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Kysynnän ja tarjonnan epävarmuudet ovat nykyisin arkipäivää useilla toimialoilla. Elämme 
epävarmuuden suhteen ennen näkemättömiä aikoja, minkä on arvioitu jatkuvan myös 
tulevaisuudessa. Yritysten tilauskannat ovat lyhyitä, ja tilaukset viivästyvät tai peruuntuvat 
kokonaan. Toisaalta tarjonnan epävarmuudet aiheuttavat asiakasyrityksille haasteita esimerkiksi 
toimitusmyöhästymisten muodossa. Tuotannon ollessa hajaantunut verkostoihin yksittäisten 
yritysten toiminta ja päätökset vaikuttavat toisten verkostoyritysten toimintaan. Tämän takia 
epävarmuuden aiheuttamista muutoksista ja poikkeamista tulisi tiedottaa kumppaniyrityksiä, jotta 
kaikki pysyisivät samalla kellotaajuudella. Operatiivisen ja taktisen tiedon jakaminen on 
nykyisissä toimitusketjuissa jo arkipäivää, mutta yritysten välisistä rajapinnoista löytyy edelleen 
kehitettävää. Riittävästä ei kiinnitetä huomiota vastaanottajan kykyyn ja tapaan hyödyntää 
informaatiota – varsinkaan muutostilanteissa. Ajan/nopeuden ollessa yhä tärkeämpi kilpailutekijä 
informaation ajoituksella on kriittinen merkitys kysyntä-toimitusketjujen 
kokonaissuorituskykyyn. Toisin sanoen, millä ajanhetkellä tietoa tulisi jakaa, jotta kumppani 
pystyisi hyödyntämään saamaansa tietoa mahdollisimman hyvin. Kysyntä-toimitusketjun 
synkronoinnilla tarkoitetaan tässä väitöstutkimuksessa nimenomaan aikatekijään keskittymistä 
yritysten välisessä päätöksenteossa ja informaation jakamisessa toimitusketjun 
kokonaissuorituskyvyn parantamiseksi. 
 
Tutkimus kytkeytyy toimitusketjukoordinoinnin tieteelliseen keskusteluun. Koordinointiteorian 
keskeinen osa ovat riippuvuussuhteet, joita johdetaan koordinointimekanismien avulla. Kysyntä-
toimitusketjun synkronointia on mallinnettu aikaisemmin VOP-OPP-mallin (Value Offering 
Point – Order Penetration Point) ja sen johdannaisten avulla. Näissä malleissa asiakasyrityksen 
kysyntäketju ja toimittajayrityksen toimitusketju ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa, jota 
johdetaan päätöksenteon synkronoinnin ja informaation jakamisen koordinointimekanismeilla. 
VOP-OPP-malli johdannaisineen eivät kuitenkaan huomioi epävarman toimintaympäristön 
vaikutuksia synkronointiin. Näissä malleissa informaation ainoana laatudimensiona tarkasteltava 
aikatekijä on liian kapea-alainen näkökulma synkronointiin epävarmassa ympäristössä. Lisäksi 
nämä mallit keskittyvät vain yksisuuntaiseen, kysyntälähtöiseen, synkronointiin jättäen 
huomioimatta tarjontalähtöisen synkronoinnin. Aikatekijä- ja kokonaissuorituskykypainotustensa 
takia VOP-OPP-malli tarjosi kuitenkin hyvän lähtöfilosofian uusien synkronointimallien 
kehittämiseen. Väitöstutkimus toteutettiin hypoteettis-deduktiivisena tapaustutkimuksena, jossa 
ensin luotiin kirjallisuuden perusteella uudet teoreettiset synkronointimalliehdotukset. Tämän 
jälkeen ehdotusten toimivuutta arvioitiin käytännön kysyntä-toimitusketjuissa. 



 
Tutkimuksen uutuusarvo liittyy kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin keskeisten piirteiden 
systeemiseen mallintamiseen epävarmassa toimintaympäristössä. Kontribuutiona esitetään 
kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin moniulotteinen kokonaismalli, joka sisältää 
koordinointimekanismeina päätöksenteon synkronoinnin, informaation läpinäkyvyyden sekä 
asiakas- ja toimittajapään joustot. Tiedon vaihtoa mallissa tarkastellaan kaksisuuntaisesti – 
kysyntä- ja tarjontalähtöisesti. Informaation laatudimensioina mallissa ovat informaation ajoitus, 
luotettavuus ja tarkkuus. Kokonaismalli sisältää kolme alimallia: Demand Visibility Point – 
Demand Penetration Point (DVP-DPP) on kysyntälähtöisen synkronoinnin malli, Supply 
Visibility Point – Supply Information Penetration Point (SVP-SIPP) on tarjontalähtöisen 
synkronoinnin malli ja Integroitu DVP-DPP - SVP-SIPP-malli kytkee edellä mainitut mallit 
toisiinsa. Näissä alimalleissa informaation eri luokkia ovat tilausta edeltävä, tilaukseen liittyvä, 
tilauksen jälkeinen ja sovitun toimitusajankohdan jälkeinen kysyntä- ja tarjontatieto. Käytännön 
hyödyntämisen näkökulmasta mallit toimivat ns. mentaalitason koordinointimekanismeina, 
joiden tarkoitus on herättää toimitusketjukumppanit tavoittelemaan kokonaissuorituskyvyn 
parantamista oman edun tavoittelemisen sijasta. Tutkimuksen päärajoitteena on sen 
keskittyminen ainoastaan kahdenvälisiin yhteistyösuhteisiin, mikä tarjoaa nykyisessä 
verkostoituneessa toimintaympäristössä varsin kapean kuvan käytännön synkronointihaasteisiin. 
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responsiveness, agility, flexibility 
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Uncertainties in demand and supply are a current problem within many industries. We live 
unparalleled times concerning uncertainty, and this is also forecasted to continue in the future.  
Order backlogs are shorter and shorter, and orders are postponed or even totally canceled. On the 
other hand, uncertainties in supply result in challenges for customer companies; e.g. in the form 
of delivery problems. When production is scattered in networks, the operation and decisions of an 
individual company affects the operation of supply chain partners. In consequence, partners 
should be informed especially of changes and exceptions to be able to maintain a synchronized 
entity. Sharing operational and tactical information is usually regular in current supply chains, 
but many improvement possibilities still lie in company interfaces. For example, it is not 
considered enough how the receiver will utilize the shared information, especially in change 
situations. In the current environment, speed is an increasingly important competitive factor. 
Therefore, also the timing of information plays an important role in improving the overall 
performance of the supply chain; in other words, when information should be shared so that the 
partner would be able to utilize it maximally. In this study, demand-supply chain synchronization 
means improving the overall performance of the supply chain by emphasizing the time factor in 
decision making and information sharing between companies. 
 
The study is connected to the scientific discussion about supply chain coordination. An essential 
part of the coordination theory is supply chain dependencies which can be managed with 
coordination mechanisms. Demand-supply chain synchronization has been earlier conceptualized 
by the VOP-OPP model (Value Offering Point – Order Penetration Point) and its derivatives. In 
these models, demand and supply chains live in mutual dependency that is managed with 
coordination mechanisms of synchronized decision making and information sharing. The VOP-
OPP model and its derivatives do not consider how an uncertain environment can affect 
synchronization. The timing of information as the only information quality dimension in these 
models is a too narrow viewpoint to synchronization in an uncertain environment. Furthermore, 
these models ignore supply-based synchronization by concentrating on demand-based 
synchronization only. However, the VOP-OPP model provided a suitable initial philosophy to 
create  new  synchronization  models  because  of  its  emphasis  on  the  time  factor  and  total  
performance. The research was conducted as a hypothetico-deductive study. First, theoretic 
proposals for new synchronization models were created with the help of scientific literature. In 
the second phase, these proposals were evaluated in practical supply chains. 
 



The novelty of the study is related to systemic modeling of the central characteristics of demand-
supply chain synchronization in an uncertain operational environment. As a contribution, an 
overall multi-dimensional model for demand-supply chain synchronization is presented. The 
model includes decision making synchronization, information sharing, and customer and supplier 
side flexibilities as coordination mechanisms. In addition to information timing, the model 
comprises reliability and accuracy as information quality dimensions. Information sharing is 
considered bidirectionally. The overall model includes three sub-models: Demand Visibility 
Point – Demand Penetration Point (DVP-DPP) is a demand-based synchronization model, Supply 
Visibility Point – Supply Information Penetration Point (SVP-SIPP) is a supply-based 
synchronization model, and the Integrated DVP-DPP - SVP-SIPP model connects the above-
mentioned models. The models contain the following information categories: demand and supply 
information before the order, related to the order, after the order, and after the agreed delivery 
day. As a practical implication, the new models can be used as mental coordination mechanisms, 
the purpose of which is to advise supply chain partners pursuing improvements in overall 
performance instead of individual company performance. The main constraint of the study is its 
concentration on dyadic supply chain collaboration only, which is quite a narrow viewpoint to 
synchronization challenges in the current networked operational environment. 
 
Keywords: Demand-supply chain synchronization, supply chain coordination, coordination 
mechanism, coordination theory, demand-supply chain management, information quality, 
responsiveness, agility, flexibility 
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ALKUSANAT 
 

Kiitän kaikkia yrityskumppaneita ja tutkijakollegoita yhteistyöstä tutkimus- ja kehitysprojekteissa 
vuosien varrella. Olen oppinut teiltä paljon ja toivottavasti olen saanut annettua jotain myös 
takaisin päin. Lukuisten yhteisten keskustelujen, työpajojen yms. tapahtumien tavoitteena ei ollut 
alun perin tuottaa sisältöä väitöskirjaa varten, mutta niin se vain sekin lopulta putkahti ulos 
sivutuotteena. Osa teistä ehkä voi bongatakin tämän kirjan kansista oman vaikutuksenne 
sisältöön. Joidenkin kanssa käydyt keskustelut johtivat työssä kokonaisten synkronointikuvausten 
rakentamiseen. Jotkut taas ovat vaikuttaneet väitöskirjan sisältöön yhdellä ainoalla, mutta 
tärkeällä ajatuksella. Niin tai näin, olette kaikki tarjonneet minulle matkan varrella arvokasta 
tietoa. En ala tässä erikseen luetella kaikkien henkilöiden nimiä, koska unohdan kuitenkin osan. 
Liitteestä 2 on kuitenkin nähtävissä ne kumppanit, joilta sain työhöni suoraa empiiristä tietoa. 
 
Väitöskirja ei ole ollut minulle koskaan tavoite ja todennäköisesti se olisi ilman pakkoa jäänyt 
tekemättä – ainakin nykyisessä elämäntilanteessani. Kirjan sisältämät tärkeimmät ajatukset olin 
ehtinyt jo julkaista aikaisemmin lukijaystävällisemmässä muodossa eri artikkelissa ja raporteissa, 
mikä olisi riittänyt minulle mainiosti. Tämän takia väitöseepoksen kirjoittaminen turhautti 
matkan varrella suuresti – varsinkin kun samaan aikaan oli johdettavana ja tutkittavana uusia 
kiinnostavia tutkimuskokonaisuuksia. Onneksi selvisin tästä loppurutistuksesta noin puolen 
vuoden työpanostuksella. Kiitän kestämisestä erityisesti perhettäni – ”Miksi  isi  tekee  aina  
vapaapäivinä ja iltaisin töitä?”. Hyvä uutinen on se, että yliopistomaailma sai taas putkahtamaan 
uuden tohtorin ulos tuotantolinjaltaan. Juna puksuttaa siis erehtymättömästi eteenpäin ja mittarit 
näyttävät hyviltä. Kiitän ohjaajia, esitarkastajia ja vastaväittäjää kärsivällisyydestä, kun omat 
aikatauluni eivät aina pitäneet enkä jaksanut sietää tohtoriuteen liittyviä kekkulointeja. Ei ollut 
todennäköisesti ihan perinteistä tuubaa pysyä kelkassa mukana. 
 
Ainiin, jotkut ovat kehuneet kirjoittaneensa suuren osan väikkäristään lentokentillä. Mie taas 
kirjoitin sen pitkälti punkkuhöyryillä. Valitettavasti standardointikoneisto haukkasi loppusuoralla 
työstä pois lennokkaimmat tekstit. Toivon kuitenkin, että tätä tiiliskiveä jaksaisivat vilkuilla 
tiedemiesten lisäksi jotkut muutkin. Vaikka henkilökohtaisesti en saanutkaan kiireen takia tästä 
rupeamasta kaipaamaani uutta oppia ja sitä kautta lisäpotkua työuralleni, niin aion käyttää 
tohtorin hattuani ainakin lastenkutsuilla . Vai jääköhän se hattu edes minulle?? 
 
 
 
 
 

”Pidä oma pääsi niissä asioissa, joissa uskot olevasi pitkällä tähtäimellä oikeassa. Jumittuminen 
organisaatioiden keskiarvoiseen käyttäytymiseen on innovatiivisuuden tuho.” 

 
Lappeenranta 30.3.2014 

 Erno Salmela 
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VÄITÖSTYÖSSÄ KÄYTETYT TÄRKEIMMÄT LYHENTEET 
 

VOP (Value Offering Point) = arvon tarjontapiste ja kysyntätiedon jakopiste. Piste, josta asiakas jakaa 

toimittajalle kysyntäinformaatiota ja johon toimittaja voi tuottaa asiakkaalle arvoa. 

OPP (Order Penetration Point) = asiakastilauksen penetraatiopiste. Piste, johon asiakkaalta saatu tilaus 

kohdistuu toimittajan prosessissa. Tässä pisteessä tuote allokoidaan asiakkaalle ja tuotteen spesifikaatiot 

lukitaan. OPP on yleensä myös strategisen varaston sijaintipiste ja kytkeytyy sitä kautta myös 

tuotantostrategioihin (esim. make-to-order).  

VOP-OPP-malli = VOP:n ja OPP:n yhdistävä teoreettinen malli, joka tarkastelee kysynnän ja tarjonnan 

synkronointia kahden pisteen kautta: VOP sijaitsee kysyntäketjussa ja OPP toimitusketjussa. 

DVP (Demand Visibility Point) = kysynnän näkyvyyspiste. Piste, josta asiakas jakaa toimittajalleen 

kysyntätietoa, joka voi olla tilauksen lisäksi mitä tahansa muutakin kysyntätietoa, kuten ennuste. 

Kysyntätiedon pääluokat ovat tilausta edeltävä, tilaukseen liittyvä, tilauksen jälkeinen ja sovitun 

toimitusajankohdan jälkeinen kysyntätieto. 

DPP (Demand Penetration Point) = kysyntätiedon penetraatiopiste. Piste, johon asiakkaalta saatu 

kysyntätieto kohdistuu toimittajan prosessissa. Toimittaja tekee saamansa kysyntätiedon perusteella 

erilaisia päätöksiä ja toimenpiteitä; esimerkiksi varaa kapasiteettia tai aloittaa valmistuksen.   

DVP-DPP-malli = DVP:n ja DPP:n yhdistävä teoreettinen malli, jossa asiakas jakaa toimittajalle 

kysyntätietoa kysyntäketjunsa eri vaiheista. Toimittaja tekee saamansa kysyntätiedon perusteella erilaisia 

päätöksiä. Mallissa tarkastellaan informaation laatudimensioina ajoitusta, luotettavuutta ja tarkkuutta, 

joista kaksi viimeistä erottavat DVP-DPP-mallin VOP-OPP-mallista. 

SVP (Supply Visibility Point) = tarjonnan näkyvyyspiste. Toimittajan prosessissa oleva piste, josta 

toimittaja jakaa asiakkaalleen tarjontatietoa; esimerkiksi mahdollisista toimitushäiriöistä. Kysyntätiedon 

tapaan tarjontatiedon pääluokat ovat tilausta edeltävä, tilaukseen liittyvä, tilauksen jälkeinen ja sovitun 

toimitusajankohdan jälkeinen tarjontatieto. 

SIPP (Supply Information Penetration Point) = tarjontatiedon penetraatiopiste. Asiakkaan prosessissa 

oleva piste, johon toimittajalta saatu tarjontatieto kohdistuu. Asiakas tekee saamansa tiedon perusteella 

erilaisia päätöksiä, kuten päättää käyttää vaihtoehtoista toimittajaa toimitusten ollessa myöhässä. 

SVP-SIPP-malli = SVP:n ja SIPP:n yhdistävä teoreettinen malli, jossa toimittaja jakaa asiakkaalle 

tarjontatietoa toimitusketjunsa eri vaiheista. Asiakas tekee saamansa tarjontatiedon perusteella erilaisia 

päätöksiä. Mallissa tarkastellaan informaation laatudimensioina ajoitusta, luotettavuutta ja tarkkuutta. 
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1. JOHDANTO 

 

Väitöstutkimukseni alkujuuret löytyvät vuodelta 2006 summatessani yhteen käytännön 

toimitusketjuista ja tieteellisestä kirjallisuudesta löytyneitä havaintoja. Toimitusketjuissa 

näytti olevan käytössä vähän kokonaissuorituskykyä parantavia koordinointikäytäntöjä. 

Toisaalta koordinointikäytäntöihin liittyvä empiirinen tutkimus oli alkutekijöissään. 

Kiinnostus koordinointiteemaa kohtaan heräsi nähdessäni mahdollisuuden palvella yhtä aikaa 

tiedeyhteisöä ja käytännön toimijoita. Tämä tapahtui Tekes-rahoitteisissa Serviisi 

(Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa)- ja TEMO-hankkeissa 

(Teollisuuden mobiilipohjaiset VMI-sovellutukset), joissa tutkin valmistaja-

alihankkijayhteistyötä suomalaisessa koneteollisuudessa. 

 

Toimitusketjukoordinoinnissa kiinnosti erityisesti hajautettuun päätöksentekoon ja 

informaation jakamisen ajoitukseen liittyvä problematiikka. Hajautetussa päätöksenteossa 

itsenäiset yritykset tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat toimitusketjukumppaneiden 

toimintaan. Päätöksenteko ja informaation jakaminen liittyvät läheisesti tosiinsa. Toisaalta 

päätöksenteossa tarvitaan tietoa ja toisaalta tehdyistä päätöksistä tulisi tiedottaa kumppaneita. 

Hajautettu ja aikaan sidottu toimitusketjupäätöksenteko tarkoittaa yksinkertaisimmassa 

muodossa tilannetta, jossa toimittaja pyrkii vastaamaan asiakkaan tekemiin tilauksiin 

sovitussa toimitusajassa. Sopimussuhteessa olevien asiakkaiden ja toimittajien välille on 

yleensä rakennettu erilaisia informaation jakokäytäntöjä. Esimerkiksi asiakkaan tulee tilata 

toimittajalta tiettynä ajankohtana suhteessa toimitusajankohtaan. Toimittajan näkökulmasta 

tässä kokonaisuudessa on yleensä kyse materiaalivirran läpäisyajoista, joihin vaikuttaa 

esimerkiksi materiaalin valmiusaste tilaushetkellä. Yhteistoiminnan voi sanoa onnistuneen 

silloin, kun asiakas tilaa toimittajalta sovittuna ajankohtana ja toimittaja kykenee 

toimittamaan tilatun materiaalin asiakkaalle määritetyn toimitusajan puitteissa. 

 

Edellä esitetty tapahtumaketju kuulostaa yksinkertaiselta, mutta reaalimaailman 

epävarmuudet aiheuttavat toimitusketjukumppaneiden väliseen yhteistyöhön erilaisia 

häiriötekijöitä. Kysynnän ja tarjonnan epävarmuudet heijastuvat päätöksenteon ja 

informaation laatuun. Informaatiolla on useita laatudimensioista, joista synkronoinnin 

kannalta merkittävin on aiemmin mainittu informaation jakamisen ajoitus. Epävarmassa 
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toimintaympäristössä ajoituksen tarkastelu ainoana informaation laatudimensiona ei 

kuitenkaan riitä, vaan myös muita laatudimensioita on huomioitava. Erityisesti informaation 

luotettavuudella on suuri painoarvo. Toisaalta epävarmassa ympäristössä tarvitaan asiakas- ja 

toimittajapäässä joustoja. Esimerkiksi asiakkaan tehdessä kiiretilauksia toimittaja voi kyetä 

toimittamaan materiaalin sovittua toimitusaikaa nopeammin joustojaan hyödyntämällä. 

Epävarmassa toimintaympäristössä toimitusketjuyhteistyö ei ole aina yksinkertaista. Tässä 

väitöstyössä keskitytään tämän vyyhdin selvittämiseen kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin 

näkökulmasta. 

 

1.1 Tutkimusaukko 

 

Potentiaalinen tutkimusaukko löytyi vuonna 2006 tekemistäni havainnoista teollisuuden 

kysyntä-toimitusketjun johtamisen kehitystyön yhteydessä. Kehitystyö kohdistui 

valmistajayrityksen ja sen alihankkijoiden välisen yhteistyön parantamiseen. 

 

1.1.1 Käytännön kysyntä-toimitusketjun kehittämisestä impulssi synkronoinnin 

mallintamiseen 

 

Kehitystyössä nostettiin keskiöön erityisesti aikatekijä, koska valmistajayrityksen asiakkaat 

olivat alkaneet vaatia siltä yhä nopeampia toimitusaikoja. Tämä loi samalla paineita myös 

alihankkijoiden toimitusaikojen lyhentämiseen. Kehitystyön aluksi analysoitiin valmistajan ja 

sen alihankkijoiden välisten kysyntä-toimitusketjujen nykytilanne. Analysointityökaluksi 

valittiin Holmströmin et al. (1999) kehittämä VOP-OPP -malli (Value Offering Point – Order 

Penetration Point), johon olin törmännyt jossain konferensissa pari vuotta aiemmin. VOP-

OPP-malli perustuu kysyntä- ja toimitusketjujen vaiheistamiseen sekä toimitusajan ja 

materiaalivirran läpäisyajan väliseen suhteeseen. Läpäisyajan ollessa toimitusaikaa pidempi 

asiakastilauksen tekemistä tulisi siirtää kysyntäketjun aikaisempaan vaiheeseen (VOP) tai 

vaihtoehtoisesti toimittajan tulisi siirtää varastointipistettä toimitusketjun alavirtaan päin 

(OPP) eli asiakasta kohti, jotta materiaali ehtisi asiakkaalle halutun toimitusajan puitteissa. 

Varastointipisteen siirron lisäksi myös muut läpäisyajan lyhentämiskeinot ovat luonnollisesti 

käytettävissä. VOP-OPP-mallissa on kyse kysyntä- ja toimitusketjuissa sijaitsevien 

päätöksentekopisteiden ajallisesta sovittamisesta (synkronoinnista) toisiinsa nähden (kuva 1). 
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Kuva 1. VOP-OPP-mallin periaate kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin näkökulmasta. 

 

Kehitystyön yhteydessä ei sinänsä ollut tarkoitus keskittyä VOP-OPP-mallin toimivuuden 

arviointiin. Kysyntä-toimitusketjun analysoinnin aikana kuitenkin selvisi, että VOP-OPP-

malli toimii hyvin varmassa ja yksinkertaisessa toimintaympäristössä, mutta sen avulla ei 

pystynyt kunnolla kuvaamaan synkronoinnin keskeisiä piirteitä epävarmassa 

toimintaympäristössä. Tällaisessa ympäristössä informaation ajoituksen tarkastelu ainoana 

informaation laatudimensiona ei riittänyt. Vähintään yhtä merkityksellinen dimensio näytti 

olevan informaation luotettavuus. Toisaalta selvisi, että VOP-OPP-mallilla ei voinut kuvata 

lainkaan tarjonnassa olevaa epävarmuutta, mikä loi valmistajayritykselle tarpeen saada 

tarjontatietoa ennakkoon mahdollisista häiriöistä, kuten toimitusten myöhästymisistä. VOP-

OPP-mallin filosofia perustuu siis ainoastaan yksisuuntaiseen, kysyntälähtöiseen, 

informaation jakamiseen. Tutkimusten painopiste on keskittynyt viimeisen 15-20 vuoden 

aikana voimakkaasti kysyntäinformaatioon, mutta myös kaksisuuntaisen informaatiovirran 

tarkastelulla ovat omat kannattajansa (esim. Koço lu et al., 2011; Zhou ja Benton, 2007; 

Prahinski ja Benton, 2004; Barut et al., 2002). 

 

Vaikka tutkimustarve näytti käytännön kehitystyössä löytyneiden havaintojen perusteella 

selvältä, niin VOP-OPP-mallia oli kritisoitu tieteellisessä keskustelussa hyvin vähän. Rainbird 

(2004) oli kuitenkin ilmaissut, että kysyntä-toimitusketjuyhteistyön tarkastelu vain kahden 

pisteen (VOP ja OPP) kautta vaikuttaa liian yksinkertaistetulta näkökulmalta. Omien 

havaintojeni ohella tämä riitti perusteluksi alkaa tutustua synkronointiteemaan tarkemmin. 

Vuosien 2006-2008 aikana toteutin kirjallisuuskatsauksen, minkä tavoitteena oli kartoittaa 

potentiaaliseen tutkimusaukkoon liittyvä tieteellinen tutkimus vuonna 1999 tapahtuneen 

VOP-OPP-mallin ensiesittelyn jälkeen. Kirjallisuuskatsauksen toinen tavoite oli selvittää 

tutkimusidean relevanttius. 
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1.1.2 Tieteellisestä keskustelusta vahvistus tutkimusaukolle ja tutkimuksen relevanttiudelle 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella selvisi, ettei tutkimusaukkoa oltu ratkaistu teoreettisesti. 

Tunnistamiani VOP-OPP-mallin puutealueita oli käsitelty tieteellisessä keskustelussa 

erillisinä, mutta niitä ei ollut kytketty toisiinsa synkronoinnin kokonaismallin muodossa. 

Lisäksi VOP-OPP-mallista oli syntynyt muutamia johdannaisia, mutta nekään eivät olleet 

ratkaisseet synkronointiongelmaa epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. 

 

Toisaalta kirjallisuuskatsauksen perusteella selvisi tutkimusongelman relevanttius. 

Koordinointitarpeen lisääntymisestä huolimatta koordinointimekanismeja oli tutkittu 

käytännön toimitusketjuissa hyvin vähän. Lisäksi eri koordinointimekanismien 

tutkimusmäärissä oli selkeitä eroja. Esimerkiksi päätöksenteon synkronointia oli tutkittu 

hyvin vähän informaation jakamiseen verrattuna (Cao ja Zhang, 2013; Holweg et al., 2005). 

 

Informaation jakamisen hyödyistä on kirjallisuudessa hyvin vaihtelevia tuloksia. Osa 

tutkimuksista osoittaa, että hyödyt ovat jääneet vähäisiksi tai informaation jakamisesta on 

aiheutunut jopa haittaa. Informaation jakaminen tulisikin kytkeä päätöksentekotilanteisiin 

(Kaipia, 2009). Barrat ja Oke (2007) erottavat toisistaan informaation jakamisen ja 

läpinäkyvyyden käsitteet. Läpinäkyvyydestä puhuttaessa informaation avulla pyritään 

parantamaan informaation hyödyntämistä – erityisesti päätöksentekoa. Tällöin kiinnitetään 

huomiota informaation laatuun päätöksentekijän näkökulmasta (Goswami ja Krcmar, 2013; 

Hulstijn et al., 2012; Goh et al., 2009; Barrat ja Oke, 2007). Toimitusketjukumppaneiden 

tulisikin keskustella yhdessä huomattavasti enemmän tiedon jakamisen tavoitteista ja 

potentiaalisista hyödyistä (Baihaqi ja Sohal, 2013), koska tämä ohjaisi parantamaan jaettavan 

informaation laatua ja lopulta toimitusketjun kokonaissuorituskykyä (Li ja Wang, 2007). 

Kumppaneiden tulisi luoda yhteinen ymmärrys, millaisia kysynnän ja tarjonnan 

epävarmuuksia löytyy, millaisesta informaatiosta kumppanille on hyötyä, millä ajanhetkellä 

informaatio tulisi jakaa ja mitkä ovat ajoituksen lisäksi muut informaation laatuvaatimukset 

(Hietajärvi et al., 2009; Kaipia, 2007; Kauremaa, 2006; Sahin ja Robinson, 2005; Holweg et 

al., 2005). 
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Holwegin et al. (2005) mukaan toimitusketjuissa on informaation jakamista kriittisempää 

päätöksentekorakenteiden analysointi ja muuttaminen. Hietajärven et al. (2009) näkemys 

tukee tätä, sillä heidän mukaan yritysten välinen informaation vaihto toimii usein hyvin, mutta 

kehitettävää on päätöksenteon synkronoinnissa. Synkronoitu päätöksenteko pakottaa 

keskittymään kumppaneiden välisiin päätösprosesseihin tarjoten siten keinon toimitusketjun 

kokonaissuorituskyvyn parantamiseen, mikä on toimitusketjun johtamisen tärkeä päämäärä 

(esim. Cao ja Zhang, 2013; Corsten et al., 2011; Affonso et al., 2008; Rojas ja Frein, 2008; 

Björk, 2006). Lisäksi kirjallisuuskatsauksen kautta selvisi, että epävarmassa 

toimintaympäristössä toimittaja- ja asiakaspään joustot (Hoover et al., 2001; Björk, 2006) 

ovat tärkeitä koordinointimekanismeja päätöksenteon synkronoinnin ja informaation 

läpinäkyvyyden lisäksi. 

 

1.1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Väitöstutkimuksen tavoitteena on käsitteellistää ja jäsentää synkronointi-ilmiötä teoreettisesti 

epävarmassa toimintaympäristössä. Puutteistaan huolimatta VOP-OPP-malli tarjosi hyvän 

lähtökohdan tutkimustyöhön. Tutkimuksen kannalta tärkeimmät VOP-OPP-mallin periaatteet 

ovat sen keskittyminen informaation läpinäkyvyyteen (informaation jakaminen ja 

hyödyntäminen) ja päätösrakenteiden muuttamiseen kokonaissuorituskyvyn parantamiseksi. 

Tutkimuskysymys asetettiin seuraavasti: 

 

Millaisella teoreettisella mallilla voidaan esittää kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin 

keskeisimmät piirteet epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä? 

 

VOP-OPP-malli sisältää koordinointimekanismeina päätöksenteon synkronoinnin ja 

informaation läpinäkyvyyden. Epävarman toimintaympäristön todennäköisesti vaatiessa 

näistä poikkeavia tai näitä täydentäviä koordinointimekanismeja tutkimukselle asetettiin 

seuraava alikysymys: 

  

Mitä koordinointimekanismeja tarvitaan synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua 

epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä? 
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VOP-OPP-mallissa informaation laatudimensiona tarkastellaan ainoastaan informaation 

ajoitusta, mikä ei näytä riittävän epävarmassa toimintaympäristössä. Tämän takia tutkimuksen 

toinen alikysymys asetettiin seuraavasti: 

 

Ajoituksen lisäksi, mitkä muut informaation laatudimensiot ovat tärkeitä 

synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua epävarman kysynnän ja tarjonnan 

toimintaympäristössä? 

 

1.2 Tutkimuksen asemointi ja rajaukset 

 

Tutkimus kytkeytyy toimitusketjun johtamisen, koordinoinnin ja tietojohtamisen tieteelliseen 

keskusteluun systeemisestä näkökulmasta (kuva 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen asemointi tieteelliseen keskusteluun. 

 

 

 

 

 

Kysyntä-toimitusketjun kokonaissuorituskyvyn parantaminen 
epävarmassa toimintaympäristössä (systeeminäkökulma) 

Toimitusketjun johtaminen Koordinointi 

Epävarma kysyntä ja tarjonta 

Toimitusketjukoordinoinnin kohde: Asiakkaan ja toimittajan välille hajautunut päätöksenteko 
 

Riippuvuudet kysyntä-toimitusketjussa: 
-Organisaatiotason riippuvuudet: Asiakas – toimittaja 

-Prosessitason riippuvuudet: Asiakkaan kysyntäketju – Toimittajan toimitusketju 
 

Teoreettinen 
nykytila kysyntä-
toimitusketjun  
synkronointi-

ilmiöstä 

 

 

Informaation jako  
-vain kysyntätieto 

-laatudimensiona vain ajoitus 

  

Päätöksenteon synkronointi  
-silta hajautuneen päätöksenteon ja 

informaation jakamisen välillä 
-VOP-OPP-malli ja sen johdannaiset 

Varma kysyntä ja tarjonta 

Tavoite: Teoreettinen on uusi tila 
 

 -Mitä koordinointimekanismeja 
tarvitaan? 

 

-Millaisella uudella 
synkronointimallilla voidaan esittää 

synkronoinnin keskeiset piirteet?  
 

 -Mitkä informaation laatudimensiot 
ovat tärkeimpiä? 

 

Tietojohtaminen 
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Toimitusketjun johtamisen alla väitöstutkimus liittyy sen alikäsitteeseen - kysyntä-

toimitusketjun johtamiseen. Lähtökohtaisesti kysyntäketjulla tarkoitetaan väitöstutkimuksessa 

asiakasyrityksen toimintaa ja toimitusketjulla toimittajayrityksen toimintaa. Koska 

tutkimuksessa tarkastellaan itsenäisten yritysten yhteistyötä, niin johtamisen sijasta työssä 

käytetään koordinointikäsitettä. Koordinoinnin avulla toimitusketjukumppanit pyrkivät kohti 

yhteistä tavoitetta – tässä tapauksessa kokonaissuorituskyvyn parantamista. Koordinoinnin 

kohteena tutkimuksessa on asiakkaan ja toimittajan välille hajautunut päätöksenteko. 

Hajautuneen päätöksenteon vastakohta on keskitetty päätöksenteko, jossa yksi osapuoli 

optimoi kokonaisuutta (Sahin ja Robinson, 2002). Hajautuneen päätöksenteon mallissa tulisi 

tavoitella yhtä tehokasta päätöksentekoa kuin keskitetyssä mallissa (Zhua et al., 2009), mikä 

näyttää kuitenkin käytännössä haastavalta (Henneta ja Ardab, 2008).  

 

Koordinaatioteoriassa on kyse riippuvuuksien tunnistamisesta sekä niiden johtamisesta 

koordinointimekanismien avulla. Koska asiakkaan kysyntäketju ja toimittajan toimitusketju 

vaikuttavat toisiinsa, niin niiden välillä on organisaatio- ja prosessitason 

toimitusketjuriippuvuuksia. Näitä riippuvuuksia johdetaan koordinointimekanismien avulla. 

Koska aikatekijä on tutkimuksessa tärkeässä roolissa, niin kysyntä-toimitusketjun 

koordinoinnin sijasta käytetään kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin käsitettä. 

Sanakirjamääritelmien (esim. Random House compact unabridged dictionary, 1996) mukaan 

synkronointikäsite kytkeytyy nimenomaan aikatekijään. Väitöstutkimuksessa synkronointi 

liittyy päätöksenteon ja informaation jakamisen ajoitukseen kysyntä- ja toimitusketjujen 

välillä. Päätöksenteon synkronointi on prosessi, jossa toimitusketjukumppanit koordinoivat 

toimitusketjutoimintoja taktisella ja operatiivisella tasolla optimoidakseen yritysten välisen 

toimitusketjun hyödyt (Harland et al., 2004; Simatupang et al., 2002). Aikatekijä on tässä 

prosessissa oleellisessa roolissa (Simatupang ja Sridharan, 2008; 2005a; Li ja Wang, 2007). 

 

Informaation laatudimensiot kytkevät väitöstutkimuksen tietojohtamisen tieteen haaraan. 

Epävarman toimintaympäristön takia informaation ajoitus ainoana laatudimensioina ei riitä. 

Myös muut informaation laatudimensiot täytyy huomioida. Esimerkiksi epävarma kysyntä 

asettaa haasteita kysyntäennusteen luotettavuudelle. 
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Systeemiajattelu on yleisesti käytetty näkökulma toimitusketjujen tutkimuksessa (Frankel et 

al., 2008; Skipper et al., 2008). Toimitusketjuyritysten välillä liikkuu materiaalia, rahaa ja 

informaatiota, jotka ovat ympäristöstä tulevia syötteitä systeemiin (Frankel et al., 2008). 

Systeemin ideaalinen tilanne järkkyy ennakoimattomista ja suunnittelemattomista tilanteista, 

jotka voivat aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi normaaliin materiaalivirtaan (Craighead, 2007). 

Tässä väitöstyössä valmistaja- ja toimittajaorganisaatiot sekä niiden kysyntä- ja toimitusketjut 

ovat osasysteemejä, joista muodostuu yhdessä kokonaissysteemi. 

 

Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen ensimmäinen rajaus liittyy siihen, että kysyntä-toimitusketjun synkronointia 

tarkastellaan taktisella ja operatiivisella tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa kuukausi-, 

viikko- ja päivätasolla tapahtuvaa synkronoitua päätöksentekoa ja informaation jakamista 

yritysten välillä. Toinen rajaus koskee tarkastellun kysyntä-toimitusketjun laajuutta. 

Laajuudeksi valittiin kaksiportainen ketju, jossa asiakas muodostaa kysyntäketjun ja toimittaja 

toimitusketjun. Asiakkaina tarkastellaan valmistavia yrityksiä / brändin omistajia. Kolmas 

rajaus liittyy toimittajasegmentin valintaan. Toimittajasegmentiksi valittiin alihankkijat, 

koska erityyppisistä toimittajista valmistajilla on yleensä erityisen paljon synkronoitavaa 

alihankkijoiden kanssa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että alihankkijat valmistavat 

asiakaskohtaisia osia, joilla voi olla pitkä toimitusaika. Valmistaja-alihankkijayhteistyötä 

tutkitaan suomalaisessa teknologiateollisuudessa, jossa alihankintakulttuuri on pitkäikäistä. 

Neljänneksi, tutkimuksessa keskitytään erityisesti toistuvana erätuotantona valmistettavaan 

sopimusmateriaaliin. Innovointi- ja kehitystoiminta rajattiin ulkopuolelle, koska niiden 

synkronointi poikkeaa todennäköisesti huomattavasti toistuvasta tuotantotoiminnasta. 

Tutkimuksen piiriin kuuluvat kuitenkin pienimuotoiset osaräätälöinnit, joita alihankkijoiden 

täytyy asiakkailleen aika-ajoin tehdä. Vaikka innovaatiotoiminnan synkronointi rajattiin 

tutkimuksen ulkopuolelle, niin innovointi on olennainen osa tutkimusta. Innovoinnin 

kohteena ovat yritysten väliset prosessirajapinnat kysyntä- ja toimitusketjujen välillä. Kyse on 

kysyntä-toimitusketjun muotoilusta (demand-supply chain design).  Viides rajaus koskee sitä, 

että tutkimuksessa ei tarkastella kysyntä- ja tarjontatiedon syntyprosesseja – esimerkiksi 

kuinka ennuste luodaan tai kuinka sitä parannetaan. Kuudes rajaus liittyy siihen, että kysyntä- 

ja tarjontatiedon tarkoituksellista vääristämistä tai tiedon jakamisen viivästämistä ei 

huomioida tutkimuksessa. Tiedon oletetaan siis olevan jaettavissa kumppanille saman 
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sisältöisenä heti, kun se omassa organisaatiossa syntyy. Tätä rajausta tukee informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian kehittyminen. Seitsemänä rajauksena, tutkimuksen tarkoitus ei 

ole todistaa määrällisten ja laadullisten mittareiden avulla synkronoinnin vaikutusta 

kumppaneiden välisen kokonaissuorituskyvyn parantamiseen. Viimeinen rajaus liittyy 

palveluvirtaan. Palvelulla tarkoitetaan tutkimuksessa alihankkijan asiakkaalleen tekemää 

tuotesuunnittelua sekä valmistajan ja alihankkijan toisilleen tarjoamia joustoja. 

 

1.3 Tutkimuksen toteuttaminen ja kontribuutio 

 

Tutkimuksessa käytettiin hypoteettis-deduktiivista tutkimusstrategiaa, jossa luodaan ensin 

tutkimusehdotukset/-hypoteesit aikaisemman teoreettisen tiedon perusteella. Teoreettista 

tietoa hankittiin erityisesti VOP-OPP-mallista ja sen johdannaisista sekä niiltä synkronoinnin 

tärkeiltä alueilta, jotka havaittiin puuttuvan VOP-OPP-mallista. Teoreettisesta lähtötiedosta 

rakennettiin teoreettisen synteesin avulla tutkimusehdotuksiksi uudet synkronointimallit, 

joiden toimivuutta arvioitiin käytännön kysyntä-toimitusketjuissa. Edellä mainittu työ 

tapahtui pääasiassa vuosina 2006-2008. Empiirisessä tutkimusosassa 

synkronointimalliehdotukset toimivat tutkimustapauksina. Malliehdotusten todentamisen 

lisäksi tapaustutkimuksen tarkoitus oli kehittää ehdotuksia eteenpäin. Tällä tavalla 

tutkimuksessa jätettiin tilaa yllättäville löydöille empirian perusteella. Empiirisen tiedon 

keruu ja suurin osa sen analysoinnista toteutettiin aikavälillä 2007-2010 Tekes-rahoitteisissa 

HALLI (Hankintalogistiikan ulkoistus palveluliiketoimintana konepajateollisuudessa)- ja 

SYNKRO (Synkronoidulla kysyntä-toimitusketjustrategialla uutta liiketoimintaa 

teollisuudelle) -hankkeissa. Väitöskirjan kirjoitustyö, empiiristen synkronointikuvausten ja 

analyysien viimeistelyt, tulosten tulkinta sekä tutkimuksen johtopäätökset toteutettiin vuosina 

2012-2014. 

 

Tutkimuksen kontribuutiona syntyi teoreettinen kokonaismalli ja sen alimalleja kysyntä-

toimitusketjun synkronointiin epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä (kuva 

3). Kokonaismalli sisältää koordinointimekanismeina päätöksenteon synkronoinnin, 

informaation läpinäkyvyyden ja joustot, jotka auttavat johtamaan toimitusketjuriippuvuuksia 

asiakkaan kysyntäketjun ja toimittajan toimitusketjun välillä epävarmassa 

toimintaympäristössä. 
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Kuva 3. Tutkimuksen kontribuutio. 

 

VOP-OPP-malliin ja sen johdannaisiin verrattuna uudessa mallissa esitellään täydentävänä 

koordinointimekanismina toimittaja- ja asiakaspään joustot. VOP-OPP-mallista ja sen 

johdannaisista poiketen informaation jakamista tarkastellaan uudessa mallissa 

kaksisuuntaisena. Kysyntälähtöisen synkronoinnin lisäksi huomioidaan tarjontalähtöinen 

synkronointi. Uusi malli sisältää informaation laatudimensioina informaation ajoituksen, 

luotettavuuden ja tarkkuuden, joista kaksi viimeistä puuttuvat VOP-OPP-mallista ja sen 

johdannaisista. Uuden mallin ydin on hajautuneen päätöksenteon synkronointi, minkä alle 

syntyi kolme uutta alimallia: 

 Demand Visibility Point – Demand Penetration Point (DVP-DPP) -malli 

 Supply Visibility Point – Supply Information Penetration Point (SVP-SIPP) -malli 

 Integroitu ja synkronoitu DVP-DPP – SVP-SIPP -malli. 

 

Edellä mainituista malleista kaksi viimeistä puutuvat VOP-OPP-mallista ja sen 

johdannaisista. DVP-DPP-malli on lähellä VOP-OPP-mallin periaatteita poiketen siitä 

huomioimalla kysynnän epävarmuuden. Tutkimuksen olennainen kontribuutio liittyy 

informaation luokittelutapaan. Epävarmassa toimintaympäristössä synkronoinnin kannalta 

tärkeimmiksi informaatioluokiksi tunnistettiin tilausta edeltävä, tilaukseen liittyvä, tilauksen 

jälkeinen ja sovitun toimitusajankohdan jälkeinen kysyntä- ja tarjontatieto. VOP-OPP-malli ja 

sen johdannaiset perustuvat tilaukseen liittyvään kysyntätietoon ja sen hyödyntämiseen. 

 

Koordinointimekanismit ja niiden sisällöt: 
 

 
   

 
 

  
 

 

KYSYNTÄ-
TOIMITUSKETJUN  

SYNKRONOINTI 
EPÄVARMAN KYSYNNÄN 

JA TARJONNAN 
YMPÄRISTÖSSÄ 

 

Hajautuneen päätöksenteon synkronointi  
-Demand Visibility Point – Demand Penetration Point  

(DVP-DPP) -malli 
-Supply Visibility Point – Supply Information Penetration Point 

(SVP-SIPP) -malli 
-Integroitu ja synkronoitu DVP-DPP – SVP-SIPP-malli 

 
  

 

Informaation läpinäkyvyys 
-Kysyntä- ja tarjontatieto  

-Informaation laatudimensioina 
ajoitus, luotettavuus ja tarkkuus 

 

Joustot 
-Toimittajapään joustot 
 -Asiakaspään joustot  
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1.3 Väitöskirjan rakenne 

 

Seuraavassa luvussa esitetään tutkimuksen suunnittelu sekä tutkimusstrategia ja -metodologia. 

Luku 3 sisältää teoriakatsauksen VOP-OPP-mallista ja sen johdannaisista sekä näistä 

malleista puuttuvista alueista, kun kysyntä-toimitusketjua synkronoidaan epävarmassa 

toimintaympäristössä. Luvun lopuksi esitellään teoreettisen synteesin avulla deduktiivisesti 

rakennetut uudet synkronointimalliehdotukset. Luvussa 4 arvioidaan empiirisen 

tapaustutkimuksen avulla synkronointimalliehdotusten toimivuus käytännön kysyntä-

toimitusketjuissa sekä kehitetään malliehdotuksia eteenpäin empiiristen löytöjen perusteella. 

5-luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia, validiteettia, reliabiliteettia ja rajoitteita. 

Väitöskirjan päättää yhteenveto ja ehdotukset jatkotutkimuksesta. 
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2. TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU, STRATEGIA JA METODOLOGIA 

 

Väitöstutkimuksen tavoite on kehittää teoreettinen malli, jolla voidaan esittää kysyntä-

toimitusketjun synkronoinnin keskeisimmät piirteet epävarman kysynnän ja tarjonnan 

toimintaympäristössä. Niiniluodon (1997) mukaan teoreettisen mallintamisen tarkoitus on 

luoda yksinkertaistettuja ja abstrakteja näkemyksiä monimutkaisesta todellisuudesta. 

Teoreettiset mallit sisältävät tutkittavan ilmiön ja sen avainkäsitteiden kuvauksen, jonka 

avulla esitetään loogisella tavalla empiirisiä objekteja tai prosesseja. Teoreettisten mallien 

hyvyys määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat todellisuutta. Tässä luvussa 

esitetään tutkimussuunnitelma, -strategia ja -metodologia uuden synkronointimallin 

luomiseksi. 

 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus, strategia ja rakenne 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen synkronointi-ilmiö on ja miten synkronointi 

toimii. Tällöin kyseessä on toteava (descripive) tutkimus (Hirsjärvi et al., 1997), jossa 

tutkimustuloksia ei ole tarkoitus soveltaa käytäntöön (Croom et al., 2000). Väitöstutkimus 

sisältää piirteitä myös kartoittavasta (exploratory) tutkimuksesta, joka kytketään yleensä 

induktiiviseen, aineistolähtöiseen tutkimukseen (Hirsjärvi et al., 1997). Väitöstyössä kartoitus 

kohdistuu teoreettiseen aineistoon – erityisesti niihin kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin 

alueisiin, joissa tutkija oli havainnut olevan puutteita VOP-OPP-mallissa tarkasteltaessa 

synkronointia epävarmassa toimintaympäristössä. Kartoittavan tutkimusvaiheen tarkoituksena 

on luoda uusia teoreettisia synkronointimalliehdotuksia yhdistelemällä toisiinsa aikaisempaa 

teoreettista tietämystä. Kokonaisuutena kokonaisuus vastaa Meredithin (1993) näkemystä, 

jonka mukaan uuden teorian luominen vaatii yleensä yhdistelmän kartoittavaa ja toteavaa 

tutkimusta. 

 

Tutkimuksessa käytetään hypoteettis-deduktiivista strategiaa, jossa tutkittavalle ilmiölle 

etsitään selitysmalleja aikaisempien teorioiden avulla (Harrison, 2002). Hypoteettis-

deduktiivisessa tutkimuksessa luodaan tutkimushypoteeseja, joiden paikkaansa pitävyyttä 

todennetaan reaalimaailmassa loogisten ennusteiden ja empiiristen kokeiden avulla (Hirsjärvi 

et al., 1997). Väitöstyön ollessa kvalitatiivinen tutkimus tekstissä käytetään jatkossa 
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hypoteesin sijasta tutkimusehdotus-käsitettä, koska tutkimushypoteesi rinnastetaan yleensä 

kvantitatiiviseen tutkimukseen. Toinen vaihtoehto olisi käyttää työhypoteesi-käsitettä. 

 

Deduktiivisissa tutkimuksissa on oleellista käsitteiden määrittäminen, koska se auttaa 

yleistämään teoriaa. Käsitteellistämistä voidaan tarvita myös siksi, ettei käsitteistöä ole 

olemassa tai se on epämääräistä. Käsitteet rajataan ja täsmennetään sekä käsitteille luodaan 

merkitykset ja käyttönormit määritelmien avulla. Tämä parantaa tutkimuksen validiteettia 

(Hirsjärvi et al., 1997). Toimitusketjun johtamisen alueella vajavainen käsitemäärittely on 

yleinen ongelma. Puutteellisesti määritellyt käsitteet ovat hidastaneet tai estäneet 

toimitusketjuissa tapahtuvaa kehitystyötä osapuolten ymmärtäessä käsitteet eri tavalla 

(Holwegin et al., 2005). Tämän johdosta käsitteellistäminen on tässä väitöstyössä tärkeässä 

roolissa. 

 

Teoreettisen synteesin avulla luotavien synkronointimalliehdotusten toimivuus todennetaan 

käytännön kysyntä-toimitusketjuissa. Tässä tutkimuksen toisessa päävaiheessa käytetään 

tapaustutkimusta, jossa tutkittavina tapauksina toimivat luodut synkronointimalliehdotukset. 

Tapaustutkimuksen tarkoitus ei ole ainoastaan todentaa teoreettisten ehdotusten toimivuutta, 

vaan myös kehittää ehdotuksia eteenpäin käytännöstä löytyvien yllättävien 

synkronointipiirteiden avulla. Empiirisessä tutkimusvaiheessa käytetään loogisina ennusteina 

synkronointimalliehdotuksista lohkottuja embedded design-malleja. 

 

Kuvassa 4 on esitetty väitöstutkimuksen rakenne, joka jakautuu korkealla tasolla kahteen 

päävaiheeseen - teoreettisten synkronointimalliehdotusten asettamiseen sekä niiden 

todentamiseen ja jatkokehittämiseen empiirisen tiedon avulla. Tämän kokonaisuuden 

sisältämiä alavaiheita tarkastellaan jatkossa yksityiskohtaisemmalla tasolla. 
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Kuva 4. Tutkimuksen rakenne. 

 

2.2 Suunnitelma synkronointimalliehdotusten luomiseksi 

 

Synkronointimalliehdotusten luomisen vaiheen onnistumisen arviointiin asetetaan seuraavat 

kriteerit: 

 Kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin käsitteen määrittäminen epävarman kysynnän 

ja tarjonnan ympäristössä 

 Tunnistetaan kysyntä-toimitusketjun synkronoinnille tärkeimmät 

koordinaatiomekanismit epävarmassa toimintaympäristössä  

Teoreettinen synteesi VOP-OPP-mallin  
puutteiden täydentämiseksi 

Teoriakatsaus synkronointi-ilmiöstä 

Tutkimusaukon 
todentaminen, 

tutkimuksen asemointi  
ja avainkäsitteiden 

määrittäminen 

Empiirisen tutkimustiedon kerääminen kysyntä-
toimitusketjujen synkronoinnista 

Synkronointikuvasten tekeminen 

Potentiaalisen tutkimusaukon  
tunnistaminen empiriasta 

Synkronointimalliehdotukset 
(tutkimustapaukset) 

Embedded design-mallit (analysointiyksiköt) 
 

Tulosten teoretisointi – analyyttinen yleistäminen  

Tulosten arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

E
H
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O
T
U
S 
T 
E
N 
 

A
S 
E
T
U
S 

E
H
D
O
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S
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T
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Synkronointikuvausten analysointi ja peilaaminen 
teoreettisiin  malleihin 
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 Tunnistetaan kysyntä-toimitusketjun synkronoinnille tärkeimmät informaation 

laatudimensiot epävarmassa toimintaympäristössä 

 Kaikkiin havaittuihin VOP-OPP-mallin puutekohtiin löydetään tieteellisestä 

kirjallisuudesta täydentäviä ja täsmentäviä näkökulmia 

 Löydettävistä näkökulmista syntyy teoreettisen synteesin avulla 

synkronointimalliehdotus tai -ehdotuksia 

 Syntyvistä synkronointimalliehdotuksista rakennetaan loogisiksi ennusteiksi 

embedded design-mallit (synkronointielementit), jotka ohjaavat empiirisen tiedon 

keruuta ja joiden avulla voidaan arvioida synkronointimalliehdotusten toimivuus 

käytännön kysyntä-toimitusketjuissa 

 

2.2.1 Teoriakatsauksen suunnittelu 

 

Teoriakatsauksen tavoitteena on määritellä kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin ilmiö sekä 

löytää tutkijan havaitsemiin VOP-OPP-mallin puutteisiin täydentäviä ja täsmentäviä 

näkökulmia. Mallin puutteet sekä niistä johdetut tiedonhakuteemat ja hakusanat on esitetty 

taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. VOP-OPP-mallin puutteet ja niistä johdetut kirjallisuuskatsauksen teemat. 
VOP-OPP-mallin puutteet Teoriakatsauksen teemat ja hakusanat 

1.Keskittyy kysyntätiedosta ainoastaan tilaustietoon jättäen 
huomioimatta tilausta edeltävän ja tilauksen jälkeisen 
kysyntätiedon.  

1.Kysyntätiedon jakaminen/läpinäkyvyys 
(demand information 
sharing/transparency) 

2.Ei ota kantaa informaation laatuun ajoitusta lukuun ottamatta. 
Esimerkiksi tiedon luotettavuus olisi tarpeen huomioida 
epävarmassa toimintaympäristössä.  

2.Informaation laatu ja luotettavuus 
(information quality, information 
reliability, demand uncertainty) 

3.Toimittajan näkökulmasta kysyntätiedon hyödyntämisenä tai 
vastinpisteenä tarkastellaan vain materiaalin allokointipistettä/ 
varastojen sijoituspistettä, mikä on rajallinen näkökulma. 

3.Kysyntätiedon hyödyntäminen 
toimitusketjussa  (demand information 
utilization, supply chain decision making) 

4.Ei huomioi asiakas- ja toimittajapään joustoja, jotka ovat 
kriittisiä tekijöitä synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua 
epävarman kysynnän ja tarjonnan ympäristössä. 

4.Toimittaja- ja asiakaspään joustot 
(supply chain/supplier flexibility/agility, 
customer flexibility/agility) 

5.Jättää kokonaan huomioimatta toimittajan suunnasta tulevan 
tarjontatiedon, ja kuinka asiakas voi hyödyntää tätä tietoa 
omassa päätöksenteossaan. 

5.Tarjontatiedon jakaminen ja 
hyödyntäminen (supply information 
sharing/transparency and utilization, 
supply uncertainty, customer decision 
making) 
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Taulukossa esitettyjen hakusanojen lisäksi käytetään ”VOP-OPP”- ja ”value offering point” -

hakusanoja, koska sen avulla uskotaan löytävän tietoa VOP-OPP-mallin johdannaisista sekä 

VOP-OPP-mallia koskevasta kritiikistä. Kysyntä-toimitusketjun koordinointiin liittyen 

käytetään hakusanoja ”coordination theory”, ”coordination mechanism”, ”supply chain 

coordination” ja ”supply chain coordination mechanism”. Koska teoriakatsauksen yksi tavoite 

on määritellä kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin käsite epävarman kysynnän ja tarjonnan 

toimintaympäristössä, niin lisäksi käytetään seuraavia hakusanoja: ”demand-supply chain 

synchronization”, ”demand-supply chain management”, ”demand-supply chain coordination”, 

”shared decision making”, ”decentralized decision making”, ”synchronized decision making”, 

”supply chain uncertainty”, ”demand chain uncertainty” ja ”supply chain resilience”. 

 

Edellä esitettyjen hakuteemojen ja -sanojen avulla arvioidaan löytyvän kattava otos 

artikkeleita, joiden perusteella pystyisi muodostamaan kokonaiskuvan kysyntä-toimitusketjun 

synkronointi-ilmiöstä. Haut toteutetaan tiedonhakujärjestelmästä, jonka takana on useita 

tietokantoja,  kuten  EBSCO  -  Academic  Search  Elite,  EBSCO  -  Business  Source  Complete,  

Elsevier, Emerald Journals, Springer journals ja Wiley Blackwell Online Library. Haut 

kohdistuvat ainoastaan englannin- ja suomenkielisiin kirjallisiin tietolähteisiin. Päätökset 

artikkeleiden ottamisesta tarkempaan tarkasteluun tehdään artikkelin otsikon ja tiivistelmän 

perusteella. Tiedonhaku lopetetaan, kun tietolähteistä ei löydy enää radikaalia lisätietämystä. 

Seuraavat kriteerit vaikuttavat siihen, perehdytäänkö löydettäviin tietolähteisiin tarkemmin:  

 käsitteleekö tietolähde sellaisia teemoja, jotka kytkeytyvät selkeästi vähintään yhteen 

väitöstyöhön asetettuun tutkimuskysymykseen (kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin 

keskeiset piirteet, informaation laatudimensiot  ja toimitusketjun 

koordinointimekanismit) 

 lisäksi tietolähteen tulee keskittyä toimitusketjuyhteistyöhön vähintään kahden 

itsenäisen yrityksen välillä 

 

2.2.2 Teoreettisen synteesin suunnittelu 

 

Mikäli aikaisemmasta tieteellisestä keskustelusta ei löydy kattavia synkronointimalleja, jotka 

kuvaavat synkronointi-ilmiön keskeisiä piirteitä epävarmassa ympäristössä, niin uudet 

synkronointimalliehdotukset luodaan yhdistelemällä teoreettisia tietojyviä. Luotaville 
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malliehdotuksille otetaan lähtökohdaksi VOP-OPP-mallin periaatteet, joiden päälle 

rakennetaan epävarmassa toimintaympäristössä vaadittavat täydennykset. Syntyvät uudet 

malliehdotukset lohkotaan embedded design-malleiksi, jotka jäsentävät synkronointi-ilmiötä 

pienempiin osiin ja auttavat siten empiirisen tiedon keruussa ja analysoinnissa. Teoreettisten 

synkronointimalliehdotusten ja niistä lohkottavien embedded design-mallien 

toimintaperiaatteet kuvataan tekstimuodossa sekä havaintokuvina, jotta empiirisen tiedon 

keruun luotettavuutta saadaan parannettua. Teoreettisia ehdotuksia ei raamiteta liian 

yksityiskohtaiselle tasolle, jotta empiirisessä tutkimusosassa jää tilaa myös yllättäville 

löydöille. 

 

Väitöstutkija arvioi teoreettisen synteesin olevan tutkimuksen reliabiliteetin kannalta kriittisin 

kohta, sillä kysyntä-toimitusketjun synkronointi-ilmiöön liittyen on olemassa valtavasti 

teoreettista aineistoa. Eri tavalla tätä aineistoa yhdistelmällä syntyy helposti erilaisia 

synkronointimalliehdotuksia. Tätä ongelmaa tukija pyrkii estämään kolmella tavalla. Ensiksi, 

uusien mallien luomiseen syntyvät tietyt raamit tutkijan ottaessa tiedeyhteisössä tunnetun 

VOP-OPP-mallin periaatteet uusien mallien lähtökohdaksi. Toisaalta tutkija uskoo, että VOP-

OPP-mallin puutteet epävarmassa toimintaympäristössä olisi tunnistettavissa myös muiden 

synkronointi-ilmiöön syvällisesti perehtyvien tutkijoiden toimesta. Tämän seurauksena 

teoreettisen tiedon haku ohjautuisi samantyypisiin teemoihin. Kolmanneksi, tutkija aikoo 

käydä läpi kahden tutkijakollegansa kanssa teoreettisesta synteesistä syntyvät 

synkronointimalliehdotukset ja niiden sisältämät embedded design-mallit. Tällä tavalla 

muodostuu kolmen tutkijan kesken yhteinen näkemys teoreettisen synteesin lopputuloksesta. 

Tutkijakollegat eivät kuitenkaan osallistu varsinaiseen synteesin tekemiseen, mikä heikentää 

selvästi reliabiliteettia. Kolmesta käytetystä keinosta huolimatta eri tutkijat voisivat päätyä 

teoreettisessa synteesissä erilaisiin lopputuloksiin. Tämä tutkimusvaihe sisältää koko 

tutkimusprosessin aikana selvästi eniten henkilökohtaisia valintoja, jotka vaikuttavat 

tutkimuksen lopputulokseen. 

 

2.3 Suunnitelma synkronointimalliehdotusten todentamiseksi ja jatkokehittämiseksi

       

Hypoteettis-deduktiivisessa tutkimuksessa loogisten ennusteiden paikkansapitävyys 

todennetaan empiirisesti. Vaikka empiirinen aineisto tukisi asetettuja teoreettisia ehdotuksia, 
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niin ehdotuksia ei sinänsä kuitenkaan todisteta oikeiksi. Ehdotukset pitävät paikkansa vain 

tutkitussa havaintojoukossa, eikä niitä voi laajemmin yleistää (Hirsjärvi et al., 1997). Tämän 

väitöstyön teoreettisessa osassa luotuja synkronointimalliehdotuksia todennetaan ja 

jalostetaan empiiristen havaintojen avulla. Tämä tapahtuu suomalaisessa 

teknologiateollisuudessa valmistajan ja alihankkijan välisessä toiminnassa. 

 

Empiirinen tutkimusosa toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jota käytetään yleisesti 

johtamistieteissä (Yin, 2003). Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen sekä tosiasioiden tunnistaminen ja merkitysten tarkastelu. Laadullisen 

tutkimuksen ominaispiirteitä ovat laajuus/kokonaisvaltaisuus, tutkimustiedon kerääminen 

ihmisiltä, laadullisten metodien käyttö tiedon hankinnassa, induktiivisen päättelyn 

hyödyntäminen sekä tarkoituksenmukainen kohdejoukon valitseminen satunnaisuuden sijasta 

(Hirsjärvi et al., 1997). Tässä väitöstyössä toteutuvat edellä esitetyt ominaisuudet induktiivista 

päättelyä lukuun ottamatta. 

 

Laadulliset tutkimukset eivät yleensä sisällä hypoteeseja, vaan niissä pyritään etenemään 

kerätyn aineiston perusteella, mahdollisimman vähin ennakko-oletuksin. Tutkija voi kuitenkin 

käyttää myös laadullisessa tutkimuksessa työhypoteeseja odotuksina tutkimuksen tuloksista 

(Eskola ja Suoranta, 1998). Tässä tapauksessa tutkija luo aikaisemman tieteellisen 

keskustelun perusteella testattavissa olevan teoreettisen viitekehyksen, joka toimii 

odotusarvona tutkittavaan ilmiöön liittyvistä tekijöistä sekä niiden välisistä suhteista. 

Hypoteeseista poiketen työhypoteesit ovat joustavia eli ne voivat tarkentua tai jopa kokonaan 

muuttua tutkimuksen aikana (Eskola ja Suoranta, 1998). Tässä väitöstyössä käytetään 

työhypoteesin sijasta tutkimusehdotus-käsitettä. Ehdotukset voivat muuttua tutkimuksen 

empiirisessä vaiheessa saatujen havaintojen perusteella. 

 

Teoria kytkeytyy laadulliseen tutkimukseen kahdella tavalla: teoria tutkimuksen keinona ja  

teoria tutkimuksen päämääränä (Eskola ja Suoranta, 1998). Tässä väitöstyössä on kyse 

molemmista. Toisaalta aikaisempaa teoreettista tietoa hyödynnetään tutkimusehdotusten 

asettamisessa ja toisaalta tutkimuksen tuloksena tavoitellaan uutta teoreettista mallia. 
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Laadullisessa tutkimuksessa on haasteena saavuttaa objektiivisuus ja reliabiliteetti. Toisen 

tutkijan on siten vaikea toistaa tutkimus ja saavuttaa samat tulokset samoista lähtökohdista 

(Hirsjärvi et al., 1997). Tämän väitöstutkimuksen empiirisessä tutkimusvaiheessa tämä ei ole 

kovin suuri ongelma, koska synkronointimalliehdotukset ja niiden sisältämät embedded 

design-mallit ohjaavat empiirisen tiedon keruuta ja analysointia. Toisaalta myös subjektiivista 

tulkintaa vaaditaan analysointivaiheessa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan aineiston suuri määrä ei ole ensisijainen tavoite, vaan 

tärkeämpää on mahdollisimman hyvä aineiston laatu (Eskola ja Suoranta, 1998). Laadullisella 

tutkimuksella ei pyritä tilastolliseen yleistämiseen, vaan oleellisempaa on ymmärtää mikä 

tutkittavassa ilmiössä on merkittävää. Yksi laadullisessa tutkimuksessa yleisesti käytetty 

menetelmä on tapaustutkimus (Hirsjärvi et al., 1997), jota käytetään tässä 

tapaustutkimuksessa. 

 

2.3.1 Tapaustutkimuksen valintaperusteet 

 

Tapaustutkimus soveltuu hyvin menetelmäksi käytäntöön orientoituneissa tieteissä kuten 

johtamistieteissä. Sitä on käytetty runsaasti esimerkiksi liiketoimintaprosessien (Yin, 2003) ja 

toimitusketjun johtamisen tutkimuksessa (Handfield ja Melnyk, 1998; Ellram, 1996). 

Tapaustutkimus mahdollistaa erityisesti monimutkaisten ilmiöiden selittämisen ja 

ymmärtämisen kokonaisvaltaisesti. Kysyntä- ja toimitusketjujen yhteensovittaminen sekä sen 

vaatima läpinäkyvyys on nähty hyvin monimutkaiseksi ilmiöksi sen poikkifunktionaalisen ja -

organisatorisen luonteen takia (Hübner et al., 2013; Klueber ja O’Keefe, 2013; Zhang et al., 

2011). Edellä esitetyt tapaustutkimuksen soveltuvuusnäkökulmat istuvat hyvin tämän 

väitöstutkimuksen sisältöön ja tavoitteisiin. Tarkasteltu kysyntä-toimitusketjun synkronointi-

ilmiö kytkeytyy johtamistieteisiin synkronoinnin ollessa yksi keino johtaa yritysten välistä 

toimintaa. Liiketoimintaprosessi- ja toimitusketjun johtamisen kytkennät ovat myös ilmeisiä, 

koska synkronoinnissa keskitytään kysyntä- ja toimitusketjuprosesseissa tapahtuvaan 

päätöksentekoon ja informaation jakamiseen. Ilmiötä halutaan tutkia kokonaisvaltaisesti ja 

syvällisesti, jotta päästään kiinni sen keskeisimpiin piirteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa 

tärkeimpien synkronointi-elementtien tunnistamista ja niiden yksityiskohtaista kuvaamista.  
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Tapaustutkimuksen avulla pyritään ennen kaikkea kuvailemaan ilmiöitä ja tekemään niistä 

uusia havaintoja. Tapaustutkimusta käytetään erityisesti tutkimuksiin, joissa: 

 haetaan vastauksia kuinka- ja miksi-kysymyksiin, 

 tutkijalla on vähäinen kontrolli tutkittavien tapahtumien käyttäytymiseen, ja 

 selvitetään empiirisesti nykyajan ilmiötä reaalimaailman kontekstissa, jossa ilmiön ja 

kontekstin väliset rajapinnat eivät ole ilmeisiä (Yin 2003). 

 

Väitöstutkimuksen päätutkimuskysymys on ”kuinka”-tyyppinen, koska tavoitteena on 

selvittää, kuinka synkronointi-ilmiön keskeisiä piirteitä voidaan kuvata teoreettisen mallin 

avulla. Lisäksi tutkijalla on vähäinen kontrolli synkronointitapahtumien käyttäytymiseen, sillä 

empiirinen tieto kerätään kysyntä-toimitusketjuissa todellisessa käytössä olevista 

synkronointikäytännöistä. Tutkittavan ilmiön ja kontekstin rajapinnat eivät ole ilmeisiä 

tarkasteltaessa synkronointia epävarmassa toimintaympäristössä. Tapaustutkimuksen valintaa 

puoltaa myös se, että empiirisen tutkimuksen lähtökohtana toimivat ja toisaalta myös 

empiirisen tutkimuksen tuloksena syntyvät synkronointimalliehdotukset kuvataan 

laadullisesti. Kuten edellä mainittiin, niin tapaustutkimus sopii hyvin laadulliseen 

mallintamiseen. 

 

Tapaustutkimuksen ja teorian välinen suhde 

Tapaustutkimuksella voidaan testata tai luoda teoriaa (Yin, 1994). Tapaustutkimus sopii 

erityisen hyvin kokonaan uusille tutkimusalueille tai sellaisille nykyisille alueille, joissa 

teoreettinen tietämys on riittämätöntä tai joissa empiiristä todistusaineistoa löytyy vähän 

(Eisenhardt, 1989). Tämän väitöstyön tapauksessa kysyntä-toimitusketjun synkronoinnista ei 

ole riittävästi teoreettista ja empiiristä tietämystä epävarman kysynnän ja tarjonnan 

ympäristössä. Yin (2003) kirjoittaa, että tapaustutkimusta käytettäessä tulisi asettaa 

teoreettisia ehdotuksia ennen empiirisen tiedon keruuta, koska ehdotuksilla voidaan ohjata 

datan keräämistä ja analysointia. Hänen mukaan teoreettisen esiymmärryksen hankkiminen on 

oleellista sekä teorian todentamiseen että kehittämiseen keskittyvässä tutkimuksessa. 

Toisaalta Eisenhardt (1989) mainitsee, että tapaustutkimuksella voidaan saavuttaa teoreettinen 

joustavuus, kun siihen ei aseteta etukäteen tarkkoja teoreettisia oletuksia. Tässä 

väitöstutkimuksessa teoreettiseen joustavuuteen päästään käyttämällä ehdotuksia, jotka eivät 

ole liian tarkasti kuvattuja yllättävien empiiristen löytöjen syntymiseksi. 
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Eisenhardtin (1989) mukaan tapaustutkimuksella on kaksi oleellista heikkoutta teorian 

rakentamisessa. Ensiksi, tapaustutkimuksesta saadun rikkaan empiirisen aineiston vuoksi 

teoriasta voi muodostua liian monimutkaista ja yksityiskohtiin keskittyvää. Toiseksi, 

tapaustutkimukselle ominainen induktiivinen bottom-up-lähestyminen voi tehdä teoriasta liian 

kapean. Tässä väitöstyössä käytettävän hypoteettis-deduktiivisen strategian uskotaan auttavan 

näiden heikkouksien voittamisessa. Toisaalta tapaustutkimusta on kritisoitu sen heikosta 

yleistettävyydestä ja validiteetista (Yin, 1994; Meredith, 1998) sekä vahvasta 

subjektiivisuudesta (Yin, 1994). Väitöstyössä pyritään tilastollisen yleistämisen sijasta 

analyyttiseen yleistämiseen eli asetettujen teoreettisten ehdotusten todentamiseen ja edelleen 

kehittämiseen empiiristen havaintojen perusteella. Tällainen analyyttinen yleistäminen on 

tunnistettu tiedeyhteisössä jo melko laajasti yhdeksi yleistämisen keinoksi (Yin, 1994). 

Tapaustutkimukselle tyypillinen validiusongelma pyritään taklaamaan johdonmukaisella 

tutkimusaukon, tutkimuskysymysten, avainkäsitteiden ja tutkimusprosessin määrittelyllä. 

Subjektiivisuutta ja sen aiheuttamaa reliabiliteettiongelmaa pyritään vähentämään 

tutkimusprosessin mahdollisimman yksityiskohtaisella kuvaamisella sekä tutkijakollegan 

osallistumisella tapaustutkimukseen. Palataan jälkimmäiseen tarkemmin myöhemmin. 

 

2.3.2 Tapaustutkimuksen suunnittelu 

 

Tapaustutkimus on kokonaisvaltainen tutkimusstrategia (Meredith, 1998), joka sisältää 

suunnittelulogiikan sekä tutkimusdatan keräyksen, analysoinnin ja tulosten yleistämisen (Yin, 

2003). Tapaustutkimuksen suunnittelu sisältää viisi osaa: 

1. Tutkimuskysymykset 

2. Tutkimusehdotukset 

3. Analysointiyksikkö 

4. Tutkimusdatan ja tutkimusehdotuksen linkittävä logiikka 

5. Tulosten tulkintakriteerit 

(Yin, 2003) 

 

Koska tutkimuskysymysten ja -ehdotusten asettaminen on käsitelty jo aikaisemmin, niin 

keskitytään seuraavaksi suunnitteluvaiheisiin 3-5. 
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Analysointiyksikkö 

Kuvassa 5 on esitetty tapaustutkimuksen perustyypit. Horisontaalisella akselilla on tapausten 

määrä ja vertikaalisella akselilla analysointiyksiköiden määrä. Embedded-näkökulma sisältää 

useita analysointiyksiköitä ja sen käyttö soveltuu tapaustutkimuksiin, joissa yhdelle tai 

useammalle tutkittavalle tapaukselle voidaan tunnistaa loogiset alayksiköt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Tapaustutkimuksen suunnittelun perustyypit (Yin, 2003 & COSMOS Corporation). 

 

Embedded-näkökulmassa ilmiötä on mahdollista tarkastella laaja-alaisesti, mutta haasteena on 

kokonaiskuvan muodostaminen (Yin, 2003). Tässä väitöstyössä tutkittavina tapauksina 

toimivat synkronointi-ilmiötä mallintavat ehdotukset, jotka luodaan tutkimuksen 

deduktiivisessa osassa teoreettisen synteesin avulla. Synkronointimalliehdotukset eli 

synkronointi-ilmiön kuvaukset valittiin tutkimustapauksiksi, koska tässä tutkimuksessa on 

tärkeämpää ilmiön teoreettinen ymmärtäminen kuin käytännön toimintaympäristö. 

Esimerkiksi Ragin (1992) on tarkastellut tutkitun ilmiön valintaa tutkimustapaukseksi. 

Embedded design-mallit lohkotaan loogisesti synkronointimalliehdotuksista. Mikäli 

synkronointimalliehdotuksia syntyy deduktiivisessa osassa enemmän kuin yksi, niin 
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väitöstutkimuksessa on kyse monen tutkimustapauksen ja embedded design-tutkimuksesta 

(kuvassa 5 oikea alakulma). 

 

Tutkimusehdotusten ja tutkimusdatan linkittävä logiikka 

Yinin (2003) mukaan tutkimusehdotusten ja tutkimusdatan linkittävä logiikka sekä tulosten 

tulkintakriteerit ovat heikoiten kehittyneitä tapaustutkimuksen suunnittelun vaiheita. Tässä 

väitöstyössä tutkimusehdotusten ja empiirisen datan linkittävä logiikka on kuitenkin melko 

selväpiirteinen. Tutkimusehdotuksina toimivat synkronointimalliehdotukset ja niistä lohkotut 

embedded design-mallit, joiden laadullinen kuvaaminen tarjoa selkeät raamit empiirisen 

tutkimusdatan keräämiseen. Kerätyn empiirisen datan perusteella kirjoitetaan kuvaukset myös 

käytännön kysyntä-toimitusketjujen synkronoinnista. Kuvauksissa hyödynnetään 

synkronointimalliehdotusten sekä niiden sisältämien embedded design-mallien käsitteitä ja 

periaatteita. Kappaleessa 2.3.3 tarkastellaan yksityiskohtaisemmin suunnitelmaa empiirisen 

datan keräämiseksi. 

 

Tulosten tulkintakriteerit 

Tapaustutkimuksen keskeisin asia ei ole tilastolliselle tutkimukselle ominainen otoksen 

edustavuus. Tapaustutkimusten yhteydessä puhutaan ennemmin analyyttisesta yleistämisestä, 

jossa tarkastellaan empiiristen tulosten yhdenmukaisuutta tutkimusta ohjaavaan teoreettiseen 

viitekehykseen. Analyyttisen yleistämisen tavoitteena on luoda uusia käsitteitä ja 

konseptuaalisia malleja sekä laajentaa ja yleistää teorioita (Yin 1989). Alasuutarin (1993) 

mukaan tapaustutkimuksessa on tärkeintä ilmiön ymmärrettäväksi tekeminen. 

 

Empiirisessä tutkimusosassa syntyviä synkronointikuvauksia verrataan teoreettisten 

synkronointimalliehdotusten määritelmiin. Tämän tarkoitus on selvittää, toimivatko 

malliehdotukset käytännön ympäristössä, koska teoreettisten mallien hyvyys määräytyy sen 

mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat todellisuutta. Havaittujen erojen perusteella 

malliehdotuksia muokataan. Tarkemmin sanoen käytännön synkronointikuvauksia verrataan 

ensin embedded design-malleihin, joihin tehdään ensin tarvittavat muutokset ennen 

varsinaisten synkronointimalliehdotusten muokkausta. 

 



36 
 

Synkronointimalliehdotusten todentamisen ja päivittämisen jälkeen etsitään kytkentöjä 

ehdotusten välillä kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tämä vastaa Eisenhardtin (1989) 

näkemystä, jonka mukaan jokaista tutkimustapausta tarkastellaan ensin erikseen, minkä 

jälkeen niitä verrataan toisiinsa. Tässä väitöstyössä ristiin analysoinnin tavoitteena ei sinänsä 

ole perinteinen samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien löytäminen tutkimustapausten välillä, 

vaan tunnistaa tapausten välillä linkkejä kokonaismallin luomiseksi. Lopuksi syntyvää 

kokonaismallia peilataan kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin aikaisempaan tieteelliseen 

keskusteluun. Vertailukohtana tutkimuksessa toimii erityisesti väitöstyön lähtökohtana ollut 

VOP-OPP-malli. Tutkimuksen kontribuutio syntyy siitä, kuinka hyvin uusi kokonaismalli 

pystyy esittämään synkronoinnin keskeiset piirteet epävarman kysynnän ja tarjonnan 

toimintaympäristössä. Tarkastellaan seuraavaksi suunnitelmaa empiirisen tutkimusdatan 

keräämiseksi. 

 

 2.3.3 Suunnitelma empiirisen tutkimustiedon keräämiseen 

 

Synkronointi-ilmiötä tarkastellaan tutkimuksessa teknologiateollisuuden valmistaja-

alihankkijasuhteissa. Empiiristä tietoa kerätään mahdollisimman tasapuolisesti sekä 

valmistavilta yrityksiltä että niiden alihankkijoilta, koska se parantaa tutkimuksen 

reliabiliteettia ja tarjoaa ilmiöstä laajemman ymmärryksen (White ja Daniel, 2004). 

Toimitusketjuissa ainoastaan yhden tahon näkemyksen huomiointi voi tuottaa epätäydellistä 

ja harhaanjohtavaa teoreettista tietämystä (Wiengarten et al., 2010; Pavlou et al., 2007). 

 

Valmistavien yritysten valinta tutkimukseen perustui ennen kaikkea siihen, että yritykset 

olivat tiedonkeruun toteuttamisen aikaan väitöstutkijan kanssa samoissa tutkimushankkeissa. 

Hankkeista tutkimukseen valittiin mukaan sellaiset yritykset, joissa oli käytössä kattavimmin 

erilaisia synkronointikäytäntöjä, mikä mahdollistaisi kattavan empiirisen datan keräämisen 

synkronointi-ilmiöstä melko pieneltä yritysjoukolta. Tutkija arvioi, että noin 10 valmistajalta 

ja niiden alihankkijoilta kerättävä tieto riittäisi mallien todentamiseen ja jatkokehittämiseen. 

Toinen yritysten valintaperuste oli niiden kuuluminen teknologiateollisuuden toimialalle, jolla 

on pitkä alihankintakulttuuri. Tutkimukseen valitut alihankkijayritykset toimivat 

tarkasteltujen valmistajien alihankkijoina.  
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Toimittajakentän rajaaminen ainoastaan alihankkijoihin johtui tutkijan aikaresurssien 

puutteesta. Toisaalta tutkijan kokemuksen perusteella valmistajan ja alihankkijan välisessä 

yhteistyössä kysynnän ja tarjonnan synkronointi on keskimääräistä asiakas-

toimittajayhteistyötä monipuolisempaa. Tämä johtuu alihankintayhteistyön ominaispiirteistä, 

kuten räätälöinnistä, pienehköistä volyymeista, vaihtelevasta kysynnästä, erilaisista muutos- 

ja poikkeamatilanteista, pitkistä toimitusajoista, vaikeasta ennustettavuudesta sekä melko 

korkeista materiaalihinnoista. Alihankintamateriaalissa kysynnän ja tarjonnan 

synkronointihaaste on yleensä huomattavan suuri verrattuna suurivolyymisiin 

standardimateriaaleihin (Salmela ja Happonen, 2010; 2012). 

 

Empiirisen tiedon tarkoitus oli selvittää, millä tavalla valmistaja ja alihankkija synkronoivat 

kysyntä-toimitusketjujaan epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. 

Haastattelut valittiin tiedonkeruumenetelmäksi, koska tutkittavasta ilmiöstä haluttiin syvällistä 

tietoa ja tutkittava ilmiö oli monimutkainen. Ilman syvällistä tutkimusdataa tutkimuksen 

tavoitteena ollutta synkronointi-ilmiön keskeisten piirteiden mallintamista ei olisi ollut 

mahdollista saavuttaa. Lisäksi haastattelumenetelmän valintaa puolsi vastaajien sitoutuminen 

tiedon antamiseen sekä helpompi aineiston täydentäminen jälkikäteen (Hirsjärvi et al., 1997). 

Haastattelut tapahtuivat embedded design-mallien kuvausten sisältämien teemojen avulla. 

Embedded design-mallit sekä niiden sisältämät teemat ja periaatekuvat on esitetty liitteessä 1. 

Teemahaastattelujen käyttö lisää joustavuutta aineiston keräämiseen mahdollistaen myös 

yllättävät löydöt (Hirsjärvi et al., 1997), joita väitöstutkimuksessa myös tavoiteltiin. 

 

Teemahaastattelut toteutettiin valmistavissa yrityksissä sekä niiden valitsemissa yhdessä tai 

useammassa alihankkijayrityksessä. Yleensä valmistajaa kohden tutkittiin yhtä 

alihankkijayritystä. Valmistaja- ja alihankkijayrityksistä osallistui haastatteluihin yleensä 

ainoastaan yksi henkilö. Yleensä valmistajan edustajaa haastateltiin 1-2 kertaa ja alihankkijan 

edustajaa kerran. Muutaman valmistajan tapauksessa tutkimustietoa kerättiin 

ryhmähaastattelujen avulla. Ryhmässä oli valmistajan edustajia sekä yhden tai useamman 

alihankkijan edustajat. Väitöstutkijan lisäksi haastatteluissa oli mukana hänen 

tutkijakollegansa. Valmistavan yrityksen edustaja haastateltiin aina ensin, mitä seurasi 

alihankkijan edustajan haastattelu. Valmistajien ja alihankkijoiden edustajat haastateltiin siis 

pääsääntöisesti erikseen. Valmistajayritysten haastatteluja varten selvitettiin ensin henkilöt, 
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joilla oli syvällisin ja kattavin näkemys kysyntä-toimitusketjun synkronoinnista valmistajan ja 

sen alihankkijoiden välillä. Kumarin et al. (1993) mukaan haastateltaviksi on tärkeää valita ne 

henkilöt, joilla on tutkittavasta asiasta paras tietämys organisaatiossa, koska se parantaa 

tutkimuksen reliabiliteettia. Sopivimpien henkilöiden nimet saatiin tutkimushankkeiden 

ohjausryhmiin osallistuvilta yritysedustajilta. 

 

Alihankkijayritykset valittiin tutkimukseen mukaan sillä perusteella, että tutkituilla 

valmistajilla oli niiden kanssa mahdollisimman paljon erilaisia synkronointikäytäntöjä. Koska 

valmistajat käyttivät omien alihankintaverkostojensa sisällä hyvin samanlaisia 

synkronointikäytäntöjä eri alihankkijoidensa suuntaan, niin tällä tavalla saatiin yhtäkin 

valmistajan alihankkijaa haastattelemalla kattava näkemys synkronointikäytännöistä koko 

verkoston sisällä. Valmistajayritysten edustajat valitsivat tutkittavat alihankkijat ja niiltä 

sellaiset henkilöt, joilla oli syvällinen tietämys synkronoinnista. Valmistajien edustajia 

pyydettiin kertomaan omissa haastatteluissaan synkronointikäytännöistä nimenomaan valitun 

alihankkijan kanssa, jotta myöhemmin tapahtuvissa alihankkijahaastatteluissa voitaisiin 

esittää lähtökohdaksi valmistajan näkemys synkronoinnista. 

 

Valmistajayritysten haastattelujen aluksi esiteltiin ensin haastattelun tarkoitus sekä embedded 

design-mallien kuvaukset, jotta haastateltavat pääsisivät heti kiinni synkronointiteemaan ja 

siinä käytettävään termistöön. Tällä tavalla saatiin paranetua tutkimuksen reliabiliteettia. 

Tämän jälkeen haastattelut vietiin läpi embedded design-malli kerrallaan. Lisätietoa 

empiirisen datan keruusta on esitetty liitteessä 1. Kunkin embedded design-mallin käsittelyn 

jälkeen tutkija esitti haastateltaville yhteenvedon läpikäydyistä synkronointikäytännöistä. 

Tässä vaiheessa korjattiin tarvittaessa väärin ymmärrettyjä kohtia sekä paikkailtiin puuttuneita 

tietoja. Tutkija kirjasi haastattelun aikana empiirisen datan vihkoonsa, mistä hän teki 

myöhemmin haastattelumuistiot word-muotoon. Haastatteluissa epäselviksi jääneet asiat 

selvitettiin haastateltavien kanssa jälkikäteen puhelimitse tai sähköpostilla. 

 

Alihankkijaedustajien haastattelut etenivät siten, että tutkija esitteli alihankkijan edustajalle 

valmistajalta saadun tiedon perustella tehdyt synkronointikuvaukset ja -kuvat, joita 

alihankkijan edustaja tarvittaessa täydensi ja muokkasi. Tämän jälkeen synkronointikuvaukset 

viimeisteltiin. Kuvausten viimeistelyyn osallistui väitöstutkijan lisäksi myös toinen tutkija – 
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sama, joka oli mukana myös haastatteluissa. Eisenhardtin (1989) mukaan toisen tutkijan 

mukana olo parantaa tutkimuksen luotettavuutta subjektiivisten näkemysten vähetessä. 

Synkronointikuvausten valmistuttua ne lähetettiin vielä sähköpostilla haastatelluille 

valmistajan edustajille mahdollisia korjausehdotuksia varten. Tässä vaiheessa saatiin 

synkronointikuvauksiin vielä muutamia täsmennyksiä. Tällaiset empiirisen tiedon tarkastukset 

parantavat tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia (Yin, 2003). 

 

Viimeiset täydennykset empiiriseen dataan tehtiin vuoden 2013 alussa. Nämä täydennykset 

koskivat tarjontatiedon jakamista ja hyödyntämistä. Viisi vuotta aikaisemmin dataa oli tästä 

teemasta vielä melko niukasti saatavilla, mutta myöhemmin kysyttynä tähänkin saatiin hyvää 

täydennystä. Tutkija kirjoitti aikaisempien haastattelumuistioiden sekä sähköpostilla saatujen 

uusien vastausten perusteella synkronointikuvaukset. 

 

2.4 Yhteenveto tutkimuksen suunnittelusta 

 

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto tutkimuksen metodologisista päälinjoista, tutkimuksen 

toteuttamisesta ja tavoiteltavista tuloksista. 

 

Taulukko 2. Yhteenveto tutkimuksen suunnittelusta. 
 TUTKIMUKSEN PÄÄVAIHEET 

Teoreettisten ehdotusten asettaminen Teoreettisten ehdotusten todentaminen 

Tavoite *Teoreettisten synkronointimalli-
ehdotusten luominen aikaisemman 
teoreettisen tiedon perusteella 

*Synkronointimalliehdotusten todentaminen 
ja tarvittaessa päivittäminen empiirisen 
tiedon perusteella 
 

Syötteet *VOP-OPP-mallin havaitut puutteet 
synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua 
epävarmassa toimintaympäristössä 

*Synkronointimalliehdotukset & embedded 
design-mallit 

Tutkimusprosessi *Teoreettinen kartoitus VOP-OPP-
mallista ja sen puutealueista  
*Synteesi teoriasta 

*Empiirisen tiedon keräys ja analysointi 
*Analyyttinen yleistäminen ja synkronointi-
ilmiön teoretisointi 
 

Tulos *Synkronointimalliehdotukset 
(työhypoteesit)  
*Embedded design-mallit (synkronointi-
elementit) 

*Teoreettinen malli, joka esittää kysyntä-
toimitusketjun synkronoinnin keskeiset 
piirteet epävarman kysynnän ja tarjonnan 
ympäristössä 
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3. SYNKRONOINTIMALLIEHDOTUSTEN ASETTAMINEN  

 

Tässä luvussa määritellään kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin käsite epävarman kysynnän 

ja tarjonnan toimintaympäristössä sekä luodaan synkronointimalliehdotukset teoreettisen 

synteesin avulla. Luvun ensimmäisessä kappaleessa perehdytään aikaisempaan tieteelliseen 

keskusteluun kysyntä-toimitusketjun johtamisesta ja koordinoinnista. Tässä osassa 

määritellään väitöstyössä käytettävä synkronointikäsite sekä valitaan synkronointi-ilmiön 

kannalta tärkeimmät koordinointimekanismit. Luvun toisessa kappaleessa kartoitetaan 

teoriakatsauksen avulla täsmentävää ja täydentävää tietämystä VOP-OPP-mallin havaittuihin 

puutealueisiin. Kolmannessa kappaleessa keskitytään teoreettiseen synteesiin, jonka 

perusteella luodut uudet synkronointimalliehdotukset sekä niistä lohkotut embedded design-

mallit esitetään kappaleessa 4. 

 

Tässä tutkimuksen ensimmäisessä päävaiheessa tutkija kävi läpi satoja tietolähteitä, joista hän 

hylkäsi valtaosan tiivistelmän sisällön perusteella. Tarkempaan tarkasteluun tutkija otti 171 

tieteellistä artikkelia (journal-artikkeli tai konferenssipaperi). Lisäksi tietolähteenä toimi 50 

muuta kirjallista tietolähdettä sisältäen mm. väitös- ja ammattikirjat. Teoriakatsaus tapahtui 

pääasiassa aikavälillä 2007-2009. Tuoreinta tietoa synkronointi-ilmiöstä haettiin vielä vuonna 

2013. Tutkimuksen kannalta tärkein yksittäinen tietolähde oli Holmströmin et al. (1999) 

artikkeli, Using value reengineering to implement breakthrough solutions for customers, jossa 

VOP-OPP-malli esiteltiin ensimmäisen kerran. Tämä ja muut tutkimuksen kannalta tärkeät 

tietolähteet on esitetty taulukossa 3. 

 

Myös väitöstutkija on käsitellyt synkronointiteemaa aikaisemmin tieteellisissä julkaisuissaan. 

Kysyntä-toimitusketjun synkronointiin liittyen hänen tärkein julkaisu on journal-artikkeli New 

concepts for demand-supply chain synchronization (Salmela et al., 2012). Tässä artikkelissa 

esiteltiin ensimmäisen kerran DVP-DPP- ja SVP-SIPP-synkronointimallit, jotka ovat tärkeä 

osa myös tätä väitöskirjaa. Lisäksi väitöstutkija on tarkastellut synkronointia seuraavissa 

tieteellisissä artikkeleissa: 

 Salmela, Happonen and Huiskonen, 2011, Best Collaboration Practices in Supply 

Chain of Technical Wholesale Items, International Journal of Collaborative 

Enterprise, Vol. 2 No. 1, p. 16-38. 
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 Salmela and Happonen, 2011, Supply information visibility from subcontractor 

network to manufacturer to decrease supply risk, WEBIST conference. 

 Salmela and Happonen, 2009, Synchronization of demand and supply in a supply 

chain manufacturing industrial products, EurOMA Conference.  

 Hietajärvi, Salmela, Happonen and Hemilä, 2009, Demand-Supply Chain 

Synchronisation in the Finnish Machinery Industry, LRN Conference. 

 Salmela and Happonen, 2008, Demand and Supply Chain Management in Small 

Advertising Agency, EurOMA Conference. 

 Salmela, Hemilä and Lukka, 2006, An integrated VMI model in warehousing of 

maintenance and operations items, LRN Conference.  

 

Taulukko 3. Väitöstutkimuksen tärkeimmät tietolähteet. 
 

Kirjoittajat 
 

Artikkelin / teoksen nimi 

Baihaqi ja Sohal (2013) The impact of information sharing in supply chains on organisational 
performance: an empirical study 

Hilletofth (2011) Demand-supply chain management: Industrial survival recipe for new decade 
Arshinder at al. (2011) A Review on Supply Chain Coordination: Coordination Mechanisms, 

Managing Uncertainty and Research Directions 
Holmström, et al. (2010) Demand Supply Chain Representation: A tool for economic organizing of 

industrial services 
Wiengarten et al. (2010) Collaborative supply chain practices and performance: exploring the key role 

of information quality 
Collin et al. (2009) How to design the right supply chains for your customers 
Gustavsson ja Wänström 
(2009) 

Assessing information quality in manufacturing planning and control 
processes 

Kaipia (2009) Coordinating material and information flows with supply chain planning 
Arun Kanda ja Desmukh 
(2008) 

Supply chain coordination: Perspectives, empirical studies and research 
directions 

Simatupang et al. (2002-
2008) 

Useita artikkeleita toimitusketjun koordinoinnista ja päätöksenteon 
synkronoinnista (artikkelit mainittu lähdeluettelossa) 

Kaipia (2007) Supply chain coordination - studies on planning and information sharing 
mechanisms 

Forslund ja Jonsson (2007) The impact of forecast information quality on supply chain performance 
Li et al. (2006) Enhancing agility by timely sharing of supply information 
Björk (2006) Supply Chain Efficiency with Some Forest Industry Improvements 
Piplani ja Fu (2005) A coordination framework for supply chain inventory alignment 
Rainbird (2004) Demand and supply chains: the value catalyst 
Collin (2003) Selecting the Right Supply Chain for a Customer in Project Business - An 

Action Research Study in the Mobile Communications Infrastructure Industry 
Hoover et al. (2001) Managing the Demand-Supply Chain 
Holmström et al. (1999) Using value reengineering to implement breakthrough solutions for 

customers 
Malone ja Crowston (1994) Toward an interdisciplinary theory of coordination 
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3.1 Kysyntä-toimitusketjun synkronointi ja siihen liittyvät koordinointimekanismit 

 

Teoriakatsauksen ensimmäisessä osassa käsitellään kysyntä-toimitusketjun johtamista, 

koordinointia, koordinointimekanismeja ja VOP-OPP-mallia kysyntä-toimitusketjun 

synkronoinnin käsitteen määrittämiseksi sekä kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin 

tärkeimpien koordinointimekanismien valitsemiseksi. 

 

3.1.1 Kysyntä-toimitusketjun johtaminen ja koordinointi 

 

Toimitusketjun johtamisella tarkoitetaan materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen hallintaa 

toimitusketjun kokonaissuorituskyvyn parantamiseksi (esim. Romano, 2003). Toimitusketjun 

johtamisen määritelmät painottuivat 1990-luvulle asti kustannustehokkuuden parantamiseen 

(Walters, 2006), mutta myöhemmin keskusteluun kytkettiin mukaan myös asiakasnäkökulma 

(esim. Kim ja Mauborgne, 2005; Beech, 1998). Christopher (1998) ehdotti, että 

toimitusketjun johtamisen käsite tulisi korvata kysyntäketjun johtamisella, koska 

toimitusketjua tulisi ohjata markkinoiden suunnasta. Toisaalta Langabeer ja Rose (2001) 

kirjoittavat, että toimitus- ja kysyntäketjut ovat erillisiä yksiköitä. Toimitusketjun 

johtamisessa keskitytään tuotanto- ja logistiikkaprosessien tehokkuuden parantamiseen. 

Kysyntäketjun johtamisen tavoitteena on ymmärtää nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja 

markkinoiden käyttäytymistä, johtaa kysyntäprosesseja sekä luoda uutta kysyntää. 

 

2000-luvulla toimitusketjuissa on ollut jatkuvana haasteena sovittaa yhteen markkinoiden 

vaatima kustannustehokas vaste ja kysynnän ja tarjonnan epävarmuudet (Wiengarten et al., 

2010; Hilletofth, 2009; Affonso et al., 2008; Christopher et al., 2006; Lee, 2002). Samaan 

aikaan liiketoimintaprosessit ovat monimutkaistuneet niiden pirstaloistuessa globaaleihin 

yritysverkostoihin (Arshinder et al., 2011; Wiengarten et al., 2010; Pfohl et al. 2010), mikä on 

johtanut hajautuneeseen päätöksentekoon ja informaation epäsymmetrisyyteen (Simatupang 

ja Sridharan, 2005b). Lisäksi innovaatioiden kiihtyvä nopeus on asettanut uusia haasteita 

kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiselle (Arshinder et al., 2011). 

 

Kysynnän ja tarjonnan epävarmuudet ovat siis nykyisissä toimitusketjuissa ehkä suurin 

haaste. Epävarmuudella tarkoitetaan vajavaista informaatiota tulevista tapahtumista. 
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Epävarmuutta liittyy myös siihen, että näiden tapahtumien positiivisia tai negatiivisia 

vaikutuksia toimintaan on vaikea arvioida ennakkoon (Arshinder et al., 2011; Ritchie ja 

Brindley, 2007). Kysyntä-toimitusketjussa epävarmuudet voivat liittyä mm. kapasiteetin 

saatavuuteen, kysynnän ja tarjonnan määrään, läpäisyaikoihin sekä tarjonnan häiriöihin (Tang 

ja Musa, 2011). Riskit liittyvät läheisesti epävarmuuteen (Arshinder et al., 2011; Ritchie ja 

Brindley, 2007). Riskit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin. Kysynnän ja tarjonnan 

epävarmuudet aiheuttavat toimitusketjuun sisäisiä riskejä. Esimerkiksi epävarma kysyntä voi 

johtaa epäluotettaviin ennusteisiin, mikä saattaa aiheuttaa materiaalin puutetilanteita tai 

ylisuuria varastoja (Sodhi ja Tang, 2012). Ulkoiset riskit, kuten katastrofiriskit, ovat rajattu 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Toimitusketjukumppaneiden välillä voidaan jakaa riskejä. 

Esimerkiksi riskien jakosopimuksessa myyjä voi korvata valmistajalle virheelliseen 

ennusteeseen perustuvan ylituotannon ja toisaalta valmistaja voi kompensoida 

vähittäismyyjälle toimitushäiriönsä (Chen et al., 2006). Tässä väitöstyössä epävarmuuksilla 

tarkoitetaan kysynnän ja tarjonnan määrään ja ajoitukseen liittyviä ennakointivaikeuksia eli 

minkä suuruisena ja millä ajanhetkellä kysyntä ja tarjonta toteutuvat. 

 

Kysyntä- ja toimitusketjujen integrointia on esitetty yhdeksi ratkaisuksi sovittaa yhteen 

markkinoiden vaatima kustannustehokas vaste ja epävarmuudet. Integroitua ratkaisua on 

alettu kutsua kysyntä-toimitusketjun johtamiseksi (Hilletofth ja Lättilä, 2012; Walters, 2006; 

Walters ja Rainbird, 2004). Käytännössä tällä tarkoitetaan tarkoittaa kumppaneita yhdistäviä 

johtamiskäytäntöjä, joiden avulla voidaan parantaa ketjun kokonaiskilpailukykyä (Björk, 

2006) tasapainottamalla kysyntä- ja tarjontalogiikat (Jacobs, 2006). Kysyntä-toimitusketjun 

johtamisessa kyse ei ole ainoastaan kustannusten karsimisesta, vaan myös uusien tulovirtojen 

luomisesta (Hilletofth and Ericsson, 2007). Tavoitteena on luoda kilpailuetua tarjoamalla 

ylivoimainen asiakasarvo mahdollisimman pienin kustannuksin (Hilletofth, 2011; De Treville 

et al., 2004). 

 

Kysyntä-toimitusketjun johtamisessa innovoinnin kohteena ovat ennen kaikkea kysyntä- ja 

toimitusprosessit sekä niiden rajapinnat. Paras kilpailuetu saavutetaan erottumalla 

kilpailijoista yhtä aikaa prosesseissa, tuotteissa ja palveluissa (Hilletofth et al., 2009; Walters, 

2008; Jüttner et al., 2007). Läheinen linkki markkinoiden ja toimitusketjun välillä auttaa 

ymmärtämään asiakastarpeet ja löytämään niiden ratkaisemiseen vastaukset. Vaikka kysyntä- 
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ja toimitusketjujen linkittämisen tärkeys on tunnistettu, niin harva yritys kehittää niitä vielä 

aidosti yhdessä (Hilletofth, 2011; Jüttner et al., 2007). Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että 

kysyntä-toimitusketjun johtamisesta syntyy kustannuksia, mutta hyödyt voivat realisoitua 

hitaasti. Riski epäonnistumiseen on aina olemassa, koska siirryttäessä kysyntä-toimitusketjun 

johtamiseen tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia sekä ajatusmalleissa että fyysisessä 

toiminnassa (Hilletofth, 2011). 

 

Kysyntä-toimitusketjun koordinointi 

Kysyntä-toimitusketjun johtamisesta tarvitaan lisää tutkimusta – erityisesti siitä, kuinka 

kysyntä- ja toimitusprosessit vaikuttavat toisiinsa, kuinka näitä prosesseja voidaan 

koordinoida, mitä hyötyjä koordinoinnilla on mahdollista saavuttaa ja mitä vaaditaan 

koordinoinnin onnistumiseksi (Hilletofth, 2011; Hilletofth et al., 2009; Jüttner et al., 2006; 

Mentzer et al., 2001). Kysyntä- ja toimitusketjujen prosessien koordinointi on nähty tärkeäksi 

keinoksi luoda kilpailuetua (Esper et al., 2010; Hilletofth et al., 2009; Jüttner et al., 2007; 

Walters ja Rainbird, 2004). Waltersin ja Rainbirdin (2004) mukaan kysyntä-toimitusketjuissa 

tarvitaan synkronoitua, prosessimaista ja ennakoivaa johtamista. Tämä näkökulma kuvaa 

hyvin väitöstyön lähestymistapaa. Tarkastellussa kysyntä-toimitusketjun synkronointi-

ilmiössä ovat avainteemoja synkronisuus (aikatekijän huomioiminen), prosessimaisuus 

(kysyntä- ja toimitusketjujen tarkastelu vaiheistettuina prosesseina) ja ennakoiva johtaminen 

(synkronointisääntöjen asettaminen; esimerkiksi millä ajanhetkellä informaatiota tulisi jakaa 

kumppanille, jotta tämä voi hyödyntää sitä maksimaalisesti). Toimitusketjun johtamisella ja 

koordinoinnilla tarkoitetaan monissa artikkeleissa samaa asiaa. Tässä väitöstyössä käytetään 

johtamisen sijasta koordinoinnin käsitettä, koska tarkastelun kohteena on itsenäisten yritysten 

välinen yhteistyö. 

 

Koordinointi on päätöksenteon ja kommunikoinnin malli sellaisten toimijoiden välillä, jotka 

suorittavat tehtäviä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Malone, 1987). Koordinoinnin 

avulla johdetaan eri toimijoiden tekemien päätösten välisiä riippuvuuksia. Koordinointia ei 

tarvita, mikäli riippuvuuksia ei ole (Malone ja Crowston, 1994).  Arshinder (2008) määrittelee 

toimitusketjukoordinoinnin seuraavasti: 

Supply chain coordination can be defined as identifying interdependent supply chain 

activities between supply chain members and devise mechanisms for manage those 
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interdependencies. It is the measure of extent of implementation of such aggregated 

coordination mechanisms, which helps in improving the performance of supply chain in 

the best interests of participating members. 

 

Liiketoimintasuhteessa toimivien itsenäisten yritysten kiinnostusten kohteet ja tavoitteet ovat 

väistämättä ristiriitaisia, mikä vaikeuttaa toimitusketjun kokonaisedun tavoittelua (Cox, 

2004). Tällaisista kysyntä-toimitusketjuista löytyy vielä vähän kokonaissuorituskykyä 

parantavia käytäntöjä (Lambert et al., 2008; Holweg et al., 2005), koska itsenäisten 

liiketoimintayksiköiden (Piplani ja Fu, 2005) ja kokonaisuuksien johtaminen on haastavaa 

(Arun Kanda ja Desmukh, 2008). Johtamishaasteiden seurauksena toimitusketjun osapuolet 

optimoivat omaa toimintaansa välittämättä sen vaikutuksista kumppaneiden toimintaan (Rojas 

ja Frein, 2008). Tällaiset konfliktit sekä epävarma toimintaympäristö ovat tärkeimmät ajurit 

yritysrajat ylittävän toimitusketjukoordinoinnin soveltamiselle (Arshinder et al., 2011; 

Affonso et al., 2008; Rojas ja Frein, 2008). Toimitusketjukoordinoinnin voi sanoa toimivan 

silloin, kun eri yritysten päätöksentekijät alkavat tehdä kokonaisketjulle suotuisia päätöksiä 

(Gupta ja Weerawat, 2006). Yritysten välisen koordinoinnin avulla voidaan ristiriitatilanteissa 

tasapainottaa hyödyt ja kustannukset toimitusketjukumppaneiden välillä (Ellram et al., 1999). 

Lisäksi koordinointi vähentää kysynnän ja tarjonnan epävarmuuksia toimitusketjuissa 

(Arshinder et al., 2009). 

 

Koordinointi voi käynnistyä kysyntäketju- tai tarjontaketjulähtöisesti. Esimerkiksi 

kysyntälähtöisessä koordinoinnissa kysyntäketju määritetään ensin, minkä jälkeen 

rakennetaan toimitusketjuprosessit (Hilletofth ja Lättilä, 2012). Paras kokonaishyöty on 

kuitenkin saavutettavissa, kun kysyntä- ja toimitusketjua kehitetään yhtäaikaisesti 

(Holmström et al., 1999). Tämä on kuitenkin nähty käytännössä vaikeaksi (De Treville et al., 

2004). 

 

Toimitusketjukoordinointi on haastavimpia toimitusketjun johtamisen aloitteita. 

Koordinoinnin soveltamista on hidastanut yritysten puutteellinen tietämys toimitusketjun 

dynamiikasta sekä kykenemättömyys implementoida koordinointia käytännön tasolle. 

Koordinointi on saatu toimimaan parhaiten sellaisissa toimitusketjuissa, joita johtaa 

koordinoinnin hyödyt tunnistava vahva keskusyritys (Arun Kanda ja Desmukh, 2008). 
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Onnistuneesti koordinoiduissa toimitusketjuissa on kyetty parantamaan ketjun 

kokonaissuorituskykyä selvästi enemmän kuin heikosti koordinoidussa tai 

koordinoimattomissa ketjuissa (Rojas ja Frein, 2008). Yritykset ovat tunnistaneet 

koordinointitarpeen, mutta onnistuneen koordinoinnin toteutustavoista tiedetään vielä hyvin 

vähän (Hilletofth ja Lättilä, 2012; Hilletofth et al., 2009; Walters, 2008; Arun Kanda ja 

Desmukh, 2008; Kaipia, 2007). Toimitusketjukoordinoinnista tarvitaan erityisesti empiiristä 

lisätutkimusta (Hilletofth ja Lättilä, 2012; Simatupang et al. 2004a) - varsinkin yritysten 

välisistä koordinointimekanismeista (Arun Kanda ja Desmukh, 2008; Kaipia, 2007), joilla 

johdetaan toimitusketjuriippuvuuksia (Piplani ja Fu, 2005). 

 

3.1.2 Toimitusketjun koordinointimekanismit 

 

Toimitusketjukoordinoinnin jalkauttaminen toimintaan sisältää kolme päävaihetta: 

1. toimitusketjuriippuvuuksien tunnistaminen, 

2. koordinointimekanismien määrittäminen toimitusketjuriippuvuuksien johtamiseksi, ja  

3. kannustinmekanismien määrittäminen toimitusketjukumppaneiden motivoimiseksi 

kehittää koordinoitu toimitusketju ja toteuttaa koordinointia (Piplani ja Fun, 2005). 

 

Eri yrityksistä muodostuvissa toimitusketjuissa on kyse erilaisista riippuvuussuhteista, jotka 

vaikuttavat toimitusketjun kokonaistavoitteiden saavuttamiseen (Arun Kanda ja Deshmukh, 

2008). Riippuvuuksia voi ilmetä kokonaissysteemissä toimivien organisaatioiden, 

organisaatioyksiköiden, prosessien tai ihmisten välillä (Whang, 1995). Toimitusketjussa 

yhden yrityksen toiminta vaikuttaa yleensä muiden yritysten suorituskykyyn ja siten lopulta 

toimitusketjun kokonaissuorituskykyyn (Danese et al., 2004). Kun toisistaan riippuvia 

toimenpiteitä suorittaa useita organisaatioita ja henkilöitä, niin toimenpiteiden tulisi olla 

ajallisesti synkronoitu keskenään (Baihaqi ja Sohal, 2013; Legner ja Schemm, 2008). 

 

Prosessitasolla toimitusketjuriippuvuuksia ilmenee materiaali- ja informaatiovirroissa (Lewis 

ja Talalayevski, 2004), päätöksenteossa (Simatupang ja Sridharan, 2005b) sekä näiden 

elementtien välillä (Kaipia, 2007). Esimerkiksi varastoinnin ollessa koordinoinnin kohteena 

riippuvuuksia on kysynnässä (miten loppuasiakkaan kysyntä vaikuttaa eri 

toimitusketjuyritysten kysyntään), läpäisyajassa (kuinka eri yritysten läpäisyajat vaikuttavat 
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kokonaisläpäisyaikaan) ja palvelutasossa (kuinka eri yritysten palvelutasot vaikuttavat 

loppuasiakkaan kokemaan palvelutasoon) (Piplani ja Fu, 2005). Riippuvuussuhteiden 

johtamisen jalkauttaminen tapahtuu koordinointimekanismeilla (Malone ja Crowston, 1994; 

Simatupang et al., 2004b), jotka koostuvat: 

 informatiivisesta rakenteesta (määrittää, kuka hankkii informaatiota ympäristöstä ja 

kuinka tämä informaatio käsitellään ja jaetaan eri osapuolille), ja 

 päätöksentekoprosessista (päätetään saadun tiedon perusteella sopivin toimenpide)  

(Danese et al., 2004; Marschak ja Radner, 1972). 

 

Toimitusketjun koordinointimekanismeiksi on tunnistettu aikaisemmassa tieteellisessä 

keskustelussa informaation jakaminen, sopimukset, yhteinen päätöksenteko, tietotekniset 

alustat (Arshinder et al., 2011; Arun Kanda ja Deshmukh, 2008), informaation läpinäkyvyys 

(Goswami ja Krcmar, 2013; Barrat ja Oke, 2007), hajautetun päätöksenteon synkronointi 

(Simatupang, 2004b), yhteisen ymmärryksen luominen (Jaatinen ja Lavikka, 2008), 

organisoitu koordinointiryhmä (Malone, 1990), yhteinen kannustinjärjestelmä (Ren et 

al.,2010; Özen et al., 2008; Ellram et al., 1999; Lee et al., 1997), kollaboraatioaloitteet 

(Arshinder et al., 2011) kuten VMI (Vendor Managed Inventory), toimitusketjusuunnittelu, 

hinnoittelu (Kaipia, 2007), päätösoikeuksien allokointi (Simatupang ja Sridharan, 2008) sekä 

joustot (Grandori ja Soda, 2006). Harvoja edellä mainituista mekanismeista on tutkittu 

yksityiskohtaisella tasolla. Sopimukset ja hinnoittelu ovat saaneet eniten painoarvoa 

tieteellisessä keskustelussa (Kaipia, 2007). 

 

Toimitusketjukoordinointia tulisi tarkastella moniulotteisesti, mikäli tavoitteena on parantaa 

radikaalisti toimitusketjun suorituskykyä (Wiengarten et al., 2010). Yleensä koordinointia 

tarkastellaan kuitenkin liian kapea-alaisesti – vain yhteen koordinointimekanismiin 

keskittyen. Tarvetta on siis sekä kokonaisvaltaisimmille koordinointinäkemyksille (Arshinder 

et al., 2011) että aikaisemmin mainitulle yksityiskohtaisemman tason tarkastelulle. 

Esimerkiksi Kaipia (2009) sekä Sahin ja Robinson (2002; 2005) kytkevät informaation 

jakamisen koordinointimekanismin fyysiseen materiaalivirtaan muodostaen näistä yhdessä 

kokonaisvaltaisen koordinointirakenteen toimitusketjukumppaneiden välille. Heidän mukaan 

pelkkä informaation jakaminen ei riitä parantamaan toimitusketjun suorituskykyä, vaan 

informaation jakaminen tulee koordinoida materiaalivirran kanssa. Myös VOP-OPP-malli 
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perustuu vastaavaan koordinoinnin kokonaisrakenteeseen, mutta painottaa edelliseen 

verrattuna myös päätöksenteon synkronoinnin koordinointimekanismia. Informaation 

jakamisen ei ole nähtykään yksistään riittävän parantamaan merkittävästi toimitusketjun 

suorituskykyä, vaan sen rinnalle tarvitaan kumppaneiden välille kollaboraatiokäytäntöjä 

(Baihaqi ja Sohal, 2013; Barratt, 2004), kuten kollaboratiivista suunnittelua (Petersen et al., 

2005), VMI:tä (Kauremaa, 2006), päätöksenteon synkronointia (Simatupang ja Sridharan, 

2005c; Holmstöm et al., 1999) ja informaation läpinäkyvyyttä (Goswami ja Krcmar, 2013). 

Kollaboratiiviset käytännöt tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa kuin 

koordinointimekanismit. 

 

Simatupang ja Sridharan (2005c) ovat luoneet kollaboraatioindeksin, joka sisältää 

koordinointimekanismeina informaation jakamisen, päätöksenteon synkronoinnin ja 

kannustinten linjaamisen. Päätöksenteon synkronoinnilla he tarkoittavat 

toimitusketjukumppaneiden tekemää päätöksentekoa suunnittelun ja operatiivisen toiminnan 

konteksteissa. Tämän perusteella päätöksenteon synkronoinnin alle voidaan laskea mm. VMI-

toiminta ja kollaboratiivinen suunnittelu. Kannustinten linjaamisessa on kyse riskien, 

kustannusten ja hyötyjen jakamista yritysten kesken (Simatupang ja Sridharan, 2005c). 

Kannustimet ohjaavat kumppaneita win-win-tilaan (He ja Zhao, 2012; Chen ja Xiao, 2011). 

Toisaalta  Özer  et  al.  (2011)  ja  Crawford  (1998)  kirjoittavat,  ettei  erillisiä  

kannustinmekanismeja tarvita, kun toimitusketjukumppaneilla on yhteiset intressit ja 

luottamus kunnossa. Heidän mukaan koordinointi on tällöin mahdollista saavuttaa hyvin 

yksinkertaisella tavalla eli keskustelemalla. 

 

Tässä väitöstyössä tarkasteltavaksi moniulotteiseksi koordinointimekanismipaketiksi valittiin 

päätöksenteon synkronointi, informaation läpinäkyvyys ja joustavuus. Päätöksenteon 

synkronoinnin valinta koordinointimekanismiksi on luontaista sen muodostaessa linkin 

toimitusketjuun hajautuneen päätöksenteon ja informaation jakamisen/läpinäkyvyyden välille. 

Tällaisia rakenteita tarvitaan toimitusketjuyhteistyön parantamiseksi yritys- ja 

prosessirajapinnoissa (Hietajärvi et al., 2009; Holweg et al, 2005). Informaation jakamiseen 

verrattuna läpinäkyvyys-käsitteellä painotetaan sitä, että jaetun informaation laatua pyritään 

parantamaan sen käyttäjän, kuten päätöksentekijän, näkökulmasta (Goswami ja Krcmar, 

2013; Goh et al., 2009; Barrat ja Oke, 2007). Tavoitellessa kokonaissuorituskyvyn 
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parantamista synkronoinnin avulla informaation laatu on olennainen asia. Joustavuus valittiin 

kolmanneksi mekanismiksi, koska se on tärkeäksi tekijä suorituskyvyn parantamisessa 

erityisesti epävarmassa toimintaympäristössä (Wochinger et al., 2013; Kaipia, 2007; Björk, 

2006; Aprile et al., 2005; Pagell ja Krausew, 2004; Hoover, 2001; Fisher, 1997). Koska 

väitöstyössä tarkastellaan sekä kysynnän että tarjonnan epävarmuutta, niin joustavuus 

huomioidaan toimittaja- ja asiakaspäässä. 

 

Yhteenveto väitöstyön tutkimuskohteesta 

Väitöstyössä tarkastellaan kysyntä-toimitusketjun synkronointia asiakkaan ja toimittajan 

välillä epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. Tutkimuksessa käytetään 

koordinoinnin sijasta synkronointikäsitettä aikatekijän ollessa kriittisin tarkasteltava 

elementti. Tutkittava koordinointimekanismipaketti muodostuu päätöksenteon 

synkronoinnista, kaksisuuntaisesta informaation läpinäkyvyydestä (kysyntä ja tarjonta) sekä 

asiakas- ja toimittajapään joustavuudesta. Synkronoinnin lopullisena päämääränä on parantaa 

tarkastellun systeemin kokonaissuorituskykyä. Kokonaisuus on esitetty kuvassa 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Yhteenvetokuva tutkimuskohteesta. 

Kysynnän 
epävarmuus 

Tarjonnan 
epävarmuus 

Koordinointimekanismit: 
-päätöksenteon synkronointi 

-kaksisuuntainen informaation läpinäkyvyys 
-asiakas- ja toimittajapään joustavuus 

Toimittaja 
-toiminnan 

epävarmuus 

Asiakas 
-toiminnan 

epävarmuus 

Toimittaja Asiakas 

Kumppanit muodostavat yhteisen systeemin, 
jossa hallitaan epävarmuutta 

Toimitusketjun (systeemin) kokonaissuoritus- 
kyvyn parantaminen 
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3.1.3 VOP-OPP-malli 

 

Holmströmin et al. vuonna 1999 esittelemä VOP-OPP-malli pyrki ensimmäisenä 

mallintamaan kysyntä-toimitusketjun synkronointi-ilmiötä. VOP-OPP-malli kuvaa asiakkaalle 

ja toimittajalle hajautunutta päätöksentekoa kytkemällä yhteen informaatio- ja 

materiaalivirran. VOP-OPP-mallissa kysyntä- ja toimitusketju linkittyvät toisiinsa kahdessa 

pisteessä (kuva 7) – kysyntäketjussa arvontarjontapisteessä (VOP = Value Offering Point) ja 

toimitusketjussa tilauksen penetraatiopisteessä (OPP = Order Penetration Point) (Holmström 

et al., 1999). 

 

 

 

 

Kuva 7. VOP - OPP -malli (Holmström et al., 1999). 

 
VOP-OPP-mallissa asiakas tarjoaa omasta kysyntäketjustaan kysyntätietoa toimittajalle, joka 

hyödyntää saamaansa tietoa omassa päätöksenteossaan. Tarkemmin sanoen VOP on se 

kysyntäketjun vaihe, jossa asiakas kohdistaa kysynnän tietylle toimittajalle tekemällä 

tilauksen. Mikäli asiakkaalla ja toimittajalla ei ole sopimussuhdetta ennestään, niin VOP 

toimii myös toimittajan valintapisteenä. VOP määrittää asiakkaan päätöksenteon, kuinka ja 

milloin kysyntä kohdistetaan toimittajalle (Holmström et al., 1999; Hoover et al., 2001). 

Asiakkaan tekemä tilaus kohdistuu toimittajan prosessissa tiettyyn vaiheeseen, jota kutsutaan 

OPP:ksi. Tässä prosessivaiheessa tuote tai palvelu allokoidaan asiakkaalle (Holmström et al., 

1999; Sharman, 1984). VOP:n osalta ”arvontarjontapiste”-käsite syntyy siitä, että toimittaja 

voi tuottaa asiakkaalle arvoa siihen kysyntäketjun vaiheeseen, josta asiakas jakaa toimittajalle 

kysyntätietoa. Kysyntätiedon jako- ja arvontuottopisteet sijaitsevat siten samassa 

kysyntäketjun kohdassa (Holmström et al., 1999). 

 

VOP-OPP-mallia on sovellettu runsaasti kuluttajakaupan ja teollisuuden kysyntä-

toimitusketjuissa. Esimerkiksi vähittäiskaupan kysyntäketjussa on tunnistettu valmistajan 

näkökulmasta kolme yleistä VOP:ia: jakelijan tai vähittäismyymälän tekemä suunnittelu 

(esim. promootiot), varasto ja osto. Vastaavasti tärkeimmäksi OPP:ksi on löydetty 

Asiakkaan kysyntäketjun vaiheita 

Toimittajan toimitusketjun vaiheita 

OPP 

VOP 
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lähtövarasto, pakkaus ja tuotanto. VOP:n ja OPP:n sijaintikombinaatiot vaihtelevat kysyntä-

toimitusketjukohtaisesti (Holmström et al., 1999). Mobiiliverkkojen rakennusprojekteissa 

tärkeimmiksi VOP-sijainneiksi on tunnistettu projektisuunnittelu, projektin toteutus ja 

materiaalien tulovarasto. OPP:t sijaitsevat toimittajan prosessissa eri kohdissa (esim. 

lähtövarasto ja tuotanto) riippunen teknologian sekä asiakkaan ja toimittajan välisen 

yhteistyösuhteen kypsyysasteesta (Collin, 2003). VOP-OPP-mallia on sovellettu myös 

palveluliiketoimintaan; esimerkiksi kunnossapito- (Auramo et al., 2004) ja 

tietotekniikkapalveluihin (Syväoja ja Pekkola, 2004), joissa molemmissa VOP-OPP-logiikka 

osoittautui toimivaksi. Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin VOP-OPP-mallin sisältämää 

kahta eri näkulmaa eli arvon tuottamista asiakkaalle ja kysyntä-toimitusketjun suunnittelua, 

joista jälkimmäinen liittyy tässä väitöstyössä käsiteltävään kysyntä-toimitusketjun 

synkronointiin. 

 

VOP-OPP-mallin arvontuottonäkökulma 

Asiakas voi auttaa toimittajaansa arvon tuottamisessa tarjoamalla tälle näkyvyyden omaan 

kysyntäketjuunsa. Näkyvyyden ansioista toimittajalla on mahdollisuus syventää 

yhteistyösuhdettaan asiakkaaseen ja sitä kautta ymmärtää paremmin asiakkaan liiketoimintaa. 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiakkaan kysyntäketjua VOP sijaitsee, sitä enemmän 

toimittaja voi tuottaa asiakkaalle arvoa. Aikaisesta kysyntäketjun vaiheesta tarjottu näkyvyys 

ei ilmene arvossa niinkään tuote- ja palvelukustannusten pienenemisenä, vaan asiakkaan 

liiketoiminnan parantamisena. Toimittaja voi esimerkiksi auttaa asiakasta tuottavuuden 

parantamisessa ja tuotekehityksessä. (Holmström et al., 1999; Hoover et al., 2001). 

 

VOP-OPP-mallin kysyntä-toimitusketjun suunnittelun näkökulma 

Väitöstyön kannalta arvon tuottamista kiinnostavampi VOP-OPP-mallin näkökulma on 

kysyntä-toimitusketjun suunnittelu (design). Tämä näkökulma kytkeytyy kysyntä-

toimitusketjun synkronoinnin ilmiöön. Kysyntä-toimitusketjun suunnittelussa VOP tarkoittaa 

asiakkaan kysyntäketjussa sijaitsevaa tilauksentekopistettä toimittajalle. Mitä aikaisemmassa 

vaiheessa VOP sijaitsee asiakkaan kysyntäketjua, sitä enemmän toimittajalla on aikaa vastata 

kysyntään (Holmström et al., 1999; Hoover et al., 2001). VOP voi sijaita toimittajan 

näkökulmasta myös omaa asiakasta kauempana, kuten loppuasiakkaalla (Holmström et al., 

2001). 
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OPP sijaitsee toimitusketjussa varasto- ja tilausohjautuvan toiminnan rajapinnassa, jossa 

tilauksen spesifikaatiot yleensä lukitaan (Sharman, 1984; Hoekstra ja Romme, 1992). OPP:n 

sijainti määräytyy yleensä P/D-suhteen (production time/delivery time) perusteella eli 

materiaalin läpäisyajan (hankinta-, tuotanto- ja toimitusajan summa) ja asiakkaan 

toimitusaikavaatimuksen suhteesta (Wikner ja Rudberg, 2005). Ns. strategisten varastojen 

sijainnilla on tärkeä rooli linkitettäessä kysyntä ja tarjonta toisiinsa (Olhager, 2010), minkä 

johdosta OPP linkittyy tuotantostrategioihin. Esimerkiksi OPP:n sijaitessa lähtövarastossa 

tuotantostrategiana on varasto-ohjautuva tuotanto (make-to-stock = MTS). Muita yleisiä 

OPP:ja ja niihin liittyviä tuotantostrategioita ovat kokoonpanon moduulivarasto (assembly-to-

order = ATO), raaka-aine- tai osavarasto (make-to-order = MTO) ja suunnittelu (engineer-to-

order = ETO) (Higgins et al., 1996). OPP voi sijaita myös toimittajan toimittajalla, jolloin 

kyseessä on buy-to-order-strategia. Tällöin asiakkaalta saatu tilaus laukaisee käyntiin 

toimittajan tilaukset omilta toimittajiltaan. Materiaalin läpäisyaika on sitä pidempi, mitä 

kauempana toimitusketjun ylävirrassa (alkupäässä) OPP sijaitsee (Hoover et al., 2001). 

 

OPP:n sijaitessa toimitusketjun eri vaiheissa asiakkaalle ja toimittajalle syntyy erilaisia 

hyötyjä ja kustannuksia. Esimerkiksi OPP:n ollessa toimittajan lähtövarastossa asiakas saa 

nopean toimituksen, mutta toimitusketjun varastointikustannukset kasvavat. Jos OPP sijaitsee 

toimittajan tulovarastossa, niin toimitusaika pitenee, mutta varastokustannukset pienenevät 

(Hoover et al. 2001). OPP:sta käytetään tieteellisessä keskustelussa myös customer order 

decoupling point -käsitettä (Hoekstra ja Romme, 1992). 

 

Toimittajan toimitusketjussa on yleensä useita OPP:ja. Esimerkiksi tuotantomateriaalissa OPP 

sijaitsee yleensä eri paikassa kuin varaosissa. Toisaalta myös yksittäisen lopputuotteen 

sisältämillä eri materiaaleilla on usein eri OPP:ja (Hoover et al., 2001; Graman and Magazine, 

2002). Lopputuotteelle on kuitenkin yleensä yksi dominoiva OPP, joka sijaitsee 

toimitusketjun tärkeimmässä varastointipisteessä - esimerkiksi tietyn komponentin varastossa. 

Tämän dominoivan OPP:n perusteella määräytyvät muiden materiaalien OPP:t. (Olhager, 

2010). OPP:n sijoittamiseen vaikuttavat erityisesti materiaalikustannukset, tuotteen elinkaaren 

pituus sekä kysynnän epävarmuus. Esimerkiksi kalliita lyhyen elinkaaren ja epävarman 

kysynnän omaavia tuotteita ei yleensä kannata valmistaa ennusteen perusteella lähtövarastoon 

(Goldsby et al., 2006). 
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VOP:n ja OPP:n siirto 

VOP-OPP-malliin linkittyy läheisesti aikaedun käsite, jolla tarkoitetaan aikaisemmasta 

kysyntätiedon jakamisesta syntyviä mitattavia hyötyjä toimitusketjun kustannuksissa ja/tai 

asiakasarvossa. Asiakas voi esimerkiksi tehdä toimittajalta tilauksen ostotoiminnan sijasta 

tuotannonsuunnittelusta. Saamansa lisäajan ansiosta toimittaja voi suunnitella toimintaansa 

paremmin, mikä mahdollistaa asiakkaan paremman palvelemisen ja toimittajan oman 

toiminnan tehostamisen (Kaipia, 2007). Toimittaja voi hyödyntää saamansa lisäajan 

siirtämällä OPP:ia toimitusketjun ylävirtaan päin – esimerkiksi lähtövarastosta 

komponenttivarastoon pienentäen siten varastointikustannuksia (Hoover et al., 2001). 

Tällainen siirto voi tarjota samalla tuotedifferoinnin mahdollisuuden (Mason-Jones ja Towill, 

1999). Kuvassa 8 on havainnollistettu periaatetasolla VOP:n siirron avulla saadun lisäajan 

syntymistä ja hyödyntämistä. 

 

Kuva 8. Aikaedun syntyminen ja hyödyntäminen. 

 
Siirrettäessä VOP:ia ja OPP:ia samanaikaisesti asiakkaan ja toimittajan on mahdollista 

saavuttaa molemminpuolisia hyötyjä. Mikäli vain toista näistä pisteistä siirretään, niin yleensä 

vain toinen osapuolista hyötyy. Tämän takia on tärkeää perustella pisteiden siirrosta 

molemmille osapuolille saavutettavissa olevat hyödyt (Holmström et al., 1999). VOP:n ja 

OPP:n siirto on yleensä strateginen asia, koska se voi vaatia huomattavia muutoksia 

informaatio- ja/tai materiaalivirtoihin. Esimerkkinä vaaditusta muutoksesta materiaalivirran 

puolella on tuoterakenteiden modularisointi (Hoover et al., 2001). 

 

VMI-malli tarjoaa hyvän esimerkin VOP:n ja OPP:n samanaikaisesta siirtämisestä syntyvistä 

hyödyistä, koska VMI:n avulla voidaan vähentää toimitusketjukustannuksia (mm. pienemmät 

varastot ja säästöt tilausrutiineissa) ja parantaa palvelutasoa asiakkaalle (Kauremaa, 2006; 
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Disney ja Towill, 2003). VMI-mallissa kysyntäketjusta häviää yksi päätöksentekopiste 

asiakkaan jakaessa kysyntätietoa toimittajalle ostotoiminnon sijasta varaston kulutuksesta 

(Hoover et al., 2001). Toinen perinteinen esimerkki VOP-OPP-mallista on Dellin 

suoramyyntimalli, jossa VOP siirrettiin myymälöistä loppuasiakkaille. Tämä muutos 

mahdollisti Dellin siirtymisen MTS-tuotannosta ATO-tuotantoon. Tämä muutos tuotti Dellille 

kustannusetua, mutta myös asiakkaille lisäarvoa Dellin pystyessä toimittamaan 

käyttäjätarpeita vastaavat tietokoneet ohjelmistoineen suoraan työntekijöiden pöydille 

(Holmström et al., 1999). 

 

Yhteenveto VOP-OPP-mallista  

VOP-OPP-mallia on hyödynnetty erilaisissa toimintaympäristöissä onnistuneesti ja siitä on 

kirjoitettu myös lukuisia tieteellisiä artikkeleita. VOP-OPP-malliin on kohdistunut hyvin 

vähän kritiikkiä. Tutkijan tiedon mukaan Rainbird (2004) on kuitenkin todennut, että vain 

kahden pisteen (VOP ja OPP) kautta tapahtuva interaktio tuntuu rajoittuneelta näkökulmalta 

esittämään kysynnän ja tarjonnan välistä vuorovaikutusta. Vastaavan havainnon teki myös 

tämän väitöstyön tutkija analysoidessaan käytännön kysyntä-toimitusketjua epävarmassa 

toimintaympäristössä. Toisaalta VOP-OPP-mallin periaatteet ovat toimivia, minkä takia niitä 

päätettiin hyödyntää uusia synkronointimalleja rakennettaessa. VOP-OPP-mallille ja OPP-

konseptille on syntynyt muutamia johdannaisia, mutta nekään eivät ole ottaneet suoranaisesti 

kantaa synkronointiin epävarmassa toimintaympäristössä. Palataan näihin johdannaisiin 

tarkemmin kappaleessa 3.2.1. 

 

3.1.4 Tutkimuksen kontribuutio ja kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin käsite 

 

Väitöstutkimuksessa tarkasteltu kysyntä-toimitusketjun synkronointi muodostuu kolmen 

koordinointimekanismin paketista: hajautuneen päätöksenteon synkronointi, kaksisuuntainen 

informaation läpinäkyvyys, ja asiakas- ja toimittajapään joustavuus. Tutkimuksessa 

hyödynnetään VOP-OPP-mallin periaatteita sidottaessa näitä koordinointimekanismeja 

toisiinsa. Päätöksenteon synkronointi ja informaation läpinäkyvyys ovat olennaisimmat 

koordinointimekanismit myös VOP-OPP-mallissa. Lisäksi malli yhdistää kysyntä- ja 

toimitusketjut toisiinsa aikatekijän näkökulmasta.  
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Väitöstutkijan empiiristen löytöjen perusteella VOP-OPP-mallissa on kuitenkin olennaisia 

heikkouksia synkronoitaessa kysyntää epävarman kysynnän ja tarjonnan 

toimintaympäristössä.  Ensiksi, VOP-OPP-malli keskittyy kysyntätiedosta ainoastaan 

tilaustietoon jättäen huomioimatta tilausta edeltävän ja tilauksen jälkeisen kysyntätiedon. 

Esimerkiksi Collin (2003) on käsitellyt erilaista kysyntätietoa kysyntäketjussa. Toiseksi, 

VOP-OPP-malli ei ota kantaa informaation laatuun ajoitusta lukuun ottamatta. Epävarmassa 

toimintaympäristössä tulisi huomioida muitakin laatudimensioita, kuten tiedon luotettavuus 

(Wiengarten et al., 2010; Gustavsson ja Wänström, 2009). Kolmanneksi, toimittajan 

näkökulmasta kysyntätiedon hyödyntämisenä tarkastellaan vain materiaalin tai palvelun 

allokointipistettä/varastojen sijoituspistettä. Tämä vaikuttaa rajalliselta näkökulmalta 

(Rainbird, 2004), koska muitakin päätöksiä on mahdollista tehdä saadun kysyntätiedon 

perusteella. Neljänneksi, VOP-OPP-malli ei huomioi asiakas- ja toimittajapään joustoja, jotka 

ovat kriittisiä tekijöitä synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua epävarman kysynnän ja 

tarjonnan ympäristössä (Björk, 2006; Hoover et al., 2001). Viidenneksi, VOP-OPP-malli 

jättää kokonaan huomioimatta toimittajan suunnasta tulevan tarjontatiedon, ja kuinka asiakas 

voi hyödyntää tätä tietoa omassa päätöksenteossaan. Esimerkiksi Barutin et al. (2002) mukaan 

informaatiovirtaa tulisi tarkastella kaksisuuntaisesti – sekä asiakkaan jakamaa tietoa 

toimittajalle että toimittajan jakamaa tietoa asiakkaalle.  

 

Näiden puutteiden takia VOP-OPP-mallia kehitetään tässä tutkimuksessa eteenpäin. 

Tarkastellaan seuraavaksi kolmea tutkimuksen kohteeksi valittua koordinointimekanismia 

yksityiskohtaisemmalla tasolla sekä määritellään väitöstyössä käytettävä kysyntä-

toimitusketjun synkronoinnin käsite. 

 

Koordinointimekanismi 1 – Hajautuneen päätöksenteon synkronointi  

Tutkimuksessa erotetaan käsitteellisesti toisistaan hajautetun päätöksenteon koordinointi ja 

synkronointi. Koordinoidulla päätöksenteolla tarkoitetaan hajautuneiden 

toimitusketjupäätösten linjaamista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Synkronoitu 

päätöksenteko kytkee koordinointiin mukaan aikatekijän. Tällöin huomioidaan, milloin 

yritysten tulisi tehdä päätökset ja jakaa niistä tietoa kumppanille, jotta kumppani voisi 

hyödyntää saamaansa tietoa omassa päätöksenteossaan mahdollisimman hyvin. Synkronointi 

on vahvasti aikasidonnainen käsite myös sanakirjamääritelmien mukaan. Esimerkiksi 
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Random House compact unabridged dictionary:ssa (1996) synkronointi määritellään 

seuraavasti: 

Synkronoinnin tarkoitus on saada asiat tapahtumaan samanaikaisesti; saada asiat 

samaan aikaan samaan paikkaan; saada asiat kulkemaan samassa tahdissa, samalla 

nopeudella tai samalla frekvenssillä; ja saada asiat uusiutumaan/toistumaan yhdessä. 

 

Koordinointimekanismi 2 – kaksisuuntainen informaation läpinäkyvyys  

Informaation jakamisen ja eri yrityksille hajautuneen päätöksenteon synkronoinnin välinen 

suhde on mielenkiintoinen. Informaation jakaminen on saanut tieteellisessä keskustelussa 

huomattavasti suuremman painoarvon. Holwegin et al. (2005) mukaan kriittistä ei kuitenkaan 

ole ainoastaan informaation jakaminen, vaan tärkeämpää on muuttaa päätöksentekorakenteita. 

Hietajärven et al. (2009) näkemys vahvistaa edellä mainittua, sillä heidän mukaan yritysten 

välinen tiedon vaihto toimii usein hyvin, mutta kehitettävää on päätöksenteon 

synkronoinnissa. Olisi tärkeää keskittyä syvällisemmin yritysten välisten päätösprosessien 

ymmärtämiseen – erityisesti epävarmassa toimintaympäristössä. Yritysten välillä tarvitaan 

molemminpuolista tietämystä siitä, millaisia epävarmuuksia on olemassa sekä millaista 

informaatiota kumppani tarvitsee ja mitkä ovat informaation laatuvaatimukset epävarmassa 

toimintaympäristössä. Tällaisia asioita huomioimalla kirjallisuudessa käytetään informaation 

jakamisen sijasta läpinäkyvyyden käsitettä (Goswami ja Krcmar, 2013; Hujlstin et al., 2012; 

Salmela, 2010; Barrat ja Oke, 2007). 

 

Informaation läpinäkyvyyteen kytkeytyy läheisesti informaation laatu. Tässä väitöstyössä 

informaation laatudimensioista tarkastellaan ajoituksen lisäksi luotettavuutta ja tarkkuutta. 

Oikea-aikainen informaation voi menettää täysin merkityksensä, mikäli informaation 

luotettavuus ja tarkkuus ovat päätöksentekijän näkökulmasta heikkoa. Informaation 

laatudimensioita tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 3.2.4. Informaation läpinäkyvyyttä 

tarkastellaan tutkimuksessa kaksisuuntaisesti eli kysyntätieto- ja tarjontatietolähtöisesti, mitä 

Barut et al. (2002) pitävät tärkeänä informaatiovirtaa kehitettäessä. 

 

Koordinointimekanismi 3 - Joustavuus 

Epävarmassa toimintaympäristössä joustavuudella on merkittävä rooli. Epävarmuudella 

tarkoitetaan väitöstyössä kysynnän ja tarjonnan määrän sekä ajoituksen ennakoimisen 
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vaikeutta; toisin sanoen, milloin kysyntä/tarjonta toteutuu ja minkä suuruisena se toteutuu? 

Lisäksi epävarmuutena tarkastellaan tuoteominaisuuksien paikkansa pitävyyttä kysyntätiedon 

jakohetkellä. Mikäli esimerkiksi tuoteominaisuudet muuttuvat kysyntätiedon jakamisen 

jälkeen, niin kysynnässä on ollut kysyntätiedon jakohetkellä epävarmuutta. Koska 

epävarmuutta tarkastellaan tutkimuksessa sekä kysyntä- että tarjontapäässä, niin 

toimittajapään joustojen lisäksi synkronoinnissa huomioidaan myös asiakaspään joustot. 

Kysynnän muuttuessa ennakoimattomasti tarjontapään joustoja hyödyntämällä toimittajan on 

mahdollista pysyä riittävän nopeissa toimitusajoissa. Toisaalta asiakaspäässä voidaan tarvita 

erilaisia joustoja tarjonnan ennakoimattomissa häiriöissä. Esimerkiksi kriittisen materiaalin 

myöhästyttyä asiakas voi tehdä tuotantojärjestelyjä. 

 

Kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin käsite 

Koska kysyntä-toimitusketjun synkronoinnille ei löytynyt aiemmasta tieteellisestä 

kirjallisuudesta selkeää määritelmää, niin määritelmä luotiin väitöskirjaa varten 

yhdistelemällä tietämystä toimitusketjukoordinoinnista, VOP-OPP-mallista ja 

toimitusketjuepävarmuudesta. Kysyntä-toimitusketjun synkronointi-ilmiö määritellään 

epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä seuraavasti: 

Kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa epävarmassa toimintaympäristössä on kyse 

systeeminäkökulmasta, jossa on tavoitteena kumppaneiden välisen toiminnan 

kokonaissuorituskyvyn parantaminen. Epävarmuudella tarkoitetaan ajallista, 

määrällistä ja tuotespesifikaatioihin/-laatuun liittyvää epävarmuutta kysynnän ja 

tarjonnan toteutumisesta. Kysyntä-toimitusketjun synkronointi kytkeytyy 

toimitusketjukoordinointiin ja sen alla koordinointimekanismeihin. Tärkeimmät 

koordinaatiomekanismit ovat hajautuneen päätöksenteon synkronointi, informaation 

läpinäkyvyys ja joustot.  

Hajautunut päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätöksentekovastuu on jakautunut 

toimitusketjukumppaneiden välillä. Tällöin yhden yrityksen tekemä päätös vaikuttaa 

jollakin tavalla toisen yrityksen toimintaan. Päätöksenteon synkronointi-käsite liittyy 

siihen, että päätöksiä tehdessä ja niistä informaatiota jaettaessa huomioidaan 

päätöksen ja informaation laadun vaikutus toimitusketjukumppanin toimintaan.   

Informaation jakaminen ei sinänsä ole synkronoinnissa kiinnostavin asia, vaan 

informaation laatu, jolloin käsitteellisesti on kyse informaation läpinäkyvyydestä. 
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Synkronoinnista puhuttaessa tärkein laatudimensio on päätöksenteon ja informaation 

jakamisen ajoitus – eli millä ajanhetkellä yritysten tulisi jakaa informaatiota toisilleen, 

jotta ne voisivat hyödyntää sitä päätöksenteossaan mahdollisimman hyvin. Epävarman 

kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä aikatekijän lisäksi tärkeitä informaation 

laatudimensioista ovat informaation luotettavuus ja tarkkuus. 

Epävarman toimintaympäristön takia joustot ovat tärkeä koordinointimekanismi. 

Joustoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimittaja- ja asiakaspään joustoja. 

 

3.2 Teoriakatsaus VOP-OPP-mallin puutealueista 

 

Teoriakatsauksen toisessa osassa keskitytään teoreettisen tietämyksen hankintaan VOP-OPP-

mallin havaituilta puutealueilta. Teemoina tarkastellaan VOP-OPP-mallin ja OPP-konseptin 

johdannaisia, kysyntätietoa ja sen hyödyntämistä, tarjontatietoa ja sen hyödyntämistä, 

informaation laatua, sekä toimittaja- ja asiakaspään joustoja. Jokaisen teeman loppuun on 

koottu tärkeimmät teoreettiset havainnot, joita hyödynnetään teoreettisen synteesin 

luomisessa. 

 

3.2.1 VOP-OPP-mallin ja OPP-konseptin johdannaiset 

 

VOP-OPP-mallista on syntynyt viimeisen 15 vuoden aikana muutamia johdannaisia, jotka 

ovat tuoneet alkuperäiseen malliin pieniä muutoksia. Kokonaisvaltaiset, kysynnän ja 

tarjonnan epävarmuuden huomioivat, teoreettiset mallit kysyntä-toimitusketjun synkronointiin 

puuttuvat kuitenkin edelleen. 

 

Collin et al. (2009) kirjoittavat kolmesta toisiinsa linkittyvästä käsitteestä - kysynnän 

näkyvyyspisteestä (demand visibility point, DVP), OPP:sta ja asiakasarvokynnyksestä 

(Customer value threshold). DVP- ja asiakasarvokynnys-käsitteet näyttävät tarkoittavan 

yhdessä samaa asiaa kuin mitä VOP tarkoittaa VOP-OPP-mallissa. Käytännössä Collin et al. 

(2009) ovat erottaneet käsitteellisesti siis toisistaan kysyntätiedon jakopisteen ja 

arvontarjontapisteen. Tämä on hyvä asia, sillä väitöstutkijan käytännön kehitystyöstä saaman 

näkemyksen mukaan arvontuotto- ja kysynnän jakopiste eivät välttämättä sijaitse asiakkaan 

kysyntäketjussa samassa kohdassa. Esimerkiksi jos asiakas jakaa toimittajilleen kysyntätietoa 
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varaston kulutuksesta, niin toimittaja voi tuottaa asiakkaalle arvoa kulutusvaiheen lisäksi 

suunnitteluvaiheiseen. VOP-OPP-mallin ajatusta tässä esimerkissä vastaa se, että toimittaja 

voi parantaa materiaalin saatavuutta asiakkaalle hyödyntämällä saamansa varastotasotiedon 

omissa hankinta-, valmistus- ja toimituspäätöksissään. Tässä tapauksessa toimittaja tuottaa 

arvoa asiakkaan kulutusvaiheeseen eli samaan vaiheeseen, josta yritys saa myös 

kysyntätiedon. Tässä tapauksessa kysyntätiedonjako- ja arvontarjontapisteiden voi sanoa 

sijaitsevan samassa kysyntäketjun paikassa. Toimittaja voi kuitenkin saamansa varaston 

kulutustiedon avulla tuottaa asiakkaalle arvoa myös suunnitteluun, esimerkiksi ehdottamalla 

varaston ohjausparametrien tai niiden arvojen muutoksia. Tässä tapauksessa 

kysyntätiedonjako- ja arvontarjontapiste sijaitsevat eri paikassa asiakkaan kysyntäketjussa. 

Kysyntätieto tulee asiakkaan kulutuksesta, mutta arvoa tuotetaan myös asiakkaan 

suunnitteluun. 

 

Myös Holmström et al. (2010) käyttävät palveluliiketoimintaa käsittelevässä artikkelissaan 

kysyntätiedon jakopisteestä DVP-käsitettä, tarkoittaen tällä samaa kuin Collin et al. (2009) 

omassa artikkelissaan. Vastinparina DVP:lle Holmströmillä et al. (2010) on vaatimusten 

kohdistumispiste (Requirements penetration point, RPP), jolla he tarkoittavat sitä 

palveluntarjoajan prosessin pistettä, johon asiakkaan kysyntä kohdistuu ja jossa 

palveluresurssit allokoidaan asiakkaalle. RPP on siten käytännössä sama asia kuin mitä OPP 

tarkoittaa materiaalivirran osalta. Myös Christopher (1998) on määritellyt OPP:lle 

johdannaiskäsitteen, kysynnän kohdistumispisteen (demand penetration point, DPP). Tämän 

käsitteen tarkoitus on korostaa, että toimittajalle jaettu kysyntätieto voi olla tilaustiedon 

lisäksi muutakin kysyntätietoa. Ennen kaikkea hän tarkoittaa tällä tilausta edeltävää 

kysyntätietoa, kuten ennusteita. Taulukkoon 4 on koottu VOP-OPP-mallin ja OPP-konseptin 

johdannaisista löydetyt tärkeimmät havainnot synkronointi-ilmiön näkökulmasta. 
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Taulukko 4. VOP-OPP-mallin johdannaisista löydetyt havainnot synkronointi-ilmiöön. 
 

 
 

DVP-käsite 
 
 

 

Arvontarjontanäkökulma ja kysyntätiedon jakaminen (DVP) on erotettu 
tieteellisessä keskustelussa käsitteellisesti toisistaan. DVP soveltuu hyvin 
käsitteeksi uuteen synkronointimalliin tarkoittamaan kysyntätiedon jakamista. 
VOP-OPP-malliin sisältynyt arvontuottonäkökulma jätetään tässä väitöstyössä 
kokonaan pois tarkastelusta, koska se ei ole olennaisin asia kysyntä-toimitusketjun 
operatiivisen ja taktisen tason synkronoinnissa. 

 

 
DPP-käsite 

 

 

OPP:lle on syntynyt johdannaiseksi DPP, koska toimittaja voi hyödyntää omassa 
päätöksenteossaan myös tilausta edeltävää kysyntätietoa. DPP soveltuu 
käsitteellisesti DVP:n vastinpariksi. Näitä kahta käsitettä ei kuitenkaan ole 
aiemmin kytketty yhteen. 

 

Palveluvirtanäkökulma 
synkronointiin 

materiaalivirran 
rinnalle 

 

Palveluvirtaa on tuotu kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa esille 
palveluresurssien allokoinnin muodossa. Myös VOP-OPP-mallia on sovellettu 
palveluihin, mutta mallin juuret ovat kuitenkin materiaalivirrassa. Palveluvirran 
erityispiirteitä on syytä tarkastella tarkemmin ja mahdollisesti erottaa palveluvirta 
materiaalivirrasta. 

 

3.2.2 Kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

 

Kysyntätiedon jakamista ja läpinäkyvyyttä on käsitelty viimeisen vuosikymmenen aikana 

runsaasti tieteellisessä keskustelussa. Tässä kappaleessa keskitytään kysyntätiedon 

teoreettisiin näkökulmiin erityisesti kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin näkökulmasta. 

Nostetaan esiin kaksi teemaa – informaation kohdistumispiste ja kysyntätiedon jäsentäminen. 

 

Informaation kohdistumispiste – Information decoupling point 

Informaation läpinäkyvyyttä tarvitaan erityisesti monimutkaisissa toimitusketjuissa (Caridi et 

al., 2013). Mason-Jones ja Towill (1999) ovat määritelleet information decoupling point 

(IDP) -käsitteen, jolla he tarkoittavat kaukaisinta pistettä toimitusketjun ylävirrassa, johon 

(loppu)asiakkaan jakama kysyntätieto näkyy. Tällaisella kysyntätiedon läpinäkyvyydellä 

voidaan vähentää piiskavaikutusta toimitusketjussa (Forrester, 1961). Kysyntätiedon 

läpinäkyvyyttä on tutkittu mm. kuluttajatuotekaupassa, jossa myymälöiden kassapäätetietoa 

(point-of-sale = POS) jaetaan toimitusketjuyrityksille useamman portaan läpi (Mason-Jones ja 

Towill, 1999; Småros, 2005). Vaikka tällaisen läpinäkyvyyden arvo on tunnistettu, niin 

käytännön toiminnassa läpinäkyvyys voi olla vähäistä. Esimerkiksi autoteollisuuden 

valmistajat jakavat kysyntäinformaatiota yleensä hyvin ensimmäisen tason toimittajilleen, 

mutta sama informaatio kulkee harvoin toisen tason toimittajille asti (Coronado ja Lyons, 

2008). Vaikka tässä väitöstyössä ei keskitytä usean toimitusketjuportaan yli ulottuvaan 
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ketjuun, niin IDP-näkökulma tarjoaa tutkimukseen arvokasta tietoa. IDP ei välttämättä sijaitse 

samassa kohdassa toimitusprosessia kuin OPP (kuvassa 9 ”material decoupling point”), vaan 

voi ulottua sitä kauemmaksi toimitusketjun ylävirran suuntaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Informaation ja materiaalin decoupling-pisteet (Mason-Jones ja Towill, 1999). 

 

Prosessin aikaisemmassa vaiheessa toimittaja (tai toimittajan toimittajat) voi hyödyntää 

saamaansa kysyntätietoa muussakin päätöksenteossa kuin materiaalin allokoinnissa 

asiakkaalle - esimerkiksi ennustamisessa ja kapasiteetin suunnittelussa (Mason-Jones ja 

Towill, 1999). Tämä näkökulma eroaa VOP-OPP-mallin periaatteesta, jossa kysyntätieto 

kytketään materiaalin allokointipäätöksiin. Lisäksi IDP-filosofiasta on tärkeää huomioida, että 

kysyntätieto voi olla tilauksen lisäksi muutakin kysyntätietoa, kuten edellä mainittua POS-

tietoa. 

 

Kysyntätiedon jäsentäminen 

Collin (2003) jakaa kysyntätiedon kahteen ryhmään – jäädytettyyn tilaukseen ja tilausta 

edeltävään kysyntätietoon. Jäädytetyn tilauksen tapauksessa toimittaja saa asiakkaalta ns. 

varmaa kysyntätietoa asiakkaan sitoutuessa maksamaan tilaamansa materiaalin tai palvelun. 

Tilausta edeltävä kysyntätieto, kuten ennuste, on yleensä epävarmaa, joten toimenpiteiden 

aloittaminen tämän tiedon perusteella sisältää riskin. Kysyntä voi toteutua ennusteesta 

poikkeavana tai ei välttämättä lainkaan. De Treville et al. (2004) jäsentävät kysyntätiedon 

hieman eri tavalla:  

Suora tieto markkinoiden myynnistä 

Markkinat 

Imu Työntö 

Ennustevetoinen Tilausvetoinen 

Material 
decoupling 

point 

Vähittäis-
myynti 

Lopputuote-
varasto 

Kokoon-
pano 

Tuotanto 

Information 
decoupling 

point 
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1. Täydellinen kysyntätieto, joka on helposti tulkittavissa ja hyödynnettävissä olevaa 

varmaa tai melko varmaa, tilausta edeltävää kysyntätietoa (esim. POS-tieto). 

2. Osittainen kysyntätieto, jota on vaikea/kallista jalostaa täydelliseksi kysyntätiedoksi. 

Osittainen kysyntätieto sisältää aikaisia havaintoja kysynnästä, mikä voi helpottaa 

kysynnän ennustamista toimitusketjussa. 

3. Ei kysyntätietoa. Lähimmältä asiakkaalta saatu tilaus on ainoa kysyntätieto, mistä 

seuraa piiskavaikutus toimitusketjussa. 

 

Hoover et al. (2001) kirjoittavat, että toimittajan olisi hyödyllistä ymmärtää asiakkaan 

kysyntäketju kokonaisuudessaan eli myös tilausta edeltävät vaiheet. Heidän mukaan 

kysyntäketju koostuu neljästä yleisestä päätöksentekovaiheesta: tarkoitus, suunnittelu, kulutus 

ja osto. Taulukossa 5 on estetty näihin vaiheisiin liittyvät kysyntäketjun ja 

toimittajayhteistyön avaintoimenpiteet.  

 

Taulukko 5. Kysyntäketjun päävaiheet ja niihin liittyviä tärkeimpiä toimenpiteitä. 
 

Kysyntäketjun vaihe 
 

Kysyntäketjun ja toimittajayhteistyön toimenpiteet 
 

1.Tarkoitus  
-Mitä ja miksi asiakas 
tarvitsee 

 

Kysyntäketjun avaintehtävä: vaatimusmäärittely 
 Miksi asiakas ostaa toimittajalta materiaalin? 
 Mitä asiakas arvostaa ostamassaan materiaalissa? 

Toimittajayhteistyön avaintehtävät:  
 Yhteisen roadmapin tekeminen ja tavoitteiden koordinointi 
 Kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen pelisääntöjen asettaminen 

 

2.Suunnittelu 
-Miten asiakas 
suunnittelee 
toimintaansa? 
 

 

Kysyntäketjun avaintehtävä: kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen 
 Miten tarvittava materiaali saadaan toimittajalta kustannustehokkaasti sovitussa 
ajassa? (ennusteiden ja suunnitelmien tarkkuus, varastotasot, kapasiteetti, 
joustavuus) 

Toimittajayhteistyön avaintehtävät:  
 Ennusteiden ja suunnitelmien tekeminen, päivittäminen, jakaminen ja 
hyödyntäminen 

 

3.Kulutus 
-Miten materiaali 
kuluu asiakkaalla? 
 

 

Kysyntäketjun avaintehtävä: varaston- ja tuotannonohjaus  
(materiaalin kulutus tuotantolinjalla tai varastossa) 
Toimittajayhteistyön avaintehtävät:  

 Tiedotetaan toimittajaa kulutuksen toteumasta 
 Vastataan operatiivisesti kysyntään 

 

4.Ostaminen 
-Kuinka asiakas tekee 
ostopäätöksen? 

 

Kysyntäketjun avaintehtävä: virtaviivainen suorittaminen 
Toimittajayhteistyön avaintehtävät:  

 Millaisia tilauksia (esim. toimitusajat, toimituseräkoot sekä tilausrivien määrä ja 
arvo) tulee toimittajille ja kuinka usein?  
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Hilletofth (2011) jakaa kysyntä-toimitusketjun johtamisen strategiseen, taktiseen ja 

operatiiviseen tasoon. Taulukossa tarkoitus-vaihe liittyy strategiseen tason yhteistyöhön, 

suunnittelu taktiseen tason yhteistyöhän, ja kulutus ja ostaminen operatiivisen tason 

yhteistyöhön. Koska väitöstutkimus keskittyy kysyntä-toimitusketjun taktiseen ja 

operatiiviseen synkronointiin, niin taulukossa 5 esitettävää tarkoitusvaihetta ei käsitellä tässä 

väitöstutkimuksessa. 

 

Myös taulukossa 5 esitetty vaihe 4, ostaminen, saa väitöstutkimuksessa pienen painoarvon. 

Tutkimuksen kohdistuessa valmistajan ja alihankkijan sopimussuhteisiin alihankkijoita ei 

kilpailuteta jatkuvasti. Yleensä kysyntätieto jaetaan alihankkijoille tällöin ostoa 

aikaisemmasta kysyntäketjun vaiheesta. Hooverin et al. (2001) mukaan teollisuuden 

yhteistyösuhteessa ostamiseen liittyviä rutiineita ja viiveitä on pyritty karsimaan siirtymällä 

ostotilauksista asiakkaan tekemiin kotiinkutsuihin tai toimittajan tekemiin toimituspäätöksiin 

asiakkaan jakaman varastotaso- tai tuotantosuunnitelmatiedon perusteella. Valmistajan ja 

alihankkijan välisissä sopimussuhteissa kysyntätietoa jaetaan alihankkijoille kysyntäketjun 

ostovaiheesta yleensä vain sopimusnimikkeistöstä poikkeavaan materiaalin osalta. Tällöin on 

usein kyse prototyypeistä tai tiettyä loppuasiakastarvetta varten suunniteltavista ja 

valmistettavista räätälöidyistä nimikkeistä (Salmela ja Happonen, 2010). Tarkastellaan 

seuraavaksi tarkemmin tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä kysyntäketjun suunnittelu- ja 

kulutusvaiheita. 

 

Kysyntä-toimitusketjun synkronointi taktisella ja operatiivisella tasolla 

Kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa on oleellista saada kysyntä ja tarjonta tasapainoon eri 

aikajänteillä (Ding et al., 2007). Esimerkiksi mikäli asiakkaan ja toimittajan 

tuotantosuunnitelmien välillä on selkeä epäsuhta, niin hälytyskellojen olisi soitava (Vollmann 

et al., 2005). Kysynnän ja tarjonnan yhteen sovittaminen kytkeytyy 

toimitusketjukirjallisuudessa myynnin ja operaatioiden suunnittelun konseptiin (Sales & 

Operations Planning) (Wang et al., 2012). Alun perin myynnin ja operaatioiden suunnittelulla 

tarkoitettiin erityisesti funktioiden välistä koordinointia yhden yrityksen sisällä, mutta 

myöhemmin konseptia on ulotettu eri yrityksistä koostuvien kysyntä-toimitusketjujen 

suuntaan (esim. Affonso et al., 2008). Myynnin ja operaatioiden suunnittelu linjaa keskenään 

eri funktioiden/yritysten suunnitelmat mahdollisimman hyvän tuoton saamiseksi 
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mahdollisimman pienin kustannuksin (Wang et al., 2012). Taktisella tasolla suunnittelun 

aikajänne on yleensä viikkoja tai kuukausia. Taktinen myynnin ja operaatioiden suunnittelu 

liittyy erityisesti myynnin, tuotannon, jakelun ja hankintojen ennustamiseen ja suunnitteluun. 

(Genin et al., 2007). Operatiivista suunnittelua tehdään viikko-päivätasolla. Se sisältää mm. 

tilausten ja toimitusten suunnittelua; esimerkiksi mitkä tarpeet asiakas niputtaa yhteen 

tilaukseen toimittajalle ja toisaalta mitkä tilaukset toimittaja niputtaa yhteen tiettyyn 

asiakastoimitukseen. Operatiivinen suunnittelu sisältää myös eräkokojen asettamista, töiden 

priorisointia ja henkilöresurssien allokointia (Hübner et al., 2013).  

 

Taulukossa 5 esitetyt kysyntäketjun päävaiheet voivat sisältää useita alivaiheita, joista 

jokaisesta on mahdollista jakaa kysyntätietoa. Esimerkiksi suunnitteluvaihe voi sisältää mm. 

myynnin tavoitteita ja ennusteita, karkean tason tuotantosuunnitelmia ja -ennusteita sekä 

jäädytettyjä tuotantosuunnitelmia (Hoover et al., 2001). Tuotantosuunnitelmat voivat sisältää 

sekä ennustettuja että todellisia asiakastilauksia (Hirvonen, 2006). Ennustaminen ja 

suunnittelu on kytketty taulukossa 5 suunnitteluprosessin alle, mutta käsitteellisesti ne 

erotetaan toisistaan. Krajewskin ja Ritzmanin (2001) mukaan ennuste on aina arvio 

tulevaisuuden tapahtumista sekä määrän että ajankohdan suhteen, kun suunnittelu on 

ennakoivaa päätöksentekoa tulevista toimenpiteistä. Suunnittelumaa tehdessä varataan 

resurssit, jotta ennusteeseen voitaisiin vastata (Moon et al., 2000). 

 

Suunnitteluvaiheen sisältämät haasteet ovat yksi oleellinen syy kysynnän ja tarjonnan 

puutteelliseen yhteensovittamiseen. Toimitusketjuissa jaetaan yleensä hyvin ennusteita ja 

suunnitelmia, mutta niiden muutoksista tiedotetaan huonosti (Galasson et al., 2009; Kaipia et 

al., 2007). Kumppaneiden välillä tulisi olla selkeät säännöt siitä, millaisista muutoksista ja 

millä ajanhetkellä niistä tiedotetaan. Kaikista muutoksista ei kannata tiedottaa toimittajien 

ylireagoimisen takia (Hirvonen, 2006). Suunnittelun stabilisointi onkin yksi keino vähentää 

tällaisia ongelmia (Kaipia, 2007). Asiakkaan tekemät suunnitelmapäivitykset voivat olla myös 

liian tiheitä toimittajan joustavuuteen verrattuna, jolloin kumppaneiden 

suunnittelufrekvensseissä on eroavaisuuksia (Kaipia, 2009). Muita syitä kysynnän ja 

tarjonnan heikkoon tasapainoon on suunnitteluosaamisen puute, riittämätön tiedon määrä tai 

kyvyttömyys hyödyntää suunnitelmatietoa. Tällaisten syiden tapauksessa tasapainoa voidaan 
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parantaa synkronoimalla tiedon jakamista ja hyödyntämistä toimitusketjunkumppaneiden 

välillä sekä kehittämällä suunnitteluosaamista (Kaipia, 2007).  

 

Synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua edellä esitetyn asiakaslähtöisen kysynnän 

suunnittelun lisäksi tarvitaan myös toimittajalähtöistä tarjonnan suunnittelua - esimerkiksi 

kapasiteetin suunnittelun muodossa. Synkronoinnissa tarvitaan kysynnän ja tarjonnan 

suunnittelun yhteispeliä. Huomioitavaa on, että VOP-OPP-mallissa ei oteta lainkaan kantaa 

toimittajan tekemään suunnitteluun. Malli käsittelee asiakkaan kysynnän muodostumista 

ketjun eri vaiheissa, mutta jättää huomioimatta toimittajan tekemän tarjonnan suunnittelun ja 

toimeenpanon. Ainoastaan varastointipisteen (OPP) sijoittaminen voidaan nähdä toimittajan 

tekemäksi suunnittelutyöksi. Toimittajan päässä tapahtuvaa suunnittelua, päätöksentekoa ja 

tarjontatiedon jakamista tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 3.2.3.   

 

Yllä esitetyt suunnitteluun liittyvät näkökulmat liittyvät kysynnän ja tarjonnan 

yhteensovittamiseen sopimusmateriaalissa. Sopimusmateriaali on väitöstutkimuksen 

pääkohde, mutta lisäksi tutkimuksessa huomioidaan valmistavan yrityksen alihankkijoilta 

aika-ajoin vaatimat materiaaliräätälöinnit. Nämä vaativat yleensä tuotesuunnittelua eli  ETO-

tuotantoa. Suunnittelun voi tehdä valmistaja tai alihankkija. Wikner ja Rudberg (2005) ovat 

soveltaneet OPP-konseptia tuotteen suunnitteluprosessin. Heidän mukaan suunnittelulla 

(palveluvirta) ja tuotannolla (materiaalivirta) ovat omat OPP:insa, joten niitä tulisi tarkastella 

erikseen. Periaatteeltaan tämä näkökulma vastaa kappaleessa 3.2.1 esitettyä requirements 

penetration point -käsitettä. 

 

Kysyntäketjun kulutusvaihe määrittää, kuinka materiaali kuluu asiakkaan 

tuotantoprosesseissa. Käytännössä tämä tarkoittaa teollisuuden tuotantoympäristössä yleensä 

varastosta ottoja tai materiaalin käyttöä tuotantolinjalla. Asiakkaan toimittajalle tarjoama 

läpinäkyvyys varastotasoon on esimerkki kysyntätiedon jakamisesta kulutusvaiheesta 

(Hoover et al., 2001). 

 

Taulukossa 5 esitettyjen kysyntäketjun päävaiheiden (tarkoitus, suunnittelu, kulutus ja osto) 

lisäksi on tunnistettu yhdeksi kysyntätiedon luokaksi tilauksen jälkeinen kysyntätieto. 

Tällaisella kysyntätiedolla tarkoitetaan asiakkaan tilauksen jälkeen tekemiä muutoksia ja 
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täsmennyksiä (esim. optiovalinnat) ostettavaan tuotteeseen/palveluun ja/tai aiemmin sovitun 

toimitusajankohdan muutoksia (Salmela et al., 2012). Tilauksen jälkeiset muutokset ja 

täsmennykset voivat olla hallittuja, jolloin kysyntätieto täsmentyy ennalta määriteltyjen 

välietappien mukaisesti. Toisaalta tilaukseen tehtävät muutokset ja täsmennykset voivat olla 

hallitsemattomia, jolloin kumppanit eivät ole määritelleet selkeitä vaiheistuksia kysyntätiedon 

tarkentumiselle (Salmela ja Happonen, 2008). Taulukkoon 6 on koottu kysyntätiedosta ja sen 

hyödyntämisestä löydetyt tärkeimmät havainnot synkronointi-ilmiön näkökulmasta. 

 

Taulukko 6. Kysyntätiedosta ja sen hyödyntämisestä löydetyt havainnot synkronointi-ilmiöön. 
 

Kysyntätiedon 
erilainen 

hyödyntäminen 

 

VOP-OPP-mallin ja OPP-konseptin sisältämät toimittajan tekemät materiaalin 
allokointipäätökset ja varastojen sijaintipaikat (OPP) ovat vain yksi osa kysyntä-
toimitusketjun synkronoinnin problematiikkaa. Toimittaja voi hyödyntää 
saamaansa kysyntätietoa muillakin tavoilla, kuten kapasiteetin varaamisessa. 

 
Synkronointipistepari-

näkökulma ei riitä 

 

Toimittaja voi hyödyntää yhdestä kysyntäketjun pisteestä saamaansa kysyntätietoa 
eri päätöksissään oman prosessinsa eri vaiheissa. Esimerkiksi lopputuotteen eri 
materiaaleilla on omat OPP:t. Toisaalta on mahdollista, että toimittaja hyödyntää 
yhdessä päätöksentekopisteessään asiakkaan kysyntäketjun eri vaiheista saamaansa 
kysyntätietoa – esim. tuotantoennusteesta ja -suunnitelmasta saatua tietoa. 

 

Kysyntätiedon kolme 
eri tyyppiä ja kysyntä-

muutosten tärkeys 

 

Karkealla tasolla kysyntätieto voidaan jakaa tilausta edeltävään tietoon, tilaukseen 
liittyvään ja tilauksen jälkeiseen kysyntätietoon. Nämä tietotyypit voivat sisältää 
useita eri alivaiheita. Synkronoinnin kannalta erityisesti kysyntätiedon 
muutostilanteet ovat tärkeitä epävarman kysynnän ympäristössä. 

 

3.2.3 Tarjontatieto ja sen hyödyntäminen  

 

Tarjontatieto on jäänyt tieteellisessä keskustelussa 2000-luvulla kysyntätiedon varjoon. Tämä 

on erikoista, koska toimittajapään ongelmat ja muutokset vaikuttavat asiakasyritysten 

suorituskykyyn (Li et al., 2006). Esimerkiksi VOP-OPP-mallista tarjontatietonäkökulma 

puuttuu kokonaan. Toimittajilta saatava tarjontatieto on asiakkaille tärkeää, koska se auttaa 

asiakasta saamaan kuvan tarjonnan tilanteesta (Lee, 2000). Tästä voi olla merkittävää hyötyä 

toimitusketjun alavirrassa toimiville asiakasyrityksille (Li et al., 2006). Esimerkiksi 

toimittajien toimitushäiriöt saattavat pakottaa asiakasyritystä muuttamaan omia 

tuotantoaikataulujaan tai jopa tuotespesifikaatioita ja toimitusaikoja omille asiakkailleen 

(Ding et al., 2007). Tällaisissa häiriötilanteissa asiakas tarvitsee tiedon tulevista ongelmista 

etukäteen, jotta se voi asennoitua tuleviin häiriöihin sekä tehdä ennakkopäätöksiä haittojen 

minimoimiseksi (Li et al., 2006). Mitä aikaisemmin asiakas saa tiedon häiriöstä, sitä 

enemmän asiakkaalla on mahdollisuuksia pienentää häiriöstä aiheutuvia negatiivisia 
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vaikutuksia (Salmela et al., 2012). Toimittaja voi jakaa asiakkaalle tietoa myös tuotteen tai 

kapasiteetin saatavuudesta sekä tilauksen ja toimituksen tilasta (Bowersox et al., 2007). 

 

Tarjonnan ongelmatilanteita voi aiheuttaa kolme eri tahoa: toimittajan omat toimittajat (esim. 

saadaanko tilattu materiaali oikeanlaatuisena oikeaan aikaan), toimittajan omat operaatiot 

(esim. kapasiteetin ylikuormitus, koneiden rikkoontuminen ja omat laatuhäiriöt) ja toimittajan 

asiakkaat (esim. muutokset aikatauluissa ja spesifikaatioissa). Kahdessa ensimmäisessä 

tapauksessa toimittajan tulisi jakaa tarjontatietoa asiakkaalleen oma-aloitteisesti (Tenhiälä, 

2007). Häiriötilanteiden tapauksessa tarjontatiedon jakamisessa on kyse 

poikkeamanhallinnasta, jolloin asiakkaalle jaetaan tietoa ainoastaan suunnitelmasta 

poikkeavissa tilanteissa (Otto, 2003). Asiakkaan toiminnasta johtuvissa tarjonnan ongelmissa 

tarvitaan neuvotteluja, joissa sovitaan kummallekin osapuolelle sopivasta ratkaisusta 

(Tenhiälä, 2007).  

 

Yksittäisten häiriöiden/poikkeamien lisäksi tarjontatieto voi koskea pysyvämpää muutosta 

läpäisyajoista, kapasiteetista (esim. uusi kapasiteettijousto) tai kustannuksista (esim. 

materiaalikustannusten nousu) (Chen, 2003). Yksi tarjontatiedon jakamisen motiivi on 

toimittajan vapaa kapasiteetti, jolloin toimittaja voi tarjota sitä asiakkaalleen alennushintaan 

(Hirvonen, 2006). Tarjontatiedon jakamisesta voi muodostua toimittajalle myös ongelma. 

Asiakkaan nähdessä toimittajan suuret varastomäärät tai kapasiteetin matalan kuormituksen 

asiakas voi hyödyntää tätä tietoa hintaneuvotteluissa. Lisäksi tarjonnan näkyvyys voi 

aiheuttaa toimitusketjuun häiriöitä asiakkaan ostaessa materiaalia edulliseen hintaan enemmän 

kuin sen hetkinen todellinen tarve vaatii (Hull, 2005). 

 

Toimittajien jakamaa tyypillisintä tarjontatietoa ovat tilausvahvistukset, jotka kertovat 

toimittajan vastekyvystä tilaukseen. Tilauksen saatuaan toimittaja ilmoittaa asiakkaalle, 

kykeneekö yritys toimittamaan tilatut materiaalit pyydetyssä aikataulussa. Kyse ns. order 

promising:sta, johon saadaan tieto available-to-promise-prosessista (Fleischmann ja Geier, 

2012). Varastotilanne on yleensä helppo tarkastaa, mutta kapasiteetin arviointi on 

haastavampaa (Hoover et al., 1999). Esimerkiksi pienillä, alle 50 henkilöä työllistävillä, 

alihankkijayrityksillä on vaikeuksia kapasiteetin ja läpäisyaikojen hallinnassa, mikä 

realisoituu toimitushäiriöinä. Yritykset eivät välttämättä ole tietoisia tilausvahvistusta 



68 
 

antaessaan, pystyvätkö ne toimittamaan materiaalin vahvistamassaan toimitusajassa. Nämä 

ongelmat koskevat myös sopimusnimikkeitä (Salmela ja Happonen, 2010). 

Tilausvahvistuksen antamisen jälkeen toimittajan tulisi valvoa omaa prosessiaan sekä 

ilmoittaa mahdollisista viivästymisistä asiakkaalle. Koko toimitus tai osa siitä voidaan joutua 

siirtämään jälkitoimitukseen. Mahdollisuutena on myös vaihtoehtoisen materiaalin 

tarjoaminen tai materiaalin toimittaminen vaihtoehtoisesta sijainnista, jotta vahvistetussa 

toimitusajassa voitaisiin pysyä. Näistä muutoksista tulisi tiedottaa asiakasta (Fleischmann ja 

Geier, 2012). Strategisen tason tarjontatiedosta ovat esimerkkinä toimittajan 

investointisuunnittelu ja tuotekehitys (Hirvonen, 2006). Strategisen tason kysyntä-

toimitusketjun synkronointi ja siten myös strateginen tarjontatieto on kuitenkin rajattu tämän 

väitöstutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Taulukkoon 7 on koottu tarjontatiedosta ja sen hyödyntämisestä löydetyt tärkeimmät 

havainnot synkronointi-ilmiön näkökulmasta. 

 

Taulukko 7. Tarjontatiedosta ja sen hyödyntämisestä löydetyt havainnot synkronointi-ilmiöön.  
 

 

Tarjontatietoon 
liittyvä synkronoinnin 

mallintaminen on 
vähäistä 

 

VOP-OPP-mallista ja sen johdannaisista puuttuu kokonaan tarjontatietonäkökulma. 
Ylipäätänsä kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin näkökulmasta tarjontalähtöistä 
synkronointia ei ole teoreettisesti aikaisemmin mallinnettu. Taktisella ja 
operatiivisella tasolla tarjontatieto koskee yleensä toimittajan häiriötilanteita 
verrattuna suunniteltuun tai tiedettyyn tilanteeseen. 

 
Tarjontatiedon 
jakaminen ja 

hyödyntäminen – 
”käänteinen” VOP-

OPP 

 

Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa kysyntä-toimitusketjun 
synkronointia – erityisesti epävarman tarjonnan tapauksessa. Asiakkaalla on 
päätöksentekoketju, jossa se hyödyntää toimittajalta saamaansa tarjontatietoa. Idea 
on käänteinen VOP-OPP-mallin kysyntälähtöiselle synkronoinnille. Asiakas voi 
hyödyntää päätöksenteossaan saamaansa ennakkotietoa tarjonnasta esimerkiksi 
tulevan ongelman vaikutusten minimoimiseksi. 

 

Aikaetu 
tarjontatiedossa 

 

Mitä aikaisemmin asiakas saa tarjontatietoa, sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia 
hyödyntää sitä; esimerkiksi pienentää toimitushäiriöstä aiheutuvia negatiivisia 
vaikutuksia. 

 

3.2.4 Informaation laatu 

 

Edellisissä kappaleissa tarkasteltiin kysyntä- ja tarjontainformaation jakamista, minkä on 

nähty tuovan etuja toimitusketjuihin (esim. Yu et al., 2010; Lambert, 2008; Zhou ja Benton, 

2007). Informaation jakaminen mahdollistaa yritysten välisen toiminnan koordinoinnin 

(Baihaqi ja Sohal, 2013). Informaation jakamisesta on tehty runsaasti tutkimusta, mutta 
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informaation laadun merkitystä on tutkittu toimitusketjuissa huomattavasti vähemmän 

(Wiengarten et al., 2010; Gustavsson ja Wänström, 2009; Kaipia, 2007; Malhotra et al., 

2005); esimerkiksi, kuinka ennusteen huono laatu vaikuttaa päätöksentekoon ja lopulta 

suorituskykyyn (Forslund ja Jonsson, 2007; Petersen et al., 2005). Pelkästään informaation 

jakamisella ei luoda uutta kilpailuetua (Baihaqi ja Sohal, 2013; Kärkkäinen et al., 2007; Kulp 

et al., 2004). Informaation tulisi olla hyvälaatuista ja toisaalta sen vastaanottajalla täytyy olla 

kyvykkyyttä hyödyntää saamaansa informaatiota päätöksenteossaan (Baihaqi ja Sohal, 2013). 

Informaation laadun määrittelee sen vastaanottaja (Forslund, 2004; English, 2001). Tieto voi 

olla lähettäjän mielestä laadukasta, vaikkei se sitä vastaanottajan mielestä ole. Tai toisinpäin, 

tieto voi olla vastaanottajalle laadukasta, vaikkei se sitä lähettäjän mielestä ole (English, 

2001). Laatupoikkeama syntyy vastaanottajan odottaman ja kokeman laadun erotuksesta 

(Gustavsson ja Wänström, 2009). Informaation laadussa ei ole kyse ainoastaan ennusteen tai 

suunnitelman laadusta. Myös tilaus voi sisältää huonolaatuista informaatiota, mikä voi johtaa 

tilauksen jälkeisiin muutoksiin (Gustavsson ja Wänström, 2009). Informaation laadun 

jättäminen pois informaation jakamisen tutkimuksesta yksinkertaistaa liikaa ilmiön tutkimusta 

(Simatupang ja Sridharan, 2005c). Vaikka informaation huonon laadun on nähty vaikuttavan 

negatiivisesti toimitusketjun suorituskykyyn, niin sitä on tutkittu toimitusketjuissa vähän 

(Rossin, 2007; Forslund, 2007). Erityisesti empiiriselle tutkimukselle on tarvetta (Wiengarten 

et al., 2010; Gustavsson ja Wänström, 2009; Legner ja Schemm, 2008; Forslund ja Jonsson, 

2007; Rossin, 2007). 

 

Informaation laadun tutkimusta on tehty pääasiassa yleisellä tasolla. Petersen (1999) mittaa 

informaation laatua sen ajantasaisuuden, tarkkuuden, kokonaisvaltaisuuden, 

yhteensopivuuden ja helpon saatavuuden kautta. Mobergin et al. (2002) mukaan informaation 

laadussa on tärkeää sen luotettavuus, pätevyys, tarkkuus, ajankohta ja muoto. Wand ja Wang 

(1996) ovat tunnistaneet omassa tutkimuksessaan peräti 25 eri informaation laadun 

dimensiota. Informaation laadun tutkimuksella on kuitenkin vähän merkitystä, ellei sitä tutkita 

tietyssä asiayhteydessä. Jos informaation laadun merkitystä haluaa tutkia esimerkiksi 

toimitusketjussa, niin sitä on myös tutkittava siellä (Forslund ja Jonsson, 2007).  

 

Toimitusketjuissa informaation laatumääritelmä on johdettu analogisesti materiaalivirran 

laatumääritelmästä eli informaatio on laadukasta, jos se on oikeaan aikaan oikeassa paikassa 
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oikeassa kunnossa oikealla asiakkaalla oikean määräisenä oikean laatuisena ja oikean 

hintaisena (English, 2001). Toimitusketjuissa informaation laatua on käsitelty selvästi eniten 

Forrester-ilmiön yhteydessä. Loppuasiakkaan kysyntä vääristyy siirryttäessä toimitusketjun 

alkupäätä kohti. Tästä aiheutuu toimitusketjulle negatiivisia vaikutuksia (Forrester, 1961). 

Simatupangin ja Sridharanin (2005c) mukaan informaation laatu on toimitusketjuissa oikea-

aikaisen ja relevantin tiedon jakamista päätöksentekijöille. Piplani ja Fu (2005) pitävät 

huonona laatuna informaation käyttökelvottomuutta, epätarkkuutta ja informaation 

puuttumista.  Baihaqi ja Sohal (2013) ovat tutkineet informaation laatudimensioina tarkkuutta, 

ajoitusta, kokonaisvaltaisuutta ja luotettavuutta. Forslund ja Jonsson (2007) ovat tutkineet 

ennusteen laadun vaikutusta toimitusketjun suorituskykyyn. Ennusteen laatudimensioina he 

tarkastelivat ajoitusta, luotettavuutta, tarkkuutta ja helppoa pääsyä informaatioon. Heidän 

tutkimuksen perusteella näistä laatudimensioista ennusteen huono luotettavuus oli yleisin 

informaation laatuongelma. Toisaalta heidän tutkimuksessa selvisi, että informaation laatu 

näyttää olevan tärkeämpää MTO-strategialla kuin MTS-strategialla toimivalle toimittajalle. 

Kolmantena tuloksena huomattiin, että informaation laatu on tärkeämpää epävarmassa kuin 

varmassa toimintaympäristössä, johon ovat päätyneet myös Cachon ja Fisher (2000). 

 

Hyvä informaation laatu parantaa toimitusketjun suorituskykyä. Huonolaatuista informaatiota 

ei välttämättä haluta edes jakaa, koska sen arvioidaan heikentävän vastaanottajan 

päätöksentekoa (Wiengarten et al., 2010). Li ja Lin (2006) ovat päätyneet samaan 

johtopäätökseen, sillä heidän mukaan laadukas informaatio lisää sen jakohalukkuutta 

toimitusketjuissa. Hyvälaatuinen informaatio auttaa parantamaan toimitusketjujoustavuutta 

(Gosain et al., 2004), -tehokkuutta ja -vastetta (Rossin, 2007). Pyrittäessä parantamaan 

toimitusketjun kustannustehokkuutta ja vastetta epävarman kysynnän toimintaympäristössä 

päätöksenteon synkronointi ja kannusteiden linjaaminen ovat informaation jakamista 

tärkeämpää (Simatupang ja Sridharan, 2005c). Informaation laadun merkitys päätöksenteon 

laatuun ymmärretään heikosti (Ge ja Helfert, 2013). Tutkimuksissa arvioidaan yleensä 

informaation laadun merkitystä suorituskykyyn. Todellisuudessa kuitenkin vasta 

päätöksenteon laatu vaikuttaa suorituskykyyn (Simatupang ja Sridharan, 2005c). Esimerkiksi 

informaation tarkkuus ja kokonaisvaltaisuus parantavat päätöksenteon laatua (Ge ja Helfert, 

2013).  
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Informaation läpinäkyvyys vs. informaation jakaminen 

Tässä väitöstutkimuksessa keskitytään nimenomaan laadukkaan informaation jakamisen ja 

päätöksenteon yhteispeliin. Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa käytetään informaation 

jakamisen sijasta informaation läpinäkyvyys-käsitettä sen soveltuessa paremmin 

synkronointiteemaan. Barrat ja Oke (2007) erottavat informaation jakamisen ja 

läpinäkyvyyden käsitteinä toisistaan siten, että läpinäkyvyyteen liittyy vahvasti päätöksenteon 

parantamisen näkökulma. Painopiste on siis informaation jakamisen sijasta sen 

hyödyntämisessä. Myös Goswami ja Krcmar (2013) sekä Goh et al. (2009) kytkevät 

informaation läpinäkyvyyden vahvasti päätöksentekoon. Päätöksentekijälle tulisi tarjota 

relevanttia ja laadukasta informaatiota (Goswami ja Krcmar, 2013). Hulstijnin et al. (2012) 

mukaan päätöksentekijän täytyy pystyä luottamaan informaatioon. Yun ja Gohin (2014) 

mukaan läpinäkyvyys tarkoittaa kyvykkyyttä jakaa tarkkaa ja oikea-aikaista tietoa. 

Toimitusketjuläpinäkyvyyden parantamisen tarve on nähty myös teollisuudessa. Tutkimuksen 

mukaan 63 % yrityksistä näkee läpinäkyvyyden strategiseksi kehityskohteeksi parannettaessa 

toimitusketjun suorituskykyä. Lisäksi tarvitaan kumppaneiden välillä tiivistä kysynnän ja 

tarjonnan synkronointia informaatio-, materiaali- ja rahavirroissa. Toimitusketjun 

monimutkaistuminen verkostoitumisen myötä vaatii yhä nopeampaa ja tarkempaa toimintaa 

(World Trade 100, 2013). 

 

Mason-Jones ja Towill (1999) tarkoittavat läpinäkyvyydellä eri asiaa kuin edellä esitettiin. 

Heidän mukaan informaatio on läpinäkyvää sen kulkiessa toimitusketjussa usean ketjuportaan 

läpi. Vastaavan tyylinen näkemys on Francisilla (2008) sekä Swaminathanilla ja Fayurilla 

(2003), joiden mukaan näkyvyys tarkoittaa eri toimitusketjuyritysten mahdollisuutta päästä 

kiinni tietoon. Koska väitöstutkimuksessa keskitytään vain kahteen toimitusketjuportaaseen, 

niin nämä läpinäkyvyys-määritelmät ovat toissijaisia. 

 

Tutkimukseen valitut informaation laatudimensiot 

Väitöstutkimukseen valittiin tarkastelun kohteeksi ne informaation laatudimensiot, jotka ovat 

toistuneet eniten aikaisemmassa toimitusketjukirjallisuudessa (katso Gustavsson ja Wänström, 

2009, s. 328) eli ajoitus, luotettavuus ja tarkkuus. Tarkoitus on arvioida myös näiden 

dimensioiden suhteita; esimerkiksi informaation ajoituksen vaikutusta sen luotettavuuteen, 

sillä informaation laatudimensioiden välisiä suhteita on tutkittu hyvin vähän (Ge ja Helfert 
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2013; Gustavsson ja Wänström, 2009). Laatudimensioista olisi voinut valita 

väitöstutkimukseen enemmänkin, mutta se olisi monimutkaistanut ilmiön tutkimusta ja 

lopulta todennäköisesti myös tutkimustulosten laatua (Naumann, 2002). Kirjallisuudessa 

usein toistuneet ”pääsy informaatioon”, ”informaation jakaminen/jakamattomuus”, ”tiedon 

kokonaisvaltaisuus” ja ”relevanttius” jätettiin pois tarkastelusta, koska väitöstyössä tutkitussa 

suomalaisessa toimintaympäristössä nämä eivät ole operatiivisen ja taktisen tason tiedossa 

suurimpia informaation laadun ongelma-alueita (Salmela ja Happonen, 2010, 2012). Lisäksi 

on muistettava, että tutkimuksena verrokkina toimiva VOP-OPP-malli ja sen johdannaiset 

sisältävät ainoastaan yhden informaation laatudimension eli ajoituksen, joten kaksikin laadun 

lisädimensiota tuottaa kontribuutiota. Käsitellään seuraavassa tarkemmin tutkimukseen 

valittuja laatudimensiota. Näistä dimensioista ajoitus on määritelty suurimmassa osassa 

aikaisemmista tutkimuksista samalla tavalla. Sen sijaan luotettavuuden ja tarkkuuden 

määritelmät vaihtelevat ja välillä niitä käytetään myös synonyymeina, minkä takia niille 

valitaan tässä tutkimuksessa käytettävät määritelmät. 

 

Informaation ajoitus 

Ajasta/nopeudesta alkoi tulla yrityksille kilpailuedun lähde 1990-luvun alkupuolella (Kumar 

ja Motwani, 1995). Toisaalta globaali toiminta ja monimutkaistuneet toimitusketjut ovat 

monesti pidentäneet läpäisyaikoja toimitusketjussa (Cohen ja Roussel, 2004). Viime vuosina 

on alettu puhua myös aikaperusteisesta johtamisesta. Tällä tarkoitetaan sellaisia johtamisen 

käytäntöjä ja työkaluja, joilla aikatekijään keskittymällä voidaan saavuttaa kilpailuetua 

(Kujala et al., 2006). VOP-OPP-mallin voi sanoa kuuluvan tähän kategoriaan, koska siinä 

informaation laatudimensiona tarkastellaan nimenomaan ajoitusta. Informaation ajoitusta 

koskeva laatudimensio liittyy kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa siihen, että millä 

ajanhetkellä informaatiota tulisi jakaa kumppanille, jotta kumppani voisi hyödyntää 

saamaansa tietoa mahdollisimman hyvin. 

 

Koordinoidun toiminnan saavuttaminen vaatii aikataulujen rakentamista 

toimitusketjuprosesseihin (Ashcroft, 2006). Informaation jakamiseen liittyvien aikataulujen 

formalisointi on toimitusketjuyhteistyön onnistumisen perusedellytyksiä (Min et al. 2005). 

Formalisoitaessa toimintaa asetetaan rutiineja ja sääntöjä samanlaisina toistuvia tilanteita 

varten. Jos kaikki menee suunnitellusti, niin kommunikointia ja päätöksentekoa tarvitaan 
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vähän eri tahojen välillä. Kyse on tällöin standardointiin perustuvasta koordinoinnista 

(Thompson, 1967; Galbraith, 1970). Epävarmassa toimintaympäristössä aikatauluja ei tulisi 

määritellä liian kireiksi poikkeamien ja muutosten takia (Ashcroft, 2006). Dynaamisessa 

ympäristössä syntyy muutostilanteita, joissa tarvitaan ad hoc-vuorovaikutusta. Tällöin 

kyseessä on suunnitteluun perustuva koordinointi (Thompson, 1967; Galbraith, 1970), jonka 

käyttö on yleistä toimitusketjuissa (Kaipia, 2007). Mikäli tilanne elää jatkuvasti, niin tällöin 

vaaditaan tiivistä toimijoiden välistä tiedonvaihtoa prosessin suorittamisen aikana. Kyseessä 

on tällöin molemminpuoliseen sopeutumiseen perustuvasta koordinoinnista (Thompson, 

1967; Galbraith, 1970). Kysyntä-toimitusketjun synkronointiin liittyen kaksi viimeistä 

koordinoinnin tyyppiä tarkoittaa sitä, että epävarmassa ympäristössä täytyy tarjota 

läpinäkyvyys alkuperäisen informaation lisäksi muutos-/poikkeamainformaatioon sekä tehdä 

päätöksiä saadun informaation perusteella. 

 

Informaation ajoitus ei riitä tarkasteltavaksi informaation laatudimensioksi synkronoitaessa 

kysyntä-toimitusketjua epävarmassa toimintaympäristössä, sillä päätöksiä on tehtävä 

aikataulupaineiden takia myös epätäydellisen informaation perusteella (Kaipia, 2007; Piplani 

ja Fu, 2005). Tällaisissa olosuhteissa informaation tärkeänä laatudimensiona on korostettu 

mm. luotettavuutta (De Treville et al., 2004; Collin. 2003). 

 

Informaation luotettavuus 

Kysynnän ja tarjonnan epävarmuuksien takia toimitusketjun tapahtumat eivät yleensä toteudu 

ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti, mistä on seurauksena poikkeamia/muutoksia. 

Myöskään informaatio ei ole tämän seurauksena luotettavaa (Gaonkar ja Viswanadham, 

2003). Informaation heikon luotettavuuden on nähty vaikeuttavan toimitusketjujen 

koordinointia, koska epäluotettavan tiedon perusteella ei mielellään tehdä 

toimitusketjupäätöksiä ja -toimenpiteitä (Rojas ja Frein, 2008). Heikko informaation 

luotettavuus voi johtaa myös haluttomuuteen jakaa informaatiota tai informaation jakamisen 

viivästämiseen (Li ja Lin, 2006). Rojas ja Frein (2008) kuitenkin suosittelevat, että 

epäluotettavaakin informaatiota tulisi jakaa, koska se auttaa kumppania varautumaan 

tulevaisuuteen – jos ei toimenpiteinä, niin vähintään asenteellisesti. Sama pätee myös 

tarjontatietoon (Li et al., 2006).  
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Informaation ajoitus ja luotettavuus liittyvät usein toisiinsa. Yleensä luotettavuus paranee ajan 

edetessä - esimerkiksi lähestyttäessä materiaalin tarvehetkeä (Salmela ja Happonen, 2010; 

Browne ja Harhen, 1996). Aikaisessa vaiheessa jaettu epäluotettava informaatio voi tarkoittaa 

informaation jatkuvia päivitystarpeita (Collin, 2003), mistä voi olla kumppanille haittaa 

(Steckel et al., 2004). Esimerkiksi ennusteiden tiheät muutokset voivat heikentää 

toimitusketjun suorituskykyä, koska toimittaja ei pysty välttämättä hyödyntämään saamaansa 

muutostietoa omassa toiminnassaan (Salmela et al., 2012; Steckel et al., 2004). 

Toimitusketjuista puuttuvat monesti selkeät käytännöt muutoksista ja poikkeamista 

tiedottamiseen. Myöskään muutosten ja poikkeamien vaikutukset kumppanin toimintaan eivät 

ole tarpeeksi hyvin tiedossa (Galasso et al., 2009). Nämä ongelmat liittyvät aikaisemmin 

esitettyyn ´suunnitteluun´ sekä ´molemminpuoliseen sopeutumiseen´ perustuvaan 

koordinointiin. Informaation läpinäkyvyydellä on mahdollista vähentää muutostilanteisiin 

liittyvää epävarmuutta toimitusketjuissa (Holweg et al., 2005). Näkyvyyden puuttuminen 

kumppanin prosessiin johtaa yrityksissä huonoihin päätöksiin erityisesti muutostilanteiden 

yhteydessä (Galasson et al., 2009). Yhteenvetona voi sanoa, että tulisi olla läpinäkyvä, muttei 

liian läpinäkyvä. Informaation vastaanottaja määrittää, mikä on sopiva läpinäkyvyyden taso. 

 

Konkretisoidaan informaation luotettavuutta, muutostarpeita ja läpinäkyvyyttä ennustetiedon 

avulla. Ennustevirheet, yli- ja aliennustaminen, määrittävät ennusteiden luotettavuuden 

(Vollmann et al., 2005). Toisaalta Forslund ja Jonsson (2007) kirjoittavat, että informaation 

luotettavuus perustuu ennusteissa siihen, kuinka hyvin ennuste pysyy muuttumattomana. 

Käytännössä ennustevirheet ja ennusteen muutostarpeet kytkeytyvät toisiinsa. Ennustetta 

joudutaan päivittämään, jos edellinen ennuste sisältää huomattavan määrän ennustevirhettä. 

Tämän jälkeen päivitetty ennuste lähetetään toimitusketjukumppanille. Sama prosessi voi 

toistua useita kertoja. 

 

Toimitusketjuriski kytkeytyy läheisesti epäluotettavaan informaatioon. Mikäli 

toimitusketjussa ei haluta ottaa epäluotettavasta kysyntätiedosta aiheutuvaa riskiä, niin 

kysyntätiedon jakopistettä tulisi siirtää lähemmäs materiaalin tarvehetkeä (Collin, 2003; 

Browne ja Harhen, 1996). Jos toimitusketjussa täytyy toimia epäluotettavan kysyntätiedon 

perusteella, niin tällöin on tärkeää sopia toimitusketjukumppaneiden kesken riskin jaosta. 

Esimerkiksi asiakas voi ottaa riskin itselleen tilaamalla materiaalin toimittajaltaan, vaikka 
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asiakasyrityksellä ei olisi vielä varmaa tietoa kysynnästä. Tällaisessa tilanteessa kysyntä 

muuttuu toimittajan näkökulmasta varmaksi (Özer, 2003). Jos toimittaja hyödyntää omassa 

päätöksenteossaan asiakkaan epäluotettavaa tietoa, niin sillä voi olla merkittävä vaikutus 

toimittajan kustannuksiin ja/tai toimitusvarmuuteen. Tärkeää olisikin ymmärtää, mikä osuus 

toimittajan kasvavista kustannuksista ja myös toimitusvarmuusongelmista johtuu asiakkaan 

toiminnasta (Salmela ja Happonen, 2010; Collin, 2003). Kuvassa 10 on havainnollistettu 

kysyntätiedon jakamisen ajoituksen suhdetta informaation luotettavuuteen, 

toimitusketjuriskiin ja toimitusketjussa käytettävissä olevaan aikaan vastata kysyntään. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Informaation ajoitus ja luotettavuus, riski ja vasteaika (Salmela et al., 2012). 

 

Informaation tarkkuus 

Forslundin ja Jonssonin (2007) mukaan informaation tarkkuus liittyy siihen, sisältääkö 

informaatio selkeitä virheitä. Hyvä esimerkki puutteellisesta tarkkuudesta ovat 

varastosaldojen paikkansa pitämättömyys. Toisaalta tarkkuusdimensiolla tarkoitetaan myös 

informaation yksityiskohtaisuuden tasoa eli kuinka tarkalla tasolla tieto on mahdollista tai 

edes tarvetta ilmaista (Pierce, 2008). Esimerkiksi varataanko kapasiteettia työlajikohtaisesti 

vai kokonaisuutena kaikki työlajit huomioiden; ja riittääkö varatessa esimerkiksi 10 tai 50 

tunnin tarkkuus. Tarkkuudella on selkeä liittymäpinta luotettavuusdimensioon. Jos tarkkuutta 

ei voi tietää luotettavasti, niin vaihtoehtona on jakaa karkeamman tason tietoa. Karkean tason, 

epätarkka, tieto voi riittää tietyllä ajanhetkellä toimitusketjukumppanille (Salmela et al., 

2012). Esimerkiksi alihankkijalle voi riittää kaksi kuukautta ennen materiaalin tarvehetkeä 

tieto, että asiakas tulee tarvitsemaan sen hitsauskapasiteettia 200 tuntia viikolla 42 ja 300 

tuntia viikolla 43, ilmoittamatta sen tarkemmin mitä materiaalia hitsaus koskee. 

 

 Tuotantosuunnitelma  

Esimerkkejä kysyntäketjun tiedonjakopisteistä 

                  Paranee          Informaation luotettavuus                           Heikkenee 

                  Vähenee                                   Toimitusketjuriski          Lisääntyy 

                  Vähenee                 Toimitusketjun aika  vastata kysyntään               Lisääntyy

   Kysyntäennuste Varasto 
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Informaation laadun parannus vs. materiaalivirran läpäisyajan lyhentäminen 

Tiedeyhteisössä on käyty keskustelua siitä, onko järkevämpää parantaa kysyntäinformaation 

laatua vai lyhentää materiaalivirran läpäisyaikoja (mm. De Treville et al., 2004). Tämä 

keskustelu on ollut relevanttia asiakkaiden jatkuvasti lyhentyneiden toimitusaikavaatimusten 

takia (Kumar ja Motwani, 1995). Informaatio- ja materiaalivirran kehittämisellä ovat olleet 

omat kannattajansa ja yleensä monimutkaisten tuotteiden ja toimitusketjujen tapauksessa 

tarvitaan molempia näkökulmia. Moni yritys on kuitenkin epäonnistunut informaatiovirran 

kehittämisessä, minkä seurauksena on palattu takaisin materiaalivirran läpäisyajan 

lyhentämiseen (De Treville et al., 2004). Tällä tavalla voidaan vähentää ennustamisen ja 

suunnittelun merkitystä kysyntä-toimitusketjuissa (Collin, 2003). Materiaalivirran 

läpäisyaikojen lyhentämiseen keskittymistä on selitetty myös sillä, että materiaalivirran 

kehittäminen on ollut helpompaa, koska se on ollut informaatiovirtaa enemmän yrityksen 

omissa ja lähimpien kumppaneiden käsissä (Mason-Jones ja Towill, 1999). Toisaalta 

tuotantotoiminnan pirstaleistuminen on lisännyt haasteita myös materiaalivirran 

läpäisyaikojen lyhentämiseen. Tähän vaikuttaa erityisesti se, ettei kukaan osapuoli 

toimitusketjussa haluaisi pitää varastoja (Salmela ja Happonen, 2012).  

 

Kysyntätiedon laadun parantamista on estänyt lisääntyneen markkinaturbulenssin lisäksi 

asiakkaan motiivin puute kehittää informaatiovirtaa. Kysyntäinformaatioon kohdistuvat 

kehitystoimenpiteet aiheuttavat yrityksille kustannuksia, vastaavasti kuin läpäisyaikojen 

lyhentäminenkin (Salmela et al., 2011; Hirvonen, 2006). Informaatiovirran kehittämiseen ei 

kiinnitetä huomiota, jos siitä ei saada hyötyjä itselle (Småros, 2007; Kaipia ja Hartiala, 2006; 

Corsten ja Kumar, 2005). Toimittajien tulisikin pyrkiä kannustamaan asiakkaitaan 

kysyntätiedon laadun parantamiseen esimerkiksi hinnan alennuksina tai asiakaspalvelutason 

parantumisen kautta (Ding et al., 2011; Salmela et al., 2011; Mishra ja Raghunathan, 2004). 

 

Huomioitavaa on, että tässä väitöstutkimuksessa ei suoranaisesti oteta kantaa informaation 

laadun parantamisen tai materiaalivirran läpäisyajan lyhentämisen keinoihin, vaan 

kehitettävien synkronointimallien tarkoitus on saada toimitusketjukumppanit ymmärtämään 

kokonaisvaltaisesti keskeisten asioiden merkitys kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa.  
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Taulukkoon 8 on koottu informaation laadusta löydetyt tärkeimmät havainnot synkronointi-

ilmiön näkökulmasta. 

 

Taulukko 8. Informaation laadusta löydetyt havainnot synkronointi-ilmiöön. 

Millaisessa toiminta-
ympäristössä 

informaation laadulla 
on eniten merkitystä? 

Informaation laatu on tärkeämpää epävarmassa kuin varmassa 
toimintaympäristössä. Toisaalta informaation laatu on tärkeämpää MTO-strategialla 
kuin MTS-strategialla toimivalle toimittajalle. Tämä kytkeytyy hyvin 
väitöstutkimuksessa tarkasteltavaan toimintaympäristöön. 

 
Informaation 
läpinäkyvyys 

  

 

Kirjallisuudessa informaation läpinäkyvyys erotetaan informaation jakamisesta 
siinä, että läpinäkyvyydessä keskitytään informaation laatuun päätöksentekijän 
näkökulmasta. Tämän takia väitöstutkimuksessa käytetään informaation 
läpinäkyvyys-käsitettä informaation jakamisen sijasta. 

 
Informaation 

laatudimensiot 

Synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua epävarmassa toimintaympäristössä tutkija 
valitsi tarkasteltaviksi informaation laatudimensioiksi ajoituksen, luotettavuuden ja 
tarkkuuden. VOP-OPP-mallissa tarkastellaan ainoastaan ajoitusta. 

 
 

Informaation 
luotettavuus 

 

 

Asiakkaan ja toimittajan toiminnan epävarmuudet heikentävät jaettavan 
informaation luotettavuutta. Epäluotettavaa tietoa ei haluta jakaa välttämättä 
lainkaan. Epäluotettavastakin tiedosta voi kuitenkin olla kumppanille hyötyä, koska 
monesti on pakko toimia epätäydellisen tiedon perusteella. Informaation 
luotettavuudella ja ajoituksella on kytkös toisiinsa. Yleensä tiedon luotettavuus 
paranee ajan kuluessa/tarvehetken lähestyessä. 

 
Informaation 

tarkkuus 

 

Tarkkuudella tarkoitetaan informaation yksityiskohtaisuuden tasoa ja 
likiarvostamista. Informaatio tarkentuu usein ajan kuluessa. Toisaalta 
päätöksentekijä ei välttämättä tarvitse informaatiota tarkassa muodossa pitkä aika 
ennen toimenpiteiden aloittamista. 

 

Informaation 
jatkuvat muutokset 

 

Liian aikaisessa vaiheessa jaettu kysyntä- ja tarjontatieto voi johtaa epävarmuuden 
takia jatkuviin tiedon päivityksiin, mikä voi vaikeuttaa kumppanin toimintaa. 

 
Riskinjakaminen 

 

 

Kun toimitaan epäluotettavan ja -tarkan tiedon perusteella, niin kumppaneiden 
tulisi sopia riskinjakokäytännöistä. Esimerkiksi asiakasyritys voi ottaa epävarman 
kysynnän omalle kontolleen jäädyttämällä tilaukset toimittajilleen, vaikkei olisi 
saanut tilausta asiakkaaltaan. 

 

3.2.5 Toimittaja- ja asiakaspään joustot  

 

Kysynnän ja tarjonnan epävarmuus on monille toimitusketjuille haaste, mikä on johtanut 

epävarmuuden hallintakeinojen käyttöön (Lee, 2002). Keinoina on käytetty informaation 

läpinäkyvyyttä (Holweg et al., 2005), informaation laadun parantamista (Hoover et al., 2001), 

läpäisyaikojen lyhentämistä (Simatupang et al., 2002), joustavuuden parantamista (Fisher, 

1997) ja toimitusketjukoordinointia (Kaipia. 2007; Huiskonen, 2004). Yhtenä kyseenalaisena 

epävarmuuden ”hallintakeinona” toimitusketjuissa on käytetty myös epävarmuuden ja siitä 
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aiheutuvien riskien siirtämistä kumppanille (Wong ja Johansen, 2008). Koska informaation 

läpinäkyvyyden parantamista ja laadun parantamista sekä läpäisyaikojen lyhentämistä 

tarkasteltiin jo edellä, niin keskitytään tässä kappaleessa joustavuuteen ja 

toimitusketjukoordinointiin. 

 

Huiskosen (2004) mukaan joustavuus ja koordinointi ovat osittain vastakkaisia epävarmuuden 

hallintakeinoja. Hän mainitsee joustavuuden yhdeksi keinoksi vähentää etukäteissuunnittelua 

ja koordinointia, koska järjestelmä pystyy joustavuuden ansioista vastaamaan ympäristön 

aiheuttamiin muutoksiin. Simatupang et al. (2002) näkevät asian toisin päin, sillä heidän 

mukaan yritysten välinen koordinointi on avainedellytys saavuttaa toimitusketjujoustavuus. 

Joustavasta (flexible) toimitusketjusta käytetään myös vasteella toimivan (responsive) 

toimitusketjun käsitettä (Fisher, 1997). Ketteryys-käsite (agility) tuo käsitesoppaan oman 

mausteensa. Ismailin ja Sharifin (2006) mukaan ketterässä toimitusketjussa ennakoidaan 

tulevia ympäristön muutoksia, mikä erottaa ketterästi ja joustavasti toimivat toimitusketjut 

toisistaan. Leen (2007) näkemys ketterästä toimitusketjusta on erilainen, sillä hänen mukaan 

ketterä toimitusketju eroaa joustavasta ketjusta siinä, että ketterässä ketjussa pystytään 

vastaamaan kysynnän epävarmuuksien lisäksi tarjonnan epävarmuuksiin. Käsitekenttä on 

siten sekava, ja koordinoinnin ja joustavuuden välisestä suhteesta löytyy erilaisia näkemyksiä.  

 

Tähän väitöstyöhön soveltuu näkökulmaksi yhdistelmä edellä esitetyistä näkemyksistä: 

ketterässä toimitusketjussa kumppanit koordinoivat keskenään ennakkoon kysynnän ja 

tarjonnan epävarmuuksia, minkä seurauksena syntyy yhteinen näkemys tarvittavista 

toimittaja- ja asiakaspään joustoista. Esimerkiksi kysynnän epävarmuuksien perusteella tulisi 

rakentaa tarjonnan joustot (Chen-Ritzo et al., 2010). Konkretisoiden joustojen määrän tulisi 

vastata esimerkiksi suunnitelma- ja ennustevirheiden kokoluokkia (Hoover et al., 2001). 

Epävarmuuden vallitessa toimitusketjuissa tulisi siis keskittyä suorittamisen suunnittelun 

lisäksi joustavuuden suunnitteluun ja joustavuuskyvykkyyksien rakentamiseen (Wochinger et 

al., 2013; Hoover et al., 2001). Lisäksi on huomioitava joustojen käyttöön oton vaatimat ajat 

(Wochinger et al., 2013; Bauernhansl et al., 2012; Milner ja Kouvelis, 2005) ja joustavan 

kapasiteetin kustannukset (Hoover et al., 2001). 
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Duclos et al. (2003) ovat tunnistaneet kuusi toimitusketjujoustavuuden tyyppiä: 

tuotantoteknologian, markkinoiden, logistinen, tarjonnan, organisatorinen ja tietojärjestelmien 

joustavuus. Tässä väitöstutkimuksessa näistä joustotyypeistä ovat relevantteja markkinoiden 

(asiakaspään joustavuus), tarjonnan (toimittajapään joustavuus), logistinen (prosessit) ja 

organisatorinen (esim. resurssijärjestelyt) joustavuus. Toisaalta joustavuus voidaan jakaa 

rakenteelliseen joustavuuteen, vastejoustavuuteen olemassa olevien rakenteiden puitteissa 

sekä resurssijoustavuuteen eli olemassa olevien resurssien erilaiseen käyttöön tilanteen 

mukaan (Sanchez, 1995). Kahdesta viimeisestä joustotyypistä käytetään yleiskäsitettä 

operatiivinen joustavuus (operational flexibility) (Glickman and White, 2006), johon 

keskitytään tässä väitöstyössä. Upton (1994) määrittelee tällaisen operatiivisen joustavuuden 

kyvyksi vastata muutoksiin ilman kustannusten tai toimitusajan merkittävää lisäystä. 

Rakenteellisesta joustavuudesta käytetään resiliency-käsitettä, mikä liitetään yleensä ulkoisiin 

häiriöihin, joihin yksittäinen yritys ei voi vaikuttaa (Glickman and White, 2006). 

Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin joustoja toimittaja- ja asiakaspäässä. 

 

Toimittajapään joustot 

Toimitusketjun joustavuutta tarvitaan todellisen kysynnän poiketessa ennustetusta tai 

suunnitellusta kysynnästä (Pagell ja Krausew, 2004; Hoover et al., 2001). Mitä korkeampi 

kysynnän epävarmuus on, sitä hyödyllisempää on toimittajien joustavuus (Aprile et al., 2005). 

Hirvonen (2006) esittää viitekehyksen (kuva 11), jossa tarkastellaan kysyntäketjun 

parantamisen ja toimitusketjuvasteen/-joustojen kehittämisen välistä suhdetta. 

Viitekehyksessä ovat muuttujina asiakkaan suunnittelun laatu sekä toimittajan pääsy 

kysyntätietoon.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Kysyntäketjun ja vasteen kehittämisen välinen suhde (Hirvonen, 2006). 

Fokus kysyntäketjun 
parantamiseen 

Fokus toimitusketjun 
vasteeseen/joustavuuteen 

Toimittajan  
pääsy kysyntä- 

tietoon 

Hyvä Huono 

Kyllä 

Ei 

Asiakkaan suunnittelun laatu 
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Asiakkaan suunnittelun laadun ollessa heikkoa ja/tai asiakkaan ollessa haluton jakamaan 

kysyntätietoa toimittajan kannattaa keskittyä joustavuuden parantamiseen. Jos taas asiakkaan 

suunnittelun laatu on hyvä ja asiakas on halukas jakamaan kysyntätietoa, niin kumppaneiden 

välille kannattaa rakentaa yhteisiä prosesseja ja pyrkiä edelleen kehittämään kysyntäketjua. 

Jos asiakkaan suunnittelu on hyvälaatuista, mutta kysyntätietoa ei jaeta, niin toimittajan tulisi 

ensin rakentaa luottamus asiakkaaseen. Hirvosen (2006) näkemys vastaa pitkälle aikaisemmin 

esitettyä Huiskosen (2004) näkemystä. Näissä näkökulmissa asiakkaan puutteellinen 

suunnittelu nähdään tietyllä tapaa hyväksyttävänä tekijänä, jonka toimitusketjujoustavuus voi 

pelastaa. 

 

Kaipia (2007) on päätynyt toisenlaiseen näkemykseen kysyntäinformaation ja 

toimitusketjujoustavuuden välisestä suhteesta. Hänen mukaan kokonaisvaltaista (abundance) 

kysyntätietoa (ominaispiirteinä tiedon ajoitus, laajuus, määrä ja päivitysfrekvenssi) tarvitaan 

erityisesti silloin, kun toimitusketjussa on korkea joustavuus (kuva 12). Asiakkaan tulisi siten 

tukea joustavaa toimitusketjua laadukkaalla suunnittelulla, mikä edellyttää runsasta ja 

jatkuvaa tiedon jakamista (Kaipia, 2007; Kaipia ja Hartiala, 2006). Oleellista on löytää 

tasapaino jaettavan kysyntäinformaation ja toimitusketjujoustavuuden välille. Viitekehyksen 

”epätasapaino”-soluissa tuhlataan turhaan resursseja. Esimerkiksi toimitusketjujoustavuuden 

ollessa heikko kysyntäinformaation kokonaisvaltainen parantaminen on tuhlausta. Kun 

viitekehystä tarkastelee esimerkiksi VMI-toimintamallin yhteydessä, niin 

toimitusketjujoustavuuden tason ollessa matala jaettavaksi kysyntätiedoksi riittää 

varastotasotieto. Jos joustavuuden taso on korkea, niin varastotasotiedon lisäksi kannattaa 

jakaa muutakin kysyntätietoa kuten ennusteita (Kaipia, 2007). Kaipian näkemyksessä on 

yhteistä väitöstutkimuksen kanssa joustavuus-informaatio-kombinaation tarkastelu sekä 

informaation laadun tarkastelu usean laatudimension näkökulmasta. 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Informaation kokonaisvaltaisuus ja toimitusketjujoustavuus (Kaipia, 2007). 

 

Informaation 
kokonaisvaltaisuus 

Korkea Matala 

Korkea 

Matala 

Toimitusketjujoustavuus 

Epätasapaino Tasapaino 

Tasapaino Epätasapaino 
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Toimitusketjuympäristössä tarvitaan epävarman kysynnän vallitessa erilaisia prosessi- ja 

logistiikkajoustoja (Aprile et al., 2005). Tässä väitöstyössä joustoina tarkastellaan 

varastopuskureita (Simatupang et al., 2002), kapasiteetti-/resurssijoustoja (Hoover et al., 

2001) sekä läpäisyaikajoustoja (aikapuskureita) (Collin, 2003). Nämä joustotyypit on nähty 

tärkeiksi valmistaja-alihankkijayhteistyössä. Kalliissa ja epävarman kysynnän materiaaleissa, 

kuten alihankintamateriaali yleensä on, kapasiteettijoustot ovat monesti olleet 

varastopuskureita enemmän käytetty joustomuoto, jottei alihankkijan tarvitse valmistaa 

epävarman kysynnän materiaaleja omalla riskillään (Salmela ja Happonen, 2010 ja 2012). 

Ulkopuolisten resurssien käyttö on yksi kapasiteettijouston mekanismi, jota käytetään 

vastatessa epävarmaan kysyntään (Grandori ja Soda, 2006). Läpäisyaikajouston tapauksessa 

on kyse esimerkiksi sovitun toimitusajankohdan ja todellisen tarveajankohdan välisestä erosta 

(Salmela ja Happonen, 2010; Collin, 2003). 

 

Joustoja voidaan lähestyä myös ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden näkökulmasta. 

Ehkäisevistä joustoista ovat esimerkkinä varasto- ja kapasiteettipuskurit. Korjaavia joustoja 

ovat esimerkiksi kiiretoimitukset ylitöitä tekemällä (Forslund ja Jonsson, 2007; Lindau ja 

Lumsden, 1993). Otetaan esimerkki varastopuskureiden merkityksestä kokoonpanotyössä, 

jonka sujuvuuden varmistamiseksi on oleellista synkronoida materiaalivirrat (Hopp ja 

Spearman, 2008). Ideaalitilanteessa kaikki tuotteen kokoonpanoon tarvittava materiaali voisi 

tulla kokoonpanolinjalle juuri ennen tarvehetkeä. Epävarmuuden takia (esim. toimitushäiriöt) 

tarvitaan kuitenkin yleensä varastopuskureita, joita kutsutaan kokoonpanokontekstissa 

synkronointipuskureiksi. Mitä samanaikaisemmin ja lähempänä tarvehetkeä materiaalit 

saapuvat paikalle, niin sitä pienempiä ovat synkronointipuskurit ja lopulta 

varastokustannukset. Toimittajien hyvä toimitusvarmuus on edellytys 

synkronointipuskureiden pienentämisessä, minkä takia hyvän toimitusvarmuuden omaaville 

toimittajille kannattaa maksaa enemmän. Nykyisessä epävarmassa maailmassa hyvään 

toimittajaan liitetään hyvä ketteryys ja vastekyky (De Boeck ja Vandaele, 2011). 

 

Asiakaspään joustot 

Toimitusketjuissa tulisi kiinnittää kysynnän epävarmuuksien lisäksi tarjonnan epävarmuuksiin 

(Lee, 2002). Tarjonnan epävarmuudet ovat kuitenkin jääneet kysynnän epävarmuuksien 

varjoon, vaikka globaali toiminta ja tuotannon ulkoistaminen ovat lisänneet huomattavasti 
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tarjonnan epävarmuuksia (Arshinder et al., 2011). Toimittajien toimitushäiriöt ovat 

asiakasyritykselle kriittinen tekijä, sillä sujuva tuotanto on asiakkaalle tuottavuuden kannalta 

tärkeää. Tämän johdosta asiakkaat ovat asettaneet toimittajilleen toimitusvarmuustavoitteita ja 

-mittareita (Salmela ja Happonen, 2010; Björk, 2006). Björkin (2006) ja Collinin (2003) 

mukaan ainoastaan toimitusvarmuuden parantamiseen keskittyminen ei kuitenkaan ole 

välttämättä järkevää. Toimitusketjun kokonaissuorituskykyä voidaan parantaa joustavalla 

toimitusajankohdalla. Tällä tarkoitetaan toimittajan mahdollisuutta ”hyväksytysti” viivästyttää 

toimitusta, mikäli se on toimitusketjun kokonaissuorituskyvyn kannalta järkevää. Esimerkiksi 

Björkin (2006) paperiteollisuuteen tekemän tutkimuksen perusteella toimitusketjun 

kokonaiskustannukset pienenivät useita prosenttiyksiköitä joustavaa toimitusajankohtaa 

soveltamalla. Asiakaspäässä kustannukset nousivat, mutta samaan aikaan toimittajan 

kustannukset pienenivät tätä nousua enemmän, joten uusi toimintamalli oli 

kokonaissuorituskyvyn kannalta aikaisempaa parempi. 

 

Toimitusketjunkumppaneiden olisi hyödyllistä kehittää edellä kuvatun kaltaisia koordinoituja 

toimitusketjustrategioita (Björk, 2006). Aprile et al. (2005) ja Sawhney (2006) ovat käsitelleet 

samaa asiaa. Heidän mukaan asiakkaiden tulisi keskittyä sitä enemmän omien joustojensa 

kehittämiseen, mitä epävarmempaa tarjonta on. Toimitusajankohdan joustamisen malli 

kytkeytyy kiinteästi tarjontatiedon jakamiseen. Asiakas voi esimerkiksi valmistella etukäteen 

vaadittavat joustotoimenpiteet saadessaan ennakkoon tiedon tulevista materiaalihäiriöistä 

(Salmela et al., 2012). 

 

Taulukkoon 9 on koottu toimittaja- ja asiakaspään joustoista löydetyt tärkeimmät havainnot 

synkronointi-ilmiön näkökulmasta. 

 

  



83 
 

Taulukko 9. Toimittaja- ja asiakaspään joustoista löydetyt havainnot synkronointi-ilmiöön. 

 
Mitä joustoilla 

tarkoitetaan tässä 
tutkimuksessa 

 

Koska synkronoinnin käsittely on rajattu operatiiviselle ja taktiselle tasolle, niin 
joustoja tarkastellaan lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä. Siten joustot liittyvät 
pitkälle prosesseihin ja ihmisiin. Rakenteellisia joustoja ei käsitellä. Joustoina 
tarkastellaan varastopuskureita sekä kapasiteetti- ja läpäisyaikajoustoja, sisältäen 
ehkäiseviä (esim. varastopuskurit) ja korjaavia joustoja (esim. ylityöt). 
Toimittajapään joustojen lisäksi keskitytään asiakaspään joustoihin. 

 
Joustojen 

suunnittelu 

 

Epävarman kysynnän vallitessa asiakkaan ja toimittajan tulisi suunnitella yhdessä 
toimitusketjun joustoja. Suorittamisen suunnittelusta painopistettä siirretään 
toimittajajoustojen suunnitteluun. 

 

Kysyntätieto 
toimittajajoustojen 
hyödyntämiseksi  

 

Toimittajajoustavuuden ollessa hyvä asiakkaan kannattaa kehittää kysyntäketjua 
kokonaisvaltaisesti (erilainen kysyntätieto ja erilaisten informaation 
laatudimensioiden tarkastelu) voidakseen hyödyntää toimittajapään joustoja 
täysimääräisesti. Kysymys kuuluu, millaista kysyntätietoa toimittaja tarvitsee 
asiakkaaltaan voidakseen suunnitella joustonsa sekä käyttää niitä kysynnän 
muutostilanteissa. 

 
Tarjontatieto 

toimittajajoustojen 
hyödyntämiseksi 

 

 

Myös asiakaspään joustot ovat tärkeitä epävarman tarjonnan toimintaympäristössä. 
Vastaavasti kuin kysyntätiedolla on tärkeä rooli toimittajapään joustojen 
hyödyntämisessä, on tarjontatiedolla merkittävä rooli asiakaspään joustojen kannalta. 
Eli millaista tarjontatietoa asiakas tarvitsee toimittajaltaan voidakseen suunnitella 
joustonsa sekä käyttää niitä tarjonnan häiriötilanteissa. 

 

3.3 Teoreettinen synteesi 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella kysyntä-toimitusketjun synkronointia ei ole mallinnettu 

kattavasti epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. VOP-OPP-mallille on 

syntynyt muutamia johdannaismalleja, mutta ne tarjoavat ainoastaan inkrementaalista 

tarkennusta synkronointi-ilmiön mallintamiseen. Esimerkiksi tarjontalähtöistä synkronointia 

ei ole johdannaismalleissakaan mukana. Sen sijaan synkronoinnin eri osa-alueista löytyi 

kirjallisuudesta runsaasti teoreettista tietämystä. Taulukkoon 10 on koottu tärkeimmät 

teoreettiset löydöt kysyntä-toimitusketjun synkronoinnista epävarman kysynnän ja tarjonnan 

toimintaympäristössä. 

 

Teoreettisten havaintojen perusteella tutkija teki seuraavat johtopäätökset: 

1. VOP-OPP-mallin periaatteet ovat kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin näkökulmasta 

hyviä, joten malli soveltuu lähtökohdaksi uuden teoreettisen mallin kehittämiselle. 

Kokonaissuorituskyvyn parantamisen tavoittelu, läpinäkyvyys ja ajoitus tärkeänä 

informaation laatudimensiona otetaan mukaan uuteen teoreettiseen malliin. 

Huomioitavaa on, että uusia synkronointimalleja luotaessa oletetaan päätöksenteosta 
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syntyvän informaation olevan heti jaettavissa toimitusketjukumppanille. 

Todellisuudessa ilman tiedon jakamista tukevia prosesseja ja tietojärjestelmiä 

informaation jakaminen kumppanille viivästyy (Jahnukainen et al., 1996). Uudet 

synkronointimallit eivät siis ota kantaa päätöksenteon ja informaation jakamisen 

väliseen viiveeseen. 

 

2. Uudessa kysyntä-toimitusketjun synkronointimallissa huomioidaan kysyntälähtöisen 

synkronoinnin lisäksi tarjontalähtöinen synkronointi, joka puuttuu VOP-OPP-mallista 

ja sen johdannaisista kokonaan. Tarjontatiedon läpinäkyvyys ja hyödyntäminen on 

tärkeä osa synkronointia erityisesti epävarman tarjonnan tilanteessa. 

 

3. Uuden synkronointimallin kehittämisessä otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan 

epävarmuudet, koska reaalimaailma menee yhä turbulentimpaan suuntaan. VOP-OPP-

malliin ja sen johdannaisiin ei ole mallinnettu epävarmuuden vaikutusta kysyntä-

toimitusketjun synkronointiin. Uudessa mallissa epävarmuuden hallintaa lähestytään 

informaation ajoituksen lisäksi informaation luotettavuuden ja tarkkuuden suhteen 

sekä asiakas- ja toimittajapään joustojen näkökulmasta. 

 

4. VOP-OPP-mallin arvontarjontanäkökulma ei ole taktisen ja operatiivisen tason 

synkronoinnin kannalta tärkeää, joten se jätetään pois uudesta mallista. 
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Taulukko 10. Teoriakatsauksesta löydetyt teoreettiset havainnot synkronointi-ilmiöön. 
 

Kirjallisuus-
katsauksen teemat 

 

Teoreettiset löydöt asiakkaan ja toimittajan välisen kysyntä-toimitusketjun 
synkronoinnin mallintamiseksi epävarmassa toimintaympäristössä 

 

 
1.VOP-OPP-mallin 

johdannaiset 

 

 Arvontarjontanäkökulma ja kysyntätiedon jakopiste (DVP) on erotettu käsitteellisesti 
toisistaan. DVP soveltuu käsitteeksi uuteen synkronointimalliin. 

 OPP:lle on syntynyt johdannaiseksi DPP, koska myös tilausta edeltävää kysyntätietoa 
voidaan jakaa ja hyödyntää. DPP soveltuu DVP:n vastinpariksi. 

 Vaikka VOP-OPP-mallia on sovellettu myös palveluihin, niin siitä paistaa läpi 
materiaalivirtapainotus. Palveluvirtojen synkronointi vaatii oman logiikkansa. 

 
 

 
 

2.Kysyntätieto ja 
sen hyödyntäminen 

 

 Tilauksen lisäksi asiakas voi jakaa kysyntätietona toimittajalleen myös tilausta edeltävää ja 
tilauksen jälkeistä kysyntätietoa.  

 Kysyntätiedon jakaminen on erityisen tärkeää muutostilanteissa. Liian tiheät päivitykset 
voivat kuitenkin sotkea toimittajan toimintaa. 

 Toimittaja voi hyödyntää saamaansa kysyntätietoa materiaalin/palvelun allokointi-
päätösten (OPP) lisäksi muutenkin, kuten kapasiteettijoustojen varaamisessa asiakkaalle. 

 Toimittaja voi hyödyntää yhdestä DVP:stä saamaansa kysyntätietoa eri päätöksissään. 
Toisaalta toimittaja voi hyödyntää yhdessä päätöksentekopisteessään asiakkaan kysyntä-
ketjun eri vaiheista saatua kysyntätietoa. 

 
 

3.Tarjontatieto ja 
sen hyödyntäminen 

 

 Asiakkaalla on päätöksentekoketju, jossa se hyödyntää toimittajalta saamaansa 
tarjontatietoa. Periaate on käänteinen VOP-OPP-mallin kysyntälähtöiselle näkökulmalle. 

 Mitä aikaisemmin asiakas saa tiedon esimerkiksi toimitushäiriöstä, sitä enemmän sillä on 
mahdollisuuksia pienentää häiriöstä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 

 

 
 
 

4.Informaation 
laatu 

 

 Synkronoinnin kannalta tärkeitä informaation laatudimensioita ovat ajoitus, luotettavuus ja 
tarkkuus. Informaation jakamisen sijasta puhutaan läpinäkyvyydestä, koska siinä 
huomioidaan informaation laatu päätöksentekijän näkökulmasta. 

 Asiakkaan ja toimittajan toiminnan epävarmuudet heikentävät jaettavan informaation 
luotettavuutta ja tarkkuutta. Epäluotettavasta ja -tarkasta tiedostakin voi olla kumppanille 
hyötyä, koska usein ollaan pakotettuja toimimaan epätäydellisen tiedon perusteella. 

 Liian aikaisessa vaiheessa jaettu kysyntä- ja tarjontatieto voi johtaa jatkuviin tiedon 
päivityksiin, joihin kumppani ei kykene vastaamaan. 

 Epäluotettavan ja -tarkan tiedon perusteella toimittaessa on kyse riskin otosta ja kuka 
tämän riskin kantaa. 

 
 
 

5.Toimittaja- ja 
asiakaspään joustot 

 

 Epävarmassa toimintaympäristössä asiakkaan ja toimittajan tulisi suunnitella joustonsa 
vastaamaan kysynnän ja tarjonnan epävarmuuksia. 

 Kun toimittajalla on korkea joustavuustaso, niin asiakkaan kannattaa kehittää 
kysyntäinformaatiota kokonaisvaltaisesti (erilainen kysyntätieto) voidakseen hyödyntää 
joustoja täysimääräisesti. 

 Vastaavasti kun kysyntätiedolla on tärkeä rooli toimittajapään joustojen hyödyntämisessä, 
niin tarjontatiedolla on merkittävä rooli asiakaspään joustojen suunnittelussa ja 
hyödyntämisessä. 

 

Yhden uuden synkronointimallin sijasta tutkija päätti rakentaa kaksi 

synkronointimalliehdotusta, koska se selkeyttäisi empiirisen tiedon keräämistä ja analysointia. 

Tarkoitus oli kuitenkin tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa arvioida myös näiden kahden 

malliehdotuksen välistä vuorovaikutusta. Kysyntälähtöinen synkronointimalliehdotus 

nimettiin VOP-OPP-mallia ja sen johdannaisia mukaillen Demand Visibility Point - Demand 
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Penetration Point:ksi (DVP-DPP) ja tarjontalähtöinen synkronointimalliehdotus Supply 

Visibility Point – Supply Information Penetration Point:ksi (SVP-SIPP). Deduktiivisen 

tutkimusvaiheen lopuksi esitetään DVP-DPP- ja SVP-SIPP-synkronointimalliehdotusten sekä 

niistä lohkottujen embedded design-mallien määritelmät. 

 

3.4 Uudet synkronointimalliehdotukset 

 

3.4.1 Demand Visibility Point - Demand Penetration Point 

 

DVP-DPP-synkronointimalliehdotuksen periaate on esitetty kuvassa 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Periaatekuva DVP-DPP-synkronointimalliehdotuksesta. 

 

DVP-DPP-malliehdotus määritellään seuraavasti: 

*DVP on se asiakkaan kysyntäketjun piste, josta asiakas jakaa toimittajalle kysyntätietoa. 

Kysyntätieto jaetaan mallissa kolmeen luokkaan: tilausta edeltävä, tilauksen liittyvä ja 

tilauksen jälkeinen kysyntätieto. Informaation jakamisen ajoitus on tärkeä toimittajan 

läpäisyaikojen ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta; siis milloin toimittaja 

tarvitsee tiedon, jotta se voi suorittaa vaaditut toimenpiteet mahdollisimman laadukkaasti 

ja tehokkaasti. Kysyntätieto voi olla kaikissa edellä mainituissa kolmessa luokassa 

epäluotettavaa ja/tai -tarkkaa. Tämän takia on tärkeää sopia riskinjakokäytännöistä, kun 

toimittaja hyödyntää tällaista tietoa toiminnassaan. Huomioitavaa on, että myös tilaus 

voi sisältää epäluotettavaa ja/tai -tarkkaa kysyntätietoa, koska siihen voi tulla muutoksia. 

Pahimmassa tapauksessa koko tilaus voi peruuntua. Informaation luotettavuudella 

tarkoitetaan eroa tietyllä hetkellä jaetun tiedon ja toteuman välillä. Esimerkkinä tästä on 

ennusteen tai suunnitelman luotettavuus. Tarkkuudella tarkoitetaan sitä, miten 

Asiakkaan kysyntäketju 

Toimittajan toimitusketju 
*materiaali- ja palveluketjut  

Potentiaalisia DVP:eitä 

       

Potentiaalisia DPP:eitä 

Tilausta edeltävä  
kysyntätieto 

Tilauksen jälkeinen 
kysyntätieto 



87 
 

yksityiskohtaisella tasolla tieto tarvitaan tai voidaan jakaa tietyllä ajankohdalla. 

Esimerkiksi riittääkö kapasiteettia varatessa 50 tunnin tarkkuus tai täytyykö 

tilaushetkellä olla kaikki optiovalinnat tehty. Synkronoinnin kannalta luotettavuus- ja 

tarkkuusnäkökulmat liittyvät ennen kaikkea määrään, ajankohtaan ja 

tuotespesifikaatioihin. Kysyntätiedon sisältö muuttuu asiakkaan kysyntäketjun eri 

vaiheissa. Ajoituksen lisäksi voivat muuttua myös tiedon luotettavuus ja tarkkuus. 

 

*DPP on se toimittajan toimitusketjun piste, jossa toimittaja hyödyntää DVP:stä 

saamaansa kysyntätietoa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiakas jakaa kysyntätietoa 

ennen materiaalin tai palvelun tarvehetkeä, sitä enemmän toimittajalla on aikaa vastata 

kysyntään tai tehdä muita tarvittavia toimenpiteitä. Tämä mahdollistaa DPP:n siirron 

ylävirtaan päin ja/tai nopeamman toimituksen asiakkaalle. Mikäli riskinjakokäytännöistä 

ei ole sovittu, niin toimittaja tekee toimenpiteitä omalla riskillään hyödyntäessään 

epäluotettavaa ja/tai -tarkkaa kysyntätietoa. Toisaalta asiakas voi ottaa riskin itselleen 

eli esimerkiksi tilata toimittajaltaan, vaikkei sen oma kysyntä olisikaan vielä varmaa. 

Tällä tavalla voidaan stabilisoida tilanne toimittajalle. DPP ei liity VOP-OPP-mallin 

tapaan ainoastaan materiaalin allokointipäätökseen asiakkaalle, vaan mihin tahansa 

toimittajan tekemään päätökseen, jossa hyödynnetään DVP:stä saatua kysyntätietoa. 

Toimittaja voi esimerkiksi hankkia asiakkaalleen joustavaa lisäkapasiteettia tai aloittaa 

tuotesuunnittelun. Tuotesuunnittelu erotetaan kysynnän suunnittelusta kuten 

ennustamisesta. Ensiksi mainitussa on kyse spesifikaatioista, kun jälkimmäinen kytkeytyy 

kysynnän määrään ja ajankohtaan. Joustoihin ja tuotesuunnitteluun liittyvistä 

päätöksistä ja toimenpiteistä käytetään nimitystä palveluvirta/palveluketju, jossa 

toimittaja tekee palveluihin liittyviä päätöksiä saamaansa kysyntätietoa vastaan. Tätä 

havainnollistamaan on kuvan 13 DVP-DPP-malliehdotukseen kirjattu toimitusketjun 

prosesseihin erikseen materiaali- ja palveluketjut. Toimittaja voi hyödyntää yhdestä 

DVP:stä saamaansa kysyntätietoa useammassa kuin yhdessä DPP:ssä. Toisaalta on 

mahdollista, että toimittaja yhdistelee monesta eri DVP:stä saamaansa kysyntätietoa ja 

hyödyntää sitä yhdessä DPP:ssään. 

 

Koska edellä esitettyä DVP-DPP-malliehdotusta on hankalaa arvioida laajuutensa takia 

sellaisenaan käytännön kysyntä-toimitusketjuissa, niin malliehdotus lohkottiin pienempiin 
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osiin - kolmeksi embedded design-malliksi, jotka on esitetty taulukossa 11. Embedded 

design-mallit sekä niiden avulla toteutettu empiirisen tiedon kerääminen on esitetty 

tarkemmin liitteessä 1 

 

Taulukko 11. DVP-DPP-mallista lohkotut embedded design-mallit. 
 

Embedded design-mallin nimi 
 

Embedded design-mallin kuvaus 
 
 

1.Tilausta edeltävä kysyntätieto 
ja sen hyödyntäminen 
 

 

-Tilausta edeltävä kysyntätieto voi tulla asiakkaan kysyntäketjusta 
suunnittelusta (sisältäen ennustamisen) ja kulutuksesta (esim. varasto) 
-Sisältää kysyntätiedon muutosnäkökulman 
-Sisältää riskinjakonäkökulman epäluotettavan ja -tarkan kysyntätiedon 
tilanteessa  

 

2.Tilauksen jälkeinen kysyntä-
tieto ja sen hyödyntäminen 

 

-Sisältää tilaustiedon muutosnäkökulman (tieto täsmentyy ja täydentyy) 
-Sisältää epäluotettavan ja -tarkan kysyntätiedon tilanteessa 
riskinjakonäkökulman 

 

3.Toimittajapään joustojen 
synkronointi kysynnän 
epävarmuuksien kanssa 

 

-Keskitytään sovittamaan yhteen kysynnän epävarmuus ja toimittajan 
joustot 
-Sisältää paitsi joustojen suunnittelun, niin myös joustojen varaamisen 
näkökulman, jolloin huomioidaan kysyntätiedon ajoitus, luotettavuus ja 
tarkkuus  

 

Kysyntätiedon monenlainen hyödyntäminen ja yhdistely liittyvät kaikkiin taulukossa 11 

esitettyihin malleihin. Kysyntätiedon monenlaisella hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että 

toimittaja voi hyödyntää yhdestä DVP:stä saamaansa kysyntätietoa eri päätöksissään. 

Kysyntätiedon yhdistely taas liittyy siihen, että toimittaja voi hyödyntää yhdessä 

päätöksentekopisteessään asiakkaan kysyntäketjun eri vaiheista saamaansa kysyntätietoa. 

 

3.4.2 Supply Visibility Point – Supply Information Penetration Point 

 

SVP-SIPP-synkronointimalliehdotuksen periaate on esitetty kuvassa 14.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Periaatekuva SVP-SIPP-synkronointimalliehdotuksesta. 

  

Potentiaalisia SIPP:jä Potentiaalisia SVP:eitä 

Asiakkaan kysyntäketju 
          (päätösketju) 

Toimittajan toimitusketju 
 Materiaali- ja palveluvirta 
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SVP-SIPP-malliehdotus määritellään seuraavasti: 

*SVP on se toimittajan toimitusketjun piste, josta toimittaja jakaa asiakkaalleen 

tarjontatietoa. Tarjontatiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti mahdollisiin 

toimitushäiriöihin liittyvää tietoa. Esimerkiksi jos toimittajan lähtövaraston taso alittaa 

sille asetetun minimirajan, niin toimittajan tulisi tiedottaa siitä asiakasta. SVP:ssa on 

siten kyse ennen kaikkea muutosten ja poikkeamien hallinnasta, jolloin yritysten välillä 

on määritetty: 

 suunnitelma (esim. varaston min-max-rajat, jonka sisällä tulisi pysyä)  

 toimintatapa, miten ja milloin poikkeamasta tiedotetaan (esim. sähköpostilla 

tiedottaminen saman päivän aikana varaston min-max-rajasta poiketessa) 

 

Tarjontatietoon liittyvät hyvin pitkälle samat periaatteet kuin DVP-DPP-mallin 

yhteydessä esitettyyn kysyntätietoon. Tarjontatietoa voi tulla toimittajan toimitusketjun 

eri vaiheista. Tarjontatiedon jakamisen ajoitus on tärkeää, koska asiakasyrityksellä on 

sitä enemmän aikaa tehdä ennakoivia päätöksiä, mitä aikaisemmin yritys saa 

tarjontatietoa.  Myös tarjontatieto voi olla epäluotettavaa ja/tai -tarkkaa. Tiedon 

epäluotettavuudesta toimii esimerkkinä tilausvahvistus, joka tehdään puutteellisen tiedon 

perusteella. Tällöin toimittaja voi luvata asiakkaalleen toimituspäivän, johon mennessä 

on mahdotonta toimittaa. Epätarkasta tiedosta toimii esimerkkinä asiakkaalle jaetun 

vapaan kapasiteetin likimääräiset arviot tai varastosaldojen virheellisyys. 

Tarjontalähtöisen synkronoinnin kannalta tärkeät luotettavuus- ja tarkkuusnäkökulmat 

liittyvät ennen kaikkea määrään ja ajankohtaan. Kysyntätiedon tapaan tarjontatieto 

muuttuu toimittajan toimitusketjun eri vaiheissa. Tällöin voivat muuttua ajoituksen lisäksi 

myös tarjontatiedon luotettavuus ja tarkkuus. Esimerkiksi toimittajalla tietyllä 

ajanhetkellä myöhässä olleet toimenpiteet voidaan ehtiä sittenkin tehdä ja siten pysyä 

sovitussa toimituspäivässä. Tätä kautta myös riskinäkökulma on tärkeä. Asiakasyritys on 

esimerkiksi voinut ehtiä jo tilata korvaavan materiaalin toiselta toimittajalta. 

 

Kuvaan 15 on hahmoteltu mahdollisia tarjontatiedon jakopisteitä toimittajan 

toimitusketjusta. DVP-DPP-mallin tyyliin materiaali- ja palveluvirta on eroteltu 

käsittelyssä toisistaan. Materiaalivirtanäkökulma liittyy sopimustuotteisiin melko 

tasaisen kysynnän tapauksessa. Materiaalivirtaan liittyvät poikkeamatilanteet kytkeytyvät 
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erityisesti asiakastilauksen jälkeisiin häiriöihin. Palveluvirtanäkökulmaa tarvitaan 

räätälöitävässä materiaalissa ja kysynnän suuremmissa muutoksissa. Palveluvirtaan 

liittyvät poikkeamatilanteet kytkeytyvät myös asiakastilausta edeltäviin muutoksiin. 

 

Koska tarjontalähtöisestä synkronoinnista oli saatavissa kirjallisuudesta vähemmän 

tietämystä kuin kysyntälähtöisestä synkronoinnista, niin SVP:n määrittely oli DVP:n 

määrittelyä hankalampaa. Empiirisen tutkimusvaiheen uskottiin tuovan tähän 

täydentävää tietoa. 

 

Kuva 15. Mahdollisia tarjontatiedon jakopisteitä toimittajan toimitusketjussa. 

 

*SIPP on se asiakasyrityksen päätöksentekoketjun piste, jossa yritys hyödyntää 

toimittajalta saamaansa tarjontatietoa. Asiakas voi esimerkiksi päättää käyttää 

vaihtoehtoista toimittajaa, mikäli ensisijaisella toimittajalla ilmenee toimitushäiriö. 

Toisaalta asiakas voi käyttää omia tuotantojoustojaan häiriötilanteissa. Hankalimmassa 

tapauksessa asiakkaan täytyy siirtää toimitusajankohtaa ja/tai muuttaa jopa 

tuotespesifikaatioita omille asiakkailleen. Mitä aikaisemmin ennen materiaalin 

tarvehetkeä asiakas saa tiedon poikkeamasta, sitä enemmän yrityksellä on aikaa etsiä 

vaihtoehtoja tulevan ongelman ehkäisemiseen tai häiriön vaikutusten minimointiin. 

Tarjontatiedon hyödyntämisessä on kyse hyvin pitkälle asiakaspään joustojen 

hyödyntämisestä. Toimitushäiriön tyyppi (esim. laajuus eri materiaalin suhteen) ja 

tarjontatiedon saamisen ajankohta vaikuttavat siihen, mitä joustoja asiakas voi käyttää 

häiriötilanteissa. Asiakas voi tarvittaessa hyödyntää yhdestä SVP:stä saamaansa 

tarjontatietoa eri SIPP:eissä. Toisaalta asiakas voi hyödyntää useasta SVP:stä 

saamaansa tietoa yhdessä SIPP:ssä. Riskinäkökulmakin on hyvä huomioida. 
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Koska edellä esitettyä SVP-SIPP-malliehdotusta on hankalaa arvioida ehdotuksen laajuuden 

takia sellaisenaan käytännön kysyntä-toimitusketjuissa, niin malliehdotus jaettiin kahteen 

pienempään embedded design-malliin, jotka on esitetty taulukossa 12. Embedded design-

mallit sekä niiden avulla toteutettu empiirisen tiedon kerääminen on esitetty tarkemmin 

liitteessä 1. 

 

Taulukko 12. SVP-SIPP-mallista lohkotut embedded design-mallit. 
 

Embedded design-mallin nimi 
 

Embedded design-mallin kuvaus 
 

1.Tarjontatiedon jakaminen ja 
hyödyntäminen 
 

 

-Tarjontatiedossa on kyse erityisesti toimittajan muutos- ja 
poikkeamatilanteista, jotka voivat johtaa toimitusten häiriötilanteisiin 
-Tarjontatietoa voi jakaa toimittajan toimitusprosessin eri vaiheista 

 

2.Asiakaspään joustojen 
synkronointi tarjonnan 
epävarmuuksien kanssa  

 

-Keskitytään sovittamaan yhteen tarjonnan epävarmuus ja asiakkaan 
joustot 
-Sisältää paitsi joustojen suunnittelun, niin myös tarjontatiedon jakamisen 
näkökulman, jolloin huomioidaan tarjonta tiedon ajoitus, luotettavuus ja 
tarkkuus 

 

Tarjontatiedon monenlainen hyödyntäminen ja yhdistely liittyvät kumpaankin taulukossa 12 

esitettyyn malliin. Tarjontatiedon monenlaisella hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että asiakas 

voi hyödyntää yhdestä SVP:stä saamaansa tarjontatietoa eri päätöksissään. Tarjontatiedon 

yhdistely taas liittyy siihen, että asiakas voi hyödyntää yhdessä päätöksentekopisteessään 

toimittajan toimitusketjun eri vaiheista saamaansa kysyntätietoa. 
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4. EMPIIRINEN TAPAUSTUTKIMUS 

 

Empiirisen tapaustutkimuksen tavoite on arvioida DVP-DPP- ja SVP-SIPP-

synkronointimalliehdotusten toimintaa käytännön kysyntä-toimitusketjuissa. Empiiristä tietoa 

kerättiin valmistajan ja alihankkijan välisestä synkronoinnista suomalaisessa 

teknologiateollisuudessa, jonka alitoimialoina tarkasteltiin ennen kaikkea kone- ja 

metalliteollisuutta. Suuri osa tutkituista yrityksistä oli pk-yrityksiä työllistäen 50-250 

henkilöä. Kone- ja metalliteollisuus ei muutu lähellekään yhtä nopeasti kuin nopeimmin 

muuttuvat teknologiateollisuuden alitoimialat, kuten kännykkäteollisuus. Radikaalimmat 

tuoteuudistukset tapahtuvat tutkituissa yrityksissä useamman vuoden tai jopa parin 

kymmenen vuoden välein. Tämän johdosta myöskään kysynnän ja tarjonnan epävarmuus ei 

ole näissä kysyntä-toimitusketjuissa korkeimmalla mahdollisella tasolla. Toisaalta 

uusiutumissykli on nopeutumassa. 

 

Empiirisessä osassa tutkittavina tapauksina toimivat DVP-DPP- ja SVP-SIPP-

malliehdotukset. Analysointiyksiköinä toimivat näistä ehdotuksista lohkotut viisi embedded 

designia, joiden kuvauksia käytettiin apuna empiirisen datan keräämisessä. Tässä luvussa 

esitetään kerätyn empiirisen datan perusteella kirjoitetut synkronointikuvaukset. Näissä 

kuvauksissa on mukana myös sellaisia synkronointipiirteitä, joita teoreettisten 

malliehdotusten määritelmissä ei ollut osattu huomioida. Tämä mahdollistaa uusien 

yllättävien synkronointipiirteiden löytämisen empiirisestä tutkimuksesta. Luotavia 

synkronointikuvauksia peilataan teoreettisesti asetettuihin embedded designeihin ja lopulta 

myös DVP-DPP- ja SVP-SIPP-malliehdotuksiin. Luvun lopuksi esitetään empiirisen tiedon 

perusteella todennetut sekä täsmennetyt ja täydennetyt synkronointimallit, minkä jälkeen 

tarkastellaan vielä DVP-DPP- ja SVP-SIPP-mallien välisiä kytkentäpintoja. Ennen 

synkronointikuvauksien esittelyä kuvataan tarkasteltavan valmistaja-alihankkijayhteistyön 

ominaispiirteitä suomalaisessa teknologiateollisuudessa. 
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4.1 Valmistaja-alihankkijayhteistyön ominaispiirteitä suomalaisessa 

teknologiateollisuudessa 

 

Kappaleen tarkoituksena on tarjota yleiskuva valmistaja-alihankkijayhteistyöstä erityisesti 

suomalaisessa kone- ja metalliteollisuudessa, johon tutkimus pääasiassa kohdistui. 

Ominaispiirteet on esitetty keskimääräisinä, joten ne eivät päde sellaisinaan kaikkiin 

valmistajiin, alihankkijoihin ja näiden välisiin liiketoimintasuhteisiin. Alla esitetty näkemys 

perustuu Salmelan ja Happosen raportteihin (2012; 2010), ellei toisin ole mainittu. 

 

Teknologiateollisuuden tyypillinen piirre on erikoistuminen teollisuuden 

investointituotteisiin, joita toimitetaan asiakaslähtöisesti valituille markkinasegmenteille.  

Työvoimakustannukset muodostavat usein merkittävän osan kokonaiskustannuksista, minkä 

takia työn tuottavuudella on olennainen rooli globaalin kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi 

valmistustoiminnolla on yleensä huomattavasti suurempi merkitys lopputuotteen arvoon kuin 

kuluttajatuotteissa (Ali-Yrkkö, 2013). 

 

Valmistajat ovat tyypillisesti globaaleilla markkinoilla toimivia yrityksiä, joiden vienti on 

huomattavasti kotimaan myyntiä suurempi. Maailman talouden heilahtelut vaikuttavat 

huomattavasti tuotteiden kysyntään. Tuotteet eivät uusiudu tyypillisesti kovin nopeasti, mutta 

erityisesti viimeisen vuosikymmen aikana lanseerausvauhti on kiihtynyt. Lisäksi olemassa 

oleviin tuotteisiin tulee jatkuvasti lisää ominaisuuksia. Erityisesti elektroniikan ja 

tietotekniikan osuus lopputuotteissa on voimakkaasti lisääntynyt. Globaali kilpailu on 

voimistunut jatkuvasti, ja pääkilpailijoiden välillä tuoteominaisuudet ja -hinnat ovat 

lähentyneet toisiaan. Kilpailuedun saavuttamisen arvioidaankin tulevaisuudessa perustuvan 

yhä enemmän tuotteeseen liittyviin palveluihin ja nopeuteen sekä aineettomaan pääomaan 

(Ali-Yrkkö, 2013).  

 

Suomalaiset teknologiateollisuuden valmistajat ovat ulkoistaneet osa- ja 

osakokoonpanotuotannon hyvin pitkälle alihankintaverkostoihinsa keskittyen itse 

loppukokoonpanoon sekä kriittisimpien osien tuotantoon. Tämän seurauksena valmistajien 

hankintakustannukset ovat usein 50-70 % luokkaa liikevaihdosta. Merkittävä osa ostoista 

muodostuu alihankinnoista, minkä takia alihankkijaverkoston johtaminen on noussut 
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valmistajilla tärkeään rooliin. Johtamisen tarvetta ovat lisänneet myös alihankinnan pitkät 

toimitusajat, ketjuuntuneet ja verkostoituneet rakenteet sekä kysynnän ja tarjonnan 

epävarmuudet. Lisäksi johtamispaineita luovat alihankkijoiden asiakkaille kustomoimat 

materiaalit. 

 

Valmistajat ostavat Suomessa toimiville tuotantolaitoksilleen alihankintamateriaalia edelleen 

paljon suomalaisilta alihankkijoita. Esimerkiksi Ponssella on Suomessa vahva 

alihankkijaverkosto (Ali-Yrkkö, 2013). Kotimaisille alihankkijoille on kuitenkin asetettu 

viime vuosina huomattavia kustannussäästötavoitteita (esim. 20 % parissa vuodessa), minkä 

johdosta alihankkijoiden on täytynyt keskittyä erityisesti kustannustehokkuuden 

parantamiseen. Tässä kehityskykyisimmät alihankkijat ovat melko hyvin onnistuneet. 

Toisaalta valmistajat ovat kartoittaneet viimeisen vuosikymmenen aikana yhä enemmän myös 

low cost-vaihtoehtoja, minkä seurauksena erityisesti yksinkertaisempien osien alihankintaa on 

siirretty matalan kustannustason maihin. 

 

Suomalaiset alihankkijat ovat yleensä pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, jotka 

toimivat pääasiassa kotimaisilla markkinoilla. Näissä yrityksissä yrityksen johto ja omistus 

ovat usein saman henkilön käsissä, mikä mahdollistaa tarvittaessa riskin oton ja muutokset 

hyvin nopealla aikataululla. Alihankkijat ovatkin tyypillisesti joustavia, minkä seurauksena ne 

suoriutuvat ongelma- ja muutostilanteista sujuvasti. Yrityksillä on hyvin ohut 

organisaatiorakenne, minkä johdosta kiinteät kustannukset ovat vähäisiä. Asiakkaita on 

yleensä melko vähän. Muutamat tärkeimmät asiakkaat saattavat muodostaa jopa 80-90 % 

liikevaihdosta. Ehkä suurimpana ongelmana suomalaisessa alihankintakentässä on se, ettei 

alihankkijayrityksillä ole ollut riittävästi kasvu- ja kansainvälistymishalukkuutta. 

 

Valmistajan ja alihankkijan välinen toiminta on tyypillisesti sopimusalihankintaa, jossa 

alihankkija valmistaa asiakkaan piirustusten mukaan osia ja osakokoonpanoja toistuvalla 

pienerätuotannolla. Varsinkin pk-yrityksissä valmistuseräkoot ovat usein sekä valmistajilla 

että alihankkijoilla vain kymmeniä tai satoja kappaleita. Myös yhden kappaleen eräkokoja 

esiintyy. Pienten volyymien takia kysyntä on yleensä epävarmaa. Alihankkijat valmistavat 

pienen volyymin, epävarman kysynnän, korkeiden kustannusten ja/tai lyhyemmän läpäisyajan 

materiaaleja tyypillisesti asiakastilausta vastaan. Tilausohjautuvan toiminnan seurauksena 
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alihankkijat muodostavat valmistajille yleensä läpäisyajaltaan pisimmät toimitusketjut, joten 

alihankkijoiden toimitusajoilla on merkittävä vaikutus valmistajien toimitusaikoihin omille 

asiakkailleen. Tasaisen kysynnän, matalan kustannusten ja/tai pitkän läpäisyajan materiaalit 

valmistetaan yleensä varasto-ohjautuvasti. Näissäkin materiaaleissa tuotantoerät voivat olla 

melko pieniä. Loppuasiakkaiden toimitusaikavaatimusten nopeutuessa alihankkijoiden on 

täytynyt siirtyä yhä enemmän tilausohjautuvasta valmistuksesta varasto-ohjautuvaan 

valmistukseen. Myös muita läpäisyaikoja lyhentäviä ratkaisuja tarvitaan alihankkijoilta 

tulevaisuudessa yhä enemmän. Sama koskee myös valmistajia. 

 

Vaikka suomalaisessa teknologiateollisuudessa on arvostettu pitkiä, jopa vuosikymmeniä 

kestäviä, kumppanuuksia, niin yritysten välinen strateginen yhteistyö on vielä melko tuore 

asia. Valmistajat ovat käyttäneet alihankinnassaan paljon yhden hankintalähteen strategiaa, 

mikä kertoo vahvasta luottamuksesta alihankkijoidensa suuntaan. Lisäksi monet valmistajat 

ovat ulkoistaneet osien ja osakokoonpanojen valmistusta alihankkijoilleen siten, että ovat 

samalla luopuneet niiden valmistamiseen tarvittavasta teknologiasta ja osaamisesta. Tässä 

tapauksessa alihankintaa ei käytetä ainoastaan tasaamaan kysyntäpiikkejä. Strateginen 

kehitysyhteistyö on kuitenkin ollut tähän verrattuna vähäistä. Siihen on alettu keskittyä vasta 

viimevuosien aikana. Tämän seurauksena yritysten välinen yhteistyörajapinta on leventynyt. 

Yhteistyö on muuttunut perinteisestä ostaja-myyjä-suhteesta eri funktioiden väliseksi 

yhteistyöksi, mikä mahdollistaa yhä laajempien kokonaisuuksien kehittämisen yhdessä. 

Samaan aikaan valmistajat ovat pyrkineet vähentämään alihankkijamääriään ja keskittymään 

avainkumppaneihinsa, joilta odotetaan yhä suurempien kokonaisuuksien toimittamista. 

Lisäksi valmistajat odottavat näiltä yrityksiltä vahvaa tuotekehitys ja -suunnitteluosaamista. 

Suomalaisten alihankkijoiden pieni koko ja kehitysosaamisen vajeet ovat viivästyttäneet näitä 

pyrkimyksiä, minkä takia valmistajilla on säilynyt selkeä päävastuu kehitystoiminnasta. 

 

Yksi strategisen yhteistyön alue on siis keskittyminen yritysten välisiin prosessirajapintoihin. 

Kun suorituskyvyn parantamisen keinot loppuvat yhden yrityksen sisällä, niin seuraava askel 

on etsiä keinoja yhdessä kumppaneiden kanssa. Valmistajien ja alihankkijoiden välisissä 

rajapinnoissa on kuitenkin yllättävän vähän vakioituja yhteistyökäytäntöjä, mikä koetaan 

samaan aikaan hyväksi ja huonoksi asiaksi. Toisaalta vakioitujen käytäntöjen vähäisyyden 

koetaan parantavan joustavuutta, mutta toisaalta se heikentää tehokkuutta. Tässä väitöstyössä 
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käsiteltävä kysyntä-toimitusketjun synkronointi on hyvä esimerkki vakioitujen käytäntöjen 

puuttumisesta yritysten välillä. Päätöksentekovastuita on jaettu kumppaneiden kesken ja myös 

informaatiota vaihdetaan yleensä hyvin yritysten välillä, mutta päätöksentekoprosessien 

synkronoinnissa on kehitettävää (Hietajärvi et al., 2009). Tätä problematiikkaa tarkastellaan 

seuraavaksi empiirisen tutkimuksen avulla. 

 

4.2 Kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin empiirinen tutkimus 

 

Empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin synkronointia valmistajan ja alihankkijan välisessä 

kysyntä-toimitusketjussa, jossa päätöksentekovastuut olivat jakautuneet yritysten välille. 

Tutkimuksessa keskityttiin niihin yhteistyöprosesseihin, joissa yhden yrityksen tekemät 

päätökset vaikuttivat kumppanin toimintaan. Tämän johdosta kumppanit jakoivat tekemistään 

päätöksistään informaatiota toisilleen. Empiirisen tutkimuksen ydin ei kuitenkaan ollut 

hajautuneessa päätöksenteossa eikä informaation jakamisessa, vaan nämä kaksi elementtiä 

sitovassa päätöksenteon synkronoinnissa sekä joustavuudessa ja informaation 

laatudimensioissa. Kappaleessa esitetään empiirisen tutkimusdatan avulla luodut 

synkronointikuvaukset, joissa keskitytään edellä mainittuihin kolmeen teemaan. 

 

Empiiristä dataa kerättiin 11 valmistajalta ja 13 alihankkijalta. Haastatellut yritykset ja 

henkilöt sekä haastattelujen ajankohdat on esitetty Liitteessä 2. Tutkimusdata kerättiin 

pääasiassa aikavälillä 2007-2010. Kahdessa valmistaja-alihankkijasuhteessa data kerättiin jo 

vuosina 2003 ja 2004. Tuohon aikaan tutkijalla ei ollut vielä mitään tietoa tulevasta 

synkronointi-ilmiön tutkimuksesta, mutta silloin kerätty rikas empiirinen aineisto mahdollisti 

synkronointikuvausten tekemisen jälkikäteen. 

 

Empiirisen aineiston käsittely on jaettu DVP-DPP- ja SVP-SIPP-tutkimustapauksiin, joiden 

alla synkronointikuvaukset esitetään embedded design-kohtaisesti kappaleessa 4.2. 

Tarkastelun rakenne on seuraava: 

1. DVP-DPP-tutkimustapaus, jonka embedded designit ovat: 

 Tilausta edeltävä kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

 Tilauksen jälkeinen kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

 Toimittajapään joustojen synkronointi kysynnän epävarmuuksien kanssa 
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2. SVP-SIPP-tutkimustapaus, jonka embedded designit ovat: 

 Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen 

 Asiakaspään joustojen synkronointi tarjonnan epävarmuuksien kanssa 

 

Jokaista luotua synkronointikuvausta peilataan kuvauksen esittämisen jälkeen teoreettisesti 

asetettuihin embedded designeihin. Teoreettisten mallien todentamisen lisäksi tällä tavalla 

löydetään päivitysehdotuksia embedded designeihin ja niiden kautta DVP-DPP- ja SVP-SIPP-

malleihin. 

 

Empiirisen tutkimuksen tavoite oli arvioida teoreettisten synkronointimalliehdotusten 

toimintaa analyyttisesti yleistäen. Tarkastelluista valmistaja-alihankkijasuhteista löytyi useita 

samanlaisia tai hyvin samankaltaisia synkronointikäytäntöjä. Kappaleissa 4.2.1 ja 4.2.2 

esitetään synkronointikuvausten muodossa ainoastaan monipuolisimmat ja kiinnostavimmat 

löydetyt käytännöt. Toisaalta kuvauksissa pyritään tuomaan esille toisiaan täydentäviä 

käytäntöjä, jotta saataisiin luotua mahdollisimman kattava kokonaiskuva synkronoinnista. 

Tässä yhteydessä on tärkeää mainita, että jokaisesta tutkitusta valmistaja-

alihankkijakombinaatiosta kerättiin dataa sellaisista synkronointikäytännöistä, jotka toistuivat 

yleisimmin eri alihankkijoiden suuntaan. Tyypillisesti valmistaja käytti samoja käytäntöjä eri 

alihankkijoidensa kanssa, joten yhtäkin alihankkijaa haastattelemalla oli mahdollista saada 

hyvä kuva koko verkostossa käytössä olevista käytännöistä. Haastateltaviksi alihankkijoiksi 

valittiin sellaiset yritykset, joilla käytti mahdollisimman monipuolisesti erilaisia 

synkronointikäytäntöjä kyseisen verkoston valmistajan kanssa. 

 

4.2.1 DVP-DPP-malliin liittyvät empiiriset synkronointikuvaukset ja peilaukset teoriaan 

 

Tässä kappaleessa esitetään empiirisiä synkronointikuvauksia, jotka liittyvät DVP-DPP-

tutkimustapauksen embedded designeihin eli tilausta edeltävään kysyntätietoon ja sen 

hyödyntämiseen, tilauksen jälkeiseen kysyntätietoon ja sen hyödyntämiseen, sekä 

toimittajapään joustojen synkronointiin kysynnän epävarmuuksien kanssa. 
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4.2.1.1 Tilausta edeltävä kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

 

Synkronointikuvaus 1 

Tässä esimerkissä valmistava yritys toimitti asiakkailleen sadoista euroista muutamiin 

tuhansiin euroihin maksavia teollisuuskoneita. Vuosittaiset kokonaismyyntivolyymit liikkuvat 

kymmenissä tuhansissa koneissa. Tutkittu alihankkija toimitti erilaisia osia ja 

osakokoonpanoja valmistajalle ja oli yksi suurivolyymisimmista valmistajan toimittajista. 

Tässä esimerkissä tärkeimpänä synkronointihaasteena olivat toimitusajan lyhentämispaineet, 

ennustevirheet ja riskinjakokäytäntöjen puuttuminen. Tilausta edeltävänä kysyntätietona 

tarkasteltiin valmistajan luomaa kysyntäennustetta. Tilauksena/kotiinkutsuna toimi 

valmistajan jäädyttämä tuotantosuunnitelma. Nämä kaksi pistettä ovat tämän esimerkin 

tärkeimmät DVP:t. Alihankkija teki saamansa kysyntätiedon perusteella valmistukseen ja 

toimitukseen liittyviä päätöksiä (DPP:t). Kuvassa 16 on havainnollistettu valmistaja-

alihankkijaparin toimintaa DVP- DPP-kaavion avulla. 
 

 

Kuva 16. Tuotanto- ja toimitus-DPP:t. 

 

Alihankkija oli aikaisemmin valmistanut tilausohjautuvasti eniten kustannuksia sitovat ja 

epävarman kysynnän omaavat materiaalit. Toimitusajan lyhentämispaineiden seurauksena 

alihankkijan täytyi alkaa valmistamaan myös näitä materiaaleja ennusteen perusteella 

varastoon. Asiakkaan ennustetta (DVP1) vastaava DPP sijoittui alihankkijan keskeneräisen 

tuotannon (WIP = work in process) varastoon (DPP 1a) tai raakamateriaalivarastoon (DPP 1b) 

riippuen tilatusta materiaalista. Monimutkaisemmassa materiaalissa DPP sijaitsi yleensä WIP-

varastossa.  Siten  alihankkijalla  oli  yhtä  asiakkaan  ennuste-DVP:tä  kohden  useita  DPP:ja.  

Näistä DPP:eistä käytetään nimeä tuotanto-DPP:t, koska ne sijaitsevat alihankkijan 

prosessissa eri paikassa kuin toimitus-DPP. Valmistajan lukitessa tuotantosuunnitelmansa 
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siltä lähti materiaalien kotiinkutsut alihankkijalle, minkä jälkeen alihankkijalla oli aikaa pari 

arkipäivää materiaalin toimittamiseen. Tämä tarkoitti käytännössä materiaalin toimitusta 

alihankkijan lähtövarastosta. Alihankkijan toimituspäätöksessä on kyseessä toimitus-DPP 

(kuvassa DPP2).  

 

Varastointiriski oli tutkimusdatan keruuhetkellä alihankkijalla eli valmistajalla ei ollut 

ostositoumusta alihankkijoiden varastoon valmistamaan materiaaliin. Keskustelut olivat 

kuitenkin käynnissä ostositoumuksen käyttöön ottamisesta, jonka jälkeen valmistavan 

yrityksen tulisi maksaa alihankkijalle materiaali tietyn ajan kuluessa – oli sille tarvetta tai ei. 

Tämä tarkoittaisi sitä, että valmistaja käyttäisi ennustetta tilauksena, jolloin kysyntätieto 

muuttuisi alihankkijan näkökulmasta epävarmasta varmaksi. Koska tässä tapauksessa 

valmistava yritys varaisi alihankkijan materiaalin itselleen, niin käsitteellisesti ennusteen 

sijasta tulisi puhua suunnitelmasta (Moon et al., 2000). Hukkatyön riski oli toteutunut 

alihankkijalla hyvin harvoin historiassa, sillä lähes poikkeuksetta valmistaja tilasi varastoon 

valmistetut materiaalit jollakin ajanhetkellä. Sen sijaan varaston pääomariski oli kokonaan 

alihankkijalla. Tämän takia alihankkija oli turhautunut valmistajan ennustevirheisiin, mitä 

kuvaa hyvin seuraava kommentti: ”Se olisi vielä ok, jos ennusteet heittelehtisivät 

johdonmukaisesti, mutta kun ne poukkoilevat päättömästi eri suuntiin, niin pakkohan siinä on 

nostaa kädet pystyyn”.  

 

Tutkimusdatan keruu tapahtui poikkeuksellisen kovan kysynnän kasvun aikana vuonna 2007, 

jolloin ennustaminen oli erityisen haastavaa. Jatkuvien suurten ennustevirheiden seurauksena 

alihankkija oli alkanut ennustaa myös itse. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ennuste-DVP 

ei sijainnutkaan enää asiakkaan kysyntäketjussa, vaan alihankkijan omassa 

ennustamisprosessissa (kuva 17). Lähtötietona alihankkijan tekemään ennusteeseen toimivat 

asiakkaan ennuste (DVP 1), asiakkaan tilaushistoria (DVP 2) sekä alihankkijan oma näkemys 

yleiseen markkinatilanteeseen (DVP 3). Tämä toimii esimerkkinä siitä, että alihankkija voi 

hyödyntää yhdessä DPP:ssään erilaista kysyntätietoa. Toisaalta esitetty tilanne kuvaa myös 

sitä, että alihankkija voi käyttää asiakkaalta saamaansa kysyntätietoa materiaalivirtapäätösten 

lisäksi myös muuhun päätöksentekoon – tässä tapauksessa oman ennusteen tekemiseen. 

Huomionarvoista on myös se, että alihankkijan ennusteen tekeminen toimii ensin DPP:nä, 

mutta muuttuu sen jälkeen DVP:ksi omalle valmistustoiminnalle. 
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Kuva 17. Erilaisen kysyntätiedon yhdistely ja hyödyntäminen. 

 

Synkronointikuvaus 1 - Teoria vs. käytäntö 

Käytännön löydöt tukivat asetettua teoreettista mallia seuraavasti:  

 Alihankkijan käyttäessä ennustetta valmistuspäätöksenteossaan ja 

tuotannonsuunnittelusta saamaansa kotiinkutsua toimituspäätöksenteossaan samaan 

materiaalivirtaan liittyi kaksi eri DPP:tä (ns. tuotanto- ja toimitus-DPP:t).  

 Alihankkija hyödynsi yhdessä DPP:ssään erilaista asiakkaan kysyntäketjusta (ja myös 

sen ulkopuolelta) saamaansa kysyntätietoa. 

 Kun alihankkija päätti valmistaa materiaalin valmistajan ennusteen perusteella, niin 

kyseessä oli tilausta edeltävä kysyntätieto. Tällöin riskin epävarmuudesta kantoi 

alihankkija. Mikäli valmistajan ennuste toimisi ostositoumuksena, niin tällöin 

kyseessä ei olisi tilausta edeltävä kysyntätieto vaan tilaus. Tässä tapauksessa 

valmistaja kantaisi riskin kysynnän epävarmuudesta. On olemassa myös näiden 

kahden toimintatavan välimuoto - yritysten välinen lunastussopimus, jolloin riski 

jaetaan valmisajan ja alihankkijan kesken. Tällöin valmistaja sitoutuu ostamaan 

alihankkijan valmistaman materiaalin sovitun ajan kuluessa, vaikka materiaalille ei 

olisi vielä sillä hetkellä tarvetta. Sovitun lunastusajan sisällä sitoutuneen pääoman 

riski on alihankkijalla, ellei toisin ole sovittu. Tässä välimuodossa on käsitteellisesti 

kyse tilausta edeltävästä kysyntätiedosta riskin jakaantuessa yritysten välillä. 

 

DPP  

DVP  

Alihankkijan toimitusketju 
 

DVP 1  

DPP  

    Alihankkijan kysyntäketju 
 

    DVP 2 
       Tuotantosuunnitelma       Tuotantoennuste 

                       Ennustaminen 
Valmistajan kysyntäketju 

   Tilaus 

Tarkemmin ottaen 
tilaushistoria 

 

                           Valmistus 

Yleinen markkinatilanne (DVP 3) 
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Synkronointikuvauksesta 1 löytyi erikoistapaus, jossa alihankkija hyödynsi valmistajalta 

saamaansa kysyntätietoa (ennuste) oman kysyntätiedon (ennuste) luomisessa – ei siis suoraan 

materiaalivirtaa koskevissa päätöksissä. Tällaista erikoistilannetta tutkija ei ollut huomioinut 

teoreettisia malleja luodessaan, vaikkakin DVP-DPP-malliehdotuksessa huomioitiin 

kysyntätiedon hyödyntäminen eri tavoilla. Tähän erikoistapaukseen liittyi myös 

jatkoprosessin kannalta huomionarvoinen asia. Kun alihankkija alkoi hyödyntää ennustetta 

oman materiaalivirtansa ohjaamisessa, niin ensisijaisena kysyntäketjuna toimikin valmistajan 

kysyntäketjun sijasta alihankkijan oma kysyntäketju. DVP:n vastinpareina toimivat 

alihankkijan toimitusketjussa sijaitsevat DPP:t. 

 

Synkronointikuvaus 2 

Tässä valmistaja-alihankkijaesimerkissä olivat tarkastelun kohteena muutamia tuhansia euroja 

maksavat lopputuotteet. Tuoteryhmän kokonaisvuosimyynti oli pari tuhatta kappaletta. 

Suurivolyymisimmat ja säännöllisesti kysytyt tuotteet valmistaja valmisti varasto-ohjautuvasti 

ja loput tilausohjautuvasti. Alihankkija toimitti näihin tuotteisiin melko matalan kustannuksen 

mekaniikkaosia. Tässä esimerkissä olennaisimpana synkronointihaasteena olivat suurten 

kysyntävaihtelujen aiheuttamat jatkuvat ennustemuutokset, joita alihankkija ei pystynyt 

omassa päätösprosessissaan hyödyntämään.  Tätä esimerkkiä on havainnollistettu DVP-DPP-

kaaviona kuvassa 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Ennustemuutosten vaikutus toimitusketjupäätöksentekoon. 

 

Valmistaja ohjasi tulovarastoaan min-max-rajoilla (DVP 1) ja alihankkija teki päätökset 

toimituksista (DPP 1) saamansa varastotasotiedon avulla. Valmistaja sääti varaston min-max-

rajoja kuukausittain kysyntäennusteensa perusteella. Kysyntäennuste ulottui kolmen 

DPP 2 DPP 1 

DVP 2  DVP 1 

Ennuste-
päivityksiä 

  Varaston kulutus    Kysyntäennuste 

                          Valmistus Lähtövarasto Asiakkaan kysyntäketju 

Alihankkijan toimitusketju 
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kuukauden päähän ja myös se päivitettiin kuukauden välein. Alihankkija käytti valmistajalta 

saamaansa ennustetietoa (DVP 2) omissa valmistuspäätöksissään (DPP 2). Sovituista 

päivitysaikataulusta huolimatta valmistaja päivitti ennustetta useita kertoja kuukaudessa. 

Alihankkija ei pysynyt omassa päätöksenteossaan mukana näissä muutoksissa. Alihankkijan 

edustajan näkemys kuvaa tilannetta hyvin: ”Eihän siitä mitään tule, kun ennustepäivityksiä 

tippuu milloin sattuu. On vaikeaa kiinnittää valmistuspäätöstä mihinkään ennusteversoon. 

Läheskään kaikkia ennustemuutoksia en edes katso, koska se on hidasta hommaa vaikean 

tulkinnan takia”. Viimeinen kommentti tiedon vaikeasta tulkittavuudesta on informaation 

laatuun liittyvä dimensio, jota ei kuitenkaan otettu mukaan tutkimuksessa tarkasteltavaksi 

laatudimensioksi. Mikäli informaation tulkittavuusdimensio korostuu monissa empiirisissä 

synkronointikuvauksissa, niin se voidaan liittää mukaan lopulliseen malliin. 

 

Tämä synkronointikuvaus on hyvä esimerkki siitä, että liian usein päivitetty ja jaettu 

informaatio voi olla vahingollista toimitusketjulle. Alihankkijan edustaja kertoi, että 

ennusteen lähettämisen frekvenssi tulisi synkronoida heidän päätöksentekoprosessin kanssa. 

Toisena vaihtoehtona olisi alihankkijan suunnittelusyklin lyhentäminen. Lopuksi hän 

mainitsi: ”Pitäisi katsoa yhdessä läpi, mikä olisi kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu. 

Nykyinen täysin hallitsematon tilanne ei voi olla kenenkään etu”. Tutkimustiedon 

keruuhetkellä tässä valmistaja-alihankkijaparissa oltiin ottamassa käyttöön 

kaupintavarastoratkaisua, jossa maksu tulisi alihankkijan kassaan vasta materiaalin käyttöön 

oton jälkeen. Tämä luonnollisesti lisäsi entisestään alihankkijan harmitusta, kun valmistaja oli 

aikeissa siirtää kysynnän epävarmuus kokonaan alihankkijalle. 

 

Synkronointikuvaus 2 - Teoria vs. käytäntö 

Tämä kuvaus tuo hyvin esille teoreettisessa mallissa esiin nostetun muutostilanteiden 

johtamisen tärkeyden synkronoinnissa. Kysynnän muutostiedon jakaminen on turhaa tai jopa 

haitallista, mikäli vastaanottaja ei kykene hyödyntämään sitä omassa päätöksenteossaan ja 

toiminnassaan. Häilyvä DVP ei ole alihankkijan näkökulmasta hyvä ratkaisu. 

Muutosfrekvensseistä tulisi sopia yhdessä. 
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Synkronointikuvaus 3  

Tämä esimerkki liittyy alihankkijan ottamaan riskiin yrityksen valmistaessa suuria 

tuotantoeriä asiakkaalleen varasto-ohjautuvasti. Sinänsä suunnitelmallisesti toteutettu varasto-

ohjautuva tuotanto oli alihankkijalle kilpailutekijä, koska tällä tavalla yritys saavutti 

kustannustehokkaan toiminnan pienten asetuskustannusten ja korkean kapasiteetin 

käyttöasteen ansiosta. Suurten tuotantoerien valmistamista puolsi myös valmistuksessa 

käytettävä muoviraaka-aine, jota kannatti ostaa suurissa erissä, mutta nopean pilaantumisen 

takia se täytyi käyttää nopeasti. Tutkittu valmistaja lupasi sopimuksen mukaan ostaa kahden 

viikon riittoa vastaavan alihankkijan lähtövaraston. Käytännössä alihankkija kuitenkin 

valmisti volyyminimikkeitä tätä riittoa huomattavasti suurempia eriä - joissakin nimikkeissä 

jopa koko vuoden asiakastarpeen. Nämä kahden viikon riittoa suuremmat varastot olivat 

alihankkijan riskillä. 

 

Tuotantoeräkokojen määritys perustui asiakkaalta saatuun ennusteeseen sekä alihankkijan 

tekemään omaan ennusteeseen. Tämä toimintamalli oli toiminut muuten hyvin, mutta 

asiakkaan lisääntyneet tuotemuutokset olivat alkaneet nakertaa alihankkijan kannattavuutta. 

Asiakkaan ennakkoon ilmoittamatta jääneet tuotemuutokset jättivät alihankkijalle varasto-

ohjautuvasti valmistettua materiaalia käteen. Pahimmillaan hävikkiä oli syntynyt lähes 

vuoden tarpeen verran. Alihankkijan edustaja ilmaisi asian seuraavasti: ”Aivan varmasti 

asiakas tietää ainakin 3-6 kuukautta etukäteen tulevat tuotemuutokset. Jostain syystä niistä ei 

vain meille asti tietoa tipu, vaikka olemme asiasta huomauttaneet”. Tämä esimerkki osoittaa, 

että alihankkijat tarvitsevat ennakkotietoa myös asiakkaiden tuotekehityspäätöksistä. 

 

Synkronointikuvaus 3 - Teoria vs. käytäntö 

Sinänsä tuotekehityksen synkronointitarpeet oli rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä 

esimerkissä ei kuitenkaan ollut kyse varsinaisesta tuotekehitysyhteistyöstä, vaan valmistajan 

tuotekehityksen vaikutuksesta alihankkijan taktiseen ja operatiiviseen toimintaan. Tätä ei 

osattu huomioida teoreettista mallia luotaessa. Teoreettisten mallien näkökulmasta tässä on 

kyseessä tilausta edeltävä kysyntätieto. 
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Synkronointikuvaus 4 

Tässä valmistaja-alihankkijasuhteessa tarkastelun kohteena oli uusi konfiguroitava tuote, 

jonka markkinat olivat tutkimushetkellä vasta kehittymässä. Toimitettujen ratkaisujen hinnat 

vaihtelivat kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin. Toimitusmäärät olivat pienet – ainoastaan 

parikymmentä toimitusta vuodessa, mikä teki kysynnän ennustamisesta haastavaa. Tämän 

johdosta ongelmia ilmeni materiaalien saatavuudessa. Valmistaja konfiguroi tuotteet sekä 

valmisti osan moduuleista. Tarkasteltu alihankkija valmisti tiettyjä moduuleita. Suuren 

epävarmuuden ja huomattavia kustannuksia sitoneiden moduulien takia valmistaja ja 

alihankkija eivät olisi halunneet valmistaa moduuleita ennusteen perusteella. Toisaalta 

loppuasiakkaiden toimitusaikavaatimukset, noin kaksi kuukautta, pakottivat toimimaan tällä 

tavalla. Valmistukseen ja hankintaan tästä ajasta jäi noin kuukausi suunnittelun, kuljetuksen ja 

asennuksen vaadittua toisen kuukauden. Valmistaja ja alihankkija valmistivat eniten kysyttyjä 

moduuleja varastoon. Näiden moduulien osalta kyse oli lähinnä varastokustannusriskistä, sillä 

yleensä moduulit saatiin toimitettua jollekin asiakkaalle parin kuukauden aikajänteellä. 

Harvemmin kysytyt moduulit sekä niiden arvokkaimmat osat valmistettiin tilausohjautuvasti. 

Erikoisimpia moduuleita toimitettiin vain muutamia kappaleita vuodessa tai ei välttämättä 

yhtään, joten niiden määrän ennustaminen historiatiedon perusteella oli mahdotonta. 

Valmistava yritys kantoi tämän riksin. Kuvassa 19 on havainnollistettu tätä 

synkronointiesimerkkiä. 

 

Kuva 19. Valmistajalla riski epävarmasta kysynnästä. 

 

Valmistava yritys oli ratkaissut edellä kuvatun haasteen ns. prospektien avulla. Prospektit 

olivat asiakastarjouksia, joiden läpimenon myyjät arvioivat suureksi. Historiatiedon 

perusteella noin 85 % prospekteista johti tilauksiin. Tarjousten muuttamiseen prospekteiksi 
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vaikuttivat myyntiprosessin aikana tapahtunut asiakasyhteydenpito, historiatieto ja 

myyntibudjetti. Prospektitilaan siirryttäessä (kuvassa 19 DVP 2) valmistajayritys ja 

alihankkija aloittivat valmistuksen (DPP 2), jotta loppuasiakkaan toimitusaikavaatimukseen 

voitaisiin vastata. Alihankkijalla ja valmistajalla DPP 2 sijaitsi eri moduuleissa eri 

prosessikohdissa (moduulikokoonpano, osavalmistus tai hankinta) sen mukaan, mikä oli 

kunkin moduulin valmistuksen ja hankinnan yhteenlaskettu läpäisyaika. Prospektien 

perusteella toimittaessa valmistajayritys kantoi riskin eli yritys maksoi alihankkijalle moduulit 

huolimatta siitä, tuliko prospektista lopulta kauppa vai ei. Siten tässä esimerkissä kysyntä 

näkyi alihankkijalle varmana, vaikka valmistajayritykselle kysyntä oli edelleen epävarmaa.  

 

Valmistaja muokkasi kuukausittain varasto-ohjautuvasti valmistettujen moduulien ja osien 

tulovaraston (DVP 3) ohjausparametreja ennusteidensa perusteella. Alihankkija toimitti nämä 

materiaalit käytännössä lähtövarastostaan (DPP 3). Alihankkijan varasto-ohjautuvasti 

valmistamien materiaalien valmistuspäätökset (DPP 1) perustuivat melko pitkälle valmistajan 

ennusteisiin (DVP 1), joissa oli huomattavaa epäluotettavuutta. Lisäksi varastopuskurit oli 

pudotettu valmistajalla ja alihankkijalla minimiin, minkä seurauksena syntyi jatkuvasti 

materiaalin saatavuusongelmia. Nämä aiheuttivat valmistajan ja alihankkijan tuotantoon 

huomattavia lisäkustannuksia ylitöiden ja muiden työjärjestelyjen muodossa. 

Loppuasiakkaille luvatut toimitusajat saatiin kuitenkin pitämään aikapuskureiden ja 

työjärjestelyjen avulla. Tämä kuitenkin heikensi toiminnan kannattavuutta. 

 

Synkronointikuvaus 4 - Teoria vs. käytäntö 

Edellä kuvattu esimerkki oli samankaltainen esimerkin 1 kanssa. Tässä esimerkissä oli 

kuitenkin selkeämmin määritelty, missä vaiheessa tuotanto käynnistetään ennen 

loppuasiakkaalta saatua tilausta. Suurin ero esimerkkien 1 ja 4 välillä oli siinä, että 

esimerkissä 1 kysyntäennuste perustui ennen kaikkea historiatietoon, kun taas tässä 

esimerkissä myyjien näkemykset kauppojen saamisen todennäköisyyksistä olivat 

merkittävässä roolissa. Myyjien kokemuksella oli luonnollisesti merkitystä kaupan saamisen 

todennäköisyydessä, mikä on myös yhdenlaista historiatietoa. Lisäksi tässä esimerkissä riski 

materiaalin jäämisestä käsiin oli huomattavasti suurempaa kuin esimerkissä 1. Kummassakin 

esimerkissä ennusteen luotettavuudella oli joka tapauksessa olennainen merkitys 

toimitusketjupäätöksentekoon. Tämä vastaa teoreettisessa mallissa esitettyä kysyntätiedon 
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luotettavuusdimensiota. Lisäksi tämä esimerkki havainnollisti sen, että epävarma kysyntä voi 

olla alihankkijalle varmaa kysyntää valmistajan ottaessa riskin epävarmuudesta itselleen. 

Tällöin tilausta edeltävä kysyntätieto muuttuu tilaukseen liittyväksi kysyntätiedoksi 

alihankkijan näkökulmasta. 

 

Synkronointikuvaus 5 

Kysynnän ennakkotiedon jakaminen on hankalaa sellaisista alihankintanimikkeistä (esim. 

asiakaskohtaisesti räätälöidyt kiinnittimet), jotka eivät ole mukana tuoterakenteissa. Yleensä 

tällaiset nimikkeet ovat arvoltaan ja myös kooltaan melko pieniä, mutta volyymi voi olla 

suuri. Tämän tyylisten nimikkeiden tilauksissa ja täydennyksessä hyödynnetään yleensä ns. 

hyllypalvelumallia, kuten tämänkin esimerkin valmistaja ja alihankkija käyttivät. 

Hyllypalvelussa oli määritelty vakiotoimituspäivät, joina hyllyttäjä kävi täydentämässä 

materiaalia varastohyllyihin samalla tarkastaen tulevat täydennystarpeet. DVP 1 sijaitsi tässä 

tapauksessa materiaalin kulutuksessa, asiakkaan tulovarastossa. Suurikokoisemman 

materiaalin osalta valmistaja oli asettanut tuotantolaitokseensa web-kameroita, joiden kautta 

alihankkija sai tiedon täydennystarpeista. Pienikokoisessa materiaalissa tällainen ratkaisu ei 

toiminut. Lisäksi valmistaja oli miettinyt pienikokoisten lippujen asettamista hyllypaikoille, 

joka toimisi paitsi pienikokoisen materiaalin osalta tilauspisteenä, niin myös merkkinä 

normaalia nopeammasta materiaalikulutuksesta. Materiaalin menekin ollessa normaalia 

suurempaa tuotantohenkilöstö voisi nostaa lipun pystyyn, mikä näkyisi web-kameran kautta 

alihankkijalle normaalia suurempana täydennystarpeena. Tätä ei kuitenkaan ollut toteutettu, 

vaan yritys jakoi alihankkijalleen tuotantohenkilöstönsä lomakalenterin sekä yli- ja 

viikonlopputyösuunnitelman. Työntekijämäärällä oli selkeä korrelaatio kyseisten nimikkeiden 

kulutukseen, joten saadun tiedon avulla alihankkija toimitti normaalia suurempia 

täydennyksiä. DVP 2 sijaitsi tässä tapauksessa valmistajan henkilöresurssisuunnittelussa. 

 

Synkronointikuvaus 5 - Teoria vs. käytäntö 

Tämän esimerkin voi sanoa olevan erikoistapaus tilausta edeltävästä kysyntätiedosta, koska 

mitattavana määreenä oli perinteisen materiaalimäärän sijasta henkilömäärä. Toisin sanoen 

tuotannon suunnittelun sijasta henkilöresurssien suunnittelu antoi osviittaa tulevista 

materiaalitarpeista, mitä ei osattu ennakoida teoreettista malliehdotusta asetettaessa. 
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Teoreettiseen DVP-DPP-malliin peilaten tämä esimerkki osoittaa, että samaan 

materiaalivirtaan voi liittyä useita, ja hyvinkin erilaisia, DVP:ja. 

 

Tilausta edeltävän kysyntätiedon jakaminen ja hyödyntäminen - Teoria vs. käytäntö-

yhteenveto  

Käytännön synkronointikuvaukset todensivat hyvin ”Tilausta edeltävän kysyntätiedon 

jakaminen ja hyödyntäminen”-embedded designia. Lisäksi empiirisen tiedon avulla löydettiin 

täydentäviä ja täsmentäviä näkökulmia teoreettiseen malliin – erityisesti erilaisista 

kysyntäinformaatiotyypeistä ja erilaisista kysyntätiedon hyödyntämistavoista. Erilaisista 

kysyntäinformaatiotyypeistä löytyivät esimerkkeinä kysyntätieto tuotekehityksestä ja 

henkilöresurssisuunnittelusta. Erilaisista kysyntätiedon hyödyntämistavoista toimi 

esimerkkinä DPP:n jakaminen tuotanto-DPP:iin ja toimitus-DPP:iin. Yksi kysyntätiedon 

hyödyntämistapa oli asiakkaan ennusteen käyttö alihankkijan oman ennusteen teossa. 

Alihankkija ei käyttänyt asiakkaan ennustetta suoraan oman materiaalivirtansa ohjaukseen, 

vaan yhtenä lähtötietona oman ennusteen tekemiseen. 

 

4.2.1.2 Tilauksen jälkeinen kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

 

Synkronointikuvaus 1 

Empiirinen tieto saatiin tähän esimerkkiin kymmeniä/muutamia satoja tuhansia euroja 

maksavia teollisuuden investointikoneita valmistavalta yritykseltä ja sen alihankkijalta. 

Valmistajan vuosittaiset kokonaismyyntivolyymit liikkuvat sadoissa koneissa. 

Tuotemallikohtaisesti myytiin vuoden aikana keskimäärin kymmeniä koneita. Suuri osa 

myytävistä koneista varioitiin loppuasiakkaille optioiden avulla. Tässä esimerkissä oli 

haasteena loppuasiakastilauksen jälkeiset tuote- ja aikataulumuutokset, joilla oli vaikutusta 

myös alihankkijan toimintaan. Kuvassa 20 on havainnollistettu DVP-DPP-mallin avulla 

tilauksen jälkeisen muutoksen synkronointia. DVP 1-DPP 1-pari kuvaa kysyntä-

toimitusketjun synkronointia materiaalivirran osalta ja DVP 2-DPP 2-pari palveluvirran 

osalta. 
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Kuva 20. Tilauksen jälkeisen muutoksen vaikutus alihankkijan toimintaan. 

 

Loppuasiakastarpeiden vaihduttua valmistaja joutui muuttamaan tilauksen jälkeen 

tuotespesifikaatioita ja jäädyttämäänsä tuotantosuunnitelmaa (kuvassa DVP 1 & 2). 

Loppuasiakkaiden tarvemuutokset liittyivät yleensä optiomuutoksiin tai tuotteen osittaiseen 

räätälöintitarpeeseen. Optiomuutoksissa toimitusaikaa ei yleensä pidennetty loppuasiakkaalle. 

Tämä aiheutti erityisesti alihankkijalle vaikeuksia, sillä tällöin tarvittiin yleensä uusia 

valmistustoimenpiteitä, kun alun perin valittu optio ei enää ollutkaan voimassa. Muutostiedon 

tullessa alihankkija oli saattanut jo ehtiä viimeistellä materiaalin aikaisemman optiovalinnan 

perusteella. Tuotannon tekeminen uudestaan vaati alihankkijalta luonnollisesti lisäaikaa. 

Alihankkijan normaalikapasiteetin ollessa kuormitettu vaadittu lisäaika oli irrotettava 

kapasiteettijoustoista, mikä tarkoitti yleensä viikonloppu- ja ylitöitä. Huomioitavaa on, että 

materiaalivirran osalta alihankkijan DPP:t sijaitsivat muutostilanteessa ennallaan – 

osakokoonpanosta/osista riippuen wip- tai raaka-ainevarastossa (DPP 1). Palveluvirran osalta 

kuitenkin tapahtui muutos alihankkijan joutuessa ottamaan käyttöönsä joustavaa 

valmistuskapasiteettia (DPP 2) pysyäkseen alkuperäisessä toimitusaikatavoitteessa. 

 

Asiakastarvemuutoksen oltua huomattava valmistaja poisti tuotteen kokonaan jäädytetystä 

tuotantosuunnitelmasta. Tällöin tuote odotutti seuraavaa tuotantosuunnitelman jäädytystä tai 

tuote siirrettiin tuotantolinjalta räätälöintisoluun. Tällaisessa tilanteessa valmistaja siirsi 

toimitusajankohtaa loppuasiakkaalle myöhemmäksi. Tämä tarkoitti myös alihankkijalle 

lisäaikaa vastata kysyntämuutokseen. Tästä huolimatta tilauksen jälkeisistä muutostöistä 

aiheutui lähes poikkeuksetta kiire, mikä sotki sekä alihankkijan että valmistajan toimintaa. 

 

DPP 1 

                Tulovarasto 

DPP 2 

Valmistajan kysyntäketju 

DVP 2 DVP 1  

Alihankkijan toimitusketju - materiaalivirta 

 Tuotantosuunnitelma    Muutos  Loppuasiakastilaus 

      Wip-varasto 

Alihankkijan toimitusketju - palveluvirta 
 

Valmistusjoustopäätös           Kapasiteettisuunn. 

Lähtövarasto 
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Räätälöintiä vaativissa muutostilanteissa valmistaja toteutti tuotesuunnittelun ja lähetti 

piirustukset alihankkijalle. Alihankkija ei yleensä osallistunut tuotesuunnitteluun, mutta 

joskus sen täytyi miettiä materiaali- ja valmistusmenetelmävalintoja uuteen osaan. Tällainen 

tilanne voisi vaatia alihankkijalle joustavan valmistuskapasiteetin lisäksi joustavaa 

suunnittelukapasiteettia. Tarkastellun alihankkijan tapauksessa tähän ei ollut tarvetta, koska 

suunnittelutyöt olivat melko pienimuotoisia. Huomattavasti todennäköisempää joustavan 

suunnittelukapasiteetin tarve on sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat aktiivisesti 

osasuunnitteluun valmistajan kanssa tai tekevät suunnittelun itse. Alihankkijan prosessissa 

valmistus- ja suunnittelujoustojen käyttöönotto (DPP 1 ja DPP 2) ovat erillisiä 

päätöksentekopisteitä, koska nämä joustotyypit vaativat yleensä eri henkilöstöä. Kumpikin 

kapasiteettijousto on siten etsittävä ja otettava käyttöön erikseen, mitä on havainnollistettu 

kuvassa 21. Kapasiteettijoustojen käyttöön saaminen vaatii yleensä aikaa, joten näiden 

joustojen hyödyntämiseksi tarvitaan kysyntätietoa riittävän ajoissa. Toimittajapään joustojen 

hyödyntämiseen liittyvää aikatekijää tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 4.2.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21. Synkronointi tilauksen jälkeisessä, räätälöintiä vaativassa, muutoksessa. 

 

Optiomuutostapaukseen verrattuna räätälöintitarvetilanteissa saattoivat muuttua myös 

materiaalivirran DPP:t, koska räätälöitävät osat saattavat vaatia sellaista materiaalia, jota 

alihankkijalla ei ollut lainkaan omassa varastossaan. Välttämättä edes hankintalähde ei ollut 

muutoksen ilmetessä tiedossa. 

 

Kaiken kaikkiaan sekä valmistaja että alihankkija näkivät tilauksen jälkeiset muutostilanteet 

hankalina. Valmistavan yrityksen edustaja kommentoi muutostilanteisiin liittyvää 

DPP 2 

DPP 1 

DVP  

Valmistajan kysyntäketju 

  Tuotantosuunn.  Muutos  Loppuasiakastilaus 

          Valmistuskapasiteetin suunnittelu 

        Alihankkijan toimitusketju - valmistusjoustot 

           Suunnittelukapasiteetin suunnittelu 

Alihankkijan toimitusketju - suunnittelujoustot 
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problematiikkaa osuvasti: ”Loppuasiakkailta tulevat tuotemuutokset ovat vaikeita. Toisaalta 

asiakkaat vaativat nopeita toimituksia, minkä takia tuotanto on aloitettava nopeasti. Toisaalta 

asiakastarpeet elävät vielä tilauksen jälkeen, mikä sotkee koko toimitusketjun toimintaa. 

Pitäisi vaan olla tiukempi asiakkaita kohtaan muutostilanteissa. Yksi myyjämme toimiikin 

näin ja kauppa käy silti kuin häkä.” Alihankkijan edustajan näkemys kuvaa myös hyvin 

tilannetta: ”Muutostyöt ovat meidän suunnasta käytännössä aina alihinnoiteltuja. Välttämättä 

ei saada edes mitään lisäkorvausta tehdystä extra-työstä. Ymmärrämme kyllä, että 

loppuasiakkaan suuntaan pitää joustaa. Tapa on kuitenkin väärä, koska se näkyy meidän 

katteissa”. 

 

Synkronointikuvaus 1 – Teoria vs. käytäntö 

Tämä esimerkki todensi hyvin ”tilauksen jälkeisen kysyntätiedon jakaminen ja 

hyödyntäminen”-embedded designia. Erityisesti esimerkki vahvisti sitä, että materiaali- ja 

palveluvirtoihin liittyvä päätöksenteko on hyvä erottaa toisistaan. Esimerkiksi 

materiaalivirran DPP saattaa pysyä tilauksen jälkeisissä muutoksissa entisellä paikallaan, 

mutta palveluvirran osalta voidaan tarvita uusia päätöksiä. Lisäksi esimerkki vahvisti sen, että 

toimittajapään joustot on tärkeää huomioida synkronoinnissa. Nämä joustot olisi hyvä jakaa 

valmistuksen ja suunnittelun joustoihin. 

 

Synkronointikuvaus 2 

Tässä kuvauksessa tarkastellaan samaa valmistaja-alihankkijasuhdetta kuin kappaleen 4.2.1.1 

synkronointikuvauksessa 4, mutta nyt tilauksen jälkeisen kysyntätiedon näkökulmasta. Koska 

loppuasiakkaiden kaikki tarpeet eivät olleet tilaushetkellä tiedossa, niin melko usein syntyi 

tarpeita tilauksen jälkeisille muutoksille. Muutospaineita lisäsi vielä se, että yleensä tuotanto 

aloitettiin prospektin perusteella eli ennen tilausta. Tätä synkronointiesimerkkiä on 

havainnollistettu DVP-DPP-mallin avulla kuvassa 22. 
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Kuva 22. Tilauksen jälkeinen aikataulutettu kysyntätieto. 

 

Loppuasiakas teki laitteistotilauksensa valmistajalta yleensä tilojensa suunnitteluvaiheessa 

(DVP 1). Asiakkaan vaatimat laitteisto-ominaisuudet olivat jo tuolloin melko hyvin tiedossa, 

mutta tilojen layout, tarvittava kapasiteetin määrä ja toimitusajankohta (eli milloin laitteisto 

voidaan asentaa uusiin tiloihin) olivat vielä yleensä epävarmoja. Todellinen tarve alkoi 

konkretisoitua asiakkaille vasta tilojen rakennustöiden sekä asennustöiden edistyessä. 

Tutkitun valmistajan laitteistot asennettiin kaikista laitteistoista lähes viimeisenä (kuvassa 22 

”ratkaisun asennus”). Asiakkailta saadun kysyntätiedon luotettavuus (liittyen erityisesti 

toimitusajankohtaan) ja tarkkuus (liittyen erityisesti kapasiteettitarpeeseen) parantuivat 

lähestyttäessä asennusvaiheen loppua (kuvassa DVP 2-6). Asiakkaat eivät kuitenkaan voineet 

viivästyttää tilaustaan sinne asti toimitusaikojen takia.  

 

Tässä esimerkissä on myös huomioitava, että loppuasiakkaat siirsivät tilauksessa sovittua 

toimitusajankohtaa lähes aina (n. 90 % toimituksista) 1-2 kuukautta myöhäisemmäksi tilojen 

rakentamisen viivästyttyä. Siirtoilmoituksen saatuaan valmistaja ja alihankkija olivat yleensä 

ehtineet jo valmistaa tarvittavat moduulit. Useimmissa tapauksissa moduulit varastoitiin 

loppuasiakkaan tiloissa ja kustannuksella asennusajankohtaan asti. Tässä mielessä 

valmistajalle ja alihankkijalle ei siten aiheutunut lisäkustannuksia. Sen sijaan tuotantokiire 

aiheutti lisäkustannuksia. Käytännössä kiiretöitä ei useimmissa toimituksissa olisi tarvittu 

asennusajankohdan siirtymisten takia. Mikäli toimitusketjulla olisi ollut 1-2 kuukauden 

siirtymän verran lisää toimitusaikaa käytettävissä, niin yrityksillä ei olisi ollut ongelmia 

vastata kysyntään. 
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Toinen ongelma koski loppuasiakkaiden tarvitsemien moduulien ja/tai niiden määrän 

muutoksia tilauksen jälkeen. Nämä muutostarpeet johtuivat yleensä tilan layoutin sekä 

kapasiteettitarpeiden muutoksista. Valmistava yritys hyväksyi asiakkailta tulleet muutokset 

yleensä ilman toimitusajan siirtämistä eteenpäin. Mikäli muutos koski varasto-ohjautuvasti 

valmistettuja moduuleja, niin silloin toimitusketjulle ei tavallisesti aiheutunut ongelmia. Sen 

sijaan tilausohjautuvasti valmistetuissa moduuleissa tilanne oli hankalampi, sillä tarvittavat 

uudet moduulit ja/tai moduulien muutostyöt täytyi tehdä kiiretöinä. Isommissa muutoksissa 

oli pakko venyttää toimitusaikaa loppuasiakkaille. 

 

Kuten edellä esitetty kuvaus osoittaa, niin tilauksen jälkeiset muutokset eivät olleet tässä 

valmistaja-alihankkijaparissa lainkaan hallinnassa. Muutostietoa tuli loppuasiakkailta täysin 

satunnaisina ajankohtina. Ratkaistakseen tämän ongelman valmistaja oli ottamassa käyttöön 

työkalun, jonka avulla loppuasiakkaille esitettäisiin aikataulut, milloin toimitusketjun 

yrityksillä tulisi olla käytettävissä tietty kysyntätieto. Loppuasiakkaille aikatalutettuja vaiheita 

(DVP:eitä) oli työkalussa viisi kappaletta, joissa tarkennettiin kysyntätietoa askel askeleelta 

lähestyttäessä tuotteen lähetysajankohtaa. Tarkennukset koskivat suurelta osin 

moduulivalintoja ja -määriä. DVP-tarkennusvaiheet sijoittuivat neljälle ensimmäiselle viikolle 

tilauksen saamisen jälkeen. Tämän ajanjakson aikana valmistaja teki suunnittelun sekä 

valmisti materiaalin yhdessä alihankkijoiden kanssa. Mikäli työkalun mukaista tietoa ei tule 

loppuasiakkailta sovittuina ajankohtina, niin loppuasiakkaille syntyy erilaisia hinnan ja 

toimitusajan muutosseuraamuksia. Työkalun toivottiin auttavan johtamaan paremmin 

loppuasiakaan kysyntäketjua ja siten tehostamaan toimitusketjun toimintaa. 

 

Tähän synkronointiesimerkkiin liittyi myös sellainen tilauksen jälkeisen kysyntätietoon 

liittyvä erikoistilanne, jossa valmistajan lähtövarastossa siirrettiin tietylle asiakkaalle 

korvamerkattuja moduuleita toiselle asiakkaalle. Tällä tavalla toimittiin tilanteissa, joissa 

ensisijaisen asiakkaan asennusajankohta viivästyi ja toisen asiakkaan toimituksella oli kiire. 

Moduulivaihdokset olivat mahdollisia luonnollisesti vain silloin, kun näille asiakkaille 

menevät moduulit vastasivat toisiaan. DPP:n osalta tämä tarkoittaa sitä, että valmistuksen 

yhteydessä tehty alkuperäinen materiaalin korvamerkkaus yhdelle asiakkaalle vaihtuikin 

toimitustilanteessa toiselle asiakkaalle. Tällainen toimintatapa liittyy kappaleessa 4.2.1.1 
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esitettyyn synkronointikuvaukseen 1, jossa esitettiin tarve jakaa DPP tuotanto- ja toimitus-

DPP:eihin. 

 

Synkronointikuvaus 2 – Teoria vs. käytäntö 

Synkronointiesimerkki toi konkreettisesti esille, että informaation ajoitus ei yksinään riitä 

synkronoinnissa tarkasteltavana informaation laatudimensiona. Teoreettisen DVP-DPP-

malliehdotuksen sisältämät informaation luotettavuus- ja tarkkuusdimensiot olivat tässä 

esimerkissä ratkaisevassa roolissa. Näihin dimensioihin liittyen asiakas oli kehittänyt 

työkalun, jonka avulla se voisi johtaa loppuasiakkaan kysyntäketjua muutosten 

vähentämiseksi ja siten stabilisoida myös alihankkijoiden toimintaa. Muutostilanteiden 

synkronoinnin tärkeys oli esillä jo teoreettisessa DVP-DPP-malliehdotuksessa, mutta se 

kytkettiin ennemminkin tilausta edeltävään kysyntätietoon (ennusteiden muutos) kuin 

tilauksen jälkeiseen tarkentuvaan DVP:hen, jossa jokaista tarkennus-DVP:tä vastasi 

toimitusketjussa oma DPP:nsä. 

 

Toisaalta tämä synkronointiesimerkki osoitti esimerkin 1:n tapaan sen, että miksi kahden 

toimitusketjuportaan huomioiminen ei riitä kysyntä-toimitusketjua synkronoitaessa. 

Molemmissa esimerkeissä loppuasiakkaiden toiminnalla oli merkittävä vaikutus siihen, miksi 

valmistaja joutui tekemään muutoksia tilauksiinsa omilta alihankkijoiltaan. Tässä väitöstyössä 

synkronoinnin tarkastelu rajattiin kuitenkin valmistajan ja alihankkijan väliseen 

synkronointiin. 

 

Synkronointikuvaus 3 

Tilauksen jälkeisestä, tuotannon etenemiseen perustuvasta, kysyntätiedosta löytyi yhdestä 

valmistaja-alihankkijasuhteesta mielenkiintoinen kokeilu, jota on havainnollistettu kuvassa 

23.  
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Kuva 23. Tilauksen jälkeistä kysyntätietoa asiakkaan tuotannosta. 

 

Alihankkija toimitti valmistajalle materiaalia pääasiassa tilausohjautuvasti. Valmistaja lähetti 

alihankkijalle kotiinkutsut tuotantosuunnitelman jäädyttämisen jälkeen (DVP 1). Kotiinkutsut 

saatuaan alihankkija sijoitti tarvittavat valmistuserät omaan tuotantosuunnitelmaansa (DPP 1). 

Valmistaja tarjosi alihankkijalleen näkyvyyden myös tuotantonsa etenemiseen (DVP 2). Tällä 

tavalla alihankkija pystyi halutessaan viivästyttämään omaa valmistustaan ja toimituksia, 

mikäli valmistajan tuotantosuunnitelman toteutuminen oli myöhässä. Materiaalin osalta DPP 

säilyi alihankkijalla entisellään muutoksesta huolimatta sijaiten edelleen wip- tai raaka-

ainevarastossa (tätä ei ole esitetty kuvassa 23). Sen sijaan alihankkijan 

tuotannonsuunnittelussa tapahtui DPP:n sijainnin osalta muutos. Aikaisemmin jäädytettyyn 

suunnitelmaan tuli muutos (kuvassa siirtymä DPP 1:tä DPP 2:een), mikäli alihankkija siirsi 

materiaalin valmistuksen seuraavaan tuotantosuunnitelman jäädytykseen. 

 

Tämä toimintamalli ei kuitenkaan toiminut käytännössä, sillä tarkastellun alihankkijan (ja 

valmistajan edustajan mukaan myös monien muiden alihankkijoiden) toimitusvarmuus 

heikkeni tämän synkronointikäytännön seurauksena. Tämä johtui siitä, että pk-alihankkijoille 

tuotannonsuunnittelussa tärkeät tekijät, kapasiteetin ja läpäisyaikojen hallinta, olivat ilman 

muutostilanteitakin riittävän haastavia. Kaiken lisäksi valmistaja sai joskus myöhässä ollutta 

tuotantoaan aikataulullisesti kiinni, jolloin materiaali olisi sittenkin tarvittu alihankkijalta 

aikaisemmin. Tässä tilanteessa alihankkijalta olisi vaadittu kysynnän muutostilanteeseen 

sopeutumista uudestaan. Lopulta tämä teoriassa hienolta kuulostava synkronointikäytäntö 

poistettiin käytöstä. Tämä esimerkki kertoo ennen kaikkea siitä, ettei synkronointia kannata 

yrittää viedä liian pitkälle. Jatkuvien muutosten tiedottamisen sijasta on usein parempi pysyä 

yksinkertaisissa ratkaisuissa, jotka turvaavat materiaalin saatavuuden, vaikka 

varastointikustannuksia syntyisi tällä mallilla vähän enemmän. Tässä esimerkissä kävi lopulta 
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jopa niin päin, että valmistaja halusi varmistaa materiaalin saatavuuden omassa tuotannossaan 

asettamalla aikapuskuria materiaalin toimitusajankohdan ja todellisen tarveajankohdan väliin. 

Tämä tapahtui vuonna 2007 kovan kasvun aikana, jolloin alihankkijoilla oli huomattavia 

toimitusvarmuusongelmia. Koska toimitusten myöhästymiset olivat alihankkijoilla yleensä 

vain parin päivän luokkaa, niin valmistaja määritti toimitusajankohdan muutamaa päivää 

aikaisemmaksi. Siten valmistaja synkronoi keskenään aikapuskurin suuruuden ja tarjonnan 

epävarmuuden (kuva 24).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Toimitus- ja tarveajankohdan välisen aikapuskurin synkronointi 

tarjontaepävarmuuteen. 

 

Tässä tapauksessa valmistaja ei kuitenkaan tilannut aikaisemmin, vaan alihankkijoiden täytyi 

lyhentää omia läpäisyaikojaan. Valmistaja asetti saman aikapuskurin kaikille 

alihankkijoilleen. Hyvän toimitusvarmuuden omaavien alihankkijoiden voi siten sanoa 

hieman kärsineen tästä synkronointikäytännöstä.   

 

Synkronointikuvaus 3 – Teoria vs. käytäntö 

Tämä kuvaus on rinnastettavissa kappaleessa 4.2.1.1 esitettyyn synkronointikuvaukseen 2, 

jossa valmistajan tekemät jatkuvat ennustemuutokset sotkivat alihankkijan toimintaa. 

Molemmat esimerkit kertovat siitä, että synkronoidun toiminnan suunnitteluun tarvitaan 

vähintään kaksi toimitusketjukumppania. Mikäli synkronointia yritetään rakentaa yksin, niin 

kokonaissuorituskykyä parantava ratkaisu voi syntyä ainoastaan onnella.  

 

Tämä synkronointikuvaus tuki teoreettista oletusta, jonka mukaan toimittaja voi hyödyntää 

saamaansa kysyntätietoa päätöksenteossaan useilla eri tavoilla. Tässä esimerkissä toimittaja 

hyödynsi tietoa siirtämällä valmistus- ja toimitusajankohtaa eteenpäin. Tästä 

synkronointikuvauksesta löytyi myös yksi synkronointikeino, jota ei osattu huomioida 

Aikapuskuri 
Materiaalin toimitusajankohta Materiaalin tarveajankohta 

Alihankkijoiden toimitusten 
epävarmuus 

Synkronointi 
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teoreettisia mallioletuksia asetettaessa eli toimitus- ja tarveajankohdan välisen aikapuskurin 

määrittäminen tarjonnan epävarmuuden perusteella. Tähän aiheeseen palataan tarkemmin 

kappaleessa 4.2.2.1. 

 

Synkronointikuvaus 4 

Tässä esimerkissä tarkasteltu valmistaja toimitti yksilöityjä, satoja tuhansia euroja maksavia, 

teollisuuskoneita globaaleille markkinoille. Valmistaja vastasi itse koneiden kokoonpanosta ja 

osittain myös osakokoonpanojen valmistuksesta. Alihankkijat toimittavat osia ja osan 

osakokoonpanoista. Valmistajan toimitusmäärät loppuasiakkaille olivat hyvin pieniä - 

ainoastaan kymmeniä koneita vuodessa. Tämän seurauksena ennustaminen oli erittäin 

haastavaa, minkä takia toimitusketjussa toimittiin hyvin pitkälle tilausohjautuvasti. Jopa 

valmistajan alihankkijoiden omat alihankkijat käynnistävät oman tuotantonsa vasta 

valmistajan saatua tilauksen. Toimitusajat loppuasiakkaille olivat tämän johdosta pitkiä – noin 

viisi kuukautta. Tarkasteltu alihankkija toimitti valmistajalle satoja nimikkeitä pienistä osista 

suuriin osakokoonpanoihin. Toimitusajat vaihtelivat näissä nimikkeissä muutamista päivistä 

lähes 10 viikkoon. Alihankkija oli valmistava yritys eli se ei osallistunut tuotesuunnitteluun. 

Tässä valmistaja-alihankkijaparissa ongelma syntyi pyrittäessä parantaa kustannustehokuutta 

samaan aikaan kuin yritettiin ylläpitää joustavuutta asiakaskohtaisella räätälöinnillä. 

 

Kustannustehokkuuteen tähtäävässä mallissa valmistettava kone ei saanut maksaa yhtään 

enempää kuin mitä siihen oli budjetoitu. Tämän takia valmistaja panttasi tilausta 

alihankkijalta viimeiseen asti, jotta loppuasiakkaan tarvemuutoksia tulisi mahdollisimman 

vähän. Kysynnän epävarmuus väheni alihankkijan suuntaan tällä tavalla, mutta toisaalta 

alihankkijan täytyi valmistaa materiaali nopeammassa toimitusajassa. Tämä aiheutti lisää 

kustannuksia ennen kaikkea yli- ja viikonlopputöiden käytön takia. Lisäksi alihankkijan täytyi 

tehdä toimitusaikapaineen takia nimikkeitä varastoon omalla riskillään. Tehdyistä osista ja 

osakokoonpanoista laskutettava hinta pysyi kuitenkin samana. Alihankkijan edustaja kuvasi 

tilannetta seuraavasti: ”Aikaisemmin valmistajan saatua loppuasiakastilauksen myös meiltä 

tilattiin heti ja työt alkoivat seuraavana aamuna. Silloin myös muutoksista sai laskuttaa lisää. 

Nykyisin tilauksia pantataan.” Toisaalta alihankkijan edustaja ymmärsi vallitsevan 

epävarmuuden hyvin. Esimerkiksi taantuman aikana oli tilanteita, joissa loppuasiakkaan tilaus 

oli siirtynyt jopa vuodella eteenpäin – ”Meilläkin oli niihin koneisiin jo lähes kaikki osat ja 
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osakokoonpanot tehty, kun tieto toimituksen siirrosta tuli. Tällaisen pienen yrityksen 

näkökulmasta rahaa oli kiinni todella paljon. Tietääkseni myös valmistaja joutui näissä 

tilanteissa joskus maksumieheksi ilman mitään korvausta asiakkaalta”. Kauppoja myös 

peruuntui, jolloin tehty työ yritettiin hyödyntää toisen asiakkaan tilaukseen vaihtelevalla 

menestyksellä. Taantuman aikana valmistaja otti tilauksia vastaan myös ilman etumaksua. 

Valmistajan edustaja kertoi asiasta seuraavasti: ”Kysyntä oli silloin niin hiljaista, että kaikki 

kaupat piti saada. Yleensä kaupoista otettiin etumaksua, mutta vaikeina aikoina niistä välillä 

livettiin”. 

 

Synkronointikuvaus 4 – Teoria vs. käytäntö 

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että synkronointia tulisi pohtia kokonaisuuden näkökulmasta, 

mikä on teoreettisten DVP-DPP- ja SVP-SIPP-mallien perusajatus. Kysynnässä tulee aina 

olemaan epävarmuuksia, mutta yritysten tulisi pohtia yhdessä, kuinka näistä epävarmuuksista 

syntyneet riskit tulisi jakaa yritysten välillä. Pitkällä tähtäimellä ei ole hyvä asia, että kaikki 

riskit siirretään alihankkijoille. Esimerkki liittyy teoreettisessa DVP-DPP-mallissa kysynnän 

epävarmuudesta aiheutuvien riskien ja niiden jakamisen teemaan. 

 

Tilauksen jälkeisen kysyntätiedon jakaminen ja hyödyntäminen – Teoria vs. käytäntö-

yhteenveto 

”Tilauksen jälkeisen kysyntätiedon jakaminen ja hyödyntäminen”-embedded designista voi 

sanoa yhteenvetona, että käytännön synkronointikuvaukset todensivat hyvin teoreettista 

oletusta. Empiirisen tiedon avulla löytyi uusi havainto, että tilausta edeltävän kysyntätiedon 

tapaan myös tilauksen jälkeisessä kysyntätiedossa tiedon tarkkuus ja luotettavuus näyttävät 

paranevan toimituspäivää lähestyttäessä. Tätä tarkentuvaa tietoa voidaan hyödyntää 

toimitusketjussa erilaisessa päätöksenteossa. Toisena uutena havaintona löytyi 

aikapuskureiden käyttö yhtenä synkronointikeinona. Alihankkijoiden toimitusvarmuuden 

ollessa heikko valmistava yritys voi asettaa sovitun toimituspäivän ja todellisen tarvepäivän 

väliin aikapuskuria materiaalisaatavuuden turvaamiseksi. Käytännössä tällaisessa tapauksessa 

synkronoidaan aikapuskurin suuruus tarjonnan epävarmuuteen. Tämä liittyy asiakaspään 

joustoihin, jota käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2.2. 
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4.2.1.3 Toimittajapään joustojen synkronointi kysynnän epävarmuuksien kanssa 

 

Toimittajapään joustoja sivuttiin synkronointikuvauksen 1 yhteydessä kappaleessa 4.2.1.2. 

Joustojen todettiin olevan olennainen osa synkronointia epävarman kysynnän 

toimintaympäristössä. Tässä kappaleessa toimittajapään joustoja tarkastellaan 

yksityiskohtaisemmalla tasolla selvittämällä joustojen synkronointia kysynnän 

epävarmuuksien kanssa. 

 

Kaikille tutkimuksessa tarkastelluille alihankkijayrityksille joustavuus oli yksi tärkeimmistä 

kilpailutekijöistä. Tästä huolimatta joustoja suunnitellaan ja hinnoitellaan harvoin 

systemaattisesti, mistä voi seurata alihankkijoille huomattavia lisäkustannuksia kysynnän 

muutostilanteissa. Pienemmät, noin +/- 10 prosenttiluokan, kysyntämuutokset kyetään 

hoitamaan yleensä hyvin, mutta sitä suuremmat muutokset alkavat aiheuttaa haasteita. 

Toisaalta pienempiinkin muutoksiin vastaaminen aiheuttaa usein lisäkustannuksia, joita ei 

välttämättä saada laskutettua asiakkailta täysimääräisinä tai lainkaan. Tutkimuksessa 

tarkastelluista alihankkijoista ainoastaan yksi yritys oli rakentanut kysyntämuutostilanteisiin 

tuotteistetun joustopalvelumallin, jossa joustot oli hinnoiteltu. Mallin kehittänyt yritys on 

Suomen mittakaavassa suuri alihankkija, työllistäen satoja henkilöitä. Yrityksen joustomalli 

oli rakennettu palvelemaan erityisesti tuotannon joustavuutta. Tuotesuunnittelun rooli ja sitä 

kautta myös suunnittelujoustojen tarve oli yrityksessä tutkimushetkellä vähäinen. 

Alihankkijan joustomallin periaate perustui pitkälle väitöstutkimuksessa tarkasteltuun 

kolmeen informaation laatudimensioon eli informaation ajoitukseen, tarkkuuteen ja 

luotettavuuteen. Toisin sanoen malli otti kantaa, millä ajanhetkellä sekä millä kysyntätiedon 

tarkkuus- ja luotettavuustasolla asiakkaan tulisi tiedottaa kysynnän muutostilanteista, jotta 

alihankkija pystyisi vastaamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti normaalista 

poikkeavaan kysyntään. Toisaalta malli otti kantaa siihen, kuinka riskit jaetaan 

huonolaatuisen kysyntätiedon tapauksessa. Esimerkiksi kuka maksaa kustannukset, jos 

asiakas varaa joustavaa kapasiteettia enemmän kuin mitä se todellisuudessa tarvitsee. 

 

Kuvassa 25 on esitetty yksinkertaistettu havaintokuva alihankkijan joustomallista. 

Horisontaalisella akselilla sijaitsevat tarvittavan lisäkapasiteetin määrä sekä 

kapasiteettijoustojen tyyppi. Vertikaaliakselilla on esitetty aika, kuinka paljon ennen 
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kapasiteetin tarvehetkeä kapasiteetti täytyy varata. Joustomallissa asiakas pystyi tilaamaan 

alihankkijalta materiaalia sovittua toimitusaikaa nopeammin tai ennustettua volyymia 

enemmän maksamalla joustoista lisähintaa. Asiakkaiden täytyi varata joustot määriteltyjen 

aikaikkunoiden sisällä. Joustoa ei siis saatu heti käyttöön, vaan joustavan kapasiteetin eri 

tyypeillä oli ns. käyttöönoton aktivointiviive. Tämä viive oli lyhin tuotantojoustoissa ja pisin 

työvoiman vuokrauksessa.  

 

Pienet joustotarpeet oli yleensä helppo saada käyttöön parin päivän varoitusajalla. Tämän 

mahdollistivat tuotannonsuunnittelussa tarkoituksella vajaaksi kuormitettu 

normaalikapasiteetti (ns. tuotannon etujousto), moniosaava henkilöstö sekä monikäyttöiset 

koneet. Vajaaksi kuormitetun normaalikapasiteetin määrä oli määritelty kokemusperäisesti 

perustuen eri asiakkaiden kiiretilaushistoriaan. Tällä tavalla oli laskettu, että kiiretilauksille oli 

hyvä jättää tilaa 10-20 % kokonaiskapasiteetista. Nämä kiiretilaukset hinnoiteltiin muutamia 

prosentteja normaalitilauksia kalliimmiksi. 

 
Kuva 25. Toimittajajoustojen ja kysynnän epävarmuuksien synkronointi. 

 

Alihankkijayrityksessä oli sovittu yli- ja viikonlopputöistä henkilöstön kanssa yhdessä, kuinka 

kauan ennakkoon henkilöstön olisi hyvä tietää niistä etukäteen. Tätä kautta oli määräytynyt 

parin viikon ennakkotiedon tarve. Työvoiman vuokraus tarkoitti ulkopuolisen työvoiman 

hankkimista alihankkijan tuotantolaitokselle määräajaksi. Vuokratyövoimana käytettiin 

suomalaisia ja ulkomaalaisia työntekijöitä. Ulkomaisen vuokratyövoiman saamiseen 
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tuotantolaitokselle tarvittiin aikaa kuusi viikkoa ja suomalaiselle työvoimalle pari viikkoa 

vähemmän. Lisäksi mallissa huomioitiin tarvittavan lisäkapasiteetin määrä, joka vaikutti 

joustotyypin valintaan sekä ennakkovarauksen aikaikkunaan. Esimerkiksi vain 

tuotantojoustoja käyttämällä ei pystynyt ratkaisemaan suuria lisäkapasiteettitarpeita. 

 

Kuvan 25 vasemmassa reunassa esitetty kysyntätiedon vähenevä ja kasvava tarkkuusvaatimus 

tarkoittaa sitä, että eri aikaikkunoissa kapasiteetin tarvetta ei tarvinnut esittää samalla 

tarkkuustasolla. Esimerkiksi neljä viikkoa ennen jouston tarvetta ei välttämättä tarvinnut 

tietää työlajikohtaisia (esim. koneistus) kapasiteettitarpeita, vaan tässä vaiheessa riitti 

karkealla tasolla arvio kokonaistyömäärästä. Joustavan kapasiteetin käyttöönoton ajankohtaa 

lähestyttäessä kysyntätieto tarkentui työlajikohtaisiksi tuntiarvioiksi. Joustoja varatessa 

kysyntätiedon tarkkuusvaatimukset liittyivät läheisesti kysyntätiedon luotettavuuteen. 

Alihankkija oli asettanut asiakkailleen joustavan kapasiteetin varaamiseen melko väljiä 

arvioikkunoita tarvittavalle tuntimäärällä. Esimerkiksi jos asiakas arvioi kapasiteettia 

varatessaan tarpeen olevan 150-200 tuntia, mistä lopulta todellisuudessa tarvittiin 160 tuntia, 

niin asiakas maksoi vain näistä 160 tunnista. Toisaalta jos asiakas tarvitsi vain 120 tuntia, niin 

lähtökohtaisesti maksu perittiin 150 tunnista. Tästä kuitenkin neuvoteltiin tilanteen mukaan; 

esimerkiksi voitiinko yli jäävä 30 tunnin joustava kapasiteetti hyödyntää tekemällä kyseiselle 

asiakkaalle materiaalia varastoon tai muiden asiakkaiden töihin. Joustoja löytyi siten myös 

tätä kautta. Kun asiakkaan ei tarvinnut tietää viikkoja etukäteen työlajikohtaisia tuntiarvioita, 

niin tämä paransi luonnollisesti myös kysyntätiedon luotettavuutta. 

 

Kaksi tutkimuksessa tarkasteltua valmistavaa yritystä oli tietoinen tästä alihankkijan 

joustomallista. Toinen näistä yrityksistä stabilisoi joustomallin ”opastuksen” kautta omaa 

toimintaan alihankkijan suuntaan, mikä tarkoitti kiiretilausten radikaalia vähentymistä - 

”Euro on hyvä konsultti näinkin päin.” Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka alihankkija voi 

johtaa asiakkuuksiaan. Tässä tapauksessa valmistaja kehitti omaa kysyntäketjuansa 

alihankkijan osoitettua valmistajalle konkreettisen hyödyn/säästön siitä. Toisaalta asia ei ollut 

näin yksinkertainen, sillä toisen valmistajayrityksen edustaja kommentoi alihankkijan 

joustomallia seuraavasti: ”Alihankkijan päätehtävä on tehdä meille toiminta helpoksi, eikä 

tulla kertomaan meille, miten meidän pitäisi muuttaa toimintaamme. Joustojen hinnoittelukin 

tuntuu ylimitoitetulta”. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että neuvotteluvoimaltaan vahvemman 
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asiakkaan voi olla vaikea ottaa vastaan alihankkijan ehdotuksia, vaikka se olisi 

kokonaissuorituskyvyn parantamisen kannalta järkevää. Ylipäätänsäkään tutkittujen 

valmistajien joukossa ei mielellään haluttu maksaa joustavasta kapasiteetista lisähintaa. 

Toisaalta tämä tuntui erikoiselta, koska monet loppuasiakkaat olisivat olleet erityisesti kovan 

kysynnän kasvun aikana valmiita maksamaan nopeista toimituksista huomattavan suuria 

summia. Yhtenä syynä joustavan kapasiteetin käyttämättömyyteen olivat verkostomaiset 

rakenteet. Yksittäisten alihankkijoiden joustojen hyödyntämisestä ei ollut hyötyä, mikäli 

verkostossa muut alihankkijat eivät pystyneet tarjoamaan vastaavaa joustavaa 

lisäkapasiteettia. 

 

Lopuksi tämän synkronointikuvauksen osalta on hyvä mainita, että tarkastellun alihankkijan 

joustomallista puuttui joustojen käytöstä syntynyt tarjonnan epävarmuus. Asiakasyritysten 

edustajat kertoivat, että varsinkin ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tuote- ja prosessilaatu 

(erityisesti toimitusajan pitävyys) heikkenivät verrattuna alihankkijan vakiohenkilöstön 

tekemään työhön. Toisaalta alihankkijan edustaja kertoi, että myös työntehokkuus oli 

vuokratyövoimaa käytettäessä heikompi kuin vakiohenkilöstöllä. Nämä syyt johtivat lopulta 

siihen, että alihankkija aikoi vähentää ulkopuolisen työvoiman käyttöä. 

 

Toimittajapään joustojen synkronointi kysynnän epävarmuuksien kanssa – Teoria vs. käytäntö 

Tämä esimerkki todensi teoriaa toimittajapään joustavuuden kytkemisestä kysyntä-

toimitusketjun synkronointiin. Yksi alihankkija oli pyrkinyt synkronoimaan joustomallinsa 

avulla kysynnän epävarmuuden omiin joustoihinsa. Alihankkijan joustomallin periaate 

perustui kaikkiin kolmeen väitöstutkimuksessa tarkasteltuun informaation laatudimensioon eli 

informaation ajoitukseen, tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Joustomallilla on selkeä 

liittymäpinta kappaleessa 4.2.1.2 esitettyyn synkronointikuvaukseen 2, jossa valmistaja oli 

luonut loppuasiakkaille tilauksen jälkeisen kysyntätiedon tarkentamisen mallin. Joustomalli 

oli rakennettu tässä esimerkissä palvelemaan tuotannon joustavuutta, mutta vastaava malli 

olisi kehitettävissä myös suunnittelujoustoille. 

 

Empirian perusteella tuotteistetut ratkaisut toimittajapään joustojen synkronoimiseksi 

kysynnän epävarmuuteen olivat kuitenkin harvinaisia. Tutkituista alihankkijoista löytyi vain 

yksi yritys, joka oli pyrkinyt systemaattisesti tähän. Yrityksen kehittämä joustomalli oli 



122 
 

todennäköisesti koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen ratkaisu. Kuten pioneereille 

yleensä käy, niin monet asiakkaat eivät olleet sulattaneet tätä mallia kovin hyvin. 

Toimitusketjuissa yhteistyökäytännöt ovat yleensä lähtöisin asiakasyrityksistä, kuten suurin 

osa tässäkin työssä esitetyistä synkronointikäytännöistä. Alihankkijoiden tulisikin aktivoitua 

kehittämään joustomallin tyylisiä käytäntöjä asiakkaiden suuntaan, koska ne auttavat 

konkretisoimaan asiakkaille alihankkijoiden toiminnan haasteita. Joustomalli on arvokas 

alihankkijalähtöinen synkronointiavaus, joka pyrkii kannustamaan toimitusketjukumppaneita 

kehittämään kokonaisuuksia. 

 

4.2.2 SVP-SIPP-malliin liittyvät empiiriset synkronointikuvaukset ja peilaukset teoriaan 

 

Tässä kappaleessa esitetään empiirisiä synkronointikuvauksia, jotka liittyvät SVP-SIPP-

mallin embedded designeihin eli tarjontatiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä 

asiakaspään joustojen synkronointiin tarjonnan epävarmuuksien kanssa. 

 

4.2.2.1 Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen 

 

Synkronointikuvaus 1 

Tässä esimerkissä tarkastellaan sähköteollisuuden tuotteita globaaleille markkinoille 

toimittavaa yritystä ja sen kahta suomalaisista pk-alihankkijaa. Valmistavan yrityksen 

toimitusvolyymit markkinoille olivat erittäin suuret. Yritys toimitti asiakkailleen vuosittain 

noin kaksi miljoonaa tuotetta. Tuotevariaatioita oli tuhansia ja tuotteiden yksikköhinnat olivat 

pieniä – kymmenistä senteistä muutamiin kymmeniin euroihin. Myös valmistajan tilausmäärät 

alihankkijoilta olivat hyvin suuria – kymmeniä tuhansia tilausrivejä vuodessa. Alihankkijat 

valmistivat tuotteisiin osia ja osakokoonpanoja. Tässä esimerkissä pääongelmana olivat 

alihankkijoiden jatkuvat toimitushäiriöt, mitkä sotkivat valmistajan toimintaa. Valmistaja ei 

saanut tietoa tulevista toimitushäiriöistä, vaan puutetilanteet realisoituivat usein vasta sen 

omassa tulovarastossa.  

 

Valmistajan tuotanto oli hyvin hektistä, minkä takia materiaalisaatavuus oli sille hyvin 

tärkeää. Hektisyys johtui ennen kaikkea siitä, että tuotteiden kokoonpano tehtiin pääasiassa 

tilausohjautuvasti – ja vielä tarkemmin tilausrivikohtaisesti. Vuositasolla oli muutamia satoja 
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tuhansia tilausrivejä, jotka kokoonpantiin jonossa. Valmistuseräkoot olivat tämän seurauksena 

hyvin pieniä – keskimäärin 10 kappaleen kokoisia. 

 

Alihankkijoilla oli toimitusaikaa vain pari päivää, mikä tarkoitti käytännössä tilauksen 

toimittamista lähtö- tai wip-varastosta. Vuosina 2006-2007, kovan kysynnän kasvun aikana, 

alihankkijoiden toimitusvarmuudet olivat hyvin heikolla tasolla. Ne vaihtelivat yleensä 30 ja 

90 prosentin välillä. Tutkimuksessa tarkasteltu alihankkija 1 oli toimitusvarmuuden suhteen 

mitattuna paras valmistajan alihankkija, kun taas alihankkija 2 oli korkeintaan keskitasoa. 

Suuriin selittävä tekijä erossa oli siinä, että alihankkija 1 valmisti omalla riskillään suuria eriä 

lähtö- ja wip-varastoon ja pystyi siten vastamaan melko hyvin suuriinkin kysyntävaihteluihin. 

Alihankkijalla 2 varastotasot olivat huomattavasti pienemmät, mikä johti kysynnän kasvaessa 

toimitusten myöhästymiskierteeseen. Myöhästymiset olivat yrityksellä keskimäärin vain 

muutaman päivän luokkaa, mutta valmistajan hektisen tuotannon takia ne sotkivat 

huomattavasti valmistajan toimintaa.  

 

Valmistaja oli asettanut alihankkijoilleen lähtövaraston min-max-rajat. Alihankkijan 1 hyvä 

toimitusvarmuus johtui pitkälti siitä, että sen lähtövaraston tasot ylittivät monissa nimikkeissä 

selvästi varaston max-rajan. Vaikka alihankkijalla 1 ja muutamilla muilla alihankkijoilla oli 

hyvä toimitusvarmuus, niin se oli laiha lohtu valmistajalle muiden verkostolenkkien pettäessä. 

Tätä synkronointiesimerkkiä on havainnollistettu SVP-SIPP-mallin avulla kuvassa 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26. Tarjontatieto, tarjontatiedon hyödyntäminen ja asiakkaan joustot. 

 

SVP 3              SVP 2 

SIPP 1 
 

SIPP 2 
 

SIPP 3 
 

Nykyiset SVP:t 
 

SVP 1 
 

Alihankkijan toimitusketju 
 

        Tuotanto   Lähtövarasto   Tulovarasto 

   Kulutus     Tulovarasto 
Tilanteesta riippuen: 
 

Valmistajan toimitusketju  

 Tuotannonjärjestelyt    Osto 

Valmistajan päätös- ja joustoketju  
 

Tavoitetilan SVP:t 

           Asiakkuuksien johtaminen 
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Alihankkijoiden oli tarkoitus tiedottaa valmistajaa lähtövaraston minimirajan alituksesta 

(kuvassa 26 SVP 1). Tätä tiedotusprosessia ei ollut tutkimushetkellä automatisoitu, vaan 

alihankkijoiden täytyi kaivaa tieto omasta varastosovelluksestaan ja lähettää se valmistajalle. 

Tämä tiedottamistapa ei toiminut. Minimirajan alituksista ei juurikaan tiedotettu ja kaiken 

lisäksi nämä alitukset realisoituivat usein vielä toimitushäiriöinä. Yleensä valmistaja havaitsi 

materiaalipuutteet vasta sovittuna materiaalin toimituspäivänä omassa tulovarastossaan tai 

kokoonpanoa aloittaessaan. Siten SVP ei sijainnut alihankkijan prosessissa, vaan valmistajan 

omassa toimitusketjussa – tulovarastossa tai tuotannossa/kulutuksessa (kuvassa 26 ”nykyiset 

SVP:t”). Valmistajan edustaja kommentoi ongelmaa seuraavasti: ”Tämä poikkeamista 

tiedottamien pitäisi saada ehdottomasti alihankkijoilla automatisoinnin piiriin. Ihmistekijän 

mukana olo tuo peliin tunnetta, jota ei tässä asiassa tarvita. Ihminen aina toivoo, että asiat 

lutviutuvat kohdilleen. Sitten yhtäkkiä on paskat housussa, eikä mitään ole enää tehtävissä. 

Myös suuret volyymit puoltaisivat automatisointia.” Koska pk-alihankkijoilla näytti olevan 

vaikeuksia rakentaa tietoteknisiä ratkaisuja, niin valmistaja oli miettinyt myös 

logistiikkapalveluntarjoajan hyödyntämistä oman tuotantolaitoksen ja alihankkijaverkoston 

välissä. Alihankkijoiden materiaalien ollessa logistiikkapalveluntarjoajan varastossa 

varastosaldot ja hälytykset minimirajojen alituksista saataisiin todennäköisesti kuntoon. 

 

Alihankkijoiden heikon toimitusvarmuuden ja vähäisen ennakkotiedottamisen takia asiakkaan 

toiminnan joustavuus, erityisesti tuotannonjärjestelyt (kuvassa 26 SIPP 2), oli tärkeässä 

roolissa. Käytännössä tämä tarkoitti toimitushäiriötilanteissa kokoonpanoerien järjestyksen 

muuttamista tai koko jonon siirtämistä. Jonkin verran häiriötilanteissa turvauduttiin myös 

myöhässä olevan alihankkijan kiirehtimiseen ja vaihtoehtoisten alihankkijoiden käyttöön, 

jolloin SIPP sijaitsi valmistajan ostotoiminnossa (SIPP 1). Valmistajan edustajan näkemys 

kuvaa hyvin tilannetta: ”Kohtalaisesti on saatu homma pelaamaan omilla joustoillamme, 

mutta eihän tämä tietysti tehokasta ole. Lisäksi meidän toimitukset myöhästyvät aivan liian 

usein omille asiakkaillemme”. Asiakkaiden kanssa neuvotteleminen toimitusajan 

pidentämisestä (SIPP 3) oli valmistajalle kaikista pahin tilanne, koska jatkuva toimitusten 

myöhästyminen vahingoittaa pitkällä tähtäimellä asiakassuhdetta.  

 

Valmistajan edustajan mukaan tulevaisuudessa tarvitaan ehdottomasti ennakkotietoa 

alihankkijoiden toimitushäiriöistä. Mitä aikaisemmin tieto olisi saatavilla, sitä enemmän 
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valmistajalla olisi liikkumavaraa minimoida häiriöiden vaikutuksia. Alihankkijoiden 

lähtövarastosta saatava poikkeamatieto olisi jo hyvä apu valmistajalle, mutta yritys oli 

miettinyt myös muita tarjontatiedon lähteitä. Esimerkiksi materiaalin laatuongelmista olisi 

hyvä saada tietoa jo alihankkijan tuotannosta (SVP 2). Tutkimushetkellä osa laatuongelmista 

selvisi vasta valmistajan tuotantolaitoksella. Lisäksi voisi olla tarpeen saada tietoa 

alihankkijan tulovarastosta raakamateriaalitilanteesta (kuvassa SVP 3) sekä seuraavan 

raakamateriaalitoimituksen saapumispäivästä. 

 

Materiaalisaatavuuden ongelmat eivät johtuneet tässä esimerkissä ainoastaan alihankkijoista. 

Lähes yhtä merkittävä ongelma oli siinä, ettei valmistaja kyennyt säätämään alihankkijoiden 

lähtövarastotasoja kysynnän muutoksia vastaaviksi. Alihankkijan edustajan sanoista paistaa 

hyvin närkästyneisyys: ”Onhan se kumma, kun toimitusvarmuusongelmista syytetään meitä. 

Mehän toimitaan asiakkaan asettamien varastotavoitteiden mukaisesti”. Varaston 

ohjausparametrien päivittämisessä on kyse kysyntätiedon jakamisesta ja hyödyntämisestä eli 

se liittyy DVP-DPP-mallin piiriin. Tämä synkronointikuvaus toimiikin hyvänä esimerkkinä 

siitä, miksi onnistuneessa kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa tarvitaan kysyntä- ja 

tarjontalähtöisten näkökulmien eli DVP-DPP- ja SVP-SIPP-mallien integroitumista toisiinsa. 

Tarjontatiedon jakamatta jättäminen varaston minimirajan alituksesta on itse asiassa pieni 

ongelma verrattuna siihen, että varaston ohjausparametrien arvot on asetettu väärin tai niitä 

päivitetään liian harvoin. Kysyntätiedon laatu on siis tässä tapauksessa puutteellista. 

 

Synkronointikuvaus 1 – Teoria vs. käytäntö 

Esimerkki todensi hyvin ”tarjontatiedon jakamisen ja hyödyntämisen” embedded designia. 

Lisäksi tämän esimerkin yhteydessä tulivat jo esille asiakaspään joustot, joita käsitellään 

tarkemmin seuraavassa kappaleessa (4.2.2.2). Esimerkissä nähtiin, kuinka tärkeää olisi saada 

ennakkotietoa tulevista toimitushäiriöistä. Samalla löydettiin teoreettisessa oletuksessa 

huomioimatta jäänyt erikoistilanne, jossa SVP voi sijaita alihankkijan prosessin lisäksi 

asiakkaan prosessissa – tässä esimerkissä valmistajan tulovarastossa tai tuotannossa. Tämä 

havainto tuotti samalla tarjontatiedolle uuden tarjontatiedon tyypin eli sovitun 

toimitusajankohdan jälkeisen tarjontatiedon valmistajan havaitessa puutetilanteet vasta 

sovitun toimituspäivän jälkeen. Lisäksi esimerkki toi esiin tarpeen integroida toisiinsa 

kysyntä- ja tarjontalähtöiset näkökulmat eli DVP-DPP- ja SVP-SIPP-mallit. 
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Synkronointikuvaus 2 

Valmistava yritys toimitti satoja investointikoneita globaaleille markkinoille. Koneiden hinnat 

liikkuivat muutamissa sadoissa tuhansissa euroissa. Tarkasteltu alihankkija oli yksi 

suurimmista yrityksen toimittajista toimittaen valmistajalle muutamia tuhansia nimikkeitä. 

Valmistavalla yrityksellä oli tavoitteena parantaa koko toimittajaverkostonsa toimitusvarmuus 

99 prosenttiin, koska heikot toimitusvarmuudet olivat haitanneet sen omaa tuotantoa – 

”Pahimmissa tapauksissa koko tuotantolinja on pysähtynyt ja sata asentajaa on pyöritellyt 

peukaloitaan”. Yksi tärkeä osa-alue materiaalisaatavuuden parantamiseen liittyen oli 

ennakkotiedon saaminen toimitushäiriöistä. Valmistaja oli tunnistanut vikaa myös omassa 

toiminnassaan, sillä aika-ajoin siltä lähti alihankkijoille kiiretilauksia, jotka sotkivat 

alihankkijoiden tuotannonsuunnittelua ja aiheuttivat niiden toimintaan lisäkustannuksia. 

Kuvassa 27 on havainnollistettu tarjontatiedon jakamista ja hyödyntämistä tässä valmistaja-

alihankkija-parissa. 

 

Kuva 27. Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntämien asiakkaan päätöksissä. 

 

Valmistaja näki, että ensimmäinen riskipaikka materiaalin saatavuudelle oli tilausvaihe. 

Mikäli tilaus ei menisi jotain syystä alihankkijalle perille, niin valmistaja tietäisi tämän vasta 

materiaalin sovittuna toimituspäivänä. Tämän takia tilausvahvistukset olivat oleellinen 

tarjontatieto (kuvassa SVP 1), joka jaettiin kahteen osaan: 

 Tilauksen vastaanottokuittaus. Mikäli toimittaja ei avannut tilausta toimittaja-

webistä vuorokauden sisällä, niin siitä lähti automaattinen poikkeamatieto 

valmistajalle. 

 Tilausvahvistus. Erilaisten tilausten mukaan oli eroteltu, kuinka nopeasti 

vahvistukset tarvittiin. Keskimäärin alihankkijalla oli pari päivää aikaa vahvistaa 
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tilaus. Mikäli tänä aikana ei tullut tilausvahvistusta, niin siitä syntyi valmistajalle 

poikkeamailmoitus. 

 

Mikäli vastaanottokuittausta ja tilausvahvistusta ei kuulunut määrätyn ajan kuluessa, niin 

valmistajan osto (SIPP 1) otti yhteyttä alihankkijan yhteyshenkilöön. 

 

Toinen riskipaikka materiaalin saatavuudelle oli alihankkijan tilaus-toimitusprosessi. 

Alihankkijan oman toiminnanohjauksen kehittäminen oli tässä keskeisessä roolissa. Paitsi että 

toiminnanohjaus auttaisi parantamaan alihankkijan toimitusvarmuutta, niin se tarjoaisi myös 

ennakkotietoa mahdollisista toimitushäiriöistä. Valmistaja ei ollut kiinnostunut etsimään tätä 

poikkeamatietoa alihankkijoiden järjestelmistä, vaan toivoi saavansa sen mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa joko automaattisesti alihankkijan järjestelmästä omaan toimitusten 

valvontajärjestelmäänsä tai puhelimitse/sähköpostilla alihankkijan yhteyshenkilöltä. 

Valmistajan toivomus oli, että poikkeamatiedon yhteydessä esitettäisiin myös ehdotus, kuinka 

ongelma tullaan korjaamaan. Valmistajan omassa tuotannossa oli sen verran joustoja, että 

koneen valmistusta pystyi siirtämään kolme päivää eteenpäin ilman suuria erikoisjärjestelyjä 

(SIPP 3). Lisäksi valmistaja tarjosi ongelmatilanteissa alihankkijalle aputyövoimaa tuotantoon 

silloin,  kun  se  oli  mahdollista  (SIPP  2).  Näitä  keinoja  käytettiin  myös  joskus  yhtä  aikaa  eli  

sama tarjontatieto johti useampaan päätökseen. 

 

Valmistajan pk-alihankkijoilla ei yleensä ollut edistyksellisiä toiminnanohjausjärjestelmiä. 

Tarkasteltu alihankkija oli kuitenkin tutkimushetkellä implementoimassa uutta 

toiminnanohjausjärjestelmää. Tämän yhtenä osana pilotoitiin poikkeamatiedon jakamista 

valmistajalle silloin, kun tuotanto ei pysynyt suunnitellussa aikataulussa – ”Tästä systeemistä 

on hyötyä sekä meille että meidän asiakkaille”. Käytännössä tarkastuspisteenä oli 

tuotantoerien valmistumisen vertaaminen suunniteltuihin aikatauluihin sekä 

lähtövarastotasojen vertaaminen tavoitetasoihin. Yksinkertaisissa osissa tarkastuspisteenä 

käytettiin vain lähtövaraston tasoa (SVP 3). Osakokoonpanoissa oli myös 1-2 tarkastuspistettä 

keskeneräisessä tuotannossa (SVP 2). 
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Synkronointikuvaus 2 – Teoria vs. käytäntö 

Myös tämä esimerkki todensi hyvin tarjontatiedon jakamista ja hyödyntämistä, ja tuotti 

täydentävää tietämystä potentiaalisimmista SVP:n ja SIPP:n sijaintipaikoista. Esimerkiksi 

valmistajan alihankkijalle ongelmatilanteissa tarjoama aputyövoima oli kiinnostava SIPP. 

Myös tilauksen yhteyteen kytketyt SVP:t ja SIPP:t olivat hyviä löytöjä mahdollisista 

tarjontatiedon jako- ja hyödyntämispaikoista. Lisäksi esimerkistä löytyi tilanne, jossa 

valmistaja hyödynsi samaa tarjontatietoa useampaan kuin yhteen päätökseen. Tätä esimerkkiä 

analysoidessa muodostui idea, että kysyntätiedon tapaan myös tarjontatiedon voisi jakaa 

tilausta edeltävään, tilaukseen liittyvään ja tilauksen jälkeiseen tarjontatietoon. Näiden 

kolmen tarjontatietoluokan lisäksi voisi olla yhtenä luokkana vielä edellisen 

synkronointikuvauksen yhteydessä löydetty ”sovitun toimitusajankohdan jälkeinen 

tarjontatieto”. Teoreettisessa SVP-SIPP-malliehdotuksessa tarjontatietoa ei ollut jaoteltu eri 

luokkiin. 

 

Synkronointikuvaus 3 

Tutkimuksessa keskityttiin ensisijaisesti suomalaisiin alihankkijoihin, mutta tarkastellaan 

tarjontatiedon osalta yhtä mielenkiintoista esimerkkiä suomalaisen valmistajan ja sen 

ruotsalaisten alihankkijoiden välisestä synkronoinnista. Valmistaja oli sama yritys kuin 

kappaleessa 4.2.1.2 esitetyssä synkronointikuvauksessa 1. Ruotsalaisilta alihankkijoilta 

haettiin materiaalia valmistajan tuotantolaitokselle kiertävän ”maitoauton” toimintamallilla. 

Valmistaja sai tarjonnan ennakkotietoa kuljetuskapasiteetin varauksesta ja auton 

kuormauksesta. Tällä tavalla valmistaja pystyi vertaamaan, vastasiko toimitus tilausta. Kun 

tarjontatieto tuli kuormausvaiheesta, valmistaja sai tiedon pari päivää ennen sovittua 

toimituspäivää. Ajan määrä riippui auton kiertojärjestyksestä kierroksen kestäessä Ruotsissa 

pari päivää ennen auton suuntaamista Suomeen. Kun tarjontatieto tuli kuljetuskapasiteetin 

varausvaiheesta, niin tieto oli käytettävissä valmistajalla noin viikkoa ennen sovittua 

toimituspäivää. Tästä vaiheesta saatu tieto ei ollut yhtä luotettavaa ja tarkkaa kuin 

kuormausvaiheesta saatu tieto, koska alihankkijan varatessa kapasiteettia materiaali ei 

välttämättä ollut vielä valmiina. Tämän seurauksena varaus ei aina vastannut autoon 

todellisuudessa kuormattua materiaalia. Toisaalta alihankkijat eivät aina määritelleet 

varausvaiheessa, mitä materiaalia kuljetus tarkalleen sisältäisi, vaan varasivat autosta tietyn 

tilan. Siten tieto saattoi olla varausvaiheessa epätarkkaa. Tämä esimerkki kuvaa hyvin 
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informaation laadun (luotettavuus ja tarkkuus) vaihtelua sen mukaan, mistä vaiheesta (ajoitus) 

tieto jaetaan. Tässä esimerkissä on myös huomioitava se, että tarjontatiedon lähettäjänä toimi 

alihankkijoiden sijasta logistiikkapalveluntarjoaja. Tämä ratkaisu oli valmistajan edustajan 

mukaan selvästi parantanut tarjontatiedon saamista – ”Tieto tulee aina meille asti – toisin 

kuin alihankkijoilta”. Suomalaisten alihankkijoiden tapauksessa valmistajalle ei olisi hyötyä 

varsinkaan auton kuormausvaiheesta jaetusta tiedosta, koska tällöin tieto olisi saatavilla vasta 

sovittuna toimituspäivänä. 

 

Synkronointikuvaus 3 – Teoria vs. käytäntö 

Esimerkissä esitettiin, että tarjontatietoa voidaan jakaa myös materiaalin kuljetusvaiheesta. 

Aikaisemmissa esimerkeissä tarjontatieto tuli alihankkijoiden tuotantolaitoksen sisäisistä 

prosesseista. Lisäksi tämä esimerkki otti kantaa tarjontatiedon luotettavuuden ja tarkkuuden 

paranemiseen prosessin edetessä. Informaation jakamisen ajoituksella on siis vaikutusta sekä 

informaation luotettavuuteen että tarkkuuteen. 

 

Synkronointikuvaus 4 

Tässä esimerkissä tarkasteltava valmistava yritys valmisti investointituotteita, joiden 

vuosimyynti oli satoja kappaleita ja yhden tuotteen hinta oli parin sadan tuhannen euron 

paikkeilla. Tässä esimerkissä keskitytään operatiivisen tarjontatiedon lisäksi taktisen tason 

tarjontatietoon, joka luokitellaan tilausta edeltäväksi tarjontatiedoksi. Taktisen tarjontatiedon 

jakamista ja hyödyntämistä tässä esimerkissä on havainnollistettu kuvassa 28. 
 

 

Kuva 28. Taktisen tason tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen. 

 

Alihankkijat ilmoittivat tulevista keskipitkän tähtäimen toimitushäiriöistä toistuvat 

tuotantokatkot (SVP 2; esim. lomakaudet) sekä poikkeustilanteet (SVP 3; esim. huoltokatkot 

ja kapasiteetin poikkeuksellinen kuormittuminen). Valmistaja hyödynsi toistuvista 
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tuotantokatkoista saamaansa tietoa ennen kaikkea tilausten ajoittamisen suunnittelussa (SIPP 

3) ja poikkeustilanteista saamaansa tietoa kapasiteetin varaamisessa (SIPP 2). Tästä 

esimerkistä löytyi muutamien vuosien takaa mielenkiintoinen tapaus, sillä muutamat 

alihankkijat tiesivät valmistajan materiaalitarpeista ja niiden ajankohdista paremmin kuin 

valmistaja itse. Tämä perustui alihankkijoiden kokemuspohjaiseen historiatietoon (SVP 1), 

joka oli kertynyt pitkäkestoisesta yhteistyöstä. Valmistaja otti alihankkijoiden 

tilausehdotukset huomioon tilaustoiminnassaan (SIPP 1). 

 

Valmistajan ostajat olivat yhteydessä alihankkijoihin viikoittain, joten tätä kautta saatiin tietoa 

myös operatiivisen tason epävarmuuksista. Tällainen yhteydenpito oli lisääntynyt valmistajan 

organisaatiossa huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana ja sillä oli suuri merkitys tarjonnan 

ennakkotiedon saamiseen. Herätys vuorovaikutuksen parantamiseen alihankkijoiden kanssa 

tapahtui alihankintojen lisäännyttyä ulkomailta. Tällöin oli pakko pitää enemmän yhteyttä 

alihankkijoihin, jotta materiaali saataisiin ajoissa ja oikealaatuisena. Yhteydenpidon 

aktiivisuus parani samalla myös suomalaisten alihankkijoiden kanssa - ”Aikaisemmin oli 

paljon jälkijättöistä toimintaa ja vähän sellaista, että saadaan mitä saadaan ja milloin 

saadaan. Nyt ollaan enemmän hereillä päivittäisessä yhteydenpidossa näiden asioiden 

suhteen.” Vuorovaikutus alihankkijoiden kanssa on ollut kuitenkin henkilöriippuvaa, eikä sitä 

ollut määritelty tarkasti organisaatiotasolla. Tämän seurauksena kaikilta alihankkijoilta ei 

saatu tulevista häiriöistä yhtä hyvin ennakkotietoa. Osa häiriöistä selvisi vasta valmistajan 

omassa toimitusketjussa – tulovarastossa tai materiaalin tarvehetkellä tuotannossa. 

Valmistajan edustajan mukaan oma-aloitteinen tarjontatiedon jakaminen on ennen kaikkea 

asenteellinen asia - ”Kyse on siitä, kuinka hyvin alihankkija haluaa ylipäätänsä palvella 

asiakkaitaan ja kuinka hyvin nimenomaan meitä”. Kuvassa 29 on havainnollistettu tässä 

esimerkissä tarjontatiedon jakamista ja hyödyntämistä operatiivisella tasolla. 
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Kuva 29. Operatiivisen tason tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen. 

 

Valmistaja pyrki selviämään alihankkijoiden toimitushäiriöistä erinäisin keinoin. Kun 

häiriöstä tuli ennakkotieto, niin päätöksiä voitiin tehdä useita päiviä etukäteen. Toisaalta 

joskus materiaalipuute selvisi vasta tarvepäivänä, kun materiaalin huomattiin olevan omassa 

tulo- tai tuotantovarastossa loppu. Toteutuneiden materiaalipuutetilanteiden paikkaus 

hoidettiin oman tuotannon joustoilla (yli- ja lisätöillä) sekä myöhässä olevan materiaalin 

omalla valmistamisella silloin, kun siihen oli valmiudet. Lisäksi valmistaja käytti 

toimitushäiriötilanteissa jonkun verran vaihtoehtoisia alihankkijoita. Valmistaja ei voinut 

kovin usein muuttaa omaa tuotantosuunnitelmaansa toimitushäiriöiden ilmetessä. Muutos 

olisi vaatinut muutoksia paitsi omiin niin myös usean alihankkijan aikatauluihin, mistä olisi 

seurannut entistä suurempi sekaannus. Tätäkin tärkeämpi syy oli siinä, että samalta myöhässä 

olevalta alihankkijalta tulevaa materiaalia tarvittaisiin myös seuraavan tuotteen 

valmistukseen, joten tuotantojärjestyksen muuttaminen ei toisi tähän mitään ratkaisua. 

Käytännössä oli parempi siirtää koko tuotantojonoa ajallisesti eteenpäin. Tuotannon siirron 

varjopuoli oli siinä, että aika-ajoin valmistajan täytyi venyttää toimitusaikoja myös omille 

asiakkailleen.  

 

Valmistajan ja alihankkijoiden välisissä sopimuksissa oli määritelty toimenpiteitä ja 

sanktioita, mikäli alihankkijat eivät pysy sovituissa toimitusajoissa. Alihankkijoiden 

toimitusvarmuudet olivatkin parantuneet vuosien saatossa huomattavasti, mutta edelleen 

niissä oli parantamisen varaa. Sopimuksissa ei ollut mainintaa toimitushäiriöiden 

ennakkoilmoittamisesta, eikä tätä ilmoittamista tai ilmoittamatta jättämistä myöskään millään 

tavalla mitattu. Tämä ja aikaisemmin mainittu henkilöriippuvuus alihankkijayhteydenpidossa 

Tuotantojonon siirto 

Vaihtoehtoiset SIPP:t 
tilanteen mukaan 
 

Alihankkijan toimitusketju 

    Lähtövarasto       WIP 

Yleisimmät SVP:t        

Asiakkaan päätös- ja joustoketju 

Valmistajan toimitusketju  

 Kulutus     Tulovarasto 

           Asiakkuuksien johtaminen Tuotantojoustot Osto 
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kertovat siitä, ettei tarjontatiedon jakamiseen liittyviä asioita ollut formalisoitu tässä 

esimerkissä. 

 

Synkronointikuvaus 4 – Teoria vs. käytäntö 

Tämän esimerkin kautta tuli vahvistus synkronointikuvauksen 3 yhteydessä tehdylle 

havainnolle, jonka mukaan tarjontatieto voitaisiin mahdollisesti luokitella kysyntätiedon 

tapaan tilausta edeltävään, tilaukseen liittyvään, tilauksen jälkeiseen sekä sovitun 

toimitusajankohdan jälkeiseen tarjontatietoon. Tässä esimerkissä alihankkijoiden jakama 

taktinen tarjontatieto on tilausta edeltävää tarjontatietoa, koska se vaikutti valmistajan 

tulevien tilausten suunnitteluun. Tähän liittyen kiinnostavana yksityiskohtana osa 

alihankkijoista ehdotti kokemusperäisen tiedon avulla valmistajaa tilaamaan materiaalia 

heiltä, jos valmistajalta ei ollut vielä tullut odotettua tilausta. Tämä oli valmistajalle arvokasta 

tarjontatietoa, koska se ehkäisi varmoja materiaalin puutetilanteita. 

 

Lisäksi tämä synkronointikuvaus paljasti viimeistään sen, että tarjontatiedon jakamista ja 

hyödyntämistä on formalisoitu valmistajan ja alihankkijan välillä huomattavasti heikommin 

kuin kysyntätiedon jakamista ja hyödyntämistä. Tämän takia on turha odottaa, että kaikilta 

alihankkijoilta saataisiin ennakkotietoa tarjonnan ongelmista. Asiaa ei ole laitettu kuntoon, 

koska sitä ei ole todennäköisesti nähty tarpeeksi tärkeänä suorituskyvyn parantamisen 

kannalta. 

 

Synkronointikuvaus 5 

Tässä valmistaja-alihankkijaparissa tilanne oli tarjontatiedon jakamisen suhteen 

samankaltainen kuin edellisessä esimerkissä. Alihankkijoilta tarjontatietoa ei tullut oma-

aloitteisesti juuri lainkaan. Valmistavan yrityksen edustaja kuvasi tilannetta seuraavasti: 

”Ehkä tässä mennään perinteiseen vanhakantaiseen ajattelutapaan eli ongelmista kertomisen 

sijasta uskotaan, että kyllähän niistä selvitään. Negatiivisista asioista ilmoittaminen koetaan 

varmasti myös ikäväksi asiaksi bisneksen kannalta”. Poikkeuksena olivat muutamat 

alihankkijat, jotka kertoivat ennakkoon tuotantokapasiteettinsa kuormittumisesta. Toisaalta 

saatavilla olevasta ylimääräisestä kapasiteetista alihankkijat kertoivat yleensä aktiivisesti. 

Tässäkin esimerkissä tuli esiin, että valmistajan ja alihankkijan välinen vuorovaikutus 
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henkilöityi. Osa valmistajan ostajista oli hyvin tiheästi yhteydessä alihankkijoihin, jolloin 

saatiin samalla tietoa myös mahdollisista toimitushäiriöistä.  

 

Synkronointikuvaus 5 – Teoria vs. käytäntö 

Tässä esimerkissä tuli vahvasti esiin psykologinen näkökulma informaation jakamisessa. 

Sama näkyi edellä myös synkronointikuvauksessa 4. Jos prosesseja ei ole määritelty, niin 

vaikeista asioista tiedottamista näytetään vältettävän. Tästä esimerkistä löytyi uutena 

tarjontatietona alihankkijoiden aktiivinen kertominen ylimääräisestä saatavilla olevasta 

kapasiteetista. Tämä kertoo hyvin myös siitä, minkä tyylisistä asioista alihankkijat haluavat 

oma-aloitteisesti kertoa. Psykologinen näkökulma informaation jakamiseen on rajattu tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, mutta se olisi hyvä jatkotutkimuskohde. 

 

Synkronointikuvaus 6 

Tutkittu valmistaja toimitti räätälöityjä erikoistyökaluja teollisuusasiakkaille. Yritys käytti 

omissa hankinnoissaan pitkälti suomalaista alihankkijaverkostoa, joka toimitti työkaluihin 

moduuleita. Työkalun suunnittelun teki valmistaja tai sen asiakkaat. Asiakkaiden ennustetut 

tilaukset olivat toteutuneet lähes 100 % varmuudella, mutta tilausten ajankohdat olivat hyvin 

epävarmoja. Projektien aloituspäivät saattoivat siirtyä tarjousvaiheen ajankohdista useita 

viikkoja eteenpäin. Valmistajalla oli hyvin vähän neuvotteluvaraa asiakkaidensa suuntaan 

toimitusajan siirtämiseksi omien kapasiteettirajoitteidensa takia. Alihankintakapasiteetin 

saatavuus oli ollut valmistajalle huomattava ongelma, minkä takia yritys oli kehittänyt 

ohjelmiston kapasiteetinhallintaan. Alihankkijat kirjasivat ohjelmistoon vapaan 

kapasiteettinsa työlajeittain kerran viikossa, kahdeksan viikkoa eteenpäin. Ohjelmiston avulla 

valmistaja vertasi alihankkijoilla olevan vapaana kapasiteetin määrää omien asiakkaidensa 

tilausennusteisiin. Valmistajan tarkoitus oli hyödyntää sovellusta alihankintakapasiteetin 

varaamiseen sopivimmalla hetkellä, mihin vaikutti alihankkijoiden kapasiteetin 

kuormittuminen ja asiakkaiden kysyntätiedon, varsinkin projektin ajankohdan, tarkentuminen. 

Mikäli ensisijaisella alihankkijalla ei ollut riittävästi kapasiteettia tarjolla, niin tällöin 

käytettiin vaihtoehtoista alihankkijaa. 

 

Edellä kuvattu kapasiteetin varausmalli ei kuitenkaan toiminut kovin hyvin käytännössä, 

koska yleensä valmistaja varasi kapasiteetin alihankkijaltaan vasta saatuaan tilauksen omalta 
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asiakkaaltaan.  Käytännössä uudella toimintatavalla ei tällöin ollut juuri mitään eroa 

aikaisempaan toimintaan verrattuna. Valmistajan tekemien varausten viivästymisen 

perimmäisenä syynä oli riskinjakokäytäntöjen puuttuminen valmistajan ja sen alihankkijoiden 

välillä. Valmistaja pelkäsi, että alihankkija aloittaa varauksen perusteella tuotannon ja 

laskuttaa siitä. Tässä yhteydessä on muistettava, että kyse ei olisi ollut turhasta työstä, koska 

valmistajan asiakkaiden ennustetut tilaukset toteutuivat aina jossakin vaiheessa. 

Toimitusajankohdan ollessa epävarma ennusteen perusteella aloitettu tuotanto sitoi kuitenkin 

alihankkijoiden käyttöpääomaa. Toisaalta alihankkijoille maksoi myös kiireellä 

valmistaminen, johon jouduttiin usein turvautumaan odotettaessa tuotannon aloittamista 

tilauksen saamiseen asti. Tilauksen lukitushetkellä toimitusaikaa oli enää niin vähän 

käytettävissä, että alihankkijoiden täytyi käyttää yli- ja viikonlopputöitä vastatakseen ajoissa 

kysyntään. Alihankkijat eivät saaneet tekemästään kiiretyöstä lisähintaa valmistajalta. Yhden 

alihankkijan tekemien laskelmien perustella tämä toimintatapa maksoi sille huomattavasti 

enemmän kuin mitä aikaisemmin aloitettu tuotanto aiheutti pääomakustannuksia. 

 

Tässä esimerkissä on huomionarvoista myös se, että alihankkijat eivät mielellään kohdistaneet 

valmistajalle sen varaamaa kapasiteettia. Tämäkin johtui yhteisten rikinjakokäytäntöjen 

puuttumisesta eli kuinka toimitaan tilanteissa, jos valmistaja ei tarvitsekaan varaamaansa 

kapasiteettia. Alihankkijoiden mukaan kapasiteetilla olisi pitänyt olla varausmaksu. 

Peruutustilanteissa alihankkijoilla oli myös vaikeuksia myydä vapautunutta kapasiteettia 

lyhyellä varoitusajalla muille asiakkaille. Tämän takia alihankkijat jättivät usein 

huomioimatta valmistajan kapasiteettivaraukset ja allokoivat varauksesta huolimatta 

kapasiteettinsa uusille tilauksille. Valmistajan tilauksen toteutuessa kapasiteettinsa 

kuormittanut alihankkija yritti hoitaa tilauksen joustojensa avulla. Jälkikäteen ajatellen 

alihankkijan käytettävissä olleet joustot olisi ollut hyvä lisätä kapasiteettijärjestelmään 

mukaan. Joustavan kapasiteetin käyttö olisi pitänyt hinnoitella eri tavalla kuin 

normaalikapasiteetti (vrt. kappaleessa 4.2.1.3 esitetty joustomalli). Toisaalta on muistettava, 

että osalla tarkastelluista alihankkijoista oli ongelmia normaalikapasiteetinkin hallinnassa. 

 

Synkronointikuvaus 6 – Teoria vs. käytäntö 

Tässä esimerkissä oli kyse tilausta edeltävästä kysyntä- ja tarjontatiedosta, joihin viitattiin 

edellä esitetyissä synkronointikuvauksissa. Aikaisempiin kuvauksiin verrattuna tässä oli 
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kuitenkin se selkeä ero, että kysyntä- ja tarjontalähtöisen synkronoinnin oli tarkoitus toimia 

integroidusti yhdessä. Tässä ei kuitenkaan ollut ensimmäisellä yrityksellä onnistuttu. 

Prosessien synkronointi oli kyllä mietitty tarkasti eli millä tavalla ja miten usein 

alihankkijoiden täytyi päivittää vapaa kapasiteetti ohjelmistoon ja kuinka valmistaja tekee 

kapasiteettivaraukset. Tämän tason synkronointi oli kuitenkin turhaa, kun synkronointi ontui 

ylemmällä tasolla. Operatiivisten yhteisprosessien kehittämisen rinnalla olisi pitänyt määrittää 

riskinjakokäytännöt sekä parantaa alihankkijoiden kapasiteetinhallinosaamista. 

Riskinjakokäytäntöjen puuttuminen johti molemminpuoliseen viivyttelyyn, mistä syntyi 

toimitusketjuun lisäkustannuksia. Alihankkijoiden kapasiteettihallintaosaamisen puute taas 

johti tarjontatiedon puutteelliseen laatuun luotettavuus- ja tarkkuusdimensioissa. Tämä 

esimerkki toi hyvin esille kokonaiskuvan ymmärtämisen tärkeyden synkronoitaessa kysyntä-

toimitusketjua. Samalla tämä todennäköisesti paljasti syyn, miksi kokonaisvaltaiset 

synkronointikäytännöt ovat teollisuudessa vähäisiä. Kokonaiskuvan ymmärtäjistä näyttää 

olevan huutava pula. 

 

Tämä synkronointikuvaus tuotti tutkimukselle tärkeää tietoa, sillä se kytki toisiinsa kysyntä- 

ja tarjontalähtöisen synkronoinnin. Toisin sanoen DVP-DPP- ja SVP-SIPP-synkronointi 

vuorotteli integroidussa putkessa. Kuvassa 30 on esitetty periaatekuva, kuinka valmistajan ja 

sen alihankkijoiden välisen kapasiteetinhallinnan oli tarkoitus toimia. Alihankkijat tarjosivat 

valmistajalle näkyvyyden vapaaseen kapasiteettiinsa (SVP 1), jota valmistaja peilasi omien 

myyntiprosessiensa edistymiseen (SIPP 1). Valmistajan asiakkaiden tilausten alkaessa 

varmistua valmistaja varasi alihankkijoiltaan tarvittavan kapasiteetin – varsinkin, jos 

alihankkijoiden kapasiteetti näytti kovaa vauhtia kuormittuvan (kuvassa DVP 1 – DPP 1). 

Valmistajan asiakkaan tilauksen varmistuttua yritys tilasi moduulit alihankkijoilta (DVP 2), 

minkä seurauksena alihankkijat aloittivat tuotannon (DPP 2). Prosessi voisi jatkua vielä 

tilauksen jälkeisellä tarjontalähtöisellä synkronoinnilla, jolloin alihankkijat tiedottaisivat 

valmistajaa mahdollisista toimitushäiriöistä (SVP 2), minkä perusteella valmistaja tekisi omia 

päätöksiään (SIPP 2). 
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Kuva 30. Kysyntä- ja tarjontalähtöisen synkronoinnin yhdistäminen. 

 

Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen – Teoria vs. käytäntö-yhteenveto 

Yhteenvetona tarjontatiedon jakamisen ja hyödyntämisen embedded designista voi sanoa, että 

asetettu teoreettinen ehdotus todennettiin empirian perusteella ja siihen saatiin myös 

täydentävää ja täsmentävää tietämystä. Tärkeimpänä uutena löytönä oli tarjontatiedon 

luokittelu tilausta edeltävään, tilaukseen liittyvään, tilauksen jälkeiseen ja toimitusajankohdan 

jälkeiseen tarjontatietoon. Lisäksi empirian perusteella selvisi, että DVP-DPP- ja SVP-SIPP-

mallit ovat toisistaan riippuvaisia malleja.  DVP-DPP- ja SVP-SIPP-synkronointi voivat 

seurata toinen toisiaan prosessin edetessä. Prosessi voi sisältää peräkkäin eri kysyntä- ja 

tarjontatiedon luokkia, mitä mallinnettiin synkronointikuvauksen 6 yhteydessä. Synkronointi 

käynnistyi tarjontalähtöisellä, tilausta edeltävällä taktisen tason synkronoinnilla ja eteni 

lopulta eri vaiheiden kautta tilauksen jälkeiseen tarjontalähtöiseen synkronointiin. 

 

Empiirisen tiedon perusteella paljastui, että tarjontatiedon jakamista ja hyödyntämistä on 

formalisoitu valmistajan ja alihankkijan välillä hyvin vähän. Tämä on johtanut siihen, että 

tarjontatietoa tulee alihankkijoilta hyvin satunnaisesti. Formalisoinnin puute herätti 

kysymyksen, kuinka tärkeää tarjontatiedon jakaminen on valmistajan ja alihankkijan välisen 

ketjun kokonaissuorituskyvyn parantamisessa. Valmistavien yritysten edustajien näkemysten 

perusteella asia vaikuttaa tärkeältä, mutta kehitystoimenpiteiden puuttuminen ongelman 

korjaamiseksi kertoo muusta. 

  

Kysyntäketjua on vaiheistettu aikaisemmissa tutkimuksissa runsaasti, mutta toimitusketjun 

tuottaman tarjontatiedon ja varsinkin sen hyödyntäisen osalta tietämystä on huomattavasti 
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vähemmän olemassa. Tämän takia seuraavaksi kootaan yhteen, millaista tarjontatietoa 

kuudessa synkronointiesimerkissä jaettiin ja kuinka sitä hyödynnettiin. Pääasiassa taktisen ja 

operatiivisen tason tarjontatiedossa on kyse poikkeama- tai muutostiedosta, minkä kautta se 

kytkeytyy poikkeamanhallinnan tieteelliseen keskusteluun. Synkronointiesimerkkien 

perusteella tarjontatietoa jaettiin seuraavista toimitusketjun vaiheista: 

 tilausta edeltävä tarjontatieto 

o toistuvat ja yllättävät kapasiteetin kuormitukset 

o valmistajalle tieto vapaasta kapasiteetista 

o alihankkijan valmistajalle lähettämät, kokemusperäiseen kysyntätietoon 

perustuvat, tilausehdotukset 

 tilaukseen liittyvä tarjontatieto 

o tieto tilauksen vastaanotosta ja vahvistuksesta 

 tilauksen jälkeinen tarjontatieto 

o tuotannon suunnittelu 

o tulo-, wip- ja lähtövarastot 

o kuljetuksen varaus ja kuormaus 

 sovitun toimitusajan jälkeinen tarjontatieto 

o alihankkijan toimitusseuranta (tiedottaminen viivästyneen toimituksen 

etenemisestä) 

o valmistajan tulovarasto ja tuotanto/kulutus 

 

Valmistajat hyödynsivät saamaansa tarjontatietoa seuraavilla tavoilla: 

 tilausta edeltävä tarjontatieto 

o kapasiteetin varaaminen  

o tilausten ajankohdan suunnittelu 

 tilaukseen liittyvä tarjontatieto 

o yhteydenotto alihankkijaan, mikäli tilausta ei ole avattu tai vahvistettu 

määrätyssä ajassa 

 tilauksen jälkeinen tarjontatieto (tämä on käytännössä asiakaspään joustojen käyttöä, 

jota käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa) 

o valmistaja tarjosi alihankkijalle omaa resurssia ongelmatilanteissa 

o valmistaja käytti vaihtoehtoista alihankkijaa 
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o valmistava yritys valmisti myöhässä olevan materiaalin itse 

o henkilö- ja tuotantojärjestelyt (esim. ylityöt ja henkilösiirrot) 

o tuotannonohjauksen joustot (esim. tuotantojärjestyksen muutos tai jonon siirto)  

o toimitusajan siirto ja/tai spesifikaatioiden muutos omalle asiakkaalle 

 sovitun toimitusajan jälkeinen tarjontatieto 

o alihankkijan kiirehtiminen (tiedustelu, missä vaiheessa myöhästynyt toimitus 

on) 

 

Empirian perusteella ei löytynyt selkeitä formalisoituja synkronointimalleja siitä, millä 

ajanhetkellä sekä millä luotettavuus- ja tarkkuustasolla valmistaja tarvitsi erilaista 

tarjontatietoa ennakkoon. Yleisin näkökulma oli, että tieto tulisi saada poikkeamatilanteista 

heti, kun ne alihankkijoilla ilmenevät. Kysyntätiedon tapaan myös tarjontatiedon luotettavuus 

ja tarkkuus yleensä parantuivat lähestyttäessä toimituspäivää. Huonoimmassa tapauksessa 

tarjontatieto oli saatavissa vasta valmistajan tulovarastosta tai tuotantoa aloitettaessa. Tieto oli 

tällöin luotettavaa ja tarkkaa, mutta se ei paljon auttanut, kun korjaaviin toimenpiteisiin ei 

ollut enää aikaa. Tarjontalähtöisessä synkronoinnissa informaation jakamattomuus tuli esiin. 

Tätä ongelmaa ei juuri ollut kysyntälähtöisessä synkronoinnissa. Kulttuuri tarjontatiedon 

jakamiseen näyttää puuttuvan varsinkin toimitushäiriötilanteissa, jotka koetaan ikävinä 

tiedottaa. 

 

4.2.2.2 Asiakaspään joustojen synkronointi tarjonnan epävarmuuksien kanssa  

 

Synkronointikuvaus 1 

Valmistava yritys valmisti raskaita teollisuuskoneita, joiden hinnat olivat muutamia satoja 

tuhansia euroja. Alihankkijat toimittivat näihin koneisiin osia ja osakokoonpanoja. Tässä 

esimerkissä tarkastellaan kahta eri alihankkijaa, jotka molemmat toimittivat valmistajalle 

teräsmateriaalia.  Valmistaja oli asettanut toimitusajat siten, että alihankintamateriaali oli sen 

tuotantolaitoksen tulovarastossa kaksi viikkoa ennen koneen kokoonpanon aloittamista. Tämä 

kahden viikon puskuri oli asetettu kokemusperäisesti toimitusviivästymisten perusteella. 

Kahden viikon päälle oli vielä ns. turvajakso, joka ulottui useampia viikkoja kestävän 

kokoonpanotyön ajanjaksolle. Turvajakso oli silloin pisin mahdollinen, kun materiaalia 

tarvittiin vasta kokoonpanon loppupäässä. ”Lisäksi meillä on hoputtaja, joka pyrkii 
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varmistamaan tarvittavan materiaalin saapumisen tuotantolaitokselle ennen koneen 

kokoonpanon aloittamista”, kertoi valmistajan edustaja. Myöhästymistilanteissa hoputtaja oli 

yhteydessä alihankkijoihin ja selvitti, millä aikataululla materiaali on tulossa. Yleensä asetettu 

aikapuskuri, alihankkijoiden hoputtaminen ja kokoonpanon turvajakso riittivät 

materiaalisaatavuuden varmistamiseksi. 

 

Valmistajan kahden eri alihankkijan välillä oli toimitusviiveissä huomattavia eroja. 

Tarkasteltu alihankkija 1 toimitti materiaalin lähes aina viimeistään sovittuna toimituspäivänä 

eli kaksi viikkoa ennen kokoonpanon aloittamista. Alihankkijalla 2 taas oli vaikeuksia 

toimittaa materiaali kahden viikon aikapuskurin sisällä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka 

alihankintaverkoston heikoimmat lenkit voivat vaikuttaa kokonaissuorituskykyyn 

vahingollisesti. Aikapuskuri jouduttiin säätämään heikoimman toimitusvarmuuden omaavien 

alihankkijoiden perusteella. Kovimman kysynnän kasvun aikana lähes kaikilla alihankkijoilla 

oli vaikeuksia vastata kysyntään. Tässä tilanteessa valmistajan ostajat kertoivat 

alihankkijoille, ettei niiden kannata kiirehtiä omaa tuotantoa, jos muutkin alihankkijat olivat 

pahasti myöhässä. Valmistaja keskittyi tällöin niiden koneiden kokoonpanoon, joihin 

materiaalia oli saatavilla. Tämä on hyvä esimerkki synkronoinnista verkostotasolla, joka oli 

kuitenkin rajattu tämän väitöstutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Jatkossa valmistajan tavoitteena on siirtyä nykyistä huomattavasti tarkempaan ohjaukseen, 

jossa materiaali kutsutaan kokoonpanolinjalle tarpeeseen tiettyyn kellonaikaan. Valmisajan 

edustaja kertoi muutoksesta seuraavasti: ”Tämän saavuttamiseksi tuoterakenteet, ohjaus, 

alihankkijoiden toimitusvarmuudet ja häiriöistä tiedottaminen on saatava huippukuntoon.” 

 

Synkronointikuvaus 1 – Teoria vs. käytäntö 

Aikapuskurit olivat tässä esimerkissä ylivoimaisesti tärkein asiakaspään joustokeino vastata 

epävarmaan tarjontaan. Aikapuskuri toimitusajankohdan ja todellisen tarveajankohdan välillä 

säädettiin heikoimpien toimitusvarmuuden omaavien alihankkijoiden perusteella. 

”Hoputtajan” toiminta liittyy sovitun toimituspäivän jälkeiseen kysyntätietoon. Tällainen tieto 

sisältyy itse asiassa kappaleessa 4.2.1 käsiteltyyn DVP-DPP-malliin, eikä sitä ollut huomioitu 

teoreettisissa malliehdotusta luotaessa. Tämän perusteella myös kysyntätiedon eri luokiksi 
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saatiin lopulta tilausta edeltävä, tilaukseen liittyvä, tilauksen jälkeinen ja sovitun 

toimitusajankohdan jälkeinen kysyntätieto. 

 

Synkronointikuvaus 2 

Tutkittu valmistaja toimitti teollisuudelle pakkausjärjestelmiä. Yritys keskittyi itse 

kokoonpanoon valmistustoiminnan olleessa ulkoistettu alihankintaverkostolle. Valmistaja oli 

mitannut systemaattisesti alihankkijoiden toimitushäiriöitä, minkä kautta sille oli 

muodostunut kokonaisnäkemys alihankkijaverkoston toimituskyvystä. Sopimusmateriaalissa 

myöhästymiset olivat olleet keskimäärin kolme arkipäivää ja räätälöidyissä projektiosissa 5-7 

arkipäivää. Ero näiden kahden materiaaliluokan välillä oli erityisesti siinä, että projektiosien 

kohdalla valmistusta ja hankintatoimintaa ei yleensä tehty sopimusmateriaalien tapaan 

rutiinitoimintana. Projektiosien kohdalla myös valmistajan dokumentaatiossa oli joskus 

puutteita, mikä hidasti osatoimitusta. 

 
Kaikilla valmistajan konetyypeillä oli kiinteä toimitusaikansa, jonka puitteissa myyjä lupasi 

toimituksen asiakkaille. Valmistajan tuotannon tehtävä oli pysyä näissä toimitusajoissa 

mahdollisimman kustannustehokkaasti. Valmistajalla oli käytössä ns. ”vuokramiesrengas”, 

jossa toimi paikallisia yrittäjiä. Vuokramiehet oli saatavissa töihin kiiretilanteissa hyvin 

nopealla varoitusajalla – jopa seuraavaksi päiväksi. Koska valmistaja käytti samoja 

vuokramiehiä toistuvasti, heidän kouluttamiseen ei kulunut ensikoulutuksen jälkeen aikaa. 

 

Valmistaja oli ohjeistanut alihankkijoitaan tiedottamaan toimitushäiriöistä mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, jotta poikkeamat voitaisiin ennakoida oman kokoonpanotyön 

järjestelyssä. Aikaisinta tarjontatietoa kaivattiin tilausvahvistuksen yhteydessä, mikäli 

alihankkija ei kykenisi toimittamaan tilattua materiaalia ajoissa. Ainoastaan 30-40 prosenttia 

alihankkijoista tiedotti hyvin toimitushäiriöistä. Yhtenä syynä tähän olivat puutteet 

alihankkijan tuotannonohjauksessa. Esimerkiksi alihankkijan tuotannonohjausjärjestelmän 

vahvistaessa automaattisesti toimitusajan se ei pitänyt käytännössä läheskään aina paikkansa. 

Valmistuserä ei välttämättä mahtunut lainkaan tuotantosuunnitelmaan tai tuotannon aikana 

saattoi ilmetä yllättäviä viiveitä. Tilausvahvistuksen jälkeisistä muutoksista tuli yleensä 

huonosti tietoa – ”Tilausvahvistuksen tekijällä ei ole välttämättä tietoa, jos toimitus menee 

pitkäksi ja miksi se venyy. Tämän asian selvittämiseen tarvitaan usein eri kontaktihenkilö”. 
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Tästä esimerkistä löytyi myös varsin erikoinen synkronointikäytäntö. Yksi alihankkijoista 

aikataulutti omaa tuotantoansa valmistajayrityksen toimitusseurannastaan lähettämän 

myöhässä olevien materiaalien listan perusteella. Myöhästymislista toimi siis tälle 

alihankkijalle impulssina tuotannon käynnistämiseen. Tässä on kyseessä sovitun 

toimitusajankohdan jälkeisen kysyntätiedon erikoistapaus. 

 

Synkronointikuvaus 2 – Teoria vs. käytäntö 

Tässä synkronointiesimerkissä hyödynnettiin esimerkin 1 tyyliin aikapuskuria, joka oli 

asetettu tarjontaepävarmuuden perusteella heikoimman verkostolenkin periaatteella. 

Esimerkissä käytettiin edellisen esimerkin tapaan sovitun toimitusajankohdan jälkeistä 

”hoputtajaa”, sillä valmistajayritys lähetti toimitusseurannastaan tietoa myöhässä oleville 

alihankkijoille. Yhtenä asiakaspäänjoustona valmistaja käytti vuokramiehiä. Näitä käytettiin 

pääasiassa kysyntähuipuissa lisäkapasiteettina, mutta myös alihankkijoiden 

toimitusmyöhästymisistä aiheutuneiden viiveiden kiinniajamiseen. 

 

Synkronointikuvaus 3 

Tutkittu valmistaja toimitti teollisuusasiakkaille ympäristöteknologiajärjestelmiä, joiden 

hinnat vaihtelivat huomattavasti asiakastarpeiden mukaan. Osien valmistustoiminta oli 

ulkoistettu pitkälti alihankkijaverkostoon. Tilauksia tehdessään valmistaja pyysi 

alihankkijoitaan vahvistamaan toimituspäivän, johon ne pystyivät järkevästi vastaamaan. 

Mikäli vahvistettu päivä ei ollut valmistajalle riittävä, niin tällöin katsottiin sopiva päivä 

yhdessä. Vakio-osissa valmistajalla oli yleensä 1-2 viikon riiton varastopuskuri. 

Erikoisemmissa osissa puskuri oli selvästi tätä suurempi. Yrityksessä varasto nähtiin 

sijoituksena, joka mahdollisti sujuvan tuotannon. Oleellista tässä mallissa oli luonnollisesti se, 

että kaikki tarvittava materiaali olisi saatavilla tarvehetkellä – ”Se on tietenkin huono tilanne, 

jos suuresta osasta nimikkeistä on parin viikon varastot ja sitten joitakin nimikkeitä puuttuu 

kokonaan. Toimitushäiriöistä syntyviä ongelmia ei kuitenkaan nykyään juurikaan ole, vaan 

ennemminkin ongelmat ovat itse aiheutettuja. Suunnittelu on myöhässä tai tuotannossa on 

väärät saldot.”  

 

Tarjontatietoa tuli alihankkijoilta säännöllisen epäsäännöllisesti. Tärkeimpien alihankkijoiden 

kanssa oli tehty hankintasopimukset, joiden perustella viivästymisistä tulisi ilmoittaa 
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välittömästi. Tarkempaa prosessikuvausta ei kuitenkaan ollut tehty, eikä ilmoittamista ole 

suoranaisesti mitattu ja valvottu. – ”Voi sanoa, että se on osittain omaa syytämme, ettei meille 

tule häiriötietoa”. Alihankkijoiden toiminta henkilöityi häiriötilanteissa vahvasti, vaikka 

yritys oli ansioitunut ja sertifioitu – ”Kokemukseni mukaan nämä toimitusongelmat vähenevät 

vasta selvästi isompien kansainvälisten komponenttitoimittajien kanssa”. Toisaalta 

valmistajan edustaja uskoi enemmän aktiiviseen kanssakäymiseen kuin sopimuksiin ja 

sanktioihin – ”Mittarit on kuitenkin hyvä olla olemassa, ettei tarvitse mennä neuvotteluissa 

ihan mutu-tuntumalla”. Alihankkijoiden toimitusvarmuuden mittaus oli kuitenkin toissijainen 

mittari. Ensisijaisesti valvottiin, että tilaukset tulivat viimeistään silloin, kun oli todellinen 

tarve – ”Jos toimitus on myöhässä, eikä materiaalia vielä tarvita, niin sen perään ei yleensä 

huudella. Toki sitten jossain välissä haukutaan kootusti myöhästymisistä”. 

 

Alihankkijoiden määrä oli pyritty saamaan järkevälle tasolle, jotta kaikkien kanssa ehdittäisiin 

kommunikoida riittävästi.  Asioiden henkilöitymisessä oli valmistajan edustajan mukaan 

hyvät puolensa – ”Kun henkilöt ja heidän yritystensä toimintaympäristön oppii tuntemaan 

riittävän hyvin ja heidän kanssaan on säännöllisesti yhteydessä, niin ennusteet, mahdolliset 

toimitushäiriöt ja muut tärkeät asiat tulee käytyä sujuvasti läpi samalla kertaa”. 

Kommunikointia oli kokeiltu alihankkijoiden kanssa myös tietojärjestelmien kautta, mutta se 

ei oikein toiminut. Jos tiedot olivat järjestelmässä kerrankin väärin, niin luottamus 

järjestelmään hävisi nopeasti. 

 

Valmistaja pyrki myymään tuotteet omille asiakkailleen vakiomoduuleina, joten 

tuoterakenteet olivat melko hyvin ajan tasalla. Aika-ajoin tehtiin kuitenkin myös räätälöintiä 

osaan moduuleista, mikä vaati tuotesuunnittelua. Valmistajan ratkaisu hallita tuoterakenteita 

ja materiaalin saatavuutta on esitetty kuvassa 31. 

 

Kuva 31. Tuoterakenteiden ja materiaalisaatavuuden hallinta. 
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Ensimmäinen kuvan valosarakkeista kertoo, vaatiiko tuote vielä suunnittelua. Keltainen valo 

kertoo, että rakenne on kunnossa. Punaisen valon tapauksessa rakenne ei ole kunnossa. 

Toinen valo kertoo, että ovatko kaikki materiaalit omassa tuotantolaitoksessa (vihreä = on, 

punainen = ei ole).  Punaisen valon tapauksessa saa riviä kilkkaamalla auki listan, mitä 

materiaalia puuttuu ja milloin toimittaja on vahvistanut niiden saapuvan. Asiakaspäästä 

haettiin tarvittaessa joustoa, mikäli tuotantoa ei saatu ajoissa käyntiin. Tätä kokonaisuutta 

käytiin läpi viikkopalaverissa, jossa oli mukana suunnittelun, oston ja tuotannon edustus. 

 

Synkronointikuvaus 3 – Teoria vs. käytäntö 

Edellä esitettyjen synkronointikuvausten 1 ja 2 tapaan tässäkin esimerkissä tärkein 

asiakaspään jousto oli puskurit, joilla alihankkijoiden toimitusviivästymisten vaikutus omaan 

tuotantotoimintaan saatiin minimoitua. Esimerkin 2 tapaan myös tässä esimerkissä selvisi, että 

alihankkijoiden toimitushäiriöt johtuivat usein valmistajasta itsestään. Esimerkiksi 

suunnittelun oltua myöhässä myös omat tilaukset lähtivät myöhässä. Kysyntätieto oli siten 

ajoituksen suhteen huonolaatuista, mikä liittyy DVP-DPP-malliin. Valmistaja sai 

tarjontatietoa satunnaisesti alihankkijoilta. Tiedon jakamista ei mitattu ja valvottu, minkä 

takia tarjontatiedon puutteen ymmärtää. Toisaalta valmistajan varastopuskurit olivat niin 

suuret, että myöhästymiset haittasivat hyvin harvoin tuotantotoimintaa. 

 

Asiakaspään joustojen synkronointi tarjonnan epävarmuuden kanssa - Teoria vs. käytäntö-

yhteenveto 

Yhteenvetona ”asiakaspään joustojen synkronointi tarjonnan epävarmuuden kanssa”-

embedded designista voi sanoa, että ylivoimaisesti tärkein asiakaspään joustokeino olivat 

valmistajalla olevat aika- ja varastopuskurit. Näiden jälkeen muita asiakaspään joustoja 

tarvittiin hyvin vähän. Aikapuskureita käytettiin valmistajan tiettyyn koneeseen 

korvamerkatun materiaalin yhteydessä. Tällaisen materiaalin osalta aikapuskuri oli määritelty 

materiaalin toimitus- ja tarveajankohdan väliseksi ajaksi. Varastopuskuri taas liittyi sellaiseen 

materiaaliin, jota ei ollut korvamerkattu tiettyyn tuotteeseen. Tämän puskurin suuruus 

perustui materiaalin riiton arvioon. Puskurit oli asetettu huomioimalla kysynnän vaihtelu ja 

kokemusperäinen tarjonnan epävarmuus. Puskurit nähtiin hyväksi keinoksi suojautua 

epävarmuudelta, koska ne yksinkertaistivat toimintaa ja sujuvoittivat valmistajan tuotantoa. 

Tutkitut valmistajat olivat siis tietyllä tavalla hyväksyneet toimitusten epävarmuuden ja 
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rakentaneet puskurit sen mukaisesti. Luonnollisesti räikeimpiä toimitusvarmuusongelmia oli 

myös korjattu. Puskurit kasvattivat varastointikustannuksia, mutta lisäkustannukset arvioitiin 

selvästi pienemmiksi kuin materiaalin puutetilanteista syntyneet kustannukset. Jälkimmäisiä 

ei kuitenkaan yrityksissä laskettu, joten kyse on ns. piilokustannuksista.  

 

Muita asiakaspään joustoja käytettiin silloin, kun puskurijousto ei riittänyt. Toisin kuin 

puskurit, muut asiakaspään joustot suunniteltiin harvoin etukäteen. Ennemminkin toimittiin 

tilanteen mukaan. Joustokeinot olivat kuitenkin valmistajilla yleensä etukäteen tiedossa, joten 

joustoja ei tarvinnut lähteä erikseen etsimään. Kappaleessa 4.2.2.1 esitettyyn asiakaspään 

joustolistaan tuli tästä kappaleesta vain yksi täydennys eli valmistaja voi käyttää 

vuokramiehiä toimitusaikataulun kiinniottamiseksi, mikäli valmistavan yrityksen tuotannon 

aloitus oli viivästynyt alihankkijoiden toimitusmyöhästymisten takia. Tarkastelluista 

valmistaja-alihankkijasuhteista ei löytynyt selkeitä malleja, millaisissa 

toimitushäiriötilanteissa käytettiin tietyntyyppisiä asiakaspään joustoja. Sinänsä tämä ei ollut 

yllätys, sillä lähes vastaava tilanne oli myös toimittajapään joustoissa. 

 

Jos ja kun valmistajayrityksissä näyttää olevan jatkossa suunta huomattavasti tarkempaan 

ohjaukseen, niin se tarkoittaa puskureiden pienentämistä valmistajan tuotantolaitoksessa. 

Tämä tulee lisäämään alihankkijoiden toimitusvarmuuden ja tarjontatiedon jakamisen sekä 

muiden asiakaspään joustojen merkitystä. Alihankkijoita luonnollisesti pelottaa tällaisessa 

tilanteessa puskurirooliin joutuminen ja pääomariskin kantaminen. Yksi potentiaalinen 

puskurin paikka on myös logistiikkapalveluntarjoaja valmistajan ja alihankkijaverkoston 

välissä. 

 
Teoreettisten malliehdotusten osalta yksi löytö oli DVP-DPP-mallin täydennys. Tilauksen 

jälkeisen kysyntätiedon jälkeen löytyi vielä yksi kysyntätietoluokka eli sovitun 

toimitusajankohdan jälkeinen kysyntätieto. Vastaava löytö havaittiin SVP-SIPP-mallin osalta 

kappaleessa 4.2.2.1, jossa uudeksi tarjontatietotyypiksi tunnistettiin sovitun 

toimitusajankohdan jälkeinen tarjontatieto. 
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4.3 Empiirisen tutkimuksen perusteella todennetut, täydennetyt ja täsmennetyt 

synkronointimallit  

 

Empiirisen aineiston perusteella teoreettiset DVP-DPP- ja SVP-SIPP-malliehdotukset 

toimivat myös käytännössä. Todentamisen lisäksi empiirisen tutkimuksen tarkoitus oli löytää 

teoreettisiin ehdotuksiin myös täydennyksiä ja täsmennyksiä. Näitä löytyikin kumpaankin 

malliehdotukseen ja myös niiden alla oleviin embedded designeihin. Liitteessä 3 on esitetty 

yhteenvetotaulukot kaikista viidestä embedded designista. Taulukoihin on koottu jokaisen 

edellisessä luvussa esitetyn synkronointikuvauksen osalta teoreettisen lähtökohdan ja 

empiirisen aineiston välinen suhde eli kuinka käytännön synkronointi todensi, täydensi ja 

täsmensi teoreettisia lähtöoletuksia. 

 

Huomionarvoista on, että synkronointia oli formalisoitu käytännön kysyntä-toimitusketjuissa 

huomattavasti enemmän kysyntä- kuin tarjontalähtöisesti. Toisin sanoen DVP-DPP-malliin 

perustuva formaali synkronointi korostui SVP-SIPP-synkronointiin verrattuna. Toisaalta moni 

tutkituista valmistavista yrityksistä tiesi huonosti, kuinka alihankkijat hyödyntävät jaettua 

kysyntätietoa. Myös alihankkijoilta tulleet kysyntätiedon laadunparannustoiveet näyttivät 

jääneen melko vähäiselle huomiolle – ”Näyttää menevän saman tien toisesta korvasta ulos.” 

Tarjontalähtöinen synkronointi oli ratkaistu pääasiassa asiakaspään puskureiden avulla. Tällä 

tavalla toimintaa yksinkertaistaen oli käytännössä vähennetty yritysten välisen muun 

synkronoinnin ja sitä kautta myös kommunikoinnin tarvetta. Toisaalta valmistavien yritysten 

edustajat kertoivat, että tarjontatiedon saatavuutta ja laatua tulisi parantaa – varsinkin, kun 

painetta on siirtyä tarkempaan ohjaukseen. Ehkä tämä näkyy panostuksena tarjontatiedon 

kehittämiseen tulevaisuudessa. Seuraavassa esitetään empiirisen tiedon perusteella päivitetyt 

DVP-DPP- ja SVP-SIPP-mallit.    

 

4.3.1 DVP-DPP-mallin päivitetty versio 

 

Päivitetyn DVP-DPP-mallin periaate on esitetty kuvassa 32. Oleellisinta päivitetyssä mallissa 

ovat kysyntätiedon pääluokat eli tilausta edeltävä, tilaukseen liittyvä, tilauksen jälkeinen ja 

sovitun toimitusajankohdan jälkeinen kysyntätieto. Toisaalta kysyntäketjussa ovat tärkeitä 

kysyntätiedon muutokset (mm. tiedon tarkennukset ja luotettavuuden muutokset), joita voi 
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tapahtua kysyntäketjun eri vaiheissa. Toimitusketjun kannalta oleellista on sen jakaminen 

materiaali- ja palveluvirtaan, koska niihin liittyy eri päätöksiä. Kuvassa esitetyt kysyntä- ja 

toimitusketjun vaiheet (esim. ennustaminen, osto, lähtövarasto ja tuotesuunnittelu) ovat 

useimmin tarkastelluissa käytännön kysyntä-toimitusketjuissa esiintyneitä vaiheita. 

Kokonaisvaltaisia vaihelistoja ne eivät ole. 
 

 

Kuva 32. Periaatekuva päivitetystä DVP-DPP-mallista. 

 

Päivitetty DVP-DPP-malli määritellään seuraavasti: 

DVP on se asiakkaan kysyntäketjun piste, josta yritys jakaa toimittajalle taktista tai 

operatiivista kysyntätietoa. (huom. tutkimuksen rajauksen takia strategista kysyntätietoa 

ja kehitystoimintaan liittyvää tietoa ei tarkastella). Kysyntätieto jaetaan mallissa neljään 

luokkaan: tilausta edeltävä kysyntätieto, tilaukseen liittyvä kysyntätieto, tilauksen 

jälkeinen kysyntätieto ja sovitun toimitusajankohdan jälkeinen kysyntätieto. Informaation 

laatudimensioina mallissa huomioidaan tiedon jakamisen ajoitus sekä tiedon luotettavuus 

ja tarkkuus. Ajoitus liittyy siihen, milloin toimittaja tarvitsee kysyntätiedon, jotta se voisi 

tehdä päätökset sekä suorittaa vaaditut toimenpiteet mahdollisimman laadukkaasti ja 

kustannustehokkaasti.  
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Informaation luotettavuus ja tarkkuus ovat yleensä kytköksissä informaation jakamisen 

ajoitukseen, minkä takia näitä kolmea informaation laatudimensiota tulisi tarkastella 

yhdessä. Usein luotettavuus- ja tarkkuusongelmat liittyvät ennusteeseen tai 

suunnitelmaan, mutta myös tilauksissa voi olla epäluotettavuutta ja epätarkkuutta. 

Varsinkin monimutkaisissa, varioitavissa ja räätälöitävissä tuotteissa tilauksen jälkeiset 

täsmennykset tai muutokset ovat yleisiä. Pahimmassa tapauksessa koko tilaus voi 

peruuntua. Siten informaation luotettavuus- ja tarkkuusdimensioita täytyy tarkastella 

kysyntäketjun eri vaiheissa. Informaation luotettavuus mittaa määrällistä (kuinka paljon), 

ajankohtaan (milloin) ja tuoteominaisuuksiin (minkälainen) liittyvää paikkansapitävyyttä 

toteumaan verrattuna. Luotettavuudesta esimerkki: valmistaja varaa alihankkijalta 

helmikuulle kapasiteettia 80 yksikköä, mutta todellisuudessa tarvitseekin sitä 60 yksikköä 

maaliskuussa. Informaation tarkkuudella tarkoitetaan sitä, miten tarkalla tasolla tieto 

voidaan jakaa ja/tai tarvitaan tietyllä ajanhetkellä. Myös informaation tarkkuus 

kohdistuu määrään, ajankohtaan ja tuoteominaisuuksiin. Esimerkiksi riittääkö 

kapasiteettia varatessa 50 tunnin tarkkuusikkuna tai pitääkö tilaushetkellä olla kaikki 

optiovalinnat lukittu. Informaation tarkkuudella ja luotettavuudella on selkeä kytkös 

toisiinsa. Mikäli informaation tarkkuuteen riittää päätöksentekijälle karkea tieto, niin 

silloin informaation yleensä luotettavuus paranee. Esimerkiksi on helpompaa ennustaa 

kapasiteetin tarve 100 kuin 10 tunnin tarkkuudella.   

 

Toimitusketjuriskit ovat kytköksissä kysyntätiedon ajoitukseen, luotettavuuteen ja 

tarkkuuteen. Yleensä tiedon luotettavuus ja tarkkuus paranevat toisaalta tilaushetkeä 

lähestyttäessä ja toisaalta toimitusajankohtaa lähestyttäessä (psykologisista syistä 

johtuen tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta psykologia oli rajattu tutkimuksen 

ulkopuolelle). Tarkemman ja varsinkin luotettavamman tiedon perusteella on 

turvallisempaa toimia, koska riskit esimerkiksi väärän materiaalin tai väärän 

materiaalimäärän valmistamisesta pienevät. Toisaalta odotettaessa informaation 

luotettavuuden ja/tai tarkkuuden parantumista on käytettävissä vähemmän aikaa tehdä 

toimenpiteitä. Tämän takia kannusteet eli tässä tapauksessa riskinjakokäytännöistä 

sopiminen valmistajan ja alihankkijan välillä ovat tärkeässä roolissa 

kokonaissuorituskyvyn parantamisessa synkronoinnin avulla. 
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DPP on se toimittajan toimitusketjun piste, jossa yritys hyödyntää DVP:stä saamaansa 

kysyntätietoa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa toimittaja saa kysyntätietoa, sitä enemmän 

sillä on aikaa vastata kysyntään. Aikaisempi kysyntätieto mahdollistaa DPP:n siirron 

ylävirtaan päin (kuvassa 32 toimitusketjun oikea laita) ja/tai nopeamman toimituksen 

asiakkaalle. Mikäli riskinjakokäytännöistä ei ole sovittu, alihankkija tekee toimenpiteitä 

omalla riskillään hyödyntäessään epäluotettavaa ja/tai epätarkkaa kysyntätietoa. 

Toisaalta valmistaja voi ottaa riskin itselleen tilaamalla alihankkijalta, vaikka kysyntä 

olisi sille itselleen vielä epävarmaa - esimerkiksi silloin kun valmistajan oma asiakas ei 

ole vielä lukinnut tilausta. 

 

DPP voi liittyä mihin tahansa toimittajan tekemään päätökseen. Ylätasolla päätökset 

voidaan jakaa materiaalivirtaan liittyviin päätöksiin ja palveluvirran päätöksiin. 

Materiaali- ja palveluvirta on erotettu toisistaan, koska ne vaativat yleensä eri päätöksiä. 

Palveluvirran päätöksissä toimittaja allokoi palveluita asiakkaalleen, kun taas 

materiaalivirran päätöksissä allokointi liittyy materiaaliin, kuten asiakaskohtaisen 

tuotantoerän valmistuspäätökseen. Palveluvirran päätöksissä toimittaja voi esimerkiksi 

hankkia joustavaa lisäkapasiteettia asiakkaan tekemän kapasiteettivarauksen perusteella. 

Toimittaja voi hyödyntää kysyntätietoa myös omien joustojensa suunnittelussa, jolloin 

kysynnän epävarmuus ja joustot kytketään toisiinsa. 

 

Toimittaja voi hyödyntää valmistajan DVP:stä saamaansa tietoa myös omassa 

informaatiovirrassaan, esimerkiksi oman ennusteen teossa. Tässä tilanteessa sama 

toimittajan prosessin vaihe toimi ensin DPP:nä, jonka jälkeen siitä tulee DVP toimittajan 

oman toiminnan näkökulmasta. Yhdestä asiakkaan DVP:stä saatu kysyntätieto voi 

kohdistua useampaan kuin yhteen DPP:hen. Esimerkiksi tilauksen jälkeinen 

räätälöintivaatimus voi johtaa toimittajalla materiaalin ja joustavan valmistus- ja 

suunnittelukapasiteetin allokointipäätöksiin. Myös päinvastainen tilanne on mahdollinen 

eli toimittaja voi hyödyntää yhdessä päätöksentekopisteessään (DPP) useasta eri 

DVP:stä saamaansa kysyntätietoa. Esimerkiksi, alihankkijan valmistuseräpäätökseen voi 

vaikuttaa varastotasoista ja tuotantohenkilöstösuunnitelmista saatu kysyntätieto. 

Tuotantohenkilöstösuunnitelman käyttö kysyntätietona on hyvä esimerkki monimuotoisen 

kysyntätiedon tarpeesta. Pelkästään materiaalivirtaan tyypillisesti liittyvä kysyntätieto 
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(esim. materiaaliennuste ja tuotantosuunnitelma) ei välttämättä riitä, vaan lisäksi 

tarvitaan muuta suunnittelutietoa. Henkilöresurssien suunnittelun lisäksi myös 

tuotekehityssuunnitelmat (esim. tieto tuotteen versiomuutoksesta) voi olla toimittajalle 

tärkeitä valmistuseräpäätösten kannalta. 

 

Toimittajan näkökulmasta ovat tärkeitä kysynnän muutostilanteet, koska huonosti 

hoidettuna ne voivat aiheuttaa yritykselle huomattavia lisäkustannuksia ja 

toimitushäiriöitä asiakkaan suuntaan. Kysynnän muutostilanteet osoittavat hyvin, miksi 

materiaali- ja palveluvirran päätökset on oleellista erottaa toisistaan. Kysynnän 

muuttuessa (esim. tilausmuutos) materiaalivirtaan liittyvä DPP ei yleensä muutu 

lainkaan, mikäli toimittajalta ei vaadita räätälöintitoimenpiteitä. Sen sijaan 

palveluvirran DPP usein muuttuu kysynnän suuremmissa muutoksissa, koska muutos 

vaatii yleensä joustavan lisäkapasiteetin tarvetta. 

 

Saman materiaalin osalta on mahdollista integroida toisiinsa eri kysyntätietoluokkien 

ketju tilausta edeltävästä kysyntätiedosta aina sovitun toimitusajankohdan jälkeiseen 

kysyntätietoon (kuva 33). Kun tämä integroitu ketju toimii synkronoidusti alihankkijan 

päätöksenteon kanssa, saadaan tuloksena useita saumattomasti toisiinsa kytkeytyviä 

DVP-DPP-pareja. Otetaan tästä yksinkertainen esimerkki: alihankkija käyttää 

valmistajalta saatua ennustetta (DVP 1, tilausta edeltävä kysyntätieto) päättäessään 

valmistaa asiakaskohtaista materiaalia (DPP 1, ns. tuotanto-DPP) ja tilausta (DVP 2) 

päättäessään toimittaa materiaali varastostaan (DPP 2, toimitus-DPP). 
 

 

Kuva 33. Integroitu ja synkronoitu kysyntä-toimitusketju. 
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4.3.2 SVP-SIPP -mallin päivitetty versio 

 

Empiirisen tiedon perusteella todennetun ja päivitetyn SVP-SIPP-mallin periaate on esitetty 

kuvassa 34. Tarjontatieto jaetaan mallissa tilausta edeltävään, tilaukseen liittyvään, tilauksen 

jälkeiseen ja toimitusajankohdan jälkeiseen tarjontatietoon. Kuvaan on sijoitettu myös 

käytännön kysyntä-toimitusketjuista löytyneitä yleisempiä tarjontatiedon jakopisteitä (SVP:t) 

ja asiakasyrityksen tarjontatiedon perusteella tekemiä päätöksiä (SIPP:t) 

 

Kuva 34. Periaatekuva päivitetystä SVP-SIPP-mallista. 

 

Päivitetty SVP-SIPP-malli määritellään seuraavasti: 

SVP:t ovat niitä toimittajan toimitusketjun pisteitä, joista yritys jakaa asiakkaalleen 

tarjontatietoa. Kysyntätiedon tapaan tarjontatieto jaetaan neljään pääluokkaan: tilausta 

edeltävään, tilaukseen liittyvään, tilauksen jälkeiseen ja toimitusajankohdan jälkeiseen 

tarjontatietoon. SVP:ssa on kyse erityisesti operatiivisen ja taktisen tason muutos- ja 

poikkeamatiedosta. Synkronoidussa kysyntä-toimitusketjussa SVP:n periaate perustuu siihen, 

että asiakas on asettanut toimittajalleen selkeitä sääntöjä, joista poikettaessa toimittajan 

tulisi tiedottaa välittömästi asiakasta. Esimerkiksi jos toimittaja näkee oman tuotantonsa 

suunnitteluvaiheessa, ettei pysty toimittamaan materiaalia asiakkaalle ajoissa, niin siitä tulisi 

tiedottaa asiakasta. Toimittajan olisi hyvä poikkeamatietoa jakaessaan ehdottaa myös, kuinka 
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se aikoo korjata ongelman. Strateginen tarjontatieto, kuten investointeihin liittyvää tieto, 

jätettiin tutkimuksen rajauksen takia mallin ulkopuolelle.  

 

Koska tarjontatiedon jakamista ja hyödyntämistä ei ollut aikaisemmin jäsennetty 

synkronoinnin näkökulmasta lähellekään yhtä kattavasti kuin kysyntätietoa, niin oli 

tarpeellista määrittää empirian perusteella löydetyt yleisimmät tarjontatiedon jako- ja 

hyödyntämispisteet. Empiirisen tiedon perusteella toistuvimmiksi SVP:eiksi löydettiin 

kapasiteettisuunnittelu, tilausvahvistus, tuotannonsuunnittelu, wip-tuotanto, lähtövarasto ja 

kuljetus. Näistä kapasiteettisuunnittelu on asiakastilausta edeltävää tarjontatietoa ja loput 

vaiheet ovat tilaukseen liittyvää tai tilauksen jälkeistä tarjontatietoa. SVP:t voivat sijaita 

myös valmistajan prosessissa – esimerkiksi tulovarastossa. Tällöin kyse on sovitun 

toimituspäivän jälkeisestä tarjontatiedosta, jollaista voi saada myös toimittajalta; esimerkiksi 

kuinka myöhässä oleva toimitus etenee luvatussa uudessa toimitusajassa. Tarjontatieto voi 

liittyä materiaalivirran poikkeamien lisäksi myös palveluvirran poikkeamiin eli tämän 

väitöstyön rajausten puitteissa joustoihin ja tuotesuunnitteluun. Esimerkiksi saako alihankkija 

sovitussa aikataulussa käyttöönsä joustavan valmistus- ja suunnittelukapasiteetin tai 

räätälöitävissä osissa tarvittavat uudet materiaalit. 

 

DVP-DPP-mallin tapaan myös SVP-SIPP-mallissa tarjontatiedon luotettavuus ja tarkkuus 

paranevat yleensä toimitusajankohdan lähestyessä. Esimerkiksi tilausvahvistusta tehtäessä 

tarjontatieto toimituspäivästä voi olla hyvin epäluotettavaa. Toisaalta tarjontatieto voi olla 

tämän jälkeenkin hyvin epävarmaa, jos sitä saadaan edelleen myyntihenkilöstöltä 

tuotantohenkilöstön sijasta. Tarjontatiedon tarkkuudesta toimii esimerkkinä se, että tietoa 

voidaan jakaa vapaasta kapasiteetista työlajeittain tai kokonaisuutena eri työlajeista. Näistä 

ensimmäinen vaihtoehto on tarkempaa tietoa. Tarjontatiedon yhteydessä riskit liittyvät 

esimerkiksi siihen, että alihankkijan ilmoittama kapasiteetti ei olekaan käytettävissä 

tarvehetkellä. 

 

SIPP:eissä asiakasyritys tekee päätöksiä saamansa tarjontatiedon perusteella. Mitä 

aikaisemmin yritys saa tiedon esimerkiksi poikkeamasta ennen materiaalin tarvehetkeä, sitä 

enemmän sillä on aikaa etsiä vaihtoehtoja tulevan ongelman ehkäisemiseksi tai häiriön 

vaikutusten minimoimiseksi. Empiirisen tutkimuksen perusteella valmistaja-
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alihankkijasuhteissa tunnistettiin tärkeimmiksi SIPP:eiksi tilausta edeltävän tarjontatiedon 

osalta kapasiteetin varaaminen ja tilausten suunnittelu. Tilauksen jälkeisen tarjontatiedon 

tapauksessa yleisimpiä SIPP:ejä olivat asiakaspäässä tehtävät tuotannon järjestelyt, 

tuotantosuunnitelman muutokset, vaihtoehtoisen toimittajan käyttö ja asiakkuuden hallinta 

(esim. toimitusajan viivästyttämisen neuvottelu omalle asiakkaalle). Nämä kaikki ovat ns. 

asiakaspään joustoja. Sovitun toimitusajankohdan jälkeisestä SIPP:stä yleisin oli toimittajan 

toimituksen kiirehtiminen. Tilaukseen liittyvästä SIPP:stä esimerkkinä toimi asiakasyrityksen 

toimittajalle tarjoama oma tuotantohenkilöstö, mikäli alihankkija ei pystynyt vahvistamaan 

tilausta halutussa toimitusajassa. 

 

Yksi SVP-SIPP-malliin liittyvä osa-alue ovat asiakkaan aika- ja varastopuskurit, joiden 

suuruus määritetään kysynnän vaihtelujen sekä tarjonnan historiatiedon (erityisesti 

alihankkijoiden toimitusmyöhästymisten) perusteella. Siten myös tarjonnan historiatieto on 

eräänlainen SVP ja on rinnastettavissa kysyntäennusteissa yhtenä lähtötietona käytettävään 

kysynnän historiatietoon. Verkostotasolla tarkastellen heikoimman toimitusvarmuuden 

omaavat toimittajat määrittävät käytännössä puskureiden suuruudet. Huomionarvoista on se, 

ettei syy toimitusten myöhästymisissä ole aina vain toimittajissa, vaan myös asiakasyritysten 

tekemissä kiiretilauksissa. Kiiretilaukset ovat asiakkaan myöhässä tekemiä tilauksia, jolloin 

toimittajan toimitusaika käytännössä lyhenee. Siten DVP-DPP- ja SVP-SIPP-malli liittyvät 

läheisesti toisiinsa. Kiiretilauksissa asiakkaalta tulee huonolaatuista, myöhässä olevaa, 

kysyntätietoa (DVP). Tämä voi johtaa toimittajalla ongelmiin pitää toimitusaika, minkä 

seurauksena toimittajan täytyy jakaa tarjontatietoa (SVP) asiakkaalleen. 

 

Asiakaspään puskureiden ollessa suuret muut asiakaspään joustomenetelmät menettävät 

merkitystään. Suunta valmistavilla asiakasyrityksillä kuitenkin näyttää olevan selvästi 

nykyistä tarkempaan ohjaukseen ja puskureiden pienentämiseen. Tässä tapauksessa 

toimittajien hyvän toimitusvarmuuden, tarjontatiedon jakamisen sekä erilaisten asiakaspään 

joustojen merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan. 
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4.4 DVP-DPP- ja SVP-SIPP-mallien linkittyminen toisiinsa  

 

Osa empiirisen tutkimuksen synkronointikuvauksista antoi selvästi osviittaa, että DVP-DPP- 

ja SVP-SIPP-mallit linkittyvät tosiinsa. Näyttää siltä, että onnistuneessa kysyntä-

toimitusketjun synkronoinnissa tarvitaan sekä kysyntä- että tarjontalähtöisiä näkökulmia. 

Esimerkiksi yhdessä synkronointiesimerkissä alihankkijan jakama tarjontatieto varaston 

minimirajan alituksista ei paljon auttanut, kun asiakas ei kyennyt muuttamaan varaston 

ohjausparametrien arvoja kysynnän vaihteluja vastaaviksi. Toisessa synkronointiesimerkissä 

DVP-DPP- ja SVP-SIPP-prosessit seurasivat vielä selkeämmin integroidusti toisiaan. SVP-

SIPP aloitti synkronoinnin valmistajan peilatessa alihankkijoidensa jakamaa 

kapasiteettikuormitusta omien tarjousprosessiensa edistymiseen. Tätä seurasi DVP-DPP-

prosessi, jossa valmistaja varasi ja lopulta myös tilasi alihankkijalta kapasiteettia.  Tämän 

jälkeen tuli vielä vuoroon SVP-SIPP-prosessi, jossa alihankkija jakoi asiakkaalleen 

tarjontatietoa mahdollisista toimitushäiriöistä. Valmistaja käytti tätä tietoa omassa 

päätöksenteossaan varautuessaan omien joustojensa käyttöön. Siten DVP-DPP- ja SVP-SIPP-

prosessit voivat seurata toinen toisiaan jopa kaikissa neljässä informaation pääluokassa eli 

ennen tilausta, tilauksen yhteydessä, tilauksen jälkeen ja sovitun toimitusajankohdan jälkeen 

(kuva 35). Tällaisesta tilanteesta käytetään tässä työssä käsitettä kokonaisvaltaisesti integroitu 

ja synkronoitu kysyntä-toimitusketju. 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Kokonaisvaltaisesti integroitu ja synkronoitu kysyntä-toimitusketju. 

 

Onnistuneessa kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa on kyse kokonaisuuksien 

kehittämisestä yhteistyössä yritysten välillä. Verkostotasolla tarkastellen tässä on vielä 

kokonaan omat haasteensa. Vaikka verkostotaso rajattiin tämän väitöstyön ulkopuolelle, niin 

muutamissa synkronointiesimerkeissä se täytyi nostaa esille verkoston heikoimpien lenkkien 

vaikutettua myös hyvin suoriutuneiden alihankkijoiden toimintaan. Näkyvimpänä 

esimerkkinä tästä oli asiakaspään puskurit, joiden asettamisessa huomioitiin käytännössä koko 

DVP-DPP 
 

SVP-SIPP 

DVP-DPP 
 

SVP-SIPP 

DVP-DPP 
 

SVP-SIPP 

DVP-DPP 
 

SVP-SIPP 

  Tilaukseen liittyvä   
   kys.- & tarjontatieto 

      Tilausta edeltävä  
  kys. -& tarjontatieto 

Tilauksen jälkeinen     
kys.- & tarjontatieto 

  Toim.ajankohd.jälk. 
  kys. & tarjontatieto 
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alihankkijaverkoston toimitusvarmuus. Otetaan lopuksi vielä yksi käytännön esimerkki, joka 

havainnollistaa kysyntä-toimitusketjun kokonaisvaltaisessa synkronoinnissa esiin nousevia 

haasteita. Tässä esimerkissä tulee esille myös verkostonäkökulman tärkeys synkronoitaessa 

toimintaa. 

 

Esimerkki kokonaisuuksien kehittämisestä synkronoinnin avulla 

Väitöstyön tekijä oli mukana valmistajan ja alihankkijan välisessä kehityspalaverissa, jossa 

alihankkijan edustaja kertoi alkajaisiksi: ”Voimme laskea teille materiaalihintoja kolme 

prosenttia, mikäli saamme viikon toimitusaikaa lisää”. Tämä oli suurin piirtein 

kaksinkertainen toimitusaika silloin käytössä olleeseen toimitusaikaan verrattuna. Muutos 

mahdollistaisi alihankkijan siirtymisen MTS-tuotannosta kustannustehokkaampaan MTO-

tuotantoon. Valmistavan yrityksen edustaja vastasi tähän: ”Ei onnistu. Meidän 

tuotantosuunnitelma ei ole vielä sillä hetkellä lukittu, joten meidän tulisi tilata teiltä 

ennusteen perusteella tai muuttaa tuotannonsuunnittelun periaatteita. Itse asiassa tulemme 

vaatimaan teiltä jatkossa nykyistäkin lyhempää toimitusaikaa”. 

 

Juuri tästä synkronoinnissa on kyse eli hyvin usein keskiössä ovat ajoittamiseen, riskeihin ja 

kustannuksiin liittyvät tekijät, joista eri osapuolilla on monesti erilaisia näkemyksiä. Yritykset 

olivat tehneet yhteistyötä jo yli 10 vuotta, mutta vasta ensimmäistä kertaa tämän tyylinen 

keskustelu käytiin yritysten välillä. Itse asiassa toinen valmistajayrityksen edustajista ensin 

jopa närkästyi alihankkijan ehdotuksesta. Hän ei ollut tottunut alihankkijoiden suunnasta 

tuleviin ”määräilyihin”, kuten hän asian ilmaisi. Todellisuudessa kyse ei ollut määräilystä, 

kuten valmistajan edustajat keskustelun edetessä ymmärsivät. Suomalaisilla alihankkijoilla oli 

vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen suurempi kustannusten laskupaine kuin koskaan 

aikaisemmin. Siten alihankkija toimi aivan oikein tehdessään asiakkaalleen ehdotuksen 

kustannusten pienentämiseksi yhteisiä prosesseja kehittämällä. Käytännössä alihankkija 

hinnoitteli toimitusaikansa tarjoten asiakkaalle uuden vaihtoehdon yhteistyöhön. Aikaisempi 

kysyntäinformaation jakaminen ei kuitenkaan olisi valmistajalle ilmaista, vaan sen tulisi 

muokata oman kysyntäketjunsa rakennetta - joko muuttaa tuotannonsuunnittelun 

periaatteitaan tai luoda ennusteisiin perustuvia tilausrutiineja. Tämä aiheuttaisi yritykselle 

kehityskustannuksia, minkä päälle tulisi vielä muutoksen jälkeen lisäkustannuksia 

operatiivisessa toiminnassa. Ennusteen perusteella tilaamalla valmistajan 
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varastointikustannukset todennäköisesti kasvaisivat. Toisaalta valmistajayritys oli juuri 

samaan aikaan puolittamassa toimitusaikojaan omille asiakkailleen. Tämä tarkoittaisi 

käytännössä sitä, että myös alihankkijoiden tulisi jatkossa lyhentää selvästi toimitusaikojaan 

eli juuri eri suuntaan kuin alihankkija ehdotti. Samalla valmistajan oli tarkoitus puolittaa 

tuotannonsuunnittelusykli. Kysyntäketjun muokkaaminen oli siis joka tapauksessa 

valmistajalla edessä. 

 

Edellä esitetyssä on kyseessä synkronointiongelma, mihin pitäisi löytää kokonaisuuden 

kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Valmistaja oli jo päättänyt, että toimitusajat sen omille 

asiakkailleen  tultaisiin  puolittamaan.  Kysymyksiä  herätti,  että  kannattaisiko  samalla  antaa  

alihankkijoille lisää toimitusaikaa, pitää se ennallaan vai lyhentää sitä? Pelkästään yhden 

alihankkijan takia valmistajan ei kannattaisi pidentää toimitusaikoja. Toisaalta se voisi olla 

järkevää, mikäli vastaava muutaman prosentin säästöpotentiaali ilmenisi myös muiden 

alihankkijoiden suunnasta. Verkostonäkökulma oli siten avainroolissa muutostyön 

aktivoimisessa. Lopulta tässä esimerkissä oli kyse siitä, että kannattaisiko valmistajan tilata 

alihankkijoiltaan materiaali jäädytetyn tuotantosuunnitelman sijasta ennusteidensa perusteella 

– omalla riskillään. Olisiko tämän pääomariskin määrä pienempi kuin alihankkijoilta saatu 

hinnan alennus? Siirtyisikö varastokustannus ketjussa vain paikasta toiseen? Vai tulisivatko 

tässä verkostossa synkronoinnin hyödyt kuitenkin jostakin ihan muualta? 
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5. TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU  

 

5.1 Tutkimuksen tieteellinen arvo 

 

Tutkimuksen tavoite oli luoda teoreettinen malli, jolla voitaisiin esittää operatiivisen ja 

taktisen tason kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin keskeisimmät piirteet epävarman 

kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. Lisäksi uuden mallin tarkoitus olisi ohjata 

toimitusketjukumppaneiden ajattelua yksittäisen yrityksen suorituskyvyn parantamisesta 

kysyntä-toimitusketjun kokonaissuorituskyvyn parantamiseen. Tutkimus käynnistyi 

käsiteanalyysilla, koska kysyntä-toimitusketjun synkronoinnille ei löytynyt aikaisemmasta 

tieteellisestä kirjallisuudesta selkeää määritelmää. Käsitteellistämisen perusteena oli se, että 

puutteellisesti määritellyillä toimitusketjun johtamisen käsitteillä on ollut negatiivinen 

vaikutus teorioiden soveltamiseen käytännössä (Holweg et al., 2005). 

 

Synkronointikäsitettä on käytetty tieteellisessä keskustelussa hyvin vaihtelevasti ja 

epämääräisesti. Suurimmassa osassa artikkeleita synkronointia ei edes ollut yritetty 

määritellä, vaan artikkelin sisällön perusteella saattaa vain arvailla, mitä sillä tarkoitetaan. 

Yleensä aikatekijä kuitenkin kytkeytyy jollakin tavalla synkronointiin. Selkeiden käsitteiden 

puuttumisen takia ensin määriteltiin, mitä kysyntä-toimitusketjun synkronoinnilla tarkoitetaan 

tutkimuksessa tarkastellussa epävarman kysynnän ja tarjonnan ympäristössä. Tuloksena 

saatiin seuraava määritelmä: 

Kysyntä-toimitusketjun synkronoinnissa epävarmassa toimintaympäristössä on kyse 

systeemisestä ilmiöstä, jossa on tavoitteena kumppaneiden välisen toiminnan 

kokonaissuorituskyvyn parantaminen. Epävarmuudella tarkoitetaan ajallista, 

määrällistä ja tuotespesifikaatioihin/-laatuun liittyvää epävarmuutta kysynnän ja 

tarjonnan toteutumisesta. Kysyntä-toimitusketjun synkronointi kytkeytyy 

toimitusketjukoordinointiin ja sen alla koordinointimekanismeihin. Tärkeimmät 

koordinaatiomekanismit tarkastellussa synkronointi-ilmiössä ovat hajautuneen 

päätöksenteon synkronointi, informaation läpinäkyvyys ja joustot. 

Hajautunut päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätöksentekovastuu on jakautunut 

toimitusketjukumppaneiden välillä. Tällöin yhden yrityksen tekemä päätös vaikuttaa 

jollakin tavalla toisen yrityksen toimintaan. Päätöksenteon synkronointi-käsite liittyy 
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siihen, että päätöksiä tehdessä ja niistä informaatiota jaettaessa huomioidaan 

päätöksen ja informaation laadun vaikutus toimitusketjukumppanin toimintaan. 

Informaation jakaminen ei sinänsä ole synkronoinnissa kiinnostavin asia, vaan 

informaation laatu, jolloin käsitteellisesti on kyse informaation läpinäkyvyydestä. 

Synkronoinnista puhuttaessa tärkein laatudimensio on päätöksenteon ja informaation 

jakamisen ajoitus – eli millä ajanhetkellä yritysten tulisi jakaa informaatiota toisilleen, 

jotta ne voisivat hyödyntää sitä päätöksenteossaan mahdollisimman hyvin. Epävarman 

kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä aikatekijän lisäksi tärkeitä informaation 

laatudimensioista ovat informaation luotettavuus ja tarkkuus. 

Epävarmassa toimintaympäristössä joustot ovat yksi tärkeä koordinointimekanismi. 

Joustoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimittaja- ja asiakaspään joustoja. 

 

Määritelmä tutkittavalle ilmiölle syntyi yhdistelemällä aikaisempaa teoreettista tietämystä, 

josta tärkeimmät alueet olivat kysyntä-toimitusketjun johtaminen, toimitusketjukoordinointi ja 

tietojohtaminen. Määritelmän luomisessa yksittäisistä teoreettisista malleista tärkein oli VOP-

OPP-malli. Oman määritelmän luominen aiheutti tutkimukseen koherenssiongelman, mikä 

tarkoittaa syntyneiden tulosten vaikeaa vertaamista aikaisempaan teoriaan. Toisaalta tutkija 

uskoo tämän valinnan johtaneen radikaalimpaan teoreettiseen kehityshyppyyn kuin mikä olisi 

syntynyt käyttämällä suoraan jotain aikaisempaa synkronointimääritelmää. Lisäksi on 

muistettava, että syntynyt määritelmä on kuitenkin melko lähellä VOP-OPP-mallin 

periaatetta. Tämän johdosta tutkimuksen tuloksia pystyy vertamaan VOP-OPP-malliin. 

 

Isossa kuvassa tutkimus asemoitui erityisesti koordinaatioteoriaan (tarkemmin 

toimitusketjukoordinointi) ja kysyntä-toimitusketjun johtamisen teorioihin. 

Koordinointiteoriaan liittyviä toimitusketjuriippuvuuksia tutkittiin yritys- ja prosessitasolla eli 

asiakkaan (valmistajan) kysyntäketjun ja toimittajan (alihankkijan) toimitusketjun välillä. 

Kysyntä-toimitusketjun synkronointiin epävarmassa toimintaympäristössä tunnistettiin kolme 

tärkeää koordinointimekanismia edellä mainittujen riippuvuuksien johtamiseksi - hajautuneen 

päätöksenteon synkronointi, informaation läpinäkyvyys sekä toimittaja- ja asiakaspään 

joustot, kuten edellä esitetyssä määritelmässä mainittiin. Tutkimuksen tuottama kontribuutio 

moniulotteisen teoreettisen mallin muodossa on esitetty kuvassa 36. Moniulotteisen 
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lähestymistavan tärkeyttä onnistuneen toimitusketjuyhteistyön toteuttamisessa korostavat 

myös Simatupang ja Sridharan (2005) sekä Wiengarten et al. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 36. Tutkimuksen kontribuutio: kysyntä-toimitusketjun moniulotteinen synkronointimalli. 

 

Teoreettisen kokonaismallin ydinmekanismi on hajautuneen päätöksenteon synkronointi, 

jonka alle tutkimuksessa syntyi kolme uutta osamallia: 

 Demand Visibility Point – Demand Penetration Point (DVP-DPP) -malli 

 Supply Visibility Point – Supply Information Penetration Point (SVP-SIPP) -malli 

 Integroitu ja synkronoitu DVP-DPP - SVP-SIPP-malli 

 

Informaation läpinäkyvyys ja joustot ovat koordinointimekanismeja, joiden sisällöt on 

huomioitu edellä mainituissa kolmessa osamallissa. Kysyntätieto ja sen laatudimensiot 

(ajoitus, luotettavuus ja tarkkuus) sekä toimittajapään joustot ovat olennainen osa DVP-DPP-

mallia. Vastaavasti tarjontatieto ja sen laatudimensiot sekä asiakaspään joustot ovat 

olennainen osa SVP-SIPP-mallia. Integroidussa ja synkronoidussa synkronointimallissa nämä 

kysyntä- ja tarjontalähtöiset näkökulmat kytkeytyvät toisiinsa. 

 

Tutkimuksen tuottama kontribuutio on selkeimmin esitettävissä vertailemalla 

tutkimustuloksia VOP-OPP-malliin, joka toimi tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana. 

Tutkija kiinnostui aikanaan VOP-OPP-mallista, koska siinä painottui aikatekijä sekä kysyntä-

toimitusketjun kokonaissuorituskyvyn parantamisen näkökulma. VOP-OPP-mallista puuttui 

Koordinointimekanismit ja niiden sisällöt: 
 

 
   

 
 

  
 

 

Joustot 
-Toimittajapään joustot 
 -Asiakaspään joustot  

 
 

 

Hajautuneen päätöksenteon synkronointi  
-Demand Visibility Point – Demand Penetration Point  

(DVP-DPP) -malli 
-Supply Visibility Point – Supply Information Penetration Point 

(SVP-SIPP) -malli 
-Integroitu ja synkronoitu DVP-DPP – SVP-SIPP-malli 

 

 

Informaation läpinäkyvyys 
-Kysyntä- ja tarjontatieto  

-Informaation laatudimensioina 
ajoitus, luotettavuus ja tarkkuus 

  

 

KYSYNTÄ-
TOIMITUSKETJUN  

SYNKRONOINTI 
EPÄVARMAN KYSYNNÄN 

JA TARJONNAN 
YMPÄRISTÖSSÄ 
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kuitenkin epävarman kysynnän ja tarjonnan vaikutusten huomioiminen kysyntä-

toimitusketjua synkronoitaessa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella selvisi, että myöskään 

VOP-OPP-mallin johdannaisissa ei ollut pyritty mallintamaan ilmiötä epävarmassa 

toimintaympäristössä. Sinänsä VOP-OPP-mallia ei alun perin kutsuttu synkronointimalliksi, 

vaan arvotarjontaa ja kysyntä-toimitusketjun suunnittelua (design) käsitteleväksi malliksi. 

Mallin suunnittelunäkökulma liittyy kuitenkin vahvasti edellä esitettyyn kysyntä-

toimitusketjun synkronoinnin käsitteeseen. VOP-OPP-mallia kehitettiin väitöstutkimuksessa 

nimenomaan sen kysyntä-toimitusketjun suunnittelunäkökulmasta eteenpäin. 

Arvotarjontanäkökulma jätettiin tarkastelusta pois, koska se ei ollut väitöstyön rajauksen eli 

taktisen ja operatiivisen tason synkronoinnin näkökulmasta olennainen. 

 

VOP-OPP-malliin verrattuna uuteen kokonaismalliin löydettiin koordinointimekanismiksi 

hajautuneen päätöksenteon synkronoinnin ja informaation läpinäkyvyyden lisäksi asiakas- ja 

toimittajapään joustot. Informaation laatudimensioiksi uuteen malliin tulivat mukaan 

informaation ajoituksen lisäksi informaation luotettavuus ja tarkkuus. Kolmas merkittävä 

täydennys VOP-OPP-malliin verrattuna liittyi siihen, että uudessa mallissa tarkastellaan 

kysyntätiedon lisäksi tarjontatietoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Edellä mainitut uuden 

mallin erot VOP-OPP-malliin verrattuna johtuvat erityisesti siitä, että synkronointia 

tarkasteltiin tutkimuksessa epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. 

 

Koska VOP-OPP-mallin perusperiaate eli kysyntäinformaation jakamisen ajoitus ja 

kohdistuminen tiettyyn kohtaan toimittajan prosessissa oli toimiva näkökulma, niin sitä 

hyödynnettiin myös uusissa synkronoinnin osamalleissa eli DVP-DPP- ja SVP-SIPP-

malleissa sekä integroidussa ja synkronoidussa DVP-DPP – SVP-SIPP-mallissa. Nämä 

synkronointimallit luovat käytännössä sillan hajautuneen päätöksenteon ja informaation 

läpinäkyvyyden välille epävarman kysynnän ja tarjonnan ympäristössä (kuva 37). 

Hajautuneen päätöksenteon ympäristössä voi luonnollisesti jakaa informaatiota myös ilman 

synkronointia, mutta tällä tavalla toimien tuskin päästään parhaaseen mahdolliseen kysyntä-

toimitusketjun kokonaissuorituskykyyn. Tämän väitöstutkimuksen tavoite ei kuitenkaan ollut 

todistaa tätä näkemystä määrämuotoisten mittareiden avulla. 
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Kuva 37. Silta hajautuneen päätöksenteon ja informaation läpinäkyvyyden välillä. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin, mitä uutta luotu synkronoinnin kokonaismalli tuo VOP-

OPP-malliin verrattuna. Eroja tarkastellaan neljästä seuraavasta näkökulmasta: 

 Tarjontalähtöinen synkronointi kysyntälähtöisen synkronoinnin rinnalle (SVP-SIPP-

malli) 

 Kysyntä- ja tarjontatiedon eri luokat (liittyy DVP-DPP- ja SVP-SIPP-malleihin) 

 Epävarman kysynnän ja tarjonnan vaikutukset synkronointiin (liittyy DVP-DPP- ja 

SVP-SIPP-malleihin) 

 Kokonaisvaltainen näkökulma synkronointiin (liittyy integroituun ja synkronoituun 

malliin). 

 

5.1.1 Tarjontalähtöinen synkronointi kysyntälähtöisen synkronoinnin rinnalle 

 

VOP-OPP-mallissa tarjontalähtöistä synkronointia ei ole huomioitu lainkaan, joten SVP-

SIPP-malli tarjoaa siihen verrattuna kokonaan uuden synkronointinäkökulman. Operatiivisella 

ja taktisella tasolla tarjontalähtöinen synkronointi on kiinteästi kytköksissä poikkeaman- ja 

muutoksenhallintaan. Jos toimittajan toiminnassa tapahtuu normaaliin tai sovittuun toimintaan 

verrattuna poikkeamia, niin niistä olisi hyvä tiedottaa asiakasta. Erilaisia tarjontatiedon 

jakopisteitä toimittajan prosessissa kutsutaan SVP:eiksi. SVP voi sijaita myös asiakkaan 

prosessissa – esimerkiksi materiaalin vastaanotossa.  

 

Asiakas hyödyntää saamaansa tarjontatietoa SIPP:eissä, jotka voivat sijaita esimerkiksi 

asiakkuuden hallinnassa (esim. neuvottelu toimitusajan siirrosta omalle asiakkaalle), 

kysynnän ennustamisessa (esim. kapasiteetin varaus toimittajalta kapasiteetin kuormittuessa), 

 

Hajautunut päätöksenteko 
kysyntä-toimitusketjussa  

 

 

Kysyntä- ja tarjontatiedon 
läpinäkyvyys  

 

*DVP-DPP-malli 
*SVP-SIPP-malli 

*Integroitu ja synkronoitu 
DVP-DPP – SVP-SIPP-malli 

Hajautuneen päätöksenteon 
synkronointi 
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tuotannonsuunnittelussa (esim. muutokset asiakkaan tuotantojonossa), tuotantojärjestelyssä 

(esim. myöhässä olevan materiaalin oma valmistus ylitöillä) ja ostossa (esim. vaihtoehtoisen 

toimittajan käyttö tai tilauksen kiirehtiminen). SIPP:eissä tehdyissä päätöksissä on yleensä 

kyse asiakaspään joustojen käytöstä. Mitä aikaisemmin asiakas saa tarjontatietoa, sitä 

enemmän sillä on aikaa valmistautua tulevaan häiriöön ja siten minimoida mahdolliset 

vahingot. Käytännössä SVP-SIPP-mallin periaate on käänteinen DVP-DPP-mallin (ja VOP-

OPP-mallin) periaatteelle. SVP-SIPP-mallissa jaetaan ja hyödynnetään tarjontatietoa 

kysyntätiedon jakamisen ja hyödyntämisen sijasta. 

 

5.1.2 Kysyntä- ja tarjontatiedon eri luokat 

 

Tutkimuksessa selvisi, että kysyntätieto voidaan jakaa tilauksen lisäksi kolmeen muuhun 

luokkaan: tilausta edeltävään, tilauksen jälkeiseen ja sovitun toimitusajankohdan jälkeiseen 

tietoon. VOP-OPP-malli ottaa käytännössä kantaa vain tilaukseen. Tästä kertoo käsitteellisesti 

se, että mallin sisältämä VOP:n vastinpari OPP viittaa jo nimessään (order penetration point) 

nimenomaan tilauksen kohdistumiseen toimittajan prosessiin. DVP-DPP-mallissa on 

lähtökohta, että tilauksen lisäksi on olemassa erilaista kysyntätietoa, jota toimittaja voi 

hyödyntää omassa päätöksenteossaan. Tilausta edeltävää kysyntätietoa on käsitelty 

kirjallisuudessa runsaasti - erityisesti ennusteiden muodossa. Lisäksi tilausta edeltävän 

kysyntätiedon luotettavuusdimensiota (esim. ennusteen luotettavuus) on tuotu tieteellisessä 

keskustelussa paljon esille. Toisaalta synkronoinnin näkökulmasta tarkastelu on ollut paljon 

vähäisempää; esimerkiksi kuinka ennusteiden heikko luotettavuus ja tarkkuus vaikuttavat 

toimittajien toimintaan tai mitä hyötyä/haittaa on aikaisin jaetusta epäluotettavasta tiedosta. 

 

Tilauksen jälkeistä ja sovitun toimituspäivän jälkeistä kysyntätietoa on käsitelty 

kirjallisuudessa synkronoinnin näkökulmasta vielä vähemmän kuin tilausta edeltävää 

kysyntätietoa. Tilauksen jälkeinen kysyntätieto on sitä yleisempää, mitä epäselvempi 

asiakkaan tarve on tilaushetkellä. Mikäli tarve ei ole selvä, niin kysyntätieto usein täsmentyy 

ja/tai muuttuu tilauksen jälkeen. Nämä muutokset voidaan käsitellä synkronoidusti tai 

synkronoimattomasti. Synkronoidussa mallissa toimittaja määrittää asiakkaan kanssa 

aikataulun, jonka mukaisesti kysyntätiedon tulisi täsmentyä sovitussa aikataulussa ja 

kustannuksissa pysymiseksi. Synkronoimattomassa mallissa aikatauluja ei ole määritelty. 
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Tilauksen jälkeinen kysyntätieto korostuu räätälöitävissä ja varioitavissa asiakasratkaisuissa. 

Sovitun toimitusajankohdan jälkeistä kysyntätietoa tarvitaan tilanteissa, joissa materiaali on 

myöhässä tai toimituksessa on jotain muuta häiriötä – esimerkiksi materiaalilaadun suhteen. 

Tässä tapauksessa kysyntätieto voi liittyä esimerkiksi asiakkaan tekemään selvitykseen, 

milloin myöhässä oleva materiaali saapuu. 

 

Kysyntätiedon tapaan myös tarjontatiedossa on tunnistettavissa neljä eri luokkaa: tilausta 

edeltävä, tilaukseen liittyvä, tilauksen jälkeinen ja sovitun toimitusajankohdan jälkeinen 

tarjontatieto. Tilausta edeltävällä tarjontatiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, jota toimittaja 

jakaa asiakkaalle ennen asiakkaan tekemää tilausta. Tällaisesta tiedosta toimii esimerkkinä 

kapasiteettikuormituksesta tiedottaminen. Tilaukseen liittyvästä tarjontatiedosta on 

esimerkkinä tilauksen vahvistaminen, jolloin hyväksytään asiakkaan ehdottama tai 

sopimukseen kirjattu toimitusaika tai pyydetään toimitusaikaan muutosta. Tilauksen jälkeinen 

tarjontatieto liittyy yleensä toimitushäiriöihin. Toimittaja ei esimerkiksi pysty sijoittamaan 

asiakkaan tilaamaa erää omaan tuotantosuunnitelmaansa, mikä voi johtaa toimituksen 

myöhästymiseen. Sovitun toimitusajankohdan jälkeinen tarjontatieto voi tulla toimittajan 

sijasta myös asiakasyritykseltä esimerkiksi materiaalin vastaanotosta. Toisaalta toimittaja voi 

tiedottaa sovitun toimituspäivän jälkeen asiakasta myöhässä olevan materiaalin toimituksen 

edistymisestä. 

 

5.1.3 Epävarman kysynnän ja tarjonnan vaikutukset synkronointiin 

 

VOP-OPP-malli on rakennettu lähtökohtaisesti varman kysynnän ympäristöön. Asiakas tekee 

tilauksen jostakin kohtaa omaa kysyntäketjustansa ja toimittaja vastaa tilaukseen 

toimittamalla materiaalin tai palvelun asiakkaalle. Jos tilaus on mahdollista tehdä aiemmasta 

kysyntäketjun  vaiheesta,  niin  toimittajalla  on  enemmän  aikaa  vastata  kysyntään.  VOP-OPP-

malli ei sinänsä käsittele kysynnän epävarmuutta ja siitä aiheutuvia riskejä kysyntä-

toimitusketjulle. Toisaalta tilauskaan ei välttämättä ole varmaa kysyntätietoa, sillä tilaukset 

voivat muuttua tai jopa peruuntua kokonaan. Tarjonnan epävarmuutta VOP-OPP-malli ei 

luonnollisestikaan huomio, koska mallista puuttuu kokonaan tarjontalähtöinen näkökulma. 

Tarjonnan epävarmuus on kuitenkin nykyisissä hajautuneissa tuotantoverkostoissa olennainen 

haaste toiminnan sujuvuuden ylläpidolle. 
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Uusissa DVP-DPP- ja SVP-SIPP-malleissa kysynnän ja tarjonnan epävarmuutta tarkastellaan 

informaation luotettavuuden ja tarkkuuden sekä toimittaja- ja asiakaspään joustojen 

näkökulmista. Lisäksi informaation ajoituksella on yleensä vaikutusta informaation 

luotettavuuteen ja tarkkuuteen. Tiedon luotettavuus ja tarkkuus usein paranevat ajan kuluessa, 

esimerkiksi toimitusajankohdan lähestyessä. Tämän johdosta informaation jakamista 

saatetaan tarkoituksella viivästyttää. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista, sillä aika ei 

välttämättä riitä vaadittavien operaatioiden tekemiseen. Siten informaatiota täytyy jakaa myös 

epäluotettavana ja -tarkkana, mikä voi johtaa informaation jatkuviin päivityksiin laadun 

parantuessa asteittain. Vastaanottajan päätösprosessit eivät välttämättä pysty käsittelemään 

jatkuvia muutoksia. Muutostilanteiden synkronointi yritysten välillä onkin suuri haaste, minkä 

takia monissa kysyntä-toimitusketjuissa on keskitytty enemmin toiminnan 

yksinkertaistamiseen esimerkiksi varastopuskureiden avulla. 

 

Heikkolaatuisessa informaatiossa on loppujen lopuksi kyse siitä, kuka kantaa riskin sen 

perusteella tehtävistä päätöksistä. Esimerkiksi asiakas voi ottaa riskin kokonaan itselleen 

tilaamalla materiaalia toimittajaltaan ennen kuin on itse saanut tilausta omalta asiakkaaltaan. 

Toisaalta toimittaja voi valmistaa asiakasennusteen perusteella omalla riskillään esimerkiksi 

vuoden asiakastarvetta vastaavan tuotantoerän kerralla. Varsinkaan arvokkaammassa 

materiaalissa kukaan ei mielellään haluaisi ottaa tällaisia riskejä itselleen. Toisaalta MTO-

toiminta ei ole nykyaikana aina mahdollista hitautensa takia. Yritysten tulisikin sopia 

riskinjaosta, koska muuten ajaudutaan helposti toimitushäiriöiden noidankehään. 

Epävarmuuksien pallottelu yritysten välillä ei johda kokonaissuorituskyvyn patantumiseen. 

 

Informaation laatudimensioiden ja riskien jakamisen lisäksi epävarmassa 

toimintaympäristössä ovat tärkeässä roolissa asiakas- ja toimittajapään joustot. Epävarman 

kysynnän tilanteessa tarvittavia toimittajapään joustoja on käsitelty tieteellisessä 

keskustelussa huomattavasti enemmän kuin asiakaspään joustoista. Varsinkin tässä 

tutkimuksessa tarkastellussa valmistaja-alihankkijayhteistyössä alihankkijapään joustot olivat 

merkittävässä roolissa. Toisaalta osa valmistajayrityksistä vedätti alihankkijoitaan edelleen 

joustoasiassa. Joustot olivat valmistajien mielestä tärkeitä, mutta niistä ei mielellään makseta 

lisähintaa. Tarkastelluissa valmistaja-alihankkijapareissa oli tyypillistä, että valmistajat 

käyttivät asiakaspään joustoina aika- ja varastopuskureita tarjonnan epävarmuuksia vastaan. 
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Puskureiden koot asetetaan toimitushäiriöiden historiatiedon perusteella, ja verkoston 

heikoimmat lenkit usein määrittelivät puskureiden koot. Kun puskurit asetetetaan suuriksi, 

että muita asiakaspään joustoja tarvitaan hyvin harvoin. Tämän takia myös tilauksen 

jälkeisellä tarjontatiedolla ei ole suurta merkitystä. 

 

Empirian perusteella asiakas- ja toimittajapään joustojen johtamiseksi oli rakennettu hyvin 

vähän vakioituja käytäntöjä. Edellä mainitut asiakaspään puskurit olivat yleisin käytäntö 

asiakaspään joustojen tapauksessa. Toimittajapäässä oli myös puskureita, erityisesti 

lähtövarastoissa. Tutkimuksessa löydettiin yksi edistyksellinen toimittajapään joustomalli, 

jossa asiakkaan piti varata ja tilata joustava kapasiteetti tietyllä aikajänteellä etukäteen 

riippuen tarvittavasta kapasiteettimäärästä ja joustotyypistä (esim. ylityöt ja vuokramiesten 

hankkiminen). Lisäksi kysyntäinformaation tarkkuuden ja luotettavuuden tuli täsmentyä 

kapasiteetin tarveajankohdan lähestyttäessä. Epäluotettavasta ja/tai -tarkasta tiedosta 

aiheutuneet riskit olivat erityisesti toimittajapääjoustoissa oleellisia tekijöitä. Esimerkiksi 

kuka kantaa riskin silloin, kun asiakas ei tarvitsekaan varaamaansa kapasiteettia. Myös 

asiakaspään joustoihin voi liittyä vastaava tiedon luotettavuuteen ja tarkkuuteen liittyä riski. 

Esimerkiksi toimittajan ilmoittaessa asiakkaalle ennakkoon toimituksen myöhästymisestä 

asiakas voi ostaa hinnakkaamman kiiretoimituksen vaihtoehtoiselta toimittajalta. Jos 

ensisijainen alihankkija ehtii sittenkin toimittamaan sovitussa aikataulussa, niin kuka kantaa 

riskin saman materiaalin tuplatoimituksesta? Tällaiset tilanteet näyttävät kuitenkin olevan 

käytännön kysyntä-toimitusketjuissa harvinaisia. 

 

VOP-OPP-mallissa OPP liittyi alun perin materiaalin korvamerkkaamiseen asiakkaalle. 

Myöhemmissä tieteellisissä VOP-OPP-artikkeleissa OPP:hen liitettiin mukaan myös 

palvelunäkökulma. DVP-DPP-mallissa materiaali- ja palveluvirta on erotettu toisistaan. 

Erottelun tarve konkretisoituu esimerkiksi toimittajan joustopäätöksissä, joita tarvitaan 

kysynnän muutostilanteissa. Muutostilanteissa materiaalivirran DPP ei välttämättä muutu 

lainkaan, mutta palveluvirran osalta voidaan tarvita uusia päätöksiä. Suuremmissa 

muutostilanteissa saatetaan joutua allokoimaan asiakkaalle joustavaa henkilökapasiteettia 

valmistukseen ja suunnitteluun. 
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DVP-DPP-mallissa OPP:n korvaama DPP käsittää kysyntätiedon hyödyntämisen laajasti eli 

toimittaja voi tehdä saamansa kysyntätiedon perusteella mitä tahansa päätöksiä. Toimittaja 

voi esimerkiksi hyödyntää asiakkaaltaan saamaansa ennustetta omien ennusteidensa yhtenä 

lähtötietona. Lisäksi on tärkeää huomioida, että VOP-OPP-mallissa tarkastellaan aina kahden 

pisteen välistä suhdetta eli tietyn kysyntätiedon perusteella tehdään yksi päätös 

toimitusketjussa. DVP-DPP-mallissa toimittaja voi hyödyntää monesta DVP:stä saamaansa 

tietoa yhdessä päätöksessään (yksi DPP) tai yhdestä DVP:stä saamaansa tietoa monessa 

päätöksessään (monta DPP:tä). Tällaisia VOP-OPP-mallista poikkeavia erityispiirteitä 

näytetään tarvittavan erityisesti epävarmassa toimintaympäristössä. 

 

5.1.4 Kokonaisvaltainen näkökulma synkronointiin 

 

Asiakkaan ja toimittajan välinen kokonaissuorituskyky paranee todennäköisesti eniten silloin, 

kun synkronointia toteutetaan katkeamattomana kokonaisprosessina. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että kysyntä- ja tarjontalähtöistä synkronointia tapahtuu integroidussa putkessa 

eri kysyntä- ja tarjontatietoluokissa eli ennen tilausta, tilaukseen liittyen, tilauksen jälkeen ja 

sovitun toimitusajankohdan jälkeen (kuva 38). DVP-DPP- ja SVP-SIPP-synkronoinnit 

seuraavat siis toisiaan eri kysyntä- ja tarjontatietoluokissa. Mitä katkeamattomampi tämä 

putki on, niin sitä parempi kokonaissuorituskyky on teoriassa saavutettavissa asiakkaan ja 

toimittajan välillä. Myös jokaisen neljän luokan sisällä voi tapahtua toisiinsa liittyvää DVP-

DPP- ja SVP-SIPP-synkronointia. Jokainen katkopaikka kokonaisketjussa voi heikentää 

kokonaissuorituskykyä. Synkronointia tapahtuu materiaali- ja palveluvirroissa.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 38. Integroitu ja synkronoitu DVP-DPP – SVP-SIPP-malli. 
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Huomioitavaa on, että tämän väitöstyön tavoitteena ei ollut todentaa kokonaissuorituskyvyn 

parantumista synkronoinnin avulla. Lisäksi on hyvä mainita, ettei tarkastelluista kysyntä-

toimitusketjuista löytynyt kuvassa 38 kuvatun kaltaista täysin integroitua kokonaisketjua. 

Epäjatkuvuuskohtia esiintyi käytännön kysyntä-toimitusketjuissa siirryttäessä kysyntä- ja 

tarjontatietoluokkien välillä, mutta myös yksittäisten luokkien sisällä. Esitetty integroitu 

synkronointimalli on siten teoreettinen malli, jonka todentaminen vaatii lisää empiiristä 

todistusaineistoa. Empiirisesti kiinnostaisi selvittää, miten pitkälle kysyntä-toimitusketjua on 

järkevää integroida ja synkronoida, ja kuinka se vaikuttaa kysyntä-toimitusketjun 

kokonaissuorituskykyyn. 

 

5.2 Tutkimustulosten yleistettävyys ja tutkimuksen rajoitteet 

 

Kysyntä-toimitusketjun synkronointi epävarmassa toimintaympäristössä on monimutkainen 

ilmiö, jota ei voi mallintaa ainoastaan muutaman päätöksentekopisteen vuorovaikutuksen 

kautta. Esimerkiksi VOP-OPP-mallissa synkronointia mallinnetaan kahden pisteen kautta, 

mikä ei riitä esittämään ilmiön keskeisiä piirteitä. Väitöstutkimuksen tuloksena syntyneet 

synkronoinnin osamallit, DVP-DPP-, SVP-SIPP- sekä integroitu ja synkronoitu DVP-DPP – 

SVP-SIPP-malli, täydentävät huomattavasti VOP-OPP-mallia. Syntyneet synkronoinnin 

osamallit ovat kuitenkin ainoastaan malliehdotuksia. Myöskään kokonaismallin sisältämä 

koordinointimekanismipaketti ja tarkastelun kohteeksi valitut informaation laatudimensiot 

eivät ole itsestään selviä valintoja. Syntyneiden mallien teoretisoimiseksi tarvitaan lisää 

empiiristä tutkimusta ja ilmiön käsitteellistämistä. Toivottavasti väitöstyössä esitetyt uudet 

mallit innostavat tiedeyhteisöä viemään synkronointi-ilmiön tieteellistä keskustelua 

seuraavalle tasolle. 

 

Teoreettiset synkronointimallit todennettiin valmistaja-alihankkijasuhteissa keskinopeasti 

muuttuvilla suomalaisen teknologiateollisuuden toimialoilla – erityisesti kone- ja 

metalliteollisuudessa. Empiirinen tutkimus keskittyi siis ainoastaan yhteen arvoketjun linkkiin 

huomioimatta muut ketjun toimijat. Toisaalta tutkimus keskittyi vain yhteen 

toimittajasegmenttiin eli alihankkijoihin. Tästä heräävätkin kysymykset, että kuinka hyvin 

tutkimuksessa syntyneet mallit toimisivat muissa arvoketjun linkeissä ja muissa 

toimittajasegmenteissä. Entä miten mallit toimisivat useita toimitusketjunportaita sisältävässä 
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ketjussa tai verkostotasolla? Entä eri toimialoilla ja kulttuureissa, joissa on omat 

erityispiirteensä? Näihin kysymyksiin voi vain arvailla vastauksia, joten lisätutkimusta 

tarvitaan. Toisaalta VOP-OPP-mallin monikäyttöisyys erilaisissa toimintaympäristöissä antaa 

osviittaa, että todennäköisesti myös uudet mallit voivat toimia erilaisissa ympäristöissä. 

 

Väitöstutkimuksen tulosten osalta voidaan puhua yleistettävyydestä ainoastaan empiirisesti 

tutkitussa kontekstissa. Tutkija arvioi tulosten olevan melko hyvin yleistettävissä suomalaisen 

keskinopeasti muuttuvan teknologiateollisuuden valmistaja-alihankkijasuhteissa. Empiiristä 

tietoa kerättiin melko laajasti eri valmistaja-alihankkijapareista ja selkeä saturoituminen 

saavutettiin. Yleistettävyyden saavuttamista kyseisessä kontekstissa puolsi myös 

tiedonkeruutapa. Kaikkien valmistajayritysten edustajia pyydettiin tuomaan esille sellaisia 

synkronointikäytäntöjä, jotka toistuvat eniten heidän eri alihankkijoiden kanssa. Moni 

valmistaja oli vakioinut toimintatapoja eri alihankkijoidensa suuntaan, joten yhdenkin 

alihankkijan tarkastelu loi kattavan kuvan käytetyistä synkronointikäytännöistä. 

 

Lisäksi on huomioitava, että Suomessa piirit ovat melko pienet. Tutkimukseen osallistuneiden 

24 yrityksen edustajat olisivat hyvin todennäköisesti tienneet myös muista, radikaalisti 

erilaisista synkronointikäytännöistä suomalaisen kone- ja metalliteollisuuden valmistaja-

alihankkijasuhteissa. Esimerkiksi tarkastellut 13 alihankkijayritystä toimittivat kattavasti 

tärkeimmille suomalaisille kone- ja metalliteollisuuden päähankkijoille. Jokaiselta 

alihankkijaedustajalta kysyttiinkin haastattelun lopuksi, että onko heillä muiden asiakkaidensa 

kanssa käytössä radikaalisti keskustelusta poikkeavia synkronointikäytäntöjä. Näitä ei 

löytynyt, mutta pienempiä eroja synkronointikäytännöissä oli luonnollisesti olemassa. Niillä 

ei kuitenkaan ollut merkitystä uusien synkronointimallien näkökulmasta. 

 

Tutkittavaksi valittiin erilaisia teollisuuden lopputuotteita valmistavia, keskinopeasti 

muuttuvan teknologiateollisuuden yrityksiä, jotta voitaisiin saavuttaa mahdollisimman hyvä 

kokonaiskuva synkronoinnista. Osa tarkastelluista tuotteista oli vakiotuotteita ja toisena 

ääripäänä olivat osittaista räätälöintiä vaativat tuotteet. 
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5.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen konstruktiovaliditeetti eli tutkimusprosessin loogisuus tutkimusongelman 

asettamisesta johtopäätöksiin asti oli hyvällä tasolla. Väitöstutkimus käynnistyi tutkijan 

havaittua VOP-OPP-mallin puutteet synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua epävarman 

kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. Synkronoinnin teoreettinen mallintaminen 

valittiin tavoitteeksi, koska VOP-OPP-mallin periaatteet tarjosivat hyvän lähtökohdan 

synkronointi-ilmiön mallintamiselle myös epävarmassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa 

käytettiin hypoteettis-deduktiivista strategiaa, koska tutkijalla oli lähtökohtainen tieto siitä, 

että VOP-OPP-mallista puuttuvia kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin eri osa-alueita oli 

käsitelty runsaasti tieteellisessä keskustelussa. Siten olemassa olevaa teoreettista tietämystä 

yhdistelemällä olisi mahdollista luoda uudet synkronointimalliehdotukset empiiristä 

tutkimusta varten.  

 

Teoriakatsauksen alussa luotiin määritelmä kysyntä-toimitusketjun synkronoinnille 

epävarmassa toimintaympäristössä, koska määritelmien luominen on tärkeä osa deduktiivista 

tutkimusta. Teoriakatsauksen toisena tehtävänä oli löytää epävarmassa toimintaympäristössä 

toteutettavalle synkronoinnille keskeisimmät koordinointimekanismit, joiksi tunnistettiin 

hajautuneen päätöksenteon synkronointi, informaation läpinäkyvyys ja joustot. Nämä 

mekanismit toisiinsa kytkevät DVP-DPP- ja SVP-SIPP-malliehdotukset syntyivät teoreettisen 

synteesin avulla VOP-OPP-mallin puutealueilta löydetyistä teoreettisista näkökulmista.  

 

Syntyneet DVP-DPP- ja SVP-SIPP- malliehdotukset toimivat empiirisen tutkimusvaiheen 

tutkimustapauksina, jotka lohkottiin embedded designeiksi ilmiön jäsentämiseksi ja 

empiirisen tutkimustiedon keräämisen tehostamiseksi. DVP-DPP-mallista syntyi kolme ja 

SVP-SIPP-mallista kaksi embedded designia. Validiteettia paransivat empirian kerääminen 

useasta valmistaja-alihankkija-parista, valmistaja- ja alihankkijayritysten tasapuolinen 

tarkastelu sekä synkronointikuvausten tarkastuttaminen haastatelluilla henkilöillä. Kerätyn 

empiirisen tutkimustiedon perusteella luotiin synkronointikuvaukset, joita peilattiin 

teoreettisiin embedded designeihin. Tämän perusteella embedded design:eihin sekä DVP-

DPP- ja SVP-SIPP-malleihin tehtiin tarvittavat päivitykset. Lopuksi DVP-DPP- ja SVP-SIPP-

mallit liitettiin yhteen integroiduksi ja synkronoiduksi malliksi. Tutkimuksessa pyrittiin 
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analyyttiseen yleistämiseen, jonka tavoitteena on todentaa teoreettisten mallien toimivuus 

käytännön ympäristössä. Tällä todentamisella saavutettiin tutkimuksen ulkoinen validiteetti. 

Tutkimustuloksen validius syntyi siitä, että tutkimuksessa syntyneiden mallien osoitettiin 

täydentävän ja täsmentävän aikaisempaa VOP-OPP-mallia. 

 

Tutkimuksen reliabiliteettiin liittyy muutamia mainitsemisen arvoisia asioita. Väitöstutkijan 

havaitsemat VOP-OPP-mallin puutteet olisivat olleet tunnistettavissa myös muiden 

synkronointi-ilmiöstä kiinnostuneiden tutkijoiden toimesta. Tämän seurauksena he olisivat 

voineet keskittyä teoriakatsauksessa samantyylisten teemojen selvittämiseen kuin mitä 

väitöstukija selvitti. Teoreettisten synkronointimalliehdotusten luominen teoriakatsauksen 

perusteella oli tutkimuksen kriittisin vaihe reliabiliteetin suhteen. Teoreettinen synteesi sisälsi 

tutkijan subjektiivisia tulkintoja ja valintoja, jotka väistämättä vaikuttivat teoreettisten 

ehdotusten syntymiseen. Sen sijaan empiirisen tiedon keruun vaihe oli hyvin luotettava, koska 

kerätty data perustui yrityksissä käytössä oleviin prosesseihin ja käytäntöihin. Siten 

haastateltavien henkilöiden vaihtaminen ei olisi tuottanut radikaalisti erilaista dataa. Kuvatut 

embedded designit auttoivat ymmärtämään, mikä ilmiö oli tarkastelun kohteena ja millaista 

empiiristä tietoa ilmiöstä oli tavoitteena kerätä.  

 

Embedded designit mahdollistivat myös sen, että myös toinen tutkija olisi pystynyt 

keräämään hyvin samantapaisen empiirisen tutkimusdatan. Samanlaisiin 

synkronointikuvauksiin eri tutkijat eivät olisi voineet päästä, koska tutkijoiden erilaisilla 

kokemuksilla ja taustoilla olisi varmasti vaikutusta eri asioiden painotuksiin. Todennäköisesti 

näissä kuvauksissa oltaisiin kuitenkin oltu samalla kartalla – samoin kuin käytännön 

synkronointikuvauksia analysoitaessa sekä syntyneitä tuloksia tulkittaessa. 

 

Lopuksi on hyvä mainita, että VOP-OPP-mallin valinta synkronointitutkimuksen 

lähtökohdaksi vaikutti huomattavasti tutkimustuloksiin. Malli asetti tutkijalle tietyt 

ajatusraamit, joiden mukaan synkronointia voisi mallintaa. VOP-OPP-malli vaikutti 

tutkimuskysymysten asetteluun, syntyneen moniulotteisen kokonaismallin sisältämiin 

elementteihin ja uusien osamallien prosessimaiseen esitystapaan. Esimerkiksi tutkimalla 

kysyntä-toimitusketjun synkronointia induktiivisesti lopputulos olisi ollut varmasti erilainen. 
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Yhteenvetona voi rehellisyyden nimissä sanoa, että toisten tutkijoiden toteuttaessa sama 

tutkimus lopputulos olisi erinäköinen. Tätä näkemystä puoltaa se, että subjektiivista 

näkökulmaa eniten sisältävät valinnat ja tulkinnat painottuivat tutkimuksen alkupuoleen eli jo 

alusta lähtien eri tutkijat olisivat voineet lähteä eri suuntiin. Vaikka tutkimuksen toteuttamisen 

olisi määritellyt kuinka tarkasti tahansa, niin tässä palapelissä oli liian monen palan kohdalla 

tutkijan henkilökohtaisilla näkemyksillä vaikutusta lopputulokseen. 

 

5.4 Tutkimustulosten käytännön arvo 

 

Väitöstyön tarkoitus ei ollut arvioida tulosten käytännön arvoa. Tutkija sai kuitenkin myös 

tästä puolesta näkemystä haastatellessaan yritysedustajia. Vaikka käytännön kysyntä-

toimitusketjuissa painitaan synkronointi-ilmiön parissa jatkuvasti, niin siellä on edelleen 

paljon mahdollisuuksia synkronointikäytäntöjen asettamisessa ja kokonaissuorituskyvyn 

parantamisen tavoittelussa. Yritykset kehittävät usein ensin itselleen hyviä käytäntöjä omaa 

toimintaansa optimoiden ja vasta sitten ilmoittavat kumppaneilleen toimintatapojen 

muutoksesta. Tällaisen lähestymisen sijasta olisi parempi rakentaa synkronointikäytäntöjä 

alusta alkaen yhdessä, koska se auttaisi parantamaan kokonaissuorituskykyä. Tässä työssä 

esitetyt uudet teoreettiset synkronointimallit helpottavat yhteisen ymmärryksen luomisessa 

kokonaiskuvasta, koska ne kuvaavat kumppaneiden tekemien päätösten vaikutussuhteita 

toisiinsa. Lisäksi teoreettiset mallit tarjoavat kehityshenkilöstölle yhteisen käsitteistön 

synkronointi-ilmiöstä, mikä on olennaista toimitusketjukumppaneiden kehitysyhteistyössä 

(Holweg et al., 2005). 

 

Tutkimuksessa syntyneet synkronointimallit eivät ole operatiiviseen toimintaan suoraan 

implementoitavissa olevia mekanismeja eivätkä edes VMI-mallin tapaisia karkeamman tason 

ratkaisuja. Ennemminkin mallit ovat mentaalitason mekanismeja, jotka auttavat kumppaneita 

oivaltamaan kehitystyön alkuvaiheessa synkronoinnilla saavutettavissa olevia hyötyjä sekä 

luomaan yhteistä näkemystä kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin kehittämisen 

painopistealueista. Tätä tukee Jaatisen ja Lavikan (2008) näkemys, jonka mukaan yhteisen 

näkemyksen ja ymmärryksen saavuttamien on erityisen tärkeää kehitysyhteistyön 

alkuvaiheessa. He itse asiassa mainitsevat yhteisen ymmärryksen muodostamisen olevan yksi 

koordinointimekanismi. Hudnurkarin ja Rathodin (2012) mukaan yhteisen ymmärryksen 
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luominen on erityisen tärkeää epävarmassa toimintaympäristössä. Yhteinen ymmärrys on 

ylimmän johdon tuen jälkeen toiseksi tärkein asia toimitusketjukoordinoinnin onnistumisessa 

(Singh, 2013). 

 

Yksi synkronointimallien konkreettinen hyödyntämismahdollisuus on kumppaneiden yhdessä 

kirjoittamat ja kuvittamat synkronointitarinat synkronoinnin muutostilanteissa. Tämä voisi 

tapahtua vastaavaan tapaan kuin tässä väitöstyössä esitettiin synkronointikuvaukset. Tällä 

tavalla saataisiin esiin eri osapuolten erilaiset näkemykset muutokseen jo kehityksen 

alkuvaiheessa, mikä auttaisi kumppaneita ymmärtämään omien toimenpiteidensä vaikutukset 

kokonaissuorituskykyyn. Taulukkoon 13 on koottu näkemyksiä uusien synkronointimallien 

mahdollisista käytännön hyödyistä. 

 

Taulukko 13. Arvioidut käytännön hyödyt uusista synkronointimalleista. 

1.Havainnollistavat visualisoiden informaatiovirran, päätöksenteon ja materiaalivirran välisiä 
yhteyksiä. Tällä tavalla henkilöt on mahdollista virittää nopeasti samalle aaltopituudelle. 
2.Auttavat toimitusketjun osapuolia ymmärtämään oman toimintansa vaikutukset kumppanin 
toimintaan. Lisäksi mallit auttavat kokonaiskuvan muodostamisessa ja tarjoavat samalla impulssin 
kokonaissuorituskyvyn parantamisen tavoittelulle toimitusketjuissa. 

3.Luovat yhteisen kielen synkronointi-ilmiöön. 

4.Tarjoavat helpon, loogisen ja edullisen tavan aloittaa yhteinen kehitystoiminta. Ei tarvita mittavia 
investointeja analyyseihin. Pieni oivallus voi johtaa suuriin hyötyihin yritysten välisessä 
toimitusketjussa – puhumattakaan vipuvaikutuksista verkostotasolla. 

 

Tutkimuksen asettelua jälkikäteen tarkastellen yhdeksi tavoitteeksi olisi voinut asettaa uusien 

synkronointimallien hyötyjen selvittämisen toimitusketjukumppaneiden välisessä 

yhteistyössä. Tämän ei olisi välttämättä tarvinnut sisältää rahamääräisten hyötyjen tutkimista 

synkronointimallien käytöstä, vaan ennemminkin olisi voinut tarkastella mallien vaikutuksia 

yhteisen ymmärryksen muodostumiseen sekä uusien synkronoinnin kehitysideoiden 

syntymiseen kokonaissuorituskyvyn parantamiseksi. Tämän olisi saanut selville järjestämällä 

valmistajien ja alihankkijoiden välillä työpajoja, joissa synkronointimalleja olisi käytetty 

ryhmätyöskentelyn tukena. Haastattelemalla osallistujat työpajojen jälkeen olisi saanut tietoa 

heidän kokemistaan synkronointimallien hyödyistä. Vaikka tämä tieto ei olisi todentanutkaan 

kokonaissuorituskyvyn parantamista rahamääräisesti, niin se olisi kuitenkin tuottanut tietoa 

yhteisöllisestä mallien soveltamisesta innovaatioprosessin alkuvaiheessa, jossa kriittiset 

päätökset usein tehdään. 
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6. YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPEET 

 

Tutkimus tuotti uutta tietämystä käsitteellistäen ja jäsentäen kysyntä-toimitusketjun 

synkronointia epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä. Tutkimus täydensi ja 

täsmensi teoreettisesti aikaisempaa VOP-OPP-mallia, jonka tutkija havaitsi riittämättömäksi 

mallintamaan synkronointia epävarmassa ja yhä nopeampaa toimintaa vaativassa 

ympäristössä. Haasteen ratkaisemiseksi työssä niputettiin yhteen kolme 

koordinointimekanismia – hajautuneen päätöksenteon synkronointi, informaation 

läpinäkyvyys ja joustavuus. Tätä kautta tutkimuksella tuotettiiin uutta tietoa myös 

toimitusketjun koordinointimekanismeista, joista on tehty vähän empiiristä yksityiskohtaisen 

tason tutkimusta. 

 

Synkronoinnilla silta hajautuneen päätöksenteon ja informaation läpinäkyvyyden välille  

Päätöksenteon synkronoinnin voi sanoa rakentavan sillan toimitusketjuun hajautuneen 

päätöksenteon ja informaation läpinäkyvyyden välille. Toimitusketjuun hajautunutta 

päätöksentekoa ja informaation läpinäkyvyyttä (ja jakamista) on tutkittu aikaisemmin 

runsaasti, mutta niitä yhdistävä päätöksenteon synkronoinnin tutkimus on ollut huomattavasti 

vähäisempää. Tämän kolminaisuuden toimiminen yhdessä on tärkeää tavoiteltaessa 

toimitusketjun kokonaissuorituskyvyn parantamista synkronoinnin avulla. Informaatiota on 

nykyisin helppo ja edullista jakaa, joten painopistettä tulisi siirtää päätöksenteon 

synkronoinnin suuntaan. Tämä vaatii ennen kaikkea yhteistyötä yritysten välisissä 

rajapinnoissa. Ainakin väitöstyössä tarkastelluissa teknologiateollisuuden kysyntä-

toimitusketjuissa tässä on vielä huomattavasti parannettavaa. Kumppanit eivät keskustele 

keskenään riittävän syvällisesti tietotarpeistaan päätöksenteon näkökulmasta. Toisin sanoen 

kumppaniyritysten välillä jaetaan taktista ja operatiivista tietoa avoimesti, mutta tiedon 

hyödyntäminen päätöksenteossa jätetään liian pienelle huomiolle. Usein oletetaan tai 

arvaillaan kumppanin toimintaa sen sijaan, että prosessit avattaisiin yhteiseen avoimeen 

keskusteluun. Kyse on lopulta kuitenkin melko yksinkertaisesta asiasta eli menemisestä 

katsomaan kumppanin päätöksentekijöiden luokse, mitä he jaetulla informaatiolla tekevät ja 

mihin he eivät ole tyytyväisiä. Jotta tällainen rajapintatarkastelu ylipäätänsä kiinnostaa ja 

onnistuu, niin yrityksillä tulisi olla ns. toimitusketju-/verkosto-orientoitunut kulttuuri, jossa 

halutaan aidosti parantaa kokonaissuorituskykyä (Defee ja Fugate, 2010).  
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Tutkimuksessa syntyneet uudet teoreettiset synkronointimallit 

Tutkimus esitteli kolme uutta päätöksenteon synkronoinnin osamallia, jotka ohjaavat ajattelua 

yritysten ja prosessien väliseen rajapintakehittämiseen: 

 Demand Visibility Point – Demand Penetration Point -malli (DVP-DPP-malli) 

 Supply Visibility Point – Supply Information Penetration Point -malli (SVP-SIPP-

malli) 

 Integroitu ja synkronoitu DVP-DPP – SVP-SIPP -malli, joka kytkee toisiinsa edellä 

esitetyt mallit 

 

Tutkija nimesi syntyneet teoreettiset mallit mentaalitason synkronointimekanismeiksi. Mallit 

eivät ole sovellettavissa suoraan operatiiviseen toimintaan, vaan ne voivat toimia ennen 

kaikkea impulssina mielenmallien muutokselle kohti kokonaissuorituskyvyn parantamista 

kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä oman 

yrityksen edun tavoittelusta yhteisen edun tavoittelun suuntaan. Mallit sopivat erityisesti 

kysyntä-toimitusketjun suunnittelun alkuvaiheeseen - yhteisen ymmärryksen luomiseen sekä 

aikaisen vaiheen päätöksentekoon. Mallit tarjoavat yhteisen muotokielen kysyntä-

toimitusketjun synkronoinnin kehittämiseen. Yhteisten käsitteiden ja visuaalisen esitystavan 

avulla kumppanit saavuttavat helpommin yhteisen ymmärryksen kehityskohteesta. 

 

Tutkimuksessa syntyneiden teoreettisten mallien kokonaisvaltaisuus konkretisoituu 

tarkastelemalla mallien sisältöä. Kysyntä-toimitusketju on jaettu niissä neljään pääluokkaan – 

tilausta edeltävään, tilaukseen liittyvään, tilauksen jälkeiseen ja sovitun toimitusajankohdan 

jälkeiseen kysyntä- ja tarjontatietoon. Pitkälle synkronoidussa ja integroidussa kysyntä-

toimitusketjussa nämä neljä luokkaa muodostavat saumattoman kokonaisuuden, jossa 

kysyntä- ja tarjontalähtöinen synkronointi vuorottelevat. Oletettavasti tällaisella 

kokonaisvaltaisella synkronoinnilla on mahdollista luoda uutta kilpailuetua pääsemällä 

radikaaleihin palvelutason parannuksiin ja kustannusten alennuksiin samanaikaisesti. Tätä ei 

väitöstyössä osoitettu, mutta esimerkiksi VMI-mallin hyödyistä aiemmin tehdyt tutkimukset 

antavat oletukselle tukea. Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo, mistä kertoo kokonaisratkaisujen 

puuttuminen käytännön kysyntä-toimitusketjuista. Moniportainen ketju ja verkostonäkökulma 

tuovat synkronointiin vielä oman lisähaasteensa. Jatkotutkimuksessa olisikin kiinnostavaa 

selvittää väitöstyössä esiteltyjen teoreettisten mallien toimintaa ja jatkokehitystarpeita 
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moniportaisissa ketjuissa ja yritysverkostoissa. Tämä tukisi Hinesin et al. (2000) näkemystä, 

jonka mukaan toimitusketjukoordinoinnin kokonaisvaltaisin ja hyötyjä maksimoiva 

lähestymistapa on kehittää proseduureja koko yritysverkostolle. Verkostonäkökulman 

tarkastelulle näyttää olevan tilausta myös käytännön toimijoiden suunnasta, sillä tutkimuksen 

mukaan noin puolella tutkituista 335 globaalista valmistajayrityksestä ei ole kunnollista 

läpinäkyvyyttä toimittajaverkostoonsa ensimmäisen tason toimittajien jälkeen. Vain vajaa 10 

% yrityksistä omasi verkostoonsa hyvän näkyvyyden (IMPO, 2013). Läpinäkyvyys kytkeytyi 

tässä väitöstyössä läheisesti päätöksenteon synkronointiin sen tarkoittaessa jaetun 

informaation laadun tarkastelua tiedon hyödyntäjän näkökulmasta. 

 

Kysyntä-toimitusketjun suunnittelun edetessä alkupään innovaatiovaiheesta eteenpäin 

tarvitaan mittaavia menetelmiä, jotka tuottavat määrällistä dataa päätöksenteon tueksi; 

esimerkiksi siitä, mihin kysyntä- ja toimitusketjujen vaiheisiin DVP, DPP, SVP ja SIPP 

kannattaisi sijoittaa kokonaissuorituskyvyn maksimoimiseksi. Samalla tulisi laskea myös 

muutostöiden kustannukset, mitä näiden pisteiden siirrot aiheuttavat. Kyse on tietynlaisesta 

päätöksentekopisteiden siirtopelistä. Rahanäkökulman sisältävän, päätöksentekoa tukevan, 

pelin kehittäminen olisi todennäköisesti hyödyllinen käytännön toimijoille. Toisaalta kysyntä- 

toimitusketjun eri päätöksentekopisteisiin keskittyvä kustannus-hyöty-analyysi on nähty 

monimutkaiseksi ja haastavaksi tehtäväksi (Yuan et al., 2013). 

 

Uusien synkronointimallien yleistettävyys 

Kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin tutkimuksen kohteena oli keskinopeasti muuttuvan 

teknologiateollisuuden valmistajan ja alihankkijan välinen toiminta. Vaikka tutkimus keskittyi 

ainoastaan yhdelle toimialalle ja senkin sisällä vain yhteen ketjulinkkiin, niin tutkija uskoo 

syntyneillä malleilla olevan myös laajempaa käyttöarvoa. Tätä tukee se, että VOP-OPP-

malliakin on onnistuneesti hyödynnetty eri toimialoilla ja ketjun eri kohdissa. Tutkija 

odottaakin mielenkiinnolla omia ja muiden tulevia tutkimuksia synkronointimallien 

hyödyntämisestä ja jatkokehittämisestä eri toimintaympäristöissä. Tässä väitöstyössä esitetyt 

synkronointimallit ja myös synkronointikäsite tarjoavat vasta lähtökohdan ilmiön 

teoretisoimiselle. Toisin sanoen työn tulokset ovat edelleen teoreettisia ehdotuksia, joiden 

vahvistamiseksi tarvitaan lisää tieteellistä tutkimusta. 
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Kaksisuuntainen informaatiovirta ja informaation laatudimensiot 

Tutkimuksessa tarkasteltiin informaation läpinäkyvyyttä kaksisuuntaisena, kysyntä- ja 

tarjontalähtöisenä, virtana. Kysyntätieto on saanut viimeisen 10-15 vuoden aikana 

huomattavasti suuremman painoarvon tieteellisessä keskustelussa kuin tarjontatieto. Tosiasia 

kuitenkin on, että epävarman kysynnän ja tarjonnan ympäristössä kummastakin suunnasta 

tuleva informaatio on tärkeää. Synkronoitaessa kysyntä-toimitusketjua epävarmassa 

toimintaympäristössä tärkeiksi informaation laatudimensioiksi tunnistettiin 

päätöksenteon/informaation jakamisen ajoitus, informaation luotettavuus ja informaation 

tarkkuus. Toisaalta täyttä varmuutta tutkimuksessa ei saatu, ovatko nämä synkronoinnissa 

tärkeimmät laatudimensiot. On olemassa paljon muitakin informaation laatudimensioita, 

kuten tulkittavuus, muoto ja verrattavuus. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista saada 

lisätietämystä muiden laatudimensioiden merkityksestä kysyntä-toimitusketjun 

synkronointiin. Hyvin todennäköisesti eri toimialoilla, eri kysyntä-toimitusketjuissa ja 

erilaisessa informaatiossa painottuu eri laatudimensioiden tärkeys. Informaation 

laatudimensioiden jäsentäminen ja yksityiskohtaisempi tarkastelu kysyntä-toimitusketjun 

operatiivisessa ja taktisessa synkronoinnissa olisikin hyvä jatkotutkimuskohde. Kiinnostava 

jatkotutkimuskohde olisi myös päätöksenteon synkronoinnin ja informaation 

laatudimensioiden tarkastelu strategisen tason yhteistyössä – esimerkiski asikaslähtöisessä 

innovointi- ja kehitystoiminnassa. Silloin synkronointimallit sekä tärkeimmät 

koordinointimekanismit ja informaation laatudimensiot olisivat todennäköisesti hyvin erilaiset 

kuin operatiivisen ja taktisen tason synkronoinnissa. 

 

Yhtä valmistaja-alihankkijaparia tutkittaessa syntyi oivallus, että informaation 

laatudimensiona voisi käsitellä myös informaation arvoa. Arvoa on käsitelty aiemmassa 

tieteellisessä keskustelussa pääasiassa fyysisten tuotteiden ja palveluiden osalta, mutta yhtä 

hyvin tarkastelun kohteena voisi olla informaatiotuote, josta syntyy arvoa informaation 

käyttäjälle. Informaation käyttäjä on toimitusketjukontekstissa yleensä päätöksentekijä, joka 

voisi määrittää saamansa informaation arvon. Arvoon perustuva informaatiotuotenäkökulma 

voisi johtaa kysyntä-toimitusketjuissa ja verkostoissa informaation syvällisempään 

tarkasteluun kumppaneiden välillä. Kiinnostavaa olisi löytää vastauksia mm. seuraaviin 

kysymyksiin: millä tavalla ja ajan hetkellä informaation arvon voisi määrittää; kuinka paljon 

päätöksentekijä olisi valmis maksamaan erilaisesta informaatiosta; ja kuinka paljon 
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päätöksentekijän tarvitseman informaation tuottaminen kustantaa? Näiden asioiden 

selvittäminen voisi luoda motivaatiota yrityksille informaatiovirran kehittämiseen. Tämä 

koskee sekä kysyntä- että tarjontainformaatiota. Tarjontatietoon liittyen, voisiko asiakas jopa 

palkita toimittajaa tulevan materiaalimyöhästymisen ennakkotiedosta – esimerkiksi 

myöhästymissanktion alennuksella? 

 

Toimittaja- ja asiakaspään joustavuus 

Joustoina tutkimuksessa tarkasteltiin asiakas- ja toimittajapään joustoja. Yleensä joustavuus 

on nähty toimitusketjuissa toimittajayrityksen kompetenssiksi. Väitöstyössä tarkastelluille pk-

alihankkijoille joustavuus oli asiakkaiden silmissä jopa tärkein alihankkijoiden kilpailutekijä. 

Myös tieteellisessä keskustelussa joustavuutta on tarkasteltu pääasiassa toimittajayrityksissä. 

Epävarman tarjonnan toimintaympäristössä näyttää kuitenkin siltä, että yhä useammin myös 

asiakkaat joutuvat joustamaan. Verkostoihin hajautunut tuotanto on entisestään kasvattanut 

asiakaspään joustovaatimusta. Esimerkiksi yhden kriittisen toimittajan myöhässä oleva 

materiaali saattaa pakottaa asiakkaan tekemään muutoksia omaan tuotantosuunnitelmaansa. 

Aina ei ole järkevää, että toimittaja pyrkii pysymään sovitussa toimitusajassa kaikin 

mahdollisin keinoin, vaan myös asiakas voi ratkaista materiaalimyöhästymiset oman 

toimintansa joustoilla. Väitöstutkimus vasta avasi keskustelua asiakaspään joustoteemasta, 

joten jatkotutkimukselle on selkeästi tarvetta. Asiakaspään joustojen teoretisointi on vielä 

vähäistä. Melko vähän on yksityiskohtaisen tason tietoa myös joustojen suunnittelusta eli 

kuinka kysynnän tai tarjonnan epävarmuus huomioidaan toimittaja- tai asiakaspään joustojen 

suunnittelussa. 

 

Synkronointikäytäntöjen asettaminen 

Tutkimuksen perusteella kysyntä-toimitusketjun synkronointia toteutetaan käytännön 

kysyntä-toimitusketjuissa suunnitelmallisesti, tilanteen mukaan tai näiden välimaastossa. 

Suunnitelmallinen toteuttaminen perustuu sovittuihin käytäntöihin tai standardoituihin 

prosesseihin. Yksinkertaisena esimerkkinä tästä on asiakkaan ja toimittajan kesken sovittu 

toimitusaika, jonka perusteella asiakas järjestelee toimintansa tilatakseen ajoissa ja toimittaja 

oman toimintansa pystyäkseen vastamaan toimitusaikaan. Synkronoinnin toteuttaminen 

tilanteen mukaan liittyy yleensä ennakoimattomiin kysynnän ja tarjonnan heilahteluihin. 

Tässä tapauksessa asiakas ja toimittaja voivat yhdessä junailla ratkaisun systeemin saamiseksi 
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takaisin tasapainoon. Suunnitelmallisen ja tilanteen mukaan tapahtuvan synkronoinnin välissä 

on harmaa alue, joka hoidetaan eri kumppanisuhteissa eri tavoin. Tälle alueelle kuuluvat mm. 

asiakas- ja toimittajapään joustot, joita voidaan osittain suunnitella etukäteen. Esimerkiksi 

monet tutkimuksessa tarkastelluista asiakkaista olivat asettaneet puskureita tulevalle 

materiaalille minimoidakseen alihankkijoiden toimitusviivästysten vaikutukset omaan 

tuotantoonsa. Tälle harmaalle alueelle kuuluvat myös lunastussopimukset, joilla asiakkaat 

voivat ottaa osan riskistä tai koko riskin itselleen epävarman kysynnän toimintaympäristössä. 

 

Synkronointia palveleva materiaali- ja palveluluokittelu 

Yksi kiinnostava jatkotutkimuskohde olisi rakentaa kysyntä-toimitusketjun synkronointia 

palveleva materiaalien ja palvelujen luokittelu. Toimittajasuhteiden johtamisessa sovelletaan 

edelleen paljon Kraljicin (1983) hankintamatriisia, joka huomioi parametreina ainoastaan 

tarjontariskin ja materiaalin talousvaikutuksen. Tästä muodostuu neljä eri materiaaliryhmää, 

joita tulisi johtaa eri tavalla. Hankintamatriisi ja sen johdannaiset tarjoavat hyvän tukityökalun 

hankintatoimintaan, mutta synkronoitujen asiakas-toimittajaprosessien johtamiseen voisi olla 

tarvetta erilaiselle näkökulmalle. Voisiko asiaa lähestyä ns. synkronointimatriisilla, jonka 

toisella akselilla olisi asiakkaan kysyntäketjun vaiheita ja toisella akselilla toimittajan 

toimitusketjun vaiheita (kuva 39). 

 

Kuva 39. Havaintokuva synkronointimatriisista. 

 

Matriisin eri soluihin muodostuu ns. synkronointi-ilmentymiä erilaisista 

synkronointipisteparista, joiden optimaalisia sijainteja kysyntä- ja toimitusketjuissa selittävät 

erilaiset ympäristö- ja tuotetekijät. Tällä tavalla saataisiin tietämystä syy-seuraus-suhteista eli 

millaiset synkronointipisteparit sopisivat parhaiten tietynlaisiin olosuhteisiin. Tämä 

näkökulma kytkisi väitöstyössä esitettyihin teoreettisiin malleihin mukaan dynamiikan 

(ennustettavuuden) eli millaisissa olosuhteiden muutostilanteissa kannattaisi harkita tietyssä 
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nimikeryhmässä synkronointipisteiden sijaintien muutosta. Kuvassa on havainnollistettu 

synkronointimatriisia kysyntälähtöisen DVP-DPP-mallin näkökulmasta. Vastaavan 

havainnollistamisen voisi luonnollisesti tehdä myös tarjontalähtöisen SVP-SIPP-mallin osalta. 

 

Kuvan matriisissa on esitetty kuvitteellinen esimerkki yhdestä synkronointipisteparista ja sitä 

selittävistä tekijöistä. Tässä esimerkissä asiakas jakaa kysyntätietoa toimittajalleen 

suunnittelutoiminnostaan (esim. ennuste), minkä perusteella toimittaja tekee materiaalin 

hankintapäätöksiä. Tämä synkronointipistepari soveltuu esimerkissä arvokkaisiin ja vaikeasti 

ennustettaviin materiaaleihin, joilla on pitkä läpäisyaika. Jatkotutkimuksessa olisi 

kiinnostavaa empiirisesti selvittää, millä tavalla materiaali-, informaatio- ja 

päätöksentekovirtoja voisi luokitella tämän tyylisen synkronointimatriisin avulla - esimerkiksi 

ottamalla yhden monimutkaisen tuotteen kaikki materiaalivirrat analysoinnin kohteeksi. 

Ylipäätänsä erilaisten synkronointia selittävien tekijöiden tunnistaminen voisi olla yksi 

tutkimustavoite. 

 

Huomioitavaa on, että OPP-konseptiin liittyvissä tutkimuksissa OPP:na tarkastellaan yleensä 

vain strategista varastoa ja jätetään huomioimatta muiden materiaalien varastointipisteet. 

Synkronointimatriisi auttaisi tuotantologistisesti jäsentämään kaikki tuotteeseen liittyvät 

materiaalivirrat ja laajennettuna myös palveluvirrat. Yuanin et al. (2013) tutkimus on ainoa, 

jossa on pyritty jäsentämään synkronointia näin kattavasti. He käyttivät analyysissa VOP-

OPP-mallia ja löysivät tutkimuksessaan 17 erilaista VOP-OPP-kombinaatiota huomioidessaan 

sekä tuotannollisen että logistisen toiminnan. Alun perin jaon tuotannollisiin ja logistisiin 

OPP:eihin teki Collin (2003). Vaikka Yuanin et al. (2013) tutkimuksesta puuttuu empiirinen 

näkökulma, niin se on hyvä uusi avaus kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin teoretisoinnissa. 

 

Synkronointimatriisi auttaisi tunnistamaan ja havainnollistamaan informaatiovirran 

epäjatkuvuuskohdat paitsi yritysten välillä niin myös yrityksen sisällä. Kysyntäketjun eri 

vaiheita ei ole välttämättä kunnolla integroitu toisiinsa edes sisäisesti. Esimerkiksi myyjiltä 

saatuja ennusteita ei välttämättä hyödynnetä tuotantosuunnitelmien tekemisessä (Eng, 2006; 

Hoover, et al., 2001). Jos yrityksen sisäinen yhteistyö ei toimi hyvin, niin on haastavaa 

toteuttaa yhteistyötä myöskään toimitusketjukumppaneiden kanssa (Baihaqi ja Sohal, 2013; 

Barrat, 2004). 
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Psykologian vaikutus synkronointiin 

Lopuksi on hyvä tiedostaa, että päätöksentekoon ja informaation läpinäkyvyyteen liittyviä 

asioita ei voi aina selittää rationaalisesti, kuten tässä väitöstyössä tehtiin. Informaatiolla on 

helppo pelata psykologista peliä myös kysyntä-toimitusketjuissa. Tällainen oman edun 

tavoittelu on yksi suurimpia esteitä kokonaissuorituskyvyn parantamiselle yritysten välisessä 

toiminnassa. Toisaalta ihmisluonne voi johtaa osaoptimointiin myös tiedostamatta.  

Esimerkiksi toimittajien tietäessä muutaman päivän materiaalimyöhästymisten olevan 

puskureiden takia asiakkaille merkityksettömiä, niin mitä tapahtuisi jos asiakkaat 

venyttäisivät toimitusaikaa toimittajien keskimääräisen toimitusmyöhästymisen verran 

pidemmäksi? Todennäköisesti toimitukset olisivat pian myöhässä saman verran edelleen. 

Ihmisluonteen takia vältellään myös ns. ikävän tiedon jakamista. Väitöstutkimuksessakin 

selvisi, etteivät toimittajat kerro mielellään tulevien toimitusten myöhästymisistä, koska sillä 

ajatellaan olevan negatiivinen vaikutus yhteistyösuhteeseen. Ennemmin uskotaan loppuun 

asti, että toimitus pystytään hoitamaan ajoissa. Ihmisten käyttäytymisen ja erilaisten 

kannusteiden vaikutus kysyntä-toimitusketjun synkronoinnin onnistumiseen olisikin 

kiinnostava jatkotutkimuskohde. Melko vähän tutkittuun alueeseen esimerkiksi Mishran et al. 

(2007) tutkimus paljastaa, että yrityksen sisäiset kannustimet voivat johtaa tarkoitukselliseen 

yli- tai aliennustamiseen toimitusketjukumppaneille. 
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LIITE 1. Empiirisen tiedon keruu (1/8) 

 

Tässä liitteessä on kuvattu, kuinka empiirisen tiedon keruun tavoite sekä synkronointiteemat 

(DVP-DPP- ja SVP-SIPP -synkronointimallit) ja niiden sisältämät synkronointielementit 

(embedded design-mallit) esiteltiin yritysedustajille tiedonkeruutapahtuman aluksi. Huom. 

alihankkijoiden kanssa myös valmistajahaastattelujen perusteella luodut 

synkronointikuvaukset toimivat lähtötietona. 

 

1.Empiirisen tiedonkeruun tavoite  

 

Kerään empiiristä tietoa tutkimusta varten aiheesta ”Kysyntä-toimitusketjun synkronointi 

epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä”. Tarkastelen tätä ilmiötä 

valmistajan ja alihankkijan välillä suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Tarkasteltavina 

informaation laatudimensioina ovat tiedon jakamisen ajoitus, tiedon luotettavuus ja tiedon 

tarkkuus. Hyödynnän saamaani empiiristä tietoa tulevissa tutkimusjulkaisuissani [huom. 

väitöstutkimuksen teko aiheesta ei ollut vielä tiedonkeruuhetkellä tiedossa]. Teen 

haastattelusta saamaani empiirisen tiedon perusteella ensin synkronointikuvaukset, jotka 

laitan myös haastateltaville katsottavaksi. Tarkastelen tutkimuksessa yhteensä 10-20 eri 

valmistaja-alihankkijaparia. Naamioin yritysten nimet julkaisuissa, ellei erikseen muuta 

sovita. 

 

Olen jakanut synkronoinnin tarkastelun kahteen synkronointiteemaan/-malliin, joiden alla on 

tarkempia synkronointielementtejä. Tarkasteltavat synkronointiteemat ja niiden alla olevan 

synkronointielementit: 

 

Kysyntälähtöinen synkronointi (DVP-DPP-synkronointimalli) ja sen 

synkronointielementit: 

1.Tilausta edeltävä kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

2.Tilauksen jälkeinen kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

3. Toimittajapään joustojen synkronointi kysynnän epävarmuuksien kanssa 
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Tarjontalähtöinen synkronointi (SVP-SIPP-synkronointimalli) ja sen 

synkronointielementit: 

1.Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen  

2. Asiakaspään joustojen synkronointi tarjonnan epävarmuuksien kanssa 

 

2.Tarkasteltavien synkronointielementtien esittely ja empiirisen tiedon kerääminen 

 

Tarkoitus on löytää valmistaja-alihankkija-yhteistyössänne yleisimmin toistuvia 

synkronointikäytäntöjä. Viisi synkronointielementtiä käydään ensin valmistajayrityksissä läpi 

teemahaastattelun muodossa. Mikäli valmistajalta tietyistä ei löydy selkeitä 

synkronointikäytäntöjä tiettyyn synkronointielementtiin, niin näiden elementtien käsittely 

sivuutetaan [todellisuudessa muutamien yritysten kanssa näitä tuli mieleen vasta 

elementtikierroksen läpikäymisen jälkeen, joten ne otettiin lopuksi uudestaan käsittelyyn]. 

Tutkija ohjaa keskustelua etukäteen tehtyjen synkronointielementtikuvausten perusteella. 

Käytännössä nämä kuvaukset luovat rungon teemahaastattelulle. Tiedon keräämisen jälkeen 

tutkija kysyy valmistajayrityksen edustajalta yhden alihankkijayrityksen nimen, jonka kanssa 

valmistaja käyttää verkostossaan kokonaisvaltaisimmin haastattelussa läpikäytyjä 

synkronointikäytäntöjä. Tältä yritykseltä mentäisiin seuraavaksi kysymään 

alihankkijanäkemystä valmistajan esittämiin synkronointikäytäntöihin. Lisäksi katsotaan 

alihankkijailta sopivin henkilö haastateltavaksi. Alihankkijoiden luona tutkija tulee esittämään 

valmistajalta saadun tiedon pohjalta rakennetut synkronointikäytäntökuvaukset. Saadun 

alihankkijanäkemyksen perusteella kuvauksiin tehdään tarvittavat muutokset, jotka 

valmistava yritys vielä hyväksyy. Alihankkijaedustajat saavat luonnollisesti kertoa myös 

synkronointikäytännöistä, jotka valmistajayritys oli mahdollisesti unohtanut mainita. 

 

Seuraavassa on kuvattu, kuinka viisi synkronointielementtiä esiteltiin yritysedustajille. Ensin 

esiteltiin kaikki elementit lyhyesti kokonaiskuvan muodostamiseksi, jonka jälkeen haastattelu 

toteutettiin syvällisesti elementtikohtaisesti. 
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Synkronointielementti 1: Tilausta edeltävä kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

Tilausta edeltävä kysyntätieto on mitä tahansa asiakasyrityksen alihankkijalleen jakamaa 

tietoa ennen tilauksen tekemistä. Asiakasyritys voi jakaa tilausta edeltävää kysyntätietoa 

kysyntäketjunsa eri vaiheista – esimerkiksi ennustamisesta, suunnittelusta ja varastotasoista. 

Tilausta edeltävä kysyntätieto voi olla epäluotettavaa (esim. ennustevirheet) ja epätarkkaa 

(esim. tuotespesifikaatioiden häilyvyys). Alihankkija tekee saamansa kysyntätiedon 

perusteella päätöksiä ja toimenpiteitä oman toimitusprosessinsa eri vaiheissa.  

 

Päätökset voivat koskea materiaali- tai palveluvirtaa. Materiaalivirtaa koskevista päätöksistä 

toimivat esimerkkeinä tuotannon aloituspäätös tai materiaalin hankintapäätös omilta 

toimittajilta. Palveluvirtaa koskevista päätöksistä toimivat esimerkkeinä tuotesuunnittelun 

aloitus ja kapasiteettijoustojen käyttöönotto. Alihankkijan toimiessa tilausta edeltävän 

kysyntätiedon perusteella se voi ottaa riskin mahdollisesta turhan työn tekemisestä osittain tai 

kokonaan omalle kontolleen. Tieto on siten alihankkijan näkökulmasta epävarmaa. 

Tarkastelusta rajataan pois strateginen kysyntätieto, joka koskee esimerkiksi tuotekehitystä. 

Alla on esitetty havaintokuva tilausta edeltävän kysyntätiedon jakamisesta ja 

hyödyntämisestä. 
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Teemakysymykset valmistajayritysten edustajille: 

 Mitä tilausta edeltävää kysyntätietoa jaatte alihankkijoillenne?  

 Mistä kysyntäketjun vaiheesta ja millä ajanhetkellä suhteessa toimituspäivään tiedon 

jako tapahtuu?  

 Mikä on jaetun tiedon luotettavuus- ja tarkkuustaso? 

 Kuinka kysyntätiedon muutostilanteissa toimitaan? 

 Miten alihankkijat hyödyntävät saamaansa kysyntätietoa? 

 Kuinka riskit jaetaan epäluotettavan ja epätarkan kysyntätiedon tapauksessa?  

 Palkitsevatko alihankkijanne teitä kysyntätiedon laadun parantamisesta?  

 

Synkronointielementti 2: Tilauksen jälkeinen kysyntätieto ja sen hyödyntäminen 

Tilauksen jälkeinen kysyntätieto on mitä tahansa asiakasyrityksen alihankkijalleen jakamaa 

tilauksen jälkeistä tietoa. Asiakasyritys voi jakaa tätä tietoa kysyntäketjunsa eri vaiheista. 

Esimerkiksi jos asiakas on tilannut materiaalia alihankkijaltaan tuotantosuunnitelman 

perusteella, jonka jälkeen suunnitelmaan tulee aikataulua tai tuotespesifikaatioita koskeva 

muutos, niin asiakas voi tehdä muutoksen tilaukseen. 

 

Asiakas ei välttämättä tiedä tilaushetkellä kaikkia tuotteen yksityiskohtia (esim. 

loppuasiakkaan optiovalinnat), jolloin niitä tarkennetaan tilauksen jälkeen. Tilauksen 

jälkeisessä kysyntätiedossa on siten kyse joko tilauksen muutoksesta tai tarkentamisesta. 

Nämä voivat olla joko hallittuja (esim. sovitut aikataulut, jolloin kysyntätiedon muutoksista 

on ilmoitettava alihankkijalle) tai hallitsemattomia (muutokset tulevat alihankkijalle yllättäen) 

prosesseja. Tilauksen jälkeisiä muutoksia tarkastellaan informaation ajoituksen, 

luotettavuuden ja tarkkuuden näkökulmista. 

 

Alihankkija tekee saamansa tilauksen jälkeisen kysyntätiedon perusteella päätöksiä ja 

toimenpiteitä toimitusprosessinsa eri vaiheissa. Päätökset voivat koskea materiaali- ja 

palveluvirtaa. Materiaalivirtaa koskevasta päätöksestä toimii esimerkkinä muutosten 

tekeminen aikaisemmin valmistettuun osaan (joka tehtiin tilauksen perusteella) tai koko osan 

uudelleen valmistaminen. Palveluvirtaa koskevista päätöksistä toimivat esimerkkeinä  
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tuotesuunnittelun aloitus muuttuneeseen tarpeeseen vastaamiseksi ja tarvittavien 

kapasiteettijoustojen käyttöönotto aiemmin sovitussa tai uudessa toimitusaikataulussa 

pysymiseksi. Alla on esitetty havaintokuva tilauksen jälkeisen kysyntätiedon jakamisesta ja 

hyödyntämisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemakysymykset valmistajayritysten edustajille: 

 Mitä tilauksen jälkeistä kysyntätietoa jaatte alihankkijoillenne?  

 Mistä kysyntäketjun vaiheesta ja millä ajanhetkellä suhteessa toimituspäivään se 

tapahtuu?   

 Mikä on jaetun tiedon luotettavuus- ja tarkkuustaso? 

 Miten kysyntätiedon muutostilanteissa toimitaan? 

 Miten alihankkijat hyödyntävät saamaansa tilauksen jälkeistä kysyntätietoa? 

 Kuinka riskit jaetaan epäluotettavan ja epätarkan muutostiedon tapauksessa? 

 

Synkronointielementti 3: Toimittajajoustojen synkronointi kysynnän epävarmuuksien 

kanssa 

Tällä tarkoitetaan alihankkijalla olevien erilaisten joustomahdollisuuksien (esim. ylityöt, 

viikonlopputyöt ja kapasiteettialihankinta) suunnitelmallista yhteensovittamista kysynnän 

epävarmuuksien (esim. kiiretilaukset ja kysynnän vaihtelut) kanssa. Käytännössä tällöin 

synkronoidaan sitä, että mihin aikaan ja millä luotettavuus- ja tarkkuustasolla valmistajan olisi 

ilmoitettava alihankkijalle normaalista kysynnästä poikkeava tilanne, jotta alihankkija voisi 

vastata siihen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tarkkuustasolla tarkoitetaan 

esimerkiksi sitä, miten tarkasti valmistajan halutaan ilmoittavan joustavaa kapasiteettia  

Kysyntätiedon hyödyntämispisteitä 
 

 
Palveluvirta Materiaalivirta 

Kysynnän muutostiedon jakopisteitä 
Toimittajan toimitusketju 

 Muutos 1         Muutos n       

Asiakkaan kysyntäketju 

Tilauksen jälkeinen 
kysyntätieto 

 Tilaus 
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LIITE 1. Empiirisen tiedon keruu (6/8) 

 

varatessaan tuleva kapasiteettitarve (esim. työlajikohtaisuus tai tuntihaarukat). Luotettavuus 

liittyy siihen, että kuinka varattu kapasiteettitarve lopulta toteutuu kapasiteettikäyttönä. 

 

Tässä synkronointielementissä on kyse ennen kaikkea joustojen suunnittelusta sen sijaan, että 

jokaisessa kysynnän muutostilanteessa lähdetään etsimään tarvittava. Myös riskinäkökulma 

sisältyy tähän synkronointielementtiin. Esimerkiksi miten riski jaetaan, mikäli asiakas ei 

tarvitsekaan täysimääräisesti varaamaansa joustavaa kapasiteettia. Toisaalta miten riski 

jaetaan, mikäli toimittaja ei pysty vastaamaan joustavalla kapasiteetilla asiakkaan kysyntään. 

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu tätä synkronointielementtiä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemakysymykset valmistajayritysten edustajille: 

 Millaisia kapasiteettijoustoja alihankkijanne tarjoavat teille?  

 Miten alihankkijanne ovat hinnoitelleet nämä joustot?  

 Miten joustot on synkronoitu kysynnän epävarmuuksien (esim. kiiretilaukset) kanssa? 

 Ovatko alihankkijanne asettaneet teille sääntöjä, millä ajanhetkellä ja tarkkuustasolla 

teidän tulisi varata tai tilata joustavaa kapasiteettia?   

 Kuinka riskit on jaettu tilanteissa, joissa kapasiteetin varaus ja/tai joustavan 

kapasiteetin saaminen käyttöön ei toteudu sovitulla tavalla? 

 

        Paljon etukäteen 

 
Ajankohta, jolloin 

kysyntätieto 
tarvitaan etukäteen 

kapasiteetin 
varaamiseksi tai 

tilaamiseksi  
 

        Vähän etukäteen 

 
    Vähän               Paljon 

Tarvittavan joustavan kapasiteetin määrä 

                    Joustavan kapasiteetin tyyppiesimerkkejä 
 

Tuotantojoustot         Suunnittelujoustot     Kapasiteettialihankinta
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LIITE 1. Empiirisen tiedon keruu (7/8) 

 

Synkronointielementti 4: Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen  

Tarjontatieto on alihankkijan valmistajalle jakamaa operatiiviseen tai taktiseen toimintaan 

liittyvää tietoa. Operatiivisesta tarjontatiedosta toimii esimerkkinä tulevista 

toimitusongelmista (esim. toimituksen myöhästyminen tai ongelmat materiaalin laadussa) 

tiedottaminen. Taktisesta tarjontatiedosta on esimerkkinä tiedottaminen poikkeuksellisesta 

kapasiteetin kuormittumisesta keskipitkällä tähtäimellä (esim. tulevan vuoden tai kvartaalin 

aikana). Alihankkija voi jakaa tarjontatietoa toimitusprosessinsa eri vaiheista. Esimerkkejä 

tarjontatiedon jakopisteistä ovat kapasiteettisuunnittelu, tuotannonsuunnittelu, tuotannon 

eteneminen ja lähtövarasto. Valmistajayritys voi käyttää saamaansa ennakkotietoa omassa 

päätöksenteossaan. Esimerkiksi, toimittajan ilmoittaessa tulevasta toimitushäiriöstä asiakas 

voi päättää vaihtoehtoisen toimittajan hyödyntämistä tai omien tuotantojoustojen käyttämistä. 

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu tätä synkronointielementtiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemakysymykset valmistajayritysten edustajille: 

 Mitä tarjontatietoa alihankkijanne jakavat teille oma-aloitteisesti? 

 Mistä alihankkijan prosessin vaiheesta ja millä ajanhetkellä suhteessa toimituspäivään 

tämä tieto tulee?  

 Kuinka hyödynnätte omassa päätöksenteossanne ja toimenpiteissänne 

alihankkijoiltanne saamaanne tarjontatietoa? 

 Oletteko asettaneet alihankkijoillenne sääntöjä, millä ajanhetkellä sekä luotettavuus- ja 

tarkkuustasolla teidän tulisi saada tarjontatietoa ennakkoon?   

 Mittaatteko alihankkijoiden tarjontatiedon jakamista ja palkitaanko/rangaistaanko 

alihankkijoita siitä? 

Esimerkkejä tarjontatiedon jakopisteistä 

Asiakkaan päätösketju 

  Tuotannonsuunnittelu 

            Suunnittelu  Tuotanto Osto 

Toimittajan toimitusketju 
 

Esimerkkejä tarjontatiedon hyödyntämispisteistä 

 Kapasitettisuunnittelu  Tuotanto  Lähtövarasto 
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LIITE 1. Empiirisen tiedon keruu (8/8) 

 

Synkronointielementti 5: Asiakaspään joustojen synkronointi tarjonnan epävarmuuksien 

kanssa 

 

Tällä tarkoitetaan asiakkaalla olevien erilaisten joustomahdollisuuksien suunnitelmallista 

yhteensovittamista tarjonnan epävarmuuksien kanssa. Käytännössä tällöin synkronoidaan sitä, 

että mihin aikaan sekä millä luotettavuus- ja tarkkuustasolla alihankkijan olisi ilmoitettava 

asiakkaalle tiedetystä/sovitusta tarjonnasta poikkeava tilanne, jotta asiakas voisi estää tai 

minimoida ennakolta, omia joustoja käyttämällään, siitä aiheutuvia haittoja. Tässä 

synkronointielementissä on siten kyse asiakaspään joustojen suunnittelusta sen sijaan, että 

jokaisessa tarjonnan muutos-/ poikkeamatilanteessa joudutaan etsimään sopiva ratkaisu.  

 

Teemakysymykset valmistajayritysten edustajille: 

 Millä tavalla joustot on synkronoitu tarjonnan epävarmuuksien kanssa eli millaisia 

joustoja teillä on suunnittelu tarjonnan epävarmuuksien varalle?  

 Entä mitä teidän täytyy tehdä suunnittelemattomasti tilanteen mukaan tarjonnan 

epävarmuuksien takia? 

 Millaisia ongelmia tarjontatiedon puutteellinen laatu aiheuttaa joustojen käyttöön? 
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LIITE 2. Empiirisen datan lähteet 

 

Haastattelut ja ryhmätyöpajat: 

-Jorma Moilanen, Eero Piironen ja Vesa Kasper (Timberjack), ryhmähaastattelu Joensuussa 

8.10.2003 

-Juha Riikonen (Konekorjaamo Riikonen), Joensuu 10.10.2003 

-Jorma Moilanen ja Vesa Kasper (Timberjack) ja Juha Riikonen (Konekorjaamo Riikonen), 

ryhmätyöpaja Joensuussa 14.1.2004 

-Mika Martikainen, Tuomo Asikainen, Jarmo Hassinen ja Jukka Hyvärinen (Perlos), 

ryhmähaastattelu Joensuussa 27.8.2004  

-Jukka Hyvärinen, Jarmo Hassinen, Mika Martikainen (Perlos), Päivi Kettunen (Okun 

koneistuspalvelu), Taisto Leskinen (Fimec), Hannu Hämäläinen (Carelia Tools), Tommi 

Martikainen (MyyCut), ryhmätyöpaja Joensuussa 20.9.2004 

-Jukka Hyvärinen, Jarmo Hassinen, Mika Martikainen (Perlos), Päivi Kettunen (Okun 

koneistuspalvelu), Taisto Leskinen (Fimec), Hannu Hämäläinen (Carelia Tools), Tommi 

Martikainen (MyyCut), ryhmätyöpaja Joensuussa 19.10.2004 

-Matti Manner ja Pekka Ruhkala (ABB muuntajat), ryhmähaastattelu Vaasassa 20.8.2007 

-Mika Kuusela (Kemppi), Lahti 24.8.2007  

-Sami Kuntola (SOP Metal), Vaasa 25.9.2007 

-Jyrki Ylipulli (ABB muuntajat), Vaasa 26.9.2007 

-Hannu Koivula (Thermo Fisher Scientific), Vantaa 1.10.2007  

-Jorma Rutanen (Thermo Fisher Scientific), Vantaa 1.10.2007 

-Matti Hirvonen (Metalliset), Heinävesi 1.11.2007 

-Tom Wingren ja Kari Salomaa (ABB pienjännitekojeet), ryhmähaastattelu Vaasassa 

12.11.2007  

-Pertti Salo (CNCenter), Helsinki 19.11.2007  

-Sami Heinonen (Partnertech), Vantaa 28.11.2007  

-Seppo Lappalainen (Valukumpu), Joensuu 20.12.2007 

-Irja Kauppinen (Kemppi), Lahti 16.01.2008 

-Hannu Koivula (Thermo Fisher Scientific), Vantaa 29.2.2008  

-Jorma Rutanen (Thermo Fisher Scientific), Vantaa 29.2.2008 

-Matti Hirvonen (Metalliset), Heinävesi 29.10.2008 
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-Mika Oinas (Chiller), Tuusula 6.11.2008 

-Juha Vanhanen (Haloila), Masku 15.12.2009  

-Hemmo Järvinen ja Petri Vuorinen (Timpro), ryhmähaastattelu Liedossa 16.2.2009  

-Mika Kuusela ja Timo Kemppi (Kemppi) ja Matti Hirvonen (Metalliset), ryhmätyöpaja 

Lahdessa 29.4.2009 

-Kari Lahtinen ja Tomi Kallio (Lahden autokori), ryhmähaastattelu Lahdessa 17.2.2010 

-Juha Vierros, Pekka Savolainen ja Sami Soininen (Junttan), ryhmähaastattelu Kuopiossa 

19.2.2010 

-Kari Lahtinen ja Tomi Kallio (Lahden autokori), ryhmähaastattelu Lahdessa 14.4.2010 

-Kari Kainulainen (Normet), Iisalmi 14.6.2010  

-Veli Savolainen (Var-Met), Kuopio 8.11.2010 

-Juha Huhtinen ja Kalervo Huhtinen (Paakkilan konepaja), ryhmähaastattelu Paakkilassa 

9.11.2010 

-Niko Laine (Metalliset), Heinävesi 14.12.2010 

 

Sähköpostihaastattelut: 

-Kari Lahtinen (Lahden autokori), 2.1.2013  

-Kari Kainulainen (Normet), 2.1.2013 

-Juha Vanhanen (Haloila), 3.1.2013 

-Mika Oinas (Chiller), 7.1.2013 

  



207 
 

LIITE 3. Empiiristen synkronointikuvausten suhde teoreettisiin ehdotuksiin (1/5). 
 
 

Synkronointielementti 1: Tilausta edeltävä kysyntätieto ja sen hyödyntäminen. 
ELEMENTTI 1:N 
TEORIASISÄLLÖT: 

 
Kuvaus 1 

 
Kuvaus 2 

 
Kuvaus 3 

 
Kuvaus 4 

 
Kuvaus 5 

Tilausta edeltävä 
kysyntätieto 

-valmistajan ja 
alihankkijan 
ennusteet 

-valmistajan 
ennusteet 
 

-valmistajan ja 
alihankkijan 
ennusteet 

-valmistajan 
ennusteet ja 
prospektit 

-valmistajan tuo-
tantohenkilöstön 
työsuunnitelma 

Kysyntätiedon 
hyödyntämistavat 

-valmistuspäätös  
-ennusteen teko 

-valmistuspäätös 
 

-valmistuspäätös -valmistuspäätös -toimituspäätös 

Kysyntätiedon 
laatudimensiot: 
ajoitus, tarkkuus ja 
luotettavuus 

-pakko valmistaa 
aikataulupaineen 
takia ennusteen 
perusteella 
-ennustevirheiden 
takia alihankkija 
alkoi ennustaa itse 

-hyvin epäluo-
tettava ennuste, 
joka kuitenkin 
yleensä parani 
toimitusajan-
kohdan lähesty-
essä 

 
 
  - 

-toimitusaika-
paineen takia oli 
pakko valmistaa 
ennen tilausta 
-prospektit melko 
luotettavia 

 -alihankkija 
hyödynsi eri 
kysyntätietoa, 
jolla oli eri ajoitus 

Riskinjakokäytän-
nöistä sopiminen 

-alihankkija omisti 
ennusteen perus-
teella valmistetun 
materiaalin 
-lunastussopimus 
oli työn alla 

-tuleva kaupinta-
varastoratkaisu 
hiersi alihankki-
jaa, koska val-
mistaja oli kaata-
massa epävar-
muutta yrityksen 
niskaan 

-valmistaja osti 
kahden viikon 
riittoa vastaavan 
lähtövaraston 
-alihankkija val-
misti jopa vuoden 
tarvetta vastaavia 
eriä kust.syistä   

-prospektien 
perusteella val-
mistettaessa asia-
kas kantoi riskin 

 kysyntä näkyi 
alihankkijalle var-
mana 

 
 
 
  - 
 

Kysyntätiedon 
muutokset 

-ennusteiden 
päätön poukkoilu 

-alihankkijan 
päätösprosessi ei 
taipunut jat-
kuviin ennuste-
muutoksiin 

 
 
  - 

-jatkuva muutos 
huonon luotet-
tavuuden takia 
-prospektit 
kuitenkin selkeä 
starttipiste 

-pelkkä varastosta 
saatu kulutustieto 
ei riittänyt 
ennakoimaan 
kysynnän 
muutoksia 

Kysyntätiedon 
yhdistely päätös-
tilanteissa 

-alihankkija käytti 
ennusteensa 
tekoon useaa eri 
kysyntätietoa 

 
 
  - 

 
 
  - 

 
 
  - 

-alihankkija käytti 
toimituspäätök-
sissä  kahta eri-
laista kysyntä-
tietoa 

Eri päätökset yhden 
kysyntätiedon 
perusteella 

-samaa ennustetta 
hyödynnettiin eri 
materiaaleilla eri 
DPP-sijainneissa 

 
 
  - 

 
 
  - 

-samaa 
ennustetta 
hyödynnettiin eri 
materiaaleilla eri 
DPP-sijainneissa 

 
 
  - 

MITÄ UUTTA 
EMPIRIA TOI 
TEORETTISIIN 
NÄKÖKULMIIN? 

-samalle materiaa-
lille voi olla eri 
tuotanto- ja 
toimitus-DPP:t 
-alihankkija voi 
hyödyntää asiak-
kaan kysyntätietoa 
oman kysyntätie-
don laadun paran-
tamisessa 

 
 
 
 
  - 

-alihankkijan olisi 
pitänyt saada 
tietoa valmistajan 
tuotemuutoksista 
ennakkoon 

tuotekehitys-
tieto voi olla 
tärkeää synkro-
noinnissa  

 
 
 
 
  - 

-kysyntätietoa tuli 
materiaalivirran 
ohjaamiseen 
valmistajan 
henkilöresurssi-
suunnittelusta 
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LIITE 3. Tutkimuksessa esitettyjen synkronointikuvausten suhde teoreettisiin ehdotuksiin (2/5). 
 
 

Synkronointielementti 2: Tilauksen jälkeinen kysyntätieto ja sen hyödyntäminen. 
ELEMENTTI 2:N 
TEORIASISÄLLÖT: 

 
Kuvaus 1 

 
Kuvaus 2 

 
Kuvaus 3 

 
Kuvaus 4 

Tilauksen jälkeinen 
kysyntätieto 

-tuoteominaisuus- ja 
tuotantosuunnitelma- 
muutokset tilauksen 
ja toimitusajankoh-
dan välissä  

-tuoterakenteen 
muutokset tilauksen 
ja toimitusajankoh-
dan välissä 

-tuotannon etene-
misestä tietoa, että 
pysytäänkö suunni-
telmassa 

-koska loppuasiakkailta 
tuli tilauksen jälkeen 
paljon muutoksia, niin 
valmistaja panttasi 
tilausta lisätöiden 
minimoimiseksi  

Kysyntätiedon 
hyödyntämistavat 

-muutostöiden teko 
-valmistus- ja suun-
nittelujoustojen käyt-
töönotto tarvittaessa 
-räätälöintitarpeissa 
materiaalitilaukset ja 
jopa uuden hankinta-
lähteen etsintä 

-kiiretöinä tilausoh-
jautuvien moduulien 
valmistus 
-vaadittiin usein val-
mistusjoustojen käyt-
töä  

-valmistuksen ja 
toimituksen viiväs-
tyttäminen 

-muutoksia tuli vähem-
män, mutta samalla 
alihankkijan toimitus-
aika lyheni, minkä takia 
se joutui käyttämään 
valmistusjoustoja  
lisäkustannukset 

Kysyntätiedon 
laatudimensiot: 
ajoitus, tarkkuus ja 
luotettavuus 

-oli tilattava ajoissa, 
jotta materiaali saa- 
taisiin tarvehetkellä  
-tilaushetkellä kysyn-
tätieto oli kuitenkin 
usein epäluotettavaa 
ja epätarkkaa 

-oli tilattava ajoissa, 
jotta materiaali saa- 
taisiin tarvehetkellä  
-tilaushetkellä kysyn-
tätieto oli kuitenkin 
usein epäluotettavaa 
ja epätarkkaa 

-joskus valmistaja 
sai kiinni myöhässä 
ollutta tuotantoa  
aiemman tiedon 
luotettavuus huono  

-valmistajan saamat 
loppuasiakastilaukset 
sisälsivät epäluotetta-
vaa ja -tarkkaa kysyntä-
tietoa, mutta tiedon 
laatu parani ajan myötä  

Riskinjakokäytän-
nöistä sopiminen 

-alihankkija kärsi 
eniten muutoksista, 
koska toimitusaikaa ei 
muutostilanteissa 
aina pidennetty 
-lisätyöstä ei aina 
voinut laskuttaa 

-sekä valmistaja että 
alihankkija joutuivat 
kärsimään omissa 
nahoissaan loppu-
asiakkaan tilauksen 
jälkeisten muutosten 
vaatimat muutostyöt  

-lopulta valmistaja 
vähensi tarjonta-
riskiä rakentamalla 
tulevalle materiaa-
lille entistä suurem-
mat puskurit ja kus-
tansi ne itse 

-alihankkija ei saanut 
laskuttaa valmistajaa 
nopeampien toimitus-
aikojen vaatimista 
joustojärjestelyistä, 
joten kysynnän epävar-
muudesta syntynyt riski 
siirtyi alihankkijalle 

Kysyntätiedon 
muutokset 

-ongelma oli siinä, 
ettei loppuasiakkaille 
ollut aikataulutettu 
pisteitä, joissa 
kysyntätiedon tulisi 
tarkentua 

-valmistaja oli otta-
massa käyttöön työ-
kalua, jossa oli määri-
telty loppuasiakkaille 
tilauksen jälkeiset 
kysyntätiedon muu-
tos- ja tarkennusaika-
taulut 

-teoriassa oli hyvä 
malli, mutta ali-
hankkijan puutteel-
lisen läpäisyaikojen 
hallinnan takia ky-
syntämuutokset 
sotkivat toimintaa 
entisestään 

-valmistaja näki, että 
muutostilanteiden 
läpinäkyvyys alihank-
kijan suuntaan ei ole 
kustannusten nousun 
takia hyvä asia   

Kysyntätiedon 
yhdistely päätös-
tilanteissa 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

Eri päätökset yhden 
kysyntätiedon 
perusteella 

-kysyntämuutos saat-
toi johtaa valmistus- 
ja suunnittelujousto-
jen käyttöön ottoon 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

MITÄ UUTTA 
EMPIRIA TOI 
TEORETTISIIN 
NÄKÖKULMIIN? 

-myös tilauksen jälkei-
sessä kysyntätiedossa 
tiedon tarkkuus ja 
luotettavuus parane-
vat lähestyttäessä 
toimituspäivää 

-yhdelle asiakkaalle 
korvamerkatut mate-
riaalit voidaan siirtää 
toiselle asiakkaalle 
lähtövarastossa  on 
erikseen tuotanto- ja 
toimitus-DPP:t 

-toimitus- ja tarve-
ajankohdan välisen 
aikapuskurin mää-
rittäminen tarjon-
nan epävarmuuden 
perusteella on yksi 
synkronointikeino 

 
 
  - 
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LIITE 3. Tutkimuksessa esitettyjen synkronointikuvausten suhde teoreettisiin ehdotuksiin (3/5). 
 
 

Synkronointielementti 3: Toimittajapään joustojen synkronointi kysynnän epävarmuuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTTI 3:N 
TEORIASISÄLLÖT: 

 
Kuvaus 1 

Alihankkijan joustotavat -tuotantojoustot, ylityöt, viikonlopputyöt, työvoiman vuokraus 
(kotimaasta ja ulkomailta) 

Joustojen varaus-/ tilaus-
käytännöt (kysyntätieto) 

-alihankkijan joustomalli määritteli, millä ajanhetkellä ja millä 
kysyntätiedon tarkkuudella ja luotettavuustasolla asiakkaan tulisi varata 
ja tilata joustava kapasiteetti, jotta alihankkija pystyisi vastaamaan 
mahdollisimman kustannustehokkaasti tarpeeseen 
-joustavan kapasiteetin eri tyypit ja  tarvittavan joustavan kapasiteetin 
määrä vaikuttivat varaus- ja tilausajankohtiin 

Joustojen ja kysynnän 
epävarmuuden 
synkronointitavat 

-alihankkija oli suunnitellut joustot kokemusperäisesti eri 
asiakassuhteistaan; yritys esimerkiksi jätti kuormittamatta tietyn määrän 
normaalikapasiteetista kiiretilausten historiatiedon perusteella  
-samalla alihankkija oli hinnoitellut joustavan kapasiteetin 

Informaation laatudimensiot: 
ajoitus, luotettavuus, 
tarkkuus 

-alihankkijan ei tarvitse tietää kauan etukäteen tarkasti tarvittavan 
kapasiteetin tuntimääriä eikä edes työlajeja, mutta tarvehetken 
lähestyessä tiedon täytyy tarkentua; tämä parantaa samalla tiedon 
luotettavuutta 

Kysyntätiedon muutokset -ennen kaikkea kysyntätiedon tarkentuminen oli tärkeää tässä 
esimerkissä 
-luotettavuus nousi myös esiin, sillä asiakkaat eivät aina tarvinneet 
varaamaansa joustavaa kapasiteettia sovittuna aikana ja/tai sovitussa 
määrässä 

Riskinjakokäytännöistä 
sopiminen 

-joustomalli otti kantaa, kuinka riskit jaetaan huonolaatuisen 
kysyntätiedon tapauksessa (esim. kuka maksaa syntyvät kustannukset, jos 
asiakas varaa joustavaa kapasiteettia enemmän kuin mitä todellisuudessa 
tarvitsee) 
-huomioitavaa on, että ulkomaalaisen joustavan työvoiman käyttö 
aiheutti asiakkaiden suuntaan riskejä, koska materiaalilaatu ja 
toimitusaikojen pitävyys olivat heikompia kuin vakihenkilöstön tekeminä  

MITÄ UUTTA EMPIRIA TOI 
TEORETTISIIN NÄKÖKULMIIN   - 
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LIITE 3. Tutkimuksessa esitettyjen synkronointikuvausten suhde teoreettisiin ehdotuksiin (4/5). 
 
 

Synkronointielementti 4: Tarjontatiedon jakaminen ja hyödyntäminen. 
ELEMENTTI 4:N 
TEORIASISÄLLÖT: 

 
Kuvaus 1 

 
Kuvaus 2 

 
Kuvaus 3 

 
Kuvaus 4  

 
Kuvaus 5 

 
Kuvaus 6 

Tarjontatieto ja sen 
jakopisteet 

-valmistajan oma 
tulo- ja tuotanto-
varasto  
-lähtövaraston min-
rajojen alitukset 

-tilauksen vas-
taanoton vah-
vistus 
-tilausvahvistus 
-wip-varastot 
-lähtövarasto 

-kuljetuskapasi-
teetin varaus 
-materiaalin 
kuormaus 

-kapasiteetin 
poikkeuksellinen
kuormitus 
-tilausten 
ehdottaminen 
-WIP 
-lähtövarasto 

-tietoa jaetaan 
niukasti oma-
aloitteisesti  
-vapaata 
kapasiteettia 
kyllä tarjotaan 

-tieto vapaasta 
kapasiteetista 

Tarjontatiedon 
hyödyntäminen 

-valmistajan 
tuotannon järjestelyt 
-vaihtoehtoisen 
alihankkijan käyttö 
-toimitusajan venytys 
omille asiakkaille 

-tilauksen 
vahvistamiseen 
liittyvien ongel-
mien selvitys 
-tuotantojärjes-
telyt 
-aputyövoiman 
tarjoaminen ali-
hankkijalle 

-ennakkotieto tuli 
materiaalipuut-
teista päivä ennen 
toimituspäivää  
ehdittiin esimer-
kiksi hyödyntä-
mään toista 
alihankkijaa 

-kapasiteetin 
varaus 
-tilausten teke-
minen 
-tuotantojär-
jestelyt 
-oma valmistus 

-kapasiteetti- 
varaus  
-tilauksen te-
keminen 

-kapasiteettitie-
don vertaus ky-
syntäennustei-
siin kapasitee-
tin varaus sopi-
valla hetkellä 
-tarvittaessa 
toisen alihankki-
jan käyttö 

Tarjontatiedon 
laatudimensiot: 
ajoitus, tarkkuus ja 
luotettavuus 

-toimitushäiriötieto 
tarvitaan ennen omaa 
tulovarastoa, jotta 
järjestelyjä ehditään 
tehdä 

-tiedon saamisen 
ajoitus tärkeä, 
sillä valmistajalle 
alkoi aiheutua 
ongelmia yli 3 pv 
myöhästymistä 
-vahvistettu tilaus 
ei ole aina 
luotettava tieto 

-varaus ei aina 
vastannut autoon 
todellisuudessa 
kuormattua 
materiaalia 
-varauksessa 
määriteltiin usein 
vain tarvittava tila 
- ei materiaali-
sisältöä  

-kun alihankkija 
pystyy ehdot-
tamaan koke-
muksen perus-
teella, että 
asiakkaan tulisi 
tilata, niin se on 
melko arvo-
kasta tietoa 

 
 
 
 
  - 

-ajoitus olennai-
nen tarjonnan ja 
kysynnän 
kohtaamiseksi 
-luotettavuus: 
käyttääkö asiakas 
varatun kapasi-
teetin & onko 
kapasiteetti edes 
varattu? 

Riskinjako-
käytännöistä 
sopiminen 

-tässä kuvauksessa 
pääongelma ei lo-
pulta ollut tarjonta-
tiedon jakaminen, 
vaan kysyntää 
huonosti vastaavat 
min-max-rajat 

kenen vika on 
huono toimitus-
varmuus 

 
 
 
 
  - 

 
 
 
 
  - 

 
 
 
 
  - 

-alihankkijat 
näkivät riskinä 
kertoa negatii-
visia toimitus-
häiriöuutisia  
tästä niitä riske-
jä vasta voi syn-
tyäkin 

-ei ollut sovittu 
riskinjaosta 

 asiakas 
viivästytti 
varaamista ja/tai 
alihankkija ei 
varannut kapasi-
teettia 

Tarjontatiedon 
muutokset 

-varaston min-rajan 
alitus jäi huomaa-
matta ja ilmoitta-
matta  

-vahvistettuun 
toimitukseen 
saattoi tulla 
muutoksia 
toimituspäivän 
lähestyessä 

-tiedon luotet-
tavuus ja tark-
kuus muuttuivat 
toimitusajankoh-
dan lähestyessä 

 
 
  - 

-kapasiteetti-
tilanne muuttui 
jatkuvasti 
 
 

-viikon välein 
kapasiteetti-
tilanteet näytille 
asiakkaalle 

Eri päätökset yhden 
tarjontatiedon 
avulla 

 
  - 

-tuotantojärjes-
telyt ja aputyö-
voiman tarjoa-
minen yhtä aikaa 

 
 
  - 

-materiaalin 
puutetilanteissa 
eri keinojen 
käyttö yhtä 
aikaa 

  
 
  - 

MITÄ UUTTA 
EMPIRIA TOI 
TEORETTISIIN 
NÄKÖKULMIIN 

-SVP voi sijaita 
alihankkijan pro-
sessin lisäksi asiak-
kaan prosessissa 
-antoi alustavaa 
osviittaa DVP-DPP- ja 
SVP-SIPP-mallien 
keskinäisestä 
kytkentätarpeesta 
-myös toimitusajan-
kohdan jälkeen voi 
tulla tarjontatietoa 

-löytyi muutama 
uusi tarjontatie-
don tyyppi ja hyö-
dyntämiskeino 
-idea, että voisiko 
tarjontatiedon ja-
kaa kysyntätiedon 
tapaan tilausta 
edeltävään, ti-
laukseen liitty-
vään ja tilauksen 
jälkeiseen tarjon-
tatietoon 

-SVP kuljetus-
vaiheessa 

-taktisen tason 
tarjontatiedon 
jako ja hyödyn-
täminen 
-vahvistus, että 
tarjontatiedon 
voi jakaa tilausta 
edeltävään, 
tilaukseen liit-
tyvään ja tilauk-
sen jälkeiseen 
tarjontatietoon 

-vahvistui, ettei 
tarjontatiedon 
jakamista ole 
formalisoitu 
juuri lainkaan 
-ostajien aktii-
visuus paras 
tapa saada 
tarjontatietoa 
(henkilöity-
minen) 

-kysyntä- ja 
tarjontalähtöisen 
synkronoinnin 
tulisi toimia 
integroidusti 
yhdessä eli DVP-
DPP- ja SVP-SIPP-
mallien välillä 
tarvitaan vuoro-
vaikutusta 
(kokonnaiskuvan 
hallitseminen) 
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LIITE 3. Tutkimuksessa esitettyjen synkronointikuvausten suhde teoreettisiin ehdotuksiin (5/5). 
 
 

Synkronointielementti 5: Asiakaspään joustojen synkronointi epävarmaan tarjontaan. 
ELEMENTTI 5:N 
TEORIASISÄLLÖT: 

 
Kuvaus 1 

 
Kuvaus 2 

 
Kuvaus 3 

Asiakaspään joustot 
 

-2 viikon aikapuskuri alihan-
kintamateriaalille 
-lisäturvajakso vielä kokoon-
panotyön etenemisen ajan 
-alihankkijoita hoputtamalla 
saatiin yleensä myöhässä oleva 
materiaali ajoissa perille 
-kun useat alihankkijat olivat 
myöhässä, niin kokoonpano-
järjestystä muutettiin tai koko 
jonoa siirrettiin 

-muutaman päivän aika-
puskuri alihankintamate-
riaalille 
-paikallisista yrittäjistä 
vuokramiehiä tehtaalle 
nopeasti – käytettiin mm. 
kirimään kiinni myöhässä 
olevia aikatauluja 
 

-vakio-osissa valmistajalla oli  
varastopuskuri, joka vastasi 1-2 
viikon riittoa; erikoisosissa 
puskuri oli selvästi tätä 
suurempi 
-jos varastopuskurit eivät 
riittäneet, niin sitten haettiin 
joustoja omasta tuotannosta 

Tarjontatieto -tarjontatietoa ei juuri tullut 
ennakkoon alihankkijoilta 
-valmistaja näki vasta omassa 
tulovarastossa, onko materiaali 
tullut 
-aikapuskurin lisäksi tarvittiin 
harvoin muita joustoja, joten 
tarjontatieto ei ollut kovin 
tärkeä  

-tietoa tilausvahvistuksen ja 
sen jälkeisestä tuotanto- ja 
toimitusprosessista  
-vain 30-40 % alihankkijois-
ta jakoi tarjontatietoa 
-aikapuskurin lisäksi 
tarvittiin harvoin muita 
joustoja, joten tarjontatieto 
ei ollut kovin tärkeä 

-tilausvahvistus tärkein 
tarjontatieto 
-tarjontatietoa tuli alihank-
kijoilta säännöllisen epä-
säännöllisesti (henkilöityi) 
-varastopuskurin lisäksi 
tarvittiin harvoin muita 
joustoja, joten tarjontatieto ei 
ollut kovin tärkeä 

Joustojen ja tarjonnan 
epävarmuuden 
synkronointitavat 

-aikapuskurin pituus perustui 
kokemusperäiseen tietoon 
alihankkijoiden toimitus-
viiveistä 
 

-aikapuskurin pituus 
perustui kokemusperäiseen 
tietoon alihankkijoiden 
toimitusviiveistä 
-myös omien tilausten vii-
västymiset oli huomioitu 
puskureissa 

-varastopuskurin suuruus 
perustui kokemusperäiseen 
tietoon alihankkijoiden 
toimitusviiveistä 
-myös omien tilausten vii-
västymiset oli huomioitu 
puskureissa 

Informaation 
laatudimensiot: 
ajoitus, luotettavuus, 
tarkkuus 

-alihankkijat kyllä tietäisivät 
etukäteen, että myöhästyvät, 
mutta eivät kertoneet siitä 
-jatkossa tulee selkeä tarve 
ennakkotiedolle 

-tilausvahvistus ei ollut aina 
luotettava – valmistuserä ei 
mahtunutkaan tuotanto-
suunnitelmaan 

 
 
  - 

Riskinjakokäytännöistä 
sopiminen 

-aikapuskurit määriteltiin 
heikoimman toimitusvar-
muuden omaavien alihank-
kijoiden perusteella 
-jatkossa valmistaja siirtyy 
huomattavasti tarkempaan 
ohjaukseen, mikä vaatii ali-
hankkijoilta huomattavaa 
toimitusvarmuuden paranta-
mista  

-aikapuskurit määriteltiin 
heikoimman toimitusvar-
muuden omaavien alihank-
kijoiden perusteella 
 

-aikapuskurit määriteltiin 
heikoimman toimitusvar-
muuden omaavien alihank-
kijoiden perusteella 
 

MITÄ UUTTA EMPIRIA 
TOI TEORETTISIIN 
NÄKÖKULMIIN? 

-hoputtajan toiminta on sovi-
tun toimituspäivän jälkeistä 
kysyntätietoa 
-tämän perusteella kysyntä-
tiedon eri tyypeiksi saatiin 
lopulta tilausta edeltävä, 
tilaukseen liittyvä, tilauksen 
jälkeinen ja sovitun 
toimitusajankohdan jälkeinen 
kysyntätieto 

-valmistajayritys lähetti 
toimitusseurannastaan 
tietoa myöhässä oleville 
alihankkijoille 
(toimitusajankohdan jäl-
keinen ”hoputtaja”) 

 
 
 
 
  - 
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