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Toimitusketjut ovat haavoittuvaisempia, kuin koskaan. Häiriöt maailmalla vaikuttavat 

myös vääjäämättä toimitusketjuihin ja toimitusketjujen kyky vastata asiakkaiden 

tarpeisiin heikkenee. Toimitusketjuissa tapahtuvat häiriöt vaikuttavat kaikkiin yrityksiin 

ja sen vuoksi niitä täytyy välttää. Toimitusketjun resilienssin mittaamisen avulla saadaan 

arvioitua toimitusketjun kykyä selviytyä häiriöistä. Key Performance Indicator:t eli KPI:t 

ovat mittareita, joiden avulla toimitusketjun resilienssiä voidaan mitata. 

Työn tavoitteena on avata toimitusketjun resilienssiä ja miten sitä mitataan. 

Tutkimusmenetelminä työssä on käytetty sovellettua kirjallisuuskatsausta. 

Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin toimitusketjun resilienssiin ja sen mittaamiseen. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta koostettiin KPI-listaus työpajaa varten. Työpajassa oli 

paikalla yritysedustajia ja siellä keskusteltiin mittareiden tärkeydestä.  

Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin määriteltyä toimitusketjun resilienssi. 

Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi myös muita toimitusketjun resilienssiin liittyviä 

asioita. Tutkimuksen tuloksena nousi esille 16 mittaria, joista kolme vahvasti ja kolme 

erittäin vahvasti toimitusketjun resilienssin arvioimiseksi. Keskustelusta saatiin myös 

ideoita muihin mitattaviin kohteisiin toimitusketjuissa. Kandidaatin työn löydöksiä 

voidaan käyttää HSEQ®-klusterin toiminnassa ja DISC4R-hankkeessa. Tulokset ovat 

mahdollisesti yleistettävissä teollisuuden toimitusketjuihin. 

 

Asiasanat: toimitusketju, resilienssi, mittarit, kirjallisuuskatsaus, HSEQ® 
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ABSTRACT 

Measuring supply chain resilience 

Heikki Askonen 

University of Oulu, Degree Programme of Industrial Engineering and Management 

Bachelors’s thesis  2022, 28 pp. + 1 Appendixes 

Supervisor(s) at the university: 1. Suvi Leinonen, 2. Arto Reiman, 3. Osmo Kauppila 

 

Supply chains are more vulnerable than ever. Disruptions around the world are also 

inexorably affecting supply chains and the ability of supply chains to meet customers' 

needs is diminished. Disruptions in supply chains affect all businesses and must therefore 

be avoided. The measurement of supply chain resilience or SCRes is used to assess the 

supply chain's ability to cope with disruptions. Key Performance Indicators, or KPIs, are 

metrics that can be used to measure SCRes. 

The goal of the work is to define supply chain resilience and how to measure it. Applied 

literature review has been used as a research method. The literature review explored 

supply chain resilience and how to measure it. Based on the literature review, a KPI listing 

was compiled for the workshop. Business representatives were present at the workshop, 

and they discussed the importance of these metrics.  

The literature review was used to define supply chain resilience. The literature review 

also addressed things related to SCRes. As a result of the study, 16 metrics were 

identified. Three of these metrics were strong and three were very strong to assess supply 

chain resilience. The discussion also yielded ideas for other measurable things in supply 

chains. The findings of the Bachelor's work can be used in the HSEQ® cluster activities 

and in the DISC4R project. The results are potentially generalizable to industrial supply 

chains. 

 

Keywords: supply chain, resilience, metrics, literature review, HSEQ® 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn taustaa 

Maailmalla tapahtuvat suuret häiriöt, kuten luonnonkatastrofit, sodat ja terrori-iskut 

vaikuttavat vääjäämättä myös yritysten toimitusketjuihin. (Tukamuhabwa 2018; Fiksel 

2015, s. 94; Ponomarov & Holcomb 2008) Tällaiset tapahtumat ovat lisänneet sekä 

tutkijoiden että ammattilaisten tietoisuutta tarpeesta minimoida häiriöiden mahdollisesti 

tuhoisat vaikutukset rakentamalla joustavampia toimitusketjuja. (Tukamuhabwa 2015) 

Tuotteiden saatavuus huononee ja toimittajien kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin 

heikkenee. Resilientti toimitusketju selviytyy nopeasti häiriötilanteista ja palautuu 

entiselle tasolle tai edeltänyttä paremmalle tasolle. (Ponomarov & Holcomb 2008) 

Joustavuus tarkoittaa kykyä sopeutua yritysmaailman perustavanlaatuisiin muutoksiin. 

(Christopher & Holweg 2011) Resilienssin mittaaminen auttaa yrityksiä huomaamaan 

toimitusketjun mahdollisia heikkoja kohtia ja parantamaan toimitusketjujaan.  

Käsitteenä toimitusketjun resilienssi on suhteellisen nuori riskien hallinnassa ja 

toimitusketjun hallinnassa (Ponomarov & Holcomb 2008). Vaikka resilienssi on ollut 

tieteellisen tutkimuksen aiheena monia vuosia, esimerkiksi kehityspsykologian ja 

ekosysteemien alalla, ovat resilienssin määritelmät kehittyneempienkin tieteenalojen 

keskuudessa ristiriitaisia ja sekavia ja yhtenäinen teoria resilienssiä koskien on vielä 

kehitteillä. (Ponomarov & Holcomb 2008) Vaikka toimitusketjun resilienssiä koskevat 

tutkimukset ovat edenneet ja sitä koskevien julkaisujen määrä on lisääntynyt, on 

toimitusketjun resilienssin empiirinen perusta rajallinen ja tutkimuksia vielä rajallisesti. 

(Tukamuhabwa 2015) 

Resilienssi on tärkeä osa toimitusketjuja, koska ilman sitä yritykset voivat kärsiä suuria 

tappioita. Esimerkiksi tulipalo autovalmistaja Toyotan jarrujen toimittajan laitoksessa 

johti siihen, että Toyota joutui sulkemaan 18 autotehdastaan kahdeksi viikoksi. Tämä 

johti 195 miljoonan dollarin tappioihin Toyotan osalta. (Tomlin 2006) Toimitusketjun 

häiriöt ovat piinanneet myös muita yrityksiä. Lentokone valmistaja Boeing kärsi arviolta 

2,6 miljardin dollarin tappiot, kun toimittaja ei pystynyt toimittamaan kriittisiä osia. 

(Blackhurst ym. 2005) 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva toimitusketjun resilienssistä ja 

sen mittaamisesta. Työpajan avulla saadaan tietoa käytössä olevista ja sopivista 

resilienssin mittareista. Ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen vastataan 

kandidaatintutkielman kirjallisuuskatsausosiossa. Kolmanteen tutkimuskysymykseen 

vastataan tutkielman empiriaosiossa.  

  Työn tutkimuskysymykset: 

1) Mitä on toimitusketjun resilienssi? 

2) Miten toimitusketjun resilienssiä mitataan?  

3) Mitkä ovat sopivimmat mittarit HSEQ®-klusterin edustajien mielestä? 

Työssä kerätään tietoa kirjoista ja keskeisistä tietokannoista, kuten Scopus, Ebsco 

Databases, Goodle Scholar ja ProQuest. Työssä hyödynnetään tietokantojen luotettavia 

vertaisarvioituja lähteitä, kuten artikkeleita, kirjoja ja konferenssijulkaisuja. Lähteistä 

otetaan muistiinpanoja, joita käytetään työn rakentamisessa. Kirjallisuuskatsauksen 

avulla muodostettiin lista yleisesti käytettävistä KPI-mittareista, joista keskusteltiin 

työpajassa. Työpajassa oli paikalla HSEQ®-klusterin jäsenyritysten edustajia ja 

tutkijoita. Listatut mittarit olivat pääosin ei-taloudellisia. Työpajan tarkoituksena on 

kartoittaa HSEQ®-klusterin jäsenyritysten käytössä olevia resilienssin mittareita ja 

listauksessa olevien sopivuutta mittareiksi. KPI-listaus toimitetaan HSEQ®-klusterin 

jäsenien edustajille ennen kokousta. Edustajat valitsevat mittareiksi sopivimmat ja 

mittareista syntynyttä keskustelua dokumentoidaan. Keskustelusta koottu muistio toimii 

pohjana kandidaatin työn empiriaosiolle. Näiden toimien avulla pyrin luomaan 

kokonaisvaltaisen kuvan toimitusketjun resilienssistä ja sen mittaamisesta. Työssä 

avataan myös muuta aiheeseen liittyvää termistöä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 2.1 Resilienssin määritelmä 

2.1.1 Toimitusketjun resilienssi 

Sana resilienssi tulee englanninkielisestä sanasta resilience. Suomeksi käännettynä 

resilience tarkoittaa joustavuutta, kimmoisuutta, sitkeyttä, sinnikkyyttä ja 

periksiantamattomuutta. (Kielikone Oy 2022) Häiriöt voivat johtaa myynnin ja jopa 

markkinaosuuden menetykseen, kuten myös lisätä kuluja premium ja nopeutettujen 

logistiikkapalveluiden muodossa. (Ponomarov & Holcomb 2008) Ponomarovin ja 

Holcombin (2008) mukaan riskejä vähentääkseen yritysten tulee suunnitella 

toimitusketjunsa niin, että se on valmis reagoimaan tarvittaessa, tarjoamaan tehokkaan ja 

toimivan vastauksen ja on kykenevä palautumaan häiriötä edeltävälle tasolle tai jopa 

paremmalle tasolle. Tämä on toimitusketjun resilienssin perusidea. Resilienssin konsepti 

on moniulotteinen ja monitieteellinen. Jotta resilienttien toimitusketjujen tarvetta 

voitaisiin perustella, tarvitaan toimiva määritelmä resilienssin ilmiölle. Toimitusketjun 

mukautuva kyky valmistautua odottamattomiin tapahtumiin, vastata häiriöihin ja 

palautua niistä ylläpitämällä toiminnan jatkuvuutta halutulla yhteyden ja hallinnan tasolla 

ja valvoa rakennetta ja toimintaa. (Ponomarov & Holcomb 2008) Kuvassa 1 

toimitusketjun resilienssin kehykset. 

 

Kuva 1. Toimitusketjun resilienssi kehykset (mukaillen Pettit, ym. 2010)  
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On myös tärkeä ymmärtää resilienssiä kuvaavat tärkeimmät elementit ja kyvyt. 

(Ponomarov & Holcomb 2008) Kyvyt ovat toimitusketjun ominaisuuksia, joiden avulla 

toimitusketju selviytyy häiriöistä. (Fiksel 2015, s. 101) Kykyjä ovat muun muassa: 

joustavuus hankinnassa, joustavuus tuotannossa, joustavuus tilausten täyttämisessä, 

kapasiteetti, tehokkuus, näkyvyys, mukautumiskyky, ennakointi, palautuminen, 

hajaannuttaminen, yhteistyö, organisaatio, markkina-asema, turvallisuus, taloudellinen 

vahvuus, tuotteen hoito. (Fiksel 2015, s. 98-100) 

2.1.2 Resilienssin ekologinen määritelmä 

Reagointi ja toipuminen samaan tai parempaan tilaan on yleinen ominaisuus kaikissa 

tutkituissa näkökulmissa, mukaan lukien ekologinen, sosiaalinen, psykologinen, 

taloustiede, organisatorinen, ja hätätilanteiden hallinta. (Ponomarov & Holcomb 2008) 

Resilienssi on eliöiden luontainen ominaisuus. Resilienssin ansiosta eliöt pystyvät 

mukautumaan ympäristöönsä ja selviämään vaarallisista tilanteista. (Fiksel 2006) 

Esimerkiksi maastopalon tuhoama metsä palautuu ajansaatossa entiselleen. Kyky 

mukautua on merkitty kriittiseksi osaksi resilienttejä ekosysteemejä. Saman rakenteen ja 

toiminnan hallinnan säilyttäminen (tai ylläpito) häiriön sattuessa on ekosysteemin 

sietokyvyn ensisijainen ominaisuus. (Ponomarov & Holcomb 2008)  

Ekologisen määritelmän mukaan resilienssi on ekosysteemin alkuperäisen rakenteen ja 

toimintojen palautumisen taso, tapa ja tahti häiriön jälkeen. (Westman 1978) Ekologinen 

resilienssi koostuu useammasta eri komponentista. Resilienssin komponentit ovat: 

elastisuus, amplitudi, hystereesi, muovaantuvuus ja inertia. (Westman 1978) Elastisuus 

tarkoittaa palautumisen nopeutta vakaaseen tilaan häiriön jälkeen. (Orians 1975, 

Westmanin 1978 mukaan) Amplitudi on suurin mahdollinen vahingon määrä, mistä 

ekosysteemi pystyy palautumaan alkuperäiseen tilaansa. (Orians 1975, Westmanin 1978 

mukaan) Hystereesi on hajoamisen polku häiriössä ja palautuminen häiriön jälkeen. 

(Westman 1978) Muovaantuvuus tarkoittaa tasoa kuinka paljon häiriön jälkeinen vakaa 

tila eroaa alkuperäisestä vakaasta tilasta. (Westman 1978) Inertia on se taso, kuinka hyvin 

ekosysteemi pystyy vastustamaan muutosta. Inertia viittaa siihen, kuinka häiritty 

ekosysteemi vastaa häiriöön. (Orians 1975, Westmanin 1978 mukaan) 
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2.1.3 Resilienssin psykologinen määritelmä 

Kun tarkastellaan toimitusketjun resilienssiä on tärkeä ottaa huomioon myös resilienssin 

psykologinen näkökulma. Useimmiten termiä resilienssi käytetään, kun kuvataan ihmisen 

psykologisia piirteitä. (Fiksel 2015, s. 5) Fikselin (2015, s. 5) mukaan resilientti henkilö 

pystyy palautumaan vastoinkäymisistä ja jatkamaan itsevarmasti eteenpäin. Resilienssi 

voidaan nähdä myös suurempien yhteisöjen ominaisuutena. Resilienssi voi olla 

sosiaalisten ja kulttuurillisten organisaatioiden, kuten heimojen, uskonnollisten tai 

eettisten ryhmien ominaisuus.  

Tämä pätee myös kaupunkien ja valtioidenkin tasolla. (Fiksel 2015, s. 5) Resilienssin 

psykologinen näkökulma käsittelee myös joustavuuden ominaisuuksia, jotka antavat 

suuntaa ja parantavat ymmärrystä. (Ponomarov & Holcomb 2008) Ohjaus, yhteys, ja 

jatkuvuus (johdonmukaisuus) ovat kolme psykologisen resilienssin periaatetta, joiden 

uskotaan parantavan vastausta, kun tapahtuu luonnonkatastrofeja tai ihmisen aiheuttamia 

katastrofeja. (Ponomarov & Holcomb 2008) 

2.1.4 Resilientti yritys 

Fikselin (2015, s. 5) mukaan yrityksen resilienssi on monimutkaisempi käsite, koska 

siihen vaikuttaa ihmisten, tuotteiden, prosessien, voimavarojen, markkinoiden ja 

yhteisöjen resilienssi. Resilientti tuote, prosessi, tai toimitusketju kehittyy jatkuvasti 

vastatakseen yrityksen, toimitusketjun, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien muuttuviin 

tarpeisiin ja vaatimuksiin. (Fiksel 2015, s. 89) Ponomarovin & Holcombin (2008) mukaan 

joustavuus ja kyky ylläpitää toivottuja toimintoja häiriön aikana on myös tärkeää 

organisaation näkökulmasta. Mandalin (2012) mukaan ketterä yritys on erittäin 

markkinalähtöinen, asiakaskeskeinen, mutta vähemmän altis hitaalle toiminnalle. 

Optimointi nopeudella on ketteryyden tärkein ominaisuus toimitusketjussa. Mahdolliset 

kysynnän ja tarjonnan muutokset pitää havaita mahdollisimman nopeasti, jotta 

toimitusketju pystyy reagoimaan häiriöihin. (Mandal 2012)  

Yritykset usein keskittyvät toimitusketjujensa toimituspuoleen, kun arvioivat mahdollisia 

riskitekijöitä. Yritysten on tärkeää myös keskittyä asiakkaiden puoleen 

toimitusketjuissaan. Lisääntyvä epävakaisuus ja yhtäkkiset muutokset kysynnässä ovat 

tärkeitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yritysten toimintoihin. Tämä lopulta vaikuttaa 
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myös yrityksen liikevaihtoon. Asiakkaiden puolelta tulevat shokit voivat olla yhtä 

häiritseviä, kuin toimituspuolen shokit. Esimerkiksi yritykset voivat kohdata yhtäkkisen 

nousun kysynnässä eivätkä pysty vastaamaan siihen ja sen seurauksena menettää 

liiketoimintaa. (Fiksel 2015, s. 91) Kuvassa 1 kuvataan toimitusketjun kohtaamia riskejä. 

 

Kuva 2. Toimitusketjun kohtaamat riskit (mukaillen Christopher & Peck 2004) 

Globaalien yritysten tulee kehittää toimitusketjunsa resilienssiä tunnistamalla niiden 

haavoittuvuudet ja kehittämällä valmiuksia, joiden avulla ne selviävät häiriöistä. 

Resilientit toimitusketjut eivät epäonnistu häiriöiden edessä vaan adaptoituvat ja 

ylläpitävät toimituskykyään. (Fiksel 2015, s. 95) Toimitusketju olisi suunniteltava siten, 

että se on vähemmän altis häiriöille ja sen toiminta on optimoitu. Kun toimitusketju on 

häiriintynyt, sen pitäisi pystyä palaamaan alkuperäiseen tai parempaan toimintatilaansa. 

(Mandal 2012) 

2.2 Resilienssin elementit 

Toimitusketjun resilienssi voidaan jakaa 13 elementtiin. Karl ym. (2018) ja Ali ym. 

(2017) ovat koonneet kirjallisuudesta kattavan listan tunnistetuista resilienssin 

elementeistä.  Taulukossa 1 resilienssin elementit ja niiden lyhyt kuvaus. 
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Taulukko 1. Resilienssin elementit ja niiden lyhyt kuvaus (mukaillen Ali, ym. 2017 & 

Karl, ym. 2018) 

Resilienssin 

elementit 

Kuvaus 

Turvallisuus Toimitusketju tulisi suunnitella niin, että se vähentää häiriöiden 

esiintymistä. Toiminnan turvallisuuden kehittäminen tarkoittaa 

yritysten suojaamista erilaisilta ihmisen aiheuttamilta 

häiriöiltä, kuten kyberhyökkäyksiltä tai fyysisiltä 

hyökkäyksiltä. 

Luottamus Luottamus yritysten välillä parantaa heidän yhteistyötään, 

vähentää konflikteja, parantaa yritysten välistä integraatiota ja 

parantaa päätöksentekoa epävarmoissa ja epäselvissä 

tilanteissa.  

Kestävyys Kestävyydelle on toimitusketjun kyky vastustaa häiriöistä 

syntyviä vaikutuksia, prosessin jatkuvuuden ylläpitämiseksi. 

Kestävyyden kehittäminen auttaa yrityksiä ylläpitämään 

prosessin suorituskykyä vastustamalla suuria häiriöitä. 

Joustavuus Joustavuus on organisaation kyky vastata kasvaviin 

asiakkaiden odotuksiin ilman liiallista kustannusten nousua, 

organisaation häiriöitä tai suorituskyvyn menetyksiä. 

Joustavuus helpottaa prosessien koordinointia ja antaa 

organisaatioille mahdollisuuden selviytyä 

epävarmuustekijöistä. 

Tarpeettomuus Tarpeettomuutta kuvaa yrityksillä olemassa oleva 

lisäkapasiteetti. Lisäkapasiteettia voi olla esimerkiksi 

tuotannossa, kuljetuksessa tai varastossa. Lisäkapasiteetti voi 

nopeasti korvata tappiot häiriöiden aikana. Tarpeettomuus voi 

antaa lisäaikaa ratkaisun muodostamiseen. 

Rahallinen vahvuus Taloudellisen vahvuuden ansiosta yritys pystyy palautumaan 

häiriön aiheuttamista taloudellisista ongelmista. 

Riskien hallinta Riskien hallinnan avulla yritykset voivat vähentää 

haavoittuvuuksia ennustamalla, seurannalla ja lieventämällä 

riskejä. Tämän vuoksi riskienhallintakulttuurin on ulotuttava 

organisaation rajojen ulkopuolelle.  

Jakamalla yhteistyökumppaneilleen tietoa riskeistä, yritykset 

pystyvät ymmärtämään niitä paremmin. 

Näkyvyys Näkyvyyden avulla yritykset pystyvät visualisoimaan varaston 

määrän ja kysynnän ja tarjonnan toimitusketjun alusta loppuun. 
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Se voi toimia yrityksille esimerkiksi varoitusstrategiana, joka 

antaa yrityksille aikaa lieventää häiriön vaikutuksia.  

Informaation 

jakaminen 

Informaation jakaminen toimitusketjussa ennen häiriötä tai sen 

aikana voi auttaa organisaatioita lieventämään häiriöitä ja 

selviämään häiriöistä. Informaatio voi koskea esimerkiksi 

organisaation varoja tai toimitusketjuun kohdistuvia 

tapahtumia. 

Yhteistyö Yhteistyö on kyky vastata toimitusketjun häiriöihin  

yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyösuunnittelun ja tiedon 

ja tiedon jakamisen kautta. Toimitusketjun jäsenten välinen 

yhteistyö on tärkeää erityisesti häiriötilanteessa. 

Toimitusketjujen yhteistyön taso voi merkittävästi vähentää 

riskejä toimitusketjuissa. 

Ketteryys Yrityksen kyky vastata nopeasti muutoksiin, 

mikä saattaa vähentää mahdollisia häiriön vaikutuksia. 

Ketteryyden avulla toimitusketju voi lisätä 

sopeutumisnopeutta muutoksiin. 

Toimitusketjun 

suunnittelu 

Suunnitellaan toimitusketju niin, että se olisi mahdollisimman 

horjumaton häiriöitä vastaan. 

Tiedonhallinta Tiedonhallinnan avulla yritykset ymmärtävät paremmin 

toimitusketjujensa toimintaa, tarpeita ja uhkia. Yritysten on 

tärkeä ymmärtää myös henkilöstö- ja pääomavaroja. 

Resilienssin kehittäminen voidaan aloittaa ennen häiriötä 

kouluttamalla työntekijöitä ja oppimalla aikaisemmista 

kokemuksista.  

 

2.3 Resilienssin vaiheet 

Kamalahmadi & Parast (2016) määrittelee resilienssin vaiheet seuraavasti: 1) Ennakointi: 

toimitusketjun ja operatiivisten johtajien tulisi ennakoida häiriöiden esiintymistä ja 

valmistella toimitusketjujaan odotettavissa oleviin ja odottamattomiin muutoksiin 

ympäristössä. Häiriöiden vaikutukset on ymmärrettävä täysin, ja niiden esiintymisten 

todennäköisyys on minimoitava. Varasuunnitelmat olisi valmisteltava hätätilanteiden 

varalle. 2) Vastustus: Heti kun toimitusketjussa havaitaan ennakoitu tai ennakoimaton 

häiriö, toimitusketjun kyvyllä vastustaa ja pysäyttää häiriöt ennen niiden laajentumista. 

Tällä on tärkeä rooli toimitusketjun toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa. Hyvin 

valmistautunut toimitusketju reagoi keskeytyksiin jo tässä vaiheessa. 3) Palautuminen ja 

vastaaminen: Jos häiriöillä on mahdollisesti kyky häiritä toimitusketjuja, tarvitaan 
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välittömiä ja tehokkaita vastatoimia. Vastatoimien tulee perustua käytettävissä oleviin 

resursseihin, jotta häiriöiden kielteiset vaikutukset toimitusketjuun saadaan minimoitua. 

Hyvin valmistelluilla vastatoimilla on kyky palauttaa organisaatio häiriötä edeltävälle 

tasolle ja nostaa yritys vielä korkeammalle tasolle. Tämä voi johtaa kilpailuetuihin 

verrattuna muihin alan toimijoihin. Kuvassa 2 resilienssin vaiheet yksinkertaistettuna. 

 

Kuva 2. Resilienssin vaiheet (mukaillen Kamalahmadi & Parast 2018) 

2.4 Häiriöt 

Toimitusketjun häiriöitä on monenlaisia. Jotkut organisaatioiden ja toimitusketjujen 

kohtaamista häiriöistä ovat ulkoisia ja toiset ovat peräisin toimitusketjun sisältä. Ulkoiset 

häiriöt ovat joko luonnollisia tai ihmisen aiheuttamia. Luonnollisia häiriöitä ovat muun 

muassa luonnon katastrofit kuten: tulvat, maastopalot, kuivuus maanjäristykset, 

tulivuoren purkaukset ja tsunamit. Ihmisen aiheuttamia häiriöitä ovat esimerkiksi sodat 

ja terrori-iskut, (Tukamuhabwa 2018; Fiksel 2015, s. 94); Ponomarov & Holcomb 2008; 

Scholten ym. 2019)  

Tukamuhabwan (2018) mukaan jotkut yritysten käyttämät strategiat voivat pahentaa 

häiriöitä. Lean-aloitteiden käyttöönotto ja yhden toimittajan käyttäminen toimituksissa 

voi auttaa kulujen leikkaamisessa ja koordinaation parantamisessa, mutta se voi myös 

jättää toimitusketjun ilman ylimääräistä kapasiteettia. Tämä jättää toimitusketjun alttiiksi 

häiriöille. (Tukamuhabwa 2018) Fiksel (2015, s. 97) määrittelee toimitusketjun 
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haavoittuvuustekijät seuraavasti: 1) turbulenssi, 2) tahalliset uhkaukset, 3) ulkopuoliset 

paineet, 4) resurssi rajoitteet, 5) herkkyys, 6) yhdistettävyys. 

Yksi haavoittuvuutta toimitusketjuissa lisäävistä globaaleista trendeistä on 

ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos aiheuttaa meren pinnan nousua ja suurempaa vaihtelua 

sääolosuhteissa. Yksi ilmaston muutokseen liittyvä seuraus on kuivuus. Kuivuus 

vaikuttaa negatiivisesti veden saatavuuteen ja täten uhkaa viljelyksiä ja karjataloutta. 

Monet yritykset ovatkin tunnistaneet ilmastonmuutoksen vaikutukset heidän 

toimitusketjuihinsa. (Fiksel 2015, s. 94) 

Fikselin (2015, s. 94) mukaan digitaalisen ja sosiaalisen median räjähdysmäinen 

lisääntyminen on muuttanut liiketoimintaympäristöä pysyvästi. Digitalisaatio on 

parantanut läpinäkyvyyttä, mutta väärinkäytösten mahdollisuus on myös lisääntynyt. 

Näiden uusien kommunikaatiomuotojen ansiosta informaatio kulkee todella nopeasti ja 

saavuttaa enemmän ihmisiä. Tieto myös yleisesti ottaen säilyy pidempään mitä ennen. 

Digitalisaatio on kuitenkin johtanut siihen, että tiedon tarkkuutta ja todenperäisyyttä on 

vaikea arvioida. Virheellisen tiedon vaikutukset toimitusketjuun voi olla merkittäviä. 

Pahimmassa tapauksessa virheellinen tieto voi vahingoittaa yrityksen mainetta ja johtaa 

toimintaluvan menettämiseen. Tämän vuoksi media luo vaikeita haasteita yrityksille, 

mukaan lukien näkyvyyden puute tiedon levittämisessä ja korjaustoimenpiteiden puute 

vahinkojen hallitsemiseksi. (Fiksel 2015, s. 94) 

2.5 Miksi resilienssi on tärkeää? 

Globalisaation seurauksena toimitusketjuista on tullut pidempiä ja monimutkaisempia. 

Tämän seurauksena häiriöiden mahdollisuudet lisääntyvät. Lisäksi se hankaloittaa 

häiriöiden ennakointia ja niiden hallitsemista. Monimutkaisten globaalien 

toimitusketjujen potentiaaliset riskejä on vaikea havaita rajoitetun näkyvyyden vuoksi. 

Riskeistä syntyviä vaikutuksia on myös vaikea ennustaa. (Fiksel 2015, s. 92) Resilientti 

toimitusketju voi olla tärkeä osa lyhyen ajan selviytymisessä ja pitkän tähtäimen 

kilpailukykyä. (Tukamuhabwa 2018) Ilman resilienssiä häiriö yhdessäkin toimitusketjun 

osassa voi johtaa katkoksiin tai vähentää koko toimitusketjun kapasiteettia. (Craighead 

ym. 2007) Pahimmillaan toimitusketjun häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia 

ja operatiivisia tappioita. (Ponomarov & Holcomb 2008)  
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Mandalin (2012) mukaan yritysten pitäisi keskittyä raaka-ainehankinnoissaan 

kustannusten laskemisen lisäksi myös riskien harkitsemiseen. Mandal (2012) toteaa 

myös, että usein yritykset hyväksyvät kustannuksia laskevia käytänteitä, mutta samalla 

altistavat toimintansa häiriöille, mikä johtaa lopulta kustannusten nousuun. Optimaalisen 

kapasiteettitason ylläpitäminen on hyödyllistä yrityksille, vaikka se voi olla käytännössä 

haastavaa. Pienen ylimääräisen varaston ja tuotantokapasiteetin ylläpitäminen voi antaa 

emoyrityksille runsaasti mahdollisuuksia toteuttaa strategioitaan ja samalla suojata 

toimintaansa ei-toivotuilta häiriöiltä. (Mandal 2012) 

Joustavan toimitusketjun on oltava mukautumiskykyinen, koska haluttu tila monissa 

tapauksissa eroaa alkuperäisestä. (Ponomarov & Holcomb 2008) Joustavat prosessit ovat 

joustavia ja ketteriä ja voivat muuttua nopeasti. Tämän mukautuvan ominaisuuden 

dynaaminen luonne mahdollistaa toimitusketjun toipumisen häiriön jälkeen. Tämän 

jälkeen toimitusketju palaa alkuperäiseen tilaansa tai saavuttaa toivottavamman 

toiminnan tilan. Käsitteellistäminen joustavasta toimitusketjusta sisältää elementtejä, 

kuten toimitusperusstrategiaa, yhteistyösuunnittelu, näkyvyys, ja riskinäkökohdat 

huomioon ottaen päätöksiin. (Christopher 2005) 

Organisaatio, jolla on suuria haavoittuvuuksia eikä tarvittavia valmiuksia ylialtistuu 

riskeille. Riskien välttämiseksi organisaation tulisi investoida resursseja valmiuksiin. 

Tilanteessa, jossa yrityksellä on vähän haavoittuvuuksia liiallinen investointi valmiuksiin 

voi heikentää organisaation tulosta. Ei ole olemassa kaikille sopivaa lähestymistapaa. 

Yritysten tulee löytää heille sopiva tasapainotila kehittämällä heidän haavoittuvuuksiinsa 

sopiva valikoima kykyjä. (Fiksel 2015, s. 101) 

Jokaisella toimitusketjun tekemällä toimella on luontaisia riskejä, joiden vuoksi häiriöitä 

voi tapahtua. Toimitusketjujen globaalius, tuotteiden lyhyemmät elinkaaret ja 

asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset ovat luoneet uusia haasteita yrityksille. 

Toimitusketjujen häiriöt voivat aiheuttaa ei haluttuja toiminnallisia ja taloudellisia 

vaikutuksia. Häiriöillä on mahdollisuus vaikuttaa suuresti tuloihin ja hintoihin. 

(Ponomarov & Holcomb 2008)   

Toimitusketjujen käytännöt, joita käytetään vakaan ajan liiketoiminnassa eivät toimi 

epävakaina aikoina ja voi johtaa kilpailukyvyn heikkenemiseen. (Fiksel 2015, s. 92) Sen 

vuoksi Monet teollisuuden yritykset ovat pyrkineet tasapainottamaan Lean-ajatteluaan 
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niin sanotuilla ”ketterillä” käytänteillä. (Mason-Jones ym. 2000) Jotkut ovatkin sitä 

mieltä, että toimitusketjujen tulisi kehittää rakenteellista joustavuutta. Joustavuus 

tarkoittaa kykyä sopeutua yritysmaailman perustavanlaatuisiin muutoksiin. (Christopher 

& Holweg 2011) 

Erityisesti juuri ajoissa tyyppinen tuotanto ja Lean-ajattelumalli pyrkii vähentämään 

varaston määrää, minimoimaan hukkaa ja vähentämään prosessissa tapahtuvaa vaihtelua. 

Myös tiedon vaihtoa pyritään kontrolloimaan. Nämä toimintatavat yleensä saavutetaan 

luomalla läheisiä suhteita muutamiin toimittajiin. Tämä johtaa siihen, että 

toimitusketjuilla ei ole tarvittavaa varakapasiteettia ja sen seurauksena toimitusketjut ovat 

alttiita häiriöille. (Fiksel 2015, s. 92) Jotkut organisaatiot pystyvät vähentämään 

toimitusketjujensa häiriöiden vakavuutta ja kestoa paremmin kuin kilpailijat; ja väitetään, 

että tämä johtuu siitä, että ne ovat joustavampia (Christopher & Peck 2004; Sheffi & Rice 

2005) 

Nykyiset toimitusketjujen johtajat kohtaavat useita maailmanlaajuisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat negatiivisesti toimitusketjuihin. Nämä tekijät lisäävät ennennäkemättömien 

häiriöiden mahdollisuutta. Yrityksen toiminnoista toimitusketju on kaikista 

haavoittuvaisin ulkoisille tekijöille. Jopa pienet häiriöt toimitusketjuissa voivat aiheuttaa 

merkittäviä taloudellisia tappioita yrityksille. Tämä vaikuttaa suoraan osakkeiden arvoon. 

Vaikka häiriöiden epäsuoria vaikutuksia on usein vaikea määrittää, muutokset osakkeiden 

hinnoissa voi olla merkki toimitusketjun häiriöistä. Osakemarkkinat reagoivat yleensä 

negatiivisesti maailmanlaajuisiin häiriöihin. (Fiksel 2015, s. 89) 

 

2.6 Miten yritykset voivat parantaa toimitusketjujensa resilienssiä? 

Yritykset voivat vähentää haavoittuvuuksiaan myös kustannustehokkaasti ja samalla 

parantaa toimitusketjunsa suorituskykyä. Odottamattomat häiriöt toimitusketjussa voivat 

vaikuttaa negatiivisesti toimitusketjun suorituskykyyn lisäämällä asiakkaiden 

palvelemiskustannuksia ja vähentämällä asiakastyytyväisyyttä. Yritysten tulee oppia 

aikaisemmista kokemuksistaan ja olla paremmin tietoisia omista haavoittuvuuksistaan ja 

kyvyistään. Näin yritykset voivat vähentää häiriöiden taajuutta ja vakavuutta ja sen 
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seurauksena lisätä asiakastyytyväisyyttä ja vähentää toimitusketjun käyttökustannuksia. 

(Fiksel 2015, s. 102) Kuva 3 esittää resilienssin tasapainoa voittojen heikkenemisen ja 

riskeille altistumisen välillä.  

 

Kuva 3. Resilienssin tasapaino (mukaillen Fiksel 2015). 

Viime vuosina monet yritykset ovat arvioineet uudelleen heidän hankintavaihtoehtojaan 

ja harkitsevat reshoring:ia eli tuotannon takaisin tuomista kotimarkkinoilleen. (Fiksel 

2015, s. 93) Mandal (2012) nostaa esille myös hyvin optimoidun infrastruktuurin 

luomista ja oikeaan aikaan tapahtuvan asiaankuuluvan tiedon jakamisen kumpaankin 

suuntaan tilaajan ja toimittajan välillä eli toisin sanoen ylä- ja alavirtaan. Toimitusketjun 

toimintaa tukevat erinäiset yrityksen prosessit, kuten tuotanto, logistiikka, markkinointi, 

rahoitus ja niin edelleen. Prosessien tulee kuitenkin olla hyvin integroituja toimitusketjun 

optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Jotta toimitusketjun toiminta olisi 

optimaalista, toimitusketjun johtajien on etsittävä useita vaihtoehtoja, jotka johtavat 

riskittömään ja häiriöttömään toimitusketjuun. (Mandal 2012) Vaikka ulkopuolisten 
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paineiden ja turbulenssin vähentäminen voi olla vaikeaa, vaihtoehtoja kykyjen 

parantamiseksi on monia. Näiden parannuksien kustannukset tulee kuitenkin olla 

tasapainossa toimitusketjun saamien suorituskyvyn hyötyjen kanssa. (Fiksel 2015, s. 102-

103) 

2.7 Avainmittarit 

Avain mittarit eli KPI:t ovat mittareita, jotka kuvastavat tärkeimpiä tekijöitä, joita 

organisaation tulee seurata ja hallita saavuttaakseen tavoitteensa ja suunnitelmansa 

mikro- ja makrotason eli paikallisissa tai globaaleissa toimenpiteissä. (Nagyova & 

Pacaiova 2009) Tämän avulla organisaatiot pystyvät arvioimaan ja seuraamaan käynnissä 

olevia prosesseja. (Maestrini ym. 2017) Organisaatiot luovat ja määrittelevät omat KPI-

mittarinsa tavoitteidensa, vastuidensa ja toiminnallisten kontekstiensa mukaisesti 

löytääkseen relevantit mittarit prosesseilleen. (Chan 2003; Cai ym. 2009)  

Toimitusketjujen osalta tavoitteiden integrointi omilla tasoillaan on tärkeä tekijä oikean 

KPI:n valinnan kannalta. Tämän avulla saadaan laajempi kuva yrityksen tai organisaation 

liiketoiminnasta. KPI-mittareita on joko taloudellisia tai ei-taloudellisia mittareita. (Karl 

ym. 2018) KPI:ta voidaan hyödyntää täten myös toimitusketjun resilienssin 

mittaamisessa. Tunnistamalla oikeanlaiset KPI:t, yritykset voivat valvoa 

toimitusketjujensa toimintaa. Se voi auttaa myös resilientin toimitusketjun luomisessa. 

(Karl ym. 2018)  
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3 EMPIRIA 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa ensin kerättiin tietoa sovelletun kirjallisuuskatsauksen avulla, jonka 

pohjalta koostettiin KPI-listaus. KPI-mittareita oli yhteensä 31. Mittarit esiteltynä 

liitteessä 1.  Mittarit jaoteltiin listassa teemoittain. Teemat olivat: toimittaja/tilaaja, 

henkilöstä/riskit/turvallisuus ja laitteet/laitokset. KPI-listaus toimi pohjana työpajaan 

osallistuneiden kesken käydylle keskustelulle. KPI-listaus tarkastutettiin ohjaajilla ja 

listausta korjattiin heidän ehdotustensa mukaan. Valmis listaus toimitettiin päivää ennen 

työpajaan osallistuville HSEQ®-klusterin jäsenyritysten edustajille ja muille 

osallistujille. Työpajan ajankohta oli 29.3.2022. Kaksi tutkijaa kävi lyhyen noin 60 

minuutin mittaisen keskustelun työpajaan osallistuneiden kanssa. Keskustelu oli 

vapaamuotoinen, jonka tutkijat dokumentoivat Excel-sovelluksen avulla. Esille nousseet 

mittarit ja niihin liittyvät kommentit kirjattiin ylös. Yritysten edustajien vapaat kommentit 

toimitusketjun resilienssin mittaamiseen liittyen kirjattiin myös ylös. 

Työpajassa oli tutkijoiden lisäksi paikalla kaksi saman yrityksen edustajaa (yritys A) ja 

kaksi eri yritysten edustajaa (yritys B ja yritys C). Raportit lähetettiin koostamisen jälkeen 

minulle, jonka jälkeen aloitin sen tulkitsemisen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa 

listauksessa olevien mittareiden sopivuutta mittareiksi ja mitä mittareita jäsenyrityksillä 

on käytössään kokoamalla työpajaan osallistuneiden mielipiteitä. Työpajaan osallistuneet 

edustajat antoivat myös omia esimerkkejään sopivista mittareista.  Kuvassa 4 esitetty 

tutkimuksen kulku vaiheittain.  
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Kuva 4. Tutkimuksen kulku vaiheittain (mukaillen Kallio ym. 2016) 
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4 TULOKSET 

4.1 Listauksesta esille nousseet mittarit 

Keskustelun seurauksena nousi esille useita sopivia listauksessa olleita mittareita 

toimitusketjun resilienssin mittaamiseksi. Monet listatuista mittareista on jo käytössä 

yritysten oman resilienssin mittaamisessa. Yritysten edustajat esittivät myös mittareita, 

jotka voisivat sopia toimitusketjun resilienssin mittareiksi. Työpajassa käytiin erityisesti 

keskustelua taulukossa 2 esitetyistä 16:sta KPI-mittarista. 

Taulukko 2. Työpajassa eniten keskustelua herättäneet KPI-mittarit 

Mittari Määritelmä 

1. Kapasiteetin hyödyntämisaste Kuinka hyvin olemassa olevaa 

kapasiteettia käytetään palveluiden 

toimittamisessa (esim. toimitusten määrä 

kuukaudessa/mahdollinen kapasiteetti) 

2. Varaston määrä Toimittajien varaston määrän tarkastelu. 

Toimittajan kyky täyttää tilaus (esim. 

tulevan ja menevän tavaran suhde) 

6. Tilauksen valmistumisaika/toimittajan 

vasteaika 

Kuinka nopeasti toimittaja saa työn 

valmiiksi/ vastaa palvelupyyntöön (esim. 

aika palvelupyynnön tekemisestä työn 

aloittamiseen/lopettamiseen) 

7. Toimitusvarmuus Mitataan toimittajan kykyä täyttää 

tilaukset useammalta asiakkaalta (esim. 

tilatut vrt. saadut) 

11. Vastuullisuuskysely/ toimittajan 

itsearviointi 

Määräajoin toistuvia 

vastuullisuuskyselyitä, jotka sisältävät 

toimittajan itsearviointeja (esim. 

asteikolla 1-5) 

13. Tilauksen saapumisaika Pystytään ennustamaan tuotteen tai 

palvelun saapumisaikaa ja sen vaikutusta 

tuotantoon (esim. ajallinen mittaus/aika 

tilauksesta) 
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15. Vahvistettu toimitusmäärä tilauksella Miten toimittaja pystyy vastaamaan 

tehtyyn tilaukseen (esim. tilattujen 

tuotteiden määrä suhteessa saatuihin tai 

kuinka usein on saatavuusongelmia) 

17. Palautumisaika Kuinka nopeasti toimittaja pystyy 

palautumaan häiriöstä sitä edeltävälle 

tasolle (esim. tuotteen hinnan avulla) 

19. Tapaturmataajuus Toimittajan tapaturmataajuus. 

(tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde) 

20. Tapaturmien vakavuuden tunnusluku Toimittajan osalta (tapaturmien luokittelu 

vakavuuden mukaan ja niiden taajuus) 

21. Turvallisuushavaintojen määrä Positiiviset ja negatiiviset 

turvallisuushavainnot (esim. tehdyt 

turvallisuushavainnot per työntekijä) 

23. Riskien arviointi Toimittajan suorittama riskien arviointi 

eri tilanteissa (esim. määrät työtehtävien 

tai toimitusketjun mukaan) 

24. Kyberriskit Toimittajayrityksen haavoittuvuudet 

tietoturvan osalta (esim. 

tietoturvakartoitusten teko ja taajuus) 

26. Laitteiston kiinni olo aika/katkojen 

kesto 

Kuinka pitkään laitteet ovat olleet poissa 

käytöstä (esim. tuntia/vuosi) 

27. Laitteiston kunnon mittarit Voidaan ennakoida laitteiston huollon 

tarvetta ja vältetään suuria häiriöitä (esim. 

vuodot tai katkot) 

30. Katkostenmäärä Kuinka usein loppukäyttäjän esim. 

sähkön/veden/lämmön saanti keskeytyy 

(esim. katkosten määrä vuodessa tai 

suhteutettuna per asiakas) 

 

Yritys A nosti esille mittarit: 1, 2, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 30 (kts. liite 1). 

Yrityksen konsulttien mielestä kyseiset mittarit sopisivat hyvin ns. ”hälytysmittareiksi”, 

joita tilaaja voisi jatkuvasti toimittajiltaan seurata. Mittariin 24 lisäten A:n edustajat 

haluaisivat tietää, onko toimittaja tehnyt tietoturvakartoituksia ja mitä niissä on löytynyt.  
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Lisäksi he olivat kiinnostuneita toimittajan vakavista haavoittuvuuksista tietoturvan 

osalta ja onko niiden korjaamiseksi tehty toimia. Yritys A:n edustajat kuitenkin pohtivat 

mittareiden 26 ja 27 käytännöllisyyttä sen perusteella, että onko tarpeellista 

tilaajayrityksen tietää toimittajan tuotantolaitteiston kuntoa.  

Yritys C nosti esille mittarit: 7, 11, 13, 19, 20, 21, 23 (kts. liite 1) Yrityksen C mielestä 

erityisesti turvallisuuteen liittyvät kohdat 19, 20, 21 ovat tärkeitä mittareita toimitusketjun 

resilienssin mittaamiseksi. Mittariin 23 lisäten yritys C haluaisi myös mitata tehdyn 

ennakoivan turvallisuustyön määrää. Yritys A ja yritys C olivat yhtä mieltä mittareiden 

7, 11 ja 13 tärkeydestä. Mittariin 7 yritys A kommentoi, että toimitusvarmuuden 

heilahtelua voitaisiin tämän lisäksi mitata. Mittaria 11 yritys A kuvaa äärimmäisen 

vahvaksi mittariksi ja yrityksen C mielestä on tärkeää, että tilaaja itse on tunnistanut 

riskejänsä. Yrityksen C edustaja korostaa tilaajan omavalvonnan olevan vahva työkalu 

toimitusketjun resilienssin parantamisessa. 

4.2 Ehdotetut mittarit 

Paikalla olleet edustajat kertoivat myös, mitä muita asioita tilaajayritykset voivat mitata 

toimittajiltaan. Yrityksen A edustaja nosti esiin toimittajan johdossa tapahtuvat 

muutokset ja vaihtoehtoiset lähteet raaka-aineille tai osille resilienssin parantamiseksi. 

Yritys C esitti mitattavaksi, kuinka nopeasti raaka-aineita voidaan toimittaa muista 

lähteistä. A:n edustajat ehdottivat myös toimittajan ilmoitusvelvollisuutta 

omistajavaihdoksissa ja maantieteelliseen sijaintiin liittyviin riskeihin varautumisesta 

toimitusketjuissa.  

Yritys B ehdotti säännöllisiä tarkastuksia omistajavaihdoksiin liittyen. Yrityksen B 

mukaan tarkastuksissa voitaisiin tutkia, onko toimittajayritysten omistajissa 

sanktiolistalla olevia henkilöitä ja sitä voitaisiin automaattisesti seurata esimerkiksi 

asiakastiedolta. Yritys C ehdotti lisäksi toimittajiin liittyvän negatiivisen julkisuuden, 

avainhenkilöiden rikollisten kytkösten, syytteiden ja pakotelistalle joutumisen tutkimista.  

A:n edustajat miettivät toimittajien raaka-aineiden alkuperämaita ja työvoiman käytön 

vaatimuksia eli vaatimustenhallintaa toimittajien suhteen. Yritys C esitti toimittajien 

varamiessuunnitelmia, jos henkilöstö vaihtuu. Edustajat kertoivat myös taloudellisten 

mittareiden käyttämisestä toimitusketjun resilienssin mittaamiseksi. 
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5 POHDINTA 

Kandidaatin tutkielmani koostui kirjallisuuskatsauksesta ja pienimuotoisesta 

tutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksessa lähteitä käytettiin laajasti 1970-luvun alusta aina 

2021 vuoteen asti. Lähteet olivat pääosin 2000-luvulta, kahta teosta lukuun ottamatta, 

mutta uusimpia lähteitä olisi voinut käyttää enemmän. Määrällisesti lähteitä oli hyvin 

kandidaatin työksi. Covid-19 viruksen aiheuttamien saatavuusongelmien vuoksi 

toimitusketjuja alettiin tutkia entistä tarkemmin ja hyviä uudempia lähteitä olisi varmasti 

löytynyt. Kandidaatintyön tekeminen aloitettiin ennen Ukrainan sodan syttymistä ja 

sodan seurauksena syntyi uusia huolenaiheita toimitusketjuja koskien. Työpajaan 

osallistuneet HSEQ®-klusterin edustajat olivat selvästi huolestuneita sodan 

vaikutuksesta toimitusketjuihin, mikä on ymmärrettävää. Venäjän välisen kaupan 

vähentyminen on pakottanut yrityksiä keksimään uusia keinoja toimitusketjujensa 

toiminnan ylläpitämiseksi. 

Monet käyttämistäni uudemmista lähteistä viittasi samoihin toimitusketjun resilienssiä 

koskeviin perusteoksiin ja samat kirjoittajat nousivat uudestaan ja uudestaan esiin. Tämä 

voi johtua siitä, että toimitusketjun resilienssi aiheena on suhteellisen nuori. 

Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt lähteet olivat pääosin vertaisarvioituja tieteellisiä 

artikkeleita ja loput olivat tieteellisiä kirjoja. Täten voidaan olettaa niiden luotettavuuden 

olevan hyvällä tasolla. Pyrin myös käyttämään katsauksessani alkuperäisiä lähteitä. 

Kirjallisuuskatsaus oli tyypiltään sovellettu kirjallisuuskatsaus ja kirjallisuuskatsaus ei 

ollut systemaattinen. Kandidaatintutkielman luonteen huomioon ottaen sovelletun 

kirjallisuuskatsauksen käyttäminen on hyväksyttävää. Kirjallisuuskatsauksen tulokset 

ovat yleistettävissä melkein jokaiselle toimitusketjulle.   

Kandidaatintutkielmassani toteutettiin kirjallisuuskatsauksen lisäksi pienimuotoinen 

tutkimus. Tutkimuksen ideana oli kartoittaa kyselyn avulla HSEQ®-klusterin 

jäsenyritysten mielestä mittarilistauksessa olevien mittareiden sopivuutta toimitusketjun 

resilienssin mittareiksi ja kartoittaa heidän käytössään olevia mittareita. Tutkimuksen 

empiriaosio perustui vapaamuotoiseen työpajakeskusteluun, mikä lisää subjektiivisten 

tulkintojen mahdollisuutta. Vapaasta keskustelusta, jossa on useampi osapuoli, voi olla 

vaikeaa poimia olennaista tietoa. Suullinen kommunikaatio jättää melkein aina asioita 

tulkinnan varaan.  Toisaalta tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että keskustelua seurasi 
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ja havainnoi kolme tutkijaa, jotka kävivät myöhemmin keskustelun havainnoistaan. Osa 

keskustelusta menee kuitenkin ohi vapaan keskustelun nopeuden ja sen 

ennustamattomuuden vuoksi. Dokumentoinnissa ei olisi syntynyt niin suuria 

tulkinnallisia epävarmuuksia, jos itse olisin pystynyt olemaan paikalla keskustelussa. 

Ongelmaksi nousi myös se, etteivät kyselyn saaneet ymmärtäneet täysin sen tarkoitusta 

eivätkä valmistautuneet työpajaan halutulla tavalla. Tämä olisi voinut korjata tekemällä 

kyselystä ja sen tarkoituksesta selvemmän. Työpajan osallistujien määrä oli vähäinen 

yrityksen edustajien suhteen ja täten otanta jäi pieneksi. Tutkimuksen tieteellisyyden 

kannalta olisi ollut parempi, jos eri yritysten edustajia olisi ollut enemmän.  

Vaikka kyselyn yhteen kysymykseen vastattiin kohtuullisen hyvin, toiseen kysymykseen 

ei saatu keskustelun aikana vastausta. Tieteellisen tutkimuksen kriteereitä tämä tutkimus 

tuskin täyttää, mutta se vahvistaa listauksesta esille nostettujen mittareiden 

käytettävyyttä. Tutkimuksen tuloksia voidaan jossain määrin soveltaa HSEQ®-klusterin 

jäsen yritysten toimitusketjujen resilienssin mittaamisessa. Mittareita toimitusketjun 

resilienssin mittaamiseksi on monenlaisia ja listauksessa on käyttökelpoisia mittareita, 

joita yritykset voivat käyttää. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Toimitusketjun resilienssin tutkiminen on yleistynyt viime vuosikymmeninä suuresti. 

Häiriöt ovat yleistyneet ja niiden vaikutukset toimitusketjuihin ovat olleet suuria.  

Toimitusketjun resilienssistä on tullut tärkeä osa yritysten kykyä pysyä kilpailukykyisinä 

alati muuttuvassa maailmassa. Jokaisen yrityksen on löydettävä oma tasapainotilansa 

kustannustehokkaan ja resilientin toimitusketjun välillä. Kandidaatintutkielman 

tuloksena luotiin kattava katsaus toimitusketjun resilienssiin ja saatiin hieman tutkittua 

sen mittaamista HSEQ®-klusterissa.  

Kirjallisuuskatsauksessa vastattiin ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen. 

Kolmanteen kysymykseen vastattiin työn empiriaosiossa. Kirjallisuuskatsauksen avulla 

määriteltiin toimitusketjun resilienssi laajasti ja mihin määritelmä pohjautuu. 

Kirjallisuuskatsauksessa kerrottiin toimitusketjun resilienssin tärkeydestä, toimitusketjun 

resilienssin elementeistä ja miten yritykset voivat kehittää toimitusketjunsa resilienssiä. 

Tutkielmassa käytiin läpi myös toimitusketjun resilienssin vaiheita ja toimitusketjun 

kohtaamia mahdollisia häiriöitä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta yritykset voivat peilata 

oman toimitusketjunsa toimintaa. 

Kirjallisuudesta koostetusta KPI-listauksesta nousi työpajan tuloksena esiin 16 mittaria, 

joista kolme vahvasti ja kolme erittäin vahvasti. Tutkimuksen pohjalta voidaan suositella 

käytettäväksi mainittuja mittareita toimitusketjun resilienssin mittaamiseksi. Muita 

listauksen KPI-mittareita voidaan mahdollisesti myös käyttää toimitusketjun resilienssin 

mittaamiseksi. Keskustelusta saatiin myös ideoita, joita yritykset voivat soveltaa muihin 

mitattaviin kohteisiin toimitusketjuissaan. Omistuspohjaan liittyvää mittaamista 

voitaisiin myös harkita. Taloudellisten KPI-mittareiden käyttäminen on myös 

suositeltavaa toimitusketjujen resilienssin mittaamiseksi. 

Jatkotutkimuksena voitaisiin tehdä samankaltainen tutkimus yritysten käytössä olevista 

mittareista, mutta systemaattisemmalla tavalla ja ottaen huomioon myös taloudelliset 

mittarit toimitusketjun resilienssin mittaamiseksi. Lisäksi voitaisiin myös tutkia 

mittareiden korrelaatiota toimitusketjun resilienssin elementteihin suomen kielellä.  
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Liitteet 

Toimituketjun resilienssin mittarit 

Mitkä olisivat sopivimmat listatuista KPI:stä1 käytettäväksi toimitusketjun 

resilienssin mittaamiseksi teidän yrityksessänne ja mitä mittareita teillä on 

resilienssin mittaamiseksi?2 

KPI LISTAUS aihealueittain: (Toimittaja/Tilaaja, 

Henkilöstö/Riskit/Turvallisuus, Laitteet/Laitokset) 

Toimittaja/Tilaaja 

1. Kapasiteetin hyödyntämisaste 

Kuinka hyvin olemassa olevaa kapasiteettia käytetään palveluiden toimittamisessa (esim. 

toimitusten määrä kuukaudessa/mahdollinen kapasiteetti) 

2. Varaston määrä 

Toimittajien varaston määrän tarkastelu. Toimittajan kyky täyttää tilaus (esim. tulevan ja 

menevän tavaran suhde) 

 

 

1 Lista on koostettu aiheeseen liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta (Karl A. ym. (2018) Supply chain 
resilience and key performance indicators: a systematic literature review; Werner, M. ym. (2021) 
Exploring Organizational Resilience Through Key Performance Indicators; Suvi Leinosen Diplomityön 
(2021) tutkimusmateriaali) 
2 Työpajan tuloksia voidaan hyödyntää HSEQ®-klusterin toiminnassa, DISC4R-tutkimushankkeessa ja 
Heikki Askosen kandidaatintyössä. 
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3. Toimittajan laatupisteet 

Toimittajat arvioidaan ja pisteytetään (esim. työn laadun ja rahallisen tilanteen suhteen) 

4. Toimituksen sopimuksenmukaisuus  

Arvioidaan kuinka hyvin toimittajan tuote tai palvelu vastaa tilausta tai sopimusta (esim. 

aikataulussa pysyminen tai tuotteen/palvelun laatu) 

5. Toimitettujen tuotteiden/palveluiden laatu 

Vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen (esim. arvostelu asteikolla 1-5 vrt. sovittu 

laatu/standardi) 

6. Tilauksen valmistumisaika/toimittajan vasteaika 

Kuinka nopeasti toimittaja saa työn valmiiksi/ vastaa palvelupyyntöön (esim. aika 

palvelupyynnön tekemisestä työn aloittamiseen/lopettamiseen) 

7. Toimitusvarmuus 

Mitataan toimittajan kykyä täyttää tilaukset useammalta asiakkaalta (esim. tilatut vrt. 

saadut) 

8. Tyytyväisyysmittarit 

Tilaajan sisäiset tyytyväisyysmittaukset toimittajaa koskien tai loppukäyttäjille tehtävät 

tyytyväisyyskyselyt (esim. vuosittain asteikolla 1-5) 

9. Toimitustehokkuus 

Toimittajan luotettavuus raaka-ainetoimituksissa (arvostelu esim. asteikolla 1-5 vrt. 

sovittu taso) 
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10. Toimittajan reklamaatiotaso 

Toimittajan reklamaatioiden määrä kuukaudessa 

11. Vastuullisuuskysely/toimittajan itsearviointi 

Määräajoin toistuvia vastuullisuuskyselyitä, jotka sisältävät toimittajan itsearviointeja 

(esim. asteikolla 1-5) 

12. Hylkytaajuus 

Toimittajan toimesta hylätyt valmistetut tuotteet (esim. hylätyt suhteessa valmistettuihin) 

13. Tilauksen saapumisaika 

Pystytään ennustamaan tuotteen tai palvelun saapumisaikaa ja sen vaikutusta tuotantoon 

(esim. ajallinen mittaus/aika tilauksesta) 

14. Hyödykkeiden toimitus ajallaan 

Ymmärretään toimitusketjun toimintaa ennen ja jälkeen häiriön (esim. ajallaan 

toimitettujen tilausten suhdeluku) 

15. Vahvistettu toimitusmäärä tilauksella 

Miten toimittaja pystyy vastaamaan tehtyyn tilaukseen (esim. tilattujen tuotteiden määrä 

suhteessa saatuihin tai kuinka usein on saatavuusongelmia) 

16. Markkina-analyysi 

Tehdäänkö markkinoiden analysointia, jonka avulla pystytään tunnistamaan uusia 

mahdollisuuksia, trendejä ja riskejä (esim. määrä ja laatu)  
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17. Palautumisaika  

Kuinka nopeasti toimittaja pystyy palautumaan häiriöstä sitä edeltävälle tasolle (esim. 

tuotteen hinnan avulla) 

18. Reklamaatiomäärät  

Kuinka usein tilaaja on joutunut reklamoimaan toimitettuja tuotteita/palveluita (esim. 

reklamoitujen määrä suhteessa tilattuihin) 

Henkilöstö/Riskit/Turvallisuus 

19. Tapaturmataajuus 

Toimittajan tapaturmataajuus. (tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde) 

20. Tapaturmien vakavuuden tunnusluku 

Toimittajan osalta (tapaturmien luokittelu vakavuuden mukaan ja niiden taajuus) 

21. Turvallisuushavaintojen määrä 

Positiiviset ja negatiiviset turvallisuushavainnot (esim. tehdyt turvallisuushavainnot per 

työntekijä) 

22. Työntekijöiden vaihtuvuus 

Kuinka useasti yritys joutuu palkkaamaan uusia työntekijöitä vaikuttaa yrityksen 

toimintavarmuuteen (esim. keskimääräinen työurien pituus) 

23. Riskien arviointi 

Toimittajan suorittama riskien arviointi eri tilanteissa (esim. määrät työtehtävien tai 

toimitusketjun mukaan) 
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24. Kyberriskit 

Toimittajayrityksen haavoittuvuudet tietoturvan osalta (esim. tietoturvakartoitusten teko 

ja taajuus) 

Laitteet/Laitokset 

25. Laitteiston huolto 

Laitteiden huoltoon mennyt aika (keskimääräinen huoltoaika/huolto) 

26. Laitteiston kiinni olo aika/katkojen kesto 

Kuinka pitkään laitteet ovat olleet poissa käytöstä (esim. tuntia/vuosi) 

27. Laitteiston kunnon mittarit 

Voidaan ennakoida laitteiston huollon tarvetta ja vältetään suuria häiriöitä (esim. vuodot 

tai katkot) 

28. Koneen käytettävyys/toimintavarmuus 

Kuvaa laitteen luotettavuutta (esim. toiminnassa olo aika suhteessa kiinni olo aikaan tai 

vikaväli) 

29. Katkosten kesto/ vuotuinen katkosaika 

Katkosten yhteenlaskettu aika (esim. vuodessa tai keskimääräinen katkosaika per asiakas) 

30. Katkosten määrä 

Kuinka usein loppukäyttäjän esim. sähkön/veden/lämmön saanti keskeytyy (esim. 

katkosten määrä vuodessa tai suhteutettuna per asiakas) 
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31. Käytettävyys  

Tarkastellaan asiakkaan käytettävyyttä (esim. veden lämpötila tai sähkökatkosten kesto) 

 


