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Termit ja lyhenteet 

 

BI (Business Intelligence) eli liiketoimintatiedon hallinta on yrityksen 
suorittamaa liiketoimintatietojen hallintaa, tallennusta ja analysointia. BI-
työkalujen avulla kerätään esimerkiksi ERP-järjestelmästä systemaattisesti 
oleellista tietoa, tutkitaan ja analysoidaan sitä päätöksenteon tueksi. 

Dashboard Sana dashboard tarkoittaa kojelautaa, mutta tässä yhteydessä sillä 
viitataan näyttöön tai näkymään, josta voi yhdellä silmäyksellä nähdä 
yrityksen tai tietyn toiminnan tärkeimmät KPI-lukemat reaaliajassa. 

DSC DSC on lyhenne DHL Supply Chainista. 

ERP ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) eli 
toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri 
toimintoja, kuten tuotantoa, jakelua ja varastonhallintaa. 

KPI (Key Performance Indicator) eli avaintulosmittari on suorituskykyilmaisin, 
joka johdetaan tavoitteista. KPI on mittari, jolla mitataan miten organisaatio 
tai yksilö suorittaa operatiivista, taktista tai strategista toimintaa, joka on 
tärkeää organisaation onnistumiselle. 

OMS (Operations Management System) on DHL Supply Chainin kansainvälinen 
johtamisjärjestelmä. 

OMS DS (OMS Data System) yhdistää työaikaseuranta- ja 
toiminnanohjausjärjestelmän dataa muuttaakseen sen  
työntutkimusdataksi. 

OTD (On Time Delivery) mittaa toimitusvarmuutta. Yleinen tapa laskea OTD on 
jakaa ajallaan toimitetut tilaukset kaikilla tilauksilla. 

Resurssi Sana resurssi viittaa taloustieteessä kansantalouden tai yrityksen 
voimavaroihin. Resursseja ovat muun muassa luonnonvarat, pääoma- ja 
henkilöstöresurssit. Tässä opinnäytetyössä resurssilla viitataan kuitenkin 
pääasiassa henkilöresursseihin.  

SWOT SWOT-analyysi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) on 
nelikenttämenetelmä yritystiedon analysointiin. Siinä kirjataan ylös 
analysoidun asian sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset uhat ja 
mahdollisuudet. 

WFM (Workforce Management) eli työvoiman hallinta. WFM-järjestelmällä 
tarkoitetaan työvoiman hallintaan ja resurssointiin suunniteltuja ohjelm 
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1. Johdanto 

1.1 DHL Supply Chain  

DHL Supply Chain on maailman suurin sopimuslogistiikkapalveluiden toimittaja, joka 

tuottaa mm. varastointi-, sisälogistiikka-, muotilogistiikka-, konsultointi-, kuljetusten 

hallinta- sekä lisäarvopalveluita. Sen verkostoon kuuluu 2600 logistiikkakeskusta ja 

terminaalia yli 60 maassa. DHL Supply Chain on osa Deutsche Post DHL Groupia, jonka 

liikevaihto oli 61,6 miljardia euroa vuonna 2018. (DHL Supply Chain www-sivut 2019) 

Suomessa DHL Supply Chain toimii maanlaajuisesti ja työllistää suoraan yli 300 ihmistä 

(2017).  DHL Supply Chain Oy:n liikevaihto oli vuonna 2017 noin 35 miljoonaa euroa 

(DHL Supply Chain Oy tilinpäätös 2017).  

1.2 DHL Supply Chain Oy ja Asiakas A 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan resurssointia DHL Supply Chain Oy:n suurimman 

asiakkaan toimintojen osalta. Käytetään tästä asiakkaasta nimeä Asiakas A. Asiakas A 

on iso kansainvälinen teollisuuskonserni, jonka toiminta keskittyy automaatio- ja 

sähkövoimatekniikkaan. Asiakas A työllistää DSC:llä noin 250 työntekijää. Näistä noin 

80 työntekijää tekevät sisälogistiikkaa asiakkaan tiloissa ja noin 170 työskentelee DSC:n 

Vantaan logistiikkakeskuksessa, joka tunnetaan nimellä Business Park.  

Business Parkista toimitetaan tavaraa Asiakas A:n tuotantolaitoksiin ja alihankkijoille 

Suomessa ja Baltiassa, sekä tehdään erilaisia lisäarvopalveluita, kuten esikokoonpanoa 

Asiakas A:n tuotantolinjojen tarpeisiin. Business Parkissa valmistetaan myös erilaisia 

lisäosa- ja huoltokittejä suoraan Asiakas A:n loppuasiakkaille ympäri maailman.  

Tähän kokonaisuuteen Business Parkissa kuuluu kuusi eri yksikköä, joissa tehdään 

päivittäin yli 30 eri keräily-, vastaanotto-, pakkaus- ja kititysprosessia. Jokaisella yksiköllä 

on omat päivittäiset määräaikansa, jotka muodostavat kuhunkin yksikköön oman 

tekemisen syklinsä. Osa yksiköistä toimii kolmessa vuorossa, osa yhdessä. 

Prosessien työmenetelmät ja -välineet sekä tavoitteet poikkeavat suuresti keskenään. 

Esimerkiksi pelkästään Mod-yksikössä on 4 erilaista keräilyprosessia, jotka ovat kanban-

, korkea-, täyslava- ja häkkikeräily. Kaikki edellä mainitut keräilyt suoritetaan eri 

työvälineellä ja jokaisessa on suuresti toisistaan eroavat tehokkuustavoitteet. 
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Taulukko 1. Mod-yksikön prosessit 

Keräilyprosessi  Tavoite (riviä/tunti) Työväline 

Häkkikeräily 40 Materiaalijuna 

Kanbankeräily 19 Matalakeräilijä 

Korkeakeräily 15 Korkeakeräilijä 

Täyslavakeräily 12 Työntömastotrukki 

Tukiprosessi     

Häkkitäyttö   Materiaalijuna 

Laatikkotäyttö   Matalakeräilijä 

Keräilypaikan täydennys 7 Työntömastotrukki 

 

Mod-yksikössä on keräilyprosessien lisäksi 3 erilaista tukiprosessia, joilla 

mahdollistetaan tehokas kerääminen. Nämä kaikki prosessit tulee resurssoida oikein 

asiakasta tyydyttävän laadun ja toisaalta riittävän kustannustehokkuuden takaamiseksi. 

Mod-yksikön resurssisuunnitteluun tuo oman lisähaasteensa noin 40 määräaikaa 

vuorokaudessa. Muissa yksiköissä, vastaanottoa lukuun ottamatta, on yhdestä kolmeen 

määräaikaa vuorokaudessa, joiden mukaan resurssit täytyy suunnittella. Nämä noin 40 

määräaikaa muodostuvat ympäri vuorokauden keskimäärin 45 minuutin välein 

asiakkaan tuotantolaitokseen lähtevistä kuljetuksista. Jokaiseen tilausriviin on määritelty 

kuljetus, johon kyseisen rivin on ehdittävä. Tätä toimintoa ei siis voi resurssoida 

vuorokauden kokonaiskuorman mukaan, vaan se täytyy resurssoida niin, että 

aikataulussa pysytään vuorokauden ympäri päivästä toiseen.  

1.3 Oikean resurssoinnin merkitys 

1.3.1 Yrityksen arvoketju 

Pyrkimys oikeisiin kustannuksiin aiheuttaa logistisen suunnittelun suurimman haasteen. 

Amerikkalainen professori Michael E. Porter on luonut yrityksen läpi virtaavasta 

materiaalista ja sen jalostuksesta tuotteen arvoketjun (Kuvio 1). Kun näitä arvoketjuja 

yhdistetään materiaalin matkalta alkulähteeltä loppukäyttäjälle, muodostuu logistinen 

toimitusketju, jonka jokaisessa toimipisteessä muodostuu tuotteelle arvonlisää. 

Logistiikan tavoite on karsia tältä matkalta pois kaikki kustannustekijät, jotka eivät tuota 

loppuasiakkaalle lisäarvoa. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2014, 19.) 

Porterin mukaan yrityksen toiminnot jakautuvat perus- ja tukitoimintoihin. 

Perustoimintoihin kuuluu tulologistiikka, jalostusoperaatiot, lähtölogistiikka, myynti- ja 
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markkinointitoiminnot sekä jälkimarkkinointi. Tulologistiikalla tarkoitetaan 

tavaranvastaanottoa ja tarkastusta, jalostusoperaatioilla esimerkiksi tuotesuunnittelua, 

kokoonpanoa ja viimeistelyä, lähtölogistiikalla taas viitataan esimerkiksi keräilyyn ja 

lähettämiseen. Myynti ja markkinointi pitää sisällään muun muassa 

markkinointisuunnittelun, myyntitoiminnot ja menekinedistämisen. Jälkimarkkinointi 

käsittää markkinoinin jälkeisen asiakastyytyväisyyden ylläpitämisen. Näitä toimintoja 

tukee yrityksen infrastruktuuri, inhimillisten resurssien hallinta, tekniikan kehittäminen ja 

hankintatoimi.  Yritysinfrastruktuurilla tarkoitetaan liiketoimintaa tukevia perusteita, kuten 

informaatio- ja liikenne yhteyksiä sekä toimitiloja. Henkilöstöhallinaksi ymmärretään 

yrityksen henkilöstöpolitiikka ja -hallinta. Tekniikan kehittäminen viittaa käytettävien 

koneiden ja laitteiden ajanmukaisuuteen. Hankintatoimi on valmistavan yrityksen 

tärkeimpiä tukitoimia. Se kattaa sekä raaka-aine, puolivalmiste että osahankinnat. 

(Hokkanen ym. 2014, 19-21.) 

 

Kuvio 1. Yrityksen arvoketju (Hokkanen ym. 2014, 19.) 

Henkilöstöresurssien hallinta on Porterin arvoketjussa yksi tukitoiminnoista. Kuitenkin 

kolmannen osapuolen logistiikassa, jossa asiakasyritys ulkoistaa vain osan arvoketjun 

toiminnoista palveluntuottajayritykselle, henkilöstöresurssien hallinta korostuu. DHL 
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Supply Chainin ja Asiakas A:n tapauksessa tulologistiikka, pieni osa 

jalostusoperaatioista ja osa lähtölogistiikasta on ulkoistettu DSC:lle. Asiakas A hoitaa 

itse hankintatoimen, myynnin- ja markinnoinin sekä jälkimarkinnoinnin. DSC luo oman 

arvonlisänsä tehokkaalla tulo- ja lähtölogistiikan operoimisella, jolloin 

henkilöstöresurssien hallinnalla ja toisaalta tekniikan sekä työtapojen kehittämisellä on 

merkittävä vaikutus yrityksen tulokseen.        

1.3.2 DHL Supply Chain Oy:n tilinpäätös 2017 

Myös DHL Supply Chain Oy:n tilinpäätös kertoo henkilöstöresurssoinnin merkityksestä. 

Vuonna 2017 DHL Supply Chain Oy:n henkilöstökulut olivat 14,9 miljoonaa euroa. 

Lisäksi materiaaleihin ja palveluihin oli kulunut 11,8 miljoonaa. Koska DSC käyttää myös 

vuokratyöntekijöitä, voidaan olettaa, että tästä summasta merkittävä osa on ollut 

henkilövuokrakuluja. DSC:n vuoden 2017 liikevaihto oli 34,7 miljoonaa euroa, joten 

henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta on merkittävä. (DHL Supply Chain Oy tilinpäätös 

2017.) 

1.4 OMS (Operations Management System) 

OMS (Operations Management System) on DHL Supply Chainin kansainvälinen 

johtamisjärjestelmä, jota on implementoitu vuoden ajan Asiakas A:n toimintoihin 

Business Parkissa. OMS:n tavoitteena on tukea DHL Supply Chainin yksiköitä 

maksimoimaan suorituskykynsä muuntamalla yrityksen tavoitteet käytännön tasolla 

tapahtuviksi toimiksi.  

OMS perustuu neljään periaatteeseen: 

1) Tuottava organisaatio 

2) Suorituksen johtaminen 

3) Työn standardisointi 

4) Jatkuva parantaminen  

 

Sen lisäksi, että työn standardisointi on yksi OMS:n pääperiaitteista, on 

resurssisuunnittelu yksi OMS:n kahdestatoista elementistä. Voidaankin todeta, että 

oikea resurssointi on merkittävä osa OMS:ää. Monella tapaa koko liiketoiminta 

kolmannen osapuolen logistiikassa perustuu siihen, että oikeat henkilöt tekevät oikeita 
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asioita oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (OMS capabilities book warehouse edition 

2017, 8–9.)     

1.5 Case-tutkimus 

Case-tutkimus eli tapaustutkimus on perinteisten tutkimusotteiden, kuten kvalitatiivisen 

ja kvantitatiivisen, yhdistelmä. Tapaustutkimuksella ei ole omia tutkimusmenetelmiä. Se 

koostuu tutkittavan ilmiön selvittämiseksi tarpeellisista tiedonkeruu- ja 

analyysimenetelmistä, jotka kuuluvat laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen. Näistä 

case-tutkimus on lähempänä laadullista tutkimusta. 

Case-tutkimukset kohdistuvat usein monimutkaisiin kokonaisuuksiin, joiden 

ymmärtäminen vaatii monipuolisia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Tapaustutkimus 

antaa selityksen yhden tapauksen eli casen osalta. Case-tutkimus ei pyri yleistämään 

vaan ymmärtämään monimutkaista ilmiötä. Tapaustutkimus voidaan toteuttaa myös 

monitapaustutkimuksena. (Kananen 2013, 9.) 

1.6 Aiheen rajaus, tutkimusongelma ja viitekehys 

Tässä tutkimuksessa keskitytään Asiakas A:n Business Parkissa tapahtuvien toimintojen 

henkilöstöresurssoinnin kehittämiseen. Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään Asiakas A:n 

tiloissa tehtävä sisälogistiikka sekä DHL Supply Chainin muut asiakkaat Business 

Parkissa ja muualla Suomessa. Lisäksi ulos rajataan esimiestyö, asiakaspalvelu, 

huolinta ja erilaiset asiantuntijatehtävät. Näiden rajausten jälkeenkin puhutaan noin 130 

työntekijän työn resurssoinnista. Tässä opinnäytetyössä keskitytään DHL Supply 

Chainin sisäisiin käytännön toimenpiteisiin, joilla resurssointia voitaisiin kehittää. 

Ulkoisiin kehityskohteisiin, kuten asiakkaan tuotantoennusteisiin ei niinkään keskitytä, 

vaikka niitäkin analyysissä sivutaan. 

Tutkimusongelmana on analysoida ja löytää kehityskohteita DSC:n vuosi-, kuukausi-, 

viikko-, päivä- ja tuntitason resurssoinnissa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on 

suhteellisen laaja, sillä onnistunut resurssointi vaatii tietämystä ja osaamista monelta eri 

osa-alueelta. Viitekehys koostuu varastologistiikan, toimitusketjun hallinnan, tuotannon 

ohjauksen, työntutkimuksen, kolmannen osapuolen logistiikan sekä henkilöstöstrategian 

ja henkilöstösuunnittelun teorioista. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena. 

Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluita, olemassa olevan tiedon analysointia ja 

osallistuvaa havainnointia. Jälkimmäinen menetelmä oli luonteva valinta, sillä 
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opinnäytetyöntekijä työskentelee DHL Supply Chainilla, ja painii resurssointiin liittyvien 

kysymysten kanssa päivittäisessä työssään. Opinnäytetyöntekijällä on 10 vuoden 

kokemus logistiikan alan asiantuntija- ja esimiestehtävistä.  

2.  Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 

2.1 Logistiikka   

Termit logistiikka ja toimitusketjun hallinta sekoitetaan usein keskenään ja niitä käytetään 

jopa toistensa synonyymeinä. Tämä ei ole ihme, sillä eri lähteissä näiden termien 

kuvaukset sekoittuvat iloisesti keskenään. Selkeää linjaa näiden termien erottamiseksi 

toisistaan on hankala löytää. 

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet –kirjassa toimitusketjun hallinta nähdään 

enemmän strategisena asiana, johon liittyy muun muassa toimittajasuhteiden hallinta. 

Logistiikka taas katsotaan toimivan toimitusketjun hallinan ajurina. Logistiikkaa tulee 

tarkastella kokonaisprosessina, jolla pyritään kehittämään toimitusketjun kilpailukykyä. 

Logistiikka voidaan määritellä lyhyesti tuotteen tai palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja 

rahan hallinnaksi organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi (Ritvanen, 

Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 19–20.) 

2.1.1 Yrityksen tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka 

Materiaalien ja tuotteiden virrassa läpi yrityksen puhutaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta 

(Kuvio 2). Tulologistiikka (inbound logistics) lähtee liikkeelle hankintatoimesta. Siihen 

sisältyvät myös tavaranvastaanotto, tarkastus, purkaminen ja varastoon sijoittaminen. 

Sisälogistiikalla (inhouse logistics) tarkoitetaan tulo- ja lähtölogistiikan välissä 

tapahtuvaa materiaalien ja tuotteiden käsittelyä organisaation sisällä. Sisälogistiikan 

toiminnoiksi luetaan muun muassa kokoonpano ja laitteiden huolto. Lähtölogistiikka 

(outbound logistics) sisältää keräilyn ja pakkaamisen sekä lastauslaiturilta eteenpäin 

lähtevän jakelun ja kuljetuksen. Lähtölogistiikkaan kuuluvat myös paluulogististiikka ja 

lisäarvopalvelut. (Ritvanen ym 2011, 20–21.) 
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Kuvio 2. Yrityksen tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka (Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka.) 

 

2.1.2 Logistiikan tieto-, raha-, materiaali- ja paluuvirrat 

Logistiikkaprosessin voidaan katsoa alkavan tietovirrasta (Kuvio 3). Materiaalivirta 

edellyttää tietovirtaa, sillä logistiikan hyviin periaatteisiin ei kuulu materiaalin 

toimittaminen ilman, että kenelläkään on siitä tietoa. Tieto täytyy myös liittää materiaaliin 

ja tuotteeseen. Esimerkiksi pakkauksissa pitää olla tieto niiden sisällöstä, toimittajasta ja 

määränpäästä. Pääoma- eli rahavirta on vastike, joka maksetaan raaka-aineista ja 

tuotteista siten, että se on materiaalivirran vastainen. Rahavirta on usein materiaalivirtaa 

jäljessä. Paluuvirralla tarkoitetaan materiaalivirran eri vaiheista poistuvan jäte- tai 

sivutuotevirran ohjaamista takaisin kiertoon tai loppukäsiteltäväksi. Myös paluulogistiikka 

sisältyy paluuvirtoihin. (Ritvanen ym 2011, 22–23). 
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Kuvio 3. Logistiikan tieto-, raha-, materiaali- ja paluuvirrat (Tieto-, raha- materiaalivirrat). 

 

2.2 Toimitusketjun hallinta 

Kun tavaroita tai palveluita toimittavien yritysten prosessit yhtyvät asiakasyrityksen 

prosesseihin, syntyy useamman yrityksen ketju, jota kutsutaan toimitusketjuksi. 

Toimitusketju kulkee yhteen suuntaan raaka-ainelähteiltä loppuasiakkaalle. 

Toimitusketjun käynnistyminen vaatii kuitenkin kysyntää. Kysyntä ja siihen liittyvä 

tiedonvirta kulkee pääosin vastakkaiseen suuntaan. 

Enää ei riitä, että toimintaa kehitetään tilaus-toimitusketjun yrityksissä erikseen. 

Toimitusketjun yritysten toimintaa täytyy kehittää yhtenä kokonaisuutena. Kilpailu ei 

rajoitu yritysten välille, vaan myös yritysten muodostomat toimitusketjut kilpailevat 

keskenään (Sakki 2003, 20). 

Toimitusketjun hallinnalla (Supply Chain Management, SCM) tarkoitetaan eri yritysten 

muodostaman verkoston materiaalivirran ja siihen liittyvien tieto- ja rahavirtojen 

suunnittelua, ohjausta ja johtamista. Toimitusketjun hallinnassa on keskeistä ketjun 

rakenteen muodostaminen ja sen jatkuva kehittäminen. Ketjun osapuolten välinen 

yhteistyö ja arvon luominen asiakkaille ovat keskeisiä tekijöitä toimitusketjun hallinnassa 

(Ritvanen ym 2011, 23).  
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2.3 Varastologistiikka 

Varastosta voidaan erottaa kaksi tärkeää toimintaa, varastointi eli materiaalin säilytys ja 

materiaalin käsittely. Nämä toiminnot on erotettavissa kaikissa varastoissa. Materiaalin 

käsittelyllä viitataan muun muassa tavaroiden vastaanottamiseen, siirtelyyn ja 

lähettämiseen liittyviin toimintoihin. Käytännössä kaikki materiaalivirran tapahtumat 

varaston sisällä ovat materiaalin käsittelyä. (Hokkanen ym 2011, 130.)   

Varastoprosessi on jokaisessa varastossa oman laisensa, mutta hyvin tyypillinen 

materiaalivirta varastossa on seuraavanlainen. Saapuva tavara puretaan ajoneuvosta 

vastaanottoalueelle. Materiaalin kunto ja määrä tarkastetaan, jonka jälkeen lähetys 

vastaanotetaan varaston saldoille. Sitten materiaalit siirretään varastopaikalle. 

Varastopaikkana voi olla aktiivi- tai reservipaikka. Aktiivipaikalla tarkoitetaan paikkoja, 

joista keräily pääasiassa tapahtuu. Reservipaikalla säilytetään niitä materiaaleja, jotka 

eivät mahdu aktiivipaikalle. Kun aktiivipaikka tyhjenee, siirretään materiaalia 

reservipaikalta aktiivipaikalle, eli suoritetaan keräilypaikan täydennys. Kun varasto saa 

asiakastilauksen, suoritetaan keräily. Kun keräily on suoritettu, tilauksen materiaalit 

yhdistellään ja pakataan asiakaskohtaisesti asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. 

Samalla materiaalien kunto ja yhdenmukaisuus tilaukseen voidaan vielä tarkistaa. 

Keräily kuitataan päättyneeksi, pakkaus osoitetaan ja lisätään lähetyslista. Tämän 

jälkeen tilatut materiaalit voidaan siirtää kuljetukseen. (Hokkanen ym 2011, 130–131.)   

2.4 Logistiikan ulkoistaminen 

Ulkoistamisella tarkoitetaan palvelujen ostamista niiden tuottamiseen erikoistuneelta 

palvelun tarjoajalta. Logistiikan ulkoistaminen jaetaan yleisesti neljään luokkaan. 

(Jalanka, Salmenkari & Winqvist 2003, 53–55.) 

Erityisesti kuljetustoiminta on osa-alue, joka ei kuulu valmistavan yrityksen 

ydinosaamiseen. 1st Party Logistics eli ensimmäisen osapuolen logistiikka (1PL) 

tarkoittaa mallia, jossa yrityksellä on oma kuljetuskalusto ja kuljetushenkilöstö. Aiemmin 

suuri osa valmistavista yrityksistä toimi näin, nykyään tämä on hyvin harvinaista. 2nd 

Party Logistics eli toisen osapuolen logistiikka (2PL) tarkoittaa tilannetta, jossa yritys ei 

itse hoida kuljetuksiaan, vaan siirtää kuljetusvastuun ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. 

3rd Party Logistics eli kolmannen osapuolen logistiikka (3PL) tarkoittaa toimintamallia, 

jossa yritys ulkoistaa suurimman osan tai kaikki ulkoiset logistiikkatoimintonsa 

kolmannelle osapuolelle eli palveluntuottajayritykselle.  
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4th Party Logistics eli neljännen osapuolen logistiikassa (4PL) puhutaan 

logistiikkaintegraattoreista. Logistiikkaintegraattorilla viitataan yritykseen, joka 

keskitetysti hoitaa tietyn toimialan eri yritysten logistiikkapalveluita. Tamro Oyj 

esimerkiksi toimii eri lääketehtaiden ja apteekkien välisenä logistiikkakanavana, hoitaen 

lääkkeiden kuljetukset ja varastoinnin. Konsultointi- ja koulutuspalvelut liittyvät kiinteästi 

logostiikkaintegraatioon. (Hokkanen ym 2011, 387–388.) 

2.4.1 DSC ja Asiakas A: kolmannen osapuolen logistiikka (3PL)  

DHL Supply Chain Oy:n ja Asiakas A:n välisessä yhteistyössä on kyse kolmannen 

osapuolen logistiikasta (3PL). Siinä yritys ulkoistaa toimitusketjuun liittyviä 

kokonaispalveluja, mutta ei yleensä ydinpalveluja. Ulkoistaminen tehdään ulkoisille 

logistiikkapalveluiden tarjoajille. Palveluntarjoaja ohjaa ja hallinoi asiakkaan 

materiaalivirtoja tai niihin kuuluvia toimintoja korvausta vastaan. Yleensä ulkoistettavat 

toiminnot ovat rutiinitoimintoja ja asiakas säilyttää logistiikan ohjauksen itsellään. 

(Huolintayritysten tarjoamat palvelut 2019.) 

Yleisimmät ulkoistetut palvelut ovat varastointi ja kuljetukset. Edellä mainittujen 

toimintojen lisäksi, palveluntuottaja tarjoaa usein erilaisia logistisia lisäarvopalveluita. 

Näitä voivat olla muun muassa kevyt valmistus ja kokoonpano, esikeräily, tuotteen 

viimeistely tilauksen perusteella ja pakkauspalvelut. Palveluntuottaja voi myös hoitaa 

yrityksen sisälogistiikan kokonaan tai osittain esimerkiksi asiakkaan tuotantolaitoksen 

tiloissa. (Jalanka ym 2003, 8–11.)  

2.4.2 Ulkoistamisen syyt 

Yritystoiminnassa pyritään entistä enemmän keskittymään omaan ydintoimintaan. Tästä 

syystä logistiikkatoimintojen ulkoistaminen on nykyään hyvin yleistä. Logistiikasta on 

muodostunut yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Toimitusketjut kilpailevat toistensa kanssa ja 

niiden tehokkuus ratkaisee yrityksen menestyksen. Logistiikan ulkoistuksella tavoitellaan 

parempaa toimivuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä. (Sakki 2003, 206.) 

Palveluntuottajalle logistiikan hoitaminen on ydintoimintaa ja -osaamista. Sillä on 

tarkoitukseen hioutuneet menetelmät, henkilöt ja laitteet. Usein palveluntuottaja pystyy 

myös hyödyntämään suuruuden ekonomiaa toiminnassaan. Mikäli yritys joutuu 

rakentamaan toimitusketjunsa alusta alkaen, tarjoaa palveluntuottaja usein 

kilpailukykyisen vaihtoehdon. Palveluntuottajalla on valmiina toimitusketjun hallintaan 
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tarvittavat resurssit ja osaaminen. Yksi syy ulkoistamiseen voi olla yrityksen tarve 

investoida logistiikan toiminnanohjausjärjestelmään. Palveluntuottajalla voi olla valmiina 

yrityksen tarpeet täyttävä järjestelmä. Kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa 

toiminnan tehostamisella ja työvoiman tehokkaammalla käytöllä. Palveluntuottajalla on 

mahdollisesti tehokkaammat ja hioutuneemmat työmenetelmät ja paremmat 

mahdollisuudet resurssoida esimerkiksi toiminnan kausivaihtelut. (Jalanka ym 2003, 10–

11.) 

2.4.3 Kumppanuus 

Jotta todellinen logistiikan kumppanuus voi syntyä, on molempien osapuolten on oltava 

rehellisiä ja panostettava yhteistyöhön. Kumppanuus voi myös epäonnistua. 

Onnistuneesta suhteesta hyötyvät molemmat osapuolet. Kumppanuuden tulee perustua 

luottamukseen. Luottamuksella on merkitys joka päiväisessä toiminnassa. Sen syntyyn 

vaikuttavat sekä yritykset että niissä työskentelevät ihmiset. Molempien osapuolten on 

annettava tarkkaa ja luottamuksellista tietoa toisilleen. Tuotannon volyymit, tarpeet ja 

prosessit on kyettävä kuvaamaan riittävän yksityskohtaisesti, jotta molemmat osapuolet 

ymmärtävät toiminnan vaatimukset. (Jalanka ym 2003, 11–12.) 

Oikeassa kumppanuudessa molemmat osapuolet ovat sitoutuneita toiminnan 

kehittämiseen. Ulkoistaja ei voi vain siirtää omia ongelmiaan palveluntuottajan 

ratkaistavaksi. Palveluntuottajan on toimittava kuin ulkoistajan toiminnallisen 

organisaation jäsen ja päinvastoin. Ulkoistetun toiminnan käynnistys vaatii panostuksia 

molemmilta osapuolilta. Siksi ulkoistettavassa toiminnassa ei yleensä saavuteta 

säästöjä ensimmäisenä vuonna. Sopimukset tehdäänkin useammaksi vuodeksi. On 

tärkeää luoda tehokkuuden ja laadun seurannalle tunnusluvut. Ideaalitilanteessa 

tunnusluvut ovat olleet käytössä jo ennen ulkoistusta. Näin saadaan seurannalle 

vertailupohjaa. Tunnuslukuja on tarpeen mukaan tarkennettava ja lisättävä. (Jalanka ym 

2003, 12.) 

3. Tuotanto 

3.1 Tuotanto 

Tuotannon tehtävä on valmistaa yrityksen asiakkailleen myymät tuotteet. Tuotanto on 

keskeinen osa toimitusketjua ja tilaus-toimitusprosessia. Materiaalivirtaa jalostetaan eli 

muokataan raaka-aineista tuotantoresurssien ja tiedon avulla tuotteita asiakkaan 
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käyttöön. Tuotteet voivat olla kuluttajille suunnattuja lopputuotteita tai osia ja 

puolivalmisteita toisten yritysten eteenpäin jalostettavaksi. Tuotannon voi mieltää 

transformaatioprosessiksi. (Tuotanto 2019.)  

Tässä opinnäytetyössä keskitytään teollisentuotannonlogistiikkaan. Tuotanto on 

kuitenkin huomattavasti laajempi käsite. Tuotantoa on yhtä lailla autojen, talojen tai 

vaikka juuston valmistus kuin hiustenleikkuu, mainoskampanjan suunnittelu tai pizzan 

myyminen asiakkaalle. Viimeksi mainituista käytetään käsitettä palvelutuotanto. 

Tuotanto pitää sisällään kaikki toiminnot, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun 

aikaansaamiseksi. (Viitala & Jylhä 2013, 171–172.) 

DHL Supply Chain Oy:n ja Asiakas A:n yhteistyössä ja ylipäänsä kolmannen osapuolen 

logistiikassa molempien osapuolten tuotannot linkittyvät vahvasti keskenään. Asiakas A 

tekee omalle teolliselle tuotannolleen tuotannonohjausta. DSC taas keskittyy ohjaamaan 

omaa palvelutuotantoaan, jotta Asiakas A:n tuotanto toteutuisi häiriöittä suunnitelmien 

mukaan. Asiakas A:n tuotannonohjauksella on suuri vaikutus DSC:n 

tuotannonohjaukseen. 

3.2 Tuotannonohjaus 

Tuotannonohjauksen tavoitteena on sopeuttaa markkinoiden muuttuvat tarpeet ja 

tuotannon mahdollisuudet toisiinsa. Toiminnanohjauksella pyritään hallitsemaan 

yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja saavuttamaan hyvä toimituskyky 

ja kapasiteetin käyttöaste, pieni vaihto-omaisuuteen sidottu pääoma sekä lyhyt 

läpimenoaika. Jos toimintaympäristön vaatimuksia ja tuotantoprosessin ominaisuuksia 

ei pystytä sovittamaan toisiinsa, toiminta muistuttaa palokuntatyötä eli kiireellistä 

hälytysajoa palopaikalle ja sammutustyötä vahinkojen minimoimiseksi. (Hokkanen ym 

2011, 209.) 

Nykyaikaisessa tuotannossa toimitaan asiakasohjautuvasti, joten tuotesuunnitelu ja 

tuotannonohjaus kulkevat käsi kädessä. Tuotesuunnittelun tehtävänä on luoda 

asiakkaita kiinnostava tuote. Suunnittelussa on huomioitava yrityksen toiminnalliset 

resurssit ja varmistettava, että yrityksellä on tuotteen valmistukseen tarvittava 

osaaminen ja laitteisto. Kun tuote on luotu, se on saatava markkinoille. Tuotteen 

valmistus lähtee liikkeelle joko asiakastilauksesta tai myyntiennusteesta. 

Tuotannonohjauksen on kuitenkin kyettävä arvioimaan toiminnan raamit karkealla 

tasolla jo etukäteen. Karkeasuunnittelu on keskipitkän aikavälin valmistuksen ja 
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materiaalien hankinnan suunnittelua. Sen avulla pyritään jakamaan tuotannon resurssit 

mahdollisimman realistisesti tilausten toimitusaikojen, tuotantokustannusten ja 

toimitusvarmuuden määrittämiseksi. Pyrkimyksenä on tuottaa asiakkaille oikea määrä 

oikealaatuista tuotetta oikeaan aikaan, mahdollismman kustannustehokkaasti. 

(Hokkanen ym 2011, 210–211.) 

Toimitusten hallinta vaatii tuotannon läpimenoajan tuntemista. Kokonaisläpäisyajalla 

tarkoitetaan valmistuskehotuksesta asiakastoimitukseen kuluvaa aikaa. 

Kokonaisläpäisyaika sisältää suunnitteluun, materiaalihankintaan, osavalmistukseen, 

kokoonpanoon ja lähtölogistiikkaan kuluvan ajan. (Hokkanen ym 2011, 211–212.) 

3.2.1 Kapasiteetti  

Läpimenoajan lisäksi olennainen tuotannonsuunnittelun tekijä on kapasiteetti, jolla 

tarkoitetaan yrityksen tuotantokykyä. Kapasiteetti sisältää yrityksen resurssit, kuten 

tuotantotilat, henkilöstön, koneet ja laitteet sekä rahoitusresurssit. Bruttokapasiteetilla 

ilmaistaan yrityksen teoreettista valmistuskykyä, jota häviöajat veroittavat. Häviöajoilla 

viitataan muun muassa sairauslomiin, vuosilomiin, koneiden huoltoihin ja esimerkiksi 

materiaalipuutteista syntyvään hukka-aikaan. Yritys saavuttaa bruttokapasiteetin hyvin 

harvoin, jos koskaan. Kapasiteetin käyttöasteella tarkoitetaan bruttokapasiteetin 

käytössä olevaa osuutta. Bruttokapasiteetin ja häviöaikojen erotusta kutsutaan 

nettokapasiteetiksi, eli käytettävissä olevaksi kapasiteetiksi. Kapasiteetti voidaan esittää 

eri yksiköillä, mutta yleisemmin se ilmoitetaan konetunteina tai henkilöstön työtunteina. 

(Hokkanen ym 2011, 211.) 

Bruttokapasiteetin ja nettokapasiteetin sijasta voidaan myös käyttää termejä kapasiteetti 

ja toiminta-aste. Tällöin kapasiteetti viittaa yrityksen teoreettiseen valmistuskykyyn, eli 

bruttokapasiteettiin. Toiminta-aste taas tarkoittaa tuotannon todellista kapasiteettia eli 

nettokapasiteettiä. (Viitala ym 2013, 177–178.)  

Mikäli yrityksen tilauskanta ylittää nettokapasiteetin, käytetään tilanteesta termiä 

alikapasiteetti. Käytännössä yrityksellä on enemmän tilauksia kuin se pystyy 

kapasiteettinsa puitteissa toimittamaan. Ylikapasiteetilla tarkoitetaan luonnollisesti 

päinvastaista tilannetta. Yrityksen tilauskanta on toimituskykyä pienempi. Kumpikaan 

tilanne ei ole taloudellisesti kannatava. Karkeasuunnittelulla pyritään tasaamaan 

yrityksen pitkän aikavälin käyttöaste mahdollisimman ihanteelliseksi (Hokkanen ym 

2011, 211–212). 
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3.2.2 OMS-resurssisuunnittelu 

Brutto- ja nettokapasiteetin määrittäminen OMS-johtamisjärjestelmässä perustuu niin 

sanottuun OMS-kuutioon (Kuvio 4). OMS-kuutio muodostuu kolmesta ulottovuudesta, 

jotka ovat käytettävissä olevat henkilöt, tuottavuus ja suorat tunnit. Kuution äärilaidat 

kuvaavat bruttokapasiteettia, eli esimerkiksi tietyn yksikön teoreettista valmistuskykyä. 

Pienempi kuutio isomman sisällä taas kuvaa nettokapasiteettia eli toiminta-astetta. 

Käytettävissä olevat henkilöt tarkoittaa isossa kuutiossa tietyn prosessin tai yksikön 

kaikkia työntekijöitä, ja pienemmässä kuutiossa yksikön tai prosessin oikeasti 

käytettävissä olevia henkilöitä esimerkiksi seuraavana päivänä. Tuottavuudella 

tarkoitetaan esimerkiksi kuinka monta keräilyriviä yksi työntekijä keskimäärin suorittaa 

tunnissa tai päivässä. Suorilla tunneilla tarkoitetaan tuottavaan tyohön, esimerkiksi 

keräilyyn, käytettyä aikaa. Tämä termi avataan tarkemmin seuraavassa luvussa. (OMS 

capabilities book warehouse 2017, 54–55.) 

 

Kuvio 4. OMS-kuutio (OMS capabilities book warehouse 2017.) 

OMS:n mukaan resurssisuunnittelun täytyy olla tiukasti sidoksissa suorituskyvyn 

seurantaan, jotta resurssisuunnittelussa on koko ajan käytettävissä tuoreimmat 

standardit ja tuottavuuslukemat. Jos esimerkiksi tietystä prosessista on paljon henkilöitä 

pois, ja heidät korvataan toisen prosessin osaajilla, täytyy resurssisuunnittelussa 

huomioida tuottavuuden todennäköinen pienentyminen. 
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OMS:n mukainen tehokas resurssisuunnittelu jakautuu kahteen osaan. Kuukausitasolla 

tehtävään suunnitelmaan, joka perustuu asiakkaan volyymiennusteeseen. Mikäli 

ennustetta ei ole saatavilla, on suunnitelma tehtävä historiaan perustuvan datan 

pohjalta. Vuorotasolla tehtävä resurssisuunnittelu perustuu tarkempaan tietoon 

volyymista, sillä viimeistään vuoron alussa tiedetään varsin tarkasti kunkin yksikön 

työkuorma. (OMS capabilities book warehouse 2017, 56–57.) 

3.2.3 Seuranta 

Tuotannon toteutumista ja toiminnan kehittämistä tulee seurata ja valvoa. Paraskin 

suunnitelma on hyödytön, jos sitä ei noudateta. Seurannalla voidaan löytää 

suunnitelmasta vasta käytännön toteutuksessa havaittavia puutteita. Toisaalta 

valvonnan avulla saadaan myös nopeasti tieto mikäli tuotanto alkaa kangerrella. 

Seurannan on ulotuttava sekä omiin toimintoihin että toimittajiin ja alihankkijoihin. 

Yhteistyökumppanien heikkenevä laatu laskee auttamatta myös yrityksen toiminnan 

laatua. (Hokkanen ym 2011, 212.) 

4. Työntutkimus 

Resurssointia ei voida suorittaa pelkän volyymiennusteen pohjalta. Kapasiteetin 

määrittämiseksi tarvitaan tietoa prosessien ja työtehtävien suoritetehokkuudesta ja 

työhön kuluvasta ajasta. Tarvittavaa tietoa saadaan työntutkimuksella. 

4.1 Työntutkimus 

Työntutkimuksen pyrkimyksenä on selvittää sekä kehittää tutkittavan työn 

työmenetelmiä, ergonomiaa ja ajankättöä. Työntutkimus tarkastelee työtä kolmesta 

näkökulmasta: taloudellisesta, teknologisesta ja työntekijänäkökulmasta. Taloudellisesta 

näkökulmasta tutkitaan työn ja siihen käytettävien menetelmien kustannusvaikutuksia. 

Taloudellisesta näkökulmasta pyritään selvittämään muun muassa lisäarvoa tuottavat, 

kustannuksia aiheuttavat ja laatuongelmia aiheuttavat työt. Tutkitaan tuotannon 

mahdolliset pullonkaulat ja selvitetään toistuvat ja paljon aikaa vievät työt ja työvaiheet. 

Teknologisesta näkökulmasta selvitetään mahdollisuudet hyödyntää uutta teknologiaa 

sekä uusia välineitä ja prosesseja. Työntekijänäkökulmasta tutkitaan työn ergonomia ja 

turvallisuus. Pyritään tunnistamaan työstä väsyttävät, monotoniset, vaaralliset ja 

epäkäytännölliset työvaiheet. (Ahokas ym 2011, 6.) 
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Työntutkimus voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen sen tavoitteiden mukaan: 

1) Menetelmätutkimus 

2) Työn vakiinnuttaminen 

3) Työnopastus 

4) Työn mittaus 

 

Menetelmätutkimuksella etsitään parasta mahdollista tapaa suorittaa tietty työ. Se on 

järjestelmällistä taloudellisen, turvallisen ja tehokkaan työmenetelmän kehittämistä. 

Kaikki tuotannon osatekijät, kuten työn tekeminen, raaka-aineet ja työvälineet, ovat 

menetelmätutkimuksen kohteena. Menetelmätutkimuksen tavoitteena on saavuttaa 

mahdollisimman alhaiset tuotantokustannukset, parantaa tuottavuutta, ergonomiaa ja 

työturvallisuutta. Taloudellisuus- ja tehokkuusnäkökulman lisäksi 

menetelmätutkimuksen tavoitteena tulee olla myös työympäristön, työolojen, 

työhyvinvoinnin ja työn sisällön kehittäminen. 

Työn vakiinnuttamisella varmistetaan, että tehokas ja turvallinen menetelmä on kaikkien 

työntekijöiden käytössä. Parhaan mahdollisen työtavan edut jäävät hödyntämättä, jos 

menetelmää ei käytetä. Työn vakiinnuttamisen työkaluja ovat muun muassa työohjeet, 

työpaikkakuvaukset ja menetelmien standardisointi. On tärkeää ymmärtää, että työn 

vakiinnuttaminen ei tarkoita kehittämisen ja oma-aloitteisuuden vähentämistä, vaan 

vakiinnutettujakin menetelmiä kehitetään jatkuvasti esimerkiksi jatkuvan parantamisen 

menetelmillä. Vasta työn vakiinnuttaminen luo edellytykset toiminnan systemaattiselle 

kehittämiselle. Työn vakiinnuttamisen avulla edistetään merkittävästi myös työn laatua. 

Työn vakiinnuttamisesta käytetään yleisesti myös termiä työn standardisointi. 

Työnopastuksella tulee varmistaa, että työntekijät osaavat tehokkaat ja turvalliset 

työmenetelmät. Työnopastuksen osa-alueita ovat työntekijöiden perehdyttäminen; 

opastus työhön, työmenetelmiin ja työvaiheisiin sekä ammattitaidon kehittäminen. 

Työnopastus tukee yrityksen toiminnan kehitystä sekä työntekijän osaamista ja 

viihtymistä työssään. 

Työnmittauksella tarkoitetaan tiettyyn työtehtävään tietyllä työmenetelmällä tarvittavan 

ajan määrittämistä. Työhön kuluva aika on aina riippuvainen työhön käytettävästä 

menetelmästä. Siksi työnmittaus edellyttää riittävän tarkkaa työtehtävän ja menetelmän 

kuvaamista. Ennen työnmittausta tulisi aina suorittaa menetelmätutkimus, jossa 



 

  18 

 

varmistetaan mittattavan menetelmän taloudellisuus, turvallisuus ja tehokkuus (Ahokas 

ym 2011, 6–7.)  

4.2 Työntutkimuksen käsitteitä  

Tekemisaika tarkoittaa sitä työaikaa, joka kuluu varsinaisten jalostusarvoa lisäävien 

työtehtävien suorittamiseen. Tekemisaikaan kuuluvat työtehtävät voivat olla 

toistuvuudeltaan ja pituudeltaan erilaisia. Yhteinen nimittäjä niille kuitenkin on se, että ne 

suoraan edistävät tuotteen, palvelun tai työtehtävän valmistumista. 

Apuajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu erilaisten työn kannalta tarpeellisten 

aputehtävien suorittamiseen, sekä henkilökohtaisiin tarpeisiin ja muuhun elpymiseen. 

Nämä aputehtävät eivät välittömästi edistä työn valmistumista, mutta niiden hoitaminen 

on kuitenkin välttämätöntä työn suorittamiseksi.  

Päivävakioon kuuluvat ne välttämättömät työt, joita tarvitaan työntekemisedellytysten 

ylläpitämiseksi. Päivävakioon lasketaan esimerkiksi työpisteen siivoaminen tai 

työkoneen säännöllinen huolto. 

Henkilökohtainen apuaika tarkoittaa työntekijän henkilökohtaisia tarpeita ja työstä 

johtuvasta kuormituksesta elpymistä varten varattua aikaa. Sovitut kahvi- tai muut tauot 

ovat osa henkilökohtaista apuaikaa. 

Häiriöajaksi lasketaan erilaiset odottamattomat keskeytykset tai odotukset, joiden 

pituutta ja esiintymistiheyttä ei voida etukäteen tietää. Esimerkiksi työvälineen 

hajoamisesta tai materiaalipuutteesta johtuva odottelu on häiriöaikaa. Häiriöaikaan 

kuuluu myös erilainen turha työ, kuten laatuvirheiden korjaaminen. (Ahokas ym 2011, 

11–12.) 

Työn normiajalla tarkoitetaan tiettyyn tunnettuun työhön tarvittavaa tavoiteaikaa. Työhön 

tarvittava aika riippuu aina menetelmästä ja sen tehokkuudesta. Normiajan 

määrittämiseksi on tunnettava tehokkain menetelmä ja varmistettava, että tehokkain 

menetelmä on kaikilla työntekijöillä käytössä. On tärkeää ymmärtää, että normiaika 

määritetään tai mitataan, ei sovita. (Ahokas ym 2011, 18.) 

Työhön tarvittavan ajan määrittämiseksi on useita keinoja. Aika voidaan määrittää 

kokemusperäisesti, toiminnanohjausjärjestelmän kirjausten perusteella tai varsinaisilla 
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työnmittauksen menetelmillä. Käytettävä menetelmä ja riittävä tarkkuustaso on 

arvioitava erikseen jokaista käyttötarkoitusta varten. Tiettyyn työhön tarvittavan ajan 

selvittämisessä määrityksen tarkkuuteen vaikuttavat sekä ajanmääritystarkkuus että 

menetelmän kuvaustarkkuus. Usein toiminnanohjausjärjestelmän kirjauksista saatava 

tieto on riittävän tarkkaa. (Ahokas ym 2011, 21.) 

4.3 DHL:n käyttämiä työntutkimuksen käsitteitä 

Edellä esitellyt työntutkimuksen periaatteet ovat perustana myös DHL:n OMS-

johtamisjärjestelmässä kapasiteetin määrittämiseen. Ainoastaan käytetyt termit ovat 

erilaiset. Business Parkissa alkuvuodesta 2019 käyttöön otettu OMS Data System jakaa 

työpäivän tapahtumat suoriin tunteihin, epäsuoriin tunteihin, taukoaikaan ja 

valmisteluaikaan. 

Suorat tunnit vertautuu tekemisaikaan. Suorilla tunneilla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu 

varsinaiseen tuottavaan työhön. Siitä syntyy esimerkiksi keräily-, pakkaus-, tai 

vastaanottorivejä. 

Epäsuorat tunnit vastaa päivävakio-käsitettä. Epäsuoriin tunteihin kuuluu se aika, jota 

tarvitaan työntekemisedellytysten ylläpitämiseksi. Niihin lasketaan esimerkiksi työtilojen 

ja työvälineiden kunnossapito. Myös kerran vuorossa pidettävä Performance Dialogue -

palaveriin kuluva aika kuuluu epäsuoriin tunteihin.   

Valmisteluaika mittaa töihin saapumisen, taukojen ja töistä lähtemisen ympärille jäävää 

aikaa, eli kuinka kauan työntekijältä menee aikaa työajan alkamisesta varsinaiseen työn 

aloittamiseen. Vastaavasti kuinka kauan työntekijältä menee aikaa päivän viimeisen 

työsuoritteen loppumisesta ulosleimaukseen, tai  kuinka paljon ylimääräistä aikaa kuluu 

taukojen ympärillä. (OMS capabilities book warehouse 2017, 63–65.) 

5. Henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnittelu 

5.1 Henkilöstöstrategia 

Henkilöstöstrategia tarkoittaa henkilöstöön liittyviä linjauksia ja suunnitelmia, jotka 

tähtäävät liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen lähivuosien aikana. 

Liiketoimintastrategia tarvitsee onnistuakseen henkilöstöstrategian ja 
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henkilöstöstrategia irrallaan liiketoimintastrategiasta on tarkoitukseton. 

Henkilöstöstrategiassa määritellään, kuinka yritys aikoo varmistaa, että valittua 

liiketoimintastrategiaa on toteuttamassa oikeat ihmiset. Kantaa otetaan henkilökunnan 

määrään, rakenteeseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviin keinoihin. 

Henkilöstöstrategia ohjaa henkilöstön hankintaa, kehittämistä, sitouttamista, 

palkitsemista, työhyvinvointitoimenpiteitä sekä johtamisen ja esimiestyön, ilmapiirin ja 

organisaatiokulttuurin kehittämistä.  

Strategiaa toteutetaan käytännössä henkilöstöpolitiikan avulla. Henkilöstöpolitiikka 

opastaa henkilöstöä keskevien päätösten teossa yksittäisissä käytännön tilanteissa. 

Henkilöstöpolitiikka muodostuu muun muassa seuraavista periaatteista. Minkälaisia 

työntekijöitä haetaan? Miten heidät rekrytoidaan? Miten henkilöstön osaamista 

ylläpidetään ja kehitetään? Miten työntekijöitä kannustetaan ja palkitaan? Miten 

työntekijöitä tuetaan ja kohdellaan? (Viitala ym 2013, 219–220.) 

5.2 Henkilöstösuunnittelu 

Henkilöstösuunnitelmalla toteutetaan henkilöstöstrategian ja -politiikan periaatteita ja 

linjauksia. Yrityksen henkilöstösuunnitelmaksi voidaan kutsua osa-alue- tai 

yksikkökohtaisten henkilöstösuunnitelmien kokonaisuutta, jossa on ennakoitu koko 

lyhyen aikajänteen henkilöstövoimavarojen johtaminen. Henkilöstösuunnittelussa on 

kyse tulevaisuuden ennakoinnista ja siihen varautumisesta. Usein 

henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan erityisesti työvoimatarpeen määrällistä ja laadullista 

ennakointia. Suunnitelmissa määritellään myös osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia 

tukevat toimenpiteet sekä eritellään kustannukset.  

Suurissa yrityksissä on usein henkilöstösuunnitteluun erikoistuneita 

henkilöstöammattilaisia, joiden vastuulla on pitkän ja lyhyen aikavälin henkilöstömäärän 

ja –rakenteen muutosten ennakoiminen, niihin liittyvä kustannussuunnittelu ja sekä 

tiedon välittäminen rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Jokaisella esimiehellä on 

kuitenkin vastuu henkilöstösuunnittelusta omalla vastuualueellaan. Esimiehillä on tarkin 

tieto tiiminsä työntekijöiden suunnitelmista, tilanteista ja osaamisesta. Heillä on myös 

näkymys vastuualueensa toiminnan kehityksestä. (Viitala 2013, 57–60.) 

Ensimmäinen vaihe henkilöstösuunnitteluprosessissa on tilannekartoitus. Muodostetaan 

kuva nykytilasta ja tulevaisuudesta lähtökohtana yrityksen strategia ja suunnitelmat. 

Niiden perusteella muodostetaan kuva yrityksen henkilöstötarpeesta. Tätä taustaa 
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vasten arvioidaan nykyiset ja tiedossa olevat henkilöstövoimavarat: määrä, osaaminen, 

rakenne ja ennakoitu poistuma. Samassa yhteydessä arvioidaan myös henkilöstön 

saatavuus työvoimamarkkinoilta. Toisena vaiheena on ennusteen laatiminen. 

Ennusteessa huomioidaan tulevaisuuden työvoimatarpeet ja nykyisen henkilöstön ja 

osaamisen käytettävyydestä strategian toteutumisen ajanjaksolla. Tämän pohjalta on 

mahdollista määritellä mitä uutta osaamista strategiajaksolla tarvitaan. Kolmannessa 

vaiheessa laaditaan suunnitelmat siitä, miten tarvittavat henkilöstömuutokset 

toteutetaan. Yksinkertaistettuna päävaihtoehtoja ovat rekrytointi, henkilövoimavarojen 

säilyttäminen nykyisessä muodossaan ja henkilöstön vähentäminen. Neljäntenä 

vaiheena on suunnitelmien toteutus ja tulosten arviointi. Suunnitelmia muutetaan ja 

suunnataan uudelleen tarvittaessa.  

Henkilöstösuunnittelu onnistuu luontevimmin toiminnan suunnittelun yhteydessä. 

Pidemmän aikavälin suunnitelmat laaditaan osana henkilöstöstrategiaa. Vuosittaiset 

suunnitelmat taas laaditaan osana vuosisuunnittelua. Usein suunnitelmia tarkennetaan 

vuoden aikana esimerkiksi kvartaalettain. (Viitala 2013, 61–63.) 

Henkilöstösuunnittelun aikajänne voi usein olla myös hyvin lyhyt, jos pitää esimerkiksi 

muuttaa työvuoroja sairaustapauksen takia tai hankkia tilapäistä työvoimaa muutamien 

tuntien tai päivien varoitusajalla. Monilla aloilla toiminnan volyymi vaihtelee hyvinkin 

paljon, jolloin työvoiman tarve voi vaihdella voimakkaasti pitkin vuotta. Kiireisten aikojen 

työvoimakustannuksia tulisi kohtuullistaa samalla kun tulisi välttää liian joustavan 

henkilöstövoimavarojen käytön aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Niitä voi olla 

esimerkiksi liian suuri tilapäisen vuokratyövoiman käyttö tehtävissä, joissa vaihtuvuus on 

uhka toiminnan laadulle. Kun vaihtuvuus on suurta, perehdyttäminen muodostuu 

raskaaksi taakaksi työyhteisölle, eikä vuokratyöntekijöitä ehditä kunnolla perehdyttää. 

Tämä johtaa siihen, että vuokratyöntekijät joutuvat tekemään työtä puutteellisella 

osaamisella, jolloin työn laatu ja tehokkuus kärsivät. (Viitala 2013, 63–64.) 

5.3 Vuokratyövoiman käyttö 

Kun työnantaja (työvoiman vuokrausyritys) antaa työntekijänsä ulkopuolisen tahon 

(käyttäjäyrityksen) käyttöön vastiketta vastaan, on kyse vuokratyövoimasta. 

Työntekijöitä vuokrausyritykseltä vuokraava yritys toimii kuten muissakin 

kauppasuhteissa. Se tekee haluamaansa työvoimaa koskevan tilauksen, jonka 

vuokrayritys toimittaa. Tilaava yritys maksaa työvoimasta sovitun hinnan 
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vuokrausyritykselle, joka puolestaan on työsuhteessa työntekijöihin. Vuokrasopimusten 

pituudet vaihtelevat muutamasta tunnista useisiin vuosiin. Vuokrausyritys huolehtii 

työntekijän eduista, kuten työterveyspalveluista. Käyttäjäyrityksen oikeuksiin kuuluu 

työnteon johtaminen ja valvominen. (Viitala 2013, 93–94.) 

Vuokratyövoiman etuja ovat sen tarjoama joustavuus, riskittömyys ja helppous. 

Vuokrausyritys perii näistä eduista luonnollisesti korvauksen, joten vuokratyöntekijän 

kustannukset ovat omassa palvelussuhteessa olevaa työntekijää korkeammat. 

Säästöinä tulevat kuitenkin rekrytointiin liittyvät kustannukset, 

sairauspoissaolokustannukset ja monista omalle henkilöstölle tarjoitusta eduista 

syntyvät kustannukset. Hyödyt eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Tilapäisissä tarpeissa 

haitat eivät välttämättä muodostu ongelmiksi, mutta varsinkin vuokratyövoiman käytön 

pitkittyessä muunlaiset vaikutukset alkavat näkyä. Vuokratyöntekijöiden suuri ja 

pitkäaikainen käyttö voi viestiä henkilökunnalle haluttomuudesta sitoutua työntekijöihin. 

Vuokratyöntekijöiden suuri vaihtuvuus voi muodostua perehdytysvastuun kasautuessa 

taakaksi yrityksen omalle väelle. Suuri vaihtuvuus ja puuttellinen perehdytys taas 

johtavat vääjämättä laadun heikkenemiseen. Usein myös palkitseminen, 

kehitysmahdollisuudet ja työsuhde-edut ovat erilaisia, mikä tuottaa kaikille 

epämiellyttävän eriarvoisuuden kokemuksen. (Viitala 2013, 95–96.) 

5.4 Joustavan työvoimankäytön toimenpidesuunnitelma 

Joustavan työvoimankäytön suunnitelmassa laaditaan hahmotelma siitä, millä keinoin 

yrityksessä pyritään huolehtimaan toiminnan edellyttämästä joustavuudesta henkilöstön 

osalta. Suunnitelmassa tehdään linjauksia muun muassa työaikojen, palkkauksen, 

kehittämisen ja siihen liittyen moniosaamisen, alihankinnan ja vuokratyövoiman käytön 

suhteen. Henkilöstön vuokraussuunnitelma on useassa yrityksessä osa joustavan 

työvoiman käytön suunnittelua. (Viitala 2013, 72–73.) 

5.4.1 Moniosaaminen 

Moniosaamisen merkitys tiimityössä on merkittävä. Tiimin tavoitteiden saavuttamista ja 

työn resurssointia auttaa huomattavasti se, että tiimin jäsenet voivat tarvittaessa tehdä 

toistensa tehtäviä tai osallistua niihin. Kevyt organisaatiorakenne tarkoittaa usein sitä, 

että työntekijän on kyettävä puuttumaan tuotantoprosessin ongelmiin ilman esimiehen 

apua, joten hänen on tunnettava koko tuotantoprosessi. Moniosaaminen mahdollistaa 

myös kattavan sijaisjärjestelmän. Yksilön näkökulmasta moniosaaminen tuo tyohön 
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vaihtelua ja haastetta. Työntekijän ammattuitaito kehittyy. Moniosaamisella on 

merkittävä vaikutus työntekijän asemaan organisaatiossa ja työmarkkinoilla (Viitala 

2013, 196). 

5.4.2 Ristiinkoulutus ja työkierto 

Ristiinkoulutuksella tarkoitetaan työntekijöiden perehdyttämistä toistensa tehtäviin. Se 

lisää organisaation joustavuutta ja parantaa työn tuottavuutta, koska osaavaa työvoimaa 

voidaan tarvittaessa siirtää sinne missä sitä eniten tarvitaan. 

Työkierto taas viittaa henkilöiden siirtämiseen eri toimintoihin tai yksiköihin tietyksi ajaksi. 

Tutkimusten mukaan työkierto saa henkilöt arvostamaan yrityksen muita toimintoja 

entistä enemmän ja asioiden tarkastelu erilaisista näkökulmista auttaa näkemään eri 

toimintojen välisen yhteistyön tärkeyden sekä ymmärtämään organisaation toiminnan 

laajemmin ja syvemmin. Monesti työkierto antaa kierrossa olevalle työntekijälle uutta 

mielekkyyttä työhön. Toisaalta työnkierto voi aiheuttaa kierrossa olevien työntekijöiden 

toiminnan tehokkuuden tilapäistä laskua uusien asioiden opettelun takia. Samalla 

toiminnassa pysyvästi työskentelevät joutuvat käyttämään aikaa kierrossa olevan 

henkilön perehdyttämiseen. Työkierron hyötyjä pidetään kuitenkin yleisesti haittoja 

suurempana. Työkierto on kehittyneimmillään suunnitelmallista ja pitkäjänteistä 

kehitystoimintaa, joka liittyy urakehitykseen. Tavoitteena on myös hyvien osaajien 

sitouttaminen yritykseen. (Viitala 2013, 194–195.) 

6. Henkilöstöresurssointi Business Parkissa 

6.1 Taustaa 

Suuret volyymivaihtelut ovat luonnollisesti iso haaste resurssoinnille. Kuvio 5 osoittaa, 

kuinka paljon vuorokausikohtaiset keräilyrivimäärät ovat vaihdelleet Cab-yksikössä 

alkuvuoden 2019 aikana. Vaihteluväli on ollut lähes 4000 keräilyrivistä noin tuhanteen, 

keskiarvon ollessa noin 2080 keräilyriviä vuorokaudessa. Kuten Mod-yksikössä, myös 

Cab-yksikössä on useita eri keräilyprosesseja, joiden keräilynopeus vaihtelee suuresti 

keskenään. Cab-yksikön keskimääräinen keräilynopeus riippuu tilausten profiilista, eli 

siitä miten tilaukset jakautuvat nopeammin ja hitaammin kerättävien materiaalien välillä, 

voidaan kuitenkin arvioida yhden työntekijän keräävän keskimäärin 150-175 riviä 

työvuoron aikana. Eli kun vuorokauden tilausmäärä muuttuu 3500 rivistä 1500 riviin, tai 
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päinvastoin, tarkoittaa muutos 12-14 työntekijän työpanosta. Cab-yksikön 

volyymivaihtelut ovat haastavia siitäkin syystä, että sen volyymi on hyvin 

merkityksellinen koko Asiakas A toimintojen tuloksen kannalta. 

 

  

Kuvio 5. Cab-yksikön keräilyrivit vuorokaudessa 31.12.2018 - 31.3.2019 

Taulukkoon 2 on merkitty Asiakas A:n Business Parkin toimintojen kaikkien yksiköiden 

vuorokausikohtaiset rivimäärät. Inb-lukemat ovat vastaanottorivejä, Cab ja Mod 

keräilyrivejä sekä Ser, Kit ja Acc pakattuja rivejä. Yksiköiden lukemat eivät ole suoraan 

keskenään verrannollisia, sillä toisen yksikön 3000 riviä voi vaatia yhtä paljon työtunteja 

kuin toisen yksikön 300 riviä. 
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Taulukko 2. Business Park Asiakas A rivit 31.12.2018 - 31.3.2019 

 

 

Tämän opinnäytetyön tekijä on yhdessä yksiköiden esimiesten kanssa luonut taulukkoon 

2 värikoodisysteemin, joka kertoo kuinka suurta työkuormaa mikäkin lukema tarkoittaa 

millekin yksikölle. Värikoodien määritelmät löytyvät taulukosta 3. 

Värikoodit jakautuvat taulukossa 2 suhteellisen tasaisesti. Vain yhtenä päivänä kolmen 

kuukauden tarkastelujakson aikana on ollut todella suuri työkuorma edes kolmessa 
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yksikössä kuudesta samaan aikaan. Myös todella pieni työkuorma on ollut kolmessa 

yksikössä samaan aikaan vain neljänä päivänä tarkastelujakson aikana. 

 

Taulukko 3.  Värien määritelmät 

 

6.2 Vuosi- ja kuukausitaso 

Vuositasolla DSC:n Asiakas A toiminnan henkilöstösuunnittelu on enemmän 

historiatietoon perustuvaa suurempien linjojen vetoa, kuin tarkkaa tulevaisuuden 

ennakointia. Asiakas A:lta saadut volyymiennusteet osuvat kohdalleen hyvin 

vaihtelevalla menestyksellä. Valitettavan usein joudutaan reagoimaan proaktiivisuuden 

sijaan.   
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Kuvio 6. SWOT-analyysi vuosi- ja kuukausitason resurssointi 

6.2.1 Vahvuudet 

Vuokratyöntekijöiden käyttö tarjoaa joustoa asiakkaan volyymivaihteluita vastaan. 

Toistaiseksi tätä joustoa henkilöstöresurssien vähentämisen suuntaan ei ole jouduttu 

juurikaan käyttämään, sillä Asiakas A:n myynti on vetänyt suhteellisen hyvin. Sen sijaan 

vuokratyöntekijöitä on rekrytoitu huomattava määrä DHL Suppy Chainin ja Asiakas A:n 

yhteistyön laajenemisen myötä. Viimeisen puolen vuoden aikana DSC:n Asiakas A 

toiminnot ovat rakentaneet yhdessä henkilöstövuokrauskumppaneidensa kanssa 

työntekijäpoolia lisäämään reagointikykyä yllättäviin poissaoloihin ja äkilliseen volyymien 

STRENGTHS
• Vuokratyöntekijöiden 

tarjoama jousto
• Työntekijäpoolin tarjoama 

jousto
• Historiatieto
• BI-työkalut
• Trendi tiedetään
• Puskurityöt
• Ison organisaation hyödyt

WEAKNESSES
• Sopimus ei velvoita Asiakas 

A:ta ennustamaan oikein
• Luottamus Asiakas A:n 

ennusteisiin
• Liikaa reaktiivisuutta 

proaktiivisuuden sijaan
• Tuotantoon tehtävien 

muutosten vaikutus 
varastointiin

OPPORTUNITIES
• Asiakas A:n sitoutuminen 

tarkempaan ennustamiseen
• Puskuritöiden määrän 

kasvattaminen 
(lisäarvopalvelut)

• Ristiinkoulutus

THREATS
• Asiakkas A:n myynnin 

pieneneminen
• Asiakas A:n ennustamisen 

tason heikkeneminen
• Suuret volyymivaihtelut
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kasvuun. Työntekijäpool koostuu pääsasiassa opiskelijoista, joiden elämäntilanteeseen 

satunnainen keikkatyö sopii hyvin. Poolin ideana on kouluttaa riittävän laaja joukko 

työntekijöitä Asiakas A toimintojen perusprosesseihin ja pitää tätä osaamista yllä, tällä 

tavoin yllättävien poissaolojen tai tilauspiikkien aiheuttamaan resurssivajeeseen voidaan 

saada apua jopa tunnin varoitusajalla. 

Vaikka Asiakas A ei tarjoa DSC:lle kovin laadukkaita ennusteita, alkaa yhteistä historiaa 

olla jo sen verran takana, että historiatietoja voi hyödyntää resurssisuunnittelussa. 

Näiden tietojen käsittelyä ja jäsentelyä helpottavat BI-työkalut, joiden avulla historiatietoa 

voidaan kerätä, koostaa ja muuttaa visuaalisempaan muotoon, jolloin sitä on helpompi 

analysoida ja tulkita. BI-työkalujen avulla voidaan myös tunnistaa erilaisia trendejä 

volyymeista eri yksiköissä. Trendien pohjalta voidaan ennakoida tulevaa ja suunnitella 

resursseja sen mukaan. Erittäin tärkeä osa kykyä reagoida volyymien vaihteluun ovat 

niin sanotut puskurityöt. Puskurityöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaalta joko 

transaktioina tai tuntiperusteisesti laskuttettavaa työtä, joka ei ole tiukasti aikatauluun 

sidottua. Inventointi on tästä hyvä esimerkki, se on asiakkaalle tärkeää, mutta ei ole 

sidottu tiukkaan aikatauluun. Inventointia voidaan tehdä enemmän silloin kun työkuorma 

on pienempi ja vähemmän silloin kun työkuorma on isompi. Myös kittien valmistaminen 

on hyvää puskurityötä, sillä kittitilaukset saapuvat hyvissä ajoin, ja ne voidaan valmistaa 

etukäteen. Muutenkin iso asiakas ja organisaatio tarjoaa mahdollisuuksia tehokkaaseen 

henkilöresurssien siirtelyyn sekä asiakkuuden sisällä että muiden asiakkuuksien välillä.  

6.2.2 Heikkoudet 

Tällä hetkellä mikään ei sido Asiakas A:ta sen DSC:lle antamiin volyymiennusteisiin. 

Asiakas A voi ennustaa kuinka huonosti tahansa tai olla kokonaan ennustamatta, ilman 

pelkoa sanktioista. Asiakas A ei tietenkään ennusta tarkoituksella huonosti, mutta sen 

kiinnostus ennustamisen kehittämiseen ei ole ainakaan toistaiseksi ollut kovinkaan 

suurta. Mikäli sopimus velvoittaisi sen korvaamaan osan huonosti osuneen ennusteen 

aiheuttaman yliresurssoinnin kustannuksista, sitoutuminen ennustamiseen ja sen 

kehittämiseen olisi luonnollisesti aivan toista luokkaa.  

Koska Asiakas A:n ennusteet eivät ole kovin tarkkoja, luottamus niihin on vähäistä. 

DSC:llä ei yksinkertaisesti uskalleta tehdä resurssisuunnitelmia pohjautuen pelkästään 

asiakkaan ennusteisiin.  
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6.2.3 Mahdollisuudet 

Asiakas A:n ennusteiden tarkkuuden paraneminen tarjoaisi DSC:lle mahdollisuuden 

parantaa omaa resursointiaan huomattavasti. Parempien ennusteiden avulla DSC:n 

resurssisuunnittelu voisi muuttua aidoisti proaktiivisempaan suuntaan. Kuten todettua, 

Asiakas A ei tietenkään tarkoituksella ennusta huonosti, kyse on enemmän siitä, että sen 

ennusteita ei ole laadittu varastoinnin näkökulmasta. Asiakas A:lla varmasti tiedostetaan, 

että mitä paremmin DSC pystyy toimintansa resurssoimaan, sitä parempaa laatua se 

pystyy Asiakas A:lle tarjoamaan. Toivoa parempien ennusteiden saamisesta siis on. 

Uusien puskuritöiden löytäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa tarjoaa mahdollisuuden 

niin joustavampaan resurssointiin kuin myynnin kasvattamiseen. Lisäarvopalveluiden 

myyminen on tietenkin tärkeää tuloksen kannalta, mutta jos löydetään asiakkaalle hyötyä 

tuottavia, ei tiukkaan aikatauluun sidottuja palveluja, ne tarjoaa lisämahdollisuuksia 

myös resurssisuunnitteluun. Tällaisesta lisäarvopalvelusta on hyvä esimerkki dimensio-

mittausprojekti, jota DSC tekee Asiakas A:lle. Projektissa on tarkoitus mitata Asiakas A:n 

tuotteissaan käyttämien kymmenien tuhansien materiaalien mitat ja painot, tähän 

tarkoitukseen suunnittellulla laitteella. Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi, myös projektin 

tuloksista eli materiaalien mitta- ja painotiedoista voi olla tulevaisuudessa suuri hyöty 

myös DSC:lle, esimerkiksi keräilyn organisoinnin kehittämiseen. 

Moniosaaminen on Asiakas A toiminnoissa kehittynyt ja on jo varsin hyvällä tasolla, 

mutta kaikkia ristiinkoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty. 

Ristiinkoulutus on tärkeä työkalu moniosaamisen parantamiseksi, ja moniosaaminen 

taas lisää joustoa resurssointiin. 

6.2.4 Uhat   

Selkeä ulkopuolelta tuleva uhka tämän kaltaisessa liiketoiminnassa on tietenkin 

asiakkaan myynnin huomattava pieneneminen. Riittävällä vuokratyöntekijöiden käytöllä 

tähän uhkaan voidaan varautua. Vaikka vuokratyöntekijöiden käytössä on omat 

haittapuolensa, sen tarjoama joustovara on kolmannen osapuolen logistiikassa monella 

tavalla elinehto. 

Vaikka Asiakas A:n ennusteiden paraneminen nähtiinkin mahdollisuutena, on myös 

mahdollista, että näin ei tapahdu. Kuten todettua, DSC:n ja Asiakas A:n välinen sopimus 
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ei sido Asiakas A:ta ennustamaan nykyistä paremmin. Mikäli asiakkaan ennustaminen 

ei parane, se vaikeuttaa myös DSC:n resurssisuunnittelun kehittämistä.  

6.3 Viikkotaso 

 

Kuvio 7. SWOT-analyysi viikkotason resurssointi 

6.3.1 Vahvuudet 

Viikkotasolla tapahtuvassa resursoinnissa on samoja vahvuuksia kuin kuukausi- ja 

vuositason resurssoinnissa, kuten työntekijäpool, puskurityöt ja ison organisaation 

mahdollisuudet. Niiden tarjoama jousto on tärkee myös viikkotasolla tehtävässä 

resurssisuunnittelussa. Myös reilu vuosi sitten kaikille työntekijöille käyttöön otettu 

STRENGTHS
•Työntekijäpoolin tarjoama jousto
•Saldopankin tarjoama jousto
•Puskurityöt
• Ison organisaation hyödyt
•Osassa yksiköistä tiedetään 
seuraavan viikon työkuorma 
tarkasti

•Trendi tiedetään
•Dashboardit
•OMS DS
•Excel-pohjainen resursointityökalu

WEAKNESSES
•Luottamus ennusteisiin
•Kapasiteettia ei tiedetä riittävän 
tarkasti

•Seuranta puuttuu
•Resursointityökalun käyttö
•Tiedossa olevien poissaolojen 
ylläpito

•Ongelmien siirtäminen

OPPORTUNITIES
•Puskuritöiden määrän 
kasvattaminen (lisäarvopalvelut)

•Asiakas A:n sitoutuminen 
tarkempaan ennustamiseen

•Ristiinkoulutus
•Resursointityökalu

THREATS
•Sairauspoissaolot
•Tilauspiikit
•Tilausten jakautuminen 
epätasaisesti päivien välillä
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työaikapankki ja liukuma tarjoavat joustoa viikkotason resursointiin. Kiireisempinä 

päivinä työntekijä voi halutessaan pidentää työpäiväänsä, ilman että siitä syntyy 

työnantajalle ylityökustannuksia. Hiljaisempina aikoina työntekijä voi taas vastaavasti 

lyhentää päiväänsä tai pitää vapaapäivän, ilman että menettää tuloja. Tästä joustosta 

hyötyy sekä työnantaja että työntekijä. Osassa yksiköistä tiedetään seuraavan viikon 

työkuorma jo varsin tarkasti. Tämä luonnollisesti helpottaa resurssisuunnittelua. Myös 

viime aikojen trendin perusteella voi ennakoida tulevaa.  

Dashboardit ovat tärkeä apuväline moneenkin asiaan, myös resursointiin. Dashboardilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä reaaliajassa päivittyvää näkymää yksikön tärkeimmistä 

mittareista. Kaikissa yksiköissä on omat dashboardinsa, jotka ovat räätälöity juuri 

kyseisen yksinkön tarpeisiin. Dashboardista näkee yhdellä silmäyksellä tulevien päivien 

työkuorman, siinä määrin kun se on tiedossa. Dashboardilta on myös nopea huomata, 

jos työkuorma jollekin päivälle selkeästi nousee.  

OMS Data System tuottaa, työaikaseurantajärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän 

tietoja yhdistelemällä, tietoa työpäivän tapahtumista niin yksilö- kuin yksikkötasollakin. 

OMS DS pystyy muun muassa erottelemaan suorat ja epäsuorat tunnit toisistaan sekä 

mittaamaan valmisteluun käytettyä aikaa. Se myös laskee reaaliajassa tehokkuuksia eri 

prosesseille. OMS DS:n implementointi Business Parkkiin on vielä osittain kesken, eikä 

sen koko potentiaalia osata vielä hyödyntää. On kuitenkin selvää, että siitä tulee olemaan 

suuri apu resursoinnille. Asiakas A:n toimintojen resurssointia Business Parkissa 

tukemaan on myös kehitetty Excel-pohjainen työkalu, jota voi hyödyntää viikko- ja 

päivätasolla tehtävässä resurssisuunnittelussa. Työkalun ideana on, että lähiesimiehet 

päivittävät siihen joka päivä oman vuoronsa seuraavana päivänä käytettävissä olevat 

resurssit. Tämän jälkeen työnjohto arvioi omien vastuualueidensa seuraavan päivän 

työkuorman. Työkalu laskee kohtaako käytettävissä olevien resurssien määrä arvioidun 

työkuorman kanssa.   

6.3.2 Heikkoudet 

Heikko luottamus Asiakas A:n tekemiin ennusteisiin vaikeuttaa myös viikkotasolla 

tehtävää resurssisuunnittelua. Valitettavasti Asiakas A:lla on varsinkin tietyissä 

yksiköissä vaikeuksia arvioida volyymia edes viikkoa eteen päin. Tämän takia edellisissä 

luvuissa läpikäytyjen puskuritöiden ja toisaalta työntekijäpoolin merkitys on suuri. Kaikki 

ongelmat eivät missään nimessä johdu asiakkaasta, vaan myös DSC:n puolella on 
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paljon toimenpiteitä tehtävänä, jotta resurssisuunnittelua pystytään parantamaan. DSC 

ei pysty laskemaan omaa kapasiteettiaan riittävän tarkasti, on kyse sitten netto- tai 

bruttokapasiteetista. Vielä tällä hetkellä kapasiteetin määrittämisen pohjana käytetään 

6,75 tunnin aikaa. Tämä aika muodostuu 7,5 tunnin työajasta, josta on vähennetty tauot 

(0,5 h) sekä joka vuorossa pidettävä Performance Dialogue -palaveri (0,25 h). Tämä 

6,75 tuntia kerrotaan sitten prosessikohtaisella tehokkuustavoitteella (riviä tunnissa), 

joka on määritelty historiatiedosta. Näin saadaan arvio yhden työntekijän päivän 

työpanoksesta. Arvio olisi huomattavasti tarkempi, jos sen pohjana käytettäisiin suorien 

työtuntien keskiarvoa, joka saadaan OMS DS:stä. Lisäksi kunkin prosessin 

tehokkuustavoite tulisi määritellä tarkasti työntutkimuksen keinoin.  

Myös seurannan puute on ongelma Asiakas A:n toimintojen resursoinnissa Business 

Parkissa. Resurssisuunnittelua tehdään kyllä päivittäin, mutta sen onnistumista ei 

seurata juuri ollenkaan. Resurssisuunnitelmaa tulisi seurata kahdesta eri näkökulmasta. 

Toisaalta suunnitelman toteuttamisen näkökulmasta, eli käytettiinkö suunniteltuun 

prosessiin suunniteltu määrä resursseja, toisaalta taas suunnitelman onnistumisen 

näkökulmasta, eli oliko suunniteltu resurssimäärä sopiva toteutuneelle työkuormalle. 

Tällä hetkellä kukaan ei tarkasti tiedä, miten hyvin resurssisuunnittelu oikeasti onnistuu.  

Melko helposti korjattava heikkous on aiemmin esitellyn resursointityökalun puuttellinen 

käyttö. Sen päivittäminen yksinkertaisesti unohtuu liian usein esimiehiltä. Monesti käy 

niin, että käytössä olevaan kapasiteettiin lasketaan mukaan henkilö, jonka tiedetään 

olevan pois kyseisenä päivänä, poissaolo on vain unohtunut merkitä työkaluun. Hieman 

monimutkaisempi pulma on ongelmien tietoinen siirtäminen. Tilanteessa, jossa 

resursseista on pulaa, syntyy suuri houkutus siirtää ongelmaa ottamalla esimerkiksi 

keräilystä puuttuvat resurssit tukitoimista. Tämä on hyvin inhimillistä, mutta tällä tavoin 

ongelma vain siirtyy. Se siirtyy ehkä seuraavaan vuoroon, ehkä seuraavaan päivään tai 

jopa seuraavaan viikkoon, mutta tulee vastaan enemmin tai myöhemmin. Jos 

esimerkiksi keräilypaikkojen täytöstä siirretään resursseja keräilyyn, yksi päivä voi 

mennä ongelmitta, mutta seuraavana päivänä täyttämättä jääneet keräilypaikat 

muodostuvat ongelmaksi, ja sitten joudutaan siirtämään ylimääräisiä resursseja 

keräilypaikan täyttöön, ettei keräily pysähtyisi kokonaan. 
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6.3.3 Mahdollisuudet  

Mahdollisuudet viikkotason resursoinnissa ovat hyvin pitkälti samat, kuin kuukausi- ja 

vuositason resurssisuunnittelussa, eli ristiinkoulutus, asiakkaan sitoutuminen 

tarkempaan ennustamiseen ja uusien molempia osapuolia hyödyttävien 

lisäarvopalveluiden löytäminen. Vaikka käytössä oleva Excel-pohjainen 

resurssointityökalu onkin varsin toimiva, hyötyisi DSC varmasti niin sanotusti oikeasta 

WFM-järjestelmästä. Niiden kartoittamista kannattaa ainakin vakavasti harkita.  

6.3.4 Uhat  

Yllättävät sairaus- sekä muut poissaolot voivat romuttaa hyvinkin tehdyn 

resurssisuunnitelman. Myös yllättävät tilauspiikit aiheuttavat haasteita resursoinnille. 

Samoin tilausten epätasainen jakautuminen päivien välillä. Toisinaan varsinkin Cab-

yksikössä tilaukset jakautuvat niin, että esimerkiksi maanantaina ja tiistaina on 

keräiltävää yli 3000 riviä vuorokaudessa ja loppuviikko keräiltävää on alle 1500 riviä 

vuorokaudessa. Tämän kaltainen työkuorma on varsin hankala resursoitava.     
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6.4 Päivätaso 

 

Kuvio 8. SWOT-analyysi päivätason resurssointi 

6.4.1 Vahvuudet 

Päivätasolla tehtävän suunnittelun vahvuudet ovat hyvin pitkälti samoja kuin viikkotasolla 

tehtävän suunnittelun, ja ne ovat tulleet jo esitellyiksi aiemmissa luvuissa. Suurin ero 

seuraavaa päivää koskevassa suunnitellussa verrattuna pidempää aikaväliä koskevaan 

suunnitteluun, on ennustamisen tarkkuus. Seuraavan päivän volyymit tiedetään 

käytännössä kaikissa yksiköissä jo varsin tarkasti. Samoin mahdolliset poissaolot 

tiedetään melko hyvin. Tämän takia seuraavan päivän resursointiin tulee suhtautua 

suurella huolellisuudella. Kun kaikki tarkkaan ja tehokkaaseen resursointiin tarvittavat 

STRENGTHS
•Työntekijäpoolin tarjoama jousto
•Saldopankin tarjoama jousto
•Seuraavan päivän työkuorma 
tiedetään varsin tarkasti

•Puskurityöt
• Ison organisaation hyödyt
•Dashboardit
•OMS DS
•Excel-pohjainen resursointityökalu

WEAKNESSES
•Kapasiteettia ei tiedetä riittävän 
tarkasti

• Luottamus resurssisuunnitelmaan
•Resurssisuunnitelman 
hyödyntäminen

•Seuranta puuttuu
•Oman yksikön yliresurssointi
•Esimiesten tieto talouspuolesta
•Ongelmien siirtäminen

OPPORTUNITIES
•Resursointityökalu
•Ristiinkoulutus

THREATS
•Sairauspoissaolot
•Tilauspiikit
•Työntekijäpoolista ei saada apuja
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tiedot on saatavilla, täytyy ne käyttää te tehokkaasti hyväksi. Yhtään henkilöresurssia ei 

saa jäädä vajaalle käytölle. 

6.4.2 Heikkoudet  

Päivätasolla tehtävään resursointiin liittyvät ongelmat, kuten seurannan puuttuminen, 

ongelmien siirtäminen ja puutteet kapasiteetin määrittämisessä ovat tulleet käsitellyiksi 

jo aiemmissa luvuissa. 

Myös päivätasolla tehtävässä resursoinnissa resurssointityökalun käyttö ja 

kommunikaatio on puutteelista, tieto suunnittelussa tehdystä muutoksesta ei välttämättä 

tavoita vuoron esimiestä, jonka tiimiä kyseinen muutos koskee. Sekä kommunikaatiota 

työnjohdon ja lähiesimiehen välillä täytyy parantaa että resurssointityökalun käyttöä ja 

aktiivista seuraamista tulisi terävöittää. Resursointityökalun vajavainen käyttö johtuu 

pitkälti seurannan puutteesta. Kun suunnitelman toteutumista ja onnistumista ei seurata, 

sen käyttämisen merkitys vähenee.  

Tehtyyn suunnitelmaan ei myöskään aina uskalleta luottaa. On inhimillistä että esimies 

haluaa varmistaa oman vuoronsa ja oman yksikkönsä suoriutumisen päivästä hyvällä 

OTD-lukemalla. Esimerkiksi työntekijä, joka on resurssisuunnitelmassa merkitty 

inventointiin koko päiväksi, halutaan pitää varmuuden vuoksi keräilemässä, ettei 

yksikään tilaus varmasti myöhästy, vaikka tähän ei työkuorman puolesta ole mitään 

syytä. Tämä on ymmärrettävää, sillä Asiakas A:n toiminnoissa keskittyminen on vahvasti 

ollut laadun saamisessa asiakkaan edellyttämälle tasolle. Kun laatu on saatu 

vakiintumaan hyvälle tasolle, on syytä keskittää enemmän huomiota 

kustannustehokkuuteen. Olisi kokonaisuudelle hyödyksi, että lähiesimiehillä olisi 

tarkempi ymmärrys yksikkönsä myynnistä ja kuluista.    

6.4.3 Mahdollisuudet 

Hyvä WFM-järjestelmä toisi varmasti uusia ulottuvuuksia myös päivätason resursointiin. 

Jatkuvaa ristiinkoulutusta ei ole Business Parkissa toteutettu riittävällä tasolla. Iso 

moniosaajien määrä mahdollistaa huomattavasti nykyistä tehokkaamman 

henkilöstöresurssien siirtelyn. 
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6.4.4 Uhat  

Asiakas voi tilauskäyttäytymisellään muodostaa uhkia resursoinnin onnistumiseen 

päivätasolla. Ylättävät tilauspiikit vaativat esimiehiltä nopeaa reagointia. Tilauspiikin 

aiheuttamaan äkilliseen resurssivajeeseen on todella hankala löytää ratkaisua. 

Erityisesti Mod-yksikkö on altis tällaisille tilauspiikeille. Mod-yksikön jatkuvat kuljetuksiin 

perustuvat määräajat tarkoittavat sitä, että jos keräilyssä jäädään jälkeen, on aikataulun 

kiinniottaminen hidasta ja vaatii paljon ylimääräisiä resursseja.    

6.5 Tuntitaso 

Tuntitasolla tehtävän resursoinnin yhteydessä ei voi oikein puhua resurssisuunnittelusta, 

vaan kyse on enemmänkin päivän aikana tapahtuviin muutoksiin reagoimisesta. Tämän 

merkitystä ei tule kuitenkaan väheksyä, sillä oikealla reagoimisella voidaan vaikuttaa 

suuresti niin laatuun kuin kustannustehokkuuteenkin.  
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Kuvio 9. SWOT-analyysi tuntitason resurssointi 

6.5.1 Vahvuudet 

Dashboardit ovat erityisen tärkeä työkalu tuntitasolla tehtävässä resursoinnissa. Ne 

auttavat tekemään nopeita ratkaisuja. Osa käytössä olevista dashboardeista jopa laskee 

reaaliajassa, kuinka monta resurssia missäkin prosessissa tulisi olla. Toistaiseksi kerran 

vuorossa, jatkossa useammin, esimiesten kesken pidettävät leadership meetingit ovat 

tärkeitä kommunikaatioväyliä eri yksiköiden kesken. Näissä palavereissa käydään läpi 

yksiköiden tilanteet ja tehdään tarvittavia siirtoja. Esimiesten välillä vallitseva hyvä henki 

helpottaa kommunikaatiota. 

STRENGTHS
•Puskurityöt
•Dashboardit
•Leadership meeting
•Hyvä henki esimiesten kesken
•OMS DS

WEAKNESSES
•Kokonaisuuden hallinta
•Luottamus 
resurssisuunnitelmaan

•Luottamus dashboardiin
•Edestakaisin siirtely
•Siirtojen hidas toteutus
•Liian varovaiset siirrot
•Siirrot eivät perustu faktaan
•Oman yksikön yliresurssointi
•Ongelmien siirtäminen

OPPORTUNITIES
•Järjestelmäohjauksen 
lisääminen

THREATS
•Tilauspiikit
•Tuotannon katkokset
•Järjestelmien väliset katkokset
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6.5.2 Heikkoudet  

Tuntitasolla tehtävässä resursoinnissa ongelmaksi muodostuu usein kokonaisuuden 

hallinta. Resurssien siirtoja tehdään yksiköiden välillä joskus kokonaiskuvaa näkemättä. 

Välillä työntekijää pallotellaan turhaan edes takaisin. Aika tyypillinen tilanne on, että 

työntekijä siirtyy esimerkiksi Inboundista auttamaan Outboundia. Puolen tunnin kuluttua 

Inboundin esimies huomaa, että juuri saapuneen kuorman takia työntekijä tarvitaankin 

takaisin Inboundiin. Hän käy pyytämässä työntekijän takaisin ja kiireen takia Outboundin 

esimies jää informoimatta siirrosta. Voi mennä pitkäkin aika, ennen kuin Outboundin 

esimies huomaa, että resurssi, jonka varaan oli laskenut, ei enää olekaan hänen 

käytössään. OMS DS:ää tulisi hyödyntää kokonaisuuden hallinnassa enemmän, sillä se 

kertoo reaaliajassa, mihin työvaiheeseen kukin työntekijä on kirjautunut. Myös 

dashboard-tekniikkaa voisi hyödyntä tässä asiassa.  

Edellisessä luvussa mainittiin dashboardit, jotka laskevat reaaliajassa, kuinka monta 

resurssia missäkin prosessissa tulisi olla. Tällaiset dashboardit ovat vielä melko tuoreita, 

eikä esimiehet vielä uskalla luottaa niihin täysin, vaikka niiden toimivuus on todennettu. 

Liikaa resurssien siirtelyä tehdään mutu-pohjalta, vaikka ainakin osassa yksiköistä 

laskettua dataakin olisi tarjolla. Myös tuntitason resurssoinnissa näkyy aiemmin mainittu 

ilmiö oman pesän suojelemisesta. Oman yksikön hyvää OTD-lukemaa suojataan 

yliresurssoinnilla. Jotta toiminta olisi kustannustehokasta on resurssoinnissa otettava 

hallittuja riskejä. Kuten mainittua aiemmin, esimiesten talousymmärryksen lisääminen 

todennäköisesti auttaisi tähän ongelmaan.  

Kun resursseja siirretään kesken vuoroa, on siirtojen oltava riittävän rohkeita. Jos 

esimerkiksi Mod-yksikössä jäädään aikataulusta jälkeen, yhden työntekijän siirtäminen 

viideksi tunniksi auttamaan ei todennäköisesti pelasta tilannetta, mutta jos sinne siirtää 

5 työntekijää tunniksi, aikataulu saatetaan kiriä kiinni nopeastikin. Isossa rakennuksessa 

yksinkertaisesti työntekijän nopea paikantaminen voi olla hankalaa. Tämän takia 

pikaiseksi tarkoitettu työntekijän siirto toiseen yksikköön auttamaan voi turhaan viivästyä. 

6.5.3 Mahdollisuudet 

Järjestelmän ohjaamassa resursoinnissa piilee isot mahdollisuudet. Lähes kaikki 

työtehtävät Business Parkissa tehdään jo nyt keräilykapulalla, mitä jos kapula osaisi 

jakaa työntekijöille työtehtäviä tarpeen mukaan. Keräilykapula toki tekee tätä 

pienemmässä mittakaavassa jo nyt, mutta se voisi tehdä sitä isommassakin 
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mittakaavassa. Esimerkiksi jos työntekijä on kirjannut kapulaan työvälineekseen 

työntömastotrukin, kapula ohjaisi työntekijälle tilanteen mukaan täyslavakeräily, 

keräilypaikan täydennys ja hyllytys tehtäviä kulloisenkin tarpeen mukaan. Keräilijät eivät 

olisi enää tietyn yksikön keräilijöitä, vaan kapula ohjaisi heille sopivia keräilytehtäviä 

työvälineen mukaan riippumatta yksiköstä. Tämä on varmasti teknisesti mahdollista, 

mutta vaatii toki paljon aikaa ja rahaa luoda ohjauksen taustalle riittävä älykkyys.  

6.5.4 Uhat 

Tuotannon katkokset aiheuttavat luonnollisesti ongelmia resursointiin. Jos asiakkaan 

tuotantolaitoksessa linja pysähtyy, syntyy tästä helposti yliresurssia varaston päähän. 

Pahimmassa tapauksessa tästä ei tule mitään ilmoitusta, eikä tähän siksi osata reagoida 

ajoissa varastolla. Koska Asiakas A toimii omassa järjestelmässään ja DSC omassaan, 

syntyy järjestelmien välille toisinaan katkoksia. Jos katkos on useita tunteja pitkä, syntyy 

helposti hukka-aikaa. 

7. Johtopäätökset 

Resursointi kolmannen osapuolen logistiikassa, joka sisältää lukuisia eri yksikköjä ja 

toimintoja on laaja ja haastava kokonaisuus, jonka merkitys palveluntarjoajan tulokselle 

on todella suuri. Resursointiin osallistuu useita osastoja organisaation eri tasoilta, mutta 

lähiesimiesten ja työnjohtajien rooli resursoinnissa on merkittävä. Yleisesti voidaan 

todeta, että DSC:n Asiakas A toiminnassa resursointia  tehdään varsin laadukkaasti. Se 

perustuu jo monilta osin tässä työssä esiteltyihin teorioihin, kuten toimitusketjun 

hallinnan, tuotannon ohjauksen, työntutkimuksen, henkilöstöstrategian ja 

henkilöstösuunnittelun teorioihin. Tässä opinnäytetyössä on kuitenkin pyritty 

analysoimaan DSC:n Asiakas A toiminnan resursointia kriittisesti, joten kehitettävääkin 

löytyi.  

Suurimmat puutteet liittyvät tehtyjen resurssisuunnitelmien seurantaan. 

Resurssisuunnitelmia tulisi seurata aktiivisesti kahdella eri tasolla. Ensinäkin tulisi 

seurata miten hyvin resurssisuunnitelmaa noudatettiin. Toiseksi tulisi seurata miten 

hyvin resurssisuunnitelma onnistui arviossaan. Tätä seurantaa pitäisi tehdä päivittäin, 

mutta tällä hetkellä sitä ei tehdä käytännössä ollenkaan. Resurssisuunnitelman seuranta 

olisi tärkeä myös resurssoinnin kehittämisen kannalta. Toiminnan keittäminen on 

haastavaa, ellei ymmärretä toiminnan nykyistä tasoa. Lisäksi, kun resursoinnin 
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toteutumista ja onnistumista ei ole seurattu, se on muuttanut viiikko- ja päivätasolla 

tehtävän resurssisuunnittelun rutiininomaiseksi toimenpiteeksi, joka vain suoritetaan 

päivittäin. Tämä taas johtaa siihen, että käytössä olevan resursointityökalun päivittäinen 

käyttö jää vajaaksi, ja esimerkiksi tiedossa olevia poissaoloja ei muisteta merkitä 

työkaluun.  

Tutkimuksessa tultiin johtopäätökseen, että DSC:n ja Asiakas A:n tapauksessa vuosi- ja 

kuukausitasolla tehtävässä resurssoinnissa on tärkeintä pitää huolta organisaation 

kyvystä joustaa. Vuokratyöntekijöiden käyttö tarjoaa yritykselle tarvittavaa joustoa, sekä 

volyymien kasvaessa että volyymien pienentyessä. Myös lisäarvopalveluiden myyminen 

asiakkaalle on tärkeää, sillä näitä myytyjä lisäarvopalveluita voidaan käyttää 

puskurityönä volyymien ollessa alhaalla. Pidemmän aikavälin resursoinnin 

mahdollisuudet piilevät asiakkaan sitoutumisessa tarkempaan volyymien 

ennustamiseen ja ennustamisen kehittämiseen. 

Viikko- ja päivätason resursoinnissa DSC:n Asiakas A toiminnassa sekä netto- että 

bruttokapasiteetti täytyy pystyä arvioimaan tarkemmin. Nykyistä tarkempi arvio 

todellisesta kapasiteetista saadaan käyttämällä kapasiteettilaskennassa suorien tuntien 

keskiarvoa, joka taas saadaan OMS DS-järjestelmästä. Kun suorat tunnit yhdistetään 

tarkkaan työn mittaukseen perustuviin tehokkuuslukemiin, saavutetaan huomattavasti 

nykyistä tarkempi arvio netto- ja bruttokapasiteetista. 

Tuntitasolla tehtävässä resursoinnissa tärkeimmät työkalut ovat erilaiset dashboardit, 

joita yksiköillä on käytössä. Osa niistä jopa laskee reaaliajassa, kuinka monta resurssia 

missäkin prosessissa tulisi olla. Tällä hetkellä joka yksikössä on omat dashboardinsa, ja 

kukin yksikkö seuraa vain omia tilanteitaan. Tarvittaisiin jonkinlainen yleisnäkymä, joka 

kertoisi samalla ruudulla kaikkien yksiköiden tilanteen. Tämä auttaisi esimiehiä 

tekemään kokonaisuutta parhaiten tukevia siirtoja. Tulevaisuudessa tuntitasolla tehtävä 

resursointi tulisi jättää kokonaan, tai ainakin lähes kokonaan, 

toiminnanohjausjärjestelmän huoleksi. Ideaalitilanteessa järjestelmä ohjaisi kullekin 

työntekijälle juuri sillä hetkellä kokonaisuuden kannalta tärkeimpiä tehtäviä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että DSC:n Asiakas A toiminnassa Business Parkissa on 

käytettävissä varsin toimivia työkaluja resursoinnin tueksi, mutta niistä ei ole vielä otettu 

kaikkea hyötyä irti. Toimintaa tulee viedä entistä enemmän siihen suuntaan, että 

käytössä olevat työkalut kertovat mitä resursointiratkaisuja missäkin tilanteessa tulisi 
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tehdä. Tämä edellyttää näiden työkalujen käytön tehostamista. Niiden käyttöön ei tulisi 

suhtautua vain päivittäisenä rutiinina, vaan miettiä miten työkalujen tarjoamaa tietoa 

voidaan käyttää hyväksi ja kuinka sitä voidaan päivittäin kehittää. Tavoitteena tulisi olla 

tilanne, jossa kaikki resursointiratkaisut perustuvat laskettuun faktaan, ja tämän 

laskennan suorittaa järjestelmä automaattisesti.    
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