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Mentiin & tehtiin

STO:n etäjäsenilta 7.5.2020

Toimittajakollaboraatio 
poikkeustilanteissa
”Koronakevään” 2020 kolmas virtuaalinen STO-tapahtuma keskittyi 
toimittajakollaboraatioon ja sen toimintaan poikkeustilanteissa. Isäntänä 
jäsenillassa oli Janne Salmi, yksi Koivu Solutions Oy:n perustajista (https://
koivusolutions.com/). Janne lukeutuu jo työhistoriansa puolesta yhdeksi 
Suomen johtavista toimitusketjun ja S&OP:n ammattilaisista ja varmaan 
myös tästä syystä kuuntelemaan oli kokoontunut noin 25 STO:n jäsentä. Aihe 
tuntui myös kiinnostavan ainakin sen perusteella miten paljon kysymyksiä ja 
keskustelua jäsenillassa kuultiin.

Viime vuosien poikkeustilanteita
Poikkeustilanteita, jotka ovat vaikuttaneet toimi-
tusketjuun ovat olleet mm. 

 O 2010 tuhkapilvi, 
 O 2011 Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus, 
 O 2019-? COVID-19
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Mihin toimittajakollaboraatiota tarvitaan?
Materiaali-intensiivisissä toimitusketjuissa – 
esimerkiksi elektroniikka-, sähkölaite- ja konepa-
jateollisuuksissa – tyypillisin ongelmatilanne tai 
pullonkaula on materiaalisaatavuus. Tärkeimmät 
kollaboraation tavoitteet ovat kertoa toimittajil-
le kysyntä rullaavasti noin vuodeksi eteenpäin, 
ymmärtää miten toimittajat pystyvät tähän 
kysyntään vastaamaan sekä saada välittömästi 
tieto mahdollisista ongelmista. Käytännössä siis 
toimittajakollaboraatio auttaa yritystäsi ja toimit-
tajia jakamaan faktapohjaista tietoa kysynnästä ja 
tarjonnasta, jotta (kalliilta) yllätyksiltä vältytään. 
Tiedon jakaminen mahdollisimman aikaisin myös 
pienentää piiskavaikutusta (bullwhip effect) toimi-
tusketjussa.

Toimittajakollaboraatioprosessi on Jannen mu-
kaan syytä pitää mahdollisimman yksinkertaisena, 
jotta osapuolet voivat keskittyä kaikkein oleelli-
simpaan kysyntä- ja saatavuustietoon. Prosessista 
ei siis kannata rakentaa liian raskasta. Tärkeää 
on myös, että kaikki osapuolet ymmärtävät asian 
samalla tavalla. Esimerkiksi ”unit of measure” eli 
yksikkö pitää määritellä tarkasti, jotta puhutaan 
varmasti samasta asiasta. Jannen sanoin: ”Oletus 
on kaikkien munausten äiti.”

Kellotaajuuden määrittely on myös tärkeää ja 

poikkeustilanteissa sitä täytyy nopeuttaa nor-
maalista kuukausitason suunnittelusta. Toimit-
tajakollaboraatiota helpottaa, jos molemmilla 
osapuolilla on taustalla toimiva S&OP-prosessi. 
Tähän liittyvä ennustetarkkuuden mittaaminen 
on myös oleellisen tärkeää, jotta lukuihin voidaan 
luottaa. Toinen tärkeä mittari on luonnollisesti 
toimittajan toimitustarkkuus.

Toimittajakollaboraatio poikkeusoloissa
Monet suomalaiset yritykset ovat erittäin riippu-
vaisia ulkomaisista toimittajista. Esimerkiksi koro-
naviruksen aiheuttamia akuutteja vaikutuksia ovat 
ikävät yllätykset materiaalisaatavuuteen. Mahdol-
lisia pidemmän aikavälin vaikutuksia saattavat olla 
ne, että monet yritykset haluavat ymmärtää toi-
mittajiensa tehtaiden ja varastojen sijainnin sekä 
mahdollisesti myös alkavat etsiä toimittajia muilta 
maantieteellisiltä alueilta tai ainakin miettivät 
uudelleen varmuusvarastojen tavoitetasot. 

Fiksuimmat yritykset ovat Jannen mukaan 
varmistaneet näkyvyyden tämänhetkisiin ja 
tuleviin pullonkauloihin sekä mahdollisesti jo 
etsineet vaihtoehtoisia toimittajia. On kuitenkin 
hyvin yleistä, että yritykset eivät näe toimittajien 
varastotasoja, eli läpinäkyvyys puuttuu, vaikka 
teknologia sen mahdollistaisikin. Toimittajakolla-

Koivu Solutions
Koivu Solutions on 
keskittynyt auttamaan 
asiakkaitaan digitaalis-
ten haasteiden kanssa. 
Janne Salmen lisäksi sen 
perustajajäsenet ovat 
konkareita, joilla on myös 
kokemusta erilaisista glo-
baaleista liiketoimintaym-
päristöistä. Koivun tiimin 
jäsenillä on vahvaa osaa-
mista vaativien yritysjär-
jestelmien kehittämisestä 
ja toteuttamisesta.
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boraatiolle on kuitenkin selkeästi tarvetta ja Janne 
on havainnut sen prioriteetin nousun yrityksissä. 

Jäsenillassa kuultiin myös osallistujilta muut-
tuneesta tarpeesta esimerkiksi S&OP-prosessin 
osalta. Kuukausittainen prosessi on muutettu 
viikoittaiseksi ja tämä luonnollisesti vaikuttaa 
toimittajakollaboraatioon ja kysyntäsignaalien 
välittämiseen.

Riskinä voi myös olla, että kun korona-aika on 
takana ja talous lähtee jälleen nousuun, voivat 
monet toimittajat ja yritykset lähteä takamatkalta 
uuteen nousukauteen, mikäli tehtaita ja varastoja 
on ajettu alas liian aggressiivisesti. Nyt jo on sel-
keästi huomattu, että ns. insourcing eli valmistuk-
sen ja varastojen ajaminen lähemmäksi yrityksen 
omaa sijaintia on käynnissä.

Mitä vaatimuksia toimittajakollaboraatio aset-
taa IT-järjestelmille?
Supply Chain Insightsin tekemän tutkimuksen 
mukaan 68% yrityksistä on erittäin ja 25% melko 
riippuvaisia Excelistä toimitusketjunhallinnassa 
(eli vain 7% ei käytä Exceliä SCM-alueella).

Janne kertoi yrittäneensä ”tappaa Exceleitä” 25 
vuoden SCM-urallaan, mutta huonolla menestyk-
sellä. Microsoft on panostanut Excel-kehitykseen 
miljardeja ja tuloksena on loistava käyttöliittymä 
datan analysointiin ja muokkaukseen. Tästä syystä 
Koivu päätti ”rakastaa Exceleitä”, mutta myös kor-
jata sen puutteita kehittämällä yritysjärjestelmän, 

joka on rakennettu pilvipalvelun päälle. 
Koivun Excel-lisäosan avulla Excelissä oleva 

data siirretään Koivu Value Flow Cloud -tieto-
kantaan ja samalla luodaan automaattisesti myös 
API:t sekä webbikäyttöliittymä. Käyttäjät voivat 
jatkaa tutun Excelin käyttämistä ja hakea halua-
mansa datan pilven tietokannasta Koivun lisäosan 
avulla.

Koivun järjestelmä soveltuu hyvin myös toi-
mittajakollaboraatioon, koska toimittajat osaavat 
käyttää Exceliä, joten koulutuksessa voidaan 
keskittyä kollaboraatioprosessiin ja datan mää-
rittelyihin. Toimittajat voivat halutessaan käyttää 
myös Koivun webbikäyttöliittymää.

“Keep it simple, very simple!”

Kollaboraatioprosessin ja sitä tukevan IT-järjes-
telmän osalta yksinkertaisuus on valttia. Lisäksi 
hankinnan johdon tulee olla sitoutunut työkaluun 
ja prosessiin sekä ymmärtää toimittajayhteistyön 
lisäarvo. Kommunikaatio sisäisesti ja ulkoisesti on 
myös tärkeää, kuten myös datan saatavuus ja sen 
laatu. Valikoidut toimittajat on hyvä olla mukana 
projektissa sen alusta lähtien. Jannen mukaan 
myös projektien läpiviennissä ketterä toiminta-
malli (agile) on oleellisen tärkeää. Lisäksi toimitta-
jien koulutukseen kannattaa panostaa. 

Toni Sirviö


