä myöskään pysty kovin spesifisesti kuvamaan 

pitkälle räätälöidyn ketjun toimintaa. Malli tarjoaa standardoidun kuvaamisohjeen 

kolmelle ensimmäiselle tasolle, mutta sitä tarkemmat tasot on mahdotonta kuvata 

riittävän laajasti minkään yksittäisen mallin puitteissa. Mallissa ei siis myöskään ole 

tarkoitus kuvata kuinka yritysten tulisi johtaa toimintaansa tai muuttaa nykyisiä 

tiedonhallintajärjestelmiä. (Poluha, R. 2007. s.70–71) 

 

Malli sisältää tietyn määrän jäykkyyttä sen perusteellisen lähestymistavan vuoksi. 

Tästä johtuen mallia on lähes mahdotonta yrittää soveltaa toimitusketjuun, joka ei ole 

pystynyt syystä tai toisesta vakiinnuttamaan muotoaan.  
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Pystyttäessä ymmärtämään olennaiset haasteet SCOR-mallia hyödyntäessä voidaan 

kuitenkin saavuttaa merkittäviä positiivisia tuloksia. Lähes kaikissa toimitusketjuun 

liittyvissä projekteissa on tavoitteena joko parantaa toimitusketjun palvelutasoa ja/tai 

pienentää kuluja. Näin edelleen tehdään yrityksestä kokonaisuudessaan 

kilpailukykyisempi markkinoilla ja saavutetaan suurempi markkina-arvo. (Poluha, R. 

2007. s.67–68) 

Scott Stephens, SCC:n tietohallintojohtaja, on esittänyt, että seuraavat hyödyt ovat 

saavutettavissa kun SCOR-mallia hyödynnetään toimitusketjun yhdentämiseen. 

Tiedot perustuvat SCC:n vuonna 1997 toteuttamaan tutkimukseen, minkä jälkeen 

sekä malli että logistinen osaaminen ovat tietenkin kehittyneet.  

• Toimituskyky paranee 16 -28% 

• Varaston arvot alenevat 25-60% 

• Toimitusaika lyhenee 30-50% 

• Ennustetarkkuus paranee 25-80% 

• Kokonaistuottavuus paranee 10-16% 

• Toimitusketjun kulut pienenevät 25-50% 

• Toimitus tarkkuus paranee 20-30% 

• Kapasiteetin hyödyntäminen tehostuu 10-20% 

(Poluha, R. 2007. s.68) 

 

4.2.6 SCOR:n hyödyntäminen Suomessa ja Pohjoismaissa 

 

SCC:n jäseneksi on liittynyt monia merkittäviä suomalaisia kaupan ja teollisuuden 

yrityksiä, Nokia ja UPM-Kymmene etunenässä. Lisäksi Suomessa on toteutettu 

liikenne- ja viestintäministeriön VALO – ohjelman (Verkostojen Ajantasainen 

Logistiika) puitteissa SCOR:iin keskittynyt SCORPION – projekti (SCOR-Pioneeri), 

missä tarkoituksena oli selvittää SCOR-mallin asemaa Suomessa sekä kehittää atk-

pohjainen työkalu viitekehyksen hyödyntämiseen. Toteuttajana SCORPION – 
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projektissa on ollut EP-Logistics Oy, joka on projektia varten tehnyt selvityksiä noin 

20 yrityksen osalta. (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

SCORPION – projektin loppuraportissa, toukokuulta 2003, todetaan, että SCOR on 

suomalaisissa yrityksissä tuttu käsitteenä, mutta varsinaisesti sisältöä ei tunneta. 

Niissä yrityksissä, missä SCOR on otettu käyttöön, ollaan vielä kehityskaaren 

alkupäässä ja mallia sovelletaan lähinnä sisäiseen tehokkuuden vertailuun. Suurin osa 

yrityksistä kuitenkin kaipasi vielä lisää tietoa mallista ja sen 

hyödyntämismahdollisuuksista sekä konkreettisista hyödyistä. Vaikka yleinen 

ilmapiiri oli varsin myönteinen SCOR-mallin puolelle, esiintyi selkeitä epäilyksiä 

mallia ja sen hyödyntämistä kohtaan. Erityisesti yrityksissä pohdintaa aiheutti mallin 

julkinen tietokanta, mistä muut yritykset pystyivät vertaamaan suorituskykylukemia 

omiinsa. (Löfgren, Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

Konkreettisia toimenpiteitä SCOR-mallin käytön edistämiseksi löydettiin muutamia. 

Irrallisena projektina SCORPION:ista toteutettiin VALO – ohjelmassa käännöstyö, 

jossa SCOR-mallin prosessinimet ja –kuvaukset, mittarit ja käsitteet suomennettiin. 

Suomennos toteutettiin Hämeen ammattikorkeakoulun osaamiskeskittymä 

Innoforssin toimesta ja sitä olivat tukemassa Logistiikkayhdistys, SAP Finland Oy ja 

ChangeWare Group Oy. Toinen konkreettinen tulos oli SCOR – käyttäjäryhmän 

internet-sivuston perustaminen Suomeen. Sen tarkoituksena oli luoda yhteinen 

foorumi Suomessa toimiville yrityksille. Myöhemmin erillinen sivusto on kuitenkin 

suljettu ja kaikki tieto siirretty Logistiikkayhdistyksen SCOR – sivuille. (Löfgren, 

Winqvist, Pajunen-Muhonen. 2003) 

 

SCORPION – projekti ei varsinaisesti päässyt tavoitteeseensa luoda verkkoliittymä 

SCOR-mallin hyödyntämiseen. VALO – ohjelman pohjalta kuitenkin käynnistettiin 

vuonna 2004 EGLO – ohjelmat (Enhancing Global Logistics Kansainvälisen 

logistiikan kehittämisohjelma), jonka osana tutkittiin ja luotiin internet-sovellus, mikä 
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perustuu SCOR-mallin mittareihin, Best practis – käytäntöihin sekä kotimaisten 

yrityksen välisen vertailun luomiseen. (Aaltonen, P. 2005) 
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5 CASE-PROJEKTI: AMSTERDAMIN JAKELUKESKUS - 

NYKYTILA 

 

Polar Electrolla on asetettu selkeä tulostavoite logistiikan palveluasteelle, 

läpimenoajoille sekä varastonkierrolle. Jotta nämä tavoitteet olisi mahdollista 

saavuttaa, on kaikkien ketjun osien toimintaa tehostettava ja on pyrittävä 

optimoimaan kustannusten ja palvelutason välinen suhde. Näin ollen on siis selkeää, 

ettei varastotasojen selkeä nostaminen ole vaihtoehto, vaikka olisikin varsin 

yksinkertainen ratkaisu toimitusvarmuuden parantamiseen. 

 

Tehtävänantoa suunnitellessa tunnistettiin että informaatiovirtojen suunnittelua ei ole 

tehty läpi logistiikan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Pitkälti monimutkaisten 

prosessien ja vaihtelevien datan käsittelytapojen takia, yksinkertaisessa tilaus-

toimitus -prosessissa kului aika 5–14 työpäivää. Ennen informaatiovirta -projektin 

alkamista, oli tilaus-toimitus -prosessin läpimenoaika saatu jo puristettua 5–7 -

työpäivään Geodis Wilsonilla tapahtuneen tehostetun tuotannonsuunnittelun ansiosta. 

 

Informaatiovirtojen selvittämis- ja uudelleensuunnittelu -projektille ei varsinaisesti 

annettu mitään varsinaisten tehokkuusmittareiden mukaista tavoitetta. Pääasiallinen 

tavoite oli ensin kuvata nykyiset toimintotavat sekä informaatiovirrat, ja näiden 

perusteella löytää 5-20 käytännöllistä kehitysehdotusta toiminnan tehostamiseksi. 

Taustalla oli ajatus, että toimintaa Geodis Wilsonin kanssa tullaan jatkamaan 

useamman vuoden sopimuksella ja mahdollisesti myös laajentamaan toimintaa 

maavarastotasolla. 
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5.1 Geodis Wilson 

 

Geodis Wilson on globaalisti toimiva logistiikkaoperaattori, jonka pyrkimyksenä on 

tarjota asiakkailleen integroituja logistisia ratkaisuja. Rahti kulkee Geodis Wilsonin 

toimesta niin maalla, merellä kuin ilmassa. Yritys on syntynyt fuusioiden tuloksena, 

mutta historia ulottuu jopa 164 vuoden päähän Wilson Logisticsin aikoihin. Nykyään 

työntekijöitä on yhteensä yli 5500 maailmanlaajuisessa verkostossa, joka ulottuu 53 

maahan. 

 

Yrityksen toiminta-ajatus perustuu palveluratkaisujen tarjoamiseen. Kuljetukset eivät 

ole enää vain kuljetuksia, vaan pakettiin tarjotaan lisäarvoa tuottavia palveluita ja 

sähköisiä palveluita. Tarjottavien palveluiden avulla asiakasyrityksen on mahdollista 

ulkoistaa koko logistiikkansa ja keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Polarilla onkin 

käytössä ratkaisu, missä Geodis Wilson huolehtii rahdin kuljettamisesta Kiinasta 

Amsterdamiin ja Amsterdamissa varastoinnista, kuluttaja pakkaukkaamisesta sekä 

lähettämisestä. Lisäksi Amsterdamin jakelukeskuksen yhteydessä toimii myös 

jakeluvarasto, mikä toimii erillisenä yksikkönä jakelukeskuksesta, mutta on myös 

Geodis Wilsonin ylläpitämä. 

 

Jakelukeskuksen toimintaan Geodis Wilsonin puolelta riittävät varsin yksinkertaisella 

organisaatiolla toimivat resurssit. Polarista asiakkaana on vastuussa kaksi varsinaista 

toimihenkilöä, jotka hoitavat tehtäviä toimistolla. Lisäksi varsinaisella varastointi- ja 

pakkausalueella toimii muutama työnohjaaja, joiden tehtävä on samalla myös kehittää 

pakkaustoiminnan tehokkuutta. Työntekijöitä pakkaamoon tulee paikalle kulloinkin 

tarvittava määrä, jolloin ennustamalla kapasiteettitarvetta varmistetaan varsin suuri 

joustavuus pakkauksessa. 
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5.2 Polar Electro Europe BV Amsterdam 

 

Polarilla toimii Geodis Wilsonin tiloissa oma toimisto, missä työskentelee viisi-

henkinen tiimi. Tiimin tehtävänä on hallita jakelukeskuksen jokapäiväisiä toimia 

Polarin puolelta. Amsterdamin tiimin vastuulla ovat lähes kaikki kirjaukset, mitä 

Polarin SAP:hen tarvitsee tehdä, jotta materiaali liikkuisi varastoon tai sieltä edelleen 

pois. Samalla tiimissä vastataan myös tarvittavasta kommunikaatiosta asiakkaiden ja 

toimittajien kanssa. 

 

 
Kuva 11: Amsterdamin jakelukeskuksen Polar-organisaatio 

 

Vaikka Amsterdamin jakelukeskus on vain yksi osa Polar Electro Group:ia, voidaan 

sille silti määrittää SCOR-mallin mukaisesti toimintaympäristö. Toimintaympäristöön 

liittyvät toimitusketjun alkupää, eli toimittajat, ja loppupää, eli asiakkaat. 

Käytännössä tärkeimmät toimittajat kuuluvat samaan yhtiöön, mutta muutamia pieniä 

ulkopuolisiakin toimittajia jakelukeskuksella on. Asiakkaat jakaantuvat sen sijaan jo 

selvemmin ulkoisiin ja konsernin sisäisiin. Alla olevassa kuvaajassa on määritelty 

pääpiirteittäin Amsterdamin jakelukeskuksen toimintaympäristö. Kuvaajassa on myös 

huomioitu Group Export Salesin asema, vaikka se ei varsinaisesti kuulukaan osaksi 

jakelukeskuksen toimintoja. 

 

Distribution 

manager 

Purchaser Logistics 

coordinator 

Logistics 

coordinator 
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Kuva 12: Amsterdamin jakelukeskuksen toimintaympäristö 

 

Laajennettaessa kuvausta SCOR-mallin toiselle tasolle päästään varsinaisesti 

näkemään millaista hyötyä malli tuo kuvaamiseen. Toisen tason kuvaajaan saadaan 

varsin yksinkertaisesti mallinnettua jakelukeskuksen toimintaympäristö toimintoineen 

eri kategorioissa. Mallista saa hyvän yleiskuvan millaisia toimintoja mihinkin liittyy, 

mutta varsinaisesti ei kovin tarkkaa tietoa. Tarkemman tiedon saamiseksi malli olisi 

pystyttävä laajentamaan kolmannelle tasolle, missä yksittäiset toiminnot puretaan ja 

nähdään tarkemmin toimintojen taakse. Kolmannelle tasolle ei valitettavasti 

kuitenkaan tämän työn piirissä voida siirtyä, sillä vaatimuksena olisi kuuluminen 

SCC jäseneksi, jotta saataisiin käyttöön myös kolmannen tason määrittelyt. 
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Kuva 13: Amsterdamin jakelukeskus SCOR taso 2 

 

5.3 Ennusteprosessi ja tarvelaskenta 

 

Tarvehallinnan ja muun laskennan perusteeksi Polar Electrolla on käytössä 

ennusteprosessi, mikä toimii 1kk sykleissä ja tuottaa rullaavan 12kk ennusteen. 

Periaatteessa kyseessä on yksinkertainen prosessi, jossa myyntiyhtiöt ja maahantuojat 

päivittävät kuukauden alussa jokaiselle myyntinimikkeelle oman 12kk 

myyntiennusteen. Nämä ennusteet kerätään yhteen ja analysoidaan, minkä jälkeen ne 

siirretään toiminnanohjausjärjestelmään materiaalitarvehallintalaskennan (MRP, 

Material Resource Planning) pohjaksi. MRP laskenta hajottaa myyntinimikkeiden 

tarpeet tuoterakenteiden (BOM, Bill of Material) mukaisesti materiaalitarpeiksi. 

Tämän laskennan perusteella jakelukeskukset edelleen tilaavat tehtaalta täydennyksiä 

määritettyjen varastonriittojen ja toimitusaikojen puitteissa. 

 

SAP:ssa toimivien maayhtiöiden todellinen tilauskanta vaikuttaa maavarastojen 

täydennystarpeisiin ja tätä kautta jakelukeskusten kysyntään. Maahantuojien osalta ei 

tunneta varaston täydennystarpeita, joten ainoa vaikuttava tekijä, ennusteen lisäksi, 
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on heiltä tulevat tilaukset. Näiden laskelmien ja määritettyjen toimitusaikojen 

perusteella tarvelaskennasta pystytään luomaan täydennysehdotuksia 

jakelukeskuksiin sekä myyntiyhtiöille, jotka toimivat SAP:ssa. SAP:n ulkopuolella 

olevat myyntiyhtiöt ja maahantuojat pystytään arvioimaan ainoastaan ennusteen ja 

todellisten tilausten perusteella. 

 

Teknisellä tasolla SAP:sta löytyy kolme eri tasoa, missä ennustetta käsitellään. 

Ylimpänä tasona on SAP COPA, joka sisältää maiden erilliset ennustepaketit 

myyntiorganisaatioittain. SAP COPA on juuri se paikka, missä joka kuukausi 

myyntiyhtiöiden vastuullinen ennustaja käy päivittämässä olemassa olevaa ennustetta 

sekä syöttää ennusteen uusimmalle avatulle kaudelle.  

 

SAP:n lisäksi ennustamiseen käytetään myös Cognos Planning järjestelmää, mikä on 

käytössä maissa, joissa ei ole SAP yhteyttä. Cognos Planning on 

internetselainliittymällä hallittava raportointijärjestelmä, mikä toimii SAP:n kanssa 

sujuvasti yhteen. Ennustepakettien hallinta tapahtuu edelleen SAP:n puolella, mutta 

sieltä paketit päivitetään ensin Cognos Planning puolelle, missä ennustetta voidaan 

muokata. Erillisellä siirtoajolla ennuste siirretään Cognos Planning puolelta suoraan 

SAP SOP tasolle. 

 

Toinen porras rakenteessa on SAP SOP mihin ennusteet siirretään manuaalisilla 

ajoilla ennustekierroksen sulkeutumisen jälkeen. COPA-SOP -ajossa 

myyntiorganisaatiotasoiset ennusteet yhdistetään jakeluvarastotasolle, eli useampi 

myyntiorganisaatio saattaa toimittaa saman jakeluvaraston kautta. SOP tasolla 

ennustetta voidaan muokata tarpeen mukaan eikä erillisiä siirtoajoja tarvitse tehdä. 

Tämän takia SOP tason käyttäjäoikeudet on annettu vain pienelle joukolle käyttäjiä, 

jotta tarvelaskennan hallinta pysyisi luotettavana. 

 

SAP DM on kolmas taso minne ennuste siirretään. Siirto tapahtuu automaattisesti 

joka yö suoritettavalla siirtoajolla. SAP DM puolella muokkaamista voidaan myös 
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suorittaa, mutta muutokset pysyvät voimassa vain vuorokauden ajan kunnes 

seuraavana yönä siirtoajo jälleen ajaa alkuperäiset luvut SAP SOP:sta päälle. SOP-

DM -siirtoajon jälkeen suoritetaan MRP-ajo, myös automaattisesta, ja juuri MRP-ajo 

luo järjestelmään ostoehdotuksia. 

 

 
Kuva 14: Myyntiennuste, globaalisuunnittelu ja materiaalitarvelaskenta tehtaalle. 

 

Ennusteprosessi vaikuttaa myös tehtaiden toimitustavoitesuunnitelma (FSP, factory 

supply planning), jota tehdään tehtaan tuotannonsuunnittelun pohjaksi sekä 

auttamaan materiaalihankintojen suunnittelua pidemmän toimitusajan 

komponenteille. Mikäli kysynnässä tulee ennustamaton piikki, jota varmuusvarastot 

eivät riitä kattamaan, päädytään tilanteeseen jossa kysyntä ylittää toimituskyvyn. 

Tämä johtaa edelleen allokaatio tarpeeseen. 

 

Teoriassa FSP suunnittelu on turhaa, sillä hyvän ennusteen avulla 

materiaalitarvelaskennan tulisi automaattisesti laskea ketjun alkupäähän todelliset 



45 

 

tarpeet huomioiden toimitusajat. FSP:n tarpeellisuus kuitenkin perustuu faktaan että 

myynnin ennustaminen on todella hankalaa varsinkin tapauksissa, missä ennustetta 

tulee antaa huomattavasti muutamaa kuukautta pidemmälle. Ennustevirheiden 

tasaamiseksi tulee toteuttaa erillistä tehtaan tavoitelaskentaa, jotta kokonaisennuste 

tulisi kertaalleen analysoitua globaalilla tasolla. Osittain laskennan tarve perustuu 

strategiaan, missä kokonaisuuden hallinta tahdotaan pitää Suomessa pääkonttorilla 

eikä siirtää Kiinaan tehtaalle operatiivisen tuotannonsuunnittelun vastuulle. 

 

5.4 Sisään tulevat materiaalivirrat 

 

Amsterdamin jakelukeskuksen kannalta varsinainen työ alkaa sisään tulevan 

materiaalivirran hallinnalla. SAP MRP luo kyllä tarvittaville komponenteille 

ostoehdotuksia, mutta tarvelaskennan asetuksilla on estetty etteivät nämä 

ostoehdotukset näy myyvälle tuotantolaitokselle myyntitilauksina. Käytännössä tällä 

halutaan varmistaa, että ostotilaukset käsitellään manuaalisesti ja yhdistellään 

järkevän kokoisiksi eriksi 1-4 kertaa kuukaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

sisään tulevasta logistiikasta vastuussa oleva ostaja käy kerran viikossa läpi SAP:sta 

löytyvät ostoehdotukset ja koostaa niistä ostotilauksen Hongkongiin [1] 

 

 
Kuva 15: Sisään tulevan materiaalinvirran -prosessi 
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Hongkongissa tilaus käsitellään ja välitetään edelleen toimittaville tuotantolaitoksille, 

olivat ne sitten oma tehdas Guangzhoussa tai alihankkijan. Mikäli tilauksesta jää 

jotain puuttumaan, Hongkong silti vahvistaa tilauksen niiltä osin, minkä pystyy 

toimittamaan. Aikaisemmin vahvistus tuli laskukopion muodossa sekä Polar 

Amsterdamille että Geodis Wilsonille. Jatkossa kuitenkin siirrytään käyttämään 

outpound deliveryä inpound delivery sijaan ja näin pystytään SAP:ssa teknisesti 

toteuttamaan automaattisesti toimitusten vahvistaminen [2]. Geodis Wilsonille 

vahvistus tulevista materiaaleista tulee edelleen sähköpostilla laskukopion muodossa 

[3]. 

 

Geodis Wilsonin toimesta saapuva materiaalit tullataan saapuneeksi vapaavarastoon, 

minkä jälkeen tavarat lasketaan ja tarkistetaan. Tarkastamisen yhteydessä Geodis 

Wilsonilla koostetaan saapumisraportti [4], minkä perusteella Geodis Wilsonilla 

syötetään saapuneet materiaalit myös heidän oman järjestelmänsä, BoWas, saldoille 

[5]. Saapumisraportti toimitetaan myös Polarin toimistoon, missä sisään tulevasta 

virrasta vastuussa oleva ostaja etsii laskun perusteella oikean toimituksen ja vertaa 

toimitusta saapuneisiin tavaroihin. Käymällä toimitusta rivi riviltä läpi toimitus 

vahvistetaan saapuneeksi, mikäli saapumisraportti määrät täsmäävät toimitukseen. 

Näin tavarat otetaan myös SAP:ssa vastaan [6] 

 

Aikaa prosessiin SAP:n ostoehdotuksesta siihen että tavara on kirjoilla SAP:ssa 

menee noin 15 työpäivää. Läpimenoaikaan Guangzhoussa ja Hongkongin 

välivarastossa ei tämän projektin puitteissa pyritä vaikuttamaan, mutta tavoitteena on 

lyhentää Hongkongista Amsterdamiin kestävää aikaa. Materiaalit lähtevät joka viikko 

torstaina tehtaalta ja edelleen viikonloppulennolla Hongkongista Amsterdamiin. 

Amsterdamin jakelukeskukseen materiaalit saapuvat yleensä tiistaina, mutta 

tullimuodollisuuksien ja tarkastusten takia ovat Polarin pakkauskäytössä vasta 

torstain jälkeen. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että materiaaleilla kestää yhden 

viikon verran matkata tehtaalta jakelukeskukseen Amsterdamiin, vaikka käytössä 

onkin lentorahti ja kaikki toimii yhden huolitsijan alaisuudessa. 
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Nykyisillä volyymeillä Geodis Wilson on luvannut pyrkiä vähentämään Amsterdamin 

pääntoiminnoista yhden päivän. Tämä tarkoittaisi, että kun materiaalit saapuvat 

tiistaina jakelukeskukseen, ne olisivat käytettävissä pakkaamiseen jo keskiviikkona. 

Monissa tapauksissa, kun tuotteilla on ollut kiire, Geodis Wilsonin puolelta on jo nyt 

pystytty joustamaan ja saamaan materiaalit suoraan pakkauksen käytettäväksi. 

Rajoittavana tekijänä toimii kuitenkin aika, millä tullista saadaan hyväksyntä 

tavaroiden tullaamisesta vapaavarastoon. 

 

Hongkongin kautta saapuvien materiaalien lisäksi jonkin verran tarvikkeita saapuu 

myös Euroopan sisältä. Kaikki Euroopasta hankittavat materiaalit ovat käytännössä 

pakkausmateriaaleja, eli laatikoita, tarroja ja ohjekirjoja. Suurimman osan kanssa 

näistä materiaaleista toimitaan vastaavalla tavalla kuin Hongkongista toimitettavilla 

materiaaleilla eli materiaalit tilataan SAP:sta saatavien ostoehdotusten perusteella. 

Erona on kuitenkin, että Euroopan toimittavilla tuotantolaitoksilla ei ole samanlaista 

yhtenäistettyä järjestelmää kuten oman tehtaan kanssa. Tilaukset siis lähetetään 

SAP:sta käsin fakseina ja sähköposteina. Osa tilauksista hoidetaan myös 

automaattisina täydennyksinä, missä toimittaja toimittaa säännöllisesti Polarin 

varastoon materiaalia ennusteen ja raportoidun kulutuksen perusteella. Yhtään 

varsinaista VMI-tuotetta varastosta ei kuitenkaan löydy. 

 

5.5 Ulos lähtevät materiaalivirrat 

 

Ulos lähtevät materiaalivirrat jakautuvat kahteen eri päätyyppiin Amsterdamin 

jakelukeskuksessa. Suurin osa toimitetaan niin sanottuina varastosiirtoina 

automaattisesti omien tytäryhtiöiden varastoihin ja loput myydään suoraan 

Amsterdamin jakelukeskuksesta asiakkaille. Prosessit ovat siis STO (Stock transfer 

order) -prosessi sekä SO (Sales order) -prosessi. 
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5.5.1 SO -prosessi 

 

Myyntitilausprosessi on niin sanotusti yritysten normaalitapa myydä ja siirtää tavaraa 

maailmanlaajuisesti. Ostajan ostotilausta vastaan oman yrityksen järjestelmään 

luodaan myyntitilaus, joka välittyy jakelukeskukseen ja mitä vastaan jakelukeskus 

tekee tarvittavat tuotantotilaukset. Järjestelmä toimii tällaisena myös Polarilla 

jakelukeskuksessa. 

 

Amsterdamista myyviä organisaatioita Polarilla toimii kaksi kappaletta; Polar Electro 

Oy ja Polar Electro Europe BV. Emoyhtiöön Polar Electro Oy:lle on keskitetty kaikki 

myynti, joka koskettaa HRM tuotteita ja menee suoraan maahantuojille. Polar Electro 

Europe BV:n kautta kiertää kaikki Euroopan OEM-myynti sekä ostotilauksia 

tekevien tytäryhtiöiden myynti. Taloudelliset seikat ovat sanelleet tämän rakenteen 

käyttäytymisestä ja muodostumista. 

 

Nykyään vain kolme tytäryhtiötä toimii Euroopassa ostotilausmenettelyllä. Tanskassa 

ja Ruotsissa käytetään ostotilauksia, koska maissa ei ole käytössä SAP -järjestelmää. 

SAP:n puuttuminen aiheuttaa teknisesti mahdottomuuden suorittaa varastosiirtoja 

näihin maihin järkevästi. Tällä hetkellä on kuitenkin tarkoituksena laajentaa SAP:n 

käyttöä myös Ruotsiin ja Tanskaan vuoden 2010 aikana. Näin ollen myös näissä 

maissa pystyttäisiin siirtymään automaattiseen täydentämiseen ja varastosiirtoihin. 

Suomessa puolestaan on SAP käytössä ja logistiikka on ulkoistettu Logistiikkatalon 

huolehdittavaksi. Varastosiirtoja ei pystytä kuitenkaan hyödyntämään olemassa 

olevan konsernirakenteen vuoksi. Nykyisessä rakenteessa Polar Electro Finland ei ole 

Polar Electro Europe BV:n alainen yhtiö, vaan Polar Electro Oy:n. Tästä johtuen 

Polar Electro Europe BV:ltä ei voida siirtää tavaraa, vaan se pitää myydä. 

 

Riippumatta siitä onko myyvä organisaatio Polar Electro Oy vai Polar Electro Europe 

BV, kaikki tilaukset kulkevat Group Export Sales (GES) kautta. GES on logistiikan 

alainen tiimi joka toimii kahdesta toimipisteestä käsin. Suomessa Kempeleessä 
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toimivat tiiminvetäjä sekä kolme assistenttia ja Sveitsissä Steinhausenissa kolme 

assistenttia. Tiimin tarkoituksena on käsitellä kaikki sisään tulevat tilaukset ja syöttää 

ne järjestelmään. Lisäksi tiimissä hoidetaan myös laskutukseen liittyviä tehtäviä. 

Group Export Sales toimii siis linkkinä Polarin ja asiakkaiden välillä keskittyen 

varsinaiseen myyntiin, kun taas myyntiedustajat hoitavat markkinoinnin sekä 

vastaavat asiakkaan tyytyväisyydestä. On kuitenkin huomioitava että GES:in 

toiminnalla on myös merkittävä osuus asiakastyytyväisyyden kannalta.  

 

 
Kuva 16: Group Export Sales -organisaatio 

 

5.5.1.1 Polarin näkökulma 

 

Teoriassa myyntitilausprosessi on siis varsin yksinkertainen toiminto. Käytännössä 

prosessi on kuitenkin hieman monimutkaisempi ja vaatii useita vaiheita ennen kuin 

tavara pystyy lähtemään asiakkaalle. GES:in kannalta prosessista voidaan tunnistaa 

jopa 18 eri vaihetta, missä kommunikointiin joudutaan käyttämään vaihtelevasti 

SAP:ta, sähköpostia tai jopa faksia. Usean järjestelmän lisäksi data voi 

sähköisessäkin muodossa koostua alun perin käsinkirjoitetun paperin skannauksesta. 

On siis lähtökohtaisestikin selvää, että eri vaiheiden läpikäyminen vie oman aikansa. 

 

Group Export Manager 

Export assistant Export coordinator 

Export assistant Export assistant 

Export secretary Export assistant 
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Seuraavassa tietovirtakaaviossa on esitetty pääpiirteittäin koko prosessin kulku 

GES:in näkökulmasta: 

 

 
Kuva 17: Group Export Sales SO-informaatiovirtakaavio 

 

1) Tilaus sähköpostina tai faksilla 

2) Tilauksen luominen SAP:hen ja ATP (Available-to-promise) tarkistuksen 

suorittaminen.  

3) Tilauksen vahvistaminen asiakkaalle sähköpostilla tai faksilla käyttäen 

SAP:n luomaa tilausvahvistusta; PDF-tiedosto 

4) Maksusuoritus etukäteismaksu asiakkaalta 

5) Vahvistus maksusta 

6) Toimituksen, eli Delivery, luominen SAP:ssa 

7) Pakkauslistan toimittaminen jakelukeskuksen toimistoon 

8) Pakkauslistan toimittaminen GES:sille 

9) Pakkauslistan tarkistaminen ja vahvistus, että se vastaa tilausta 

10) Tavaroiden lähettäminen SAP:ssa, eli Post Goods Issue (PGI) 

11) Vahvistus PGI tekemisestä 

12) Laskun luominen EU:n ulkopuolisille asiakkaille 

13) Lentorahtitapauksissa kuljetuksen varaaminen 
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14) Tarvittavien dokumenttien liittäminen kuljetukseen 

15) Lentorahtikirjan (AWB) lähettäminen tarvittaessa 

16) Vaadittujen dokumenttien toimittaminen suoraan asiakkaalle (lasku, 

pakkauslista, AWB) 

17) Varsinainen materiaalien toimittaminen 

18) Lähetyslistan toimittaminen GES:lle EU:n sisäisten toimitusten 

laskuttamista varten. 

 

On kuitenkin huomioitava, että yllä olevassa tietovirtakaaviossa on esitetty vain 

pääpiirteinen toimintamalli EU-alueen ja EU:n ulkopuolisille asiakkaille. Lisäksi 

huomioitavana on joukko poikkeuksia, kuten: 

• Maat, jotka vaativat keskuskauppakamarin alkuperätodistuksen 

• Maat, joissa vaaditaan paikallisen konsulaatin hyväksyntä 

• Maat, jotka järjestävät itse kuljetustensa varaamisen 

 

 
Kuva 18: SO-prosessi SAP:ssa 

 

Järjestelmäteknisesti kyseessä on make-to-order -tyyppinen käsittely, missä 

tuotteiden asiakastilauksen kytkeytymispiste (CODP, Customer order decoupling 

point) on Amsterdamin jakelukeskuksen varastoinnin jälkeen. Myyntitilauksen 

syöttämisen jälkeen, kun tilaus on vahvistettu, luodaan Delivery eli toimitus. Samaan 

aikaan järjestelmä automaattisesti MRP II avulla luo tilausta vastamaan suunnitellun 
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tuotantotilauksen (PlOrd, Planned order), joka 14vrk kuluttua tai 7 päivää ennen 

toimitus muuttuu automaattisesti tuotantotilaukseksi (PrdOrd, Production Order).  

 

SAP lähettää tuotantotilaus automaattisesti Geodis Wilsonin tulostimelle, kun 

Delivery luodaan järjestelmässä. Myyntitilauksen kohdalla delivery ja 

tuotantotilausnumero on sidottu järjestelmässä toisiinsa. Näin ollen myös Geodis 

Wilsonilla tiedetään Polarin SAP tuotantotilausnumero, vaikka normaalisti Geodis 

Wilsonin referenssinä toimii delivery numero. 

 

5.5.1.2 Geodis Wilsonin näkökulma 

 

Geodis Wilsonin näkökulmasta myyntitilausprosessi näyttää tietenkin erilaiselta, 

koska heillä ei ole käytössään SAP -järjestelmää ja toiminta on enemmän keskittynyt 

todelliseen materiaalin käsittelyyn kuin datan hallintaan. Alla olevaan 

prosessikaavioon on kuvattu myyntitilausprosessi Geodis Wilsonin kannalta. 

 

Geodis Wilsonin käyttämä BoWas järjestelmä on SAP:hen verrattuna todella 

yksinkertainen ja samalla suppea tietojärjestelmä. Pääasiallisesti järjestelmässä 

hallitaan ainoastaan varastosaldoja ja tulostetaan ulos keräilylistat, minkä jälkeen 

komponentit ovat poistuneet BoWas:in saldoilta. BoWas on kuitenkin sen verran 

kehittynyt järjestelmä, että se pystyy hallitsemaan erilaisia linkityksiä muihin 

järjestelmiin, kuten SAP:hen. Linkitysmahdollisuuden ansiosta SAP:sta lähtevä 

tuotantotilaus voidaan jo tällä hetkellä tuoda suoraan BoWas:iin ja tehdä tarkistus 

materiaalien riittävyydestä. Teoriassa jo SAP:n ATP-tarkistuksen tulisi huomioida, 

mikäli joitain materiaaleja puuttuu, mutta koska Geodis Wilson hallitsee varastoja ja 

inhimillisiä erehdyksiä voi tapahtua, eivät varastosaldot ole aina ajan tasalla. 

 

Geodis Wilsonin kannalta myyntitilausprosessista tunnistettiin 15 eri vaihetta, missä 

informaatiota liikkuu tai vaaditaan jonkinlaista toimintaa. Kuvaamisessa 
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hyödynnettiin ensimmäiseksi yleistä mallia, millä pystytään lyhyiden selitysten avulla 

kuvaamaan koko prosessi. Toisessa vaiheessa, yleistä mallia hyödyntäen, luotiin 

Polarin laatuohjekirjan mukainen prosessikaavio (Liite 2). Polarin virallinen malli on 

tehokas, kun liitteeksi luodaan myös työohjeet, mutta ymmärtääkseen yhden sivun 

selityksellä pääpiirteet prosessista osoittautuu yleinen malli selkeämmäksi. 

 

 
Kuva 19: SO-prosessi Geodis Wilsonin kannalta 

 

Prosessi kulkee vaiheittain seuraavalla tavalla. Osa vaiheista saattaa tapahtua 

samanaikaisesti, mutta ne on silti eroteltu eri vaiheiksi. 

1) Polar Group export salesin tallentama delivery tulostaa työtilauksen 

Geodis Wilsonin toimistossa. Dokumentti kulkee nimellä Arrival Report  

 

 



54 

 

2) Polarilta lähtee delivery luomisen yhteydessä automaattisesti EDI-viesti, 

mikä ladataan Geodis Wilsonin materiaalinhallintajärjestelmään 

BoWakseen. Tämän sähköisen tilauksen perusteella BoWas tarkistaa, että 

kaikki materiaalit on saatavilla varastosta. 

3) BoWaksesta tulostetaan keräilylista valmiiksi. 

4) Geodis Wilsonilla suoritetaan tuotannonsuunnittelu Excelissä, missä 

käytännössä järjestetään työt sellaiseen järjestykseen, että sovitut 

toimitusaikataulut pystytään pitämään ja pakkauksen resurssit on 

järkevästi hyödynnetty.  

5) Keräilylistat järjestetään tuotannonsuunnittelun mukaiseen järjestykseen. 

6) Keräilylistat viedään valmiiksi järjestettynä tuotantoalueelle. Valmiiksi 

järjestetty listapino toimii samalla myös työjonona pakkaukselle.  

7) Sitä mukaan kun pakkaus etenee, päivittää tuotannon esimies 

tuotantosuunnitelmataulukkoa. Tällä tavoin yläkerrassa pystytään 

seuraamaan missä vaiheessa pakkaus etenee. Käytännössä 

tuotantosuunnitelmataulukko muodostuu myös Polarille lähetettäväksi 

tuotantoraportiksi. 

8) Pakkauksen valmistuttua toimitetaan keräilylistat takaisin toimistoon ja 

niihin on samalla päivitetty todellinen pakattu määrä. 

9) Polarin toimistolle toimitetaan kopio tuotantotilauksesta, missä ilmenevät 

todelliset pakatut määrät. Kopiot toimitetaan myös lähettämöön, 

lähetyksen mukaan sekä lähetyksen tarkastajalle. 

10) Lähetyksen kaikki kollit tarkastetaan ja punnitaan. Tieto toimitetaan 

toimistoon. 

11) Tarvittaessa tarkat lähetyslistat (detailed packinglists) luodaan  

12) Tarkat lähetyslistat toimitetaan Polarin Amsterdamin toimistoon ja sieltä 

edelleen Group Export Salesille. 

13) GES luo laskun lähetyksen mukaan ja toimittaa Geodis Wilsonille sekä 

kopiona Polarin toimistoon Amsterdamissa. 
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14) GES ilmoittaa erikseen, kun lähetys voidaan lähettää matkaan sekä 

toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat Amsterdamiin 

15) Geodis Wilsonin toimisto tekee rahtikirjan ja toimittaa kopiot lähetyksen 

mukaan sekä lähettämöön. 

 

Yllä olevista vaiheista käy vielä tarkemmin selville, että kyseessä on lähinnä 

käytännönläheinen lähestymistapa työskentelyyn. Käyttöön ei ole otettu mitään 

monimutkaisia järjestelmiä, vaan luotetaan pikemminkin yksinkertaisuuteen. 

Toimintaa on pystytään yksinkertaistamaan hoitamalla kommunikointi suoraan 

kasvokkain, niin Geodis Wilsonilla sisäisesti, kuin Geodis Wilsonilta Polarille. 

Varsinkin ongelmatilanteissa hyvä ja selkeä kommunikaatio yritysten välillä 

varmistaa tehokkaan ongelmanratkaisukyvyn sekä sujuvan toiminnan jatkumisen. 

 

Kaikki prosessin vaiheet eivät ole aina samoja, vaan tapauskohtaisia eroja löytyy.: 

• Etumaksuasiakkaiden kanssa joudutaan odottamaan välillä pitkäänkin, että 

maksusuoritus saapuu ja varastossa odottaville valmiille toimituksille voidaan 

antaa lähettämislupa.  

• Tarkkoja lähetyslistoja vaativat enää vain harvat maat, mutta ne joille listat 

täytyy luoda, tuottavat jonkin verran lisätyötä. Listoihin tulee merkitä 

tarkalleen, mitä kolleja on milläkin lavalla ja mitä kollit sisältävät. Lisäksi 

jokainen kolli tulee vielä erikseen numeroida.  

• GES saattaa joutua toimittamaan lähetyksen mukaan muita asiakirjoja, joita 

lähetyksen kohdemaassa vaaditaan. Näiden dokumenttien käsitteleminen vie 

aina aikansa ja joissain tapauksissa dokumentit joudutaan lähettämään 

Suomesta tai Sveitsistä kuriirilla Amsterdamiin. 
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5.5.2 STO -prosessi 

 

Varastosiirto, eli STO-prosessi eroaa perusajatukseltaan merkittävästi 

myyntilausprosessista. Myyntitilausprosessissa ostavat maat joutuvat itse 

huolehtimaan omista varastoistaan ja varmistamaan, että tilauskanta on ajan tasalla. 

Varastosiirtoprosessilla sen sijaan on siirretty varastoista huolehtiminen Amsterdamin 

jakelukeskuksen vastuulle ja samalla myös Polar Electro Europe BV omistaa varastot 

siihen asti, kunnes ne lähtevät ulkoiselle asiakkaalle. 

 

Varastosiirtoprosessin taustalla on mahdollisuus käyttää SAP:ta. Ennustamalla 

myyntiään myyntiyhtiöt varmistavat, että heidän varastossaan on jatkuvasti riittävästi 

tavaraa. Mikäli myynti nousisikin yli ennusteen, niin riittää, että myyntiyhtiössä 

syötetään tilaus järjestelmään riittävän ajoissa ja jakelukeskuksesta huomioidaan tämä 

kasvanut tarve. Käytännössä myyntiyhtiöt pystyvät keskittymään omassa 

toiminnassaan olennaiseen, eli myymiseen, ja logistiikka huolehtii materiaalit oikeaan 

aikaan oikeaan paikkaan. Logistiikan kannalta hyöty on vastaavasti, että pystytään 

itse huolehtimaan varastotasoista tehokkaammin. 

 

5.5.2.1 Polarin näkökulma 

 

SAP helpottaa huomattavasti toimintaa varastosiirtoja tehdessä. Käytännössä kerran 

viikossa vastuullinen koordinaattori tarkastaa järjestelmästä tulevan viikon tarpeet 

jokaiselle jakeluvarastolle erikseen. SAP:n suorittamien laskelmien ja antamien 

ehdotusten avulla hän kääntää siirtoehdotukset järkevän kokoisiksi siirtotilauksiksi, 

eli luo varastosiirtotilauksen. Vastaavalla tavalla, kuten myyntitilausta luodessa, 

myös varastosiirtotilausta tehdessä suoritetaan ATP-tarkistus järjestelmässä, millä 

varmistetaan, että kaikki komponentit löytyvät varastosta. Kun varastosiirtotilaus on 

luotu kaikille tuotteille, sidotaan tilaukset yhteen deliveryyn, mikä toimii samalla 

tuotantotilauksena Geodis Wilsonille. 
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5.5.2.2 Geodis Wilson näkökulma 

 

Geodis Wilsonin kannalta STO-prosessi on myös huomattavasti yksinkertaisempi 

kuin SO-prosessi. Tähän on pitkälti syynä, ettei tarvitse käyttää aikaa laskujen 

luomiseen ja erilaisten erikoistapausten hoitamiseen. Käytännössä riittää, että 

materiaalit pakataan ajallaan ja toimitetaan oikeaan jakeluvarastoon sovittuna 

vakiotoimituspäivänä. 

 

 
Kuva 20: STO-prosessi Geodis Wilsonin kannalta 

 

Polarin ja Geodis Wilsonin välisessä sopimuksessa on määritelty, että materiaalien 

tulisi olla valmiina varastossa kaksi päivää ennen varsinaista toimitusta. Koska 

kuljetusten järjestäminen kuuluu kuitenkin Geodis Wilsonille, he pystyvät 

hallitsemaan omaa työjonoaan pakkaamalla materiaaleja myöhemmin ja lähettämällä 
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ne nopeammalla kuljetuksella määränpäähän. Tämä tuo Geodis Wilsonille 

pakkaukseen joustavuutta, mutta ei kuitenkaan mitenkään näy Polarin toiminnassa, 

sillä materiaalit saapuvat ajallaan jakeluvarastoihin. 

 

5.5.3 Pakkaustoiminta ja erikoistapaukset 

 

Aiemmissa kappaleissa on jo pyritty painottamaan pakkaustoiminnassa 

mahdollisimman yksinkertaista toimintamallia. Tämä on merkittävää ymmärtää myös 

siksi, että pystytään kartoittamaan realistisesti käytössä olevat resurssit. Olettamalla 

liikaa nykyisten resurssien mahdollisuudesta, tehdään epärealistisia vaateita 

kehityksen ja uusien vaatimusten suhteen. 

 

5.5.3.1 Lattiatason pakkaustoiminta 

 

Tuotantotilauksen saavuttua Polarilta Geodis Wilsonilla suoritetaan tuotannon 

suunnittelua ja luodaan keräilylistat. Keräilylista tulostetaan BoWas:ista ja se sisältää 

tiedon kaikista komponenteista, mitä pakkaamista varten tulee kerätä. Tieto 

tarvittavista komponenteista tiettyyn settiin tulee BoWas:iin suoraan SAP:sta BOM-

rakenteista. Näin voidaan siis varmistaa, että myös Geodis Wilsonin BOM-rakenne 

on kokoajan ajan tasalla.  

 

Keräilylistojen saavuttua työjonojärjestyksessä varastoon alkavat kaksi keräilijää 

kerätä komponentteja valmiiksi kahdelle kokoonpanolinjalle. Käytännössä 

kokoonpanolinjat ovat pelkästään pitkiä pöytiä, joiden vierellä pakkaajat istuvat ja 

kasaavat settejä linjastossa. Jokaisesta komponentista vastaa yleensä oma pakkaaja, 

joka sijoittaa komponentin pakkauslaatikkoon ja siirtää laatikon eteenpäin. Viimeinen 

työntekijä sulkee laatikot ja punnitsee viiden kappaleen nipuissa. Punnitsemalla 

varmistetaan, että jokaisesta laatikosta löytyvät kaikki tarvitut komponentit. Mikäli 
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viiden pakkauksen yhteispaino eroaa liikaa säätörajoista, avataan kaikki laatikot ja 

tarkastetaan, että komponentit on pakattu oikein. 

 

Tarkistuksen jälkeen laatikot pakataan suurempiin kuljetuslaatikkoihin, johon 

jokaiseen mahtuu yhteensä 30 tuotelaatikkoa. Kuljetuslaatikot suljetaan, tarroitetaan 

ja sijoitetaan oikealle kuormalavalle. Kun kuormalavat täyttyvät, ne siirretään 

lastauslaiturille odottamaan lopun lähetyksen valmistumista ja toimitusta. 

 

Tätä koko pakkausprosessia hallitsee noin 25–40 henkinen ryhmä, joista suurin osa 

on pakkaajia. Esimiehiä, jotka myös osallistuvat työntekoon, on 2 kappaletta ja lisäksi 

toimistossa kirjauksia suorittaa 1-2 henkilöä. Toimistossa olevat esimiehet yrittävät 

kirjausten ohella myös kehittää toimintaa tehokkaampaan suuntaan ja viedä 

käytännön kokemusta alakerran pakkausalueelta ylös toimistoon ja 

tuotannonsuunnitteluun. 

 

5.5.3.2 Erikoistilanne: allokaatio 

 

Allokaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimituskyky ei riitä tyydyttämään 

kysyntää ja saatavilla olevaa tuotantoa joudutaan jakamaan eri osapuolien välillä. 

(Gravelle, H. & Rees, R. 1992.) Syitä allokaatioon joutumiseen voi olla monenlaisia, 

kuten avaintoimittajan yllättävät tuotanto-ongelmat keskeiselle komponentille tai 

ennakoimattoman myyntikampanjan aiheuttama kysyntäpiikki. Tilanne johtuu 

osittain paineesta läpimenoaikojen lyhentymiseen, samaan aikaan kun korkean 

teknologian tuotteista on tullut jokapäiväisiä kulutushyödykkeitä. Kasvanut kysyntä 

aiheuttaa kierteen, josta on hankala päästä pois ilman riittävää kapasiteettia. (Coady, 

E. 2006) Kyseessä ei välttämättä ole kuitenkaan niinkään yrityksen oman kapasiteetin 

riittäminen, vaan myös hankintatoimesta riippuva alihankkijoiden kapasiteetti vajaus. 

On siis keskeistä, että yrityksen toimitusketju on sellainen, että partnereihin voidaan 
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luottaa ja ongelmatilanteita pystytään ennakoimaan ja ratkaisemaan enemminkin 

tulevina haasteina. 

 

Yksinkertaisin ratkaisu ongelmaan olisi First in First Service -periaate, missä nimen 

mukaisesti ensimmäisenä ollut tilaus toimitettaisiin ensimmäisenä. Tämä kuitenkin 

harvoin on tehokkain tapa hallita allokaatiota, jolloin muodostuu tarve määrittää 

joukko tarkempia sääntöjä, jolla pystytään optimoimaan tuotannon riittävyys 

paremmin. 

 

Se, millaisia sääntöjä ja optimointiratkaisuja yrityksessä halutaan käyttää, riippuu 

pitkälti niin myynti- kuin logistiikkastrategiasta. Yksinkertaisin strategia myynnin 

kannalta on yleensä maksimoida lyhyen aikavälin myyntivoitto myymällä 

korkeakatteisia tuotteita. Pidemmällä aikavälillä tämä strategia kuitenkin saattaa 

osoittautua toimimattomaksi, koska korkean volyymin matalakatteiset tuotteet 

muodostavat usein yrityksen myynnin varsinaisen kivijalan.  

 

Polarilla allokaatiotarpeita muodostuu varsinkin silloin, kun kyseessä on uuden 

tuotteen ylösajo toimitusketjussa, eli ramp up. Nämä tapaukset eivät periaatteessa 

tulisi vaikuttamaan Geodis Wilsonin toimintaan, sillä sopimuksen mukaan Polar 

toimittaa tuotantotilaukset sovituissa määräajoissa ja Geodis Wilson varmistaa, että 

tuotteet tulevat lähetettyä, mikäli materiaalit ovat saatavilla varastossa. 

Todellisuudessa kuitenkin molemmilta osapuolilta on löydyttävä joustavuutta 

tilanteen mahdollisimman tehokkaaseen selvittämiseen. 

 

Polarin osalta joustavuudella tarkoitetaan parempaa ennustettavuutta. Uuden tuotteen 

tuleminen markkinoille saattaa hetkellisesti kaksinkertaistaa tarvitun viikoittaisin 

pakkauskapasiteetin. Antamalla ennustetta tulevasta kokonaisvolyymistä tuleville 

viikoille Polar helpottaa Geodis Wilsonin kapasiteetinhallintaa. Vastaavasti Geodis 

Wilsonin puolella pystytään joustamaan ja tekemään enemmän muutoksia jo 
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olemassa oleviin tilauksiin, sekä saamaan saapuvat materiaalit pakkaukseen 

käytettäväksi nopeammin, kuin mitä sopimus vaatii. 

 

5.5.3.3 Erikoistapaus: Varaosatoimitukset 

 

Varaosatoimitusten käsittely poikkeaa normaalista logistiikasta merkittävästi. Kaikki 

varaosatilaukset käsitellään Global Export Salesin toimesta ja toimitusmalli mukailee 

enemmän myyntitilausprosessia. Tilaukset eivät tule varastoilta täydennystarpeina, 

vaan suorina tilauksina huolloista sekä maahantuojilta. GES käsittelee nämä tilaukset 

ja välittää Hongkongin jakelukeskuksen yhteydessä sijaitsevaan varaosavarastoon. 

Hongkongissa materiaalit pakataan valmiiseen asiakastoimituspakkauksiin ja 

toimitetaan edelleen. Euroopan asiakkaiden kohdalla toimitukset kulkevat normaalisti 

Amsterdamiin, mutta Amsterdamissa Geodis Wilson ei avaa näitä pakkauksia tai tuo 

nimikkeitä BoWas järjestelmään.  

 

Varaosapakkaukset hyllytetään erilliseen hyllyyn ja paperit toimitetaan suoraan 

Polarin toimistoon ilman käsittelyä. Polarilla materiaalit merkitään saapuneeksi 

SAP:ssa ja tulostetaan tilausta vastaavat lähetyspaperit. Lähetyspaperit toimitetaan 

Polarin toimesta suoraan pakkauksen yhteyteen ja Geodis Wilsonille ainoastaan 

ilmoitetaan, että kyseiset materiaalit ovat lähdössä. Merkittävä ero on siis, että 

materiaaleja ei viedä laisinkaan Geodis Wilsonin järjestelmän kautta, vaan pelkästään 

käsitellään SAP:ssa.  

 



62 

 

6 CASE-PROJEKTI: AMSTERDAMIN JAKELUKESKUS - 

HAASTEET JA TAVOITETILA 

 

Mittaamisen kannalta tiedonhallintaprosesseihin keskittyvä projekti voi osoittautua 

haasteelliseksi, sillä pääasiallisesti logistiikanmittarit keskittyvät 

varastonkiertonopeuteen ja toimintavarmuuteen. Yleisistä logistiikanmittareista 

pystytään suoraan vaikuttamaan lähinnä vain läpimenoaikoja mittavaan 

suorituskykymittariin. Läpimenoaikojen tehostamista voidaan saavuttaa tällaisessa 

tapauksessa poistamalla turhia vaiheita informaatioketjusta ja automatisoimalla 

nykyistä toimintaa. 

 

Epäsuorasti tiedonhallinnan tehostaminen vaikuttaa osaltaan kaikkiin mittareihin 

toimitusvarmuudesta reklamaatioiden määrään. Varmistamalla tiedon eheys ja oikea- 

aikaisuus, voidaan esimerkiksi keräilyssä välttää tiettyjen keräilyvirheiden 

tapahtumiset ja tätä kautta asiakasreklamaatioiden määrä edelleen laskee. 

 

6.1 Sisään tuleva materiaalivirta 

 

Sisään tulevan materiaalin virran hallinnassa tietovirtoja ei ole varsinaisesti kovin 

montaa. Voidaan myös olettaa, että tilaamiseen ei pystytä vaikuttamaan, eikä tehtaan 

läpimenoaikoihin. Tehostamistoimenpiteet tulee siis kohdistaa Amsterdamin pään 

toimintojen kehittämiseen. 

 

Tällä hetkellä materiaalien saapumisen ja varastohyllytyksen välinen aika voi olla 

jopa 4 päivää. Materiaalit siis käytännössä ovat saatavilla, mutta muodollisuuksien 

vuoksi niitä ei järjestelmätasolla pystytä hyödyntämään pakkaamiseen ja toimituksiin. 

On selkeää, että tässä kohdassa tulee pyrkiä läpimenoaikojen lyhentämiseen. 
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Geodis Wilsonin tavoitteena on pystyä lyhentämään prosessia yhdellä päivällä 

järjestämällä resurssit siten, että materiaalien saapuessa työvuorossa on riittävästi 

henkilöitä tarkastamaan saapunutta lähetystä. Näin raportti saapuneista materiaaleista 

saadaan nopeammin sekä Geodis Wilsonin että Polarin toimistoihin. Geodis Wilsonin 

henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa havaittiin kuitenkin, että materiaalien 

saavuttaminen Geodis Wilsonin järjestelmässä sitoo heidän puoleltaan henkilökunnan 

työtunteja huomattavan määrän viikossa. Saapuneet nimikkeet joudutaan yksitellen 

kirjaamaan järjestelmään rivi riviltä ja tämä on yksinkertaisesti hidas työvaihe. 

 

Pystyäksemme tehokkaampaan informaation käsittelyyn Geodis Wilsonilla olisi 

hyvä, mikäli tieto saapuvasta lähetyksestä pystyttäisiin toimittamaan myös Geodis 

Wilsonille sähköisessä muodossa. Sähköisellä muodolla tässä tapauksessa tarkoittaen 

järjestelmän sisällä olevaa informaatiota, tai informaatiota, mikä pystytään siirtämään 

yksinkertaisesti järjestelmään. 

 

Polarin osalta materiaalien saavuttaminen järjestelmään pystyttiin jo tekemään 

pelkästään hyväksymällä rivit saapuneeksi järjestelmässä. Todettiin kuitenkin, että 

käytännössä materiaalien saavuttaminen sekä Polarin että Geodis Wilsonin toimesta 

oli ikään kuin sama toiminto kahdessa eri järjestelmässä. Tehokkuuden kannalta olisi 

parempi, mikäli riittäisi, että saavuttaminen tehtäisiin ainoastaan toisessa 

järjestelmässä, mistä tieto olisi linkitettynä toiseen järjestelmään. 

 

6.2 Tuotanto 

 

Tuotantoon, eli pakkaamiseen ja lähetysten valmisteluun, ei Polarin osalta havaittu 

olevan suuria vaikutusmahdollisuuksia. Geodis Wilsonilla on käynnissä omat 

kehitysprojektinsa, missä he pyrkivät suunnittelemaan pakkaustoimintaa 

mahdollisimman tehokkaaksi ja joustavaksi. Tähän ei Polarin puolelta ole 

varsinaisesti mitään tietotaitoa, mitä pystyttäisiin jakamaan. 
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Pakkaustoimintaan Polarin puolelta liittyy ainoastaan materiaalien valmistuminen 

SAP:ssa, eli toiminto missä Polarin järjestelmässä materiaalit muuttuvat 

komponenteista tuotteeksi. Järjestelmässä tapahtuvassa valmistumisessa havaittiin 

vastaavanlaista päällekkäisyyttä kuin lähetysten saavuttamisessa. Erona näissä 

kahdessa on kuitenkin, että Geodis Wilsonilla ei pakkaamista tehdä enää 

järjestelmässä, mutta suoritetaan erillistä raportointia laskutuksen pohjaksi. 

Kehitysmahdollisuutena havaittiin mahdollisuus, että pakkaaminen pystyttäisiin 

tekemään vain kerran SAP:ssa ja sieltä tulostamaan tarvittavat raportit kummallekin 

osapuolelle. 

 

Polarin puolelta on haasteeksi tunnistettu, varsinkin allokaatiotilanteissa, että ei 

pystytä reaaliaikaisesti seuraamaan missä vaiheessa tilaukset etenevät. Ei siis tiedetä 

ovatko tietyt tilaukset jo keräilty varastosta vai näkyvätkö ne vielä varastosaldoilla. 

Reaaliaikainen tieto olisi monessa tapauksessa erittäin tärkeää jotta toiminnasta 

pystyttäisiin raportoimaan eteenpäin luotettavasti. Käytännössä siis tarvittaisiin 

SAP:n sisälle käyttöön status-päivitykset. Tällaiset status-päivitysmahdollisuudet 

kyllä löytyvät SAP:sta, mutta käytännössä niitä ei pystytä tällä hetkellä 

hyödyntämään. 

 

6.3 Ulos lähtevä materiaalivirta 

 

Saadaksemme materiaalit lähtemään myös järjestelmässä on suoritettava useita 

vaiheita varsinkin myyntitilausprosessissa. Nopeasti ajatellen voisi luulla, että 

keskittymällä juuri myyntitilausprosessin vaiheisiin pystyttäisiin saavuttamaan 

merkittäviä etuja. Tarkemmin tarkastellessa havaitaan kuitenkin, että vaiheet, jotka 

sisältyvät myyntitilausprosessiin, ovat pitkälti vakioita ja niitä säätelee 

laidansäädäntö.  
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Määrittämällä tiukasti sallitut tilauserät pystyttäisiin SAP:ssa luomaan tarkat 

pakkauslistat automaattisesti ja riittäisi, että ne tulostettaisiin ohjeeksi ja edelleen 

hyväksyttäisiin myöhemmin. Käytännössä tällainen järjestelmä muodostuisi 

kuitenkin jäykäksi ja epäluotettavaksi. Kaikki asiakkaat eivät tilaa täysiä laatikollisia 

tuotteita ja siten on varsin vaikea tietää kuinka suuri määrä laatikoita mihinkin 

tilaukseen tulee tai miten laatikot täytetään eri tuotteilla. 

 

Materiaalien varsinainen lähteminen toteutetaan SAP:ssa tekemällä GI (Goods Issue), 

eli varastosta otto. Nimensä mukaisesti tämä toiminto poistaa tuotteet Polarin SAP:sta 

Amsterdamista ja tilaustyypistä riippuen joko poistaa kokonaan tai siirtää matkalla 

olevien tilaan. Lähettämisen ongelmana on kuitenkin ajantasaisuus, sillä 

varastosiirtotilausten tapauksessa lähettäminen tehdään SAP:ssa aina Geodis 

Wilsonin lähetysraportin perusteella eli yhtä päivää myöhemmin kuin mitä lähetykset 

todellisuudessa ovat lähteneet liikkeelle. Optimaalisessa tilanteessa SAP:ssa tilauksen 

status olisi koko ajan reaaliajassa tai päivittyisi vähintään muutaman tunnin viiveellä. 

 

Myyntitilausten tapauksessa lähettäminen ei muodosta vastaavaa ajantasaisuus- 

ongelmaa, sillä lähettäminen on tehtävä järjestelmässä ennen kuin materiaalit 

lähtevät, jotta pystytään luomaan lasku ja liittämään se mukaan. SO-prosessin osalta 

voisi miettiä tarkemmin kenen vastuulle GI tekeminen jää, sillä siirtämällä tehtävä 

Global Export Salesin vastuulle, säästyttäisiin kommunikoinnin välivaiheilta 

sähköpostissa. Käytännössä lasku pystyttäisiin luomaan heti kun pakkauslistat tai 

tarkat pakkauslista on tarkastettu ja toimitukselle tehty GI. 

 

6.4 Yleisen tason työtehtävien organisointi 

 

Suurimpana ongelmana Polarin ja Geodis Wilsonin välisen toiminnan kehittämisessä 

on järjestelmien välinen ero. Geodis Wilson pyörittää toimintaansa paljon 

yksinkertaisemman BoWas -järjestelmän avulla ja Polarilla SAP määrittelee pitkälti 
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tarpeet ja käytännöt miten informaatiovirtojen tulee toimia. Siirtymällä käyttämään 

yhteistä järjestelmää, eli tapauksessa mieluummin SAP, pystyttäisiin toimintoja 

integroimaan pidemmälle ja saavuttamaan merkittäviä etuja kummankin osapuolen 

kannalta. Tähän asti ei kuitenkaan ole löytynyt yhteistä tahtotilaa yritysten välillä 

yhteen järjestelmään siirtymisen puolesta, mikäli sinänsä on myös ymmärrettävää, 

sillä SAP vaatii asiantuntemusta ja hyvin todennäköisesti luo kankeutta Geodis 

Wilsonin nykyiseen toimintaan. 

 

Polarin organisaatiossa voidaan myös kyseenalaistaa Global Export Salesin sijainti 

pääkonttorilla sekä Steinhausenissa. Käytännössä toiminnoista tulisi paljon 

sujuvampia, mikäli GES toimisi ainakin osittain Amsterdamista käsin. 

Amsterdamissa olisi näin mahdollista käsitellä kaikki Euroopan toimitukset 

läheisessä kontaktissa Geodis Wilsonin kanssa. Osa GES organisaatiosta voisi toki 

toimia edelleen muualla, sillä GES:in vastuulla on myös Aasian ja Pohjois-Amerikan 

tilausten vastaanottaminen ja käsittely. 
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7 CASE-PROJEKTI: AMSTERDAMIN JAKELUKESKUS – 

KEHITYSEHDOTUKSET JA TOIMENPITEET 

 

Nykytila-analyysin perusteella tunnistettiin viisi erilaista kehitysmahdollisuutta 

Amsterdamin jakelukeskuksen informaatiotoiminnan kehittämiseksi. Kaikki löydetyt 

mahdollisuudet olivat halutunlaisia, käytännön läheisiä kehityskohteita, eivätkä vaadi 

strategista uudelleen suunnittelua toimitusketjulta. Kehitysehdotuksia käsiteltiin 

yhdessä ohjausryhmän kanssa ja määritettiin prioriteettijärjestys. Prioriteetin 

perusteella oli helpompi lähteä tekemään syvempää analyysiä implementoinnin 

mahdollisuuksista ja haasteista. 

 

Valitut kohteet olivat: 

� Ilmoitus saapuvasta materiaalista järjestelmässä (Shipment notification) 

� Materiaalien saavuttaminen järjestelmässä (Goods receipt) 

� Tuotantoraportointi järjestelmässä (Production report) 

� Materiaalien lähettäminen järjestelmässä (Post goods issue) 

� Järjestelmän status-päivitykset (Order status) 

 

Käytännössä kehitysehdotuksille muodostui myös prioriteetti toimitusketjun 

loogisessa järjestyksessä niin, että tulopään ehdotukset saivat korkeimman 

prioriteetin ja lähtöpäässä käytettiin pienempää. Tähän on syynä kehitysehdotusten 

linkittyminen toisiinsa siten, että ketjun myöhempien vaiheiden kehityskohdat 

vaativat etupainotteista kehittämistä täyden potentiaalin saavuttamiseksi. 

Toimitusketjun loppupäähän kohdistuvat kehitysehdotukset ovat myös toteutettavissa 

itsenäisesti, mutta hyöty jää huomattavasti pienemmäksi, mikäli alkupään toimia ei 

pystytä toteuttamaan tehokkaasti. 
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7.1 Ilmoitus saapuvasta materiaalista järjestelmässä 

 

Geodis Wilsonin puolella oli tunnistettu ongelmaksi, että heille materiaalien 

saavuttaminen BoWas -järjestelmään vei aina muutamien tuntien työn. Lisäksi 

manuaalisessa saavuttamisessa virhekirjausten mahdollisuus koettiin varsin suureksi. 

Tavoitteeksi siis asetettiin löytää ja toteuttaa ratkaisumalli, missä pystyttäisiin 

pitämään järjestelmien välinen tieto mahdollisimman eheänä. 

 

Varsinainen ratkaisu voisi olla varsin yksinkertainen. Samalla tavalla, kuten nykyisin 

Polarin Hongkongin ja Amsterdamin välillä liikkuu tieto, lähetettäisiin EDI viesti 

myös BoWas-järjestelmään. BoWas osaisi lukea viestin sisällön ja hyväksymällä 

materiaalit myöhemmin saapuneiksi kirjautuisivat materiaalit BoWas:siin. 

Manuaalisilta kirjaamisilta vältyttäisiin ja ainoastaan eroavaisuudet lähetetyn ja 

saapuneen välillä huomioitaisiin ja käsiteltäisiin erikseen. 

 

Taulukko 3: SWOT-analyysi järjestelmätasoisesta ilmoitukset saapuvasta materiaaleista 

Strength 

• Vähemmän työtä Geodis 

Wilsonilla materiaalien 

saavuttamiseksi 

Weakness 

 

Opportunities 

• Varastosaldot tarkempia. 

• Muiden kehitysehdotusten 

tehokkaampi implementointi. 

• Nopeampi materiaalien 

saavuttaminen. 

Threats 
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SWOT-analyysissä ensimmäiselle kehitysehdotukselle ei tunnistettu Polarin 

näkökulmasta mitään erityisiä vahvuuksia. Ainoa vahvuus on Geodis Wilsonin 

puolella työmäärän vähentyminen ja tehtävän huomattava helpottuminen. Vastaavasti 

ei myöskään tunnistettu minkäänlaisia heikkouksia. Muutamia mahdollisuuksia 

järjestelmätasoisessa ilmoituksessa saapuvasta materiaalista kuitenkin piilee. 

Manuaalisten kirjausten poistuessa suurimmalta osalta lähetyksiä Geodis Wilsonilla, 

ovat järjestelmän saldot tarkempia ja virheellisen informaation määrä vähenee. Tällä 

tavoin myös toiminnan laatu paranee. Toiminnan laatuun vaikuttaa myös nopeus, 

millä saapuvat lähetykset saadaan käyttöön. Pelkästään hyväksymällä materiaalit 

saapuneiksi voidaan säästää muutama tunti aikaa ja saada näin nopeammin tehtyä 

kiireellisiä tilauksia, missä materiaalien ehtiminen mukaan kuljetuksiin saattaa olla 

tunneista kiinni. Merkittävimpänä etuna tulee kuitenkin tarkkuuden lisääntymisen 

kautta tulevat tehostumiset muissa kehitysehdotuksissa sekä niiden tarkempi 

implementointi käytäntöön. 

 

Teknisestä toteutuksesta käytiin keskusteluja yhdessä tietohallinnon kanssa ja 

todettiin kehitysehdotelma teknisesti mahdolliseksi toteuttaa. Varsinaista 

kustannusarviota oli hankala arvioida, mutta teoriassa muutaman päivän 

suunnittelulla tekninen toteutus tulisi olla kunnossa. Lisäksi vaadittaisiin normaalien 

prosessin mukaisesti toteutettavaksi testaaminen, sekä ohjeistuksen päivittäminen. 

Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan aiheuttaisi erillisiä kuluja projektille. 

 

 
Kuva 21: Sisään tulevan materiaalivirran päivitetty prosessi 
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Uudessa prosessissa prosessikuvausta on pystytty yksinkertaistamaan 

suoraviivaistamalla toimintoja verrattuna nykytilanteeseen (kuva 14, s.41). Vaiheita 

on yhteensä kuusi, joista viisi ensimmäistä kuuluvat materiaalien saavuttamiseen 

Geodis Wilsonin BoWas-järjestelmässä. Viimeinen vaihe kuuluu toisen 

kehitysehdotelman piiriin. 

• Ostoehdotuksista koostettu tilaus Amsterdamista Hongkongiin 

• Toimitustieto SAP:n sisällä Hongkongista Amsterdamiin 

• EDI-viesti saapuvasta lähetyksestä BoWas-järjestelmään 

• Saapuvan materiaalin tarkastaminen 

• Materiaalien merkitseminen saapuneiksi BoWas:ksessa sekä mahdollisten 

muutosten tekeminen. 

 

7.2 Materiaalien saavuttaminen järjestelmässä 

 

Materiaalien saapuminen Amsterdamiin luo Polarin puolelle myös mahdollisuuden 

hyödyntää järjestelmien välistä linkkiä. Lähes kaikki Hongkongista saapuvat 

materiaalit kirjataan Geodis Wilsonin toimesta BoWas:in saldoille, joten linkittämällä 

saavuttaminen BoWas:in ja Polarin SAP:n välillä, olisi mahdollista saavuttaa 

materiaalit yhdellä kertaa molemmissa järjestelmissä. 

 

Taulukossa 3 on esitetty SWOT-analyysi mahdollisesta materiaalien saavuttamisen 

siirtämisestä BoWas-järjestelmään ja näin ollen Geodis Wilsonin vastuulle. 

Molempia, sekä vahvuuksia että heikkouksia, löytyi ratkaisun kannalta. Selkeimpänä 

vahvuutena voidaan nähdä eheän tiedon saaminen kahden järjestelmän välille. Näin 

molemmissa yrityksissä tiedettäisiin varmasti, että käsitys sen hetkisistä 

varastosaldoista olisi yhtenäinen. Vastaavasti saapumiset tapahtuisivat Polarin 

SAP:ssa reaaliaikaisesti sen sijaan, että ne nykyään tehdään vähintään yhtä päivää 

myöhemmin. Viimeisenä hyötynä olisi työmäärän pienentyminen Polarin puolella. 

Tämä kuitenkin korvaantuisi tarpeena tarkkailla toimintaa saapumisten osalta. 
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Heikkouksien puolella tunnistettiin oman kontrollin menettäminen SAP:n saldojen 

osalta. Samalla kuitenkin huomioitiin, että tälläkin hetkellä saapumiset tehdään 

Geodis Wilsonin raporttien perusteella, kuten myös kuluttaminen. On siis pystyttävä 

luottamaan logistiikkapartnerin toimintaan joka tapauksessa. Lisäksi Polarilla 

tarvitsee ottaa käyttöön Warehouse management- tai Lean warehouse management – 

SAP-moduulit. Jommankumman moduulin käyttöönoton varsinaista työmäärää on 

vaikea arvioida ilman erillistä projektia. Kustannukset ovat kuitenkin lähinnä 

projektin sitomat työtunnit, sillä kyseiset moduulit kuuluvat jo nykyiseen SAP-

pakettiin. Kaikkia tuotteita ei kuitenkaan saada saavutettua tällä järjestelmällä, sillä 

muualta kuin Hongkongista tulevia materiaaleja ei saada automaattisiin EDI 

viesteihin. Näin ollen muut materiaalit joudutaan edelleen saavuttamaan nykyisellä 

tavalla. Tämä tuskin kuitenkaan luo ongelmaa, sillä näiden nimikkeiden joukko on 

sen verran pieni, että todellinen hyöty saadaan Hongkongin toimitusten saavuttamisen 

automatisoinnilla. 

 

Taulukko 4: SWOT-analyysi materiaalien saavuttamis vastuun siirtämisestä 

Strength 

• Reaaliaikaiset päivitykset. 

• Vähemmän työtä Polarilla. 

• BoWas ja SAP data olisi 

synkronoitu. 

Weakness 

• Vastuu siirtyy Geodis Wilsonille. 

• Tarve ottaa käyttöön SAP:n 

Warehouse management tai Lean 

warehouse management. 

• Kaikkia tuotteita ei saada 

toiminnon alle. 

Opportunities 

• Pystytään ottamaan käyttöön sama 

toiminto Japanin maavarastossa. 

Threats 

• Varaosatoimitusten käsittely. 



72 

 

Vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi pystyttiin tunnistamaan myös muutama 

mahdollisuus ja uhka saavuttamisen automatisoinnista. Onnistuessaan saapumisen 

automatisointi olisi mahdollista implementoida myös Polarin Japanin toimintoihin, 

missä toimii tällä hetkellä hieman samansuuntainen toiminto. Japanissa ulkopuolinen 

logistiikkaoperaattori hallitsee varastoa, mutta heillä on käytössään oma 

järjestelmänsä ja Polar Japanilla SAP. Uhkana tulee varaosatoimitusten käsittely ja 

siihen liittyvät erityisprosessit. Kuten aiemmassa luvussa kuvattiin 

varaosatoimitusprosessia, niin nimikkeet eivät ole BoWas-saldoilla, vaan ainoastaan 

saapuvat ja lähtevät Amsterdamista pakkauksina. Automaattisen saavuttamisen osalta 

varaosat tulisi mahdollisesti ottaa mukaan BoWas-järjestelmään. Tämä loisi hieman 

lisää työtä Geodis Wilsonille, mutta vastaavasti yhtenäistäisi prosesseja. Varsinaisia 

ongelmia ei siis pitäisi syntyä, mutta kaikkien muuttujien huomioiminen on nykyisen 

prosessin osalta hankalaa. 

 

Automaattisen saavuttamisen mahdollisuutta on aiemminkin tutkittu Japanin 

toimintojen osalta ja silloin projektissa on todettu, ettei toiminto ole mahdollinen 

ilman lisämoduuleita. Amsterdamin tietovirtaprojektin osalta tietohallinto tutki 

moduuleja ja niiden sisältöä tarkemmin ja tuli tulokseen, että vaikka moduulit 

otettaisiin käyttöön, niin automaattinen saavuttaminen ei ole mahdollista. 

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että saavuttamisen mahdollisuudesta luovuttiin tämän 

projektin puitteissa. On vielä mahdollista, että löytämällä uudenlainen 

lähestymismalli SAP:n hallinnan osalta, on mahdollista toteuttaa halutunlainen 

toiminto myöhemmin. 

 

7.3 Tuotantoraportointi järjestelmässä 

 

Tuotantoraportoinnissa havaittiin päällekkäisyyttä Polarin ja Geodis Wilsonin 

toimintojen välillä. Silmiinpistävintä oli lähinnä reaaliaikaisuuden puute. Todellisen 

pakkaamisen ja SAP:hen tapahtuvan raportoinnin välillä saattoi helposti olla 1,5 
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vuorokauden väli. Lisäksi raportointi tehtiin kaksinkertaisena kun Geodis Wilson 

ensin raportoi tuotannon Polarille ja tämän jälkeen Polarilla suoritettiin 

valmistaminen SAP:ssa. Projektissa tunnistettiin mahdollisuus, missä Geodis Wilson 

pystyisi suoraan raportoimaan SAP:hen. Näin Polarin toimistolla ei olisi tarvetta 

suorittaa erikseen valmistamista SAP:ssa. Geodis Wilsonilla puolestaan pystyttäisiin 

tulostamaan tarvittavat tuotantoraportit oman laskutuksen tarpeisiin suoraan SAP:sta, 

sillä SAP raportointijärjestelmänä selvästi parempi kuin BoWas. 

 

Taulukko 5: SWOT-analyysi tuotantoraportoinnista SAP:ssa 

Strength 

• Reaaliaikaiset päivitykset. 

• Vähemmän työtä Polarilla. 

• Kustannus 

Weakness 

• Vastuu siirtyy Geodis Wilsonille. 

Opportunities 

• Geodis Wilson pystyy tulostamaan 

tarvitsemansa raportit SAP:sta. 

• Viivakoodien käyttäminen. 

Threats 

• Geodis Wilson ei suostu 

käyttämään SAP-terminaalia. 

• Työohjeet eivät ole ajan tasalla. 

• Komponenttien versioiden 

vaihdokset. 

 

Vahvuudet tuotantoraportoinnin vastuun siirtämisessä Geodis Wilsonille ovat varsin 

pitkälti vastaavat kuin mitä materiaalien saavuttamisen automatisoinnissa. Geodis 

Wilsonin raportoidessa pystytään saavuttamaan SAP:ssa reaaliaikainen seuranta 

pakkauksen edistymiseen ja varastosaldojen kehittymiseen tiukoissakin tilanteissa. 

Lisäksi Polarin puolella vaadittu työmäärä vähentyy hieman, kun tiedon syöttämisestä 

järjestelmään siirrytään enemmän seuraamaan ja varmistamaan tehtyjä kirjauksia. 

Viimeisenä vahvuutena tuotantoraportoinnin SAP-raportoinnin ulkoistamisessa on 

siitä aiheutuva kustannus. Käytännössä toiminto ei aiheuta juuri ollenkaan lisätyötä 



74 

 

Geodis Wilsonilla, vaan lisää lähinnä heidänkin mahdollisuuksiaan raportoida ja 

seurata toimintaa. Näin on hyvät mahdollisuudet, että ulkoistaminen pystytään 

tekemään sopimalla, ilman erillisiä korvauksia. Varsinaiseksi kustannukseksi jää siis 

ainoastaan SAP-terminaalin vieminen Geodis Wilsonin tiloihin. 

 

Heikkoutena tuotantoraportoinnin ulkoistamisessa on jälleen vastuun siirtyminen 

Geodis Wilsonille. Kuten aiemmin saavuttamisen tekemisessä, ollaan myös 

tuotannonraportoinnissa tilanteessa, että jo nyt Polarilla luotetaan Geodis Wilsonin 

tekemiin nykyisiin raportteihin. Siirtämällä oikeus raportoida suoraan SAP:hen 

siirrytään enemmän tilanteeseen, missä Geodis Wilsonin raportointia seurataan 

SAP:hen syöttämisen jälkeen, eikä ennen SAP:hen tehtäviä muutoksia, kuten 

nykyään. 

 

SAP:n tuotantoraportoinnin siirtämisessä havaittiin muutamia huomattavia 

mahdollisuuksia sekä uhkia. Jo aiemmin on käsitelty mahdollisuutta, missä Geodis 

Wilsonilla pystytään tuottamaan raportteja SAP:sta omaan tarpeeseen. Toinen 

mahdollisuus liittyy viivakoodien käyttöön, millä pyritään vähentämään virheellisten 

kirjausten tekemistä. Sitomalla jokaiseen Geodis Wilsonille menevälle tilaukselle 

SAP:n tuotantotilausnumerot mukaan riveittäin ja lisäämällä riveille viivakoodi, 

helpotettaisiin oikean tuotantotilauksen tunnistamista. Viivakoodin avulla riittäisi, 

että valmiista tilauspaperista luettaisiin ainoastaan koodi järjestelmään ja 

hyväksyttäisiin valmistusmäärät. 

 

Uhista ensimmäisenä nousi ylös aiemmin koettu tilanne, missä Geodis Wilsonilla ei 

ole suostuttu ottamaan SAP-terminaalia käyttöön. Ymmärrettävästi SAP:n käyttö 

vaatii lisää osaamista työvoimalta ja jonkin verran ymmärtämystä SAP:sta 

toimintaympäristönä. Tätä uhkaa pystytään torjumaan vamistamalla, että työohjeet 

ovat ajantasalla sekä ovat riittävän selkeälukuisia ymmärrettäväksi. Huolellisella 

kouluttamisella sekä tarjoamalla muita SAP:n tuomia etuja, voidaan nyt mahdollisesti 

onnistua saamaan Geodis Wilson suostuteltua ottamaan SAP-terminaali käyttöönsä. 
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Toiminnallisuuden kannalta viimeisenä uhkana on komponenteissa tehtävien version 

vaihdosten vaikutus tuotantotilausten hyväksymiseen. Tässä vaiheessa vaaditaan 

tekijältä yksinkertaisesti ymmärrystä, että käytetyn komponentin versio on vaihtunut 

ja rakenteeseen tulee vaihtaa tilaukselle uusi käytettävä versio. Tätäkin uhkaa 

pystytään torjumaan ainoastaan tehokkaalla koulutuksella ja hyvillä kirjallisilla 

ohjeilla. 

 

Geodis Wilsonin henkilöstön koulutus käyttämään SAP:ta tulisi tapahtua Polarin 

toimesta. Koulutussuunnitelmaa tehtäessä Polarin kannalta oli merkittävää tietää, että 

pystytään luottamaan samojen henkilöiden pysyvän tehtävässä pidempiä aikajaksoja. 

Näin päästään tilanteeseen, missä tekijä ei aina vaihdu juuri kun on oppinut 

suorittamaan tehtävänsä luotettavasti. Näin aiheuteta tarvetta kouluttaa jälleen uutta 

henkilöä, jonka varmuus alussa ei ole läheskään vanhan tasolla. 

 

Tietohallinnon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on täysin mahdollista, että 

SAP-terminaali viedään Geodis Wilsonin tiloihin. Itse asiassa tietohallinnon 

mielipide oli sellainen, että tämä olisi pitänyt pystyä toteuttamaan jo aikoja sitten. 

Näin ollen tältä osin nähtiin hyödyt huomattavasti riskejä suurempina ja kaikki 

mahdolliset riskit hallittavina seikkoina. Poiketen aiemmista kehitysehdotuksista oli 

tuotantoraportoinnin ulkoistamiselle mahdollista laskea selkeä kustannusarvio. Alla 

olevassa listassa on määritelty kaikki syntyvät kustannukset koulutusta ja ohjeiden 

laadintaa lukuun ottamatta. 

� Uusi tietokone: 500-600€ 

� SAP-lisenssi: 1200€ + 20% vuosittainen ylläpitokustannus 

� Käyttäjänimen luominen ja ylläpito: 25€/kk 

Käytännössä siis SAP-terminaalin viemisestä syntyvät kustannukset ovat hyvin pieniä 

ja lähinnä kertaluonteisia. Kouluttamiseen menevät voimavarat ja muut 

sopimustekniset asiat sanelevat enemmän tämän kehitysehdotuksen implementointi- 

mahdollisuuksia.  
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7.4 Materiaalien lähettäminen järjestelmässä 

 

Neljäntenä varsinaisena kehittämismahdollisuutena havaittiin mahdollisuus siirtää 

materiaalien lähettämisen toteuttaminen SAP:ssa Geodis Wilsonin tehtäväksi. 

Tässäkin tapauksessa kyseessä on selkeän kaksinkertaisen raportoinnin poistaminen. 

Nykyisessä mallissa Geodis Wilson ensin täyttää omat raporttinsa ja toimittaa ne 

Polarille seuraavana päivänä, minkä jälkeen Polarilla lähetysten lähteminen 

raportoidaan SAP:hen. Polarin raportoinnissa huomioidaan että materiaalit ovat 

lähteneet edellisenä päivänä ja merkataan kaikki lähetykset aina edelliselle päivälle. 

Näin järjestelmässä käytännössä näkyy oikea päivä, mutta vasta päivän myöhässä. 

 

Taulukko 6: SWOT-analyysi lähetysraportoinnista SAP:ssa 

Strength 

• Reaaliaikaiset päivitykset. 

• Vähemmän työtä Polarilla. 

• Kustannus 

Weakness 

• Vastuu siirtyy Geodis Wilsonille 

Opportunities 

• Viivakoodien käyttäminen. 

Threats 

• Geodis Wilson ei suostu 

käyttämään SAP-terminaalia. 

• Työohjeet eivät ole ajan tasalla. 

• Jälkitoimitusten käsitteleminen. 

• SAP-terminaalin vieminen 

lähettämöön. 

 

Tuomalla Geodis Wilsonin lähettämöön Polarin SAP-terminaali, olisi mahdollista 

muokata prosessia siten että Geodis Wilsonin lähettämössä tehtäisiin materiaalin 

lähettämiset (Post Goods Issue) heti kun materiaalit fyysisesti lähtevät 

jakelukeskuksesta. Käytännössä tämä toiminto rajattaisiin kuitenkin vain 
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varastosiirtotilauksiin, sillä myyntitilausten kanssa joudutaan lähettäminen tekemään 

jo ennen varsinaista materiaalien lähtemistä. 

 

Vahvuudet ja heikkoudet materiaalien lähetysraportoinnin siirtämisessä Geodis 

Wilsonille ovat aivan samat kuin tuotannon valmistumisraportoinnissa. Saavutetaan 

reaaliaikaisuutta järjestelmässä vähemmällä työllä Polarilla, mutta vastaavasti 

menetetään kontrollia SAP:hen syötettävään dataan. Korjaukset väärin tehdyissä 

lähettämisissä ovat huomattavasti hankalampia kuin väärin tehdyissä tuotannon 

raportoinneissa, joten tämä tulee huomioida päätöstä tehdessä. 

 

Uhkien ja vahvuuksien osalta havaitaan monia samankaltaisuuksia tuotannon 

raportoinnin ulkoistamiseen, mutta myös muutamia uusia uhkia tunnistettiin tässä 

kehitysehdotuksessa. Lähettämössä työskentelevät eri ihmiset, joten tämä lisää SAP:n 

käyttöön koulutettavien henkilöiden määrä. Toisin kuin pakkauksen puolella, ei 

lähettämössä tällä hetkellä toimi kehitystiimiä, mihin kuuluisi korkeakoulutettuja 

henkilöitä, joilla olisi henkilökohtaisia intressejä tutustua SAP:n käyttöön. Täysin 

uudenlaisena uhkana lähettämisessä ovat jälkitoimitukset ja niiden huomioiminen. 

Tällä hetkellä tilanteissa, joissa ei pystytä toimittamaan koko tilattua määrää, 

lähetetään toimitus niillä määrillä mitä pystytään ja loput määrät siirretään 

jälkitoimitukseen. Jälkitoimitus on käytännössä uusi tilaus ja se luodaan samalla kun 

edelliselle tilaukselle tehdään lähettäminen. Tilauksien tekeminen on kuitenkin 

Polarin vastuulla ja mikäli lähettäminen siirretään Geodis Wilsonille, niin Polarilla ei 

ole automaattisesti tietoa niistä määristä, jotka jäävät toimittamatta. SAP:sta löytyvät 

kuitenkin erilliset raportit, minne toimittamattomat tilausmäärät raportoituvat. Näitä 

raportteja seuraamalla Polarilla voidaan tilauksen lähettämisen jälkeen luoda 

tarvittavat jälkitilaukset. 

 

Tietohallinnon kannalta toisenkin SAP-terminaalin vieminen Geodis Wilsonin 

tiloihin oli mahdollista. Kustannukset tälle terminaalille olisivat samat kuin 

tuotannonraportointiin käytetylle terminaalille. Ainoana uhkana nähtiin lähettämön 
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sijainti ja vaadittujen kaapelointien toteuttaminen varastohallissa. Käytännön tasolla 

tästä kuitenkaan tuskin muodostuu suurta ongelmaa, mutta pieniä lisäkustannuksia 

voi mahdollisesti syntyä. 

 

7.5 Järjestelmän status-päivitykset 

 

Viides ja samalla projektin viimeinen kehitysehdotus on lähtökohtaisesti selkeäsi 

erilainen kuin edellä esitetyt kaksi vaihtoehtoa. Järjestelmän status-päivitys 

kehitysehdotuksen takana on SAP:sta löytyvät ominaisuudet, missä toimitukselle 

pystytään merkitsemään milloin tilaus on tarkoitus keräillä, pakata ja lähettää. Tämä 

ominaisuus olisi kuitenkin varsin hankala ylläpidettävä toimintaympäristössä, missä 

yhteen toimitukseen on sitoutuneena useampia tuotantotilauksia. Käytännössä 

ratkaisumalli vaatisi, että siirryttäisiin käyttämään SAP:ssa lähetys (shipment) – 

toimitus (delivery) –rakennetta, missä yhtä lähetystä kohden on useampi toimitus ja 

jokainen toimitus sisältää ainoastaan yhden tuotantotilauksen. Näin pystytään 

päivittämään yksittäisille tuotantotilauksille niiden status reaaliaikaisesti. Tälläinen 

päivittäminen vaatisi kuitenkin tällä hetkellä liian paljon SAP:n statusten 

päivittämistä verrattuna saavutettaviin hyötyihin. 

 

Kehitysehdotus otettiin kuitenkin osaksi projektia, sillä Geodis Wilsonin kanssa 

käydyissä keskusteluissa selvisi, että heillä on tällä hetkellä käynnissä projekti, missä 

BoWas-järjestelmää ollaan uudistamassa ja sen käyttöä laajentamassa. Heillä on 

tarkoitus implementoida uuteen järjestelmään tuotannonsuunnittelu sekä tuotannossa 

tapahtuvat statuspäivitykset. Tälläinen rakenne mahdollistaisi siis käytännössä, että 

suunnittelemalla Polarin SAP:n rakennetta uudelleen ja luomalla EDI linkkejä 

järjestelmien välillä, olisi mahdollista saada myös SAP:hen samat päivitykset 

automaattisesti.  
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Kuva 22: Myyntitilausprosessi BoWas päivityksen jälkeen 

 

Yllä olevassa kuvassa on esitettynä uusi myyntitilausprosessi sen jälkeen, kun Geodis 

Wilsonilla on uudistettu BoWas käytössään. Prosessikuvaan ei ole vielä merkitty 

mahdollisia SAP:hen tapahtuvia status-päivityksiä, mutta käytännössä niiden 

lisääminen ei juurikaan muuta prosessikuvausta. Liitteessä 4 sama prosessi on 

kuvattuna Polarin virallisessa prosessinkuvausmuodossa. 

 

Uudessa kuvauksessa (Kuva 21) ainoat muutokset normaaliin myytitilausprosessiin 

verrattuna tapahtuvat vaiheissa 3-8. Nykytilanteesta poiketen, uudessa BoWas:sissa 

on mahdollista toteuttaa tuotannonsuunnittelu (3.) järjestelmässä. Tällä tavoin 

suunnittelusta tulee huomattavasti joustavampaa, kun on mahdollista tehdä muutoksia 

tuotantosuunnitelmaan siihen asti, kunnes keräilylistat on otettu käyttöön. 

Tuotantosuunnitelma näkyy varaston pakkausalueella erillisellä näytöllä (4.), mistä 
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keräilijät tulostavat keräilylistat (5.) ja suorittavat sen perusteella keräilyn. Kerätyt 

tavarat pakkausalueella toimivat työjonona pakkaukselle. Samalla kun keräilylistat 

tulostetaan, vaihtuu BoWas-järjestelmään statukseksi keräily (6.). Vastaavasti 

pakkauksen alkaessa (7.) pakkauksen esimies merkitsee statuksesksi pakkauksen. 

Näin toimistossa tiedetään koko ajan missä vaiheessa tuotantilauksen osalta mennään. 

Pakkauksen valmistuttua status vaihdetaan valmiiksi (8.) ja tällä käytännössä 

suljetaan kyseinen työtilaus. Polarin kannalta olisi kiinnostavaa rakentaa EDI-linkit 

BoWas:in ja SAP:n välille status-päivitysten osalta, jolloin myös Polarilla 

tiedettäisiin koko ajan missä vaiheessa työtilaus on menossa, ilman että erikseen 

tarvitsi soittaa Geodis Wilsonin toimistolle. 

 

Taulukko 7: SWOT-analyysi status-päivitysten käyttämisestä 

Strength 

• Reaaliaikaiset päivitykset. 

Weakness 

• BoWas päivitys vaaditaan 

• Vaatii tuotantotilausmallin 

uudelleen suunnittelun. 

Opportunities 

• Laatuongelma haasteet 

• Allokaatiotilanteet 

• Materiaalien saavuttaminen EDI-

viestillä. 

• Valmiit pakatut tuotteet 

järjestelmän saldoilla. 

Threats 

 

SWOT-analyysissä status-päivityksille ei tunnistettu kovin monia vahvuuksia, mutta 

havaittiin useampia mahdollisuuksia, joista saattaa lisäselvittelyllä tulla uusia 

vahvuuksia. Reaaliaikaisuuden lisääminen järjestelmässä on tässäkin tapauksessa 

avainasemassa, koska useissa tilanteissa Polarilla ollaan huomattu kaivattavan 
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ajantaisaista tietoa siitä, missä vaiheessa pakkaus on ja ehtivätkö tietyt lähetykset 

lähteä kiireellisinä tilauksina. Heikkouksina kehitysehdotuksessa ovat sen vaatimat 

tekniset uudistukset järjestelmiltä. Geodis Wilsonin BoWas päivitys on Polarista 

riippumaton projekti, johon Polarin mahdolliset intressit eivät tällä hetkellä vaikuta. 

Tähän päivitykseen ei tällä hetkellä pystytä vaikuttamaan Polarilta ainakaan suoraan. 

SAP:n vaatimat muutokset ovat kuitenkin sen verran laajoja, että koko logistiikan 

järjestelmämallia tulee päivittää ja suunnitella perusteellisesti uudelleen. Tarve 

tällaiselle uudelleen suunnitteluprojektille tulee määrittää tarkemmin sekä miettiä 

mahdollisia muita hyötyjä ja haittoja, mitä se toisi tullessaan. 

 

Status-päivtysten osalta mahdollisuuksiksi tunnistettiin sen tuomat edut, kun 

tuotantoa joudutaan mahdollisesti hätäkatkaisemaan laatuongelmien takia. Tällöin 

reaaliaikaisella tiedolla pystyttäisiin selvittämään tarkkaan kuinka paljon virheellisiä 

tuotteita on jakelukeskuksessa ja missä vaiheessa niiden tilaukset tarkalleen ovat. 

Tuntemalla tila tarkkaan pystytään tehokkaasti ohjaamaan seuraavia toimenpiteitä, 

olivatpa ne sitten lähetysten purkamisia tai keräiltyjen tuotteiden palauttamisia 

varastoon. Allokaatiotilannetta sivuuttiin jo aiemmin mahdollisuutena status-

päivityksille. Allokaatiossa toimituksia seuraavassa tiimissä on erittäin tärkeää tietää 

sen hetkinen tilanne ja tuotteiden todellinen määrä jakelukeskuksessa, jotta 

allokaatiota pystytään ohjaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Uuden BoWas 

järjestelmän osalta on myös teoreettisesti mahdollista, että materiaalien 

saavuttamiseen liittyvät ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan. Näin myös ensimmäisen 

kohdan järjestelmässä tapahtuvan materiaalien saavuttamisen ulkoistaminen tulisi 

mahdolliseksi. Viimeisenä mahdollisuutena kehitysehdotuksessa on BoWasin 

rakenteellinen muutos, missä järjestelmään jatkossa merkittäisiin saldoille myös 

valmiit pakkaukset. Valmiiden pakkausten ollessa BoWas saldoilla pystyttäisin 

SAP:n kanssa käyttämään linkkiä, mikä varmistaisi, että kahden järjestelmän sisällä 

olevat saldot olisivat yhtenäiset. Käytännössä tämä korvaisi myös toisen kohdan 

kehitysehdotuksen järjestelmän valmistumisraportoinnin ulkoistamisesta. 
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Syy, miksi status-päivityksiä ei kuitenkaan katsottu kovin tärkeäksi 

kehitysehdotukseksi, liittyy sen vaatimuksiin. Seurantaryhmässä pidettiin 

tärkeämpänä löytää lyhyellä aikavälillä toteutettavia kehitysehdotuksia, jotka voidaan 

siis implementoida puolen vuoden sisällä. BoWas-päivitys riippuu kuitenkin niin 

paljon Geodis Wilsonin sisäisestä projektista, että sen kestoa on vaikea arvioida ja 

todennäköisemmin kyseessä on yli vuoden kestävä päivitys. Vasta tämän jälkeen 

Polarilla olisi mahdollista käynnistää oma projektinsa, missä BoWas:in ja SAP:n 

välisiä linkkejä lähdettäisiin tarkentamaan ja hakemaan etuja, joita Polarilla halutaan. 

Näistä seikoista johtuen tämä kehitysehdotus siis siirretään myöhempiä projekteja 

varten edelleen mietittäväksi. 



83 

 

8 YHTEENVETO 

 

Jakelukeskuksen tiedonhallinnan optimointi -projektissa oli tarkoituksena löytää 

vastauksia tehokkaampaan tiedonhallintaan sekä laadukkaampaan yhteistyöhön 

jakelukeskuksessa toimivan alihankkijan kanssa. Alussa seurantaryhmässä asetettiin 

tavoite, että löydettäisiin 5-20 käytännöllistä ehdotusta, miten toimintoja pystytään 

kehittämään. Työ rajattiin koskemaan ainoastaan Amsterdamissa toimivaa 

jakelukeskusta, koska toinen Kiinassa sijaitseva jakelukeskus toimii täysin erilaisessa 

ympäristössä ja vaatii huomattavasti laajempia tutkimuksia, mikäli jotain halutaan 

kehittää. 

 

Projekti käynnistettiin ohjausryhmän kokoontumisella, missä määritettiin vaiheiksi 

tutustuminen toimintaympäristöön aluksi Suomessa ja sen jälkeen Amsterdamissa 

viikon mittaisella intensiivisellä matkalla. Matkan jälkeen tehtyjä löydöksiä 

analysoitiin ja kehitettiin edelleen pidemmälle, ennen kuin esiteltiin valmiina 

ratkaisuna ohjausryhmälle. Varsinaista raporttia varten ratkaisut sovitettiin 

viitekehysmalliin, missä aluksi arvioidaan ja mitataan nykytilaa. Nykytila-analyysin 

perusteella tunnistetaan mahdolliset haasteet ja esitetään tavoitetila. Näiden vaiheiden 

perusteella pystytään hahmottelemaan selkeä toimenpideohjelma, minkä perusteella 

kehitysehdotuksia voidaan lähteä implementoimaan käytäntöön. 

 

Suomessa Polarilla toimii toinen osa group export sales -organisaatiosta, joka 

käsittelee kaikkia Polarin maahantuojille meneviä tilauksia. GES vastaa niin tilausten 

vastaanottamisesta kuin laskutuksesta, kun kyseessä ovat maahantuojatilaukset. 

Teknisesti kyseessä on myyntitilausprosessi, missä jakelukeskuksessa tapahtuva 

tuotanto on järjestelmäteknisesti valmistusta tilausta vastaan. Nykytila-analyysissä 

group export sales:in prosessi havaittiin monimutkaiseksi ja paljon erilaisia 

poikkeuksia sisältäväksi. Yksittäisiä mahdollisuuksia kehittää prosessia ei kuitenkaan 
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myyntitilausprosessista havaittu, vaan kehitysehdotukset suuntautuvat yleisemmin 

kokonaisvaltaisesti prosessien kehittämiseen. 

 

Amsterdamin matkan aikana ehdittiin tutustua jakelukeskuksen toimintaan 

päätoimintojen osalta. Huomioon otettiin koko ketju sisään tulevista materiaaleista 

tuotantoon ja edelleen uloslähtevät materiaalivirrat. Tutustuminen toteutettiin 

käytännön tasolla seuraamalla eri työtehtäviä toimistolla sekä haastattelemalla 

henkilöitä ja kyselemällä heidän mielipiteitään omasta työstään ja tehtävistään. 

Toisena pääalueena Amsterdamissa oli tutustuminen jakelukeskuksen logistiikka- 

partnerin Geodis Wilsonin toimintoihin ja siihen, miten Polarin toiminta näkyy heille 

päin. Tutustumisessa hyödynnettiin samaa logiikkaa, mitä Polarinkin toiminnoissa, 

eli seurattiin lattian tasolla materiaalien saapumisesta varastointiin ja työtilauksesta 

pakkaukseen ja lähettämiseen. Näin saatiin varsin hyvä kokonaiskuva 

jakelukeskuksen toiminnoista ja pystyttiin kuvaamaan erilaiset prosessit yleisellä 

tasolla. 

 

Nykytila-analyyseissä otettiin huomioon erityisesti käytettyjen tietojärjestelmien 

ominaisuudet ja rajoitukset sekä nykyiset liitäntäkohdat. SAP ja BoWas ovat 

laajuudeltaan täysin erilaisia järjestelmiä, mutta kumpikin riittävän kehittyneitä, että 

on mahdollista rakentaa EDI-linkityksiä järjestelmien välille. Ymmärtämällä 

paremmin järjestelmien toimintaa ja niiden tuottamaa informaatiota, pystyttäisiin 

pääsemään kehitysehdotuksia suunnitellessa parempaan lopputulokseen. 

 

Haasteita ja tavoitetilaa pohdittaessa hyödynnettiin toimitusketjun mukaista ajattelua, 

missä vaiheet jaettiin sisään tuleviin materiaalivirtoihin, tuotantoon ja ulos lähteviin 

materiaalivirtoihin. Lisäksi pyrittiin huomioimaan myös muutamia yleisen tason 

haastetiloja. Erilaisia haasteita löydettiin ja pääsääntöisesti ongelmana havaittiin 

olevan reaaliaikaisuuden puuttuminen Polarin ja Geodis Wilsonin välisestä 

informaation jakamisesta. Polarilta suurin osa informaatiosta saavutti ajallaan Geodis 

Wilsonin, mutta toiseen suuntaan tapahtuvassa raportoinnissa havaittiin useammassa 
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kohdassa 1-2 työpäivän mittaisia myöhästymisiä. Myöhästymiset eivät johtuneet 

kuitenkaan mitenkään Geodis Wilsonin toiminnasta, vaan perustuivat täysin 

sovittuihin prosesseihin ja käytäntöihin raportoinnissa. Tavoitetilaksi asetettiin näin 

ollen reaaliaikaisuuden lisääminen järjestelmässä. 

 

Kehitysehdotuksia tiedonhallinnan optimoimiseksi tunnistettiin projektin loppu 

vaiheessa yhteensä viisi kappaletta. Nämä viisi ehdotusta käsiteltiin yhdessä 

seurantaryhmän kanssa ja määriteltiin prioriteetit, minkä perusteella syvempiä 

analyysejä lähdettiin toteuttamaan. Kehitysehdotuksiksi määräytyivät 

prioriteettijärjestyksessä: 

� Ilmoitus saapuvasta materiaalista järjestelmässä (Shipment notification) 

� Materiaalien saavuttaminen järjestelmässä (Goods receipt) 

� Tuotantoraportointi järjestelmässä (Production report) 

� Materiaalien lähettäminen järjestelmässä (Post goods issue) 

� Järjestelmän status-päivitykset (Order status) 

Nämä ehdotukset analysoitiin hyödyntäen SWOT-analyysiä sekä selvitettiin 

implementoinnin teknisiä mahdollisuuksia. Lopputuloksena havaittiin, että 

käytännössä vain kolme pystyttäisiin implementoimaan nykyisessä tilanteessa ja 

kahden muun osalta vaadittaisiin suurempia muutoksia ja erillisiä projekteja, jotta 

implementointi olisi mahdollista. 

 

Ilmoitus saapuvasta materiaalista olisi kohtuullisella työmäärällä toteutettava muutos 

järjestelmien välisessä kommunikaatiossa. Tämä ei toisi kuitenkaan suoranaisia 

hyötyjä Polarille, joten käytännön etuna olisi saada hieman vipuvoimaa Geodis 

Wilsonin suuntaan muiden muutosten läpiviemiseksi. Tuotantoraportoinnin ja 

materiaalien lähettämisen SAP-raportoinnin ulkoistaminen Geodis Wilsonin 

tehtäväksi muodostuivat kahdeksi muuksi implementointiprojektiksi. Nämä kaksi 

ehdotusta ovat varsin samankaltaisia keskenään, joten implementoinnissa voidaan 

hyödyntää samoja resursseja. Implementoimalla nämä kolme ehdotusta osaksi vakio 
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prosesseja saavutetaan ennen kaikkea reaaliaikasuutta järjestelmissä ja näin pystytään 

tehostamaan työskentelyä varsinkin Polarilla. 
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