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____________________________________________________________________ 

Tämän opinnäytetyön aiheena on kotiinkutsujärjestelmän laatiminen. Kotiinkutsu 

tarkoittaa tavaran tilaamista suoraan tarpeeseen. Työn tarkoituksena oli kehittää ko-

tiinkutsujärjestelmä kahdelle toimittajalle sekä tutkia kotiinkutsujärjestelmän käytös-

tä aiheutuvia hyötyjä. Kotiinkutsujärjestelmässä varastointi aika pienenee, jolloin 

varastointikustannukset sekä sitoutunut pääoma vähenevät. 

 

Työn ensimmäinen vaihe oli perehtyä kotiinkutsujärjestelmien hyötyihin, vaatimuk-

siin ja riskeihin tutustumalla aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Tämän jälkeen tu-

tustuttiin Rolls-Royce Oy Ab:n nykyiseen tilaus-toimitusprosessiin sekä laadittiin 

siitä kaaviokuvat. Lisäksi kerättiin aineistoa varastonkierroista ja varastoon sitoutu-

neesta pääomasta. 

 

Toimittajien kanssa käytiin keskusteluita, joissa selvitettiin toimittajien valmius si-

toutua kotiinkutsujärjestelmään. Keskusteluiden sekä laadittujen kaaviokuvien avulla 

kehitettiin kummallekin toimittajalle uusi tilaus-toimitusprosessi, joka toimi kotiin-

kutsuilla. Seuraavaksi selvitettiin uuden järjestelmän laskennalliset varaston kierrot 

sekä sitoutuneen pääoman määrät. Arvot olivat parantuneet huomattavasti varrattuna 

alkuperäisiin arvoihin. Lopuksi pohdittiin kotiinkutsujärjestelmien kehitysmahdolli-

suuksia.  
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The purpose of this thesis was to develop a product call-out system for two suppliers 

and to assess the benefits gained. In a product call-out system products are ordered 

on demand direct to production line. This kind of solution reduces the warehousing 

times of materials and thus saves money on warehousing and improves return of in-

vestment. 

 

The first phase of this project was to survey the benefits, needs and risks of a product 

call-out system by studying literature on the matter. Secondly the supply chain of 

Rolls-Royce Rauma was examined and charts of prevailing practice were drawn. 

Data from stock rotation and invested capital was also gathered. 

 

Negotiations with suppliers were arranged to determine the suitability of the suppli-

ers for a product call-out system. On the basis of these negotiations and previously 

drawn charts, new individual supply chain charts functioning with product the call-

out system were drawn for both pilot suppliers.  The next phase was to determine the 

numerical data of the product call-out systems and compare the data to the previous 

numbers. The Numbers had considerably improved. Finally the development possi-

bilities of the product call-out system were examined. 
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1 JOHDANTO 

 

Satakunnassa on vahva metalliteollisuuden keskittymä, jossa telakka- ja offshore-

teollisuuden rooli on merkittävä. Meriteollisuus elää nousukautta, jonka seurauksena 

tullut suuri tuotantokapasiteetin tarve näkyy monien paikallisten yritysten kehityk-

sessä. Lisäkapasiteettin tarve on saanut yritykset uudistamaan ja tehostamaan tuotan-

totapojaan. Myös Rolls-Royce Oy Ab:ssä kehittään tuotantoa ja sen joustavuutta, se-

kä nopeutetaan läpimenoaikaa. Tämä vaatii erilaisia uusia järjestelyjä sekä innovaa-

tioita. 

 

1.1 Työn tarkoitus 

 

Työn tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa kotiinkutsujärjestelmä kahdelle pilottitoi-

mittajalle, sekä tutkia kotiinkutsujärjestelmien kehitysmahdollisuuksia, hyötyjä ja 

ongelmia. Pilottitoimittajina toimivat Toimittaja 1 öljysäiliöiden osalta sekä Toimit-

taja 2 suulake-alarunkoyhdistelmien osalta. Toimittajien valvonta ja materiaalitar-

peen suunnittelu on jätetty työn ulkopuolelle. 
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Kaavio 1. Opinnäytetyön viitekehys 

 

1.2 Työn toteutus 

 

Työ aloitettiin tutkimalla pilottituotteiden varastosaldoja sekä menneitä varastotapah-

tumia, jotta saatiin vertailupohja kotiinkutsujärjestelmää varten. Seuraava vaihe oli 

hahmottaa tilaus-toimitus – prosessin kulku kaavioiden avulla sekä käyttää tehtyjä 

kaavioita apuna toiminnan kehittämisessä.  

 

Työtä tehdessä on käytetty hyödyksi henkilökunnan tietotaitoa tekemällä paljon 

haastatteluja. Myös toimittajien kanssa on toimittu läheisessä yhteistyössä, jotta jär-

jestelmistä saataisiin toimivia. Haastattelut ja niissä esille tulleet asiat on otettu huo-

mioon työn toteutuksessa.  
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2 YRITYSESITTELY 

2.1 Yrityksen tausta 

 

Rolls-Royce Oy Ab:n yrityshistoria alkaa raumalaisen telakkateollisuuden kone-

pajatoiminnoista. Rauma-Repola Oy:n konepajalla valmistettiin ensimmäiset Rauma-

vintturit oman telakan toimittamiin laivoihin jo 1940-luvulla. Hollming Oy:n telakan 

konepajalla valmistui ensimmäinen Aquamaster-potkurilaite 1965. Vuonna 1988 te-

lakkayhtiöt yhdistivät konepajojensa toiminnot ja perustettiin Aquamaster-Rauma 

Oy. (Rolls-Royce 2008.) 

 

Keväällä 1995 englantilainen pörssiyhtiö Vickers P.L.C. osti Aquamaster Rauma 

Oy:n. Tämä johti kiinteään yhteistyöhön Vickersin omistaman ruotsalaisen laivalai-

tevalmistajan Kamewa Ab:n kanssa. Tässä yhteydessä myös yrityksen nimi muuttui 

1998 Kamewa Finland Oy:ksi. Yritysperheeseen liittyi Vickersin suorittaman oston 

myötä myös kilpailija Ulstein, jonka myötä syntyi Ulstein Marine Systems. (Rolls-

Royce 2008.) 

 

Marraskuussa 1999 Rolls-Royce P.L.C. osti koko Vickers-konsernin. Kaupan kes-

keisenä tavoitteena on vahvistaa Rolls-Royce P.L.C:n asemaa maailmanlaajuisena 

merialan tuotteiden valmistajana. Yrityksen nimi on ollut Rolls-Royce Oy Ab 

17.7.2000 alkaen. Yrityskauppa on merkinnyt Rolls-Royce Oy Ab:lle myynnin kas-

vua uusien markkinakanavien myötä. Kokkolassa vesisuihkulaitteita valmistava FF-

jet fuusioitiin Rolls-Royce Oy Ab:hen 1.1.2001. (Rolls-Royce 2008.) 
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2.2 Roll-Royce Oy Ab 

 

Rolls-Royce on maailmanlaajuinen käyttövoimalaitteita maalle, merelle ja ilmaan 

valmistava yritys. Rolls-Royce Oy Ab on osa Rolls-Royce Marine -divisioonaa. 

Rolls-Royce Oy Ab:n tuotanto-ohjelmaan kuuluvat AQUAMASTER-potkurilaitteet. 

Yritys on johtava 360º kääntyvien potkurilaitteiden valmistaja, tärkeimpinä sovellus-

alueina hinaajat, offshorehuoltoalukset, -porauslautat, -tuotantolautat ja maantielau-

tat. Yrityksen toimialaan kuuluvat myös RAUMA-vintturit, jonka tuotealueella yritys 

on johtava kiinnitys- ja ankkurointijärjestelmien valmistaja maailmassa. Vientiin 

menee yli 90 % tuotteista. (Rolls-Royce 2008.) 

 

Markkinointi, myynnin tuki ja suunnittelu sijaitsevat Raumalla, kokoonpano Rolls-

Roycen omissa tehtaissa Raumalla, Etelä-Koreassa ja Puolassa, sekä osittain myös 

alihankintana Suomessa. Rolls-Roycen myyntiagentit ympäri maailmaa toimivat asi-

akkaan ja Rolls-Roycen välisenä linkkinä.  Henkilöstöä on Raumalla 320, Kokkolas-

sa 67 sekä Helsingin myyntikonttorissa 1 henkeä. Rolls-Royce Oy Ab:llä on sertifioi-

tu ISO 9001 laatujärjestelmä, joka on ollut käytössä vuodesta 1993 lähtien. Vuonna 

2002 laadunhallintajärjestelmä uusittiin vastaamaan ISO 9001:2000 standardin vaa-

timuksia. Rolls-Royce Oy Ab:llä on myös sertifioitu ISO 14001-

ympäristösertifikaatti joulukuussa 2004. (Rolls-Royce 2008.) 
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3 KOTIINKUTSUJÄRJESTELMÄT 

 

Kotiinkutsu tarkoittaa tavaran, materiaalin, raaka-aineiden tai komponenttien mekaa-

nista tilaamista, usein suoraan tuotantolinjalta tai varastosta suoritettuna. Kotiinkut-

sujärjestelmien käyttö yleistyy jatkuvasti, kun yritykset pyrkivät nopeuteen ja jousta-

vuuteen toimitusketjuissaan. (Karrus 2003, 407.) 

 

3.1 Kotiinkutsujärjestelmän vaatimukset 

 

Jotta kotiinkutsujärjestelmä saataisiin toimivaksi, on käytettävän toimittajan oltava 

luotettava. Toimittajan ja tilaajan välinen maantieteellinen matka ei saisi olla kovin 

pitkä, jotta etäisyyden aiheuttamilta ongelmilta vältyttäisiin. Lisäksi yritysten välisen 

informaation kulun olisi oltava nopeaa, esteetöntä ja luotettavaa. 

 

3.1.1 Hyvät toimittajasuhteet 

 

Teollisessa toiminnassa keskitytään nykyään yhä enemmän omaan ydinosaamiseen 

ja muut suoritteet, niin tuotteet kuin palvelutkin, ostetaan ulkopuolelta. Alihankkija 

on toimittaja, joka valmistaa tuotetta tilaajan antamien spesifikaatioiden perusteella. 

Alihankkijat ovat yleensä erikoistuneet tietyn tuotteen tai työtehtävien suorittami-

seen. Alihankinnan rooli on koko ajan laajenemassa ja monipuolistumassa ja nyky-

ään puhutaankin usein alihankkijasuhteista sekä -verkostoista. (Uusi-Rauva, Haverila 

& Kouri 1999, 28–29, 437.) 

 



 12 

Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että on valittu sopivia yhteistyökumppa-

neita. Jotta yhteistyö toimii, vaaditaan molemmilta osapuolilta sitoutumista ja panos-

tamista yhteistyön kehittämiseen. Tasapuolisessa yhteistyössä molemmat osapuolet 

toimivat sekä antavana että saavana osapuolena. (Ritvanen & Koivisto 2007, 12.) 

 

Alihankkijoiden toiminnan seuraaminen on erittäin tärkeää, koska toiminnan tehok-

kuus ja laatu riippuvat koko toimitusketjusta. Pitkäaikaisessa yhteistyössä on tyypil-

listä, että molemmat osapuolet sitoutuvat osaltaan kehittämään toimintaa. Vastineek-

si suoritteestaan alihankkijat edellyttävät sovittuja maksuja sovituin maksuehdoin 

sekä muutenkin hyviä ja kestäviä asiakassuhteita. Mitä tärkeämpi toimittaja on ky-

seessä, sitä enemmän myös tilaajayrityksen on panostettava yhteistyöhön. (Uusi-

Rauva ym. 1999, 28–29, 437.) 

 

Menestyvillä yrityksillä on tutkimusten mukaan pidempiaikaisempia alihankintasuh-

teita kuin huonommin menestyvillä. Päähankkijan ja alihankkijan laadun kehitysyh-

teistyö varmistaa ja yksinkertaistaa toimintaa. Alihankkija vastaa osaltaan laadusta, 

jolloin päähankkija voi luopua tuotteiden jatkuvasta tarkastamisesta. Samalla mo-

lempien yritysten kilpailukyky paranee. (Kajaste & Liukko, 1994, 39.)  

 

Kotiinkutsujen yhteydessä toimivan toimittajasuhteen merkitys kasvaa entisestään, 

koska kotiinkutsujärjestelmä on normaalia toimitusketjua herkempi häiriötekijöille. 

Avoimuus ja luottamus ovat molempia hyödyttävän tiiviin yhteistyön perusta. On 

myös tärkeää, että yhteistyö ihmisten välillä toimii. Jos se ei toimi, pian ei toimi mi-

kään muukaan. (Kajaste & Liukko, 1994, 39; Ritvanen & Koivisto 2007, 69.) 

 

3.1.2 Toimittajan maantieteellinen läheisyys 

 

Kotiinkutsujärjestelmän etuja ovat sen joustavuus ja nopea reagointikyky, joten si-

jaintipaikalla voi olla suurikin merkitys kun kehitetään yhteistyötä toimittajan, asiak-

kaan tai muun yhteistyökumppanin kanssa. Kotiinkutsujärjestelmän kannalta on tär-

keää, että tilaajan ja toimittajan välinen välimatka ja näin ollen myös toimitusaika 
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eivät ole liian pitkiä. Liikenneyhteydet ja niiden joustavuus sekä luotettavuus ovat 

varsinaisen etäisyyden lisäksi tärkeitä tekijöitä ottaa huomioon. Oikeastaan välimatka 

aikana mitattuna on tärkeämpi tekijä kuin välimatka etäisyytenä. (Karrus 2003, 137; 

Uusi-Rauva ym. 1999, 343.)  

 

3.1.3 Esteetön tiedon kulku 

 

Tiedon kulku on elintärkeää toimitusketjun integraation kannalta. Erilaiset kommu-

nikaatiokanavat mahdollistavat tiedon vaihdon niin yritysten välillä kuin yritysten 

sisälläkin. Tiedonvälitystekniikat kehittyvät jatkuvasti ja nykyään onkin oikeastaan 

mahdotonta löytää logistisia toimintoja joihin ei liity jonkin tasoista tiedonvälitystä. 

(Waters, 2007, 9-10.) Kotiinkutsujärjestelmässä nopea tiedon kulku on erityisen tär-

keää, koska toimitusajat ovat yleensä lyhyitä. Käytetyn kanavan on oltava luotettava 

ja tehokas. On myös tärkeää että sanomiin reagoidaan välittömästi tai lyhyellä vii-

veellä. Selkeä tiedon kulku edellyttää suunnittelemista ja yhdessä sovittujen käytän-

töjen vakauttamista. (Kajaste & Liukko, 1994, 55.)  

 

Tilaus-toimitusketjussa tuotetaan ja käytetään valtava määrä tietoa. Apuvälineinä tie-

tojen välittämisessä voivat olla posti, puhelin, faksi, vierailut, sähköposti, tietovaras-

tona toimiva web-palvelin tai pääteyhteys toisen osapuolen tietojärjestelmään. Osit-

tain yhteisten tietojärjestelmien kautta molemmat osapuolet voivat seurata muun mu-

assa toistensa varastotilannetta ja ajoittaa tuotantosuunnitelmansa tarpeen mukaan. 

Myös visuaalinen ohjaus on mahdollista, jos välimatka on riitävän lyhyt. (Reinikai-

nen, Mäntynen & Rantala 1997, 33; Sakki 2003, 203.) 

 

Yritysten on opittava hyödyntämään tietoa kilpailukeinona. Tiedon ja sen tehokkaan 

käytön voi muuttaa lisäarvoksi toimitusketjussa. Tiedon säilyminen pitää varmentaa 

ja tiedostaa tietovuotojen riskit. Kriittisen tiedon katoaminen tai ulkopuolisille vuo-

taminen voi lamaannuttaa koko yrityksen. Nopea ja mahdollisimman reaaliaikainen 

tieto on tehokkaan logistiikan ja verkostoitumisen edellytys. Onkin sanottu, että mitä 

vähemmän informaatiota, sitä enemmän varastoa. Tiedon hyvä hallinta edellyttää 
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yhteensopivia informaatiojärjestelmiä osapuolten välillä. (Ritvanen & Koivisto 2007, 

85.) 

 

Sähköpostin käyttäminen on yleensä ensimmäinen tapa hyödyntää internetiä. Seu-

raava luonnollinen vaihe on omien nettisivujen luominen. Sivuilla esitellään yleensä 

omia tuotteita ja palveluita. Myös tämä voi olla tärkeä kanava tilaajan ja toimittajan 

välillä, etenkin suhteen alkuvaiheessa. (Ritvanen & Koivisto 2007, 81.) 

 

Organisaatioiden välistä tiedon siirtoa, EDIä (Electronic Data Interchange) on käytet-

ty jo yli 20 vuotta ja sen käyttö laajenee yhä. EDI tarkoittaa määrämuotoisen tiedon 

siirtämistä tietokoneelta toiselle käyttämällä tarkkaan sovittua esitysmuotoa. EDIn 

avulla tehostetaan ja nopeutetaan kauppatapahtumaa kun tilausvahvistukset, laskut ja 

muut asiakirjat siirtyvät sähköisesti yrityksien välillä. (Ritvanen & Koivisto 2007, 

86.) 

 

Yksittäisen osaston tai toiminnon näkökulmsata EDIn käyttöönotto voi jopa lisätä 

kustannuksia, mutta koko toimitusketjun näkökulmasta se voi olla merkittävä sääs-

tömahdollisuus. Kauppakumppaneita voidaan innoittaa monella tapaa siirtymään 

EDIn käyttöön, kuten alennetuilla hinnoilla tai muuttamalla papereiden käsittelyn 

maksulliseksi. Toisaalta sähköisestä tiesonsiirrosta enemmän hyötyvä osapuoli voi 

maksaa myös toiselle syntyvät tietoliikennekulut ja muutenkin tukea toista sähköi-

seen tiedonsiirtoon liittyvissä asioissa. (Ritvanen & Koivisto 2007, 86.) 

 

Toiminnan ohjausjärjestelmiä (Enterprose Resource Planning, ERP) hyödynnetään 

yhä useammissa yrityksissä. Niiden lähtökohtina ovat materiaalin ja taloushallinnan 

järjestelmät joiden avulla tehostetaan työtä ja resursseja sekä niiden kautta liiketoi-

minnan tehokkuutta. Ohjelmistotoimittajat tarjoavat sovelluksia esimerkiksi tilausten 

käsittelyyn, tuotannonsuunnitteluun, varastonhallintaan, laskentatoimeen, henkilös-

töhallintaan sekä räätälöityjä yhdistelmiä edellä mainituista. (Ritvanen & Koivisto 

2007, 90.) 

 

ERP -järjestelmät ovat pääosin suurien ja keskisuurien yritysten käytössä. Järjestel-

män käyttöönotto vaatii paljon aikaa ja rahaa ja kaikilla yrityksillä ei ole resursseja 

ottaa ERP -ohjelmistoja käyttöönsä. Jos kummallakin osapuolella on käytössään toi-
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minnan ohjausjärjestelmä, on mahdollista luoda yhteys yritysten välille ja näin mah-

dollistaa kurkistusikkunat esimerkiksi varastosaldoihin tai tuotannon ajojärjestyk-

seen. Osapuolten välisten tietojärjestelmien pitää kuitenkin olla yhteensopivia. (Rit-

vanen & Koivisto 2007, 90.) 

 

3.1.4 Kotiinkutsujärjestelmän vaatimukset tuotteelle 

 

Käsiteltävä tuote asettaa monenlaisia rajoituksia varastoinnille ja jakelulle. Tuote voi 

olla pilaantuva tai muuten ajan mittaan arvoa menettävä. Tällöin on erityisen tärkeä 

että tuote saadaan toimitettua nopeasti. Elintarviketeollisuudella onkin yleisesti käy-

tössään automatisoidut kotiinkutsujärjestelmät, jotka ilmoittavat tulevien päivien tar-

peet tuottajille. (Reinikainen ym. 1997, 28.) 

 

Tuotteet voidaan jaotella vakio- ja tilaustuotteisiin. Vakiotuotteen konstruktio pysyy 

samanlaisena pitkiä aikoja, eikä sen valmistus edellytä tuotesuunnittelua. Vakiotuot-

teet ovat yleensä varasto-ohjautuvia, jotta niiden saatavuus olisi varmistettu. Vakio-

tuotteiden tuotantoa on kohtalaisen helppo siirtää alihankkijoille ja ne soveltuvat 

yleensä hyvin myös kotiinkutsujärjestelmiin selkeytensä vuoksi. (Uusi-Rauva ym. 

1999, 21.) 

 

Tilaustuotteella on tarkka määrittely, joka voi muuttua paljonkin asiakkaan toiveen 

mukaan. Tilaustuotteet valmistetaan vasta tarpeeseen muunneltavuutensa takia.  Ti-

laustuotteiden siirtäminen alihankintaan hieman mutkikkaampia kuin vakiotuotteilla, 

mutta mahdollista, mikäli toimittaja on pätevä. Sama pätee myös kotiinkutsujärjes-

telmän laatimista. (Uusi-Rauva ym. 1999, 21.) 

 

Lisäksi tuotteen hinta, paino, koko ja tärkeys toiminnalle on otettava huomioon poh-

dittaessa, mitkä tuotteet soveltuvat kotiinkutsujärjestelmään. Isokokoisia tuotteita ei 

kannata varastoida turhaan, koska se on kallista ja tilaa vievää. Usein suurikokoiset 

tuotteet ovat myös arvokkaita ja sitovat suuren määrän pääomaa. Arvokkaiden tava-
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roiden osalta onkin kannattavaa pitää varastotasot mahdolisimman pieninä. Tällaisil-

la tuotteilla kotiinkutsujärjestelmästä on usein suuri hyöty.   

 

Toisaalta halvempien ja etenkin vain vähää tilaa vievien tavaroiden, kuten vakioruu-

vien ja -muttereiden osalta ei kannata pyrkiä liian pieniin varastotasoihin. Pienestä 

puutteesta voi tulla kohtuuttoman kallis, jos se viivästyttävät tuotantoa. Tällaisille 

tuotteille kotiinkutsujärjestelmä on mahdollinen, mutta sen käyttöä on harkittava 

tarkkaan ja etenkin punnittava saatavia hyötyjä suhteessa kuluvaan työhön.  Kerta-

luontoisille sekä sesonkituotteille kotiinkutsujärjestelmä ei sovellu, koska ostot ovat 

niin satunnaisia. (Reinikainen ym. 1997, 29.) 

 

3.2 Kotiinkutsujärjestelmän hyödyt 

 

Toimivalla kotiinkutsujärjestelmällä on monia positiivisia vaikutuksia, kuten lisään-

tynyt joustavuus ja reagointikyky toimitusketjussa. Lisäksi aikaan saadaan monenlai-

sia kustannussäästöjä ja myös laadun paranemista toimitusketjussa. Kun kotiinkutsu-

järjestelmää aletaan kehittää, tulee kuitenkin muistaa että tiiviin yhteistyön kehittä-

minen ei ole aivan helppoa. Molempien osapuolien tulee olla halukkaita sitoutumaan 

tiiviiseen yhteistyöhön ja oppia tavoittelemaan yhteistä hyötyä. Tämä vaatii muutosta 

perinteiseen hankintakäsitykseen, jossa on usein tavoitteena vain oman hyödyn mak-

simointi. (Van Weele 2005, 167.) 

 

3.2.1 Kilpailukykyinen toimitusketju 

 

Yritysten muodostamaa ketjua jossa tavaroita tai palveluita toimittavien yrityksien 

prosessit yhtyvät asiakasyrityksien prosesseihin kutsutaan toimitusketjuksi. Toimi-

tusketjussa materiaalivirrat kulkevat raaka-ainelähteiltä erilaisten yritysten kautta 

loppukäyttäjille. Toimitusketjun käynnistymiseen tarvitaan aina kysyntää. Kysyntä 

kulkee ketjussa pääosin vastakkaiseen suuntaan materiaalivirran kanssa, kun taas tie-
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to kulkee molempiin suuntiin. Lopputulos ei parane, jos kustannuksia vain siirretään 

ketjun joltakin osapuolelta toiselle, vaan yritysten on pyrittävä kehittymään yhtenä 

kokonaisuutena. Kilpailua ei käydä enää vain yritysten välillä, vaan toimitusketjujen 

välillä. (Ritvanen & Koivisto 2007, 18; Sakki 2003, 20.) 

 

Painopiste toiminnan parantamisessa on aikaisemmin ollut pitkälti valmistavissa vai-

heissa, joista on pyritty tekemään mahdollisimman tehokkaat. Tästä johtuen läpi-

menoaikoja voidaan lyhentää tehostamalla valmistusta edeltäviä vaiheita, jotka ovat 

ennen jääneet vähemmälle huomiolle. Nopeuden ja reagointikyvyn merkitys koros-

tuu toimintaympäristön muutosten tullessa nopeammiksi. Tehokas toiminta poistaa 

epävarmuutta, jolloin erilaisia puskureita voidaan vähentää. (Kajaste & Liukko 1994, 

37.) 

 

Reagointikyky ja joustavuus ovat yritykselle tärkeitä suoritemittareita, koska ne ku-

vaavat logistiikkaprosessin sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksiin sekä 

uusiin asiakastarpeisiin. Joustavuuden ja reagointikyvyn parantamisen perustana on 

osaamisen jatkuva parantaminen. Joustavuuden erilaisia tyyppejä ovat volyymijous-

tavuus, joustavuus tuotemixin vaihtelulle ja uusien tuotteiden tuotantoon oton sekä 

uusien teknologioiden käyttöönotton helppous. Juuri tiettyyn aikaan ja tarpeeseen 

tilatut toimitukset lisäävät toiminnan joustavuutta. (Reinikainen ym. 1997, 176; Uu-

si-Rauva ym. 1999, 334.) 

 

3.2.2 Tiiviin yhteistyön hyödyt tilaajalle 

 

Tiiviin yhteistyön ja kausisopimusten seurauksena ostotoiminnot yksinkertaistuvat ja 

halpenevat ja usein myös tuotteen hinta saadaan neuvoteltua kohtuulliseksi. Yleensä 

myös toimitusvarmuus ja laatu paranevat sekä yhteistyö kaikin puolin helpottuu. Yh-

teistyön seurauksena neuvottelumahdollisuudet myös sopimuskauden aikana helpot-

tuvat sekä usein myös hinnoittelun oikeellisuus paranee. (Reinikainen ym. 1997, 52.) 

 



 18 

Verkostorakenteen avulla osa tilaajan kiinteistä kustannuksista saadaan muutettua 

muuttuviksi (Ritvanen & Koivisto 2007, 70). Lisäksi lyhyillä toimitusajoilla on mah-

dollista saada aikaan tilanne, jossa tulot tulevat ennen menoja. Tällöin rahoituksen 

tarve yrityksessä vähenee ja maksuvalmius paranee. (Uusi-Rauva ym. 1999, 21.) 

 

Yhteistyön hyötyjä tilaajalle voivat olla myös uusien teknologioiden ja työtapojen 

hyödyntäminen. Toimittajayritys voi hoitaa jonkin toiminnon huomattavasti tilaa-

jayritystä tehokkaammin, synnyttäen samalla myös kustannussäästöjä. Samalla riski 

toimintatapojen ja teknologioiden vanhenemisesta siirtyy tilaajalta toimittajalle. (Wa-

ters 2007, 198–199.) 

 

3.2.3 Tiiviin yhteistyön hyödyt toimittajalle 

 

Toimittajalle koituvia hyötyjä ovat sopimusten luotettavuus sekä toiminnan ennakoi-

tavuus. Myös mahdollisuus vaikuttaa tilaajan suunnitelmiin saattaa parantua, samoin 

kuin tiedot kilpailutilanteesta. On myös yleistä, että tiiviin yhteistyön myötä osa 

suunnittelusta ja tuotekehityksestä siirtyy toimittajalle. Lisääntyvä vastuu tarkoittaa 

samalla myös lisääntyvää kassavirtaa. Kasvaneen kassavirran ansiosta voidaan tehdä 

investointeja, jotka parantavat yrityksen kilpailukykyä sekä takaavat hengissä säily-

misen. (Reinikainen ym. 1997, 52.) 

 

3.2.4 Varastointi- ja käsittelykustannusten väheneminen 

 

Varastotilasta aiheutuvat kustannukset jaetaan neljään perustyyppiin, jotka ovat tuo-

tantolaitosten varastot, yleiset varastot, sopimusvarastot ja yksityiset varastot. Tuo-

tanatolaitosten yhteydessä sijaitsevien varastojen tilakustannukset ovat pääosin kiin-

teitä kustannuksia. Yleiset varastot veloittavat yleensä palveluistaan erikseen käsitte-

ly- ja varastointikustannukset. Sekä pitkäaikaisesti vuokratuissa sopimusvarastoissa 

että yrityksen omissa varastoissa kiinteät kustannukset muodostavat suurimman osan 
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varastoinnin kokonaiskustannuksista. Kaikki yllä mainitut kustannukset tulisi ottaa 

tarkkaan huomioon laskettaessa tuotevaraston aiheuttamia kustannuksia. (Reinikai-

nen ym. 1997, 114–115.) 

 

Varastoiminen ei lisää tuotteen arvoa vaan se aiheuttaa paljon kustannuksia. Varas-

toista aiheutuvat kustannukset sisältävät monia eri kustannuskomponentteja ja ovat 

yleensä yksi merkittävimmistä logistiikkakustannuksista. Varastoista aiheutuvia kus-

tannuksia ovat työkustannukset, sitoutuneen pääoman korko, vakuutusmaksut, varas-

totilasta aiheutuvat kustannukset sekä riskikustannukset. Riskikustannukset vaihtele-

vat yrityksittäin, mutta niitä ovat esimerkikksi vanhenemisesta, vahingoista ja hävi-

kistä aiheutuvat kustannukset.  Varastointikustannukset voivat olla jopa 20- 55 % 

varaston arvosta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 212; Reinikainen ym. 1997, 

112–115.) 

 

3.2.5 Sitoutuneen pääoman vapautuminen ja varastonkierron kasvu 

 

On tyypillistä, että tuotantotekijät hankitaan ensin ja vasta myöhemmin ne toimite-

taan asiakkaalle. Seurauksena on, että menot syntyvät pääsääntöisesti ennen tuloja. 

Tämä vaatii yritykseltä vapaata pääomaa, joka on mahdollista sitoa tuotteisiin. Kun 

rahat ovat sidottu varastoon, yrityksen maksuvalmius heikkenee. Lyhyemmillä varas-

tossaoloajoilla voidaan huomattavasti pienentää sitoutuneen pääoman määrää. Pää-

omien vapauttaminen parantaa yrityksen nopeutta reagoida toimintaympäristössä ta-

pahtuviin muutoksiin. (Sakki 2003, 76; Uusi-Rauva ym. 1999,21.) 

 

Vaihto-omaisuuteen sitoutuvaa pääomaa voidaan vähentää lyhentämällä tilauksesta 

toimitukseen kuluvaa aikaa. Samalla kun raaka-aineiden ja komponenttien varastos-

saoloaika lyhenee, varaston kiertonopeus kasvaa. Mitä suurempi varaston kiertono-

peus on, sitä vähemmän yrityksellä on varastoihin sitoutunutta pääomaa. Tähän voi-

daan päästä muun muassa siten, että tuotteet kuljetetaan suoraan asiakkaille varas-

toinnin välttämiseksi. (Ritvanen & Koivisto 2007, 9-17.) 
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Kuva 1. Sitoutuneen pääoman muodostuminen (Uusi-Rauva ym. 1999, 199). 

 

Sitoutuneen pääoman pienentämisellä pyritään myös parantamaan sitoutuneen pää-

oman tuottoa. Joissakin tapauksissa kustannukset saattavat nousta, mutta sijoitetun 

pääoman tuotto kasvaa. Jos markkinoilla vallitsee korkea korkotaso, on entistä 

enemmän pyrittävä sitoutuneen pääoman pienentämiseen. (Ritvanen & Koivisto 

2007, 36–37). 

 

3.2.6 Laatunäkökohdat 

 

Laadusta on kehittynyt kilpailukyvyn ja asiakaspalvelun symboli. Laatu koskee pe-

rinteisesti tuotteen ominaisuuksia, mutta on laajentunut koskemaan yrityksen kaikkia 

toimintatapoja sekä koko toimitusketjua.  (Sakki 2003, 155.) Laatu, toimitusaika ja -

varmuus ovat ulkoisia tekijöitä, läpimenoaika ja kustannukset ovat sisäisiä tekijöitä. 

Laatutavoitteisen lähtökohtana on sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden odotusten 

täyttäminen sataprosenttisesti, toimittamalla virheettömiä tuotteita ja palveluita. 

(Reinikainen ym. 1997, 176.) 

 

Laadun kehittymisestä syntyy usein itseään ruokkiva positiivinen kierre, mikä johtaa 

laadun jatkuvaan paranemiseen. Tutkimuksissa on havaittu korkealaatuisia tuotteita 
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tuottavien yritysten olevan keskimääräisesti kannattavampia kuin kilpailevat yrityk-

set. On myös huomattu korkeamman laatutason johtavan merkittäviin kustannussääs-

töihin. Seuraavissa kuvissa on kuvattu laadun positiivisia vaikutuksia. (Uusi-Rauva 

ym. 1999, 352.) 

 

 

 
Kuva 2. Laadun paranemisen vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn (Uusi-Rauva ym. 1999, 352). 

 

 

 
Kuva 3. Laadun parantumisen vaikutukset kannattavuuteen (Uusi-Rauva ym. 1999, 352). 

 

Varastotasojen pienentäminen johtaa myös osaltaan laadun paranemiseen. Kun va-

rastossa ei ole suurta määrää tavaraa, virheelliset erät huomataan nopeasti ja niihin 

voidaan reagoida. Alhaiset varastotasot vähentävät myös tavaran pilaantumista varas-

tossa, koska tavarat eivät jää pitkiksi ajoiksi varastoon seisomaan.  
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3.3 Kotiinkutsujärjestelmän riskit 

 

Riski tarkoittaa, että johonkin asiaan liittyy mahdollisuus vaarasta, menetyksestä tai 

muusta negatiivisesta. Riskit tulisi aina tunnistaa ja analysoida, jotta niihin voidaan 

varautua ja kontrolloida niitä. Riski kasvaa yleensä epävarmuuden kasvaessa, joten 

toiminnan hallittavuudella on suuri merkitys riskien hallinnassa. Kotiinkutsujärjes-

telmän riskit koskevat muun muassa toimittajasuhteen toimivuutta ja -pysyvyyttä. 

Toimitusketjuista tulee helposti haavoittuvia kun puskurivarastot ja odotusajat eivät 

enää anna pelivaraa toimitusajalle. Erilaisilla varajärjestelmillä saadaan aikaan lisää 

toimintavarmuutta, mutta on suositeltavaa että toimitaan niin, ettei varajärjestelmiä 

tarvita. (Kajaste & Liukko 1994, 77; Waters 2007, 213.) 

 

Waters jakaa toimitusketjun riskit sisäsyntyisiiin ja ulkosyntyisiin riskeihin. Sisäsyn-

tyisiä riskejä, jotka koskevat kotiinkutsujärjestelmää, ovat lähinnä tiedonkulun suju-

vuus sekä ennusteiden paikkansapitävyys. Mikäli tieto ei kulje yritysten välillä tai se 

on vääränlaista, ei toteutunut palvelukaan voi olla oikeanlaista. Ulkoisia riskejä ovat 

etäisyys, juridiset riskit, Force Majeure -tapaukset sekä toimittajan toiminnan loppu-

misesta johtuvat riskit (Waters 2007, 216). 

 

Oma riskinsä sisältyy myös sopimuksiin. Sopimuksissa tulee olla riittävän tarkasti 

määritelty molempien osapuolien vastuut ja oikeudet sekä näiden laiminlyömisestä 

aiheutuvat sanktiot. Riitatapauksien varalle myös käytettävä oikeuskäytäntö on mää-

riteltävä. Sopimusriski on molemmille osapuolille yhteinen, joten on yleensä molem-

pien osapuolien edun mukaista laatia sopimukset huolellisesti. (Van Weele 2005, 

133.) 
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3.3.1 Riskit tilaajalle 

 

Yhteistyösuhteen alussa puhutaan kauniisti molemminpuolisesta hyödystä, mutta ai-

kaa myöten toimittajan kustannustason hallitsemiseen on yhä vähemmän keinoja. 

Toimittaja voi säästää kustannuksiaan yhteistyön avulla, mutta ei välttämättä siirrä 

tätä tuotteiden hintoihin. Lopputuloksena toimittajan katteet paranevat, mutta ostajan 

ja toimitusketjun kilpailukyvyt eivät parane. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 

315.) 

 

Riippuvuus yhdestä toimittajasta voi olla kohtalokasta jos toiminta syystä tai toisesta 

estyy tai loppuu kokonaan. Lisäksi kilpailun väheneminen voi johtaa huonoon hinta- 

ja/tai laatutasoon. Yhtenä riskinä tilaajalle voidaan ajatella olevan oman tieto-taidon 

väheneminen, etenkin silloin kun tuotetta on ennen valmistettu itse. (Reinikainen ym. 

1997, 52; Sakki 2003, 208.) 

 

Riippuvuustilanteeseen joudutaan usein myös tahattomasti. Kun yksi toimittaja räätä-

löi tuotteen asiakasta varten, on muilla toimittajilla usein heikentynyt mahdollisuus 

kilpailla tilauksesta tai sopimuksesta. Päästäkseen samalle tasolle räätälöijien kanssa 

muiden on tehtävä vastaava asiakaskohtainen investointi ilman varmuutta tilauksesta. 

Tällainen riski vähentää tarjoajien määrää ja ei ole hyväksi terveelle kilpailulle. (Ilo-

ranta, & Pajunen-Muhonen 2008, 316.) 

 

3.3.2 Riskit toimittajalle 

 

Riippuvuus tilaajasta on riski toimittajalle, etenkin jos kysessä on vain yhdelle tai 

muutamalle tilaajalle alihankintaa suorittava yritys. Tällöin päähankkijan toiminnan 

loppuminen tai toiminnan suuri väheneminen tarkoittavat usein myös toimittajan 

toiminnan supistumista. Riskejä ovat myös itsenäisen päätöksenteon rajoittaminen 

sekä kasvavat koordinointi- ja kommunikointikustannukset. Yksi riskitekijä on myös 
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omien tuotantotapojen ja -teknologioiden vanhentuminen, jolloin tilaaja voi hankkia 

toiminnot jostain muualta. (Reinikainen ym. 1997, 52; Waters 2007, 199.)  

 

Lisäksi mahdollinen varastojen siirtyminen tilaajalta toimittajalle aiheuttaa uuden-

tyyppisiä riskejä. Varastoinnin riskit ovat samat toimittajalle kuin mitä ne ennen oli-

vat tilaajalle. Varastointi- ja käsittelykulujen lisääntyminen sekä sitoutuneen pää-

oman kasvu ovat väistämättömiä tekijöitä joihin on varauduttava, ja jotka on otettava 

huomioon myös omia tuotteita ja palveluita hinnoiteltaessa.  (Reinikainen ym. 1997, 

112–115.) 
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4 NYKYTILANNE ROLLS-ROYCE OY AB: SSA 

4.1 Tuotannon yleispiirteitä 

 

Rolls-Roycella on Raumalla kolme eri tuotantopistettä, joista kaksi sijaitsee Ha-

kunintiellä ja yksi Suojantiellä. Hakunintien tuotantopisteillä on omat varastonsa 

mutta Suojantien varastotoiminnot on ulkoistettu Raumalla sijaitsevalle varastohotel-

lille. Tämän seurauksena varastointikustannuksia on helppo seurata.  

 

Rolls-Royce Oy Ab:ssa tuotanto on tilausohjautuvaa. Tilausohjautuvaa tuotantotapaa 

käytetään kun on kyse erittäin asiakassovitetusta tai paljon pääomaa tai muita panok-

sia sitovasta tuotteesta. Tuotteita ei valmisteta varastoon, vaan prosessi lähtee liik-

keelle vasta kun on saatu tilaus asiakkaalta. (Karrus 2003, 54.) 

 

Rolls-Roycella käytössä on kaksi erilaista tilausohjaustapaa Configure-to-Order 

(CTO) ja Engineer-to-Order (ETO). Configure-to-Order tapauksissa suunnittelulla on 

käytettävissä valmiita osakokonaisuuksia, joiden pohjalta lopputuote kootaan. Kapa-

siteetin tarve ja aikataulutus ovat kohtalaisen helposti arvioitavissa.  Engineer-to-

Order prosessissakin on valmista tietoa samankaltaisista tuotteista, mutta yksityis-

kohdat sanelee asiakas. Aikataulutus ja kapasiteetin arviointi ovat vaikeampaa kuin 

CTO prosessissa. (Rolls-Royce 2008.) 

 

Kun tilaus on vastaanotettu, tehdään kummassakin tapauksessa ensin karkea tuotan-

toaikataulu, jotta tuotantokapasiteetin ja materiaalien varaaminen mahdollistuu. Kar-

keasuunnittelun aikataulu on yleensä kuukausissa, tarkimmillaan viikoissa. Karkea-

suunnittelun jälkeen työlle tehdään hienosuunnittelu, Rolls-Roycen tapauksessa kol-

me viikkoa eteenpäin. Hienosuunnittelussa muodostetaan tuotantoerät, eri vaiheiden 
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ajoitus sekä tarkka suunnitelma resurssien käytöstä. Rolls-Roycen hienosuunnittelu 

tapahtuu päivätasolla.(Uusi-Rauva ym. 1999, 393–396.) 

 

Rolls-Roycella on käytössään räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä on 

kuitenkin melko vanhanaikainen ja tullaan uusimaan lähivuosina. Vanhanaikaisuu-

den takia se ei ole suoraan yhteensopiva nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien 

kanssa.  

 

4.2 Tilaus -toimitusprosessi yleisesti 

 

Tyypillinen tilaus-toimitusprosessi alkaa ostotilauksella. Rolls-Roycella on useimpi-

en toimittajien kanssa voimassaolevat kausisopimukset, jotka helpottavat tilausten 

tekemistä suuresti. Tilausprosessi on pitkälle automatisoitu ja tilaukset kulkevat säh-

köisesti toimittajayrityksille. Ostotilaus voidaan tehdä jo parikin vuotta tarvetta ai-

kaisemmin, pääosin kahdesta syystä. Ensinnäkin toimitusajat jollain komponenteilla 

ovat todella pitkiä, puhutaan vuosista eikä kuukausista, ja toiseksi Rolls-Roycen oma 

tuotantosuunnitelma ulottuu riittävän pitkälle.  

 

Tavara ja lasku lähtevät toimittajalta yleensä samanaikaisesti ja toisinaan lasku on 

perillä jo ennen tavaraa. Joissain tapauksissa lasku saattaa saapua myös lähetyksen 

yhteydessä. Laskun maksu ja tavaran kirjaaminen varastoon ovat kytköksissä toisiin-

sa. Laskun tarkastus ja maksaminen on mahdollista vasta tavaran tuloutuksen jäl-

keen, jotta laskun ja toteutuneen suoritteen yhteneväisyyttä voidaan verrata. 

 

Tavara kulkee nykyään lähes poikkeuksetta Rolls-Roycen käyttämän varastohotellin 

kautta. Tavaran vastaanotto, tarkistus, tuloutus ja varastointi ovat ulkoistettu. Myös 

keräily ja tavaroiden toimitus tuotantoon tehdään varastohotellin toimesta. Toistai-

seksi Rolls-Roycella on Suojantiellä vielä joitakin varastotoimintoja, mutta ulkoista-

minen olisi tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2008 aikana. Varastohotelli käyttää 

omaa varastonhallintajärjestelmäänsä. Rolls-Roycen ja varastohotellin järjestelmät 

on integroitu toisiinsa, jolloin tieto tavaran saapumisesta tulee integroinnin myötä 

suoraan Rolls-Roycen järjestelmäään.  
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Tuotannon tarve ilmenee pääosin keräilylistoista. Laitesuunnittelu määrittelee kulle-

kin työlle tarvittavat osat ja laittaa niihin materiaalitarpeen. Tuotanto määrittelee ma-

teriaaleille työpistekohtaiset osoitteet, eli mikä osa kootaan missäkin työpisteessä. 

Rolls-Roycen varaston työnjohtaja ajaa järjestelmästä keräyslistat, joihin tulostuvat 

työpistekohtaisessa järjestyksessä osat joilla on materiaalitarve. Rolls-Roycen henki-

lökunta poistaa kerätyt tavarat varastosaldoista lukemalla keräilylistojen viivakoodit 

käsipäättellä.  

 

Tulevaisuudessa Rolls-Roycen ja varastohotellin järjestelmät tullaan integroimaan 

tiiviisti toisiinsa. Tällöin Rolls-Roycen ajama keräyslista menee sähköisesti varasto-

operaattorin järjestelmään, josta he tulostavat oman keräyslistansa. Toimitettaessa 

tuotantoon varastohotelli poistaa tavarat omasta järjestelmästään, jolloin tieto kulkee 

sähköisesti Rolls-Roycen järjestelmään ja poistaa tuotteet työlle automaattisesti. 

 

Rolls-Roycen yleinen tilaus-toimitusprosessi on kuvattuna kaaviossa 2. Kaaviossa 

mustat nuolet kuvaavat tavaran liikettä tai siihen välittömästi kuuluvia vaiheita, pu-

naiset nuolet kuvaavat informaation kulkua ja harmaat nuolet edustavat laskutusta ja 

rahaliikennettä. Kaaviossa on yhteensä 23 vaihetta, joista 5 koskee laskutusta. Vaik-

ka kaaviossa on vain neljä punaista nuolta, kuuluu informaatio kuitenkin olennaisesti 

kaikkiin tilaus-toimitusprosessin vaiheisiin.  
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Kaavio 2. Yleinen tilaus-toimitusprosessi.  

 

4.3 Toimittaja 1:n nykytilanne  

 

Työssä käsiteltäviä öljysäiliöitä on olemassa monenlaisia, yhteensä 14 eri nimikettä. 

Nimikkeistä 11 on käytössä, joskin toiset nimikkeet ovat huomattavasti aktiivisem-

massa käytössä kuin toiset. Öljysäiliöt toimitetaan Euro – lavoilla niin, että aina yh-

den työn öljysäiliöt ovat yhdellä lavalla eli 1 tai 2 säiliötä kerrallaan. Lavalla toimi-

tettuna öljysäiliön mitat ovat 120x80x120 cm ja paino noin 240 kilogrammaa. 



 29 

 

 

 
Kuva 4. Kaksi öljysäiliötä EUR – lavalla. 

 

Toimittaja 1:n ja Rolls-Roycen välinen yhteistyö on vielä melko nuorta, Toimittaja 1 

toimitti ensimmäiset öljysäiliöt syksyllä 2006. Rolls-Roycella on Toimittaja 1:n 

kanssa käytössään kausisopimus, joten tilausten tekeminen on melko rutiininomaista.  

Nykyään Rolls-Roycen ja Toimittaja 1:n välinen tilaus-toimitusprosessi alkaa tilauk-

sella noin puoli vuotta ennen toimitusaikaa. Öljysäiliöt tilataan työkohtaisesti, jolloin 

tietty säiliö menee aina määrätylle työlle.  

 

Tilaus tehdään ennalta laaditun aikataulun mukaan niin, että tavara on varastossa 

noin viikkoa ennen kokoonpanon alkua. Toimittaja 1 toimittaa tavarat Rolls-Roycelle 

sovittuna tarveviikkona tai viikkoa, joskus kahtakin ennen. Myöhästymisiä Toimitta-

ja 1:n toimituksissa ei ole. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut projektien toimi-
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tusjärjestyksen muuttuminen, jolloin projekteille tilatut tuotteet ovat jääneet varas-

toon odottamaan tuotannon aloitusta.  

 

Öljysäiliöt ovat pääosin valmiiksi kokoonpantuja kun ne saapuvat Rolls-Roycelle, 

mutta joissakin tapauksissa säiliöihin lisätään vielä öljyputkia. Toimittaja 1:n tilaus-

toimitusprosessin kulku on esitetty kuviossa 3. Laskutus ja rahaliikenne on jätetty 

kuviosta pois, koska ne eivät ole käsiteltävän ongelman kannalta olennaisia.  

 

 

 
Kaavio 3. Toimittaja 1:n nykyinen tilaus-toimitusprosessi. 

 

Öljysäiliöiden varaston kiertonopeus on eri nimikkeillä hieman erilainen. Hitaimman 

kiertonopeus on noin 1,6 ja nopeimman noin viisi kertaa vuodessa. Kaikkien öljysäi-

liöiden keskiarvoksi saatiin kolme, jolloin varaston riitto on 120 päivää. Öljysäiliöi-

den yhteenlaskettu varastosaldo laskentahetkellä oli 104 kappaletta.  
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4.4 Toimittaja 2: n nykytilanne 

 

Työssä keskitytään Toimittaja 2:n osalta suulake-alarunkoyhdistelmiin. Suulake-

alarunkoyhdistelmät ovat kooltaan suuria, joten niiden kuljettaminen ja varastointi 

vaatii kohtalaisen paljon tilaa. Pienimpien suulake-alarunkoyhdistelmien halkaisija 

on noin 1,3 metriä ja paino noin 2500 kilogrammaa. Suurimpien suulake-

alarunkoyhdistelmien halkaisija puolestaan on lähellä viittä metriä ja paino hieman 

yli 13 000 kilogrammaa. 

 

 

 
Kuva 5. Suulake-alarunkoyhdistelmiä. 

 

 Suulake-alarunkoyhdistelmät tulevat aina suoraan Rolls-Roycen tiloihin, kulkematta 

varastohotellin kautta. Tilaustoimitusprosessi alkaa normaalista ostotilauksesta, jo-

hon on määritelty alkuperäinen toimitusviikko. Toimittaja 2:sta on kuitenkin pyydet-

ty toimittamaan tavarat vasta pyynnöstä alkuperäisen toimitusviikon sijaan, koska 

projektien toimitusjärjestyksen muuttuminen on aiheuttanut tilanahtautta kenttävaras-

toissa. 
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Toimittaja 2 on suostunut säilyttämään suulake-alarunkoyhdistelmiä tiloissaan niin 

pitkään, että Rolls-Roycelta pyydetään toimitusta. Yhdistelmillä on siis jo eräänlai-

nen kotiinkutsujärjestelmä käytössä. Pyynnöt on tehty pääosin puhelimitse, mutta 

myös sähköpostia on käytetty. Varsinaista vastuuhenkilöä suulake-

alarunkoyhdistelmillä ei ole.  

 

Valmiisiin suulake -alarunkoyhdistelmiin sitoutuu paljon materiaali- ja työkustan-

nuksia. Tästä johtuen Toimittaja 2 lähettää laskun tuotteista kun ne ovat valmiina, 

vaikka ne jäisivätkin heille odottamaan kotiinkutsua. Tavarat on pakko tulouttaa va-

rastopaikkana Toimittaja 2, jotta lasku saadaan maksetuksi. Tämä aiheuttaa epäsel-

vyyksiä, koska tuloutettujen tavaroiden oletetaan olevan Rolls-Roycella, eikä varas-

topaikkoja erikseen tarkisteta.  

 

Lisäksi suulake-alarunkoyhdistelmien poistaminen varastosaldoista jää usein teke-

mättä, koska asentajat hakevat omatoimisesti suulake-alarunkoyhdistelmiä pihalta 

tuotantoon. Tällöin syntyy usein tilanne, jossa nimikkeet jäävät varastosaldoihin pit-

kiksikin ajoiksi, koska varastohenkilökunta ei välttämättä saa tietoa niiden käytöstä.  

 

Suulake-alarunkojen osalta varaston kiertonopeuksien selvittäminen on hieman han-

kalaa. Koska laskutus tehdään jo ennen tavaran saapumista, niihin sitoutuu rahaa jo 

niiden ollessa toimittajalla. Varastotapahtumien perusteella ei varsinaisesti saa selvil-

le ovatko suulake-alarunkoyhdistelmät vielä toimittajan tiloissa vai Rolls-Roycella. 

Varastotapahtumien pohjalta laskettujen arvojen perusteella nopeimmin kiertävän 

suulake-alarunkoyhdistelmän kiertonopeus on 12,5 ja hitaimman yksi. Laskentahet-

kellä suulake-alarunkoyhdistelmiä oli saldoissa 35 kappaletta. Toimittaja 2:n nykyi-

nen tilaus-toimitusprosessi on kuvattu kaaviossa 4. 
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Kaavio 4. Toimittaja 2:n nykyinen tilaus-toimitusprosessi. 
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5 UUSIEN PROSESSIEN LAATIMINEN JA TULOSTEN ARVIOINTI 

 

Työ aloitettiin tekemällä mahdollisimman tarkka nykytilanteen kartoitus, joka on esi-

tetty edellä. Kun tarvittavat tiedot, kaaviot ja taulukot oli laadittu, alettiin niistä etsiä 

epäkohtia. Huomiota kiinnitettiin erityisesti turhien, arvoa tuottamattomien vaiheiden 

määrän minimointiin. Ensimmäinen vaihe suunnittelussa oli kuitenkin toimittajien 

kanssa käydyt keskustelut, joissa selvitettiin toimittajien valmiuksia, sekä kartoitet-

tiin yhteistyön mahdollisuuksia ja ongelmakohtia. Kun pilottitoimittajien prosessit on 

käsitelty, pohditaan vielä kotiinkutsujärjestelmien laajennusmahdollisuuksia.  

 

Työn ohessa selvitettiin myös toiminnanohjausjärjestelmien integraatiomahdolli-

suuksia. Toiminnanohjausjärjestelmien yhdistäminen ei ole kuitenkaan mahdollista 

Rolls-Roycen tiukan tietoturvapolitiikan vuoksi. Tämä käytäntö tulee säilymään to-

dennäköisesti myös tulevaisuudessa, etenkin pienehköjen toimittajien kanssa. Näin 

ollen sähköposti, puhelin, faksi ja posti tulevat jatkossakin olemaan yleisimmin käy-

tetyt informaatiokanavat.  

 

5.1 Toimittajien valmiuden selvittäminen 

 

Jotta kotiinkutsujärjestelmistä saataisiin mahdollisimman toimivat, on työn ensim-

mäinen vaihe selvittää muun muassa mahdolliset toimitusajat, kuljetuksia koskevat 

kysymykset sekä informaation kulku prosessin aikana. Molemmat toimittajat käsitel-

lään itsenäisesti, koska tuotteet ja niiden prosessit ovat omanlaisiaan.  
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5.1.1 Toimittaja 1 

 

Toimittaja 1:n kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyttiin järjestelmään, jossa 

öljysäiliöitä toimitetaan kerran viikossa koko viikon tarve. Viikon tarve säiliöitä 

mahtuu yhteen kuormaan. Jos kuitenkin tulee kiireellisiä tapauksia, ovat säiliöt mah-

dollista saada jo saman päivän aikana. Toimittaja 1:llä on käytössään kuljetussopi-

mus, jonka puitteissa toimitukset voidaan järjestää.  

 

Kotiinkutsut on mahdollista tehdä käyttäen apuna Rolls-Roycen hienokuormituksen 

exel –muotoista kolmen viikon aloituslistaa. Kolmen viikon listan käyttäminen ko-

tiinkutsun impulssina ei teetä lisää työtä kenellekään Rolls-Roycella, koska käytetään 

hyväksi jo olemassa olevaa prosessia Kolmen viikon listasta näkyy kullakin viikolla 

aloitettavat työt sekä kunkin työn tyyppi. Lista lähetettäisiin joka viikko sähköpostina 

Toimittaja 1:lle ja he valmistaisivat ja toimittaisivat säiliöt listan osoittaman tarpeen 

mukaan.  

 

Toimituksien myöhästyttäminen toimisi käytännössä niin, että mikäli tuote myöhäs-

tyy yli 4 viikkoa, toimittajalla on oikeus laskuttaa tuote, mutta se jää silti heidän va-

rastoon. Aikaistaminen on vaikeampaa. Periaatteessa tieto aikaistuksesta on saatavil-

la jo 3 viikkoa etukäteen, joten pienet aikaistukset ovat mahdollisia. Hätätapauksessa 

voidaan samanlaisia säiliöitä projektien kesken lainata, mikäli jotakin säiliötä ei saa-

da tarpeeksi nopeasti toimitettua. 

 

Rolls-Roycen oman henkilöstön vastuulla ovat tavaran vastaanotto tarkastuksineen 

sekä tuloutus, työlle poistaminen ja hyllytys. Nämä toiminnot kuuluvat varastohenki-

lökunnan vastuulle. Välivarastointi voidaan suorittaa tuotannon vieressä olevassa U5 

-hallissa. U5 -hallin hyllykorkeus on riittävän suuri öljysäiliöille. 
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5.1.2 Toimittaja 2 

 

Toimittaja 2 toimittamien osien suuresta koosta johtuen kerran viikossa tapahtuva 

koko viikon tarpeen toimittaminen kerralla ei ole mahdollista, vaan viikossa tarvitaan 

useampi kuorma. Toimittaja 2:lla on käytössään kuljetussopimus, jonka puitteissa 

toimitukset voidaan tehdä. Myös Toimittaja 2:n kohdalla on kolmen viikon aloituslis-

ta koettu hyväksi impulssiksi suorittaa kotiinkutsu. Lista toimitetaan kerran viikossa 

toimittajalle sähköpostina ja he hoitavat toimitukset listan osoittaman tarpeen mu-

kaan.  

 

Toimitusten myöhästyttäminen on mahdollista myös Toimittaja 2:n kohdalla. Aikais-

taminen on periaatteessa mahdollista, mutta siitä täytyy saada tieto jo pari kuukautta 

ennen, koska suulake-alarunkoyhdistelmien valmistuksen läpimenoaika on noin kuu-

desta kahdeksaan viikkoa. Suulake-alarunkoyhdistelmien lainaaminen projektien 

kesken on hankalaa, koska suulake on luokiteltu osa. Lisäksi suulake-

alarunkoyhdistelmiä on niin monenlaisia, että ne harvoin sopivat muuhun työhön 

kuin siihen johon ne on suunniteltu ja tilattu. 

 

Tavaran vastaanotto tarkastuksineen ja tuloutuksineen on Rolls-Roycen varastohen-

kilökunnan vastuulla. Tavaran poistaminen saldoista sekä tuotannon välivarastoon 

kuljettaminen tapahtuvat välittömästi saapumisen yhteydessä. Tuotannon henkilö-

kunta noutaa suulake-alarunkoyhdistelmät itsenäisesti tuotantoon välivarastosta.   
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5.2 Tilaus -toimitusprosessin yksinkertaistaminen 

5.2.1 Toimittaja 1:n tilaus-toimitusprosessi 

 

Toimittaja 1:n ja Rolls-Roycen välisessä nykyisessä toimitusprosessissa on 18 vai-

hetta. Jos prosessista jätettäisiin varastohotellissa tapahtuvat toiminnot kokonaan 

pois, vaiheiden määrä vähentyisi yhteentoista. Prosessia yksinkertaistamalla syntyisi 

huomattavia aika- ja kustannussäästöjä, koska varastointi ja käsittelykerrat vähenisi-

vät. Myös virhetoimitukset ja varastossa vanhentuminen vähentyisivät, sekä sitoutu-

neen pääoman tarve vähenisi ja tuotto kasvaisi. 

 

 

 
Kaavio 5. Toimittaja 1:n uusi tilaus-toimitusprosessi 
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Tilaus-toimitusprosessi alkaa normaalisti ostotilauksella ja sen vastaanotolla, mutta 

jo seuraava vaihe eroaa nykyisestä toimintamallista. Valmistusta ei nyt ajoitetakaan 

pelkästään ostotilauksen tarveviikon perusteella, vaan kotiinkutsuna toimivat kolmen 

viikon aloituslista antaa valmistus- ja lähetysimpulssin. Tämä on mahdollista öljysäi-

liön kohdalla, koska runko-osat ovat kaikissa samanlaisia ja tuotteen yksilöivä lop-

pukokoonpano kestää joitakin tunteja. Valmistus ja välivarastointi on liitetty yhdeksi 

vaiheeksi, jotta juuri tarpeeseen valmistaminen korostuisi. Lähetys ja kuljetus toimi-

vat kuten ennenkin.  

 

Rolls-Roycelle tullessa tavaran vastaanotto ja tarkastus sujuu normaalisti, mutta tu-

loutusta seuraa välittömästi poisto varastosaldoista työlle sekä tuotannon välivaras-

toon kuljettaminen. Varastotyöntekijät käsittelevät tällöin tavaraa vain yhden kerran 

ja kaikki vaiheet seuraavat järjestelmällisesti toisiaan.  Tuotannon henkilöt hakevat 

öljysäiliöt omatoimisesti välivarastosta, jonne on selkeästi määritelty omat paikkansa 

öljysäiliöille. Tämä edellyttää tietenkin selviä nimike- ja työmerkintöjä. 

 

5.2.2 Toimittaja 2:n tilaus-toimitusprosessi 

 

Toimittaja 1:n ja Rolls-Roycen välisessä nykyisessä toimitusprosessissa on 17 vai-

hetta. Suulake-alarunkoyhdistelmät eivät kulje varastohotellin kautta, joten tilaus-

toimitusprosessin vaiheet eivät määrällisesti vähene yhtä paljon kuin Toimittaja 1:n 

kohdalla, mutta prosessi selkeytyy selvästi. Toimittaja 2:n tilaus-toimitusprosessi on 

kuvattu kaaviossa 6. 
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Kaavio 6. Toimittaja 2:n uusi tilaus-toimitusprosessi. 

 

Ostotilaus ja tilauksen vastaanotto pysyvät ennallaan, mutta valmistus ja välivaras-

tointi on jälleen yhdistetty samaan vaiheeseen kuuluvaksi, jotta tarpeeseen valmista-

minen ja varastoinnin minimointi korostuvat.  Tavaran lähetys ja kuljettaminen säi-

lyy niin ikään ennallaan, mutta ajan tasalla olevan valmistusaikataulun käytön ansi-

osta lasku lähtee samanaikaisesti tavaran kanssa. Tällöin laskun maksussa ei synny 

ongelmia, kun tavara on oikeasti saapunut, tarkastettu ja tuloutettu.  

 

Poisto seuraa jälleen välittömästi tuloutusta ja tuotannon henkilöt noutavat suulake-

alarunkoyhdistelmät omatoimisesti välivarastosta. Varastohenkilökunta selviää jäl-

leen yhdellä käsittelykerralla ja myös laskutuksen työ helpottuu suuresti. Suulake-

alarunkoyhdistelmien kohdalla myös epäkuranttiuden kustannukset pienenevät huo-

mattavasti, kun yhdistelmät eivät joudu seisomaan turhan pitkiä aikoja kenttävaras-

tossa säiden armoilla. 
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5.3 Järjestelmien käytöstä aiheutuvat säästöt 

 

Toimiva kotiinkutsujärjestelmä aiheuttaa tuntuvia kustannussäästöjä. Työ- ja varas-

tointikustannukset pienenevät sekä sitoutunut pääoma vähenee. Samalla laatupoik-

keamien määrä vähenee kun varastossa pilaantuminen sekä käsittelyvirheet vähene-

vät, myös tämä aiheuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Kaikkia kustannuksia ei ole 

kuitenkaan helppo seurata, kuten esimerkiksi työ- ja laatukustannuksien määrää yhtä 

toimitusta kohden. Tässä kohtaa työtä keskitytään lähinnä varastointikustannusten 

vähenemiseen sekä vapautuvaan pääomaan. 

5.3.1 Toimittaja 1 

 

Oletetaan, että omassa varastossa suoritettu varastointi ja käsittely ovat samanhintais-

ta kuin varastohotellilla niin vuodessa varastointikustannuksia kertyvä säästö vastaa 

kolmen öljysäiliön hankintahintaa. Prosentuaalisesti kotiinkutsujärjestelmän varas-

tointikustannukset ovat yli 80 prosenttia pienemmät kuin jos öljysäiliöt kiertäisivät 

varastohotellin kautta. 

 

Oletetaan että öljysäiliöiden tarve tuotannossa on keskimäärin viisi kappaletta viikos-

sa, ja keskimääräinen varastotaso kolme kappaletta. Lasketaan tämän mukaan uusi 

varaston arvo, joka on samalla tietenkin myös sitoutuneen pääoman määrä. Kotiin-

kutsujärjestelmässä sitoutuneen pääoman määrä on alle viisi prosenttia siitä määräs-

tä, joka se oli järjestelmässä jossa öljysäiliöt kulkivat varastohotellin kautta. 

5.3.2 Toimittaja 2 

 

Vaikka suulake-alarunkoyhdistelmiä varastoidaankin pitkiä aikoja, ovat varastointi-

kustannukset silti vain joitakin prosentteja suulake-alarunkoyhdistelmien hinnasta. 

Varastointi- ja käsittelykustannukset vähenevät kuitenkin hieman yli puolella, kun 

kotiinkutsujärjestelmä otetaan käyttöön.  



 41 

 

Suulake-alarunkojeyhdistelmien tarve tuotannossa on keskimäärin kuusi kappaletta 

viikossa, joten oletetaan keskimääräiseksi varastotasoksi kolme kappaletta. Tällöin 

varaston arvo kotiinkutsujärjestelmässä on vain kahdeksan prosenttia siitä mitä se on 

järjestelmässä, jossa suulake-alarunkoyhdistelmät toimitetaan normaalin ostotilauk-

sen tarveviikon mukaan. Vapautuneen pääoman määrä on erittäin huomattava, koska 

suulake-alarunkoyhdistelmät ovat arvokkaita. 

 

5.4 Kotiinkutsujärjestelmien käyttö muilla toimittajilla 

 

Kotiinkutsujärjestelmän käyttöönotto asettaa monia vaatimuksia niin toimittajalle 

kuin tuotteellekin. Kolmannessa luvussa on käyty tarkemmin läpi niitä vaatimuksia 

joita kotiinkutsujärjestelmä asettaa niin tuotteelle kuin toimijoille, sekä pää- että ali-

hankkijalle. Toimittajan luotettavuus ja läheisyys sekä toimituksien nopeus ja jousta-

vuus ovat avainasemassa, samoin kuin tiedon kulku yritysten välillä. Myös tuotteen 

sopivuus kotiinkutsujärjestelmään on tarkoin harkittava, jokaisen tuotteen kohdalla 

erikseen.  

 

Rolls-Roycella on useita potentiaalisia toimittajia sekä tuotteita joille voitaisiin kehit-

tää kotiinkutsujärjestelmä. Työssä esitetyille pilottitoimittajille laaditut mallit sopisi-

vat todennäköisesti sellaisinaan myös monille muille kotimaisille toimittajille. Ul-

komaiset toimittajat on järkevää ainakin aluksi jättää kotiinkutsujärjestelmien ulko-

puolelle pitkien etäisyyksien ja kuljetusaikojen takia. 

 

Muita tuotteita joille kannattasi kehittää kotiinkutsujärjestelmä, ovat etenkin tilavuu-

deltaan suuret osat, joiden varastointikustannus perustuu kuutiohintaan. Tällaisia 

tuotteita ovat muun muassa pohjakaivon kannet, runkosovitteet sekä suuret kuljetus-

tuet. Suurimmat kuljetustuet ovat tilavuudeltaan lähes viisikymmentä kuutiometriä ja 

kulkevat edelleen varastohotellin kautta. Lisäksi kuljetustuet ovat arvokkaita, jolloin 

varastoon sitoutuu paljon pääomaa. 
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6 YHTEENVETO 

 

Yrityksien ostotoimintojen rooli on muuttunut ja niiden strateginen merkitys kasva-

nut. Toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina voimakkaasti ja tämä asettaa 

omat haasteensa yritystoimintojen kehittämiselle. Kaksi merkittävää muutostekijää 

ovat tietojärjestelmien kehittyminen sekä ulkoistamisen yleistyminen. Molemmat 

näistä trendeistä mahdollistavat osaltaan toimivan kotiinkutsujärjestelmän kehittämi-

sen ja sujuvan toiminnan.  

 

Hyvin toteutettu kotiinkutsujärjestelmä aiheuttaa monenlaisia hyötyjä, kuten paran-

tuneen toimitusketjun kilpailukyvyn. Kotiinkutsujärjestelmän ansiosta varastointi- ja 

käsittelykustannukset pienenevät sekä liiketoimintaan sitoutunut pääoma vähenee. 

Yleensä myös laatu toimitusketjussa paranee, tämäkin omalta osaltaan parantaa toi-

mitusketjun kilpailukykyä. Lisäksi kotiinkutsujärjestelmien tiiviit yhteistyösuhteet 

saavat aikaan monia etuja, kuten ostoprosessin yksinkertaistuminen, hinnoittelun oi-

keellisuus sekä parantuneet neuvottelumahdollisuudet. 

 

Kotiinkutsujärjestelmä asettaa myös monia vaatimuksia niin tuotteille kuin yritysten 

toiminnoille. Yritysten välisen yhteistyön on oltava sujuvaa sekä informaationkulun 

nopeaa ja luotettavaa. Myös välimatkojen olisi hyvä olla lyhyitä tai ainakin yhteyksi-

en oltava sujuvat. Kotiinkutsujärjestelmän toimivuuden kannalta on myös tärkeää, 

että tuotteen menekistä on saatavilla jokseenkin luotettavia menekkiennusteita.  

 

Kotiinkutsujärjestelmässä on myös omat riskinsä jotka täytyy arvioida ennen kotiin-

kutsujärjestelmän käyttöönottoa, jotta riskeihin voidaan varautua. Yhteistyösuhteen 

toimivuus- ja pysyvyyskysymykset ovat yleensä suurimmat riskitekijät kotiinkutsu-

järjestelmässä. Myös liika riippuvuus vain yhdestä kumppanista sekä sopimusriskit 

on huomioitava tarkkaan, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. Kun kaikki riskit on 

huolella arvioitu ja vaatimukset täytetty, on kotiinkutsujärjestelmä varmasti kannat-

tava vaihtoehto monille yrityksille. 
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