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TIIVISTELMÄ
Jakelukanavan rakenteelliset muutokset korostavat koko jakelukanavan prosessien
uudelleenorganisointia. Tavoitteena on muuttaa jakelukanava läpinäkyväksi. Koko
jakelukanava on nähtävä yhtenä kokonaisuutena, jolloin jakelukanavan tuottama lisäarvo
maksimoituu. Keinoina läpinäkyvyyden lisäämiseksi voidaan nähdä jakelukanavan
keskittämistä ja tietojärjestelmien kehittämistä.
Tämä tutkimus tarkastelee jakelukanavan rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelua
suoritetaan johdon heuristiikkojen avulla. Jakelukanavaa arvioidaan erityisesti
kilpailustrategian ja aikaperusteisuuden avulla. Analyysia tukevina heuristiikkoina käytetään
tuotetyyppiä, elinkaarta ja asiakkaan kanavavaatimuksia. Tietojärjestelmiä käsitellään myös
niiden rakenteisiin vaikuttavien tekijöiden avulla, joita tässä tutkimuksessa ovat
ulkoistamisaste ja järjestelmien arkkitehtuuri. Sekä jakelukanavat että tietojärjestelmät
luokitellaan esitettyjen tekijöiden avulla. Luokittelun perusteella pyritään etsimään
yhteensopivia jakelukanava- ja tietojärjestelmäratkaisuja. Käsiteltyjä heuristiikkoja
hyväksikäyttäen analysoidaan kohdeyrityksen tekemiä ratkaisuja.
Tutkimus tarkastelee autojen varaosajakelun keskittämistä. Tutkimus rajataan käsittelemään
erityisesti Pohjoismaiden jakelukeskuksen ja toiminnanohjausjärjestelmän yhteensopivuutta.
Käsiteltyjä heuristiikkoja tukemaan tutkimuksessa esitetään jälkimarkkinoinnin,
kokonaiskustannusmallin ja asiakaspalvelun erityispiirteitä niiltä osin, kuin ne vaikuttavat
jakelukanavan rakenteeseen. Varaosien varastointi ja nopeat toimitukset ovat, yhdessä
huollossa tapahtuvan palvelun kanssa,
kriittisiä vaiheita
autojen varaosien
jälkimarkkinoinnissa. Tietojärjestelmissä tapahtunut kehitys on mahdollistanut asiakaspalvelun
kehittämisen tietotekniikan avulla.
Käytännön
esimerkkinä
tarkastellaan
yhden
Suomen
suurimman
autojen
maahantuontiyrityksen jälkimarkkinoinnin jakelukanavan keskittämistä. Jakelukanavaa
analysoidaan esitettyjen heuristiikkojen avulla. Tutkimuksessa analysoidaan myös
jälkimarkkinointiin installoidun toiminnanohj ausj ärj estelmän sopivuutta uuden jakelukanavan
kanssa. Tutkimuksessa esitetyt heuristiikat tukevat uutta rakennetta ja uusi tietojärjestelmä
tukee hyvin keskitettyä jakelukanavaa. Varsinkin asiakaspalvelua, jonka suhteen uusi
jakelukanava ei täysin saa tukea heuristiikalta, voidaan kehittää uuden järjestelmän myötä.
Avainsanat: Jakelukanavan keskittäminen, Johdon heuristiikat, Toiminnanohj ausj ärj estelmä,
Jälkimarkkinointi, Asiakaspalveluja Autojen varaosat.
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1 JOHDANTO
1.1 Tutkielman taustaa
Elinkaaren lakipisteen ohittaneilla toimialoilla on jo pitkään ollut vaikeuksia keksiä uusia
tuoteinnovaatioita - tuotteita, jotka todella antaisivat kilpailuetua. Jotta yritykset pystyisivät
paremmin vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja vaatimuksiin, on kilpailuetua haettu
jakelukanavaratkaisujen muutoksilla.
Logistiikkaratkaisut ovatkin värittäneet, yhdessä vuosituhannen vaihteen aiheuttaman Y2Kongelman kanssa, liike-elämän kiijoittelua. Logistiikkaratkaisut ovat olleet varsin tärkeässä
osassa Euroopan maantieteellisesti rikkinäisellä kartalla. Euroopan unionin laajeneminen ja
sisämarkkinoiden syntyminen ovat helpottaneet osaltaan yhä joustavampien ja tehokkaampien
jakelukanavien luomisessa. Ratkaisut ovat olleet hyvinkin radikaaleja alkaen usein kuljetusten
ja varastoinnin ulkoistamisesta.
Muutoksilla on haettu ennen kaikkea kustannusetuja. Koko ketjun hallinnan ja ohjaamisen
parantuminen on mahdollistanut yrityksille uusia toimintatapoja sekä uusia markkinoita
resurssien vapautuessa yrityksen ydinosaamiseen.
Logistiikka on kohdannut dramaattisen muutoksen. Uudet teknologiat muokkaavat asiakkaiden
ja organisaatioiden suhteita. Monet transaktiot, jotka ennen vaativat henkilökohtaista
kanssakäymistä, hoituvat nykyään elektronisesti. Tekniikan kehitys on johtanut siihen, että
asiakkaat ovat tulleet tietoisiksi uusista tuotteista ja toimintatavoista, koskien myös uusia
logistisia ratkaisuja. Kaikki tämä on merkinnyt kovempaa kilpailua sekä palvelu- että
teollisuusaloilla. Ratkaisuja on haettu vuosien saatossa eri näkökulmista.
Vuonna 1966 liiketaloustieteellisessä kirjallisuudessa lähestyttiin logististen ongelmien
ratkaisua kokonaiskustannuskonseptin muodossa (The Total Cost Concept). Tavoitteena oli
minimoida kokonaiskustannukset koskien koko jakeluketjua. Käsite piti sisällään kaikki
kustannukset liittyen fyysisiin toimituksiin tai jakeluprosesseihin. Koulukunta ei pyrkinyt
minimoimaan yksittäisiä kustannuksia ja pitämään niitä optimissaan, vaan koko ketjun
kokonaiskustannus oli tarkoitus saada minimiin. Organisaatioiden tarkoituksena oli tarkkailla
omia kustannuksiaan sisäisesti ja siitä tuli kilpailun muoto yleisestikin. Kilpailun kiristyessä ja
asiakkaiden tietämyksen lisääntyessä, ei enää kannattanut huolehtia tavaran toimittamisesta
ainoastaan seuraavaan portaaseen jakeluketjussa, vaan kaikille oli edullista keskittyä koko
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ketjun kokonaissuoritukseen. Näin saatiin tuote loppuasiakkaalle mahdollisimman nopeasti ja
edullisesti (Manrodt ja Davis, 1992, p. 3).
Seuraavassa vaiheessa 1970-luvulla inflaation, korkovaihteluiden ja öljykriisin myötä
logistikot huomasivat, että ei ollut kannattavaa kehittää yhtä ainoaa keinoa toimittaa tuotteita
loppuasiakkaalle. Kehitettiin dynaaminen jakelukanava reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin.
Ollakseen joustavia organisaatioiden tuli muuttaa jakelunsa rakenteita. Näin saatiin
asiakastyytyväisyys paremmaksi ja jakelun kokonaiskustannukset alas. Oli syntynyt uusi
koulukunta, joka puhui systeemikäsitteestä (The System Concept) tai integroidusta logistiikasta
(Manrodt ja Davis, 1992, 4).
Toimiessaan integroituneen logistiikan oppien alla, organisaatiot pyrkivät tekemään kaikkensa
yhteisen tavoitteen eteen. Kyseinen yhteistyö muodostaa jakeluketjuja, joiden tulee täyttää
seuraavia ehtoja (Schary, 1984, 32):
•

Tulee löytyä useampi yhteistyötä tekevä organisaatio.

•

Tulee olla yhteinen tavoite, mikä ajaa yksittäisten tavoitteiden edelle.

•

Ketju käsittää perättäisiä toimintoja, tilaukset virtaavat valmistajalle
päin ja tuotteet markkinoille.

•

Ketju käsittää samanaikaisesti erilaisia virtoja.

•

Ketjun tuloksellisuus kasvaa keskitetyn ohjauksen myötä.

Edellä esitetyn lailla toimiva jakelukanava toteuttaa siten nyttemmin Supply Chain
Managementin tunnuspiirteet.
Kolmas keskeinen lähestymistapa logistiikan kehittymiseen on asiakaspalvelukäsite (The
Customer Service Concept).

Koulukunta määrittelee asiakaspalvelun kaikiksi niiksi

toiminnoiksi, joita valmistaja tekee kuluttajan hyväksi tuotteen liikkuessa valmistuksen
loppupisteestä kuluttajalle (Manrodt ja Davis, 1992, 4). Asiakaspalvelukäsitettä lähestyttiin
edellisten mukaan seuraavin keinoin: toimintotasolla, suoritustasolla tai johdon filosofialla.
Toimintokomponentti tarkoitti sitä, että asiakaspalvelu muodostui omaksi osastokseen
organisaatioissa.

Suoritustasokomponentti

puolestaan

muodosti

yrityksiin

erilaisia

matemaattisia malleja, joiden avulla saatiin optimoitua asiakastyytyväisyys. Johdon filosofia
kumoaa äskeiset käsitykset siten, että asiakaspalvelu ei ole osastokeskeistä tai helposti
mitattavissa. Se on organisaatioiden työntekijöiden asenne asiakkaita tyydyttääkseen. Koko
henkilöstö on siitä vastuussa ja kaikki ovat sen kanssa tekemisissä.
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Nämä kolme logistiikan kehittymiseen esiteltyä lähestymistapaa tuntuvat kaikki nykyaikana
hieman vanhanaikaisilta, mutta aikanaan ne kaikki olivat toimivia. 1980-luvulta logistiikkaa on
kehittänyt edelleen poliittisten olosuhteiden muuttuminen, liiketoiminnan kansainvälistyminen,
rakennemuutokset organisaatioissa ja teknologian räjähdysmäinen kehittyminen.
Teknologian kehittyminen on muuttanut tietojärjestelmiä suuresti hyvin lyhyen ajan sisällä.
Niille asetettavat vaatimukset ovat myöskin muuttuneet jakelukanavien kehittyessä.
Tieteellisessä tutkimuksessa tämä aihe on jäänyt vähäiselle huomiolle. Paljon on tutkittu
jakelukanavarakenteiden muutoksia, mutta vähemmälle huomioille on jäänyt se, kuinka
vaatimukset tietojärjestelmiin ovat muuttuneet teknologioiden kehittyessä ja jakelukanavien
muokkautuessa yhä paremmin vallitseviin olosuhteisiin sopiviksi.
Samalla, kun teknologia on kehittynyt, on j akeluaj attelussakin tapahtunut muutoksia.
Haapanen ja Vepsäläinen (1999,14) kuvaavat näitä muutoksia seuraavasti:
1. Jakelun rooli on laajentunut. Jakelua ei enää käsitetä vain kuljetuksina ja
varastointina, vaan siihen vaikuttavat myös hankinnan, tuotekehityksen,
merkkimainonnan ja asiakassuhteiden hoitaminen.
2. Jakelun intensiteetti on kasvanut. Toimituksilta vaaditaan yhä
suurempaa nopeutta ja parempaa laatua, lisäarvopalvelulta ja tarkempaa
tasapainoa kustannusten ja tuottojen välillä.
3. Jakelun toimintatavat ovat monipuolistuneet ja strategiset vaihtoehdot
lisääntyneet. Syntyy uusia organisaatioita ja tekniikoita, ja yhteistyö ja
keskinäinen riippuvuus organisaatioiden välillä lisääntyy.
4. Jakeluun liittyvät mahdollisuudet, mutta samalla myös riskit, kasvavat.
Menestyäkseen yrityksen on pystyttävä jakamaan riskit ja kasvattamaan
voittojaan.

1.2 Tutkielman tavoitteet ja lähestymistapa
Tutkielman tavoitteena on selvittää jakelukanavarakenteita ja tutkia miten kohdeyritys on
muuttanut jakelukanava- sekä tietojätjestelmärakennettaan. Lisäksi tutkielma käsittelee
yritysten näkökulmasta asioita, jotka vaikuttavat asiakastyytyväisyyden ja kanavatehokkuuden
optimointiin.
Tutkimuksen tavoitteet ovat:
•

Tutkia j akelukanavan geneerisiä rakenteita.

•

Tutkia tietoj ärj estelmien geneerisiä rakenteita.
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•

Luoda viitekehys erityyppisten jakelukanavarakenteiden ja
tietoj ärj estelmärakenteiden yhteensopivuudelle.

•

Case-tapauksena tutkia, kuinka kohdeyrityksen (W-Auto Oy)
ratkaisut ja luotu teoreettinen viitekehys kohtaavat.

Osaongelmina tutkimuksessa käsitellään jakelukanavien ja tietojärjestelmien ominaispiirteitä.
Kokonaisuuden

hahmottamisen

helpottamiseksi

tutkimuksessa

käsitellään

myös

jakelukanavien rakenteellisen muutoksen vaiheittaisuutta, kokonaiskustannuskonseptia ja
asiakaspalvelun merkitystä jälkimarkkinoinnissa.
Luvussa 2 käsitellään jakelukanavan rakennetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä Tämän jälkeen
tarkastellaan rakennemuutoksen vaiheittaisuutta ja sitä kuinka tietojärjestelmät ovat yhä
keskeisemmässä roolissa logistisissa ratkaisuissa. Luvussa 3 painopiste teorian siirtyy
tietojärjestelmien rakenteisiin. Luvussa 4 käydään läpi keskeisiä seikkoja varaosakaupasta
kokonaisuudessaan ja myös autojen varaosien jälkimarkkinointiin liittyen. Esitettyjen
teorioiden pohjalta tutkimuksessa luodaan teoreettinen viitekehys, jonka toimivuutta tutkitaan
kohdeyrityksen avulla. Teorian jälkeen, luvussa 5, käydään läpi yrityskuvaus, jossa
viitekehykseen verraten analysoidaan kohdeyrityksen jakelukanavan ja tietojärjestelmien
tunnuspiirteitä. Tämän jälkeen esitetään keskeiset tulokset ja johtopäätökset.

1.3 Tutkielman rajaukset
Tutkielma rajataan käsittelemään tuotteiden jakelukanavia ja tietojärjestelmien osalta
ainoastaan rakenteellisia seikkoja. Tuotteilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan autojen varaosia.
Palveluiden osalta tyydytään tutkimaan asiakkaan ja palvelun tuottamisen rajapintaa niiltä osin
kuin ne vaikuttavat j älkimarkkino innin asiakastyytyväisyyteen. Tutkielma ei syvenny
palveluiden jakelukanaviin.

Lisäksi kohdeyrityksen jakelukanava-analyysissä tutkitaan

ainoastaan j älkimarkkino innin kanavia (varaosat ja huolto). Volkswagen AG:n osalta
tyydytään tarkastelemaan aihetta niiltä osin, kuin ne tukevat tutkielmaa W-Auto Oy:n
kannalta. Tutkielma keskittyy täysin rakenneratkaisuun, poissulkien yksittäiset prosessit, kuten
tilaukset ja toimitukset. Tutkielmassa ei myöskään pyritä laskennallisesti todistamaan uuden
rakenteen hyötyjä suhteessa vanhaan.
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1.4 Tutkimuskohde
Volkswagen-konsemi on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin autonvalmistaja.
Vuonna 1999 konserni valmisti 4 860 000 Volkswagen!a, Audia, Seatia ja Skodaa. Vuonna
1998 Volkswagen AG:n liikevaihto oli 134 miljardia Saksan markkaa (kasvua 19 %). Voittoa
kertyi noin 6 miljardia Saksan markkaa, jossa kasvua oli 66 %. Konserni on laajan mallistonsa
ansiosta mukana jokaisella segmentillä. Volkswagen-konsemi oli tuotteillaan vuonna 1999
markkinajohtaja Länsi-Euroopan alueella 18,9 %:n markkinaosuudellaan. Maailmalaajuisesti
konsernilla on 12 %:n markkinaosuus. Autojen varaosat tulevat suurelta osin keskitetysti
jakelukeskuksesta,

mutta joidenkin

erikoisosien

osalta varaosatoimitukset

hoidetaan

hajautetusti suoraan esimerkiksi tehtailta.
Auto la Oy:n (Wihuri) nimellä 1950 perustettu yritys aloitti Volkswagenin maahantuonnin
vuonna 1953 ja Audin vuonna 1972. Kesko Oy osti yrityksen vuonna 1977, jonka jälkeen
organisaatiota rationalisointiin voimakkaasti niin, että vuosina 1990 - 1994 luovuttiin omista
piirimyyjäliikkeistä.

Samalla oma varaosien keskusvarasto siirtyi Suomesta Ruotsin

Södertäljeen. Vuonna 1990 perustettiin W-Auto Oy:n tytäryhtiö Auto-Span Oy, joka on
erikoistunut Seat-merkkisten autojen maahantuontiin ja markkinointiin. Vuonna 1998 WAuto-konsemin liikevaihto oli 2 392 Mmk, josta 9 % tuli jälkimarkkinoinnista. Ulkoistettu
verkosto käsittää tällä hetkellä 39 Volkswagen piirimyyjää, 37 koijaamoa ja 17 sivuliikettä.
Vastaavat luvut Audin kohdalla ovat 27 piirimyyjää ja 29 koijaamoa. Toiminnassaan WAuto-konsemi on keskittynyt puhtaasti Volkswagenin, Audin ja Seatin maahantuontiin ja
markkinointiin.
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2 JAKELUKANAVAN RAKENNE
2.1 Jakelukanavan määrittely
Jakelukanavalle on kirjallisuudessa annettu monenlaisia toisistaan eroavia määritelmiä.
Esimerkiksi Stern ja El—Ansary (1992, 1) määrittelevät jakelukanavan joukoksi itsenäisiä
organisaatioita siinä prosessissa, joka saattaa tuotteen tai palvelun käytettäväksi tai
kulutettavaksi. Rosenbloomin (1995, 23) mukaan kyse on enemmänkin erikoistumisesta ja
työnjaosta. Inkiläinen (1998, 34) kuvaa jakelukanavan rakenteen muodostuvan kolmesta
seikasta: kerrosten määrästä, keskittymisestä ja myöhäistämisestä. Kaikille määritelmille on
kuitenkin yhteistä se, että ne kaikki kuvaavat yleisesti verkoston yhteistoimintaa, jonka
tuottamat hyödyt liittyvät muotoon, omistukseen, aikaan ja paikkaan.
Jakelukanavan rakenne on täysin yrityskohtainen ja sen tulee tukea yritysjohdon ylimmän
johdon asettamia strategisia päämääriä. Jakelukanavastrategia kuuluu markkinointimixin
jakeluosaan ja on yrityksen jakeluresurssien ja -taitojen yhteensovittamista ympäristön uhkiin
ja mahdollisuuksiin (Home 1998, 3). Jotta kanavarakenne saataisiin toimimaan johdon
asettamien tavoitteiden mukaisesti, Inkiläinen (1998, 81) tukeutuu johdon heuristisiin
sääntöihin valittaessa parhaiten sopivaa rakennetta. Seuraavat seikat on otettava huomioon:
1. Kilpailustrategia
2. Tuotetyyppi
3. Tuotteen elinkaari
4. Aikaperusteinen j akelu - TBD
5. Asiakkaan kanavavaatimukset

Heuristisilla

säännöillä

(Inkiläinen

1998,

27)

tarkoitetaan

liike-elämän

ongelmien

ratkaisutapoja, joilla haetaan enemmänkin tyydyttäviä kuin optimaalisia tuloksia. Inkiläinen
kuvaa sääntöjä seuraavin ominaisuuksin:
1. Peukalosäännöt.
2. Yrityksen ja erehdyksen kautta saatu hyväksyttävä tulos.
3. Antavat välineen ongelman monimutkaisuuden ja ratkaisun
löytämiseen kuluvan ajan vähentämiseksi.
4. Ne ovat tapa löytää pikemminkin hyväksyttäviä kuin optimaalisia
tuloksia.
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Inkiläisen kanssa samansuuntaisesti heuristiikkoja lähestyvät Krabuant ja Phelps (1998, 83-89).
Heidän mukaansa heuristiikkoja käytetään todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa, ja
yleisimmin käytetyt heuristiset toimintamallit voidaan jakaa kuuteen tyyppiin:
1. Ongelman yksinkertaistaminen.
2. Vastaavien aikaisempien tilanteiden hyödyntäminen.
3.
4.
5.
6.

Toisten yritysten matkiminen.
Riskin välttäminen.
Hyväksyttyjen ratkaisujen etsiminen.
Toimiminen yhteistyössä asiakkaiden, kilpailijoiden ja toimittajien
kanssa tiedon kokoamiseksi ja riskin jakamiseksi.

Jakelukanavan valintaan vaikuttavat monet tekijät yrityksessä. Jakelukanavatyypin valinta ei
näin ollen ole yksinkertaista, eikä käytetyn jakelukanavatypin sopivuutta tai tehokkuutta ole
helppo mitata. Tällaisissa tilanteissa heuristiikat voivat toimia apuna sopivan jakelukanavan
löytämisessä.

2.2 Jakelukanavarakenteeseen vaikuttavat tekijät
Luvussa 2.1

mainitut (Inkiläinen

1998, 81) viisi johdon heuristiikkaa vaikuttavat

jakelukanavarakenteeseen seuraavasti.

2.2.1

Kilpailustrategia

Shapiro ja Heskett (1985) nimeävät kolme strategiaa, joilla yritys voi kilpailla markkinoilla:
1. Kustannusjohtajuus
2. Asiakaspalvelu
3. Innovointi

Kyseiset strategiat vaativat osakseen toisistaan poikkeavat ratkaisut suhteessa jakelukanavan
rakenteeseen. Heidän mukaan vaihtelua rakenteissa on keskittymisessä sekä tuotannon
suunnittelussa volyymien ja varastoon valmistamisen suhteen. Eroja on myös joustavuudessa ja
kuljetusten organisoinnissa.
Kustannusjohtajuusstrategia vaatii yleensä keskitetyn rakenteen. Strategia käyttää hyväkseen
minimi-investointeja varastoihin ja volyymialennuksia asiakkaille. Tällä pyritään siihen, että
tilaukset olisivat suuria, jopa täysperävaunullisia suoratoimituksia tehtaalta.
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Asiakaspalvelustrategia varmistaa koko valikoiman saatavuuden ja joustavuuden asiakkaan
tilausten muuttuessa. Tuekseen kyseessä oleva strategia vaatii MTS-politiikan (Make To
Stock) ja monikerroksisen jakelukanavarakenteen, jotta ketju voisi joustavasti ja nopeasti
vastata asiakkaan tarpeisiin.
Innovaatiostrategia vaatii joustavan rakenteen, niin kuin jo nimikin antaa ymmärtää. Näin
organisaatio pystyy selviytymään pienistä, epäsäännöllisellä tahdilla tulevista tilauksista.
Rakenne vaatii tuekseen luotettavan ja nopean kuljetustavan. Jakelurakenteet on minimoitu ja
suoria rekkakuormia tehtaalta suositaan.
Tarkasteltaessa koko jakelua (eli fyysistä materiaalivirtaa, myynnin tukea ja hallintoa sekä
myyntiä ja markkinointia), voidaan kustannusjohtajuusstrategia saavuttaa Inkiläisen mukaan
sillä, että keskitetään kaikki kolme jakelun alarakennetta: jakelukeskus, hallintokeskus ja
myyntikeskus. Asiakaspalvelustrategia vaatii fyysisen tavaravirran hajauttamista. Samoin
hajautetaan myynnin tuki ja hallinto, jotta voidaan varmistaa paikallisella läsnäololla korkea
palvelutaso. Innovaatiostrategia käyttää suoria tehdastoimituksia asiakkaille tai vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää toimivasti viivästettyä tuotteen erilaistamista VAL - keskuksissa. Taulukossa
2-1 voidaan nähdä kaikkien kolmen strategian suosimat jakelurakenteet. Taulukossa
käytettävät termit (AC, DC ja SC) tarkoittavat hallinto-, jakelu-ja myyntikeskusta.
Taulukko 2-1 Logistiikkastrategia ja jakelurakenne (Inkiläinen 1998, 85)
LOGISTIIKKASTRATEGIA

FYYSINEN
MATERIAALIVIRTA

MYYNNIN TUKI /
HALLINTO

MYYNTI /
MARKKINOINTI

Kustannusjohtajuus

DC

AC

SC

Hajautettu / Moniportainen

Hajautettu

Hajautettu

Suoratoimitus tehtaalta / VAL

AC / hajautettu

SC / hajautettu

Asiakaspalvelu
Innovaatio

2.2.2 Tuotetyyppi

Fisherin (1997) mukaan tuotteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: funktionaalisiin ja
innovatiivisiin. Kyseinen jako ratkaisee samalla jakelukanavan rakenteen. Jakelukanavat
voivat Fisherin mukaan olla joko tehokkaita tai reagoivia. Tasapaino vallitsee, jos tehokas
jakelukanava ja funktionaalinen tuote kohtaavat. Toisaalta reagoiva kanava ja innovatiivinen
tuote ovat sopiva pari. Tehokas jakelukanava syntyy hänen mukaansa keskittymällä
tehokkuuden maksimointiin, ja vastaavasti reagoiva kanava hyväksikäyttää kohtuullisia
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varmuusvarastoja ja arvonlisäystoimintoja. Kuvassa 2-1 voidaan todeta vielä mahdolliset
sopivat tuote- ja jakelukanavakombinaatiot.

Funktionaalinen

Innovatiivinen

Sopiva

Ei
sopiva

Ei
sopiva

Sopiva

Tehokas

Reagoiva

Kuva 2-1 Jakelukanavan ja tuotteiden yhteensopivuus (Fisher 1997)

Tuotteet voidaan Fisherin mukaan jaotella eri luokkiin kysynnän mukaan. Funktionaaliset
tuotteet tyydyttävät perustarpeita. Eli juuri niitä tarpeita, jotka pysyvät lähestulkoon
muuttumattomina vuosikausia. Näin niiden kysyntä on ennustettavissa ja kanava voidaan
suunnitella tehokkaaksi. Tämä saavutetaan kustannusten minimoimisella. Tehokkuuden
parantamiseen keinoja ovat korkea valmistuksen käyttöaste ja pitkät valmistuserät.
Varastoinnissa pyritään nopeuttamaan nimikkeiden kiertoa ja minimoimaan keskimääräisiä
varastosaldoja. Läpimenoaikojen lyhentäminen, niin kauan kun se ei nosta kohtuuttomasti
kustannuksia, ja korkea laatu kuuluvat osaltaan tehokkaaseen jakelukanavaan.
Reagoivan kanavan lähtökohdat ovat aivan erilaiset kuin tehokkaan, koska sen on pystyttävä
vastaamaan äkillisiin kysynnän heilahteluihin. Reagoivaa kanavaa johdetaan siten, että pyritään
minimoimaan varastopuutteet, koska innovatiiviset tuotteet omaavat herkästi riskin
ylikysyntään.

Keinoina

käytetään

varmuuskapasiteettia

tuotannossa

ja

varastoissa.

Varmuusvarastot koostuvat mieluiten puolivalmiista tuotteista ja moduuleista. Muutenkin
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moduulituotantoa suositaan, jotta reagoivaa kanavaa tukevan myöhäistämisen edut saadaan
hyödynnettyä kokonaisuudessaan (Fisher 1997).
On sellaisiakin tilanteita, jolloin kanava on toisesta päästä reagoiva ja toisesta tehokas.
Inkiläisen (1998, 82) mukaan esimerkiksi autoteollisuudessa ylävirta on logistisesti reagoiva,
koska valmistajat yhdistävät erilaisia moduuleja, työntekijät tekevät vuorotyötä ja tuotannossa
on pyritty joustavuuteen. Alavirrassa jälleenmyyntiverkosto toimii tehokkaan verkoston lailla,
myyden suurimman osan autoistaan suoraan varastosta. Ainoastaan runsaasti lisävarusteita
sisältävät autot tilataan suoraan tehtaalta asiakastilauksina.
Van de Van ja Ribbers (1993, 67-83) tukevat Fisherin esittämää teoriaa, koska heidän
mukaansa seuraavat trade-offit vallitsevat:
-

Suurien ja painavien tuotteiden tuotanto sijoittuu lähemmäksi
asiakasta.

-

Pilaantuvat raaka-aineet ajavat tuotantoa lähelle raaka-aineiden
lähteitä ja pilaantuvat tuotteet lähemmäksi asiakasta.
Arvokkaat tuotteet vaativat lyhyitä kanavia.
Asiakkaan toiveiden mukainen tuotteen erilaistaminen vetää
tuotantoa lähemmäksi markkinoita ja VAL (Value Added Logistics)
toiminnot yleistyvät.

-

Taulukko 2-2 summaa funktionaalisten ja innovatiivisten tuotteiden erot niiltä osin, kun ne
eroavat logististen prosessien hallittavuuden suhteen.
Taulukko 2-2 Funktionaaliset ja Innovatiiviset tuotteet (Fisher 1997)
Kriteeri

Funktionaalinen
tuote

Innovatiivinen tuote

Kysynnän luonne

Ennustettavissa

Ennustamaton

Tuotteen elinkaari

Yli 2 vuotta

3-12 kk.

Kateprosentti

5-10%

20 - 60 %

T uotevaihtelevuus

Matala

Korkea

Ennustevirhe

10%

10-100%

Keskimäärin loppu varastosta

1 -2 %

10-40%

Sesongin jälkeinen hinnanalennus

0%

10-25%

Läpimenoaika tehdastilaukselle

6-12 kk.

1-14 päivää
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2.2.3 Tuotteen elinkaari

Tuotteet ja toimialat käyvät olemassaolonsa aikana erilaisia vaiheita, jotka muodostavat
tuotteen tai toimialan elinkaaren. Kyseiset vaiheet vaikuttavat siten myös jakelukanavan
rakenteeseen, koska eri vaiheet muuttavat yritysten kilpailutilannetta jatkuvasti. Vaiheita on
Shapiron ja Heskettin (1985) mukaan viisi:
1.
2.
3.
4.

Kehitys
Kasvu
Kypsyys
Taantuma

5. Lasku

Vaiheiden välillä tapahtuu muutoksia muun muassa asiakkaiden määrässä, heidän tarvitseman
tuen tarpeessa ja markkinoiden maantieteellisessä levinneisyydessä. Logistinen elinkaarimalli
on hyödyllinen työkalu myös ennustettaessa tuotteen tuottoja, investointimenoja, riskiä ja
tarvittavia tietojäijestelmiä (Inkiläinen 1998, 94).
Kehitysvaiheessa markkinat ovat vielä pienet ja niiden kanavarakenne muodostuu usein
lyhyeksi ja suoraksi tai melkein suoraksi, jotta asiakkaiden kanssa pystytään tehokkaasti
kommunikoimaan. Ketjussa on yleensä vain yksi tehdas, jossa myös varasto sijaitsee. Arvon
tuottaminen on ensisijaisen tärkeää tässä vaiheessa ja asiakkaat tarvitsevat runsaasti tukea
suoriutuakseen.

Markkinoina

toimivat

innovaattorit

ja

aikaiset

omaksujat.

Kokonaismarkkinoista he muodostavat yhteensä noin 16 % (Shapiro ja Heskett 1985).
Kasvuvaiheessa markkinoiden kasvuvauhti on suurta ja asiakaskunta on nyt lisääntynyt
palvelemaan myös aikaista enemmistöä (34 % asiakaspotentiaalista). Jakelukanavat ovat
pidentyneet ja leventyneet, tehtaita on useampi ja varastoja on tehtaiden ulkopuolella
(hajautunut ja moniportainen malli).
Kypsyysvaiheessa markkinoiden kasvu hidastuu ja asiakaspotentiaali muuttuu käsittämään
myöhemmän enemmistön (34 %). Jakelun painopiste muuttuu arvontuottamisesta alhaisiin
hintoihin ja kustannuksiin. Näin hyvän saatavuuden varmistaminen painottuu. Vaiheessa
varastoja on kansallisella ja paikkakuntaisella tasolla (DC ja suorat toimitukset).
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Myynti, Mk
Kehittely

Kasvu

Kypsyys

Taantuma

Lasku

Kuva 2-2 Viisi tuotteen elinkaaren vaihetta ja myynnin kehittyminen vaiheittain (Lele 1986)

Taantuma- ja laskuvaiheessa markkinat typistyvät ja kutistuvat yhä (16 %). Uusia ostoja
tapahtuu yleensä vain uusintaostojen yhteydessä ja kyseiset asiakkaat kääntyvät preferoimaan
halvempia kanavia,

kuten

sähköistä kaupankäyntiä.

Varastojen määrä vähenee ja

laskuvaiheessa ne häviävät kokonaan. Suorat toimitukset yleistyvät. Asiakkaiden yksikkökoko
suurenee.
Juneja (1999, 60) tiivistää Shapiron ja Heskettin ajatukset (taulukko 2-3), joiden mukaan
kehittely-

ja

laskuvaiheessa

parhaimpana

ratkaisuna

pidetään

keskitettyä

jakelukanavaratkaisua. Hajautettu verkosto on toimivin ratkaisu yrityksen kasvu-, kypsyys- ja
taantumavaiheessa.
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Taulukko 2-3 Eri elinkaarien ja logistiikkajärjestelmien kombinaatioita (Uuneja 1999, 60)
Kehittely

Kasvu

Kypsyys/
taantuma

Lasku

Kilpailustrategia

Innovaatio

Sekoitus
innovaatiota ja
asiakaspalvelua /
kustannusjohtajuutta

Logistiikka
järjestelmän
kriteerit

Saatavuus ja
joustavuus

Saatavuus ja
Palvelu /
joustavuus +
tehokkuus
palvelu / tehokkuus

Palvelu /
tehokkuus

Logistiikka
järjestelmä

Keskitetty
varastorakenne /
nopeat kuljetukset

Monitasoinen tai
keskitetty rakenne

Keskitetty
varastorakenne

Asiakaspalvelu /
kustannusjohtajuus

Monitasoinen tai
keskitetty rakenne

Erittäin valikoiva
asiakaspalvelu /
kustannusjohtajuus

2.2.4 Aikaperusteinen jakelu - TBD

Aikaperusteinen johtaminen ilmestyi liike-elämän kirjoitteluun vuonna 1988 (Stalk 1998, 4153). Hänen mukaansa käytettäessä aikaa kilpailutekijänä, yritys keskittyy vähentämään viiveitä
tuotannossa. Samalla yritys pyrkii reagoimaan nopeasti ja hakemaan aktiivisesti uusia
innovaatioita kilpailuedun ylläpitämiseksi. Näin toimiessaan yrityksen tulisi olla joustava ja
nopeasti reagoiva ympäristön kilpailullisiin uhkiin ja mahdollisuuksiin, jotta yritys pystyy
houkuttelemaan uusia tuottavia asiakkaita.
Aikaperusteisessa jakelussa tärkeämpää on pystyä toimittamaan tuotteet asiakkaalle tietyssä
ajassa (24, 48 h) kuin se, että ollaan fyysisesti lähellä asiakasta varastojen ja tuotannon
muodossa (Abrahamsson 1993, 75-83).
Abrahamsson (1993) luokittelee aikaperusteisen jakelun tuottamat edut ostajan ja myyjän
mukaan.
Myyjä:
-

Kiinteiden kustannusten alentuminen henkilöstön, varastojen ja
hallinnon suhteen.
Muuttuvat j akelukustannukset alenevat varastoinnin vähetessä j a
vakituisten kuljetusten harvetessa.
Integraatio tuo mittakaavaedun mukaisia etuja.

Ostaja:
Lyhyet läpimenoajat kaikille tuotteille ja kaikille markkinoille.
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-

Toimitusten oikea-aikaisuus kasvaa ja toimitukset saadaan
asiakkaalle kokonaisuudessaan.
Jakelu voidaan erilaistaa eri asiakasryhmille.
Nopeampaa ja luotettavampaa tietoa asiakkaille epäkohdista.
Abrahamssonin ja Bregen (1997, 35-44) tutkimusten mukaan
myynti kasvoi aikaperusteisen jakelun myötä, kun varastojen
määrää vähennettiin. Tämä selittyy sillä, että yhteen suureen
varastoon on mittakaavaetujen mukaisesti mahdollista keskittää
koko sortimentti. Näin vältytään jälkitoimituksilta.

Aikaperusteisuutta käsitellään lähemmin kappaleessa 2.4.

2.2.5

Asiakkaan kanavavaatimukset

Viides yritysjohdon heuristiikka on asiakkaan kanavavaatimukset. Vaatimukset nojautuvat
teorian puolelta kahteen tekijään, asiakastiheyteen ja asiakkaan vaatimaan tukeen (Inkiläinen
1998, 100). Inkiläinen esittää, että mitä korkeampia ovat asiakkaan vaatima tuki ja
asiakastiheys, sitä korkeammat ovat asiakkaan kanavavaatimukset. Tämä vaatimusten lisäys on
esitetty kuvassa 2-3 nousevalla nuolella. Vaatimusten ollessa alhaiset, on portaaton rakenne
sopiva, kun taas vaatimusten kasvaessa optimaaliseksi vaihtoehdoksi tulee moniportainen
rakenne.
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Korkea

Asiakastiheys

Matala
Korkea

Matala
Tuen tarve

Kuva 2-3 Asiakkaan kanavavaatimukset ja jakelukanavarakenne (Inkiläinen 1998,101)

Asiakastiheys koostuu kahdesta seikasta, maantieteellisestä keskittymisestä ja asiakkaiden
lukumäärästä. Tiheys vaihtelee kolmen eri luokan välillä: matala, keskimääräinen ja korkea.
Asiakastiheys on korkea, mikäli toinen ulottuvuuksista on korkea ja toinen keskitasoa tai
korkea. Vastaavasti tiheys on alhainen, mikäli toinen ulottuvuuksista on alhainen ja toinen joko
alhainen tai keskitasoa. Maantieteellisesti asiakkaat voivat sijaita tasaisesti tietyllä alueella tai
ne voivat olla keskittyneitä klustereiksi. Jälkimmäisestä vaihtoehdosta hyvänä esimerkkinä
ovat Pohjoismaat, joissa suurin osa asiakkaista on keskittynyt etelän asutuskeskuksiin.
Asiakkaan kokema tuen tarve muuttuu yhdensuuntaisesti tuotteen arvon kanssa. Esimerkiksi
juuri auto vaatii paljon tukea. Inkiläinen (1998, 103) määrittelee tuen määrän sen mukaan,
kuinka suurella intensiteetillä toimittaja on mukana jakeluprosessissa. Se voidaan todeta
kahden tekijän avulla, myynnin tuen ja logistisen tuen perusteella.
Asiakasvaatimusten perusteella Inkiläinen luokittelee tyypilliset asiakkaat viiteen ryhmään
(Inkiläinen, 1998, 103-104):
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Bulkkiostajat eivät tarvitse logistiikan, eikä myynnin tukea ostoprosessin tueksi. Tällaisten
ostajien määrä on alhainen ja maantieteellisesti he sijoittuvat hajanaisesti globaalisen
markkina-alueen ympäri. Bulkkiostajilla on monesti suorat yhteydet tuottajiin ja heidän
odotetaan yhä lisääntyvässä määrin käyttävän elektronisen kaupan kanavia. Pienten
suoraostajien tarvitsema logistiikan tuen tarve on alhainen, mutta määrällisesti näitä ostajia on
paljon. Yhden pysähdyksen ostajat ovat maantieteellisesti hyvin keskittyneitä ja heitä on
määrällisesti paljon. Vaadittu logistiikan tuki sisältää jakelussa välittömän palvelun
taijoamisen. Muutoin kysynnän voi laskea menetetyksi myynniksi. Myynnin men taso
vaihtelee suuresti tuotteesta riippuen. Palvelun tarvitsijat arvostavat nimensä mukaisesti
korkeaa asiakaspalvelutasoa. Tuotteiden kuljetuksen ei tarvitse välttämättä tapahtua heti, vaan
tärkeää on lyhyet toimitusajat ja toimitusvarmuus. Yksilöllisen palvelun etsijät eivät käytä
massamarkkinoinnin kanavia, vaan tarvitsevat hyvin yksilöllisesti räätälöityä asiakaspalvelua.
He arvostavat erilaistamista ja lyhyitä kokonaistoimitusaikoja.
Asiakaskanavaheuristiikan

mukaan

voidaan

tehdä

joitakin

yleistyksiä

koskien

asiakaskanavavaatimuksia ja jakelukanavarakennetta. Korkein taso hajauttaa jäijestelmää ja
lisää porrastusten määrää. Keskinkertainen taso keskittää jäijestelmää ja vähentää
jakeluportaiden lukumäärää. Alhaisin taso puolestaan toimii ilman varastoja.
Yhdistämällä

asiakastiheys

ja

jakelukanavarakennevaihtoehtoja
havainnollistettu kuvassa 2-4.

vaaditun
tietyssä

men

tilanteessa

määrä,

määritellään

toimivalle

yritykselle.

tehokkaita
Tätä

on
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Korkea

ST (MTS)

Maantieteellinen
viivästyttäminen

Asukastiheys

Viivästetty muotoilu /
kokoonpano

VAL + PP

ST (MTO)
SC
AC
Matala
Matala

Korkea
Tuen tarve

Kuva 2-4 Asiakaskanavavaatimukset (Inkiläinen 1998,104)

Kuvassa 2-4 käytetyt symbolit:
DC Jakelukeskus

VAL Arvoa Lisäävä Logistiikkakeskus

AC Hallintokeskus

PP Viivästetty T uotanto

SC Myyntikeskus

ST Suoratoimitus

MD Moniportainen Hajautettu

TBD Aikaperusteinen jakelu

SD Hajautettu Myynti

MTS Valmistus varastoon

AD Hajautettu Hallinto

MTO Valmistus tilausta vastaan

Maantieteellisesti samassa paikassa sijaitsevat toiminnot:

Abrahamsson ja Brege (1997) toteavat kuitenkin, että ei ole järkevää lähteä kehittämään
myyntikeskusta. Tähän pohjautuen kyseistä kuvaa voitaisiin muuttaa käsittämään vain
hajautettu myynti.
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2.3 Jakelukanavien rakennemallit
Jakelukanavat eroavat rakennemalleiltaan toisistaan monella suhteella riippuen siitä,
minkälaista kilpailustrategiaa jakelukanava toiminnassaan harjoittaa. Toiselle kustannusten
säästäminen on ensisijaisen tärkeää, kun taas toiselle on tärkeää mahdollisimman korkean
palveluasteen varmistaminen. Edellä käytyjen jakelukanavan rakenteeseen vaikuttavien
heurististen sääntöjen pohjalta jakelukanavat voidaan luokitella seuraavan esityksen
mukaisesti.
Jakelukanavat jakautuvat kilpailustrategioiden mukaan neljään luokkaan (Inkiläinen 1998, 76):
- Suorat tehdastoimitukset keskittyy kustannusten hallintaan ja suoriin
asiakaskontakteihin. Kanava hyödyntää tuotannon mittakaavaetujen
ja pääomakustannusten mahdollistamia etuja.
-Hajautettu monikerroksinen rakenne keskittyy saatavuuden
varmistamiseen ja kokonaiskustannusten minimointiin. Kyseinen
kanava maksimoi koko kanavassa yksittäiset katteet. Myös
paikallinen läsnäolo markkinoilla on tärkeää.
- Keskitetty jakelukanava keskittyy kanavan läpimenoaikoihin,
asiakaspalveluun ja kanavaerotteluun. Kanavaan investoidaan
mahdollisimman vähän, ylläpidetään korkeaa asiakaspalvelua ja
nopeita toimituksia. Kanavassa erikoistutaan vahvasti.
-Arvonlisäysverkosto keskittyy tuottamaan arvoa asiakkaille,
vähennetään riskiä ja ollaan reagoivia. Kanavaan kuuluu
myöhäistäminen ja moduulituotanto sekä-varasto. Epävarmuuden
vähentäminen, kanavan integraatio ja kustannustehokkuus ovat
myös kyseisen kanavan tunnusmerkkejä.

Näistä neljästä perusmuodosta jakaantuu vielä kahdeksan alarakennetta:
1. Suora j a haj autettu
2. Suora ja keskitetty
3. Yksiportainen ja hajautettu
4.
5.
6.
7.
8.

Yksiportainen ja keskitetty (keskusvarasto, DC tehtaalla)
Yksiportainen j a keskitetty (DC lähellä markkinoita)
Yksiportainen myöhäistämiselläja moduulirakenteella.
Moniportainen ja hajautettu
Moniportainen j a keskitetty

Kuvassa 2-5 esitellään jakelukanavamalleissa käytetyt symbolit. Seuraavat kuvat esittävät
edellä esitetyt mallit graafisesti. Kuvien viivat kuvaavat havainnollisesti etäisyyksiä
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asiakkaiden, varastojen ja tehtaiden välillä. Etäisyydet saattavat olla joko maantieteellisiä tai
ajallisia.

_p

Tehdas, jossa ei
ole omaa varastoa.

Tehdas, jossa on
oma varasto.

Jakelukeskus
DC

Varasto

Asiakas

Value-Adding
Logistics Center

Kuva 2-5 Käytetyt symbolit kuvioissa

2.3.1

Suora jakelukanava

(A) Suora hajautettu
jakelukanava

(B) Suora keskitetty
jakelukanava

Kuva 2-6 Hajautettu (A) ja keskitetty (B) suorajakelukanava (Inkiläinen 1998, 77)

Suorassa jakelussa ei ole lainkaan varastoja, kuten kuva 2-6 osoittaa. Valmistuksessa käytetään
MTO- (Make To Order) ja DTO- (Design To Order) politiikkoja. Kuvan 2-6 (B) osoittamaa
keskittymistä voidaan lisätä vähentämällä tehtaiden määrää ja ottamalla käyttöön kuljetusten
järkeistämiseen tarvittava konsolointipiste.
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2.3.2

Yksiportainen jakelu

(A) Yksiportainen
hajautettu

(B)Yksiportainen
keskitetty (DC lähellä tehdasta)

(C) Yksiportainen
keskitetty (DC lähellä asiakasta)

Kuva 2-7 Hajautettu (A) ja keskitetyt (B ja C) yksiportaiset jakelukanavat (Inkiläinen 1998, 78)

Yksiportaisessa jakelukanavassa on vain yksi varastopiste valmistajan ja asiakkaan välillä.
Kuviossa 2-7 kohdat В ja C ovat aikaperusteisen jakelun ilmentymiä. Valmistuspolitiikaltaan
valmistaja noudattaa MTS- (Make To Stock) periaatteita.

2.3.3

Moniportainen jakelukanava ja VAL-keskus yksiportaisessa jakelukanavassa

Moniportaisella jakelukanavalla on puskurivarastoja kahdessa tai useammassa paikassa.
Valmistaja käyttää MTS-periaatetta varmistaakseen hyvän saatavuuden tai ottaakseen kaiken
hyödyn irti mittakaavaeduista. Moniportaisissa jakelukanavissa keskittyminen on yleensä vain
osittaista.
VAL-keskus voi pitää sisällään osia, komponentteja tai moduuleja, joiden pohjalta tuotteet
lopullisesti kootaan ATO- (Assemble To Order) valmistuspolitiikan mukaisesti. Näin saadaan
myöhäistämisen myötä saatavat edut hyväksikäytettyä. Kuvassa 2-8 kuvataan graafisesti
kyseisiä jakelukanavia.
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(A) Hajautettu moniportainen

(В) Keskitetty moniportainen

(C)Keskitetty yksiportainen,
VAL-keskus lähellä asiakasta

Kuva 2-8 Hajautettu (A), keskitetty moniportainen (B) ja keskitetty yksiportainen jakelukanava

(C), myöhäistämisellä ja moduulituotannolla VAL (Inkiläinen 1998, 79-80)

2.4 Rakenteelliset muutokset jakelukanavassa
Tässä kappaleessa keskitytään käsittelemään rakenteellisia muutoksia koskien materiaalien
hallintaa, tuotantoa, fyysistä jakelua ja myyntiä. Organisaatioissa on viime aikoina ollut useasti
tarkoituksena saada oma organisaatio mahdollisimman ohueksi ja läpinäkyväksi, jotta
mittakaavaedut ja johdon kontrolli saataisiin maksimoitua.
Jakelukanavan

rakenteellisia

hahmottamaan

läpikäytyjen

muutoksia

käsitellään

jakelukanavaratkaisujen

tarkemmin,
ja

jotta

myöhemmin

pystyttäisiin
käytävien

tietojäijestelmärakenteiden rakenneratkaisujen merkitys koko jakeluketjulle. Vallitsevat
rakenteet eivät ole stabiileja, vaan ne muuttuvat kaiken aikaa ja kuvastavat kyseisen
organisaation elinkaarelle parasta rakennetta.
Abrahamsson ja Brege (1997) ovat tutkineet erilaisia yrityksiä ja niiden rakennemuutoksia.
Heidän mukaansa rakennemuutos voidaan nähdä vaiheittaisena, jolloin voidaan erottaa viisi eri
vaihetta. Kuvassa 2-9 käydään graafisesti läpi muutosten vaiheittaisuus. Kuvan vaiheessa 5
termi M&M tarkoittaa myyntiä ja markkinointia.
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Toimittaja

0

Asiakas
Vaihe 2
Materiaalihallinto
4

Vaihe 1
Tuotanto

Vaihe 3
Jakelu
>

Vaihe 4
Hallinto

--------------►

Vaihe 5
M&M

>

Rakennemuutoksen viisi vaihetta

Kuva 2-9 Rakennemuutoksen vaiheittaisuus (Abrahamsson & Brege 1997, 36)

Kuvassa 2-9 vaiheen yksi (tuotanto) alla nuoli on molempiin suuntiin, mikä johtuu siitä, että
tuotannon rakenteellinen muutos vaikuttaa sekä materiaalihallintoon että jakeluun.
Rakennemuutos ei yleensä tapahdu kovinkaan äkkinäisesti, vaan käy läpi edellä kuvattuja
vaiheita, joissa ketjun eri osatekijät kokevat muutoksia. Näin niiden on tarkoitus pystyä
paremmin vastaamaan ajan ja asiakkaiden niille asettamiin vaatimuksiin. Kyseessä ei ole
perinteinen vanhalla organisaatiolla läpikäytävä kustannusten rationalisoiminen, vaan
haasteena on luoda aivan uudenlainen organisaatio. Abrahamsson ja Brege (1997, 35-44)
kuvaavat seuraavanlaisia muutoksia tapahtuvan mainituissa viidessä vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe
Organisaation valmistusprosessit kokevat muutoksen, koska valmistusyksikköjä vähennetään
ja jäljelle jääneissä pyritään suurempaan erikoistumiseen ja joustavampaan tuotannon
suunnitteluun. Yksikkökoon kasvaessa saadaan mittakaavaetuja paremmin hyödynnettyä.
Ensimmäisessä vaiheessa noudatetaan kevyen tuotanto-organisaation mallien oppeja, jotta
saadaan alennettua kokonaisvalmistuskustannuksia.
Toinen vaihe
Toisessa vaiheessa organisaatio on pakotettu muuttamaan materiaalihallintoaan, jotta voitaisiin
tukea edellisessä vaiheessa suoritetun tuotannon muokkauksen vaatimuksia. Muutoksen
tarkoituksena on vähentää määrällisesti toimittajia, ja samalla jääneet toimittajat jaetaan
ensimmäisen ja toisen asteen toimittajiin. Hankintastrategiana pyritään käyttämään yhden
toimittajan strategiaa (Single Sourcing), ei niinkään kahta tai useampaa lähdettä ( Dual &
Multisourcing). Muutenkin toimintaa järkeistetään muun muassa ЛГ-ajatusmaailman avulla.
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Pyrkimyksenä on varmistaa komponentti- ja raaka-ainetoimitukset, jotta uudelleenjäijestelty
tuotanto ei kokisi häiriöitä tai keskeytyksiä.
Kolmas vaihe
Kolmannessa vaiheessa rakenteellinen huomio kohdistuu fyysiseen jakeluun. Muutoksen
seurauksena varastojen määrä vähenee ja keskittyy. Mahdollisena rakenteena on esimerkiksi
maailmaa palveleva jakelukeskus (DC = Distribution Center) tai koko Eurooppaa palveleva
jakelukeskus (EDC = European Distribution Center), josta toimitukset jakautuvat polkupyörän
vanteen pinnojen tavoin Hub & Spoke -tyyppisesti useisiin maihin. Varastoinnin
keskittämisellä päästään mittakaavaetuihin niin kustannusten, kuin varastossa olevien
sortimenttien suhteen.
Neljäs vaihe
Käsittää hallinnon keskittämisen, mikä tarkoittaa transaktioiden ja johdon kontrollin
keskittämistä yhdelle kansainväliselle organisaatiolle (AC = Admininistrative Center).
Tavoitteena on myös myyntiverkoston muuttaminen tai mahdollisuuksien salliessa jopa koko
myyntiverkoston ulkoistaminen. Kyseiseen vaiheeseen kuuluu myös tietojärjestelmien
ulottaminen koko jakeluketjuun, jotta saataisiin ohuen organisaation vaatimaa läpinäkyvyyttä
koko ketjuun. Samalla saadaan paremmin tietoa asiakkaiden todellisista ostoista. Näin
pystytään paremmin luomaan tuotantoa, materiaalihallintoa ja myös markkinoinnillisia toimia
palvelevat kysynnän ennusteet.
Viides vaihe
Tämä vaihe koskee myyntiä ja markkinointia. Myyntiorganisaatio hajautetaan ja keskitytään
uudentyyppisiin myyntikonsepteihin, kuten suoramarkkinointiin ja avainasiakassuhteen
hoitamiseen. Uusi rakenne pitää sisällään liikkuvan myyntihenkilöstön, joka on yhteydessä
jakelukeskukseen EDI-yhteyksin. Abrahamsson ja Brege (1997, 40-41) esittävät, että usein
valmistusyrityksille on ollut vaikeampaa omaksua tämän vaiheen muutoksia, kuin mitä se on
ollut palvelualanyrityksille. He ehdottavat, että valmistusyritykset lähtisivät muuttamaan omaa
myyntiorganisaatiotaan muistuttamaan palveluorganisaatioiden ratkaisuja.
Esitetty vaiheittaisuus on kuvausta jakelurakenteen muutoksesta kohti keskitettyä ja
aikaperusteista jakelua kohden. Abrahamssonin ja Bregen (1997) tutkimat valmistusyritykset
pystyivät uudistusten myötä keskittymään paremmin yrityksille tärkeisiin ydinprosesseihin,
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kun ennen huomio keskittyi helposti yksittäisiin toimintoihin tai maakohtaisiin ongelmiin.
Kuva 2-10 kuvaa lopputulosta täydellisesti keskitetystä jakelukanavasta, jossa on keskitetty
myynti, hallinto ja fyysinen jakelu.

Kuva 2-10 Täysin keskitetty jakelukanava fyysisen jakelun, hallinnon ja myynnin suhteen

(Inkiläinen 1998, 74)

Taulukossa 2-4 kerrataan Abrahamssonin ja Bregen keskeisimmät hyödyt, jotka he löysivät
tutkimuksissaan. Hyödyt on eroteltu DC ja АС-komponentteihin, jotta molempien tekijöiden
vaikutukset korostuisivat. Keskeisiä hyötyjä on helposti nähtävissä logistisen virran
molemmissa päissä. Sekä asiakas että valmistaja hyötyvät taloudellisesti, mikä realisoituu
erityisesti ajallisissa säästöissä. Samalla epävarmuuden väheneminen johtaa parempaan ja
tuloksellisempaan yritysten johtamiseen jakelukanavan kaikissa portaissa.
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Taulukko 2-4 Vaikutukset DC/AC konsepteista (Abrahamsson & Brege 1997)
DC konsepti

Logistiset kustannukset

Alentuneet jakelun kokonais
kustannukset noin 30 - 50 %:lla.
Alentuneet varastointikustannukset noin 20 - 40 %:lla.
Tehokkaampi tilausten käsittely.

Logistinen hyöty asiakkaalle

Lyhemmät ja luotettavammat
läpimenoajat, esim. 24, 48 h
Euroopassa. Palveluaste parani
70 - 90 %:sta 93 - 99 %:iin.
Räätälöidyt kuljetuspalvelut,
tietoa paremmin asiakkaalle.

Lajitelmaan kohdistuva hyöty

Täydellinen lajitelma saatavilla
kaikille asiakkaille. Laajempi
lajitelma ja parempi kv.
standardisointi. Helpompi lisätä
ja poistaa tuote.

Hallinnolliset kustannusedut

Kassapääteinformaatio tuotan
non ja jakelun tueksi. Vähem
män riippuvaisuutta ennus
teisiin.

Tehokkaampi välimiesten
käyttö

Vähemmän riippuvaisuutta
välimiehiin. Välimiehille uudet
roolit.

Tehokkaampi markkinointi ja
myynti

AC konsepti

Mittakaavaetuja hallinnossa,
parempi kontrolli transaktioihin ja
valuuttoihin.

Erikoistuneempi myynti,
100 %:nen keskittyminen.
Parempi myynti-informaatio,
mahdollisuus käyttää moderneja
M&M keinoja.

Puhuttaessa operatiivisesta tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta Abrahamsson ja Brege väittävät,
että rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä pyrittäessä suuriin kehitysaskeliin. Kuva 2-11
kuvaa eroja organisatorisessa kehityksessä ilman rakenteellisia muutoksia ja muutosten kanssa.
Ylempi suurempaa muutosta kuvaava kehityspolku noudattaa Business Process Redesign ajattelumallia (BPR). Alempi maltillisempaa kehitystä edustava viiva on Continous
Improvement - mallia (CI).
Kuviosta on selvästi nähtävissä, että ilman koko organisaatiota muuttavaa rakennemuutosta
kehitykset ovat enemmänkin ”inflaatiosta” johtuvia, kuin aitoja organisaatiota eteenpäin vieviä
muutoksia. Muutosten kokonaisvaltaisuus pakottaa organisaation kyseenalaistamaan kaiken
vanhan, jolloin mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen on ilmeinen.
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Operationaalinen
tehokkuus

Muut parannukset uuden
rakenteen hienosäädöstä

X-

Rakennemuutos, joka
^ mahHnllictiiii emirAt r\c

Mahdolliset parannukset
nykyisellä rakenteella

Operationaalinen tehokkuus
ennen rakennemuutoksia

Kuva 2-11 Rakennemuutoksen vaikutus organisaation kehityskulkuun (Abrahamsson & Brege

1997, 42)

2.5 Kokonaiskustannusanalyysi
Tutkielman alussa käytiin läpi logististen ongelmien lähestymismalleja. Samaisessa yhteydessä
sivuttiin kokonaiskustannusmallia, jota seuraavassa käsitellään tarkemmin. Näin aiemmin
esitettyjen jakelukanavamallien ja niiden kehitysten perusteella voidaan muodostaa
kokonaiskuva kustannuksiltaan tehokkaasta jakelukanavasta. Kyseinen analyysi valottaa
logististen ongelmien pohdintaa liikkeenjohdon näkökulmasta eli kustannuksista.
Kokonaiskustannuskonseptia on jo pitkään käytetty menetelmänä jakelukanavien varastojen
määrän

vaikutuksia

kustannustehokkaimman

analysoitaessa.
kombinaation

Kokonaiskustannusmallin
perusteella

voidaan

neljän

komponentin

määrittää

optimaalinen

jakelukanava. Lambertin ja Stockin (1992, 309) mukaan neljä kustannuskomponenttia ovat:
1. Kuljetuskustannukset
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2. Varastoihin sitoutuneen pääoman kustannukset
3. Varastoinnin muut kustannukset (yleisesti käsitetään kiinteinä)
4. Menetetyistä myynneistä aiheutuvat kustannukset (Shapiro ja Heskett
(1985, 61-63) sisällyttävät kokonaiskustannusmalliin menetetyn
myynnin sijasta tilauksenkäsittelykustannukset).
Logistisessa

kirjallisuudessa

esiintyy

myös

käsite

kokonaisj akelukonsepti,

joka

kustannuskomponenteiltaan vastaa periaatteessa edellä käsiteltyä kokonaiskustannuskäsitettä.
Totaalinen jakelukonsepti kattaa jakelujäijestelmän kaikki elementit, ylä- ja alavirran, aina
tuotantohetkestä asiakkaalle toimittamiseen asti. Kokonaisjakelukonseptin lähtökohtana on
määritelty asiakaspalvelutaso. Tavoitteena on minimoida kokonaiskustannukset, säilyttäen
kuitenkin tavoitteeksi asetettu asiakaspalvelutaso. Pystyäkseen palvelemaan asiakasta
tehokkaasti

ja

kilpailukykyisesti

on

yrityksen

määriteltävä

sisäisesti

haluamansa

asiakaspalvelutaso ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on palvella markkinoita ja
asiakkaita kilpailijoita tehokkaammin. Fyysisen jakelun kokonaiskustannukset sisältävät
pääoma-, varastointi-, kuljetus- ja menetetyn myynnin kustannukset. Jotta jakelurakenne
voidaan integroida kustannustehokkaalla tavalla, tarvitaan apuvälineiksi numeerisia standardeja
vertailu-ja mittakohteiksi (West 1989,4).
Korkeaan palvelutasoon pyrkivälle yritykselle menetettyjen myyntien kustannuskomponentti
on tärkeä tekijä, vaikka näitä kustannuksia on vaikea mitata. Kustannusanalyyseissä
palvelutason kustannus on säilytettävä vain karkeina arvioina vuosien tuoman kokemuksen
avulla. On määriteltävä sopiva asiakaspalvelutaso ja arvioitava sen hinta Yleisesti uskotaan,
että menetettyjen myyntien kustannukset laskevat varastojen lukumäärän kasvaessa
Varastointikustannukset sisältävät varastotilan, kaluston ja työntekijöiden kustannukset sekä
mahdollisesti muita kuluja kuten ATK- ja kunnossapitokustannukset. Kuljetuskustannukset
jaetaan kahteen tekijään: primääriset ja sekundääriset. Ensimmäiset eli primääriset
kuljetuskustannukset muodostuvat tuotteiden tai komponenttien kuljettamisesta tehtaalta
jakelijan varastoihin.

Toiseen kuljetuskustannustekijään

eli

sekundääriseen kuuluvat

kuljetukset varastoista loppuasiakkaille (Inkiläinen, 1998, 38). Kokonaiskustannukset jaetaan
pienempiin yksiköihin. Se miten pieniin osioihin ja minkälaisia kustannuksia riippuu yrityksen
tilanteesta ja tavoitteesta. Usein ei ole mielekästä tarkastella liian pienissä yksiköissä, vaan
suuntaa-antava karkeampi taso riittää. Kuljetuskustannukset voidaan arvioida oman kaluston ja
kuljettajien kustannuksina tai käyttämällä ulkopuolisen kuljetusliikkeen hintoja.
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Kuvassa

2-12

on

havainnollistettu

kokonaiskustannusmalli.

Kokonaiskustannukset

minimoidaan optimoimalla sopiva varastotaso ja kuljetusten määrä. Kuvassa optimikohtaa
kuvastaa pystysuora viiva. Varastojen määrää lisäämällä, mikä tarkoittaa pääoman
kasvattamista,

kuljetusten

tarve

ja

kuljetuskustannukset

vähenevät.

Kokonaiskustannusanalyysin komponentit ovat toisistaan riippuvaisia, joten muutos yhdessä
tekijässä aiheuttaa muutoksen toisessa.

Kokonais kustannukset

Pääoma
kustannukset
Logistiset
kustannukset

Kuljetus
kustannukset
Tilausten käsittelykustannukset

Vähän varastoja,
nopeat kuljetustavat,
nopea tilausten käsittely

◄-------------------------- ►
Logististen jäijestelmien
vaihtoehdot

Useita varastoja,
halvat kuljetustavat,
tilausten käsittely hitaampaa

Kuva 2-12 Yksinkertaistettu kokonaiskustannusmalli (Shapiro & Heskett 1985, 63)

Kuvan vaaka-akselilla on kuvattu logististen jakelukanavarakenteiden eri vaihtoehtoja.
Vasemmassa reunassa on keskitetty malli ja oikeassa reunassa hajautettu monitasoinen
jakelukanava, jolla pyritään laajaan peittoon ja korkeaan asiakaspalvelutasoon. Mikäli yritys
keskittyy minimoimaan pääomaa, niin kuljetuskustannukset nousevat vastaavasti.
Monesti yritysjohdolla on taipumus korostaa ensisijaisesti kustannuksia tehokkuuden mittana.
Kustannuksilla on vaikutus asiakaspalvelun kautta myös tuloihin, mikä myös tulee huomioida
kokonaiskustannusanalyysiä suoritettaessa. Kokonaiskustannusanalyysin mukaisiin ajatuksiin
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tukeutuen jakelukanavaa muodostettaessa tuloksena syntyy melko hajautettu ja yleensä
porrastettu jakelurakenne, jossa eri portailla on omat varastonsa.
Kokonaiskustannusmalli saa kritiikkiä kirjallisuudessa muun muassa Abrahamssonilta (1993),
jonka mukaan kuljetuskustannukset eivät nouse varastoja keskitettäessä kuten perinteinen
kokonaiskustannusmalli

osoittaa.

Abrahamssonin

mukaan

malli

korostaa

liiaksi

maantieteellistä läheisyyttä, kun oleellisempaa asiakkaan kannalta on toimitus halutussa ajassa.
Tämä taas suosii keskitettyä j akelukanavarakennetta. Keskittäminen vaikuttaa kustannuksiin
usealla eri tavalla: varastonhallinta ja ennustetarkkuus paranevat, menetetyt myynnit vähenevät
ja varaston kierto nopeutuu. Tällöin pääomaa sitoutuu entistä vähemmän. Perinteisen
kokonaiskustannuskonseptin vastaisesti Abrahamssonin tutkimuksessa kuljetuskustannukset
eivät kasvaneet varastojen keskittämisen myötä, vaan pysyivät melko samalla tasolla elleivät
jopa laskeneet.
Kuljetuskustannusten lisäksi vaikutusta kustannuksiin on myös jakelutoimintojen integroinnilla
ja myyntitoimintojen eriyttämisellä fyysisestä tavaravirrasta. Kustannustehokkuuden lisäksi
varastojen keskittäminen parantaa palvelutasoa. Täyden tuotevalikoiman, helpomman
varastohallinnan ja suuren asiakasmäärän takaaman tasaisemman toimitusvirran ansiosta riski
kysytyn tuotteen puuttumisesta ja puutekustannuksista on pienempi kuin hajautetulla
jakelukanavarakenteella. Abrahamssonin käsittelemää varastojen keskittämistä käsiteltiin
lähemmin luvussa 2.4.
Kuvassa

2-13

on

kuvattu

muutokset

kustannusten

käyttäytymisessä

perinteisestä

kustannusmallista aikaperusteisen jakelukanavarakenteen mukaiseksi. Kuljetuskustannukset ja
menetetyn myynnin kustannukset alenevat, jolloin myös kokonaiskustannukset yhteensä
alenevat.

Abrahamssonin

j akelukanavarakenteesta.

mukaan

optimaalinen

ratkaisu

löytyy

keskitetystä
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Korkeat

Kokonaiskustannukset

'Varastoon sitoutuneen
pääoman kustannukset

Logistiset
kustannukset
1V arastointikustannukset
Kulj etuskustannukset

Menetetyn myynnin
kustannukset
Matalat
Varastojen
määrä

Kuva 2-13 Muutokset jakelun kokonaiskustannusmallissa aikaperusteisen jakelun myötä

(Abrahamsson 1993)

2.6 Yhteenveto jakelukanavista
Tutkimuksessa
kohdeyrityksen

muodostetaan
tekemiä

myöhemmin
ratkaisuja.

viitekehys,
Seuraavassa

jonka
kuvassa

avulla
2-14

analysoidaan
esitetään

jakelukanavarakenteiden luokittelu. Luokittelu perustuu esitettyihin heuristiikkoihin. Kaikki
esitetyt heuristiikat ovat ratkaisevassa asemassa, mutta pääjaottelu jakelukanavarakenteiden
välillä tehdään aikaperusteisuuden ja logistiikkastrategian välillä. Y-akselilla toista ääripäätä
kuvastaa kustannusjohtajuus ja toista innovaatio. X-akselilla puolestaan aikaperusteisuus on
karkeasti jaettu matalan ja korkean välille.
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Kustannusjohtajuus
Moniportainen /
hajautettu

Suora
toimitus
MTS
Asiakas
palvelu

Suora
toimitus
MTO
Innovaatio

Matala

Korkea

Aikaperusteisuus

Kuva 2-14 Jakelukanavarakenteiden luokittelu

Kuvassa 2-14 on tietyt j akelukanavarakennevaihtoehdot esitetty kaksiulotteisina. Syy
jaotteluim, esimerkiksi suoran toimituksen kohdalla, on havainnollistaa aikaperusteisuutta, joka
aikaansaadaan

olemalla

fyysisesti

markkinoita

lähellä.

Tämä

tapahtuu

tietenkin

tuotantolaitosten sijoittamisella lähelle asiakkaita. Suorat toimitukset on esitetty kuvassa
kahdella valmistuspolitiikalla. Vastaavasti jakelukeskuksen sijainnilla saadaan sama efekti
aikaperusteisuuteen. Samaa voitaisiin luonnollisesti käyttää myöskin NDC-mallissa eli
Pohjoismaiden jakelukeskuksessa, mutta selvyyden vuoksi se on jätetty kuviosta pois.
Luokittelusta on karsittu jo valmiiksi osa aikaisemmin esitetyistä jakelukanavarakenteista,
koska niiden merkitys viitekehyksessä ja myöhemmin kohdeyritystä analysoitaessa ei
muodostu kovinkaan suureksi. Kohdeyrityksen analysointi perustuu jo tehtyihin ratkaisuihin,
joten kuvasta 2-14 on sen vuoksi osa rakennemalleista jätetty pois, niiden ollessa kovin
erilaisia toteutuneeseen rakenteeseen. Jakelukanavien luokitteluun palataan tutkielman
viitekehyksessä kappaleessa 4.4.
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3

TIETOJÄRJESTELMÄRAKENTEET

3.1 Tietojärjestelmien määrittely
Tietojäijestelmien valtava kehittyminen 1980-luvun lopulta lähtien on tuonut monelle
yritykselle

aivan

uuden

kilpailukentän

-

informaation.

Aikaisemmin

informaation

prosessointiin vaadittiin varsin monimutkaisia laitteita, jotta suuresta määrästä dataa saatiin
yrityksen johdolle välttämättömät analyysit. Nykyisin sama hoituu käden käänteessä vaikkapa
sylimikrosta. Kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että tietojärjestelmien ylläpito, kehittäminen
ja yhteensovittaminen muiden järjestelmien kanssa on tullut kalliiksi ja ammattitaitoista
henkilökuntaa vaativaksi. Tämä on johtanut siihen, että monelle pienemmälle yritykselle
tietotekniikan kehityksen omaksuminen on mahdotonta. Kehitys alalla on ollut jo koko 1990luvun lähes exponentiaalista, jolloin tämän päivän moderni high-tech-tuote saattaa muutamien
vuosien jälkeen olla kovinkin vanhentunut. Näin investoinnit tietojärjestelmiin omaavat yhä
suuremman riskin. Suuremmatkin yritykset tuskastelevat monimutkaisten tietojärjestelmien
kanssa, joiden kehittäminen vaatii suuria rahallisia panostuksia ja sitoo henkilökuntaa.
Tietojärjestelmien merkitys kasvaa entuudestaan uusien sähköisen kaupankäynnin muotojen
yleistyessä yhä tavanomaisemmaksi kauppatavaksi.
Tietojärjestelmä (Information System) voidaan määritellä seuraavasti (Laudon ja Laudon,
1991, 5): tietojärjestelmä on joukko toimintoja, joiden tarkoituksena on kerätä, käsitellä,
ivarastoida ja levittää tietoa päätöksenteon tueksi ja olla välineenä kontrolloinnissa.

Informaatioteknologia (Information Technology) puolestaan kapeasti määriteltynä tarkoittaa
teknologista puolta tietojärjestelmissä. Toisaalta laajemmin määriteltäessä se tarkoittaa
tietojärjestelmien kokoelmaa, käyttäjiä ja koko organisaation johtamista (Turhan ym. 1996, 9).
On tehtävä erottelu tietokoneen, sekä toisaalta tietokoneohjelmien ja tietojärjestelmien välillä.
Edellä mainitut kaksi ovat ikään kuin teknillisiä perusteita tietojärjestelmille, välineet ja
materiaali modernille tietojärjestelmälle. Edellistä havainnollistamaan voidaan ottaa esimerkki
talonrakentamisesta.

Taloja

rakennetaan

esimerkiksi

vasaroin,

nauloin

ja

puuta

hyväksikäyttäen, mutta nämä eivät yksin tee taloa. Yhtä tärkeitä ovat arkkitehtuuri, suunnittelu
ja kaikki muut tärkeät päätökset, jotka ovat oleellisia talon rakentamisessa. Tietokoneet
tarjoavat mahdollisuuden varastoida ja käsitellä tietoa. Tietokoneohjelmat ovat toiminnan
ohjaajia, joiden avulla ohjataan ja valvotaan tietokoneen suorittamaa prosessointia. Kuvassa
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3-1 kuvataan tietojärjestelmän keskeiset tehtävät ja jäijestelmän kommunikointikumppanit.
Järjestelmät saavat tietoa organisaation sisältä ja ulkopuolelta. Tietoa toimitetaan myös
organisaation sekä sisä- että ulkopuolelle.

Asiakkaat

Kilpailijat

Toimittajat

Tietojärjestelmän
Tehtävät
Kerätä
Käsitellä
Luokitella
Jäljestää
Laskea

Varastoida
Levittää

Sääntely
Kauppajärjestöt

viranomaiset

Ympäristö

Kuva 3-1 Tietojärjestelmien perustoiminnot ja kommunikointikumppanit (Laudon & Laudon
1991, 5)

Yrityksissä käytetään tietojärjestelmiä monista syistä, mutta yleisenä tavoitteena on helpottaa
työntekoa ja hankkia kustannusetuja. Turhan ym. (1996, 5) luokittelevat yleisemmät
tietojärjestelmiin liittyvät tavoitteet:
-

Parantaa myyntiä kohtaamalla paremmin asiakkaan vaatimukset,
tietämällä tarkkaan sen, mitä asiakas haluaa ja milloin.

-

Alentaa kustannuksia pitämällä pienempiä varastosaldoja. Tämä
mahdollistuu tietojärjestelmien kommunikoinnilla sekä logistiseen
ylävirtaan että alavirtaan.

-

Parantaa tilanhallintaa myymälöissä ja tätä kautta alentaa
kustannuksia sekä parantaa asiakaspalvelua.
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-

Parantaa tuotteiden laatua, varsinkin tuoretuotteiden suhteen, jolloin
aika näyttelee erittäin tärkeää roolia.

-

Parantaa tuottavuutta elektronisilla seurantavälineillä.

-

Keskittyy ydinosaamiseen, mikä johtaa tehokkaampiin päätöksiin.
Hankkii kilpailuetua.

3.2 Rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä
Tietojäijestelmät voidaan luokitella hierarkkisesti kuvan 3-2 osoittamalla tavalla. Kuvassa on
luokiteltu jäijestelmien käyttäjät, tyypit ja käyttötarkoitus. Informaatioinfrastruktuuri kertoo
kuinka tietokoneet, verkostot, tiedostot ja muut laitteet on kytketty, ohjattu ja johdettu.
Tietojärjestelmien käyttötarkoitus on osaltaan voimakkaasti muokkaamassa tietojärjestelmien
rakenteita.
Järjestelmän

Käyttäjäryhmä

tyyppi

EIS/ESS

DSS/ES/ANN

'Strateginen
järjestelmä

Ylinjohto

Henkilöstön tuki

Johdon järjestelemä!

Operationaaliset
järjestelmät

Toimiston automatisointi- ja
kommunikointijärjestelmät

Tietotyöntekijät,
ammattilaiset

Keskijohto

Suorittava johto

Toimistovirkailijat

Informaatioinfrastruktuuri

Kuva 3-2 Tietojärjestelmäinfrastruktuuri, tyypit ja käyttäjät (Turban ym. 1996)
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Kuvassa 3-2 käytettyjä termejä jäijestelmätyypeistä käsitellään seuraavassa.
OAS (Office Automation Systems) eli toimiston automatisointi- ja kommunikointijäijestelmä

on tietojärjestelmäinfrastruktuurin alimmalla tasolla. Se on tarkoitettu toimistotason
työntekijöiden työn helpottamiseen, mikä tarkoitta käytännössä tekstinkäsittelyä ja elektronista
kommunikointia kuten sähköpostia.
TPS (Transaction Prosessing Systems) on operationaalinen järjestelmä. Kyseinen järjestelmä

on usein organisaation ensimmäinen kosketus tietojärjestelmiin. Kyseisillä järjestelmillä
hoidetaan päivittäisiä asioita, ja sen avulla tehtävien päätösten aikajänne on lyhyt. Sen avulla
on hoidettu kaikkia kuviossa 3-1 esitettyjä tietojärjestelmien keskeisiä tehtäviä. TPS toimii
myös usein infrastruktuurin seuraavien tasojen tietolähteenä ja taustatukena, kuten DSS. TPS
nähdään usein kriittisenä organisaation menestyksen kannalta, koska sen avulla hoidetaan usein
keskeisiä tehtäviä, kuten esimerkiksi laskutusta, materiaalienhallintaa ja palkkahallintaa.
MIS (Management Information Systems) eli johdon tietojärjestelmät, joita kutsutaan toiselta

nimeltä taktisiksi järjestelmiksi. Sen avulla hoidetaan yrityksen keskijohdon aktiviteetteja,
kuten lyhyen ajan suunnittelua, organisointia ja kontrollointia. Kuten operationaaliset
järjestelmät, niin myös johdon järjestelmätkin käyttävät pääasiassa organisaation sisäistä dataa.
Johdon järjestelmät tarjoavat muun muassa seuraavanlaisia palveluita (Turhan ym. 1996, 51):
Tilastolliset yhteenvedot esimerkiksi myynneistä, jälkitoimituskista
tai tuotantoluvuista.
-

-

-

Poikkeamaraportit auttavat j ohtaj ia välttämään tietotulvaan
hukkumisen, koska kyseisillä järjestelmillä voidaan johtajille
näyttää vain poikkeamat tai vastaavasti kohokohdat. Esimerkkinä
vaikkapa budjetin seurannassa kaikki ne kustannuserät, jotka
ylittävät 5 %:lla budjetin, ovat punaisella väritettyjä.
Säännölliset tai ad hoc-raportit voivat olla edellä esitettyjä
tilastollisia tai poikkeamaraportteja. Nämä molemmat voidaan tehdä
rutiininomaisesti säännöllisin väliajoin, mutta ad hoc-raportit eivät
sisällä informaatioita, jotka eivät sisälly rutiiniraportteihin ja
vaativat näin ollen erillisen pyynnön.
Vertailevat analyysit, joiden avulla johtajat voivat esimerkiksi
verrata organisaation omaa suorituskykyä kilpailijoihinsa nähden.
Ennusteiden suhteen johdon tietojärjestelmät poikkeavat eniten
operationaalisiin järjestelmiin nähden, koska viimeksi mainitut ovat
puhtaasti historialliseen dataan pohjautuvia, mutta johdon
järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden trendien analysointiin sekä
myynnin, markkinaosuuksien ja kassavirtojen ennustuksiin.
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Ongelmien aikainen tunnistaminen. Analysoimalla dataa
järjestelmien avulla, voidaan esimerkiksi tilastollisen
laadunvalvonnan poikkeamat havaita ja ryhtyä toimenpiteisiin.
Rutiinipäätökset helpottuvat johdon järjestelmiä hyväksikäyttäen.
DSS (Decision Support Systems), jolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti päätöksenteon
tukemiseen

käytettäviä järjestelmiä.

Tavoitteena kyseisillä järjestelmillä

on

tarjota

automatisoitua tukea monimutkaisiin ei-säännöllisiin ja osittain rakenteellisiin kysymyksiin.
Samaan luokkaan kuuluu ES (Expert Systems), joiden tarkoituksena on käyttää tietoa
ongelmien analysointiin, ehdottaa ratkaisuja kyseisiin ongelmiin tai toimia henkilökunnan
koulutusjärjestelmänä. EIS (Executive Systems) on oikeastaan DSS:n ja jopa MIS:n kanssa
hyvin samanlainen, mutta kyseisellä luokittelulla halutaan tehdä ero käyttäjäryhmään
(O'Connor ja Galvin 1997, 23).
Tietojärjestelmiä voidaan luokitella edelleen niiden arkkitehtuurin avulla. Tietojärjestelmien
arkkitehtuurilla tarkoitetaan niiden avulla suoritetun tiedon käsittelyn prosessointimenettelyä.
Esimerkiksi työasema/palvelin-järjestelmässä tietojen käsittely on hajautettu siten, että osa
käsittelystä tapahtuu käyttäjän omalla PC:llä (työasemalla) ja osa tapahtuu verkon palvelimilla.
Työasema huolehtii tietojen esittämisestä käyttäjälle ja niiden esikäsittelystä ennen
palvelimelle lähettämistä. Palvelin puolestaan huolehtii tietojen tallentamisesta. Arkkitehtuuri
voi vaihdella suuresti palvelimen ja työaseman painotusten välillä. Toisessa ääripäässä on
keskitetty järjestelmä, jossa työntekijät työskentelevät päätteillä, jotka ovat yhteydessä isoon
pääkoneeseen. Eri tietojärjestelmät käyttävät eritavalla juuri tätä työasema/palvelinarkkitehtuuria, jonka avulla voidaan esimerkiksi hajauttaa työskentely tietojärjestelmällä koko
jakelukanavaan, ylävirrasta alavirtaan. Näin esimerkiksi tavaran toimittaja (tehdas) pystyy
pitämään tiedon omassa hallussaan, mutta sen prosessointi ja hyväksikäyttö tapahtuu koko
ketjussa. Toinen vaihtoehto on tietenkin täysin suljetut järjestelmät, jolloin jakelukanavassa
joka portaalla on omat järjestelmänsä. Tällöin tiedon välittyminen, sen oikeellisuus,
tarkoitusperäisyys ja oikea-aikaisuus eri portaissa on kyseenalainen.
1990-luvun alkupuolen suuren laman aikana yritykset karsivat toimintojaan saadakseen
säästöjä. Monessa yrityksessä se tarkoitti sitä, että kokonaisia toimintoja ulkoistettiin
ulkopuolisen yrityksen ylläpidettäväksi ja kehitettäväksi. Yksi ulkoistettujen toimintojen
joukossa oli juuri atk-toiminto. Kyseinen kehitys johti tietojärjestelmiä hoitavien yritysten
nopeaan kasvuun. Nykyisin yrityksillä on laaja skaala erilaisia tietojärjestelmiä käytössään,
vaihdellen normaalista PC-laitteesta aina koko jakeluketjun käsittävään integroituun
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toiminnanohj ausj äij estelmään.

Ulkoistetut

tietoj äij estelmäpalvelut

ovat

luonteeltaan

esimerkiksi työasema/palvelin-mallisia. Näin tietoj äij estelmää hoitaa, ylläpitää ja kehittää
erillinen yritys, jolta on vain ostettu kyseinen toiminto palveluna. Itse työskentely
tietoj äij estelmillä tapahtuu palvelun ostavassa yrityksessä. Uusimpana suuntauksena voidaan
mainita esimerkiksi 4PL-toiminnot, joissa erillinen logistinen toimija yhdistää yritysten
logistisiin toimintoihin parhaiten

sopivat kumppanit

koordinoiden

koko

prosessin.

Teknologinen kehittyminen ja tietoj äij estelmien ulkoistaminen ovat johtaneet siihen, että alalle
on syntynyt lähes muoti-ilmiönä uusia yrityksiä. Kyseinen kehitys vaatii entistä enemmän
yritysten johdolta harkintaa ja valmiuksia tehdä päätöksiä varsin kiijavassa tarjonnassa.

3.3 Tietojärjestelmien hankintastrategia
Seuraavassa käsitellään tietoj äij estelmien hankintaan liittyviä seikkoja. Esitettävä teoria auttaa
analysoimaan

paremmin

kohdeyrityksen

valmiuksia

ja

toimia

suhteessa

uuteen

toiminnanohjausjäijestelmään, sen hankintaan ja installointiin.
Tietoj äij estelmien kehitysprosessia aloitettaessa täytyy yrityksessä päättää, kehitetäänkö uusi
järjestelmä itse, vai käytetäänkö ulkopuolisia resursseja. Yhtenä vaihtoehtona on ostaa
ohjelmisto ulkoa ja räätälöidä se yrityksen taipeiden mukaisesti. Saarisen ja Vepsäläisen malli
pyrkii antamaan ohjeita edellä mainittuihin kysymyksiin (Saarinen ja Vepsäläinen 1994, 187208).
Saarinen ja Vepsäläinen ovat esittäneet mallin organisaatiolle sopivan tietoj äij estelmän
hankintastrategiasta. Mallin mukaan hankinnalla tarkoitetaan ohjelmiston hankintatapaa
(ohjelmiston kehitys yrityksen omien resurssien avulla, ulkopuolisen konsultin avulla,
ohjelmistomyyjän tai jäijestelmätoimittajan toimesta) ja sopimustyyppiä (palkkakustannukset,
projektisopimus, pakettihinta, leasing tai vuokraus). Tehokas hankintastrategia voidaan
saavuttaa määrittelemällä ensin hankittavan ohjelmiston ominaispiirteet ja sen jälkeen
ohjelmiston kehittämiseen tai hankkimiseen sopivan kehitysryhmän rakenne. Saarisen ja
Vepsäläisen mielestä tietoj äij estelmähankinnan suurin käytännön ongelma on löytää oikea
hankintastrategia niin, että kuhunkin hankintaprojektiin saadaan sopivimmat kehitys- ja
suunnitteluhenkilöt.
Hankinnan kohteena olevaa ohjelmistoa voidaan Saarisen ja Vepsäläisen mielestä luonnehtia
ohjelmiston ominaisuuksien erikoislaatuisuuden ja hankintaan sisältyvän epävarmuuden
mukaisesti. Useissa yrityksissä ohjelmistot ovat tavallisia ”paketti”-ratkaisuja, kun taas
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joissakin yrityksissä ohjelmistot saattavat olla hyvinkin erikoislaatuisia ja räätälöityjä.
Tietojärjestelmähankintaan sisältyvä epävarmuus voi ilmetä riskittömänä ja yksinkertaisena tai
riskillisenä ja monimutkaisena. Edellä mainittujen määrittelyjen perusteella Saarinen ja
Vepsäläinen luokittelevat tietojärjestelmät kolmeen ryhmään:
1. Kutiin iohje lm istot ovat suhteellisen yleisten ominaisvaatimusten ja
ohjelmiston toimivuuteen liittyvän vähäisen epävarmuuden takia
varsin yleisiä monessa yrityksessä. Rutiiniohj elmistoj a ovat
esimerkiksi palkanlaskennan ja taloushallinnon järjestelmät.
2. Standardisovellukset palvelevat niiden organisaatioiden tarpeita,
joiden ominaisuusvaatimuksiin kuuluu joitakin erikoistarpeita.
Tällaisia ohjelmistoja ovat muun muassa tuotannon ja markkinoinnin
järjestelmät.
3. Spekulatiiviset investoinnit tai kilpailukykyä mahdollisesti lisäävät
järjestelmäinvestoinnit ovat tietyn yrityksen tarpeisiin räätälöityjä
järjestelmiä, jotka sisältävät paljon epävarmuutta niiden toimivuuden,
käyttöliittymän ja kilpailukykyä koskevien ominaisuuksien suhteen.
Tietojärjestelmien luokittelu edellä käsiteltyjen kriteerien mukaan on esitetty kuvassa 3-3.
Saarinen ja Vepsäläinen korostavat mallissaan kehittämis- tai suunnitteluhenkilöiden kykyä
ymmärtää oman alansa liiketoimintaa ja kykyä määrittää vaatimuksia hankittavalle
tietojärjestelmälle. Nämä tekijät on esitetty mallissa kykynä ymmärtää hankittavan järjestelmän
erikoisvaatimuksia ja vaatimuksiin sisältyvää epävarmuutta.
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Tilanteen
mukainen
Riskillinen/
monimutkainen

Järjestelmän
erikoisvaatimukset

Yleinen

Spekulatiivinen
investointi

Vaatimuksiin
sisältyvä
epävarmuus

Standardisovellus

Rutiiniohjelmistot

Riskitön/
yksinkertainen

Kuva 3-3 Yleinen tietojärjestelmien luokittelu järjestelmien erikoisvaatimusten ja vaatimuksiin

sisältyvän epävarmuuden mukaan (Saarinen & Vepsäläinen 1994, 188).

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella Saarinen ja Vepsäläinen määrittelevät kolme
suunnittelijatyyppiä: toimeenpanijan, jäijestelmäsuunnittelijan sekä kehittäjän. Lopuksi
Saarinen ja Vepsäläinen esittävät ohjelmisto- sekä suunnittelijatyyppien mukaan tehokkaat
tietojärjestelmien hankintastrategiat:
1. Rutiinijärjestelmät hankitaan parhaiten ostamalla ohjelmistopaketti
järjestelmän toimittajalta.
2. Standardisovellukset vaativat ohjelmistosopimukset (software
contracting) jäijestelmäsuunnittelijoilta ja mahdollisesti muita
ulkopuolisia resursseja sovellusten toimeenpanossa.
3. Spekulatiiviset investoinnit toteutetaan parhaiten antamalla sisäisten
kehittäjien toteuttaa investoinnit organisaation sisällä.
Vaikka edellä mainitut strategiat ovat itsenäisiä, niin ne eivät sulje pois mahdollisuutta yhdistää
eri

strategioita keskenään.

yhdistelemään ja

Suurissa projekteissa strategioita joudutaan käytännössä

hiomaan, jotta järjestelmähankinnassa

onnistuttaisiin.

Esimerkiksi

ohjelmistopakettia hankittaessa ohjelmisto räätälöidään usein yrityksen omien tarpeiden
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mukaisesti ja räätälöintiin tarvitaan mukaan usein ulkopuolisia konsultteja ja yrityksen omia
ohjelmistosuunnittelijoita. Ulkopuolisten resurssien käyttö saattaa olla myös tarpeellista
kehitettäessä spekulatiivisia investointeja organisaation sisällä. Hankintaperiaatteet on esitetty
kuvassa 3-4.

Tietojärjestelmän tyyppi
Spekulatiivinen

Standardi

Kehittäjä

Rutiini

Korkeat kustannukset
Sisäinen
kehitys

Ohjelmisto
sopimukset

Ohjelmisto
paketti
Toimeenpanija

Suuri riski

Kuva 3-4 Tehokkaat tietojärjestelmien hankintastrategiat ohjelmisto- ja suunnittelijatyypin

mukaan (Saarinen & Vepsäläinen 1994, 191).

Kuvassa esitetyt kaksi kolmiota kuvaavat niitä vaihtoehtoja, joiden toteutus ei Saarisen ja
Vepsäläisen mukaan ole joko suuren riskin tai liian korkeiden kustannusten vuoksi mielekästä.

3.4 Toiminnanohjausjärjestelmät

Yrityksen koko toiminnan kattavia suuria integroituja kokonaisjärjestelmiä kutsutaan
toiminnanohj ausjäij estelmiksi. Toiminnanohj ausjäijestelmät rakenteellisesti koostuvat useista
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relaatiotietokantoihin perustuvista itsenäisistä moduuleista, jotka on integroitu toisiinsa
muodostaen yhtenäisen kokonaisjärjestelmän (Davenport 1998, 123).
Toiminnanohjausjäijestelmät sisältävät yleensä esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, varasto-,
materiaali-, projekti-, henkilöstö-, palkka- ja taloushallinnon sekä tuotannonohjauksen
järjestelmät. Lisäksi to iminnanohj ausj äij estelmissä on monesti erilaisia sovelluksia johdon
raportointia

varten.

To iminnanohj ausj äij estelmistä

saatava

hyöty

perustuu

pitkälti

organisaation eri osissa olevaan samanaikaiseen ja samansisältöiseen informaatioon, joka
saadaan aikaan integroimalla eri moduulit toisiinsa ja kytkemällä koko organisaatio käyttämään
yhteistä järjestelmää. Tämä helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta.
Integroinnilla saavutetaan myös kustannussäästöjä, koska yrityksen ei tarvitse ylläpitää
samanaikaisesti useita erillisiä järjestelmiä (Scapens ja Jazayeri 1998, 46). Toisaalta
toiminnanohj ausj äij estelmien asennus ja käyttöönotto ovat hyvin haasteellisia tehtäviä, ja ne
vaativat monenlaisia resursseja.
Toiminnanohj ausj äij estelmien kehittämisessä pyritään prosessilähtöisyyteen. Niillä yritetään
tukea

uudentyylistä

organisaatioiden

prosesseihin

perustuvaa

ajattelutapaa.

To iminnanohj ausj äij estelmän käyttöönotto on vaatinut monessa yrityksessä yrityksen omien
liiketoimintaprosessien uudelleenarviointia ja -määrittämistä (Davenport 1998, 125). Suosio
prosessien uudistamiseen ja toiminnanohj ausj äij estelmien käyttöönottoon näyttää kuitenkin
olevan suuri, koska toiminnanohj ausj äijestelmämarkkinoiden kasvun arvioitiin olevan
maailmanlaajuisesti vuonna 1999 noin 17 % ja kasvun odotetaan jatkuvan myös nykyisellä
vuosituhannella (Pollari 1997, 28). Kuvassa 3-5 on Davenportin esittämä kaavio integroidusta
kokonais) äij estelmästä.
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Raportointisovellukset

Taloushallintosovellukset

Myynti-ja
jakelutoiminnan
sovellukset

Keskitetty
tietokanta

Tuotantotoiminnan
sovellukset

Huolto-ja
tukisovellukset
Henkilöstö
hallinnon
sovellukset

Varaston-ja
materiaa] ¡hallinnan
sovellukset

Kuva 3-5 Toiminnanohjausjärjestelmä (Davenport 1998, 124).

Kuviossa on pyritty hahmottamaan ne toimialueet, joiden integroinnilla organisaatio saa
mahdollisimman

kattavan

informaation

ja

sitä

kautta

maksimaalisen

hyödyn

toiminnanohjausjärjestelmistä. Kuten jo aiemmin tässä kappaleessa mainittiin, vaativat
toiminnanohjausjäijestelmät
standardointi

koko

tuekseen

jakeluketjussa

prosessien
on

edellytys

uudelleenorganisointia.
jäijestelmän

Prosessien

käytölle.

Niinpä

toiminnanohjausjäijestelmän installointi on monesti paljon laajempi prosessi kuin pelkkä
tietojärjestelmän hankkiminen ja installointi.

3.5 Tietojärjestelmien luokittelu tutkimuksessa
Tietojärjestelmien rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä voidaan luokitella monenkin tekijän
suhteen.

Tässä

tutkimuksessa

kyseinen

luokittelu

suoritetaan

tietojärjestelmän

ulkoistettavuuden ja niiden arkkitehtuurin suhteen. Kyseiset tekijät muodostavat riittävän
tarkan kuvan yritysten kannalta, jotta ne pystyisivät sopeuttamaan informaation hallinnan
strategisella tasolla omiin tarpeisiinsa. Ulkoistettavuuteen on monia syitä ja mahdollisuuksia,
mutta ehkäpä tärkeimmät syyt löytyvät samanlaisista seikoista kuin esimerkiksi fyysisen
jakelukanavan kohdalla. Mahdollisuudet ovat varmastikin samansuuntaiset myöskin kuin
jakelukanavassa esimerkiksi varastotoiminnon ulkoistamisessa.
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Tietojäijestelmien ulkoistaminen tarkoittaa tässä tutkimuksessa organisaation atk-osaston
kokonaisuudessaan tai osittain lopettamista ja vastaavien palveluiden ostamista ulkopuoliselta
yritykseltä. Tietojäijestelmien ulkoistaminen voi tarkoittaa myös yrityksen tietokonelaitteiston
ulkoistamista, mikä helpottaa uusimman teknologian hyväksikäytön. Ulkoistaminen voi saada

Ulkoistamisen hyötyjä ja haittoja ovat muun muassa Turbanin ym. (1996, 360) mukaan
mittakaavaetujen myötä saavutettavat kustannusedut molemmille puolille ja päivittäisten
ongelmien poistuminen siirryttäessä pois oman järjestelmän ylläpidosta.

Paremmat

mahdollisuudet uusien teknologisten edistysten käyttöönottoon, joihin yksin ei välttämättä ole
varaa tai osaamista. Varojen vapautuminen tietojäijestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä
antaa yritysjohdolle mahdollisuuden ohjata varoja ydinliiketoimintojen kehittämiseen.
Haittapuolina voidaan pitää riskiä, mikä on aina mukana tehtäessä yhteistyötä toisen osapuolen
kanssa. Palvelun taijoaja saattaa olla joustamaton olosuhteiden muuttuessa, jolloin se saattaa
muodostua

liiankin

tärkeäksi

lenkiksi.

Myös

tietosuojariski

on

olemassa,

jos

tietojäijestelmäpalvelun taijoaja vaikkapa taijoaa sovelluksiaan samanaikaisesti jollekin
kilpailijalle.
Tietojäijestelmien arkkitehtuuria käsiteltiin edellä luvussa 3.2.

Tässä tutkimuksessa

tietojärjestelmät luokitellaan ulkoistamisasteen ohella arkkitehtuurin perusteella. Apuvälineinä
arkkitehtuurin selvittämiseen käytetään hyväksi luokittelua hajautettuihin ja keskitettyihin
jäijestelmiin.
Kuvassa 3-6 on tietojärjestelmärakenteiden luokittelu suoritettu järjestelmien ulkoistamisasteen
ja niiden arkkitehtuurin avulla. Kuvassa esimerkiksi PC-pohjaiset järjestelmät on luokiteltu
ensinnäkin keskitettyihin, mikä tarkoittaa sitä, että PC:t toimivat keskitetyssä ratkaisussa
palvelimen (työasema/palvelin) kanssa, jossa tapahtuu aiemmin kuvatun lailla suurin osa
prosesseista. Toinen vaihtoehto on hajautettu järjestelmä, jossa PC:llä tehdään suurin osa
tiedon käsittelystä. Toisaalta PC-jäijestelmä saattaa olla suljettu jäijestelmä, jossa yksikään PC
ei ole kytketty toisiinsa.
Kuvioon on otettu myös varsinkin aikaisemmin 1990-luvulla käytössä olleet pääteratkaisut.
Ulkoistamisdimensio on otettu huomioon päätetyöskentelyssä siten, että yrityksen palvelin
saattaisi olla ulkoistettu. Sama ratkaisu toki sopisi PC-jäijestelmille, jotka toimivat
työasema/palvelin-arkkitehtuurissa. Tummalla alueella kuvataan nykyisin voimakkaasti esillä
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olevia integroituja toiminnanohjausjäijestelmiä, joihin lukeutuu myös SAP R/3. Kyseiset
jäijestelmät voidaan installoida erilaisin tavoin organisaatioihin, mutta kuvan tumman alueen
alle jäävät vaihtoehdot ovat todennäköisimpiä.
On todennäköistä, että toiminnanohj ausj äij estelmät käyttävät hyväkseen arkkitehtuuriltaan
hajautettua mallia, mikä mahdollistaa esimerkiksi koko jakeluketjun tietojäijestelmien
integroinnin. Ulkoistaminen toimii integroiduissa toiminnanohj ausj äij estelmissä, koska näin
voidaan keskittää suuret palvelimet koko jakeluketjun käyttöön, esimerkiksi logistisen
ylävirran päähän.

Kuva 3-6 Tietojärjestelmärakenteiden luokittelu

Sopivan

tietoj äij estelmän

määrittäminen

organisaatiolle

perustuu

liiketoiminnallisiin

seikkoihin, joita tukemaan hankitaan tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän sopivuus yrityksen
toimintaan riippuu viimekädessä liiketoiminnan luonteesta. Oman vaikutuksensa antavat myös
suhteet jakeluketjun muihin jäseniin, koska integraatio jakelutiessä tukee integraatiota myös
tietojärjestelmissä.

On

selvää,

että integroitunut jakelukanava tarvitsee

integroituja
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tietojärjestelmiä, jotta tiedon kulku koko jakeluketjussa varmistuu. Tästä hyötyvät kaikki
ketjun jäsenet ja myös loppuasiakas. Esimerkiksi valmistusyrityksen tuotannon suunnittelu
helpottuu huomattavasti, kun sen käytettävissä on koko jakeluketjun informaatio. Näin muun
muassa toimitusajat ovat paremmin tiedossa, mikä on oleellinen seikka huolehdittaessa
asiakastyytyväisyydestä.
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4 JÄLKIMARKKINOINTI JA ASIAKASPALVELU
4.1 Jälkimarkkinoinnin rooli autokaupassa
Johdantona viitekehyksen ja casen esittämiseen tutkimuksessa käydään seuraavaksi läpi
hivenen jälkimarkkinoinnin roolia ja erityisesti sen roolia autokaupassa. Samalla tutustumme
nopealla silmäyksellä maamme autokaupan keskeisiin vaiheisiin viime aikoina, joilla on oma
merkityksensä ohjattaessa jälkimarkkinointia tehokkaasti.
Suomen henkilöautokauppa kasvoi tasaisesti 1960-luvulta lähtien, muodostaen vuosittain noin
50 000 - 60 000 kappaleen myynnin. Tasainen myynti jatkui aina vuoteen 1989 asti, jolloin
saavutettiin toimialan myyntiennätys, yli 184 000 yksikköä. Voidaankin todeta, että autokanta
kasvoi hämmästyttävän tasaisesti 30 vuoden ajan. Tavara-autojen kehitys on seuraillut riittävän
tasaisesti henkilöautokaupan trendejä, jotta voidaan yleisesti puhua uusien autojen
kokonaismyynnistä sen enempää näitä ryhmiä erottelematta. Laman seurauksena vähäinen
uusien autojen rekisteröinti johti maamme autokannan nopeaan vanhentumiseen. Tällä hetkellä
autokantamme on keski-iältään yli kymmenvuotinen. Laman jälkeen autokauppa on lähtenyt
ripeään kasvuun ja arviot lähivuosien myynnin määristä liikkuvat 130 000 - 150 000 kappaleen
välillä (Holopainen 1999,1-2).
Uusien autojen epäsäännölliset vuosittaiset myyntiluvut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja
kasvavan vanhan kannan rapistuminen, ovat osaltaan nostaneet jälkimarkkinoinnin merkitystä
yritysten strategioissa. Toisaalta jälkimarkkinoinnin hallittavuus on vaikeutunut yhä
hajanaisemman ja aikasarjaltaan laajemman tuotepaletin kanssa. Changin ja Lun (1994, 69-71)
mukaan varaosien varastoinnin erityisongelmia voidaan hakea kolmelta suunnalta:
1. Informaatiosta
- Kontrollointi on vaikeaa yhä nopeammin uusiutuvien mallien
johdosta, vanhempien osien kysyntä on lisääntynyt ennustettua
nopeammin, myyjien tilaukset eivät ole johdonmukaisia,
tilauksissa on usein virheellisiä määriä ja laatuja.
2. Henkilöstöstä
-

Henkilöstö suorittaa helposti tuplatilauksia ilman kunnollisia
vastuunjakoja, koijaamohenkilökunta tekee helposti virheellisiä
menekkiarviota.
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3. Varaosista
- Liian moni osa alittaa kysynnän, liian usein tehdyt tilaukset osuvat
ainoastaan kovan menekin osiin, varastossa on liikaa alhaisen
kierron omaavia kalliita osia.
Jälkimarkkinoinnin haasteena voidaankin pitää sen kyvykkyyttä vastata tulevaisuuden
haasteisiin asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin nähden. Yritys, joka pystyy tarjoamaan laajan
sortimentin nopeasti ja kustannuksiltaan edullisesti, on vahvoilla tulevaisuuden kilpailussa.

4.2 Jälkimarkkinointi tuloksentekijänä
Jälkimarkkinointi käsittää nimensä mukaisesti ne toiminnot, jotka suoritetaan tuotteen
alkuperäisen ostotapahtuman jälkeen. Ajateltaessa autolle noin 10 vuoden elinkaarta,
onnistuvat autojen valmistajat ja piirimyyjäverkosto Inkiläisen (1998, 96) mukaan keräämään
auton elinkaarellaan tuottamasta rahavirrasta 43 %. Loppu 57 % jakaantuukin sitten laajasti,
koska osuutta jakavat muun muassa öljy-yhtiöt, rengasmerkit, korjaamot, varasosa- ja
lisävarustemyyjät sekä vakuutusyhtiöt ja pankit.
Autokaupassa jälkimarkkinoinnilla tarkoitetaan varaosien ja lisävarusteiden myyntiä ja
markkinointia, korjaamotoimintoja, teknistä palvelua ja takuuasioiden hoitamista. Tämä
tutkimus käsittelee kuitenkin ainoastaan varaosien jakelukanavia.
Moni ala, mukaan lukien autokauppa, ovat elinkaareltaan taantuneessa vaiheessa. Näin
kilpailuedun saaminen lähestulkoon samanlaisilla tuotteilla on erittäin vaikeaa. On siis
lähdettävä hakemaan ratkaisuja omasta toimintatavasta. Jälkimarkkinointi nähdään monesti
riippakivenä, mikä tulee hoitaa. On kohtuullisen harvinaista, että siitä lähdettäisiin kehittämään
tuloksellista liiketoimintaa.

Jotkut

yritykset

ovat kuitenkin

onnistuneesti

nostaneet

jälkimarkkinoinnin yhdeksi yrityksen ydinosaamisalueeksi. Näin on tapahtunut esimerkiksi
KONE Oy:ssä. Kyseisen yrityksen liikevaihdon kasvuja menestys globaaleilla markkinoilla on
paljolti onnistuneen jälkimarkkinoinnin ansio.
Tehdyt tutkimukset osoittavat,

että teollisuusyritysten tuotot tulevat monesti juuri

jälkimarkkinoinnista. Nykypäivänä teollisuusyritysten liikevaihdossa jälkimarkkinoinnin osuus
on noin 10 - 20 %, mutta katetuotosta jälkimarkkinoinnin osuus nousee helposti 20 - 60 %:iin
(Knecht ym. 1992, 79). Mitä monimutkaisemmiksi tuotteet lisääntyneen elektroniikan myötä
muuttuvat, sitä varmemmin niiden huolto ja varaosat joudutaan hankkimaan merkkihuollosta
alkuperäisvaraosia käyttäen. Jos ajatellaan autojen nykyistä teknistä tilaa verrattuna esimerkiksi
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viime vuosikymmenen takaisiin, on kehitys ollut valtavaa. Tulevaisuuden ennustaminen on
hankalaa, ellei mahdotonta. On kuitenkin itsestään selvää, että autot ovat tulevaisuudessa
entistä monimutkaisempia. Tähän on syynä elektroniikan lisääntyminen ja tietokoneiden
ilmestyminen autojen konepeltien alle sekä ohjaamoihin. Vuoden 1978 jälkeen, jolloin
Mercedes-Benz esitteli ensimmäisenä ABS-jarrujäijestelmän, on autoihin tullut lukuisia auton
turvallisuutta parantavia elektronisia laitteita. Näiden tarkoituksena on jarruttaa pyöriä ja
säädellä kaasua, jotta auto pysyisi tiellä ajajan virheistä huolimatta. Näin jälkimarkkinoinnin
keskeisyys autoalalla korostuu entisestään. Mahdollisesti myöskin työtehtävät korjaamoilla
muuttuvat rasvaisesta asentajasta yhä enemmän tietokonetta naputtavaksi tietotyöntekijäksi.
Tuloksen parantaminen jälkimarkkinoinnin avulla nousee yhä merkityksellisempään asemaan
tutkittaessa sen tuloksenmuodostuskomponentteja: hintaa, muuttuvia kustannuksia, volyymeja
ja kiinteitä kustannuksia. Knecht ym:n (1993, 80) mukaan pelkästään volyymiin ja hintaan
kohdistetuilla toimenpiteillä voidaan yltää 3-5 %:n parannuksiin myyntituloissa ja 20 - 30
%:n tulosparannukseen.
Edellisten komponenttien merkitystä voimistaa edelleen Knecht ym:n tutkimukset asiakkaiden
päätöskriteereistä jälkimarkkinoinnin tuotteiden ja palveluiden suhteen. He väittävät, että
varaosia ostaessaan 75 % asiakkaista pitää jakeluaikoja ja luotettavuutta tärkeimpinä
kriteereinä, kun taas hinnan merkitys tärkeimpänä kriteerinä on vain 15 %:lla asiakkaista.
Laadun osuudeksi jää loput 10 %.
Huollossa heti paikanpäällä saatu palvelu on 50 %:lle asiakkaista tärkein kriteeri.
Puhelinpalvelun mahdollisuus muodostaa 35 %:in osuuden ja hintaa pitää tärkeimpänä enää 8
% haastatelluista. Henkilökunnan ammattitaidolle annetaan 7 %:n painoarvo.
Mikäli Knecht ym:n väittämät ovat oikean suuntaiset, jää yrityksille oman logistiikan ja
toimintamallien parantamiseen suhteellisen hyvät tulosparannuspotentiaalit. Samalla pienoinen
hinnan nostaminen ei näyttäisi pelottavan asiakkaita pois. Kyseinen tutkimus on tehty jo tämän
vuosikymmenen alkupuolella (1993), jolloin esimerkiksi Suomessa elettiin syvää lamaa.
Laman jälkeen organisaatioissa tehdyt rationalisoinnit ovat muokanneet niitä tehokkaampaan
suuntaan. Näin kyseisen tutkimuksen tuloksiin kannattaa suhtautua hieman varauksellisesti.
Toisaalta tosiasia on kuitenkin se, että organisaatiot ovat jatkuvassa kehityksessä, jolloin
mainittu tutkimus antaa kyllä oikean suunnan, josta etsiä kehityspotentiaalia.
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4.3 Asiakaspalvelun huomioiminen jakeluverkoston
konfiguroinnissa
Palvelualalla ollaan usein huolissaan asiakastyytyväisyydestä, koska palveluiden onnistumisen
mittaaminen on muutoin vaikeaa. Asiakastyytyväisyydelle on olemassa monta määritelmää.
Nykyisin on tutkijoiden parissa pidetty laajalti hyväksyttynä seuraavaa määritelmää:
asiakastyytyväisyys (tai tyytymättömyys) syntyy tilannekohtaisen arvioinnin lopputuloksena,
kun asiakas vertailee kokemuksiaan niihin odotuksiin, joita hänellä oli. Tyytyväisyys syntyy,
kun odotuksiin vastataan tai ne ylitetään. Tyytymättömyys on seurausta odotustason alittavasta
kokemuksesta (Iacobucci ym. 1994, 2).
Ajateltaessa asiaa laajemmin, ihmiset tyydyttävät tarpeensa ja mielihalunsa tuotteilla ja
palveluilla. Niinpä itse tuote tai palvelu onkin juuri se tekijä, jonka perusteella asiakas arvioi
tuliko hänen tarpeensa tyydytetyksi. Lähtökohtana yrityksille on siis kehittää tuote tai palvelu,
joka vastaa asiakkaan tarpeita. Tämä ei kuitenkaan riitä asiakastyytyväisyyteen, vaan lisäksi on
huomioitava tuotteen tai palvelun laatu, oheispalvelut ja mielikuva, joka tuotteesta välittyy.
Näin yritys voi saada ylivoimaisuuden palveluissaan, minkä perustana on luotettavuus.
Luotettavuus ei kuitenkaan ole ainut tekijä palvelun laadun arvioinnissa, vaan aiheen
tutkimuksissa on todettu seuraavat viisi tekijää (Berryjä Parasuraman, 1991,16):
1. Luotettavuus
Palvelun täsmällisyys.
Varmuus
Työntekijöiden osaaminen, ystävällisyys ja luottamuksen herättäminen.
3. Aineelliset tekijät
2.

Fyysisten tilojen ja laitteiden vaikutelma, henkilökunnan ulkoinen
olemus ja viestinnän vaikutelma.
4. Vastaanottavaisuus
Henkilökunnan avuliaisuus, ripeys ja täsmällisyys.
5. Empaattisuus
Asiakkaista huolehtiminen ja henkilökohtainen omistautuminen.
Jokaisella kerralla virheetön palvelu ei kuitenkaan onnistu, jolloin asiakastyytyväisyyden
kannalta oleellisinta on asiakkaan kannalta nopea ja vaivaton ongelmanratkaisu. Tämäkin
tutkimus tukee niitä väitteitä, että asiakkaat arvostavat erityisesti palvelun ripeyttä ja asiakkaan
huomioimista. Näin esimerkiksi autoa huollettaessa nopeat varaosatoimitukset ja vaivaton
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huoltoajan

järjestyminen

asiakkaalle

vaikuttavat

positiivisesti

asiakastyytyväisyyden

kehittymiseen.
Alkuperäisosien jälleenmyyjä ja huollon taijoaja omaavat kilpailuedun ei-alkuperäisosia
kauppaavaan varaosaliikkeeseen tai perinteiseen huoltoyritykseen, koska kyseisellä liikkeellä
on paras tietämys edustamastaan tuotteesta. Samalla valtuutetulla liikkeellä on tarkka tieto
tuotteen historian aikana tapahtuneista muutoksista. Tämä antaa hyvän suojan alalle
tunkeutujia vastaan. Autojen huollossa lisäsuojaa antaa nykyinen autojen elektroninen
kehittyneisyys, jonka seurauksena autojen huoltoon vaaditaan varsin monimutkaisia laitteita.
Tähän ei ilman suuria volyymejä kaikilla ole varaa.
Mikään liiketoiminta ei voi kuitenkaan menestyä ilman onnistunutta palvelua. Palvelukonseptit
ovat olleet autoalalla kuluneella vuosikymmenellä rankan kritiikin kohteena. Julkisuudessa on
kirjoiteltu paljon autohuolloissa tapahtuvasta valohoidosta. Näin silmätikuksi on erityisesti
joutunut huolto- ja korjaamotoiminta. Synkästä tilanteesta huolimatta asiakastyytyväisyys on
viime aikoina ollut nousussa, mutta arvostelijoiden mielestä kehitys on ollut liian hidasta.
Monella organisaatiolla oli 1990-luvun alkuvuosien laman jälkeen huono taloudellinen tilanne.
Tällöin huoltohenkilökunta ja kehitysinvestoinnit joutuivat epäsuotuisaan tilanteeseen
saneerauskohteita etsittäessä. Laman jälkeisen autokaupan hitaan elpymisen johdosta kaivattu
tulorahoitus ei kasvanut riittävän nopeasti, mikä jarrutti edelleen kehitystä. Näin
asiakastyytyväisyys luonnollisesti kehittyi monessakin paikassa väärään suuntaan.
Taulukon 4-1 mukaan yritykset eivät kovinkaan ahkerasti käytä asiakaspalvelua kilpailullisena
aseenaan. Asiaa tutkineiden (LaLonde ja Zinszser, 1976, 272-280) mukaan yritykset käyttävät
kuitenkin asiakaspalvelua hyväkseen huomattavasti useammin, mikäli se on kirjallisesti kirjattu
osaksi yrityksen strategiaa. Aikaisemmin kappaleessa 4.2 käsiteltiin asiakkaiden preferoimia
päätöskriteereitä ostettaessa varaosia. Asiakkaille tärkeimpiä olivat jakeluajat ja luotettavuus.
Huollossa tärkeimpänä pidettiin paikanpäällä saatua palvelua. Näihin kaikkiin voidaan helposti
vaikuttaa hyvällä asiakaspalvelulla. Taulukon 4-1 tutkimus on toki tehty jo 1970-luvulla, mutta
pääpiirteittäin yritysten suuntaukset ja painotusalueet eivät niin nopeasti muutu, etteikö tilanne
nykypäivänä olisi saman suuntainen kyseisen tutkimuksen kanssa.

56

Taulukko 4-1 Asiakaspalvelun käyttö kilpailullisena aseena (LaLonde & Zlnszer 1976, 272-

80)
Kirjoitettu
palvelustrategia

Ei kirjallista palvelustrategiaa

Käyttää kilpailullisena
aseena

46%

54%

Ei käytä kilpailullisena
aseena

7%

93%

Jotta asiakaspalvelu saataisiin toimimaan, tulee se kirjata osaksi yrityksen strategiaa. Tältä
pohjalta sitä tulee kehittää avain kuin muitakin strategian osia. Edellä esitetyn pohjalta
asiakkaiden tyytyväisyyteen näyttää vaikuttavan voimakkaasti logistisesti hallittavat seikat,
kuten saatavuus ja toimitusvarmuus. Pelkän asiakaspalvelun kiijaaminen osaksi strategiaa ei
kuitenkaan riitä, koska sen on myös oltava kilpailuetu, jonka yritys voi lunastaa markkinoilta
taloudellisena menestyksenä. Kuva 4-1 esittää portaittaisen mallin, jonka avulla yritys voi
kehittää itselleen toimivan asiakaslähtöisen kilpailuedun.

I

I

II

Kerää tietoja logistisista muuttujista

p

Huomioi saatujen tietojen tärkeys
ja vaikutus kilpailulliseen suorituskykyyn

1

III

IV

I Kehitä strategia kilpailuedun saavuttamiseksi p

Kuva 4-1 Aslakasperustelnen kilpailuedun kehitysmalli (Lambert & Sharma 1990, 18)

Samanaikaisesti, kun esimerkiksi piirimyyjäliikkeiden huoltopaikoissa kamppailtiin alhaisen
asiakastyytyväisyyden kanssa, alkoivat maahantuontiorganisaatiot ja autotehtaat kehitellä uusia
logistisia

ratkaisuja

autojen

varaosien

jakeluketjuun.

Uudet

ratkaisut

noudattivat

aikaperusteisen jakelun oppeja, jolloin varastojen määrää lähdettiin karsimaan. Perustettiin
vain yksi keskusvarasto palvelemaan laajaa asiakaskuntaa.
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Muun muassa Oy Ford Ab / Ford Motor Company ja W-Auto Oy / Volkswagen AG lähtivät
keskittämään autojen varaosien keskusvarastonsa Ruotsiin (Ford Örebrohon ja Volkswagen
Södertäljeen). Näin kyseiset merkit keskittivät Ruotsiin Pohjoismaiden keskusvarastonsa NDC:n. Tällä haettiin laajemmasta autokannasta mittakaavaetuja kustannusten ja nimikkeiden
suhteen. GM oli tehnyt jo ennen Fordia ja VW:tä samansuuntaiset toimenpiteet
varaosapuolella. Tutkimukset Fordin verkostossa osoittavat ratkaisut oikeaksi, koska
kyseisessä verkostossa jakelukanavarakenteen muutos keskitettyyn malliin on ollut onnistunut
(Inkiläinen, 1998). Saman suuntaiset ratkaisut W-Auto Oy:n kohdalla takellelivat aluksi,
mutta taloudellisen tilanteen kohentuessa ja muutosprosessin edetessä kaikki ketjun osapuolet
ovat osoittaneet tyytyväisyyttä kehitykselle.
Edellä kuvatuissa jakelukanavan uudelleen konfiguroinneissa vaikuttimina olivat sekä
kustannukselliset että asiakaspalvelulähtöiset kriteerit. Asiakaspalvelutasoa ja mittareita
määriteltäessä kartoitetaan ja kootaan asiakkaiden palvelussa arvostamia ominaisuuksia.
Shapiron ja Heskettm (1985, 50-54) mukaan näitä ovat lyhyet toimitusajat, laaja
tuotevalikoima, palveluiden vastaavuus ja toimintojen joustavuus asiakkaiden tarpeiden ja
markkinoiden muutosten myötä. Bowersoxin ym. (1986, 93-96) mukaan asiakaspalvelun
mittareita ovat saatavuus, kapasiteetti ja laatu. Kapasiteettiin kuuluu tilauksen sykli,
jakelujärjestelmän joustavuus ja käsittelyn toimivuus. Laatuun liittyy kolme komponenttia:
informaatio, tuotetuki ja muu.
Gattoma (1990, 73) listaa asiakaspalvelumittareita: aika tilauksesta toimitukseen, toimitusten
tiheys ja luotettavuus, pikatoimitusten saatavuus tarpeen vaatiessa, tuotteiden saatavuus, tieto
niiden ei-saatavuudesta, myyntiväen tietotaidon laatu, myynnin tuki kaupassa, tarjotut
pakkausvaihtoehdot ja -palvelut, tuotekehitys ja maksuehdot.
Dasin ja Tyagin (1994) mukaan tukkukaupassa logistisen järjestelmän suunnittelu on sopivan
asiakaspalvelun ja kustannusten kombinaation määrittely. Sekä asiakkaan että toimittajan
näkökulmasta on tärkeää määritellä tarjottavien tuotteiden ja palveluiden sopiva valikoima.
Myöskin Amstel ja D'hert (1996) korostavat jakeluketjun merkitystä asiakaspalvelulle.
Asiakaspalvelutasoa voidaan seurata muun muassa tuotteen saatavuudella, toimitusajoilla ja
luotettavuudella, informaation tasolla ja ajankohtaisuudella, jakeluverkoston joustavuudella,
jakelun laadulla sekä myynnin jälkeisten palveluiden tuella ja toimitusajalla. Jakelujärjestelmän
mittarit ovat nousseet tuotannon mittareiden rinnalle yhtä tärkeiksi tekijöiksi yrityksen
toiminnassa.
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Toimitusaika ja saatavuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia asiakkaalle. Mittarina käytetään
yleensä prosenttilukua määritetyssä ajassa toimitetuista tilauksista. Kunkin yrityksen
palvelutaso pohjautuu asiakkaiden tarpeista, jotka saattavat vaihdella suuresti yrityksittäin.
Jollakin toimialalla alhaisemmilla varastojen määrillä saavutetaan sama palvelutaso, kun taas
jollakin toisella alalla samaan tasoon vaaditaan kattava varastoverkosto. Joillekin hyvä
palvelutaso voi tarkoittaa sitä, että tilauksen voi tehdä esimerkiksi ympärivuorokauden, mutta
toimituksen saa vasta seuraavana päivänä. Tällöin keskitetty jakelu voi olla sopiva ratkaisu.
Asiakaspalvelutason ylläpitämiseen kuuluvat, mittareiden määrittämisen lisäksi, jatkuva
seuranta ja analysointi.

4.4 Tutkielman viitekehys
Tutkielman viitekehys johdetaan edellä käsitellyistä teorioista, ottaen huomioon sekä
jakelukanava- että tietojäijestelmärakenne. Viitekehyksen tuloksena on malli, jolla voidaan
luokitella eri jakelukanaville sopivat tietoj äij estelmärakenteet. Viitekehyksen mallilla pyritään
analysoimaan kohdeyrityksen tekemiä ratkaisuja sekä jakelukanavien että tietoj äij estelmien
suhteen. Viitekehyksen on tarkoitus antaa teoreettinen perustelu tehdyille ratkaisuille. Teorioita
täydentämään otetaan huomioon myös varaosakauppaan ja eritoten autojen varaosakauppaan
liittyvät erityispiirteet, joita käsiteltiin edellä.
Jakelukanavarakennetta analysoitaessa otetaan huomioon edellä esitetyt heuristiikat, joita on
käsitelty kappaleessa 2. Heuristiikka on strateginen päättelymalli. Sen avulla käsitellään
aihealueita, joita on vaikea analysoida numeerisesti tai joista ei saada faktatietoa vaan
analysointi

tapahtuu

(kilpailustrategia,

kokemusperusteisesti.

tuotetyyppi,

asiakaskanavavaatimukset)

on

Yritysjohdon

aikaperusteinen

jakelu,

tähän tutkimukseen valittu

viidestä
tuotteen

heuristiikasta
elinkaari

ja

suuremmalla painoarvolla

aikaperusteisuus ja kilpailustrategia. Tutkimuksessa ei kuitenkaan jätetä muita mainittuja
heuristiikan osa-alueita huomiotta. Perusteluita aikaperusteisuuden ja kilpailustrategian
valinnalle voidaan hakea autojen varaosakaupan erityispiirteistä.

Muut heuristiikan

komponentit toimivatkin eräänlaisina selittävinä ja tukevina tekijöinä, analysoitaessa
kohdeyrityksen tapausta viitekehyksen avulla.
Tietoj äij estelmärakennetta analysoitaessa huomioon otetaan luvussa 3 käsitellyt asiat.
Tietoj äij estelmien mallintamisella pyritään löytämään karkea rajaus eri vaihtoehtojen välille,
joiden pohjalta voitaisiin suositella jotain jäijestelmää tiettyyn jakelukanavaan. Pääkriteereinä
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analysoinnissa käytetään järjestelmien arkkitehtuuria ja ulkoistamisastetta. Tietojärjestelmiä
analysoidaan myös samoilla heuristisilla muuttujilla, joilla analysoidaan jakelukanavia.
Käytettäessä samoja analyseintikriteereitä analysoitaessa jakelukanavia ja tietojärjestelmiä
saadaan toisiaan tukeva lopputulos.
Viitekehyksen avulla ei pyritä analysoimaan kaikkia mahdollisia jakelukanavaratkaisuja, vaan
rajaamaan mahdollisuudet lähinnä kohdeyrityksen toimialaan ja kilpailulliseen tilanteeseen
sopivaksi. Tietojärjestelmistä analysoidaan näihin edellä mainittuihin vaihtoehtoihin sopivat.
Analyysi on siis jakelukanavalähtöinen. Analyysi on järkevä suorittaa tältä pohjalta jo senkin
tähden, että kohdeyrityksessä ajallisesti aikaisemmin tehdyt päätökset koskivat nimenomaan
jakelukanavaa.
Kuvassa 4-2 on esitetty kohdeyritykselle mahdollisia jakelukanavia ja tietojärjestelmiä.
Kuvassa on myös luokiteltu mahdolliset jakelukanava- ja tietojärjestelmäkombinaatiot, joiden
avulla suoritetaan jakelukanavalähtöisesti kohdeyrityksen analysointi.
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Jakeluj ärj estelmä
I

Tietoj ärj estelmä

II
DC

A
NDC

B
Verkkosovellus

Toiminnanohjausjärjestelmä

Kuva 4-2 Tutkielman viitekehys

Viitekehyksen jakelukanavanelikentässä on huomioitu neljä kohdeyritykselle mahdollista
jakelukanavaa. Jaottelu on mielekäs jo senkin takia, että kohdeyrityksen toimitusprosessit
käyttävät eri tilanteissa kaikkia nelikentän vaihtoehtoja, kuten myöhemmin analyysiosuudessa
huomataan.

Analyysi jakelukanavarakenteen

komponenttiin,

koska

se

erottaa

suhteen

suoranaisesti

on

pääosin

kohdeyrityksen

fokusoitu
uuden

ja

NDCvanhan

jakelukanavarakenteen. Sijoittelu nelikenttään on tehty aivan mielivaltaisesti.
Tietojäijestelmänelikenttä noudattaa samoja linjoja, kuin jakelukanavanelikenttäkin. Siihen on
otettu mielivaltaisella sijoittelulla neljä todennäköisintä vaihtoehtoa.
Synteesissä on yhdistetty mahdolliset kombinaatiot jakelukanavien ja tietojärjestelmien
suhteen. Kombinaatiot ovat vain suuntaa antavat ja ne olisivat voineet olla toisenlaisetkin.
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Tässä tutkimuksessa keskitytään perustelemaan synteesinelikentän oikean yläkulman eli NDCmallin ja toiminnanohjausjäijestelmän (П/В) yhteensopivuus. Muiden vaihtoehtojen perustelu
ja tutkiminen jätetään jatkotutkimukselle. Voidaan kuitenkin helposti väittää, että esimerkiksi
DC-malli olisi myös yhteensopiva jakelukanava toiminnanohj ausj äij estelmän kanssa. Tätä
voidaan perustella sillä, että NDC-malli edellyttää DC:tä. Samanlainen tilanne on
kohdeyrityksenkin kohdalla. Tässä tutkimuksessa DC on sama kuin EDC (=European
Distribution Center).
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5 CASE W-AUTO OY
5.1 W-Auto-konsernin yritystaustaa
W-Auto-konsemin edeltäjänä toimi jo vuonna 1950 perustettu Auto la Oy. Kyseinen yhtiö
aloitti Volkswagenien maahantuonnin vuonna 1953. Myös Audi siirtyi Autolan edustukseen
vuonna 1972. Kehitykseen oli syynä se, että aiemmin Audista oli tullut Volkswagen AG:n
sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Muutoksia W-Auto Oy:lle koitui omistajan
vaihtumisesta, kun Wihuri Oy myi omistuksensa Kesko Oy:lle.
Tämän jälkeen kehityssuuntana oli aluksi laajentuminen, kun VY-Auto Oy:n tytäryhtiö aloitti
toimintansa Auto-Span Oy:n nimellä. Näin tuotepaletti laajeni käsittämään myös Seat
malliston. VV-Auto konserniin kuuluu siis VV-Auto Oy ja Auto-Span Oy. Vuodet 1990 - 1994
olivat VV-Auto Oy:lle saneerausten aikaa, koska vuonna 1994 luovuttiin MAN-kuormaautojen edustuksesta. Vuona 1990 alkanut omien piirimyyjäliikkeiden karsinta saatiin
päätökseen vuonna 1994. Aikaisemmin VV-Auto Oy:llä oli oma piirimyyjä Suomen
suurimmissa kaupungeissa: Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Lahdessa, Tampereella ja
Vaasassa. Samaan aikaan luovuttiin myös autojen vuokraamiseen keskittyneestä tytäryhtiöstä
Interrent Oy:stä. Luonnollinen seuraamus vuokraustoiminnan lopettamisesta oli leasingtoimintojen myynti vuonna 1995. Jälkimarkkinoinnin puolellakin tehtiin rationalisointeja, kun
autojen varaosien Suomen keskusvarasto lopetettiin. Uudessa toimintamallissa Suomen
varaosat tulevat Ruotsin Södertäljestä.
Näin

W-Auto-konserni

keskittyi

maahantuontiin ja markkinointiin.

toiminnassaan

puhtaasti

edustamiensa

autojen

VV-Auto Oy:n kanssa yhteistyössä toimii laaja

piirimyyjäverkosto, joista osa on erikoistunut VV-Auto Oy:n maahantuomiin merkkeihin, osan
toimiessa useamman merkin jälleenmyyjänä. Osa piirimyyjistä on useamman kuin yhden
pisteen liikkeitä, kuten Stockmann Oyj:n autokaupanryhmän liikkeet pääkaupunkiseudulla.
Kaikki

piirimyyjät

eivät

myy

Audia

tai

Seatia.

Suuressa

osassa

Volkswagen

jälleenmyyntiliikkeistä taijotaan kuitenkin valtuutettua huoltoa myös Audeille. Joillain
piirimyyjäliikkeillä on myös sivuliikkeitä, -myymälöitä ja alimyyjiä, joiden avulla
myyntiverkosto kattaa monipuolisesti koko maan. Huoltoverkostoa täydentää edellä
mainittujen lisäksi sopimuskoijaamot, joilla on maahantuojan ja valmistajan valtuudet toimia

j
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valtuutettuna huoltopisteenä. Suoritettaessa huolto valtuutetussa huollossa, jatkuu takuu
valmistajan ja maahantuojan tarjoamin ehdoin.
W-Auto-konsernin organisaatio on muodostunut kolmen eri automerkin mukaan, jota
täydentää Volkswagen hyötyajoneuvot. Kyseiset osastot huolehtivat oman merkkinsä
markkinoinnista ja edustuksesta päämieheensä nähden. Kukin osasto huolehtii itsenäisesti
tuotepalettiensa koostumuksesta. Kaikkia merkkejä edustaa jälkimarkkinoinnin puolella sama
osasto, jonka tehtävänä on huolehtia autojen varaosien ja lisävarusteiden edustuksesta sekä
toimitusten neuvotteluista tehtaaseen nähden. Lisäksi jälkimarkkinointiosasto kouluttaa
piirimyyjäverkoston huolto- ja koijaamohenkilökuntaa. Koulutuksen ohella ohjaavaa toimintaa
annetaan teknisen neuvonnan muodossa.
Suomessa

W-Auto

Oy:n

edustamien

automerkkien

yhteenlaskettu

markkinaosuus

henkilöautoissa on vaihdellut vuosien aikana noin 10 %:sta hieman alle 20 %:iin. Vuonna 1999
Volkswagen saavutti henkilöautoilla 10,6 %:n markkinaosuuden. Seatilla ja Audilla vastaavat
luvut olivat 2,4 % ja 1,1 %. Hyötyajoneuvoissa ja erityisesti pakettiautoissa Volkswagen on
ollut maassamme vahva tekijä. Välillä Volkswagen ja sen pahin kilpailija Toyota dominoivat
kahdestaan pakettiautomarkkinoita. Viime vuonna Volkswagenilla oli 18,2 % markkinaosuus,
saavuttaen maamme pakettiautorekisteröinneissä toisen sijan. Jälkimarkkinoinnin kilpailullinen
tilanne

on

vuosien

aikana kärsinyt

pahasti

ylihinnoitelluista

tuotteista.

Toisaalta

jälkimarkkinoinnin merkitys on viimeaikaisten ponnistelujen myötä ollut alati kasvamassa
koko organisaation liiketoiminnassa. Näin se alkaa muistuttaa aikaisemmin käsiteltyjä seikkoja
jälkimarkkinoinnin roolista yrityksissä.
Vuonna 1999 W-Auto-konsernin myynti oli 2.4 miljardia markkaa, mistä suurimman osan
muodosti Volkswagen henkilöautot. Hyötyajoneuvojen osuus myynnistä oli 16 %, Audin 15
%, Seatin 9 %, jälkimarkkinoinnin 9 % ja muiden 1 %. W-Auto Oy:n myynti on ollut autoalaa
rankasti ravistelleen laman jälkeen nousujohteinen aina vuodesta 1993, jolloin se sukelsi 823
miljoonaan markkaan. Vuonna 1998 myynti oli 2.2 miljardia markkaa, joten liiketoiminnan
luonne on muuttunut suuresti.
Kuvassa 5-1 kuvataan W-Auto Oy:n myynnin kehitystä viime vuosikymmenellä. W-Auto
Oy:n myynnin koostuessa autojen osalta Volkswagen-henkilö- ja hyötyajoneuvoista ja
Audeista, voidaan todeta, että kaikkien näiden merkkien välillä vallitsee myynnin kehittymisen
samankaltaisuus vuosittain, vaikkakin kaikkien kolmen luvut ovat aivan eri suuruusluokkaa.
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Näin maahantuotujen autojen määrissä on suuret erot verrattaessa vuositasoja toisiinsa.
Kyseinen kehitys on omiaan vaikuttamaan jälkimarkkinoinnin toimenpiteisiin pyrittäessä
hallitsemaan taijonnan ja kysynnän välistä tasapainoa.
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Kuva 5-1 W-Auto Oy: n myynti

Kuvassa 5-2 voidaan nähdä maamme henkilöautojen kokonaismarkkinoiden kehittyminen
viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Verrattaessa kuvan 5-2 pylväitä kuvaan 5-1 voidaan
todeta, että W-Auto Oy:n myynti on kehittynyt kokonaismarkkinoiden kanssa lähes samaa
tahtia. Auto-Span Oy:n kohdalla voidaan todeta, että myynti polki paikoillaan koko 1990-luvun
lamasta ja nousukaudesta piittaamatta. Vasta viimeisenä kahtena vuotena (1998 ja 1999) on
Seat uudistuneen mallistonsa myötä saavuttanut suurta myyntimenestystä. Seat on esimerkiksi
viime vuona kasvattanut myyntiään 44,7 % ja sama tahti alkoi jo vuonna 1998.
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Kuva 5-2 Henkilöautojen kokonaismarkkinat

Kasvaneiden automarkkinoiden myötä myös jälkimarkkinoinnin toiminnan mittakaava on
muuttunut, kun ottaa aikajänteeseen viitisen vuotta. Muutoksen syynä ei toki ole ollut
pelkästään kappalemäärissä tapahtunut muutos, vaan mallistojen laajentuminen. Ennen ei ollut
joka mallista saatavilla lukuisia moottori- ja varusteluvaihtoehtoja. Lisävarustelistan pituus on
kasvanut ihmisten varallisuuden ja vaatimustason noustessa. Näin volyymien ohella myös
nimikemäärät ovat nousseet huimasti lyhyessä ajassa. Nimikkeiden kehitystä voidaan
havainnollistaa viimeisen 40 vuoden ajalta seuraavalla esimerkillä:
1960: 10 000 nimikettä
1994:140 000 nimikettä (keskusvarasto siirtyi Ruotsiin).
1998:196 000 nimikettä
2000: 228 000 nimikettä
Kustannusten ja nimikemäärien kasvujen ohella alaa leimaa varastojen hidas kierto. Automallit
uudistuvat yhä nopeammin, jolloin palvelutason ylläpitäminen vaatii yhä suurempaa määrää
nimikkeitä. Hitaasta kierrosta koko organisaatiossa kuvaa varaosien menekkien jakautuminen
prosentuaalisesti (W-Auto Oy 1998):
•

60 % liikevaihdosta tulee 0,8 %:sta nimikkeistä.

•

90 % liikevaihdosta tulee 5,9 %:sta nimikkeistä.

•

99,9 % liikevaihdosta tulee 49,5 %:sta nimikkeistä.
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Mitä vanhemmaksi auto vanhenee, sitä kalliimpaa on kyseisen mallin osien varastointi. Tiettyjä
poikkeuksia lukuun ottamatta on kysynnän ennustammen alalla hankalaa. Esimerkiksi Suomen
sääolosuhteet vaikuttavat suoraan peltiosien menekkiin.
Vastatakseen paremmin markkinoiden kehittymiseen, W-Auto Oy lähti valmistautumaan
muuttuvaan tilanteeseen jo vuonna 1994, jolloin Suomen keskusvarasto lopetettiin ja W-Auto
Oy rupesi tekemään yhteistyötä Ruotsin maahantuojan kanssa. Kehityskulku sai jatkoa kesällä
1999, jolloin SAP R/3 installoitiin jälkimarkkinoinnin toiminnanohjausjäijestelmäksi. Näin
koko logistinen jäijestelmä koki suuren muutoksen autojen varaosien suhteen, jota tässä
tutkimuksessa pyritään selittämään aiemmin esitettyjen teorioiden pohjalta.

5.2 Svenska Volkswagen AB
Ruotsin maahantuoja Svenska Volkswagen AB, jonka omistaa puoliksi Volkswagen AG ja
Scania AB,

toimii

kuten

W-Auto-konsernikin

eri

tuotemerkkiensä muodostaman

organisaatiorakenteen kautta. Toiminta Ruotsissa on jo pelkästään volyymien puitteissa
mittavampaa kuin Suomessa, mutta Svenska Volkswagenin edustukseen kuuluu konsernin
muitakin merkkejä, kuten Skoda ja Porsche. Porschehan nivoutuu VW-konsemiin
pääjohtajansa, Ferdinand Piëchin suvun Porsche-omistuksen myötä.
Mittakaavaa Ruotsin automarkkinoista antaa Ruotsin 295 151 kappaleen kokonaismarkkinat
vuonna 1999. Kyseisestä luvusta Svenska Volkswagen AB muodostaa henkilöautoilla 67 664
osuuden, yltäen 22,9 %:n markkinaosuuteen. Hyötyajoneuvoissa vastaavat luvut olivat viime
vuonna 27 768 ja 10 250, markkinaosuudella 36 %. Liikevaihtoa kertyi vuonna 1998 yhteensä
noin 10 miljardia Ruotsin kruunua. Kaikki merkit sekä Ruotsissa että Suomessa ovat
päijänneet markkinoilla samansuuntaisesti, lukuun ottamatta Ruotsissa paremmin menestynyttä
Audia.
Toiminnassaan Svenska Volkswagen Ab on Suomen mallista poiketen säilyttänyt ja edelleen
kehittänyt

autojen

vuokraamistoimintoja.

Ruotsissa

maahantuoja

harjoittaa

myös

rahoitustoimintaa tytäryhtiönsä Svenska Volkswagen Finans AB:n kautta. Kyseiseen
toimintaan kuuluu leasing, uusien autojen lainoitus ja vakuutusratkaisut Trygg-Hansavakuutustoimiston kanssa. Rahoitustoiminnassaan Svenska Volkswagen AB rahoittaa omien
merkkiensä lisäksi muitakin automerkkejä.
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5.3 Muutoksen taustaa
Aloite varastojen keskittämiseen ja uuden toiminnanohjausjäijestelmän käyttöönottoon tuli
Volkswagen AG:lta. Perusteluita tehtaan ajattelulle on helppo löytää edellä käsitellyistä
volyymien kasvusta ja mallistojen laajenemisesta, ja sitä kautta nousseista nimikemääristä.
Yksittäiset maahantuojat, kuten Suomi, eivät koko tehtaan näkökulmassa ole kovinkaan suuria
asiakkaita. Tehdas pyrkikin aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että Suomi ja Ruotsi yhdistivät
varastonsa ja toimivat muutenkin yhteistyössä, muodostaen tehtaaseen nähden yhden
suuremman asiakkaan. Samanlaisia kehitysaskeleita on tapahtunut muidenkin maahantuojien
kohdalla. Volkswagen AG:n varaosien keskusvarasto ja jakelukeskus sijaitsee Kasselissa.
Siellä tapahtuu myös valtaosa varaosien tuotannosta. Kasselista kuljetukset lähtevät pääosin
junateitse kohti määränpäätään. 1990-luvun alusta käynnissä ollut jakelukanavan uudistaminen
on koko Euroopassa johtanut siihen, että tällä hetkellä Saksassa toimii 7 jakelukeskusta
palvellen Saksan ja sen lähinaapureiden tarpeita ja 6 jakelukeskusta Saksan ulkopuolella.
Näistä yksi siis sijaitsee Ruotsin Södertäljessä.
Tietojärjestelmien kehittäminen oli sekin alun perin Volkswagen AG:n aloittama hanke, mihin
Ruotsi ja Suomi lähtivät pilottiprojektina mukaan. Vanha järjestelmä, joka sinänsä oli toimiva,
ei olisi pystynyt toimimaan vuosituhannen vaihteen jälkeen. Näin uuden järjestelmän
kehittämiselle oli tarvetta pelkästään toiminnan ylläpitämiseksi, mutta tietysti tämän
mittakaavan projekteissa haetaan muitakin etuja. Tehtaan tavoitteena oli saada koko
jakeluketjun käsittävä, yksi ja sama järjestelmä, mikä on omiaan lisäämään tietoa koko ketjuun,
mutta varsinkin tehtaalle. R/3-järjestelmää lähdettiin aluksi rakentamaan muutamassa Saksan
kaupungissa, kuten Mimchenissä. Ruotsin ja Suomen mukaantulo pilottiprojektiin antoi
tehtaalle mahdollisuuden testata koko järjestelmää muuallakin kuin kotimaassaan Saksassa.
Näiden kokemusten perusteella muidenkin maahantuojien on ollut helpompi tulla mukaan
saman toiminnanohjausjärjestelmän piiriin. Se, että juuri Ruotsi ja Suomi valittiin
pilottiprojektiin selittyy sillä, että Ruotsin maahantuoja on puoliksi Volkswagen AG:n
omistuksessa. Merkityksensä valinnalle antoi myös pohjoismaalaisten edistyksellisyys
tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Ruotsin erityistä asemaa korostaa sekin, että Svenska
Volkswagen AB on sekä maahantuoja että viejä. Ruotsihan on viejämaa muun muassa
Suomeen, mutta eritoten Baltian maihin ja Pietarin alueelle. Näin Ruotsin kautta asioidaan
monella eri kielellä. Tältä pohjalta Ruotsin ja Suomen muodostama pilottiprojekti oli VW
AG:lle erikoisen hyödyllinen.
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Tilaus- ja toimitusprosessit eivät juurikaan ole muuttuneet, mutta maahantuojan osuus
prosessissa on pienentynyt piirimyyjäliikkeiden pystyessä nyt itse tilaamaan suoraan. Tässä
tutkimuksessa ei syvennytä itse tilaus- ja toimitusprosesseihin, muuta kuin niiltä osin, kun
niiden kuvaus auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin.
Seuraavaksi tutkimuksessa siirrytään tarkastelemaan kokonaisanalyysiä. Analyysi aloitetaan
viitekehyksen

mukaisesti

jakelukanavarakenteesta.

Sen

jälkeen

analysoidaan

tietoj äij estelmäratkaisut.

5.4 Jakelukanava-analyysi
Vuonna 1994 Pohjoismaiden osalta keskitetty varaosien keskusvarasto muutti jakelukanavaa
radikaalisti, varsinkin Suomen osalta. Sinänsä on virheellistä puhua Pohjoismaiden
jakelukeskuksesta - NDCrstä, koska alkuperäisistä suunnitelmista huolimatta sekä Noija että
Tanska jättäytyivät Södertäljen jakelukeskuksen ulkopuolelle. Noija perusteli pitäytymistään
vanhassa maakohtaisessa keskusvarastossa hanakalilla liikenneyhteyksillä Tanska puolestaan
selvitti Kasselin maantieteellisen läheisyyden olevan heille merkittävä lisäetu, jonka vuoksi
heidän ei olisi kannattavaa lähteä yhteistoimintaan muiden Pohjoismaiden kanssa. Sen sijaan
Suomen ja Ruotsin lisäksi Baltian maat ovat keskittäneet varaosavarastonsa Södertäljen
jakelukeskukseen. Baltian maiden liittymistä hankkeeseen on helppo perustella heidän
taloutensa heikolla tilalla, koska Neuvostoliiton jäljiltä kaikkien Baltian maiden talous ja sitä
myötä autokanta olivat rappiolla. Autokanta edusti Neuvostoliiton oman autotuotannon
tuotteita ja länsimainen auto edusti lähinnä poikkeusta. Jotta liiketoiminnalle olisi järkevät
mittasuhteet, toimintansa aloittanut Saksa-Auto (Viron VW-maahantuoja), liittyi Södertäljen
keskusvaraston asiakaskuntaan.
Södertäljen keskusvaraston kautta saatavia mittakaavaetuja lisää entisestään se, että Ruotsin
maahantuoja edustaa myös Skodaa ja Porschea. Skodan kuuluessa VW-konsemiin, se käyttää
pitkälti samoja osia kuin VW, Audi ja Seat. VW-konsemin tuotannossa on kustannusten
hillitsemiseksi yleistynyt samojen pohjalevyjen, moottoreiden ja muiden teknisten ratkaisujen
laaja hyväksikäyttö kaikkien mallien suhteen. Södertäljen mittakaavasta kertoo se, että NDC:n
sortimentissa on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 235 000 nimikettä.
Alku NDC:n toiminnalle oli hankala, koska Eurooppaa vaivasi syvä taloudellinen taantuma,
joka Suomessa oli syventynyt lamaksi. Kuvat 5-1 ja 5-2 kuvastavat hyvin sitä tilannetta, jota
meillä Suomessa elettiin autokaupan parissa 1990-luvun puolivälin molemmin puolin.
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Toiminnan mittakaava kutistui

huomattavasti,

niin uusien

autojen,

kuin myöskin

varaosatoimitusten suhteen. Ongelmia yhteistyölle aiheutti edelleen Suomen ja Ruotsin hyvin
erilainen autokanta, koska Suomessa dieselautoja oli huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa,
mikä ilmeni nimikkeistöjen puutteissa Södertäljessä. Samansuuntaisia ongelmia aiheutti
maidemme erilainen autoverotus, koska Suomessa oli vielä 1990-luvun vaihteessa suosiossa
suuremmat henkilöautot, joissa oli kuitenkin pienet bensiinimoottorit. Kyseisiä moottoreita ei
kuitenkaan ollut Ruotsin maahantuojan valikoimissa vastaaviin automalleihin. Edelliset
esimerkit merkitsivät suuria jälkitoimituksia suoraan Saksasta.
Seuraavassa kuvataan vanha hajautettu jakelukanava ja myöhemmin uusi keskitetty
jakelukanava. Tarkoituksena on pääpiirteittään kuvata kanavia, siltä osin kuin se on
välttämätöntä analyysille.

5.4.1 Vanha hajautettu jakelukanava

Vuoteen 1994 saakka W-Auto Oy:n autojen varaosien jakelukanavarakenne oli hajautettu ja
moniportainen. Suomessa oli oma varaosien keskusvarasto ja se sijaitsi Helsingin
Herttoniemessä. Toimitukset Suomeen hoidettiin rekkakuljetuksilla suoraan Saksasta. Rekat
kulkivat Ruotsin kautta ja tulivat Ruotsin-lautoilla suoraan Helsinkiin. Vanhan järjestelmän
aikana toimituksia ei pakattu piirimyyjäkohtaisiin pakkauksiin, vaan ne tulivat suurena
massana, joka sitten purettiin Herttoniemessä pienempiin piirimyyjäkohtaisiin pakkauksiin.
Tilauksensa piirimyyjät tekivät maahantuojalle puhelimitse tai faksilla. Maahantuonnissa
tilaukset syötettiin käsin tietojärjestelmään. Minkäänlaista online-järjestelmää ei siis ollut, josta
piirimyyjä olisi nähnyt keskusvaraston tai Kasselin varastosaldoja. Jokaisella piirimyyjällä oli
itsellään nykyistä korkeammat varastosaldot, joten tiettyjen nimikkeiden suhteen palvelutaso
oli korkea, tosin korkeita kustannuksia vastaan. Mikäli piirimyyjä teki niin sanotun
kiiretilauksen, niin se hoidettiin TNT-kuljetuksena suoraan Kasselista piirimyyjälle.
Vanhan jakelukanavan aikana W-Auto Oy omisti muun muassa pääkaupunkiseudun
piirimyyjäliikkeet, joiden jakelua hoidettiin erillisillä jakeluautoilla. Muut kuljetukset ostettiin
ulkopuolisilta kuljetusliikkeiltä. Näin varsinkin maantieteellisesti W-Auto Oy:tä lähellä
olevien piirimyyjien palvelutaso oli tiettyjen varaosien kohdalla todella korkea. Tämä päti
tietenkin korkean kierron omaaviin standardiosiin, joita tilattiin säännöllisesti ja joita löytyi
lähes poikkeuksetta maahantuojan varastosta.

Å
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5.4.2 Uusi keskitetty jakelukanava

Uudessa keskitetyssä jakelukanavassa on yhdistetty Ruotsin kanssa sekä varastointitoiminnot
että kuljetukset. Kuljetukset lähtevät Saksasta junalla Ruotsiin yhdistettyinä kuljetuksina.
Pakkaukset pakataan piirimyyjäkohtaisiin paketteihin, joten Suomen Turkuun saapuessaan ne
on helppo lastata jatkokuljetukseen. Södertäljessä ennen kello 16:sta vastaanotetut tilaukset
toimitetaan yliyöntoimituksina Etelä-Suomen piirimyyjille seuraavan päivän aikana ja Pohjois
suomeen kuljetukset toimitetaan seuraavan päivän aikana.
Ruotsiin

keskitetyn

varaston

ohella

lähdettiin

hakemaan

kustannusetuja

vahvalla

kumppanuudella kuljetusliikkeen kanssa. Selvitysten jälkeen Scansped Oy (nykyisin SchenkerBTL) ja sen tytäryhtiö Kiitolinja Oy saivat hoitaakseen kuljetusten suunnittelun ja toteutuksen.
Kiitolinjan laajalla kotimaan kuljetusverkostolla lähetykset kulkeutuvat nopeasti perille. Samaa
jakelutietä saadaan palautuvat pakkaushäkit ja palautukset vaivattomasti takaisin Turkuun ja
sitä kautta Södertäljeen. Kyseinen kuljetusliike on markkinajohtaja kummassakin maassa, joten
kuljetukset saadaan nopeasti hoidettua vaikkapa ruotsalaiselta piirimyyjältä suomalaiselle
kollegalle. Kiiretoimitukset hoidetaan edelleen piirimyyjälle lentorahtina suoraan Saksasta
TNT-kuljetuksina. Koska kuljetukset kestävät Ruotsista kauemmin, on TNT-pikarahtien osuus
kasvanut varsinkin Pohjois-Suomen piirimyyjien keskuudessa. Volyymien ollessa kuitenkin
vahvasti Etelä-Suomessa, kannattaa uusi keskitetty rakenne. Volyymeistä pääkaupunkiseutu,
Turku ja Tampere muodostavat yli 40 %.
Kuvassa 5-3 kuvataan kohdeyrityksen keskitetty jakelukanava. Kuvassa tummemmalla sävyllä
on väijätty logistisen ylävirran toiminnot, joihin kuuluu tehtaat, alihankkijat ja Kasselin
jakelukeskus. Vaaleammalla sävyllä kuvataan logistista alavirtaa, johon kuuluu Södertäljen
Pohjoismaiden jakelukeskus ja piirimyyjät (PM), joilla on omat varmuusvarastonsa. Kuviossa
*DC tarkoittaa jotakin toista jakelukeskusta, joita siis Volkswagenin koko jakelukanavassa on
Södertäljen lisäksi viisi kappaletta. Logistisesta ylävirrasta todetaan vain sen verran, että VW
AG on karsinut lukumäärällisesti tavarantoimittajiaan. Se on määrittänyt toimittajansa
strategisiin ja tukitoimittajiin. Varastoja on karsittuja niiden yksittäiskokoa on kasvatettu. Näin
VW on jo 1990-luvun alusta saakka mukauttanut pitkäjänteisesti varaosien jakelukanavaa
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
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Kuva 5-3 Kohdeyrityksen jakelukanava

Vaaleammalla sävyllä värjätyn alueen konkreettisia hyötyjä käsitellään seuraavaksi
perinteisillä logistisilla mittareilla (W-Auto Oy):
•

Toimitusaika puoliintui uuden rakenteen myötä. Eli NDC:n
toimitusvarmuuden myötä lähes kaikki nimikkeet 24 h:n toimitusajan
päässä. Ennen Saksasta tulleiden lähetysten toimitusaika oli 48 h.
Vanhassa järjestelmässä keskusvaraston nimikkeitä ei ollut niin
paljon, joten usein jouduttiin turvautumaan toimituksiin suoraan
Saksasta.

•

Palveluaste nousi uuden rakenteen myötä 90 %:sta 92 - 96 %:iin
riippuen tehtaan toimituskyvystä. Tehtaan palveluaste suhteessa
Ruotsin jakelukeskukseen on vaihdellut vuodesta 1994 alkaen 83 94 %:n välillä. TNT-toimitusten palveluaste on vaihdellut 66-100
%:n välillä tehtaan tuotannosta riippuen.

•

Kustannukset ovat alentuneet, kun aikaisemman rakenteen aikana
aiheutuneet varastointi- ja työvoimakustannukset ja pääomansitoutumisen kustannukset ovat vaihtuneet Volkswagen Sverigelle
maksettavaan logistiikkakuluun. Yhteensä kustannukset ovat
alentuneet noin 15 %:lla vanhaan rakenteeseen verrattuna.
Lisäsäästöjä on saatu kotimaan kuljetusten uudelleenorganisoinnista.

•

Nimikkeiden määrä on kaksinkertaistunut 28 000:sta 60 000:een,
tosin samanaikaisesti käynnissä on ollut yleinen nimikkeiden kasvu
mallistojen laajentuessa. Tosiasia on kuitenkin se, että vanhalla
jakelukanavalla yleinen nimikkeiden määrän nousu olisi aiheuttanut
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kohtuuttomat kustannukset, mikäli palvelutaso olisi haluttu säilyttää
entisenlaisena.
•
•

Asiakastyytyväisyys on alun toimitusvaikeuksien jälkeen noussut
muutamalla prosenttiyksiköllä.
Palvelun laadun kehittyminen on kautta koko jakelukanavan
ilmennyt nopeampana toimintana ja parempana informaationa.
Samalla parantunut kustannusrakenne on mahdollistanut toiminnan
kehittämisen muualla, esimerkiksi palkkaamalla lisää työvoimaa
huoltoon ja koijaamoon.

Piirimyyjillä kehitys on kulkenut maahantuojan kanssa samansuuntaisesti, josta lyhyesti
seuraavassa:
•

Varastot ovat hieman kasvaneet uuden jakelukanavan myötä, tosin
trendiin on vaikuttanut edellä mainittu yleinen nimikemäärän kasvu.

•

Kustannukset ovat alentuneet tehostuneen kuljetuskapasiteetin
käytön myötä. Samalla piirimyyjien varastointikustannukset ovat
alentuneet nimikemäärän kasvusta huolimatta, koska piirimyyjät
voivat pitää varastoissaan nopeasti kiertäviä ja suhteellisen edullisia
varaosia. Maantieteellisesti kauempana oleva uusi keskusvarasto on
kuitenkin ajallisesti riittävän lähellä, jotta tarvittavat varaosat saadaan
tarpeeksi nopeasti yliyönkuljetuksin seuraavalle päivälle. Näin
hitaammin kiertävät ja kalliimmat osat saadaan nopeasti omaa
varastoa rasittamatta NDC:stä. Vanhan rakenteen mukaisesti TNTtoimituksilla voidaan paikata NDC:n ja piirimyyjän oman
varmuusvaraston puutteita.

•

Palvelutaso on noussut yhteneväisesti maahantuojan kanssa, ollen
tällä hetkellä hieman yli 92 %.

Konkreettisten numeeristen hyötyjen lisäksi koko jakeluketju on hyötynyt päällekkäisyyksien
poistuttua. Kanavassa on selkeät roolijaot, jolloin jokainen pystyy keskittymään omaan
liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen. Pääoman vapautuessa varastoista, on piirimyyjillä ollut
mahdollisuus parantaa toimintaansa muulla tavalla,
korjaamotoimintaansa. Viime vuosien

kuten esimerkiksi kehittämällä

aikana piirimyyjäliikkeet ovatkin kasvattaneet

kapasiteettiaan korjaamoissa. Samalla varaosien keskittäminen on antanut mahdollisuuden
nopeampaan reagointiin olosuhteiden äkillisesti muuttuessa. Seuraavassa kappaleessa
syvennytään tarkemmin kohdeyrityksen tietojärjestelmärakenteeseen ja sen kehitysvaiheisiin.
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5.5 Tietojärjestelmäanalyysi
Kohdeyrityksen tietojäijestelmäanalyysissä ei niinkään keskitytä vanhan ja uuden järjestelmän
eroavaisuuksien kuvaamiseen, vaan selvittämään niitä syitä minkä takia järjestelmä vaihdettiin,
miten se hankittiin ja mitä hyötyjä uudella järjestelmällä voidaan saavuttaa.
Vanha järjestelmä ei ollut yhtä laajassa käytössä kuin mitä SAP R/3. Edes Suomessa
järjestelmä ei ollut käytössä jokaisessa piirimyyjäliikkeessä, vaan viestintä maahantuojan ja
piirimyyjäliikkeen välillä tapahtui puhelimitse tai faksilla. Ainoastaan niin sanotut
viikko tilaukset tulivat maahantuontiin konekielisinä. Vanhalla järjestelmällä pirimyyjä ei
voinut nähdä Södertäljen eikä Kasselin varastotilannetta, vaan joutui aina turvautumaan
maahantuojaan, joka teki varastokyselyn kummastakin paikasta
Uuteen järjestelmään siirtymiseen vaikutti aiemmin mainitut vuosituhannen vaihteen vanhalle
järjestelmälle aiheuttamat ongelmat. Sama tilanne päti monessa muussakin maassa, joten VW
AG näki mahdollisuuden vaikuttaa kerralla koko jakelukanavaansa, jotta saataisiin yksi ja sama
standardi järjestelmä. Näin ET-Europaksi nimetty tietojärjestelmäprojekti sai alkunsa.
Tavoitteena oli saada uniformaali järjestelmä koko Eurooppaan. Jotta järjestelmän avulla
saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, tuli siitä tehdä standardi koko Eurooppaan.
Järjestelmän räätälöinti maakohtaisesti alistettiin erilliselle projektin johdolle, jotta vältyttäisiin
ylimääräisiltä maakohtaisilta sovelluksilta.
Projektin alkuun saattaminen W-Auto Oy:ssä merkitsi suurinta tietojärjestelmäponnistelua
kautta historian. Suomen ja Ruotsin osuus koko ET-Europa-projektissa oli merkittävä, koska
kuten aiemmin mainittiin niin uusi toiminnanohjausj ärjestelmä installoitiin muuallakin
Euroopassa Suomen ja Ruotsin saavutusten pohjalta.

5.5.1 W-Auto Oy:n tietojärjestelmähankintastrategia

Kappaleessa 3.3 kuvattiin tietojärjestelmien hankintastrategiaa, jonka perusteella W-Auto
Oy:n hankkima järjestelmä on lähinnä räätälöity standardisovellus, johon on lisätty tiettyjä
erityistarpeita varten lisäominaisuuksia. Kuvan 3-3 mukaisesti kyseiselle järjestelmälle
asetettaviin vaatimuksiin liittyvä riski ja tietojärjestelmän erikoisvaatimukset ovat keskivertoa.
Kuvan

3-4

mukaisesti

ohjelmistosopimus

tehokkain

hankintastrategia

j ärj estelmäsuunnittelij oilta.

kyseiselle

Sovelluksen

sovellukselle

toimeenpanossa

on

joudutaan

mahdollisesti käyttämään ulkopuolisia resursseja. Näin kohdeyrityksessä meneteltiinkin. Tässä
vaiheessa kohdeyrityksen sijasta voitaisiin käyttää kohdejakelukanavaa, koska hankinta oli
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koko jakelukanavalle yhteinen. Ulkopuolisina resursseina projektissa käytettiin Andersen
Consultingm R/3-asiantuntijoita ja VW AG:n tietojärjestelmäyritystä Gedasta. Konsulttien
kanssa yhteistyötä tekivät organisaation omat ohjelmistosuunnittelijat ja jälkimarkkinoinnin
henkilökunta. Näin järjestelmä saatiin huomioimaan paremmin päivittäiset rutiinit ja
harvinaiset poikkeukset, jotka olisivat ilman lopullista käyttäjäkuntaa jääneet mahdollisesti
huomiotta. On selvää, että kyseinen toimintamalli vaatii organisaatiolta paljon venymiskykyä,
kun osa henkilökunnasta hoitaa omien tehtävien ohella tietojärjestelmähankkeen läpiviemistä.
Tehokas projektin läpivienti vaatiikin säännöllistä raportointia, tapaamisia ja eräpäiviä
annettujen tehtävien suorittamiseksi. Näin eritasoisella osaamisella ja lähtökohdilla tehtävää
suorittava projektiryhmä saadaan toimimaan tehokkaasti.

5.5.2 W-Auto Oy:n tietojärjestelmärakenne

Kappaleen 3.5 mukaisesti luokiteltuna kohdeyrityksiä jälkimarkkinoinnin tietojärjestelmä
edustaa osittain ulkoistettua järjestelmää. Arkkitehtuuriltaan järjestelmä on hajautettu.
Hajauttaminen on tehty monella tasolla, koska järjestelmän ”pääkone” on Kasselissa ja siihen
ovat palvelin/työasema-tyyppisesti yhteydessä niin Ruotsi kuin Suomikin. Suomen piirimyyjät
ovat samantyyppisesti yhteydessä W-Auto Oy:n kanssa. Piirimyyjillä on samanlainen yhteys
myös Södertäljeen. Arkkitehtuuri on yleinen markkinoilla olevissa toiminnanohjausjärjestelmissä. Kyseisellä arkkitehtuurilla saadaan maksimaalisesti hyöty irti muun muassa
tietojärjestelmien keskittämisestä. Esimerkiksi järjestelmän päivitykset hoituvat tehokkaasti
tiedon ollessa fyysisesti yhdessä paikkaa. Samalla kustannukset saadaan pidettyä alhaisina, kun
kaikkea ei tarvitse yksin kehittää, omistaa ja ylläpitää.
Kyseinen arkkitehtuuri antaa myös mahdollisuuden joustavalla tavalla yhdistää muitakin
sovelluksia

yhteistoimintaan

kuten

laskutuksensovellukset.

Kohdeyrityksen

uusi

toiminnanohjausjärjestelmä sallii laajan jatkokehittämisen, johon kuuluu integroiduille
toiminnanohjausjärjestelmille tyypillisesti samaan ohjelmaan pohjautuvat laskutuksen ja
kuljetusten hallinnan sovellukset. Lisähaasteen tietojärjestelmille antaa yhä enenevässä määrin
kasvava internetin käyttö liiketoiminnassa. Intemetpohjaiset sovellukset ovat tulevaisuudessa
yhä tärkeimpiä. Tähän haasteeseen SAP AG on pyrkinyt kehityksessään vastaamaan, jotta
esimerkiksi

R/3

pystyy

käyttämään

hyväkseen

intemetratkaisuj a.

Tietojärjestelmän

ulkoistaminen on antanut mahdollisuuden keskittää tietojärjestelmäosaamista, ja näin on saatu
koko

jakelukanavassa

kustannusetuja.

Teorian

yhteydessä

käsitelty

jakelukanavan

ulkoistamisen heikkouksista ja erityisesti siihen sisältyvä riski, ei ole kovinkaan suuri
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kohdeyrityksen tapauksessa. Kohdeyritys on kuitenkin Suomen ainoa kyseessä olevan
jakelukanavan edustamien merkkien maahantuoja, joten ketjussa vallitsee syvä integraatio.

5.6 Heuristinen analyysi
Heuristisella analyysillä pyritään perustelemaan keskitetyn jakelukanavan ja integroidun
toiminnanohj ausj äij estelmän

yhteensopivuutta.

T ietoj äij estelmärakenteen

arkkitehtuuri

keskitetyssä jakelukanavassa pyritään perustelemaan hajautetuksi ja keskitetyksi. Aluksi
analysoidaan

j akelukanavaratkaisu

tietojärjestelmäratkaisusta.

heuristisesti,

Jakelukanavaa

mille

käsitellään

haetaan
laajemmin

tukea

tehdystä

kahden

valitun

pääheuristiikan avulla, jonka jälkeen tuetaan analyysiä muilla heuristisilla työkaluilla.

5.6.1 Kilpailustrategia-analyysi

Esitetyistä

kolmesta

asiakaspalvelustrategia.

vaihtoehdosta
Strategiaa

kohdeyrityksen

voidaan

perustella

kilpailustrategiana

esitetyllä

asiakaspalvelu-

on
ja

varaosakaupan teoriaosuudella. Kyseinen strategia varmistaa koko valikoiman saatavuuden ja
joustavuuden asiakkaan tilausten muuttuessa. Valmistuspolitiikkana strategia käyttää MTSpolitiikkaa ja vaatii tuekseen monikerroksisen ja hajautetun jakelukanavan, jotta ketju voisi
joustavasti ja nopeasti vastata asiakkaan tarpeisiin. Kyseisessä strategiassa hallinto on
hajautettu, niin kuin myös myynti ja markkinointi.
Kuvion 5-3 mukaan kohdeyrityksen jakelukanava on moniportainen jakelukanava. Tosin se ei
ole puhtaasti keskitetty eikä hajautettu järjestelmä, koska piirimyyjillä on omia varastojaan.
Syntynyttä rakennetta tukee esitetyt argumentit siitä, että eri varaosaryhmät vaativat erilaisen
jakelukanavan. On itsestään selvää, että piirimyyjillä on oltava joitain koijausosia heti omassa
varastossa. Näiden osien varastokierto on korkea ja niiden hinta on alhainen. Södertäljen
jakelukeskusta voidaan kuitenkin perustella sillä, että valtaosa varaosista on kustannuksiltaan,
ja ennen kaikkea halutulla palvelutasolla, järkevää varastoida Södertäljeen. Asia ilmeni muun
muassa aiemmin esitetystä liikevaihdon ja nimikemäärän suhdeluvusta. Näin ollen eri
nimikeryhmien jakelukanavien eriyttäminen suoriin, Södertäljeen keskitettyihin ja piirimyyjien
varastoissa oleviin on perusteltua. Kohdeyrityksen jakelukanavassa myynti ja hallinto on
hajautettu, mikä tukee asiakaspalvelustrategiaa.
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5.6.2 Aikaperusteisuus

Toisena heuristiikkana käytetään aikaperusteisuutta, joka edellyttää rakennemuutoksia
jakelukanavassa. Aiemmin kappaleessa 2.4 kuvattiin rakennemuutoksen viisi vaihetta, joiden
perusteella jakelukanavasta saadaan paremmin aikaperusteisuutta hyväksikäyttävä. Kyseiset
vaiheet käsittivät tuotannon, materiaalihallinnon, jakelun, hallinnon ja myynnin uudelleen
organisoinnin.
Tuotanto ja materiaalihallinto kuuluvat logistiseen ylävirtaan ja VW:n hoitamiin toimiin
varaosien jakelukanavassa. Tuotantoa VW-konsemi on keskittänyt voimakkaasti VW:n osalta
Kasseliin, Audin osalta Ingolstadtiin, Seatin osalta Martorelliin ja Skodan osalta Miada
Boleslaviin. Kyseiset paikat toimivat edustamiensa merkkien varaosaj akelukeskuksina. Tosin
kaikkien merkkien yhteiset osat tulevat Kasselista. Joitain osia, kuten suuria peltiosia, tuotetaan
suoraan autotehtailla, joita on lähes kaikilla mantereilla. VW on erikoistunut parhaillaan
myynnissä olevien mallien varaosien tuotantoon, ulkoistaen alihankkijoille jo myynnistä
poistuneiden mallien varaosien tuotannon. Näin tuotantoon saadaan mittakaavaetuja ja toisaalta
alihankkijatkin voivat erikoistua ja saavuttaa mittakaavaetuja. Materiaalihallintoa käsiteltiin
aiemmin ja siinä VW on tehnyt kehitystyötä jo vuosikymmenen ajan. Autojen ollessa kautta
koko merkkikiijon yleisiltä ratkaisuiltaan (pohjalevyt ja moottorit) samanlaisia, on niiden
varaosien tuotanto ja alihankinta helpottunut. Joustavampi tuotanto, johon VW on tähdännyt,
antaa mahdollisuuden myöhäistää tuotantoa aktuaaliseen menekkiin.
Jakelussa varastojen määrä on vähentynyt ja keskittynyt. Näin on tapahtunut koko
jakeluketjussa. W-Auto Oy:n oman keskusvaraston lopettaminen ja yhteistyö Ruotsin
maahantuojan kanssa tukee aikaperusteisuutta. Ennen kotimaassa oli saatavilla suppea määrä
nimikkeitä. Pohjois-Suomelle ne olivat kuitenkin ajallisesti päivämatkan päässä. Nyt lähes
samalla aikajänteellä on saatavilla noin kaksinkertainen määrä nimikkeitä, kustannuksiltaan
kaikille edullisemmin.
Fyysiseen jakeluun on kohdeyrityksessä kiinnitetty huomiota organisoimalla kuljetukset
uudestaan. Muutos koskee kuljetuksia Saksasta ja Ruotsista Suomeen. Myös kotimaan
kuljetukset on keskitetty yhdelle kuljetusliikkeelle, jonka kanssa tehdään aktiivisesti
yhteistyötä, jotta palvelua voidaan edelleen kehittää. Samalla nopeat TNT-toimitukset, joko
Södertäljestä tai suoraan Saksasta tuovat NDC:stä puuttuvat nimikkeet nopeasti piirimyyjille.
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Hallinnon, myynnin ja markkinoinnin keskittämistä ei ole kohdeyrityksessä lähdetty
toteuttamaan. Tätä tukee teoriaosuudessa käsitelty väite siitä, että sen avulla saatavat edut eivät
välttämättä tue aikaperusteisuutta.

5.6.3 Analyysiä tukeva heuristiikka

Tuotetyyppi voi esitetyn teorian mukaan olla joko funktionaalinen tai innovatiivinen. Jako
määrää sopivaksi jakelukanavaksi vaihtoehtoisesti joko tehokkaan kanavan funktionaalisille
tuotteille

tai

reagoivan

kanavan

innovatiivisille

tuotteille.

Autojen

varaosat

ovat

funktionaalinen tuote. Tällöin jakelukanavan on oltava tehokas. Tehokas jakelukanava saadaan
keskittämällä varastot ja saattamalla tuotanto mahdollisimman tehokkaaksi. Valmistuksen
käyttöasteen on oltava korkea ja tuotantoerien pitkiä. Tätä tukee VW:n tuotantolaitosten
karsiminen ja tehtaiden yksikkökoon kasvattaminen. Varastointitoimien suhteen tehdyt
toimenpiteet tukevat tehokasta jakelukanavaa.
Tuotteen elinkaari on saavuttanut alalla viidestä vaihtoehdostaan taantuman, jolloin
jakelukanavan on oltava rakenteeltaan keskitettyjä kustannuksiltaan mahdollisimman tehokas.
Uudet innovaatiot, kuten sivuturvaverhot, ovat hinnaltaan kalliita ja varastokierroltaan alhaisia.
Tällöin suoratoimitukset tehtaalta ovat tehokas ratkaisu. Taantuvaan elinkaaren vaiheeseen
kuuluukin aktiivinen uusien jakelumallien hakeminen ja niiden yhdistely. Volkswagen on ollut
kuluvana vuonna 50 vuotta Suomen markkinoilla. Periaatteessa jakelukanavan tulisi pystyä
toimittamaan markkinoilla 1950-luvulta lähtien olleiden autojen varaosia. Tosiasiassa kaikkein
vanhimpia varaosia ei kuitenkaan ole saatavissa. Vaikka aikajänne kohdeyrityksen uusimpien
ja vanhimpien nimikkeiden välillä tällä hetkellä on puoli vuosisataa, niin peruslähtökohdiltaan
autojen varaosat ovat taantuvassa vaiheessa. Näin ollen kyseinen heuristiikka tukee
kohdeyrityksen valintoja.
Asiakkaan kanavavaatimukset ovat autojen varaosien suhteen keskimääräiset, jolloin kyseisen
heuristiikan mukaan jakelukanavan on oltava keskitetty ja siitä on pyrittävä poistamaan
kerroksia. Jakelussa kanavaatimukset edellyttävät aikaperusteisuutta. Kyseisen heuristiikan
mukaan asiakkaat ovat kohdeyrityksen tapauksessa palvelun hakijoita, joille on tärkeää ennen
kaikkea palvelun laatu, ei niinkään varaosien välitön hyllystä löytyminen. Asiakas arvostaa
tarkan toimitusajan ilmoittamista, jolloin hän voi suunnitella oman toimintansa paremmin.
Joidenkin osien suhteen on kuitenkin suoriuduttava nopeasti toimituksesta, jota tukee edellä
mainittu

tuotteiden

suhteen

tapahtuva jakelukanavan

eriyttäminen.

Kohdeyrityksen
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markkinoimia autoja on muun muassa laajalti hälytysajokäytössä, jolloin huollon on
tapahduttava viiveettä. Näin ollen myös suoratoimitusten ja piirimyyjien varastojen
olemassaolo on perusteltua. Teoria tukee siis kohdeyritystä.
Jakelukanavan keskittäminen autojen varaosajakelussa on perusteellisesti todistettu Fordin
osalta Inkiläisen (1998) taholta. Fordin tapauksessa saavutetut hyödyt olivat samansuuntaisia
kuin tarkasteltavassa kohdeyrityksessä. Ainoan heuristisen poikkeavuuden Inkiläinen havaitsi
asiakaspalvelustrategian

yhteydessä,

mutta kuten

aiemmin

todettiin,

kohdeyrityksen

piirimyyjien varmuusvarastot kaventavat kyseistä eroavuutta.

5.6.4 Tietojärjestelmän tuki heuristisille muuttujille

Kohdeyrityksen installoima jälkimarkkinoinnin toiminnanohjausjärjestelmä on ulkoistettu
fyysisesti Kasseliin. Tämä tarkoittaa järjestelmän arkkitehtuurilta hajautettua rakennetta,
jolloin sekä W-Auto Oy että sen piirimyyjät ovat palvelin/työasema-suhteessa Kasselin
pääkoneeseen. Sama järjestelmä on koko Euroopassa VW:n jakelukanavassa.
Kyseinen järjestelmä antaa muunlaisiin tietojärjestelmiin logistisia etuja. Näitä etuja ovat
ennen kaikkea läpinäkyvyys koko jakelukanavassa, mikä tukee niin materiaalihallintoa,
tuotantoa, jakelua kuin myös asiakaspalvelua piirimyyjäliikkeessä. Valittu arkkitehtuuri antaa
suuria mittakaavaetuja, koska jos ajatellaan koko järjestelmää Euroopan laajuisesti, niin sen
käyttö- ja kehityskustannukset voidaan pitää näin alhaisemmalla tasolla. Mikäli tilanne
arkkitehtuurin osalta olisi keskitetty, ei vastaavia hyötyjä saataisi. Samalla läpinäkyvyys
ketjussa

heikkenisi.

Toiminnanohjausjärjestelmille

olennainen

prosessien

uudelleen

organisoiminen ja standardointi jäisi keskitetyssä arkkitehtuurissa varmasti vähemmälle
huomiolle.

Tällä

olisi

kerrannaisvaikutuksia

koko

jakelukanavaan,

alkaen

jo

materiaalihallinnosta. Valitun toiminnanohjausjärjestelmän vahvuuksiin kuuluu myös muiden
sovellusten helppo yhteiskäyttö, jolloin koko tietojärjestelmän hyväksikäyttö monipuolistuu.
Näin informaation välittyminen pelkistyy ja inhimillisten virheiden todennäköisyys pienenee.
Selvänä

etuna

voidaan

jatkohyödyntäminen

on

myös
laajaa.

pitää
Tällä

R/3-sovelluksen
hetkellä

monipuolisuutta,

R/3-sovellus

on

käytössä

jonka
vain

jälkimarkkinoinnissa, mutta sen installoinnilla muuhun toimintaan voitaisiin saada vielä
suuremmat synergiahyödyt. Seuraavassa tutkitaan kuinka valitut heuristiikat saavat tukea
tietojärjestelmien osalta.
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Kilpailustrategia kohdeyrityksessä on kolmesta vaihtoehdostaan asiakaspalvelustrategia,
jolloin kanavan tulisi olla hajautettu ja moniportainen. Tämä taas kokonaiskustannusanalyysin
mukaisesti lisää kustannuksia. Kanavaa voidaan asiakaspalvelun kärsimättä keskittää
tietojäijestelmien avulla. Perusteluina voidaan esittää aiemmin käsitelty jakelukanavan
läpinäkyvyys ja sen avulla saavutettava joustavuus ja asiakaspalvelun kohoaminen muun
muassa

toimitusvarmuuden

muodossa.

Toimitusvarmuuteen

voidaan

paremmilla ja

tehokkaammilla tietojärjestelmillä vaikuttaa, koska esimerkiksi kohdeyrityksen tapauksessa
piirimyyjä näkee päätteeltään välittömästi koko Suomen varastotilanteen, sekä Ruotsin
jakelukeskuksen ja ruotsalaisten piirimyyjien tilanteen. Näin hän pystyy lupaamaan tarkasti
milloin asiakkaan tarvitsema varaosa on asiakkaalla. Hyötyä saadaan myös tuotannon
optimoinnissa, koska reaaliaikaisen ja oikean myyntitiedon valossa tehdas pystyy paremmin
vastaamaan kysyntään, joka tukee asiakaspalvelustrategian vaatimaa MTS-tuotantopolitiikka.
Aikaperusteisen jakelun hyödyt ovat aivan samanlaiset kuin asiakaspalvelunstrategian
kohdalla.

Käsitellyt jakelukanavan

uudelleenorganisoimista,

joka

rakennemuutosten

tukee

vaiheet

menestyksellistä

korostavat

prosessien

toiminnanohj ausj äij estelmien

installoimia. Aikaperusteinen jakelu pyrkii saamaan jakelukanavasta mahdollisimman ohuen,
jolloin koko jakelukanavan yhteinen tietojärjestelmä tukee prosessia. Kohdeyrityksen tekemät
toimet tietojärjestelmien ja jakelukanava suhteen tukevat teoriaa.
Johdon heuristiikkojen muut komponentit toimivat yhdensuuntaisesti aikaperusteisuuden ja
kilpailustrategian kanssa. Tuotetyypin ollessa funktionaalinen, valmistuksen korkea käyttöaste,
pitkät

sarjat

minimoiminen

tuotannossa,
ja

varastojen

nopea kierto,

läpimenoaikojen

lyhentäminen

varastosaldojen
hoituvat

keskimääräinen

kaikki

paremmin

toiminnanohj ausj äij estelmällä. Perusteluita on käsitelty laajasti aiemmin. Tuotteen elinkaaren
ollessa taantumavaiheessa logistisen ketjun tulisi keskittyä palveluun ja tehokkuuteen, joihin
kumpaankin vastaus löytyy jakelukanavan keskittämisestä ja tehokkaista tietojärjestelmistä.
Asiakkaan kanavavaatimukset ovat kohdeyrityksen tapauksessa keskinkertaiset, jolloin
asiakas arvostaa korkeaa asiakaspalvelua eli toimitusnopeutta ja toimitusvarmuutta.
Kumpaakin voidaan edelleen kehittää tietojärjestelmillä.
Voidaankin todeta, että koko heuristinen analyysi tukee keskitettyä jakelukanavaa ja siihen
installoitua toiminnanohj ausj ärj estelmää. On kuitenkin lisättävä, että kyseiset päätökset ovat
liiketoimintasidonnaisia, jolloin erilaiset ratkaisut voivat olla aivan yhtä hyviä. Kohdeyrityksen
tapauksessa tehdyt päätökset ovat heuristisesti analysoituna oikeita. On hyvä muistaa
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toiminnan laajuuden ja tietoteknillisten ratkaisujen nopea kehittyminen, koska niiden voidaan
katsoa tukevan analysoidun jakelukanavan kehitystä myös tulevaisuudessa.
Kyseinen jakelukanava- ja tietojäijestelmäyhdistelmä on toki liiketoimintasidonnainen, mutta
se voidaan tietyin varauksin yleistää koskemaan muitakin aloja. Mikään ala tuskin on niin
uniikki, että se poikkeaa täysin muista liiketoimintamalleista. Näin ottamalla kyseiselle alalle
ominaiset piirteensä ja liiketoiminnan vaikuttimensa, voidaan keskitettyyn jakelukanavaan
tämän tutkimuksen pohjalta suositella integroitua toiminnanohjausjäijestelmää.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jakelukanavien ja tietojäijestelmien geneerisiä rakenteita.
Näiden pohjalta muodostettiin viitekehys, jonka perusteella erityyppisten jakelukanavien ja
tietojärjestelmien yhteensopivuutta voidaan heuristisesti perustella. Tässä tutkimuksessa
keskityttiin keskitetyn jakelukanavan ja ennen kaikkea NDC-mallin sekä integroidun
toiminnanohjausj äij estelmän yhteensopivuuden tutkimiseen.
Tutkimusongelmana oli perustella viitekehyksen perusteella kohdeyrityksen jo tekemiä
päätöksiä jakelukanavan keskittämisen ja integroidun tietojärjestelmien hankinnan suhteen.
Tavoitteena oli perustella juuri kyseisen jakelurakenteen ja tietojärjestelmän yhteensopivuus.
Aiheeseen liittyvää teoriaa käsiteltiin ensin laajasti jakelukanavan rakenteeseen vaikuttavien
heuristiikkojen suhteen, jonka jälkeen kuvattiin vaihtoehtoisia jakelukanavarakenteitä.
Heuristisen analyysin tueksi tutkimuksessa käsiteltiin kokonaiskustannusanalyysiä ja
jälkimarkkinoinnin asiakaspalvelun erityispiirteitä siltä osin, kuin ne vaikuttavat jakelukanavan
rakenteeseen. Tietojärjestelmien kohdalla teoriaa käsiteltiin järjestelmien rakenteen ja
luokittelun suhteen. Teoriaa täydennettiin tietojärjestelmien hankintastrategioiden käsittelyllä,
jotta kohdeyrityksen tietojärjestelmäanalyysi saataisiin perusteellisesti käsiteltyä.
Tutkimuksessa käytetyt heuristiikat tukevat hyvin kohdeyrityksen jakelukanavarakennetta,
koska autojen varaosakauppaan liittyvä asiakaspalvelu toteutuu uudella jakelukanavalla
paremmin ja kustannuksiltaan tehokkaammin kuin ennen hajautetussa ja moniportaisessa
kanavassa. Kilpailustrategia oli ainoa heuristiikka, jonka puolesta keskitetty jakelukanava ei
ollut optimaalisin. Kohdeyrityksen tapauksessa piirimyyjien varmuusvarastot ja mahdollisuus
nopeisiin tehdastoimituksiin TNT-kulj etuksina pienentävät kuitenkin tätä eroavaisuutta
heuristiikan suosituksen ja vallitsevan rakenteen suhteen. Aikaperusteinen jakelu pystytään
jakelukanavassa hyvin hoitamaan, koska yölautoilla Turkuun saapuvat lähetykset saadaan
tilauksesta seuraavan päivän aikana piirimyyjälle. Aivan eteläisintä Suomea lukuun ottamatta
on tilanne toimitusajallisesti aivan sama kuin vanhassa jakelukanavarakenteessa. NDC:ssä on
kuitenkin

vanhaan

keskusvarastoon

nähden

lähes

kaksinkertainen

nimikemäärä.

Kustannuksiltaan uusi järjestelmä on kohdeyritykselle noin 15 % edullisempi. Kustannusedut
on saatu, kun aiemmin maksetut varastointi-, työvoima- ja pääomakustannukset ovat
vaihtuneet Volkswagen Sverigelle maksettavaan logistiikkakuluun. Kustannusetuja on saatu
myös kuljetusten uudelleenorganisoinnista. Saksasta kuljetukset saapuvat Södertäljeen
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yhteiskuljetuksina ja kotimaan kuljetukset on konsoloitu Kiitolinjan Turun terminaalista
ympäri Suomea.
Jakelukanavaan installoitu uusi toiminnanohjausjäijestelmä tukee hyvin jakelukanavan
analysointiin käytettyjä heuristiikkoja. Samalla se muokkaa edelleen jakelukanavaa paremmin
asiakaspalvelustrategiaa toteuttavaksi kanavaksi. Suurimpana etuna voidaan mainita kanavan
läpinäkyvyys, jonka vaikutus tuntuu kanavan joka portaalla. Hankittu jälk¿markkinoinnin
tietojäijestelmä on arkkitehtuuriltaan hajautettu, jolloin sen ulkoistamisella saadaan hyötyjä
koko jakelukanavassa. Sama järjestelmä on käytössä koko VW-konsemin Euroopan
jakelukanavassa.

Hyödyt

ilmenevät

suorina

kustannussäästöinä

tietojärjestelmän

installoinnissa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Välillisesti koko jakelukanava hyötyy uudesta
järjestelmästä,

lähtien

tuotannosta

aina

asiakaspalveluun.

Kohdeyrityksen ja koko

jakelukanavan tietojärjestelmähankintaa käsiteltiin esitetyn teorian pohjalta. Analyysissä
jakelukanavan todettiin toimineen teorian suositusten kanssa yhteneväisesti.
Jatkotutkimuksissa

olisi

mielekästä

selvittää

muiden

esitettyjen

jakelukanava-

ja

tietojärjestelmäyhdistelmien yhteensopivuus. Myös kohdeyrityksen toiminnan karmalta
tutkinnan arvoisena seikkana on eri nimikeryhmien jakelukanavien eriyttämisen analysointi.
Tällä hetkellä selkeää toimintamallia ei ole olemassa. Toiminta perustuu lähinnä aiempaan
kokemukseen. Uusi jälkimarkkinoinnin toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kesällä
1999. Lähitulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista selvittää asiakaspalvelun kehittymistä,
lähinnä juuri uuden järjestelmän mahdollistamien toimintojen suhteen. Laajempana
tutkimuksena voitaisiin nähdä Norjan tilanteen uudelleenarviointi suhteessa Södertäljen
j akelukeskukseen.
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