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TIIVISTELMÄ 

Tutkimus käsittelee toimitusketjujen hallintaa, sen työkaluja ja nykytilaa. Viitekehyksenä toimitus-

ketjujen hallinnan tarkastelulle ovat logistiikan päätökset ja niissä käytettävät päätöksenteon tuen 

menetelmät.  

Toimitusketjujen hallinnasta on tullut organisaatioille merkittävä keino hankkia kilpailuetua ja lisätä 

asiakastyytyväisyyttä. Logistiikan päätöksiä tehdään osana toimitusketjujen hallintaa ja ne voivat 

aiheuttaa merkittäviä muutoksia toimitusketjuihin. Toimitusketjut ovat monimutkaistuneet viime 

vuosikymmeninä. Tämä on entisestään vaikeuttanut niihin liittyvää päätöksentekoa. Toimitusketjuihin 

liittyvää päätöksenteon tukea on tutkittu runsaasti 2010-luvulla. Puolustusvoimien toimitusketjut ja 

sitä kautta logistiikkajärjestelmä koostuu osin siviilikomponentista. Tästä johtuen siviililogistiikan 

seuraaminen on tärkeä osa Puolustusvoimien logistiikan kehittämistä. 

Tutkimuksessa kartoitetaan siviililogistiikassa käytettyjä päätöksenteon tuen menetelmiä. Tutkimus 

tähtää Puolustusvoimallisen siviililogistiikkaa käsittelevän tutkimuspohjan laajentamiseen. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on: Millaisia ovat siviilikomponentissa käytetyt logistiikan 

päätöksenteon tuen menetelmät? Apututkimuskysymyksinä ovat: 1) Mitä päätöksiä varten päätöksen-

teon tuen menetelmiä on kehitetty? 2) Mitä menetelmiä käytetään minkäkin päätöksen tekemisen 

tukena? 

Tutkimusmenetelmänä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jolla selvitetään siviililogistiikassa 

käytettäviä päätöksenteon tuen menetelmiä. Teorialuvuissa taustoitetaan tutkimusongelmaa käyttäen 

menetelmänä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Työssä kartoitetaan logistiikan päätöksiä ja päätöksen-

teon tukea ilmiöinä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus toteutetaan Finkin-mallin mukaisesti. 

Tutkimusaineisto koostuu Scopus-tietokannasta löytyvistä, vuosina 2017–2021 julkaistuista 

vertaisarvioiduista artikkeleista. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella vastataan tutkimuksen 

apututkimuskysymyksiin ja tuetaan päätutkimuskysymykseen vastaamisessa. 

Tutkimuksen perusteella päätöksenteon tuen menetelmät ovat keskittyneet kumppaneiden valintaan 

sekä toimitusketjujen rakenteen suunnitteluun. Päätöksenteon tukena käytetään pääasiasiallisesti 

erilaisia monikriteerisen päätösanalyysin sekä matemaattisen mallinnuksen ja optimoinnin 

menetelmiä. Päätöksenteossa korostuu tutkimuksen perusteella kestävän kehityksen mukaisten arvojen 

huomioiminen sekä resilienssin kasvattaminen toimitusketjuissa. Edelleen myös kustannusten 

minimointi ja tuoton maksimointi ovat säilyneet merkittävinä ajureina päätöksenteossa.  

AVAINSANAT 

logistiikka, logistiikan päätökset, toimitusketjun hallinta, päätöksenteon tuki, systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 
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LOGISTIIKAN PÄÄTÖKSET JA MENETELMÄT PÄÄTÖKSENTEON 

TUKENA 

 

1. JOHDANTO 

1.1. Aiheen esittely 

Toimitusketjut ovat 1900-luvulta alkaen kehittyneet monimutkaisiksi, globaaleiksi verkos-

toiksi. Samalla kun toimitusketjut ovat monimutkaistuneet, ovat niihin kohdistuneet vaatimuk-

set kasvaneet. Tämä on johtanut koko toimitusketjujen hallinnan ja logistiikan johtamisen muu-

tokseen, jossa tietojärjestelmät näyttelevät merkittävää roolia. [1 s. 2-3] Toimitusketjujen mo-

nimutkaistuessa, myös niihin liittyvästä päätöksenteosta on tullut haastavampaa [1 s. 343]. 

Tämä monimutkaistunut päätöksenteko vaatii tuekseen tehokkaita päätöksenteon tuen menetel-

miä parempien päätösten tekemiseksi [1 s. 344]. Tässä tutkimuksessa toteutettuun systemaatti-

seen kirjallisuuskatsaukseen liittyvien, Scopus-tietokantaan kohdistettujen hakujen perusteella, 

toimitusketjujen hallintaan liittyviin päätöksenteon tuen menetelmiin kohdistunut tutkimus on 

kasvanut kiihtyvää vauhtia 2000-luvun alusta alkaen.  

Modernin toimitusketjun ominaisuuksia käsitellään muun muassa Sini Laarin, Sari Uusipaaval-

niemen, Risto Leinosen ja Lauri Ojalan artikkelissa ”Tulevaisuuden toimitusketju – vaikutuksia 

siviili- ja sotilaslogistiikkaan” [2]. Artikkelissa nostetaan esiin seuraavat, myös tämän tutki-

muksen aineistosta tunnistetut, modernia toimitusketjua kuvaavat ominaisuudet: datan keruun 

ja analysoinnin kasvava merkitys, pyrkimys joustavuuden ja resilienssin kasvattamiseen sekä 

ekologisuuden ja kestävyyden korostuminen toimitusketjuissa. Datamäärien kasvaessa datan 

keruu ja analysointi ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kyvykkyyksiä toimitusketjuihin 

liittyvässä päätöksenteossa [2]. Näiden kyvykkyyksien kehittämiseen liittyy niin tekoälyn kuin 

myös big data -analytiikan kehittäminen. Toimitusketjujen joustavuus ja resilienssin kasvatta-

minen ovat keskeisiä ominaisuuksia globaalissa maailmassa, jossa erilaiset häiriötilat sekä toi-

mitusketjuihin kohdistuva hybridivaikuttaminen on yleistynyt [2]. Toimitusketjujen muuttuessa 

yhä enemmän teknologiapainotteisiksi ne kohtaavat uudenlaisia uhkia, joihin varautuminen 
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vaatii uudenlaisia riskienhallinnan keinoja [3 s. 45]. Ekologisuus ja kestävyys näkyvät jo nyt 

tutkimuskirjallisuudessa kaikilla toimitusketjujen hallinnan tasoilla, niin toimitusketjujen ra-

kenteessa suljetun kierron toimitusketjuina, kuin kuljetusten ekologisempana toteuttamisena.  

Näiden ominaisuuksien huomioiminen vaatii myös päätöksenteon tuen menetelmien kehittä-

mistä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Tämän kehityksen johdosta myös osaamis-

tarve organisaatioissa monimuotoistuu, sillä ohjelmistojen ei nähdä tulevaisuudessakaan kor-

vaavan täysimääräisesti ammattilaisen harkintaa [2]. Monimutkaisiin systeemeihin, kuten toi-

mitusketjuihin liittyvä päätöksenteko on kuitenkin liian monimutkaista ratkaistavaksi pelkällä 

päättelyllä [4 s. 1]. Tästä syystä erilaisia päätöksenteon tuen menetelmiä kehitetään jatkuvasti 

päätöksenteon rationaalisuuden lisäämiseksi. 

Valtioneuvoston puolustusselonteossa 2021 todetaan tietojärjestelmien jatkuvan kehittämisen 

olevan ehto Puolustusvoimien ja siviililogistiikan kumppanien logistiikan resurssien tehokkaan 

johtamisen turvaamiseksi [3 s. 35]. Puolustusvoimat eivät kuitenkaan voi olla ensimmäisenä 

käyttöönottamassa uusia teknologioita ja toimintamalleja, mikäli niiden häiriönsietokykyä, tur-

vallisuutta ja toimintavarmuutta ei ole varmistettu. Tästä johtuen, siviililogistiikan toiminta-

mallit kehittyvät ja hyödyntävät muuttuvaa teknologiaa nopeammin, jolloin Puolustusvoimien 

on reagoitava ja sopeuduttava niissä syntyviin muutoksiin. Siviililogistiikan nopea kehitys mah-

dollistaa Puolustusvoimille siviililogistiikassa toimiviksi todettujen menetelmien käyttöönoton 

ilman omien resurssien suuntaamista räätälöityihin ratkaisuihin. [2 s. 219-220] Menetelmien 

käyttöönotto vaatii kuitenkin siviililogistiikan menetelmien aktiivista seurantaa. Tästä syystä 

siviilikomponentin ja yleisemmin siviililogistiikan kartoitus on tärkeä osa Puolustusvoimien 

logistiikan kehittämistä.  

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä on puolustusjärjestelmän osajärjestelmä, joka raken-

tuu henkilöstöstä, materiaalista, käyttö- ja toimintaperiaatteista, organisaatiosta sekä informaa-

tiosta. Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä koostuu sotilaallisesta- ja siviilikomponentista. 

Näistä sotilaallisen komponentin muodostavat puolustusvoimien logistiikan ja kenttähuollon 

joukot johtoportaineen. Siviilikomponentin muodostavat yhteiskunnan logistiset toimijat ja re-

surssit sekä elinkeinoelämän toiminnot, joihin kuuluvat strategiset ja muut kumppanuudet, os-

topalvelut, tuotanto sekä käyttöön saatavat resurssit ja niihin liittyvät sopimukset. Logistiikka-

järjestelmä on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva ja verkostoitunut, yhtenäinen tuotanto-, 

tukeutumis- ja palveluverkosto. [5] Siksi logistiikkajärjestelmästä puhuttaessa, käsitellään pal-
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jon suurempaa kokonaisuutta kuin Puolustusvoimien logistiikan toimiala. Logistiikkajärjestel-

mään liittyvän kansainvälisyden takia myös kansainvälistä logistiikkaa, sen menetelmiä ja käy-

tänteitä tulee seurata osana siviililogistiikan tutkimusta. 

1.2. Keskeiset käsitteet 

Logistiikka on ”toimitusketjun osa, joka suunnittelee, toteuttaa ja valvoo tuotteiden ja palve-

luiden ja niihin liittyvän informaation virtaa tehokkaasti ja taloudellisesti, aina materiaalin läh-

teeltä loppukäyttäjälle, tämän toiveet täyttäen” [6 s. 4]. Tässä tutkimuksessa logistiikkaa käsi-

tellään siinä tehtävien päätösten suhteen osana toimitusketjujen hallintaa. Tutkimuksessa ei pe-

rehdytä logistiikan perusteisiin enempää kuin tutkimuksen kannalta on välttämätöntä. 

Logistiikkajärjestelmä on sotilaallisesta- ja siviilikomponentista koostuva, kansallisesti ja 

kansainvälisesti verkostoitunut logististen prosessien kokonaisuus. Logistiikkajärjestelmä mah-

dollistaa suorituskykyjen rakentamisen ja ylläpidon sekä suorituskykyjen käyttämisen vaatiman 

logistisen tuen. [5]  

Logistiikan päätöksillä tarkoitetaan alan peruskirjallisuuden ja tutkimusten tunnistamia logis-

tiikkaan ja toimitusketjuihin liittyviä päätöksentekotilanteita.  

Päätöksenteon tuella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä menetelmiä, joilla päätöksenteki-

jälle tuotetaan uutta tietoa tai jäsennellään vanhaa, tavoitteena päätöksenteon rationaalisuuden 

lisääminen ja päätöksen laadun parantaminen. 

Siviilikomponentti koostuu yhteiskunnan logistisista toimijoista ja resursseista sekä elinkei-

noelämän toiminnoista, joita ovat strategiset kumppanuudet, muut kumppanuudet; ostopalve-

lut, tuotanto ja käyttöön saatavat resurssit sekä näihin liittyvistä sopimuksista. [5] Toimitusket-

juista puhuttaessa siviilikomponentin käsittelyä ei voida rajata alueellisesti koskemaan vain 

suomalaisia toimijoita, vaan käsittely tulee laajentaa maailmanlaajuiseksi. 

Toimitusketju, toimitusverkosto on koko se verkosto, joka alkaa raaka-aineen tuottajalta ja 

päättyy loppukäyttäjälle. Verkosto koostuu useista toisiinsa sitoutuneista toimijoista sekä inf-

rastruktuurista. Se pitää myös sisällään informaation ja materiaalin liikkeen molempiin suuntiin 

verkoston sisällä. Määritelmä on johdettu luvussa 2. 

Toimitusketjun hallinta pitää sisällään kaikki ne toimenpiteet, joilla toimitusketjusta tehdään 

mahdollisimman tarkoituksenmukainen, tuottava ja tehokas. Tässä tutkimuksessa toimitusket-

jujen hallintaa käsitellään logistiikan yläkäsitteenä. Määritelmä on johdettu luvussa 2. 
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1.3. Tutkimuksen tavoite, rajaus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus on Logistiikkakoulun tilaama, sotatieteiden maisterikurssi 10:lle esitetty tutkimus-

kohde. Alkuperäinen tutkimusaihe oli ”Toimitusketjujen hallinta: nykytila”, jonka tarkoituk-

sena oli selvittää siviilikomponentin käyttämät parhaat toimitusketjujen hallinnan käytännöt. Jo 

aikaisessa vaiheessa tutkimusta kävi selväksi tutkimuksen tilaajan tahtotila kohdistaa tutkimus 

siviilikomponentin käyttämiin toimitusketjujen mallinnus-, optimointi- ja analysointimenetel-

miin sekä toimitusketjujen hallinnan työkaluihin. Nämä menetelmät muodostavat niin laajan 

kokonaisuuden, ettei niiden käsittely pro gradu -tutkielman puitteissa ole mahdollista. Tästä 

syystä tutkimusaihetta päätettiin lähestyä rajauksellisesti logistiikan päätösten ja päätöksenteon 

tuen menetelmien kautta. Oletuksena tämän rajauksen takana oli, että päätöksenteon tuen me-

netelmien joukosta löytyy juuri näitä mallinnuksen ja optimoinnin menetelmiä ja työkaluja. 

Myös tutkimuksen alkuvaiheessa tehty selvitystyö tuki tätä näkemystä. Tämä rajauksellinen 

valinta mahdollisti toimitusketjujen hallinnan menetelmien kartoittamisen kohdennetusta nä-

kökulmasta, tuoden pro gradu -tutkielman laajuus huomioiden, riittävän rajauksen laajan ilmiön 

tarkasteluun.  

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, aiemman rajauksen mukaisesti, siviilikomponentin 

käyttämiä logistiikan päätöksenteon tuen menetelmiä. Tavoitteena on laajentaa Puolustusvoi-

mien tutkimuspohjaa siviilikomponentin, tai ylipäätään siviililogistiikan, käyttämistä logistii-

kan päätöksenteon tuen menetelmistä. Koska Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän siviili-

komponenttiin kohdistuvaa tutkimusta ja kirjallisuutta on vähän, on tutkimuskysymysten laa-

dinnassa käytetty analogiapäättelyä tutkimustavoitteen täyttämiseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että tutkimuksessa kartoitetaan yleisesti siviililogistiikassa käytettyjä menetelmiä, oletuksena, 

että ne pätevät myös siviilikomponentin toimintaan. Tämä olettama nojaa siihen, että siviili-

komponentti koostuu yhteiskunnan logistisista toimijoista, jotka ovat toimijoita myös siviililo-

gistiikassa. Siten voidaan perustellusti olettaa, että siviililogistiikkaa kartoittamalla voidaan 

tehdä johtopäätöksiä myös logistiikkajärjestelmän siviilikomponenttia koskien.  

Tutkimuksen tavoitteen täyttämiseksi muodostettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

Millaisia ovat siviililogistiikassa käytetyt logistiikan päätöksenteon tuen menetelmät? 

Tutkimuksen pääkysymyksen tueksi selvitetään vastaukset seuraaviin alakysymyksiin:                

1. Mitä päätöksiä varten päätöksenteon tuen menetelmiä on kehitetty? 
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2. Mitä menetelmiä käytetään minkäkin päätöksen tekemisen tukena? 

1.4. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne 

Tutkimusmenetelmänä käytetään systemaattista kirjallisuuskatsausta, joka esitellään myöhem-

min luvussa 4. Tutkimuksen teorialuvuissa käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta tutkimus-

aiheeseen liittyvien ilmiöiden taustoittamiseksi. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus valittiin teorialu-

kujen tutkimusmenetelmäksi, sillä sen avulla kyetään kuvaamaan tutkittavia ilmiöitä kattavasti, 

laajan materiaalin perusteella. Kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella kyetään myös luomaan tut-

kimuskohteita systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle. [7 s. 6] Tässä tutkimuksessa kuvailevaa 

kirjallisuuskatsausta käytettiin tarkoituksenaan luoda tutkijalle, ja myöhemmin lukijalle, tutki-

muksen kannalta riittävä pohjatieto systemaattisen kirjallisuuskatsauksen laadintaan ja sen tu-

losten käsittelyyn. 

Toisessa luvussa luodaan käsitys logistiikan päätöksistä siten, kun ne toimitusketjujen hallintaa 

käsittelevässä kirjallisuudessa esitetään. Luvussa selvitetään kuvailevalla kirjallisuuskatsauk-

sella ilmiöön liittyviä käsitteitä ja perusteita. Luvun tarkoituksena on selventää lukijalle mitä 

ovat logistiikan päätökset ja taustoittaa teoriaa ensimmäistä alakysymystä koskien. 

Kolmannessa luvussa selvitetään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin ensin yleisesti pää-

töksenteon tukea ilmiönä ja sen jälkeen luodaan katsaus kirjallisuudessa esiteltyihin menetel-

miin. Luvussa selvitetään teoriaa toisen alakysymyksen osalta. Tässä luvussa päätöksenteon 

tuen menetelmiä käsitellään vain yläkäsittein. Luvun tarkoituksena on luoda lukijalle käsitys 

päätöksenteon tuesta ja sen menetelmistä yleisellä tasolla, neljännessä luvussa toteutettavaa 

systemaattista kirjallisuuskatsausta varten.  

Neljännessä luvussa toteutetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarkoituksena vastata tutki-

muskysymyksiin: 

Mitä päätöksiä varten päätöksenteon tuen menetelmiä on kehitetty? 

Mitä menetelmiä käytetään minkäkin päätöksen tekemisen tukena? 

Luvun aluksi esitellään systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä. Luvun tarkoi-

tuksena on luoda käsitys moderneista logistiikan päätöksenteon tuen menetelmistä. Tutkimuk-

sen tulokset muodostetaan viimeisen 5 vuoden aikana julkaistujen, vertaisarvioitujen artikke-

lien pohjalta.  
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Lopuksi viimeisessä luvussa käsitellään tutkimuksen johtopäätöksiä sekä arvioidaan tutkimuk-

sen toteutumista, menetelmävalintoja ja tutkimuksen laatua. 

Tutkimuksen liitteistä löytyvät tutkimuksessa käytetty sanasto ja lyhenteet. 

1.5. Aiempi tutkimus 

Toimitusketjujen hallintaa ja logistiikan päätöksiä on tutkittu paljon tiedeyhteisöissä koko 

2000-luvun ajan. Tutkimuksen keskiössä on ollut toimitusketjujen tehostaminen, kustannus-

säästöt ja viime vuosina enenevissä määrin kestävyyden kolme dimensiota. Maanpuolustuskor-

keakoulussa vastaavan sisältöistä tutkimusta, jossa kartoitetaan logistiikassa käytettäviä pää-

töksenteon tuen menetelmiä, ei ole aiemmin toteutettu. Logistiikan johtamista ja päätöksenteon 

erikseen on käsitelty muun muassa seuraavissa tutkimuksissa.  

Mikael Laine tutkii 2007 valmistuneessa diplomityössään logistiikan suorituskyvyn analyysi-

menetelmien ja suorituskykymittarien soveltumista Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän 

johtamiseen. Tutkimuksessaan Laine tarkoittaa analyysimenetelmillä logistiikkaprosessin ma-

teriaalivirran suorituskyvyn mittausta ja tulosten analysointia sekä niiden käyttämistä logistii-

kan johtamisen apuvälineinä. Tutkimuksessaan Laine kartoittaa logistiikan suorituskyvyn ana-

lysointimenetelmiä bibliometrisen analyysin kautta. Tutkimuksessa tunnistetaan kolme logis-

tiikan suorituskyvyn analysoinnin päämenetelmää: mittaaminen, simulointi ja analyyttinen 

mallintaminen. Laine tunnistaa näistä mittaamisen ja simuloinnin soveltuvimmiksi Puolustus-

voimien logistiikkajärjestelmän analyysiin. [8] Tutkimuksessaan Laine käsittelee samoja tee-

moja ja menetelmiä kuin tässä tutkimuksessa käsitellään, mutta näkökulma ja tavoitteet eriävät 

tämän tutkimuksen kanssa. Laine keskittyy tutkimuksessaan pääosin logistiikkajärjestelmän 

suorituskykyyn ja sen mittaamiseen, kun tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mene-

telmiä päätöksenteon tueksi. Lisäksi tutkimusta voidaan pitää tietyiltä osin vanhentuneena, sillä 

sekä Puolustusvoimien organisaatio että tarjolla olevat päätöksenteon tueksi käytettävät mene-

telmät ovat kehittyneet ja muuttuneet viimeisen, lähes 15 vuoden aikana runsaasti.  

Kapteeni Ismo Ikonen käsittelee vuonna 2017 julkaistussa YE-kurssin diplomityössään ”Ope-

raatioanalyysin käsite sotilaallisessa kontekstissa”, operaatioanalyysin käsitettä ja sen käyttöä 

Puolustusvoimien suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Tutkimuksen tuloksissa Ikonen 

toteaa, että operaatioanalyysiä käytetään jo nyt Puolustusvoimien logistiikassa, erityisesti toi-

mitusketjujen suunnittelussa ja optimoinnissa. Operaatioanalyysin keskeisiksi menetelmiksi ja 

metodeiksi Ikonen nostaa matemaattisen mallinnuksen ja optimoinnin. Tutkimuksessaan Iko-

nen käsittelee näiden menetelmien käyttöä Puolustusvoimissa paljolti juuri päätöksenteon 
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kautta. [9] Tämä tutkimus rajautuu kuitenkin Puolustusvoimien tutkimukseen, eikä siinä paino-

pistettä luoda logistiikan päätöksentekoon, vaan enemmän operaatioanalyysiin liittyvien käsit-

teiden määrittelyyn.  

Maanpuolustuskorkeakoulun ulkopuolella logistiikan päätöksenteon tukea on kartoitettu kirjal-

lisuuskatsauksella ainakin kahdessa artikkelissa viimeisen viiden vuoden aikana. Teniwut et al. 

2020 julkaistu artikkeli ”Decision support system in supply chain: a systematic literature re-

view” käsittelee toimitusketjujen hallinnassa käytettäviä päätöksenteon tukijärjestelmiä. Artik-

kelissa tutkitaan päätöksenteon tukijärjestelmissä käytettäviä malleja sekä niiden avulla käsi-

teltäviä toimitusketjujen hallinnan kokonaisuuksia. Artikkelissa menetelmiä käsitellään kuiten-

kin vain yläkäsitteiden tasolla, kuten numeerinen simulointi, ja päätöksenteon kohteita toimin-

non, kuten suunnittelu, tarkkuudella. Artikkelissa laaditun systemaattisen kirjallisuuskatsauk-

sen hakufraasi: DSS AND Supply chain; Web DSS and Supply Chain; decision support system 

AND supply chain, on tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyn hakusanakartoituksen perusteella 

hakutuloksia merkittävästi rajaava. Artikkelin aineisto käsittelee vain päätöksenteon tukijärjes-

telmien käyttämiä malleja, eikä siten kata ongelmakohtaisia menetelmiä, joita tässä tutkimuk-

sessa on kartoitettu. [10]  

Younis et al. 2017 julkaistu artikkeli ”Decision support system in supply chain management: 

literature review”, käsittelee myös päätöksenteon tukijärjestelmiä. Artikkelin kirjallisuuskat-

saus on suunnattu alan kirjallisuuteen ja sen aineistossa on vain vähän tuoreimpia artikkeleja. 

Artikkelissa tutkimus on suunnattu keskeisesti päätöksenteon tukijärjestelmien rakenteeseen, 

käyttökohteisiin, rajoitteisiin ja luokitteluun. [11] Siten myöskään Maanpuolustuskorkeakoulun 

ulkopuolella ei ole laadittu, tutkijan parhaan tiedon mukaan, vastaavan sisältöistä viimeaikaisiin 

logistiikan päätöksenteon tuen menetelmiin suuntautuvaa kartoittavaa tutkimusta.  

1.6.  Keskeinen lähdemateriaali 

Tässä alaluvussa esitellään tutkimuksen teoriapohjan muodostamisessa käytetty keskeinen läh-

demateriaali. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineisto valintaperusteineen ja ominaisuuk-

sineen esitellään perusteellisesti myöhemmin luvussa 4. 

Ensimmäisessä teorialuvussa käsitellään logistiikkaa osana toimitusketjujen hallintaa sekä lo-

gistiikan päätöksiä. Luvun keskeisenä lähdemateriaalina on käytetty useita alan laajasti viitat-

tuja perusteoksia. Vaikka teokset ovat pääosin julkaistu 2000-luvun alussa, ei tuoreempiin jul-

kaisuihin perehtyminen antanut olettaa, että nämä teoriat ja kokonaisuudet olisivat muuttuneet 

tämän tutkimuksen näkökulmasta. Keskeisin lähdemateriaali koostui Ronald H. Balloun 2004 
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julkaisemasta kirjasta ”Business Logistics/Supply Chain Management” joka käsittelee laajasti 

toimitusketjujen suunnittelua ja logistiikan johtamista. Tässä kirjassa käsiteltiin myös laajasti 

logistiikan päätöksiä ja niiden suhteita. Toinen, luvun kaksi kannalta kekeinen kirja oli Bower-

sox et al. 2010 julkaisema ”Supply Chain Logistics Management”, joka käsittelee toimitusket-

jujen suunnittelua, rakennetta ja johtamista. Bowersox et al. ei kirjassaan käytä termiä ”logis-

tiikan päätös”, mutta päätökset ovat tunnistettavissa kirjan tekstistä.  

Päätöksenteon tukea käsittelevässä teorialuvussa lähteenä on käytetty sekä alan useasti sitee-

rattuja perusteoksia että viimeaikaisia tieteellisiä artikkeleita. Kirjoista keskeisimpiä lähteitä 

ovat Franz Eisenführin, Martin Weberin ja Thomas Langerin 2010 julkaistu ”Rational Decision 

Making” ja Daniel J. Powerin 2013 julkaistu ”Decision Support, Analytics, and Business Inte-

ligence”. Eisenführ et al. kirja käsittelee laajasti rationaalista päätöksentekoa, sen haasteita ja 

menetelmiä. Powerin kirjassa käsitellään pääasiallisesti päätöksenteon tukijärjestelmiä, mutta 

myös nykyaikaista päätöksenteon tukea ja päätösanalyysiä. Luvussa moderneja päätöksenteon 

tuen menetelmiä, kuten big datan ja tekoälyn käyttöä, käsitellään aiheesta julkaistujen tieteel-

listen artikkelien perusteella.   



      

 9  

2. LOGISTIIKAN PÄÄTÖKSET OSANA TOIMITUSKETJUJEN HAL-

LINTAA 

Tässä luvussa käsitellään logistiikan päätöksiä sen johtamisen ja suunnittelun osana. Ensim-

mäisessä alaluvussa luodaan käsitys logistiikasta terminä sekä perehdytään toimintoihin, joita 

se sisältää. Samalla käsitellään eroja toimitusketjujen hallinnan ja logistiikan välillä ja siten 

liitetään logistiikka osaksi laajempaa ilmiötä. Toisessa alaluvussa selvitetään, miten logistiikan 

päätöksiä voidaan luokitella ja perehdytään Riopel et al. tutkimukseen logistiikan päätöksistä 

ja päätösten keskinäisistä suhteista. Luvun tarkoituksena on selvittää logistiikan päätöksiä il-

miönä, sen taustaa ja laajuutta, ei niinkään perehtyä syvällisesti yksittäisiin päätöksiin. Lähde-

materiaali on pääosin englanninkielistä, eikä suomenkielinen sanasto usein kuvaa riittävän sel-

västi englanninkielisten termien eroa. Esimerkiksi englanninkieliset termit ”warehouse” ja ”in-

ventory” tarkoittavat molemmat varastoa, mutta toinen tarkoittaa varastorakennusta ja toinen 

varastoitua materiaalia. Tästä syystä, termien ollessa monitulkintaisia, on lukijan ymmärtämi-

sen helpottamiseksi käytetty suluissa englanninkielistä termiä. Esimerkkitapauksen ”ware-

house” -termiin viitataan tässä tutkimuksessa termillä varastorakennus ja varastolla tarkoitetaan 

materiaalia. Laajempi sanasto löytyy tutkimuksen liitteestä 2. Tässä luvussa taustoitetaan teo-

riaa ensimmäisen alatutkimuskysymyksen osalta. 

2.1. Logistiikka osana toimitusketjun hallintaa 

Kirjallisuudessa käsitteitä ”logistiikka” ja ”toimitusketjujen hallinta” käytetään monesti tois-

tensa synonyymeinä ja niiden eroavaisuuksien määrittely on kirjallisuudessa ristisriitaista. 

Vaikka toimitusketjun hallinnan terminologinen määrittely on tutkimuksessa ja kirjallisuudessa 

moninaista, on toimitusketju terminä määritelty lähdekirjallisuudessa varsin yhtenevästi. Tässä 

alaluvussa perehdytään näiden käsitteiden terminologiseen määrittelyyn ja lopuksi luodaan nä-

kökulma ja määritelmät, joilla niitä käsitellään tässä tutkimuksessa. Lähdemateriaalina on käy-

tetty koti- ja ulkomaista kirjallisuutta sekä internetin tietopankkeja. 

Logistiikkaa käsitteenä on käytetty liikkeenjohdon ja tutkimuksen terminä Yhdysvalloissa 

1950-luvulta saakka. Ennen tätä ”logistiikka” -termiä käytettiin lähinnä sodankäyntiin liittyen. 

[12] Toimitusketjujen hallinnan konseptin esittelivät Keith Oliver ja Michael Webber vuonna 

1982. Termi syntyi, kun tunnistettiin tarve uudelle lähestymiselle toimitusketjujen kehittä-

miseksi. Aiempi tapa, jossa käytiin vaihtokauppaa eri toimintojen ristiriitaisten intressien vä-

lillä, ei enää toiminut. Siten toimitusketjujen hallintaa lähdettiin kehittämään omana konsepti-

naan. [13]  
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Toimitusketjun hallinnan käsitteiden historiallista kehitystä on kuvattu kuvassa 1. Huomion ar-

voista kuvassa on vasemman reunan toimintojen yhteneväisyys myöhemmin tässä luvussa esi-

teltäviin logistiikan päätöskokonaisuuksiin. 

 

Kuva 1. Toimitusketjujen hallinnan käsitteellinen määrittyminen, mukailtu [6 s. 9] 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) määrittää toimitusketjun kaksi-

osaisesti. Ensimmäinen osa kuvaa toimitusketjun linkittävän useat yritykset yhteen, alkaen kä-

sittelemättömistä raaka-aineista ja päättyen kuluttajalle, joka käyttää valmista tuotetta. Toinen 

osa kuvaa toimitusketjun olevan materiaalin ja informaation vaihtumista logistisessa proses-

sissa, joka alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja päättyy valmiin tuotteen tai palvelun toimituk-

seen käyttäjälle. Toimitusketjuun kuuluu kaikki siihen liittyvät myyjät, palveluntarjoajat sekä 

kuluttajat. [14] 

CSCMP määrittää logistiikkaan kuuluvan prosessin suunnittelun, toteuttamisen ja valvontame-

nettelyn, tuotteiden ja palveluiden tehokkaan kuljetuksen, varastoinnin sekä niihin liittyvän tie-

don siirtymisen, aina alkupisteestä käyttäjälle. Tarkoituksena on täyttää asiakkaan vaatimukset. 

Määritelmään lasketaan kuuluvan sisään- ja ulospäin suuntautuvat sekä sisäiset ja ulkoiset liik-

keet. Logistiikan lisäksi CSCMP määrittää logistiikan johtamisen olevan se osa toimitusketju-

jen hallintaa, joka suunnittelee logistiikkaan liittyvät toiminnot. Näihin toimintoihin luetaan 

muun muassa varastointi, materiaalin käsittely, toimitusten täyttäminen, logistiikkaverkon 
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suunnittelu sekä varaston ja kuljetuskaluston hallinta. Logistiikan johtamista tapahtuu kaikilla 

suunnittelun ja johtamisen tasoilla, strategisella, operatiivisella ja taktisella. Sen tehtäviin kuu-

luu myös logistiikan toimintojen integrointi osaksi muita toimia, kuten myyntiä, valmistusta ja 

markkinointia. [14] 

CSCMP määrittää toimitusketjun hallinnan omassa määritelmässään vapaasti suomentaen seu-

raavalla tavalla: Toimitusketjujen hallinta sisältää kaiken hankintaan, käsittelyyn ja logistiikan 

johtamiseen liittyvän suunnittelun ja johtamisen. Sen korostetaan myös sisältävän koordinoin-

nin ja yhteistyön kumppaneiden välillä. Kumppaneita voita voivat olla muun muassa toimitta-

jat, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja asiakkaat. Toimitusketjujen hallinta on yhdistävä 

toiminto, jonka päätarkoitus on linkittää kaupallisia toimintoja ja prosesseja yritysten sisällä ja 

niiden välillä, saavuttaakseen yhtenäisen ja hyvin suoriutuvan bisnesmallin. Siihen kuuluvat 

aiemmin mainitun logistiikan hallinnan lisäksi myös teolliset toiminnot. Se tähtää prosessien ja 

toimintojen koordinointiin markkinoinnin, myynnin, suunnittelun, rahoituksen ja informaatio-

teknologian osalta. [14] Tämä on laajin esitellyistä määritelmistä ja siinä määritellään selvästi 

logistiikan suunnittelu ja johtaminen osaksi toimitusketjujen hallintaa. Myös CSCMP:n käyt-

tämä määritelmä siten eriyttää logistiikan ja toimitusketjujen hallinnan. 

”Logistiikan maailma” on suomalainen sivusto, joka pitää yllä suomenkielistä logistiikan alan 

aineistopankkia, sisältäen muun muassa suomenkieliset määritelmät alan termistölle. Sivustolle 

sisältöä tuottavat logistiikka-alan yritykset, kuten DHL Express, Posti Oy, yliopistot ja logistii-

kan alan järjestöt, kuten Logistiikkayritysten liitto Oy. [15] ”Logistiikan maailma” -sivustolla 

logistiikka määritellään seuraavasti: ”tuotteen tai palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja rahan 

hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi” [16]. Lisäksi sivusto täydentää 

määritelmää seuraavasti: 

”Logistiikka on: 

- materiaalivirtojen ohjaamista raaka-aineiden alkulähteiltä tuotantoon 

- tietovirtoja, joiden avulla materiaalivirtoja ohjataan 

- tuotteiden ja palvelujen ostamista ja myymistä, kuljettamista ja varastoimista 

siten, että: 

o tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan 

o prosessista ei aiheudu haittoja kuten negatiivisia ympäristövaikutuksia tai muita 

turvallisuusriskejä 

o kokonaiskustannukset on minimoitu 
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Lisäksi logistiikkaan kuuluu raha- ja sopimusvirtojen kulkuun liittyvä suunnittelu sekä yhteis-

kunnallisten ja ympäristövaikutusten tarkastelu” [15] 

Sama sivusto määrittää toimitusketjun seuraavasti: ”Verkosto, jossa eri organisaatiot yhteis-

työssä ohjaavat ja kehittävät materiaali- tai palveluvirtoja sekä niihin liittyviä raha- ja tietovir-

toja – jakautuu ylä- ja alavirtaan” [16]. Toimitusketjun hallinnan määritelmä sivustolla on ää-

rimmäisen suppea: ”Logistinen prosessi, joka alkaa raaka-ainelähteiltä ja päättyy loppuasiak-

kaaseen” [16]. Määritelmä ei tee selvää eroa toimitusketjun hallinnan ja logistiikan välillä. Sen 

perusteella voisikin tehdä tulkinnan myös toimitusketjujen hallinnasta osana logistiikkaa ja sen 

prosesseja. Määritelmästä jää puuttumaan paljon verrattuna esimerkiksi CSCMP:n määritel-

mään verrattuna. Toimitusketjun määritelmä taas korostaa hyvin toimitusketjun verkostomaista 

luonnetta ja sen rakentumista useista yhteistyössä toimivista organisaatioista. 

Kirjassaan ”Fundamentals of Supply Chain Theory”, Snyder ja Shen määrittävät toimitusketjun 

seuraavasti: ”toimitusketju koostuu toimista ja infrastruktuurista, joiden tarkoitus on siirtää 

tuotteet sieltä missä ne tuotetaan, sinne missä ne kulutetaan” [17 s. 2]. Toimitusketjun hallinnan 

he taas määrittelevät: ”joukko tarvittavia toimia toimitusketjun toteuttamiseksi ja sen teke-

miseksi tehokkaammaksi, halvemmaksi ja tuottavammaksi” [17 s. 2-3]. Tässä määritelmässä 

korostuu selkeästi koko SCM-toiminnan perimmäinen tarkoitus toiminnan tehostamiseksi ja 

toimitusketjun muokkaamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaammaksi. 

Martin Christopherin kirjassa ”Logistics and supply chain management”, jota käytetään alan 

perusoppikirjana, logistiikan ja toimitusketjujen hallinnan suhdetta määritellään seuraavalla ta-

valla: ”Logistiikka on pohjimmiltaan suuntautumisen ja kehyksen suunnittelua, joka pyrkii luo-

maan yhden suunnitelman tuotteiden ja informaation virtaamiseksi yrityksen kautta. Toimitus-

ketjun hallinta rakentaa tämän kehyksen pohjalle ja pyrkii saavuttamaan sidonnaisuutta ja koor-

dinointia toimitusketjuun kuuluvien yhteisöjen prosessien välille” [13 s. 2-3]. Esimerkkinä toi-

mitusketjun hallinnan tavoitteista mainitaan tavoite pienentää varastojen puskureita koko toi-

mitusketjun matkalla aktiivisella tiedonkululla kysynnän ja varastotasojen suhteen. [13 s. 2-3] 

Christopher kirjassaan erottelee selvästi logistiikan ja toimitusketjujen hallinnan, mutta liittää 

ne kiinteänä osana toisiinsa. 

Bowersox et al. summaavat kirjassaan ”Supply Chain Logistics Management” toimitusketjujen 

koostuvan yrityksistä, jotka tekevät yhteistyötä saadakseen strategisia etuja ja kehittääkseen 

toimintansa tehokkuutta. Kirjassa korostetaan yritysten välisten suhteiden toimitusketjussa ole-

van strategisia valintoja liikkeenjohdolta. Logistiikan todetaan olevan se työ osana yrityksen 
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toimitusketjun hallintaa, joka vaaditaan varaston siirtämiseksi ja sijoittamiseksi maantieteelli-

sesti. Siten logistiikka nähdään alaprosessina laajemmassa toimitusketjun kehyksessä. Logistii-

kan nähdään tuovan arvoa toimitusketjulle tuottamalla oikea materiaali, oikeaan paikkaan oi-

kea-aikaisesti. Siihen luetaan kuuluvan yrityksen tilausten hallinta, varasto, kuljetustoiminta, 

varastointi, materiaalinkäsittely ja pakkaaminen osana yrityksen laitosverkkoa. Tätä suhdetta ja 

toimitusketjun monisyisyyttä kuvataan kuvassa 2. Myös Bowersox et al. kirjassaan liittävät lo-

gistiikan kiinteänä osana toimitusketjujen hallintaan. [1 s. 2-45] 

 

Kuva 2. Toimitusketjun rakenne (Mukailtu Bowersox et al. ”Supply Chain Logistics Ma-

nagement” kirjasta) [1 s. 6] 

Toimitusketjujen analysointia ja mallinnusta tutkinut Jeremy Shapiro jakaa kirjassaan ”Mode-

ling the Supply Chain”, toimitusketjut vielä alakäsitteisiin, logistinen toimitusketju ja tuotannon 

toimitusketju. Logistista toimitusketjua voidaan käyttää kuvaamaan organisaatiota, jolla ei ole 

omaa tuotantoa tai organisaation sisäisesti kuvaamaan logistiikan toimintoja. Jälkimmäisen 

Shapiro näkee epäoptimaalisena, mutta mahdollisena tilanteessa, jossa organisaatio ei ole tar-

peeksi organisoitunut toimitusketjujen integrointiin. Logistisen toimitusketjun tärkeimpänä ta-

voitteena on asiakaspalvelu, kun taas tuotannon toimitusketjun keskiössä on tuotteen kilpailu-

kykyisyys. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksinkertaisesti sitä, että asiakas saa 

oikean määrän, oikeaa tuotetta, oikeassa kunnossa, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikeaan 
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hintaan ja oikean informaation kanssa. [20 s. 314-328] Tämä jaottelu mahdollistaa toimitusket-

jujen tarkastelun suppeampaa näkökulmaa käyttäen.  

Lähdekirjallisuuden perusteella keskeisimmiksi eroiksi logistiikan ja toimitusketjujen hallinnan 

käsitteiden välillä nousivat seuraavat: 

1. Logistiikka on toiminto toimitusketjun hallinnan sisällä ja siten vain sen osa 

2. Logistiikka on terminä vanhempi ja siten huomattavasti selvemmin kirjallisuudessa 

määritelty. Toimitusketjun hallinnasta voidaan puhua uutena terminä ja siksi sen mää-

rittely kirjallisuudessa on kirjavaa. 

3. Toimitusketjujen hallinta on huomattavan kokonaisvaltainen osa yrityksen liiketoimin-

tamallia ja pitää sisällään myös yritysten välisen yhteistyön, pyrkimyksenään saavuttaa 

kilpailuetua nimenomaan toimitusketjun erinomaisuudella. Logistiikka taas on äärim-

milleen pelkistettynä materiaalin varastointia, käsittelyä ja kuljetusta yritysten sisällä ja 

niiden välillä sekä siihen liittyvää tiedon hallintaa. 

4. Toimitusketjun hallinnasta puhuttaessa toimitusketjua tarkastellaan usein systeeminä, 

jota pyritään kehittämään kokonaisuutena tarkoitukseen sopivimmaksi, strategisten va-

lintojen mukaisesti. Siten kaikki sen osat eivät välttämättä ole yksinään tuottavimpia 

vaan systeemi on enemmän kuin osiensa summa. 

Näiden havaintojen pohjalta tässä tutkimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: 

Logistiikka on ”toimitusketjun osa, joka suunnittelee, toteuttaa ja valvoo tuotteiden ja palve-

luiden ja niihin liittyvän informaation virtaa tehokkaasti ja taloudellisesti, aina materiaalin läh-

teeltä loppukäyttäjälle, tämän toiveet täyttäen” [16 s. 4]. Tässä tutkimuksessa logistiikkaa käsi-

tellään siinä tehtävien päätösten suhteen osana toimitusketjujen hallintaa. Tutkimuksessa ei pe-

rehdytä logistiikan perusteisiin enempää kuin tutkimuksen kannalta on välttämätöntä. 

Toimitusketju, toimitusverkosto on koko se verkosto, joka alkaa raaka-aineen tuottajalta ja 

päättyy loppukäyttäjälle. Verkosto koostuu useista toisiinsa sitoutuneista toimijoista sekä inf-

rastruktuurista ja pitää sisällään informaation ja materiaalin liikkeen molempiin suuntiin verkon 

sisällä. Toimitusketjussa logistiikkajärjestelmä vastaa yllä esiteltyjen osien toteutumisesta. 

Toimitusketjun hallinta pitää sisällään kaikki ne toimenpiteet, joilla toimitusketjusta tehdään 

mahdollisimman tarkoituksenmukainen, tuottava ja tehokas. Tässä tutkimuksessa toimitusket-

jujen hallintaa käsitellään logistiikan yläkäsitteenä. 
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2.2. Logistiikan päätökset 

Tässä alaluvussa käsitellään logistiikan päätöksiä osana toimitusketjujen hallintaa. Näiden pää-

tösten asema osana toimitusketjujen hallintaa on kuvattu kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Logistiikan päätökset osana toimitusketjujen hallintaa 

Päätöksenteko on kriittinen osa toimitusketjujen ja logistiikan suunnittelua. Päätökset voivat 

olla merkitykseltään joko koko yritystä/yrityksiä koskevia tai hyvinkin rajattuja, mutta niillä on 

merkitystä toimitusketjun suoriutumiseen. Suunnittelun tasot onkin jaettu perinteisesti kolmeen 

tasoon: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen suunnitteluun. Merkittävin ero tasojen välillä 

on aikajänne, jolle suunnitelma tehdään. Strategisen tason suunnitelmat tehdään tyypillisesti yli 

vuodeksi kerrallaan. Taktisen tason suunnitelmat tehdään yleensä keskipitkälle ajalle, normaa-

listi alle vuodeksi, kun taas operatiiviset suunnitelmat ovat lyhytaikaista päätöksentekoa, jossa 

aikajänne voi olla jopa tunteja tai päiviä. Taulukossa 1 on esitetty Balloun kirjassa ”Business 

Logistics/Supply Chain Management” antama esimerkki eri aikajänteiden päätöksistä. [6 s. 33-

58] 

Taulukko 1. Esimerkkejä strategisen, taktisen ja operatiivisen tason päätöksistä [6 s. 

39] 

Päätösala Strateginen taso Taktinen taso Operatiivinen taso 

Laitosten sijainti 
Varastojen, terminaalien ja 

tuotantolaitosten määrä, koko 
ja sijainti 

  

Varastot (engl. 
inventories) 

Varaston sijainti ja valvonta-
menettelyt 

Varmuusvarastotaso Varastotäyttöjen määrä ja ajoitus 

Kuljetukset Menetelmän valinta 
Kausittaisen kaluston han-

kinta/vuokraus 
Reititys, lähettäminen 

Tilausten käsit-
tely 

Tilausjärjestelmän suunnittelu  Tilausten käsittely 

Asiakaspalvelu Vaatimusten määrittely 
Asiakkuuksien priorisointi 

asiakaspalvelussa 
Tilausten edistäminen 

Varastointi 
Käsittelyvälineiden valinta, va-

raston pohjapiirros 
Tilojen hyötykäyttö, kausi-
luonteisen tilan suunnittelu 

Tilausten keruu ja varastotäytöt 

Hankinnat 
Toimittaja-asiakassuhteiden 

luominen ja kehittäminen 

Urakoinnit, toimittajan va-

linta, etukäteishankinnat 

Tilausten vapauttaminen ja edis-

täminen, tarvikkeiden hankinta. 
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Toinen ero on suunnittelun tukeen käytettävässä tiedossa. Strateginen suunnittelu joudutaan 

monesti tekemään epätarkalla ja puutteellisella tiedolla. Suunnittelun tukena käytetty data on 

mahdollisesti jouduttu keskiarvoistamaan. Näistä seikoista johtuen strategisen tason suunnitte-

lussa ei tarvitse päästä yleensä optimaaliseen tulokseen, vaan riittää kun suunnitelma on lähelle 

optimia. Tämän vastakohtana operatiivisen tason suunnitelmissa on käytettävissä valtavasti 

tarkkaa dataa ja sitä tulisi kyetä hyödyntämään suunnittelussa päätöksenteon tukena. [6 s. 33-

58] 

Sen lisäksi että päätöksiä voidaan lajitella sen tason mukaan, jolla ne tehdään ja joita ne koske-

vat, voidaan ne lajitella myös alan mukaan, joita ne koskevat. Tutkimuksessa ja kirjallisuudessa 

ei ole löydettävissä yhtä yhtenäistä tapaa tälle lajittelulle. Bowersox et al. jakaa logistiikan ja 

sitä koskevat päätökset viiteen alueeseen: toimitusten käsittelyyn, varastoon, kuljetukseen, va-

rastointiin, sisältäen materiaalin käsittelyn ja pakkauksen, sekä laitosverkkoon [1 s. 26-31]. Bal-

lou jakaa logistiikan suunnittelun neljään alaan: asiakaspalvelun tasoa, laitosten sijaintia, va-

rastoja ja kuljetuksia koskeviin päätöksiin. Balloun mielestä logistiikan päätöksenteko kohdis-

tuu näistä kolmeen viimeisimpään ja asiakaspalvelun taso on tulosta näissä tehdyistä ratkai-

suista. [6 s. 38-41]  

Balloun ja Bowersoxin käyttämät jaottelut eivät ole ainoita tapoja lajitella logistiikan päätöksiä. 

Tässä tutkimuksessa logistiikan päätösten teoreettisena taustana käytetään seuraavaksi esiteltä-

vää Riopel et al. käyttämää lajittelua. Tämän tutkimuksen kannalta kuitenkin oleellisempaa 

kuin päätösten jaottelu, on päätösten tunnistaminen. Ja vaikka päätöksiä jaotellaankin, on muis-

tettava, ettei niitä tehdä tyhjiössä, vaan tehdyt päätökset vaikuttava toimitusketjuun kokonai-

suutena ja siksi niiden keskinäisvaikutusta on syytä tarkastella [6 s. 39].  

Riopel et al. toteuttivat 2005 kirjallisuuskatsauksen logistiikan päätöksistä ja niiden suhteista. 

Lähteenään he käyttivät yhteensä 56 alan oppikirjaa. Tulokset raportoitiin osana Springerin jul-

kaisemaa ”Logistics Systems: Design and Optimization” -kirjaa. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää logistiikan päätökset ja tutkia niiden keskinäisiä vaikutuksia. Tutkimuksessa tun-

nistettiin logistiikan päätökset ja ne luokiteltiin taulukon 2 mukaisesti. [19 s. 1-38] 
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Taulukko 2. 48 logistiikan päätöstä, Riopel et al. mukaillen [19 s. 19] 

Strategisen suunnittelun taso 15. Tuotantotilojen suunnittelu 
32. Tuotteiden mukana toimitettava in-
formaatio 

1. Asiakaspalvelun määrittäminen 16. Tuotantosuunnittelu 33. Informaation muoto 

2. Asiakaspalvelun tavoitteet 17. Tuotannon aikataulutus  34. Pakkaustyyppi 

3. Vertikaalinen integraatio ja ulkoista-

minen 
Hankinta ja tarjonnan hallinta 

35.Pakkausten suunnittelu 

Fyysinen laitosverkko 18. Hankintatapa Materiaalin käsittely 

4. Laitosverkon strategia 19. Tuotteiden määrittely 36. Kuljetusyksikkö 

5. Laitosverkon rakenne 20. Tuottajat 37. Laitetyypit materiaalinkäsittelyssä 

Tietojärjestelmät ja tietoverkot 21. Hankintamäärä ja intervalli 38. Materiaalinkäsittelylaitteet 

6. Tietoverkkojen strategia 22. Laadunvalvonta 
39. Materiaalinkäsittelylaitteiden hal-
linta 

Varastonhallinta Kuljetukset Varastointi 

7. Tietoverkon rakenne 23. Kuljetusmuoto 40. Varastoinnin tehtävä ja toiminnot  

Kysynnän ennustaminen 24. Kuljettajatyyppi 41. Varaston (warehouse) suunnittelu 

8. Kysynnän laajuuden, ajoituksen ja 
sijainnin ennustaminen  

25. Kuljettaja (palveluntarjoaja) 42. Varastopaikat 

9. Varastonhallinnan strategia 26. Konsolidoinnin taso 
43. Lähetys/lastauslaitureiden suunnit-
telu 

10. Varaston suhteellinen merkitys 27. Kuljetuskaluston rakenne 44. Turvallisuusjärjestelmät 

11. Varastonhallinnan menetelmä 28. Ajoneuvojen asiakkaiden määritys Tilausten käsittely 

12. Tavoiteltava varastotaso 29. Reititys ja aikataulutus 45. Tilauksen syöttäminen 

13. Varmuusvarastotaso 30. Lastaussuunnitelma 46. Tilauksen välittämismenetelmä 

Tuotanto Tuotteiden pakkaus 47. Tilausten keruu 

14. Tuotannon reititys 31. Tarvittava suojaus 48. Tilauksen jälkeisen toimenpiteet 

 

Riopel et al. tutkimuksen toinen osa tutki näiden tunnistettujen päätösten keskinäisiä suhteita. 

Kuten jo tässäkin tutkimuksessa on todettu, ei päätöksiä tehdä tyhjiössä, vaan ne vaikuttavat 

koko toimitusketjuun. Tutkimuksessa tunnistettiin merkittävimmiksi osa-alueiksi strategisen 

suunnittelun tason sekä fyysisen laitosverkon päätökset. Lähes kaikkien päätösten todettiin vai-

kuttavan toisiin päätöksiin ja vain kymmenen (taulukon 2 päätökset 11, 13, 22, 25, 30, 33, 39, 

44, 46 ja 48) päätöksen kohdalla todettiin, etteivät ne vaikuta alaspäin muihin päätöksiin. [19 s. 

1-38] 

Seuraavissa alaluvuissa perehdytään enemmän tunnistettuihin päätöksiin. Näiden päätösten 

avaamiseen on käytetty myös muuta lähdekirjallisuutta, mutta runkona pidetään Riopel et al. 

jaottelua kolmeen tasoon: strategiseen suunnitteluun (päätökset 1-3), fyysistä- ja tietoverkkoa 

koskeviin päätöksiin (4-7) ja operatiivisiin päätöksiin (8-48) [19 s. 1-38]. Vaikka alaluku on 

otsikoitu ”logistiikan päätökset” ja kirjallisuudessa näitä päätöksiä käsitellään tällä termillä, on 

lukijan hyvä huomioida jo tässä vaiheessa näiden päätösten olevan toimitusketjuihin kokonai-

suudessaan vaikuttavia ja niitä muokkaavia päätöskokonaisuuksia. 
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Riopel et al. on listannut tunnistamansa päätökset termin ”logistic decisions”, logistiikan pää-

tökset, alle. Listattuna on myös vahvasti tuotantoon liittyviä päätöksiä, joiden ei perinteisesti 

voida katsoa kuuluvan logistiikan alaisuuteen. Kuitenkin logistiikan rooli tuotannon tukena liit-

tää logistiikan vahvasti toimitusketjuun ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Sama problema-

tiikka sisältyy myös taulukon 2 päätöksiin 18-22, jotka koskevat hankintatoimia ja toimitusten 

hallintaa. [19] Kuitenkin nämäkin päätökset kuuluvat Shapiron käyttämässä jaottelussa logisti-

seen toimitusketjuun [20]. Tätä lukua lukiessa onkin hyvä ajatella logistiikkaa nimenomaan 

logistisen toimitusketjun kannalta, ei vain logististen toimintojen näkökulmasta. 

Yhteenvetona voidaan todeta se, että kuten termien ”logistiikka” ja ”toimitusketjujen hallinta” 

määrittely, myös jaottelu logistiikkaa ja toimitusketjujen hallintaa koskeviin päätöksiin on kir-

jallisuudessa ristiriitaista. Tästä hyvänä esimerkkinä on Balloun kirja ”Business Logis-

tics/Supply Chain management”, joka on laajasti käytetty ja siteerattu alan perusteos Kirjassa 

sekä logistiikkaan että toimitusketjuihin termillä ”Logistics/Supply chain” [6]. Ballou on kir-

jassaan luokitellut logistiikkaa ja toimitusketjuja koskevat päätökset ydintoimintoihin ja tuki-

toimintoihin. Ydintoimintoihin hän näkee kuuluvan asiakaspalvelun standardien määrittämisen 

markkinoinnin kanssa, kuljetustoiminnan, varastonhallinnan sekä tiedonhallinnan ja tilausten-

käsittelyn. Tukitoiminnot hän jakaa varastointiin, materiaalinkäsittelyyn, hankintaan, pakkaus-

ten suunnitteluun, yhteistoimintaan tuotannon kanssa ja tiedonhallintaan. Ballou on kirjannut 

näiden yläkäsitteiden alle myös päätöstilanteita luettelonomaisesti ja kirjasta on tunnistettavissa 

vielä listan ulkopuolisia päätöksiä. [6 s. 9-13] Balloun tunnistamat päätökset osuvat tässä tutki-

muksessa tunnistettujen kokonaisuuksien alle. Päätökset tuleekin käsittää kuvan 4 mukaisena 

rakenteena. Tässä tutkimuksessa päätökset on tunnistettu pääosin kuvan 4 alakategorian 1-ta-

solle. On kuitenkin huomioitava, että taktisen ja operatiivisen tason päätökset ovat yleensä jat-

kumoa strategisen tason päätöksistä ja tehdään niiden seurauksena ja rajoittamana. Balloun ja 

Riopel et al. teoksia ja niissä käytettyä kategorisointeja vertaamalla voidaan todeta kategori-

soinnin olevan varsin yhtenevä ja siten käyttökelpoinen tämän alaluvun rakenteeksi. 
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Kuva 4. Esimerkki päätösten hierarkiasta 

2.2.1. Strategisen suunnittelun päätökset 

Strategisen suunnittelun päätökset vaikuttavat usein myös logistiikan ulkopuolelle. Tärkeimmät 

logistiikkaa koskevat päätökset koskevat suorituskykytavoitteita ja integraation tasoa sekä toi-

mintojen ulkoistamista. [19 s. 9-10] Logistiikkastrategian päämääränä on sitoutuneen pääoman 

ja kustannusten laskeminen sekä asiakaspalvelun parantaminen. Asiakaspalvelua ei tule tässä 

yhteydessä ymmärtää palvelun tasona, jonka esimerkiksi myyjä antaa kaupassa asioitaessa, 

vaan tavoitteena, että asiakas saa oikean määrän, oikeaa tuotetta, oikeassa kunnossa, oikeaan 

paikkaan, oikeaan aikaan, oikeaan hintaan ja oikean informaation kanssa. [21 s. 48] Tässä yh-

teydessä asiakaspalvelukokemukseen vaikuttaa muun muassa aika tilauksesta toimitukseen, 

etäisyys myymälään, huollon toiminta ja laitteen toimintavarmuus. Näiden ominaisuuksien jou-

kosta tulee strategian osana määrittää organisaation mielestä keskeisimmät elementit ja määrit-

tää kuinka niitä seurataan. Tämä toteutetaan määrittämällä mitä mitattavia arvoja seurataan ja 

miten. Strategian seurauksena määritetään asiakaspalvelun tavoitteet, joissa määritellään suori-

tuskykyvaatimukset strategiassa määriteltyjen seurattavien arvojen suhteen. [6 s. 62- 126] 

Tehostaessaan toimitusketjujaan organisaatiot saattavat ulkoistaa osan toiminnoistaan, kuten 

kuljetustoiminnan tai varastoinnin. Tämä ei poista sitä seikkaa, että nämä toiminnot on kuiten-

kin toteutettava osana toimitusketjua. Siten myös niitä koskeva päätöksenteko siirtyy ainakin 

osittain palvelun tarjoajalle, sopimuksen mukaisesti. Tämän kaltaiset ulkoistamiset ovat yleisiä 

ja lisäävät toimijoita osaksi toimitusketjua. Asiakaspalvelun ohella toinen merkittävä päätös 

koskee vertikaalista integraatiota ja ulkoistamista. [19 s. 9-10] Vertikaalisella integraatiolla tar-

koitetaan sitä, että organisaatio hankkii toimitusketjussa joko ala- tai yläpuoleltaan (engl. 

downstream, upstream), joitakin toimintoja itselleen. Esimerkiksi tietokoneita valmistava yritys 

ostaa komponentteja valmistavan yrityksen. Integraatiosta päätettäessä tulee määrittää myös 
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integraation laajuus, esimerkiksi mitä toimintoja tai osia integroidaan osaksi organisaatiota. In-

tegraation eduksi nähdään muun muassa toiminnan läpinäkyvyyden lisääntyminen. Sen heik-

koutena voidaan pitää sidotun pääoman kasvamista ja vaatimusta suuresta volyymista. Integ-

roimisen vastakohtana joitakin toimia voidaan ulkoistaa muiden organisaatioiden hoidettaviksi. 

Myös ulkoistamisen osalta on määritettävä mitkä toimet ulkoistetaan. Yleisesti voidaan todeta, 

että ulkoistaminen lisää joustavuutta ja vähentää sidottuun pääomaan kohdistuvaa riskiä. Sa-

malla se vähentää organisaation kykyä puuttua ulkoistettuihin toimiin ja voi johtaa esimerkiksi 

tuotteiden puutteeseen. [19 s. 50-51] 

Näiden päätösten lisäksi on olemassa myös muita strategisen tason päätöksiä, jotka vaikuttavat 

logistiikkaan ja toimitusketjuihin esimerkiksi määrittämällä organisaation tavoitteita ja koko-

naisstrategiaa [19 s. 10]. Näitä päätöksiä ei kuitenkaan ole syytä käsitellä osana tätä tutkimusta, 

sillä niiden mittakaava ylittää logistiikan kokonaisuuden. 

2.2.2. Verkostoja koskevat päätökset 

Verkostoja koskevat päätökset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Niihin, jotka koskevat fyysistä 

laitosverkostoa ja niihin, jotka koskevat tietoverkkoja. Nämä päätökset ovat tyypillisesti laaja-

alaisesti koko toimitusketjua koskevia.  

Fyysisistä laitoksista puhuttaessa tarkoitetaan tehtaita, varastoja, satamia, myymälöitä, huolto-

keskuksia sekä muita solmuja toimitusketjussa, jossa tuotteet tai palvelut pysähtyvät matkalla 

loppukäyttäjälle [6 s. 551]. Fyysistä laitosverkostoa koskevat päätökset ottavat kantaa muun 

muassa siihen kuinka monta laitosta tarvitaan, minkä kokoisia ne ovat ja mihin ne sijoittuvat. 

Näiden perusteella määritetään fyysisen laitosverkoston strategia, joka ottaa kantaa koko toi-

mitusverkoston fyysiseen rakenteeseen. Strategiassa määritetään esimerkiksi hierarkian taso, 

organisaatiotasojen määrä ja se missä määrin toimintoja keskitetään. Osaltaan tähän strategiaan 

vaikuttavat aiemmin tehdyt päätökset muun muassa asiakaspalvelun tasosta ja ylemmällä, stra-

tegisella tasolla päätetyistä toimintojen ulkoistuksista. [6 s. 550-558] Vaikka organisaation ta-

voitteena on yleensä minimoida kulut, voi esimerkiksi julkisen sektorin toimijoilla olla tavoit-

teena saatavuuden maksimointi [16 s. 49]. Molemmat esimerkit kuvaavat ääripäitä ja suurin osa 

tavoitteista sijoittuu todellisuudessa näiden väliin.  

Kun fyysisen verkoston strategia on määritetty, tulee suunnitella itse verkosto. Tätä verkostoa 

määritettäessä keskeisiä päätöksiä ovat tarvittavien laitosten tyyppi ja määrä, laitosten koko ja 

sijainti, palvelut ja toiminnot, joita laitokset tarjoavat, sekä päätös siitä, hankitaanko uusia lai-

toksia vai käytetäänkö vanhoja. Kaikki edellä mainitut päätökset vaikuttavat myös toisiinsa ja 
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siksi niitä tulee tarkastella kokonaisuutena, niiden keskinäiset vaikutukset huomioiden. Verkos-

ton rakenteeseen vaikuttavat merkittävästi strategiset päätökset ja niitä tehdessä hankittu tieto, 

kuten olemassa olevan logistiikkajärjestelmän ominaisuudet. [19 s. 10-11] Päätöksen teke-

miseksi tarvitaan myös tietoa laaja-alaisesti muun muassa työvoiman tarjonnasta, verotuksesta 

ja rajoituksista [1 s. 6-7]. Fyysisen verkoston suunnittelua on tutkittu paljon ja siihen liittyy 

useita klassisia ongelmia, kuten yhden laitoksen ongelma, jota on käytetty runsaasti tutkimuk-

sessa ja simulaatioissa [6 s. 550-562].  

Tietoverkkojen suunnittelu ja määrittäminen on avainroolissa koko toimitusketjun läpinäky-

vyyden kannalta, joka on välttämätöntä sen toiminnan tehostamiseksi. Kuten fyysisiä verkos-

toja, myös tietoverkkojen rakennetta määrittää voimakkaasti laadittu tietoverkkoja koskeva 

strategia. Tässä strategiassa määritetään muun muassa missä määrin informaation hallintaa kes-

kitetään ja miten tietoa käsitellään, missä sovelluksia kehitetään, mille tasolle järjestelmät in-

tegroidaan ja mitä toiminnanohjausjärjestelmää käytetään. Strategiassa määritetään myös missä 

käytetään standardoituja, ja missä organisaatiolle spesifioituja laitteita ja järjestelmiä. Tieto-

verkkojen strategiaa ohjaavat aiemmin laaditut strategiset päätökset sekä olemassa olevat tieto-

järjestelmät. Kuten fyysisten verkkojen, myös tietoverkkojen suhteen strategia ohjaa pitkälti 

verkkosuunnittelua. [19 s. 11-12]  

Tietoverkkoihin kuuluu muun muassa logistiikan tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on kerätä, 

säilyttää ja muokata tietoa, jota organisaatiot tarvitsevat päätöksenteossa ja logistiikan johtami-

sessa. Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa kootun tiedon käyttöä läpi koko organisaation ja 

toimitusketjun, tavoitteenaan saavuttaa läpinäkyvyyttä ja tehostaa toimitusketjun toimintaa. 

Tietojärjestelmät sisältävät toiminnallisuuksia strategiseen suunnitteluun, päätösanalyysiin, 

hallinnon valvontaan ja liiketoimintaan liittyen. Koko tietojärjestelmä sisältää tyypillisesti neljä 

osajärjestelmää: toiminnanohjausjärjestelmän (ERP), kommunikointijärjestelmän, täytäntöön-

panojärjestelmän ja suunnittelujärjestelmän. Näistä toiminnanohjausjärjestelmä on tyypillisesti 

keskeisin ja monesti muut järjestelmät on integroitu sen yhteyteen tai käyttävät sen tuottamaa 

tietoa. [1 s. 95-105] 

2.2.3. Operatiiviset päätökset 

Toisin kuin strategisen- ja verkostotason päätökset, operatiiviset päätökset koskevat tyypilli-

sesti huomattavasti lyhyempää aikajännettä ja ovat laajuudeltaan suppeampia. Tässäkin alalu-

vussa käytetään rakenteena Riopel et al. julkaisussaan käyttämää jaottelua, jossa operatiiviset 

päätökset jaetaan yhdeksään alaluokkaan, taulukon 2 mukaisesti. Operatiiviset päätökset ovat 
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siis lähimpänä päivittäistä päätöksentekoa ja siten muodostavat suurimman osan tunnistetuista 

päätöstilanteista. [19 s. 12] 

Kysynnän ennustaminen, joka ohjaa hankittavan/tuotettavan materiaalin määrää ja laatua, on 

tärkeä osa organisaation toimintaa. Ennusteita tehdään tyypillisesti pitkälle ja lyhyelle aikavä-

lille ja ne luovat pohjan logistiikan suunnittelulle ja myöhemmälle päätöksenteolle, koskien 

esimerkiksi varastoinnin järjestelyä. [6 s. 287-291] Tärkeimpiä päätöksiä on määrittää, kuinka 

paljon tuotteita tarvitaan, milloin niitä tarvitaan ja missä niitä tarvitaan [19 s. 12]. Päätöksenteon 

tukena voidaan käyttää varsinkin vanhojen tuotteiden osalta kvantitatiivisia malleja, mutta uu-

sien tuotteiden ja pidemmän aikajänteen päätöksenteossa laadulliset metodit voivat olla toimi-

vampia. Tyypillisesti näiden päätösten taustalla on tarpeen historiallinen data, kysyntään vai-

kuttavat muutokset ja markkinointistrategia. [1 s. 142-152] 

Varastonhallinnalla on keskeinen osa logistiikassa, sillä se vaikuttaa moniin muihin, myös va-

raston ulkopuolisiin päätöksiin. Varastonhallinnalla tarkoitetaan tilaukseen, varastointiin ja va-

rastojen käyttöön liittyviä prosesseja. Varastonhallinnan strategia saa syötteensä aiemmin teh-

dyistä päätöksistä, kuten asiakaspalvelun tavoitteista, tietoverkon valinnoista ja kysynnästä. [19 

s. 12] Varastonhallinnan strategia muodostuu viiden näkökulman seurauksena: ydinasiakkuuk-

sien jakautumisesta, tuotteiden kannattavuudesta, kuljetusten integroinnista, kysynnän enna-

koinnista ja kilpailukyvystä. Sen tavoitteena on yleensä minimoida varastoon sidottu pääoma 

ja samalla maksimoida varaston kierto ja asiakastyytyväisyys. [1 s. 27] Varaston hallinnan stra-

tegia on esimerkiksi just-in-time strategia, jossa tarvittavat tuotteet tai osat tuotetaan tarvitsijalle 

silloin kun niitä tarvitaan. Tällöin toimitusketjussa ei jouduta maksamaan ylimääräisiä varasto-

kustannuksia. Tässä strategiassa luotetaan vahvasti toimitusketjun kykyyn tuottaa tarvittavat 

materiaalit oikea aikaisesti, silläkin uhalla, että toimituksessa ajaudutaan viiveisiin, mikäli toi-

mitusketju pettää. [18] Varastonhallintaan liittyy myös päätös varaston suhteellisesta merkityk-

sestä. Tämä päätös nojaa aiempiin päätöksiin sekä tuotteiden arvoon ja myynnin historiatietoon. 

Varastonhallintaan sisältyy myös päätös varastonhallinnan periaatteesta. [19 s. 13]  

Päätökset halutuista varastotasoista sekä varmuusvarastotasosta, sisältyvät myös Riopel et al. 

mukaan varastonhallinnan päätöksiin. Toivottua varastotasoa ohjaavat asiakaspalvelun osalta 

tavoiteltava toimitusaika, ennusteet tulevasta kysynnästä, kuten myös toimittajan valinta ja va-

rastoitavien tuotteiden laatu, esimerkiksi tuoretuotteet eivät säily pitkiä aikoja, kun taas metal-

liosat säilyvät pitkään käyttökelpoisina. Tämä päätös ohjaa vahvasti varmuusvarastotason mää-

rittämistä. [19 s. 13] Varmuusvarastotasolla tarkoitetaan varastomäärää, joka ylläpidetään ja 

jolla varaudutaan toimitusketjun viiveisiin ja kysynnän yllättävään kasvuun. Varmuusvarasto 
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otetaan tyypillisesti käyttöön täydennyssyklin lopussa, jolloin toimitusketjuun liittyvä epävar-

muus on saanut aikaan ennakoitua suurempaa kysyntää tai ennakoituja pidemmät toimitusajat. 

[1 s. 41,160] Siten varmuusvarastotason määrittäminen on keskeinen päätös toimitusketjun re-

silienssin muodostumisessa. 

Tuotantoon liittyy useita logistiikan kannalta merkittäviä päätöksiä. Päätös tuotteiden reitityk-

sestä määrittää, missä tuotanto tapahtuu ja miten se toteutetaan jokaisessa tuotannon vaiheessa 

[16 s. 75-94]. Tuotannon reititys on vahvasti riippuvainen tuotteiden laadusta sekä tuotantoon 

käytettävissä olevista laitteista ja henkilöstöstä. Reititys on yksi merkittävä tekijä päätöstä tuo-

tantotilojen suunnitelmasta tehtäessä. Nämä molemmat päätökset ovat vahvasti sidoksissa fyy-

siseen laitosverkostoon. [19 s. 13] 

Riopel et al. mukaan tuotantoon liittyvät vielä päätökset tuotannon karkeasuunnittelusta (engl. 

master production schedule) ja tuotannon hienosuunnittelusta. Tuotantosuunnittelulla tarkoite-

taan resurssien ohjausta sekä toimia ja prosesseja tuotteiden ja palveluiden luomiseksi. Kar-

keasuunnitelma on korkealle tasolle koostettu suunnitelma, joka yleensä laaditaan tuotekohtai-

sesti. Karkeasuunnitelman ohjaamana laaditaan yksityiskohtaisempi hienosuunnitelma. Tuo-

tannonsuunnittelun päätöksiin vaikuttavat varaston tilanne ja ennuste tulevasta kysynnästä. [19 

s. 13]  

Hankintaan ja toimitusten hallintaan liittyviä päätöksiä ovat hankintatavan valinta, tuotteiden 

määrittely ja toimittajan valinta [19 s. 13-14]. Tuotteiden määrittely on tehtävä jokaiselle tuot-

teelle, osalle tai raaka-aineelle, jota hankitaan ja niille kaikille on valittava toimittaja. Hankin-

toihin liittyvät myös päätökset hankintamääristä ja aikaväleistä, jolla hankintoja toteutetaan. [1 

s. 74-77] Näitä päätöksiä ohjaavat vahvasti tuotantosuunnitelmat ja toimittajat sekä mahdolli-

suus kausittaisiin tai massatilauksista syntyviin alennuksiin. Hankintoihin liittyy myös päätös 

hankintojen laadun tarkkailusta. Tämä päätös tyypillisesti määrittää kuka laadunvarmistuksesta 

vastaa, miten ja millä ohjelmalla sitä toteutetaan. Hankinnan laadunvarmistusta ei tule sekoittaa 

mahdollisesti myöhemmin valmistettavan tuotteen laadunvalvontaan. [19 s. 13-14] Hankintaan 

liittyviä päätöksiä ohjaa vahvasti hankintastrategia, joka ohjaa muun muassa organisaation osto 

toimintaa [1 s. 78-80]. 

Kuljetukset näyttelevät merkittävää osaa logistiikan toiminnoista ja muodostavat globaalisti 

tyypillisesti 50 % logistiikan kokonaiskustannuksista [22]. Turun yliopiston laatiman ”Logis-

tiikkaselvitys 2020” mukaan, Suomessa vastaava luku on vuonna 2019 ollut 37 %. Saman läh-
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teen mukaan suomalaisen teollisuuden ja kaupanalan kokonaisliikevaihdosta 5 % kuluu kulje-

tuskustannuksiin, joten kyseessä on yrityksille merkittävä kuluerä. [23 s. 15] Kuljetuksia kos-

keva ensimmäinen päätös on kuljetusmuodon valinta [19 s. 14]. Kuljetusmuotoja voivat olla 

maantie-, raide-, putkisto-, ilma- ja merikuljetukset [1. s.203-208]. Kun kuljetusmuoto on pää-

tetty, tulee vielä valita palveluntarjoaja, joka voi valinnan mukaan olla yksityinen tai julkinen, 

alueellinen tai kansainvälinen. Valintaan vaikuttavat muun muassa kustannukset, luotettavuus, 

toimitusaika ja seurattavuus. [1 s. 210-217; 6 s. 220-225; 21 s. 13-24] Kuljetuksien suhteen on 

myös päätettävä konsolidoinnista. Konsolidoinnilla, eli yhteiskuljetuksella, tarkoitetaan, että 

useampi alle kuljetuskyvyn oleva kuorma yhdistetään yhdeksi kuljetukseksi. Tällä tavoitellaan 

säästöjä toimitusten kokonaiskustannuksissa sekä logistiikan tehostamista. [1 s. 232-233] Kun 

nämä päätökset on tehty, on vielä päätettävä kuljetuskaluston rakenne. Tässä yhteydessä raken-

teella tarkoitetaan sitä, millaisista kuljetusvälineistä kuljetuskalusto kokonaisuudessaan koos-

tetaan. [19 s. 14] 

Kuljetusten toteuttamiseen liittyvät päätökset kuljetusten reitityksestä, ajoneuvojen kuorma-

suunnittelusta ja päätös siitä mitkä kulkuneuvot ovat milloinkin ja millekin asiakkaalle varattuja 

[19 s. 14-15]. Varsinkin reititysongelmaa (VRP) on tutkittu paljon. Kirjallisuudessa onkin esi-

tetty useita reititykseen liittyviä pulmia ja niihin rakennettuja ratkaisukeinoja. Reititykseen liit-

tyvissä päätöksissä määritetään minne ja milloin jokainen kuljetusväline siirtyy ja mitä siihen 

on lastattu. Siten nämä päätökset ovat jo hyvin lähellä päivittäistä toimintaa. [1 s. 353-356; 6 s. 

224-252; 21 s. 127-155] 

Seuraava päätösluokka liittyy tuotteiden pakkaamiseen. Tuotteiden pakkaukset saavat yleensä 

huomattavasti vähemmän huomiota kuin esimerkiksi kuljetukset ja varastonhallinta. Pakkauk-

siin liittyviä päätöksiä ovat tarvittavan suojauksen määrä, pakkaustyyppi, pakkauksen suunnit-

telu sekä mitä tietoa pakkauksen mukana kulkee ja miten se esitetään. [19 s. 15] Pakkausten 

suunnittelulla on suuri merkitys sekä taloudellisesti että ekologisesti. Varsinkin 2010 luvulla 

ekologisuus on noussut vahvaksi ohjaavaksi tekijäksi myös logistiikassa ja on myös osa asiak-

kaiden vaatimuksia. Pakkauksen suojan tarve on vahvasti riippuvainen tuotteesta ja valitusta 

kuljetustavasta [19 s. 15]. Esimerkiksi meriteitse kontissa kuljetettu tuote joutuu alttiiksi erilai-

selle kuormitukselle verrattuna rautateitse kuljetettuun verrokkiinsa. Tuotteen pakkauksessa 

vaadittava suoja ohjaa myös omalta osaltaan pakkauksen suunnittelua ja pakkaustyypin valin-

taa. Pakkaustyypillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi valintaa perinteisen ja ns. älykkään pak-

kauksen välillä. Tuotteen mukana tulee myös toimittaa tietoa tuotteesta, kuten ohjeita tai varoi-

tuksia, mutta myös pakkauksen käsittelyyn vaikuttavaa informaatiota, kuten ”tämä puoli ylös” 

-tarrat. Tällainen informaatio on tärkeää koko toimitusketjun onnistumisen kannalta. Mikäli 
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esimerkiksi käsittelyä ohjaavia ohjeita ei ole, voidaan tuotetta käsitellä varomattomasti, joka 

voi johtaa kasvaviin palautusten määriin ja asiakastyytyväisyyden laskuun. [1 s. 269-276] 

Materiaalin käsittelyllä tarkoitetaan tuotteiden lastaamista ja purkamista sekä tuotteiden käsit-

telyä toimipisteiden sisällä [6 s. 477-479]. Materiaalin käsittelyyn liittyvät päätökset kuljetus-

yksikön valinnasta, materiaalin käsittelyyn tarvittavien laitteiden tyypistä, laitteiston kokoon-

panosta sekä hallinasta [19 s. 15]. Kuljetusyksikön valinnalla tarkoitetaan kokoonpanoa, johon 

tuotteet pakataan varastoinnin ja kuljetuksen helpottamiseksi. Näitä kokoonpanoja voivat olla 

esimerkiksi lava tai merikontti [21 s. 160-161]. Päätökset siitä minkä tyyppisiä laitteita, esimer-

kiksi trukkeja tai ajoneuvoja hankitaan, riippuu siitä, millaisia kokoonpanoja tulee kyetä käsit-

telemään [6 s. 522-528]. Kuten kuljetuskaluston osalta, tulee myös materiaalinkäsittelyyn käy-

tettyä laitteistoa hallinnoida. Tähän hallinnointiin liittyy huoltojen ja laitteiston päivittämisen 

yhteensovittaminen. Kokonaisuudessaan materiaalinkäsittelyyn liittyvät päätökset voidaan 

nähdä varsin selkeästi varastointiin liittyvien päätösten kumppanina ja niiden suunnittelu on 

tehtävä rinnakkain, jotta molemmista kokonaisuuksista kyetään luomaan mahdollisimman te-

hokkaita. [1 s. 276-286; 6 s. 477-493] 

Varastointiin liittyvät päätökset varastoinnin tavoitteista ja toiminnoista, varaston pohjapiirrok-

sesta, varastopaikoista, vastaanotto- ja lähetyslaitureiden suunnittelusta sekä turvallisuusjärjes-

telmistä. Varastoinnin tavoitteet voidaan kääntää myös varastoinnin strategiaksi, jossa linjataan 

suuria kokonaisuuksia varaston toimintaan ja toimintoihin liittyen. [19 s. 6] Varaston pohjapiir-

rosta koskevissa päätöksissä on tärkeää tunnistaa muun muassa tuotteiden liikkuvuuden asetta-

mat vaatimukset ja materiaalin käsittelyn aiheuttamat rajoitteet. Varaston suunnittelulla on mer-

kittävä vaikutus varastoinnin epäsuoriin kustannuksiin ja sen suunnittelu on monesti haastavaa. 

Varastopaikasta päättäminen tarkoittaa sitä missä ja miten yksittäisiä tuotteita säilytetään va-

raston sisällä ja on suoraan johdannainen varaston pohjapiirroksen päätöksestä. Lähetys- ja vas-

taanottolaitureiden ja laiturialueiden suunnittelussa keskiössä on materiaalivirtojen nopea ka-

navoiminen varastoon hyllytykseen ja aikanaan ulos varastosta. Molemmat ovat paljon fyysistä 

tilaa vaativia toimintoja ja niitä säätelevät valitut kuljetusmuodot sekä materiaalin käsittelyyn 

käytettävä laitteisto. [1 s. 246-268; 6 s. 469-545] 

Viimeinen kategoria Riopel et al. käyttämässä ryhmittelyssä on tilausprosessia koskevat pää-

tökset. Tähän kategoriaan kuuluvat päätökset prosesseista tilausten tekemiseksi, niiden kerää-

miseksi ja niiden välittämiseksi organisaatiossa oikeille toimijoille sekä tilauksen jälkeiset me-

nettelyt [19 s. 16-17]. Tilausprosessilla tarkoitetaan toimia tilauksen syöttämisestä tilauksen 

hyväksyntään. Tässä välissä tilaus hinnoitellaan, sitä mahdollisesti joudutaan muokkaamaan ja 
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se välitetään eteenpäin organisaatiossa sen omien ohjeistusten mukaisesti. Tilausprosessiin liit-

tyvien päätösten kategoriaan katsotaan kuuluvaksi myös menetelmät, joiden avulla tilaus kerä-

tään. Tällä ei tarkoiteta fyysisiä menetelmiä tuotteiden keräämiseksi, vaan tapaa ja järjestelmää, 

jolla tilaukset vapautetaan keruuseen. Varsinkin suurissa organisaatioissa tämä kytkeytyy myös 

valintaan siitä, mikä laitos toteuttaa tilauksen. Prosessi näyttäytyy asiakkaalle menetelmänä, 

jolla asiakas tilaa tuotteen tai palvelun ja millä hän seuraa sen etenemistä. Nykyään tilauspro-

sessiin usein liittyy tietoa tuotteen tai palvelun saatavuudesta ja mahdollisista toimitusajoista. 

Tilauksen jälkeisillä toimenpiteillä tarkoitetaan toimia aikavälillä tilauksen tekemisestä sen on-

nistuneeseen toimitukseen. [1 s. 26-27, 106-108] 

2.3. Yhteenveto 

Tässä luvussa perehdyttiin logistiikkaan ja sen päätöksiin osana toimitusketjuja ja niiden hal-

lintaa. Luvussa selvitettiin tutkimuksen teoreettinen pohja logistiikan, toimitusketjujen ja toi-

mitusketjujen hallinnan osalta ja selvitettiin näiden termien keskinäisiä suhteita.  

Luvun toinen keskeinen sisältö oli tutkimuksessa ja kirjallisuudessa esiintyvien logistiikan pää-

tösten selvittäminen. Tämän selvityksen tueksi selvitettiin tapoja, joilla päätöksiä voidaan ja-

otella ja käyttöönotettiin Riopel et al. käyttämä jaottelu kolmeen kategoriaan: strategisen suun-

nittelun päätöksiin, verkostoja koskeviin päätöksiin ja operatiivisiin päätöksiin. Tätä jaottelua 

käyttäen esiteltiin kirjallisuudesta tunnistetut päätöstilanteet. Luvun tarkoituksena ei ollut sel-

vittää yksityiskohtaisesti näiden päätösten taustaa ja vaikutuksia, vaan keskiössä oli ilmiön ja 

sen laajuuden tarkastelu.   
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3. MENETELMÄT PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI 

Päätöksenteon ongelma on usein liian monimutkainen ratkaistavaksi pelkästään päättelyllä ja 

”maalaisjärjellä”. Syitä päätöksenteon vaikeuden takana on useita, kuten epävarmuus tulevasta 

ja mahdollisesti ristiriitaiset tavoitteet. Myös liiallinen tai liian vähäinen vaihtoehtojen määrä 

sekä päätökseen vaikuttavien tekijöiden runsaus vaikeuttaa päätöksentekoa. Tätä monimutkai-

suutta voidaan osittain vähentää pilkkomalla päätös pienempiin osiin. [4 s. 1] Koska monimut-

kaisissa päätöksentekotilanteissa rationaalinen päätöksenteko ilman tukea on liki mahdotonta, 

on sen tueksi kehitetty erilaisia menetelmiä. Päätöksenteon tuen menetelmät voivat olla moni-

mutkaisia ohjelmistoja, yksinkertaista taulukkolaskentaa tai lähes mitä vain siltä väliltä. [24 s. 

17-20] Tässä luvussa käsitellään päätöksentekoa ja sen tukena käytettyjä menetelmiä sekä taus-

toitetaan teoriaa toisen alatutkimuskysymyksen osalta. 

3.1. Päätöksenteon tuen menetelmät 

Päätöksentekoprosessia voidaan kuvata useilla eri tavoilla. Tässä tutkimuksessa päätöksente-

koprosessia kuvataan seitsemän portaisella päätöksentekomallilla, joka on esitetty kuvassa 5. 

Päätöksentekoprosessissa keskiössä on vaihtoehtojen tunnistaminen, päätöksen vaatiman tie-

don kerääminen, vaihtoehtojen analysointi ja päätöksen toteuttaminen. [25] Vaikka käytettävä 

malli on luonteeltaan hyvin yleismaailmallinen, on se käyttökelpoinen myös toimitusketjuja 

koskevan päätöksenteon prosessin kuvauksena. Kuten jo aiemmissa luvuissa on todettu, teh-

dään toimitusketjuja koskevia päätöksiä toimitusketjua rakennettaessa ja kehittäessä, osana 

suunnittelua sekä osana operatiivista johtamista [1; 6].  

 

Kuva 5. Päätöksentekoprosessi [25] 

Yllä kuvattuun päätösprosessiin sitoen, tässä tutkimuksessa tarkasteltavat päätöksenteon tuen 

menetelmät voivat tukea päätöksentekijää useassa päätöksentekoprosessin vaiheessa. Kuiten-

kaan, tässä tutkimuksessa tarkasteltavat menetelmät eivät toteuta vaihtoehdon valintaa ja pää-

töksen toteuttamista. Tämän kaltainen päätöksenteon automatisointi on myös mahdollista, 

mutta jää tämän tutkimuksen viitekehyksen ulkopuolelle. Sen sijaan osa seuraavista menetel-

mistä soveltuu myös vaikutusten tarkasteluun ja arviointiin.  
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Päätöksenteon tukemisessa ongelmallista on, päätösongelmien monimutkaisuuden lisäksi, pää-

töksiin aina liittyvä epärationaalisuus. Eisenführ et al. kirjassa ”Rational Decision Making” to-

detaan päätöksenteon tuen tavoitteena olevan päätöksentekijän avustaminen mahdollisimman 

rationaaliseen päätöksentekoon. Päätöksiin liittyen ei kuitenkaan ole selkeää määritelmää ter-

mille ”rationaalinen”. Eisenführ et al. toteaakin päätösten olevan aina rationaalisen ja epäratio-

naalisen sijasta jotain näiden väliltä, eli enemmän tai vähemmän rationaalisia. Päätöksen ratio-

naalisuuden arviointia vaikeuttaa myös se, ettei edes sen tuloksista voida välttämättä päätellä 

rationaalisuuden astetta. [4 s. 3-4]  

Kuten päätösten rationaalisuus, myös niiden ”oikeellisuus”, on vaikeaa määrittää. Objektiivi-

sesti oikeita päätöksiä ei ole, vaan päätökset ovat aina päätöksentekijän, tai tekijöiden, subjek-

tiivisten tavoitteiden ja mieltymysten tulosta [4 s. 1]. Myös päätöksentekijöiden kyky esittää 

omat tavoitteensa ja mieltymyksensä päätöksen tekemiseksi on Eisenführ et al. mukaan vaja-

vaista. Näiden esittämiseen liittyy aina eräänlaista epävarmuutta. Tätä epävarmuutta kuvaa esi-

merkiksi ihmisten erilainen käsitys vaihtoehtojen sanallisista arvioista. [4 s. 12] Päätöksenteon 

tuen menetelmissä tätä epävarmuutta voidaan huomioida erilaisin tekniikoin, kuten sumean lo-

giikan sovelluksin. 

Päätöksentekoa tutkitaan osana operaatiotutkimusta. The Operational Research Society, joka 

on maailman vanhin operaatiotutkimuksen yhteisö, määrittelee operaatiotutkimuksen vapaasti 

suomentaen seuraavasti: ”operaatiotutkimus on tieteellinen lähestymistapa monimutkaisten jär-

jestelmien hallintaan liittyvien ongelmien ratkaisuun, jonka tarkoituksena on mahdollistaa pää-

töksentekijöiden laadukkaampi päätöksenteko” [26]. Operaatioanalyysi on siis tieteellisten me-

netelmien käyttöä päätöksentekijän tukemiseksi. Tällä määritelmällä voidaan tässä tutkimuk-

sessa käsiteltäviä menetelmiä pitää logistiikkaan liittyvän operaatiotutkimuksen menetelmien 

kartoittamisena. Operaatioanalyysin keskeisiä menetelmiä ovat erilaiset mallintamisen ja opti-

moinnin menetelmät [26]. Näitä menetelmiä ja operaatiotutkimusta on tarkemmin käsitelty 

muun muassa Ismo Ikosen diplomityössä ”Operaatioanalyysin käsite sotilaallisessa konteks-

tissa”.  

Tämä luku käsittelee päätöksenteon tuen menetelmiä yleisesti, tarkoituksenaan luoda ymmärrys 

myöhemmin toteutettavan logistiikan päätöksenteon tuen menetelmiä käsittelevän kirjallisuus-

katsauksen pohjaksi. Tarkoituksena ei ole esitellä menetelmien käyttöä tai tarkkoja sovelluksia, 

vaan selvittää menetelmien kirjoa. Luvussa ei pyritä selvittämään kaikkia menetelmiä, vaan 

esitellään seuraavat logistiikan ja päätöksenteon tuen kirjallisuudesta tunnistetut menetelmät: 

päätöksenteon tukijärjestelmät (DSS) [esim. 6 s. 160, 737; 27 s. 423], operaatiotutkimuksessa 
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käytetty monikriteerinen päätösanalyysi [esim. 28 s. 286, 293; 2 s. 22; 27 s. 228], mallinnus ja 

optimointi [esim. 2; 1 s. 344; 6 s. 564, 647; 21 s. 51] sekä big datan ja tekoälyn hyödyntäminen 

päätöksenteon tukemiseksi [esim. 6 s. 754; 24]. Huomion arvoista on, että samat menetelmät 

esitellään myös sotilaslogistiikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa, kuten Kressin ”Operational 

Logsitics” ja Smithin ”Defence Logistics”, keskeisimmiksi käytettäviksi logistiikan päätöksen-

teon tuen ja suunnittelun menetelmiksi [29 s. 27-30; 28 s. 286-324]. Näiden kirjojen menetel-

missä ajurit eroavat bisneslogistiikan menetelmistä, mutta menetelmät ovat pohjimmiltaan sa-

moja. Siten voidaan myös todeta, ettei siviili- ja sotilaslogistiikan käyttämät päätöksenteon tuen 

menetelmät ole välttämättä menetelmäpohjaltaan kovin erilaisia keskenään. 

3.1.1. Päätöksenteon tuen järjestelmät (DSS) 

”Interaktiivinen, tietokonepohjainen järjestelmä tai osajärjestelmä, jonka tarkoituksena on aut-

taa päätöksentekijöitä käyttämään kommunikaatioteknologioita, dataa, asiakirjoja, tietoa ja/tai 

malleja tunnistaakseen ja ratkaistakseen ongelmia, saattaakseen loppuun päätösprosesseja ja 

tehdäkseen päätöksiä. Päätöksenteon tukijärjestelmä on yleistermi mille tahansa tietoko-

nesovellukselle, joka tehostaa yksilön tai ryhmän kykyä tehdä päätöksiä. Yleisesti päätöksen-

teon tukijärjestelmät ovat joukko tietokonepohjaisia tietojärjestelmiä, jotka tukevat päätöksen-

teko toimia.” [24 s. 18] 

Yllä kuvattua tapaa Power käyttää määritellessään päätöksenteon tukijärjestelmiä kirjassaan 

”Decision support, analytics and business intelligence”. Päätöksenteon tukijärjestelmä on siis 

yläkäsite, jota käytetään kuvaamaan laajaa kirjoa erilaisia ja eritasoisia menetelmiä ja työkaluja, 

joita käytetään päätöksenteon tukemiseksi [24 s. 1-2]. Siten näitä järjestelmiä käsiteltäessä ei 

tule jumiutua ajatukseen, jossa järjestelmää ajatellaan yksittäisenä sovelluksena, kuten esimer-

kiksi SAP, vaan enemmänkin laajana kirjona menetelmiä päätöksentekijän tukemiseksi. Esi-

merkiksi Excel itsessään ei ole päätöksenteon tukijärjestelmä, mutta siinä suoritettava kustan-

nusennustelaskenta tekee siitä sellaisen, joskin alkeellisen [24 s. 4].  

Kirjallisuudessa käytetään päätöksenteon tuen työkaluista myös muita termejä, kuten päätös-

analyysi. Myös määritelmiä päätöksenteon tukijärjestelmälle on useita, mutta luvun alussa esi-

telty Powerin käyttämä määritelmä kuvaa hyvin niiden luonnetta päätöksentekijää tukevina työ-

kaluina. Samalla voidaan määritelmästä tulkita, etteivät nämä järjestelmät tee päätöstä itse, 

vaan niiden rooli on tukea päätöksentekijää, esimerkiksi tuottamalla tietoa päätöksentekijälle 

helposti käsiteltävämpään muotoon. Päätöksenteon automatisointi sopii kuitenkin Powerin mu-

kaan tiheästi toistuvien ja strukturoitujen päätösten tekemiseen [24 s. 32]. Tätä päätöksenteon 

automatisointia ei kuitenkaan käsitellä osana tätä tutkimusta. Toinen ääripää päätöksenteossa 
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ovat harvoin toistuvien ja epästrukturoitujen päätösten tekeminen [24 s. 33]. Nämä eivät sovellu 

päätöksenteon tukijärjestelmille, vaan vaativat Powerin mukaan yksilöllisiä menetelmiä [24 s. 

33-34]. Myös näitä ongelmakohtaisia menetelmiä, jotka voivat olla esimerkiksi seuraavissa ala-

luvuissa esitellyt menetelmät, tarkastellaan osana tätä tutkimusta.  

Päätöksenteon tukijärjestelmää terminä vältetään joskus käyttämästä sen synnyttämän negatii-

visen mielikuvan johdosta. Power toteaa tämän johtuvan etenkin 1990-luvun järjestelmistä, 

jotka eivät onnistuneet täyttämään niitä runsaita odotuksia, joita niille oli asetettu. Tämä on 

johtanut muiden termien käyttöön samoista toiminnallisuuksista. [24 s. 1] Yhdessä Powerin 

käyttämän määritelmän kanssa, voidaan todeta päätöksenteon tukijärjestelmän olevan yleis-

termi laajalle kirjolle erilaisia tietokonepohjaisia sovelluksia ja järjestelmiä, jotka tukevat pää-

töksentekijää päätöksenteossa. Siten seuraavissa alaluvuissa esiteltävät päätöksenteon tuen me-

netelmät voivat olla osana päätöksenteon tukijärjestelmiä. 

Päätöksenteon tukijärjestelmä koostuu tiedonhallinnan- ja mallinhallinnan osajärjestelmistä 

sekä tietämysjärjestelmästä ja käyttöliittymästä. Tätä rakennetta on selvennetty kuvassa 6. Tie-

donhallinnan osajärjestelmään kuuluu tietokanta, johon sisältyy päätöksenteon kannalta oleel-

linen tieto. Tähän osajärjestelmään voidaan yhdistää sekä organisaation sisäisiä että ulkoisia 

tietokantoja. Mallinhallinnan osajärjestelmä mahdollistaa päätöksentekijälle erilaisten mallien 

käyttämisen ja avustaa päätöksentekijää niiden käytössä. [11] Juuri tähän osajärjestelmään voi 

kuulua myöhemmissä alaluvuissa esiteltäviä päätöksenteon tuen menetelmiä. Tietämysjärjes-

telmä mahdollistaa tietopohjan käyttämisen, joka sisältää järjestelmällistä ja järjestelemätöntä 

tietoa, arvioita, päättelymalleja ja -sääntöjä [24 s. 25-27]. Käyttöliittymä mahdollistaa käyttäjän 

vuorovaikutuksen päätöksenteon tukijärjestelmän kanssa. Käyttöliittymä mahdollistaa käyttä-

jän toimenpiteet, kuten hakujen suorittamisen, joilla käyttäjä ohjaa järjestelmää. Tämä osajär-

jestelmä myös mahdollistaa koko järjestelmän tiedon, mallien ja tulosten esittämisen käyttä-

jälle. [11] 
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Kuva 6. Skemaattinen kuvaus päätöksenteon tukijärjestelmästä [11 s. 43] 

Päätöksenteon tukijärjestelmiä voidaan jakaa niiden käyttämän hallitsevan arkkitehtuurikom-

ponentin mukaan viiteen kategoriaan: viestintäohjautuviin, dataohjautuviin, asiakirjaohjautu-

viin, tieto-ohjautuviin ja malliohjautuviin järjestelmiin. Nämä eri tavoin ohjautuvat järjestelmät 

mahdollistavat päätöksentekijän tukemisen eri tavoin, erilaisissa päätöstilanteissa. [24 s. 34] 

Tämä jaottelu on omiaan auttamaan aiemmin todetun päätöksenteon tukijärjestelmien laajan 

diversiteetin hahmottamisessa. 

Viestintäohjautuvat päätöksenteon tukijärjestelmät korostavat kommunikaation, yhteistyön ja 

jaetun päätöksenteon tuen mahdollistavia teknologioita. Näissä järjestelmissä järjestelmän tär-

kein tehtävä on mahdollistaa käyttäjien vuorovaikutus päätöksen tekemiseksi. [24 s. 35; 11] 

Nämä järjestelmät sisältävät usein mahdollisuuden videokonferensseihin ja virtuaalisiin tapaa-

misiin [24 s. 40]. Toimitusketjuihin liittyen, viestintäohjautuvia järjestelmiä voidaan käyttää 

esimerkiksi kumppaneiden väliseen viestintään ja yhteistoimintaan [24 s. 37]. 

Dataohjautuvien päätöksenteon tukijärjestelmien tärkein tehtävä on mahdollistaa päätöksente-

kijälle reaaliaikainen pääsy organisaation sisäiseen ja joissain tapauksissa myös ulkoiseen da-

taan [24 s. 35]. Yksinkertaiset tiedostojärjestelmät, jotka mahdollistavat tiedon haku- ja palau-

tustoiminnot, ovat keskeisiä toimintoja dataohjautuvissa järjestelmissä [11]. Dataohjautuvien 

järjestelmien keskeisiä toimintoja käyttäjälle ovat mahdollisuus tiedon suodattamiseen ja hake-

miseen, mahdollisuus hälytysten asettamiseen eri raja-arvoin, mahdollisuus erilaisiin esitys-

muotoihin, kuten taulukkoihin ja diagrammeihin, mahdollisuus tiedonhallintaan ja yhteen ve-

tämiseen sekä ennalta määritellyn tiedon esittämiseen ja raportointiin [24 s. 42-43]. Tämän tut-

kimuksen viitekehyksessä näitä järjestelmiä voidaan käyttää esimerkiksi tuotannonohjauksessa.  
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Asiakirjaohjautuvat päätöksenteon tukijärjestelmät sisältävät asiakirjojen tietokannan ja mah-

dollisuuden tietokannan käyttämiseen [24 s. 43]. Tietokanta voi koostua esimerkiksi proseduu-

reista, tuoteselosteista, katalogeista, historiatiedoista, kokousmuistioista, äänitteistä tai kirjeen-

vaihdosta [11]. Asiakirjaohjautuvien järjestelmien keskeisimpiä toimintoja käyttäjälleen ovat 

mahdollisuus tarkoituksenmukaisiin hakuihin, asiakirjojen selailuun ja navigointiin tietokan-

nassa sekä mahdollisuus asiakirjojen hallintaan, yhteenvetojen ja tiivistelmien tarkasteluun ja 

tekstin analysointiin ja louhintaan [24 s. 44]. Esimerkkejä näistä järjestelmistä ovat tietokantaan 

linkitetyt hakukoneet [11].  

Tieto-ohjautuvat päätöksenteon tukijärjestelmät ehdottavat tai suosittelevat toimia käyttäjilleen 

[24 s. 35]. Nämä tietämyskantaa hyödyntävät järjestelmät kykenevät hyödyntämään asiantun-

temusta ongelmanratkaisussaan. Tämä asiantuntevuus sisältää tietämystä toimialasta, toimialan 

päätöksistä ja kyvyn näiden ongelmien ratkaisuun. [11] Tieto-ohjautuvat järjestelmät hyödyn-

tävät tilastointia ja tekoälyä omassa ohjelmoinnissaan [24 s. 45]. Tieto-ohjautuvien järjestel-

mien keskeisiä ominaisuuksia ovat asiantuntijuuteen pohjautuva kyky vastata kysymyksiin, 

mahdollisuus palata päätösprosessissa taaksepäin, kyky luotettavuuden ja varmuuden selvittä-

miseen ja esittämiseen, kyky selittää miten ja miksi päätös on tehty, mahdollisuus käyttäjälle 

prosessiin osallistumiseksi sekä mahdollisuus aiempien tapausten tarkasteluun [24 s. 46-47]. 

Nämä järjestelmät mahdollistavat keskitetyn päätöksenteon rutiininomaisissa päätöksissä. Nii-

den laajalla käyttöönotolla kyetään Powerin mielestä vähentämään henkilökunnan koulutus-

kustannuksia. [24 s. 47] 

Malliohjautuvissa päätöksenteon tukijärjestelmissä korostuu mahdollisuus kvantitatiivisten 

mallien käyttämiseen ja muokkaamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi matemaattiset mallit, opti-

mointi- ja simulointimallit sekä taloudelliset mallit. [24 s. 36] Nämä järjestelmät käyttävät da-

taa, jonka päätöksentekijä antaa, tai joka on haettu tietokannasta [11], tukeakseen päätöksente-

kijää tilanteen analysoinnissa, mutta eivät ole yleensä kovin dataintensitiivisiä. [24 s. 36] Mal-

liohjautuvien järjestelmien keskeisiä ominaisuuksia ovat mahdollisuus mallin parametrien 

muuttamiseen ja ”mitä jos” -analyysien tekemiseen, erilaisten skenaarioiden luonti ja hallinta, 

historiatietojen tuominen ulkoisesta tietokannasta, mahdollisuus muuttaa tulosten esitystapaa, 

mahdollisuus tavoitteen määrittämiseen ja ratkaisuun sekä mahdollisuus käyttäjälle arvojen 

muokkaamiseen [24 s. 48-48]. Tämän tutkimuksen viitekehyksessä näitä järjestelmiä voidaan 

käyttää esimerkiksi kysynnän ennustamiseen ja tuotantosuunnittelun tukemiseen.  

Päätöksenteon tukijärjestelmien soveltuessa strukturoituihin tai puolistrukturoituihin, verrattain 

usein toistuviin päätöksiin, soveltuvat ne toimitusketjujen hallinnassa lähinnä operatiivisen ja 
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taktisen tason päätöksentekoon. Siten strategisen tason päätöksentekoon nämä järjestelmät ovat 

mahdollisesti epäsopivia. Suurin syy tähän on, aiemmin raportoidun mukaisesti, strategisen ta-

son päätöksenteossa huomioitavien muuttujien määrä ja päätösten yksilöllisyys. Niiden teke-

misen tukemiseksi on käytettävä Powerin lajittelun mukaan yksilöllisiä menetelmiä, joita voi-

vat aiemmin todetun mukaisesti olla esimerkiksi seuraavien alalukujen menetelmät. Tätä päät-

telyä tukee Younis et al. toteamus päätöksenteon tuen järjestelmien käyttämisestä logistisen 

verkon suunnittelussa: ”Kaikkia kriteereitä ei voida kvantifioida, joten päätöksentekijä joutuu 

loppujen lopuksi käyttämään omaa harkintaansa” [11 s. 48]. Tämän ongelman ratkaisemiseksi 

yksilöllisiin menetelmiin sisältyy mahdollisuus menetelmän tai mallin rakentamisesta vain yh-

den ongelman ratkaisemiseksi.  

3.1.2. Monikriteerinen päätösanalyysi (MCDA) 

Monikriteerinen päätösanalyysi auttaa päätöksentekijää tilanteessa, jossa kahta tai useampaa 

vaihtoehtoa arvioidaan usean kriteerin osalta [30 s. 195]. Monikriteerinen päätösanalyysi vastaa 

käytännön päätöstilanteisiin, joissa on monesti useita tavoitteita [31]. Tämä käsite pitää sisäl-

lään useita erilaisia menetelmiä. Tässä alaluvussa ei kuitenkaan perehdytä yksittäisiin menetel-

miin, vaan käsitellään niiden yhteisiä tekijöitä ja käyttöä päätöksentekijän tukemiseksi.  

Monikriteerisellä päätösanalyysillä, kuten muillakaan menetelmillä, ei tehdä päätöstä päätök-

sentekijän sijasta, vaan hänelle jää edelleen viimeinen päätösvalta. Menetelmällä kyetään kui-

tenkin läpinäkyvästi ja järjestelmällisesti vertaamaan tarjolla olevia vaihtoehtoja keskenään en-

nalta määritellyn kriteeristön perusteella, ja jopa asettamaan vaihtoehdot paremmuusjärjestyk-

seen arvioinnin perusteella. Nämä arviot kuitenkin perustuvat päätöksentekijöiden, tai ulkopuo-

listen arvioijien henkilökohtaisiin näkemyksiin. Monikriteerisellä päätösanalyysillä kyetään 

myös lisäämään päätöksentekijän ymmärrystä päätökseen liittyen ja joskus menetelmän aikana 

lisääntynyt ymmärrys nähdään jopa menetelmän suurimpana hyötynä. [31] Yksittäisen päätök-

sentekijän henkilökohtaisten mieltymysten vaikutusta voidaan vähentää käyttämällä vaihtoeh-

tojen arvioinnissa useita arvioijia [4 s. 345]. Näin toimimalla käytetään menetelmästä välillä 

myös termiä monikriteerinen ryhmäpäätöksenteko. Tässä tutkimuksessa ei tätä tarkastella erik-

seen, vaan menetelmissä päätöksentekijöitä voi olla yksi tai useampia. 

Jotta monikriteerisessä päätösanalyysissä päästään määrittelemään kriteereitä, on ensimmäi-

senä tunnistettava päätöksen tavoite. Tavoitteen tunnistaminen on kaikessa päätöksenteossa tär-

keä vaihe, jotta päätöksen tekemiseksi tehtävä työ suuntautuu oikein ja menetelmällä kyetään 

arvioimaan oikeita asioita [4 s. 59-62]. Tämän tutkimuksen viitekehyksessä tavoite voi olla 

esimerkiksi toimittajan valinta.  
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Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmille yhteistä on, että niissä kaikissa useaa vaihtoeh-

toa arvioidaan usean eri kriteerin osalta. Näistä kriteereistä käytetään myös termiä attribuutti. 

Kriteereitä voi olla myös useamman tasoisia, jolloin alemman tason kriteerit mahdollistavat 

ylemmän tason kriteereiden arvioinnin useilla osa-alueilla. Oikeiden kriteerien tunnistaminen 

on kriittistä, jotta menetelmällä voidaan tunnistaa jokaisen vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet 

[4 s. 72]. Kriteereiden tulee olla välittömiä, käyttökelpoisia, ymmärrettäviä, kattavia ja yksise-

litteisiä. Välittömällä tarkoitetaan sitä, että kriteereiden tulee arvioida suoraan tarkasteltavaa 

ominaisuutta. Käyttökelpoisuus tarkoittaa, että kriteeriä voidaan ylipäätänsä arvioida käytettä-

vissä olevalla tiedolla. Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan, että arvioijat ymmärtävät kriteerin sa-

malla tavalla, eikä se ole tulkinnanvarainen. Kattavuudella tarkoitetaan, että varsinkin alakri-

teerit kattavat koko ylemmän tason kriteerin alan. Yksiselitteisyydellä tarkoitetaan, että kritee-

rin saama arvo voidaan yksiselitteisesti määrittää. [4 s. 75]  

Kriteereiden määrittämisen lisäksi tärkeä vaihe monessa monikriteerisen päätösanalyysin me-

netelmässä on kriteerien painoarvon määrittäminen suhteessa toisiinsa [31]. Painoarvon mää-

rittämiseen on useita erilaisia menetelmiä, joissa kaikissa kriteerien merkittävyyttä verrataan 

joko suoraan tai epäsuorasti toisiinsa [4 s. 134-142]. Kriteereitä verrataan suoraan esimerkiksi 

analyyttisessä hierarkiaprosessissa (AHP), jossa jokaista kriteeriä verrataan parivertailuna kes-

kenään [31]. Kriteereitä verrataan epäsuorasti esimerkiksi Best-Worst-menetelmässä (BWM), 

jossa määritetään tärkein ja vähiten tärkein kriteeri ja muita kriteereitä verrataan vain näihin. 

Tällaisen epäsuoran vertailun etuna on vertailuparien väheneminen.  

Kriteereiden ja niiden painoarvojen määrittämisen lisäksi tulee vaihtoehtoja arvioida määritet-

tyjen kriteereiden suhteen. Arvioinnissa voidaan käyttää joko numeraalista tai sanallista mitta-

asteikkoa sekä niiden yhdistelmiä. Jotta vaihtoehdot kyetään asettamaan järjestykseen, tulee 

sanalliset mitta-asteikot kuitenkin vertailua suoritettaessa kääntää numeraalisiksi. [4 s. 72-74] 

Sanallisten mitta-asteikkojen ongelmana on, että arvioijat eivät yleensä käsitä arviointiasteik-

koa samalla tavalla [4 s. 12]. Arviointiasteikkoon liittyvään epäselvyyteen on kehitetty useita 

erilaisia lähestymistapoja, joilla epäselvyyden vaikutusta kyetään vähentämään. Tällaisia ovat 

esimerkiksi sumean logiikan sovellukset.  

Monikriteerisellä päätösanalyysillä voidaan tukea päätöksentekijää tilanteessa, jossa päätös teh-

dään ennalta tiedettyjen vaihtoehtojen välillä. Vaihtoehtojen kartoittamisen lisäksi menetelmän 

keskiössä on kriteerien tunnistaminen ja niiden painokertoimien määrittely. Koska vaihtoehdot 

tulee tuntea etukäteen, ei menetelmä sovi tilanteeseen, jossa vaihtoehdot ovat tuntemattomia. 

Myös menetelmän kuormittavuus suuren vaihtoehtojoukon tilanteissa rajoittaa sen käyttöä. 
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Tutkimuksen viitekehyksessä tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi VRP-ongelma, jossa vaihto-

ehtoisia reittejä on jo pienilläkin kohdemäärillä runsaasti.  

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmien yleisestä kuvauksesta on tunnistettavissa mene-

telmän hyödyllisyyden suhteen ainakin seuraavat kriittiset vaiheet: kriteerien määrittäminen, 

kriteerien suhde toisiinsa, vaihtoehtojen arviointi ja arvioitsijoiden ammattitaito. Mikäli pää-

töksentekijä yhdessä arviointiryhmän kanssa ei kykene määrittämään tavoitteen saavuttamista 

tukevia kriteerejä tai huomioimaan riittävän laajasti vaikuttavia kriteerejä, voivat menetelmällä 

saadut tulokset johtaa päätöksentekijää harhaan. Sama lopputulos on mahdollinen, mikäli kri-

teerien keskinäiset painokertoimet on arvioitu väärin ja toissijaiset kriteerit saavat liikaa paino-

arvoa. Itse vaihtoehtojen arviointi on vahvasti riippuvainen arvioitsijoiden ammattitaidosta ja 

asiantuntemuksesta, sekä päätösalasta että vaihtoehdoista. Siten päätöksentekijöiden henkilö-

kohtaiset ominaisuudet saattavat aiheuttaa vääristyneitä tuloksia. [31] Menetelmän rajoitteissa 

korostuu arvioitsijoiden ja päätöksentekijän ammattitaito sekä objektiivisuus tehtävän päätök-

sen ja arvioitujen vaihtoehtojen suhteen. Monikriteeristä päätösanalyysiä käsittelevässä kirjal-

lisuudessa tämä rajoite tunnistetaan ja sen vaikutuksia pyritään rajoittamaan ryhmäpäätöksen-

teolla ja asiantuntijoiden käytöllä.  

3.1.3. Matemaattinen mallinnus ja optimointi 

Matemaattinen mallintaminen, kuten muukin mallintaminen, on todellisuuden tai sen osan esit-

tämistä yksinkertaistetulla tavalla. Matemaattisessa mallintamisessa todellisuutta kuvataan ma-

tematiikan kielellä. Tämän tutkimuksen viitekehyksessä matemaattista mallinnusta tarkastel-

laan päätöksentekijän tukemisen näkökulmasta. Matemaattiseen mallinnukseen ja optimointiin 

liittyy runsaasti teoriaa, joka ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen keskiössä. Tässä alaluvussa 

esitellään keskeisin teoria sekä käsitellään menetelmän hyötyjä ja rajoitteita.  

Matemaattinen mallinnus voidaan jakaa neljään vaiheeseen: todellisen maailman ongelman 

tunnistamiseen, matemaattisen mallin rakentamiseen, mallin ratkaisuun ja ratkaisun tulkintaan. 

Ongelman tunnistamisessa on tärkeää tunnistaa millaisista rakenneosista malli koostu, mitkä 

ovat sen keskeisimmät muuttujat ja suureet sekä mitä taustaoletuksia malli sisältää. Kun malli 

on rakennettu, voidaan sitä käyttämällä kuvata mallinnettavaa ilmiötä. Mallin rakentamiseen 

liittyy myös mallin validointi, eli sen toteaminen riittävän hyväksi. Kun malli on todettu riittä-

vän kuvaavaksi, voidaan se ratkaista ja ratkaisua tulkita. [32 s. 11-12].  
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Matemaattiset mallit voivat koostua pelkästään kokonaisluvuista, jolloin niitä kutsutaan koko-

naislukumalleiksi. Ne voivat koostua kokonaislukujen lisäksi myös muista kuin kokonaislu-

vuista, jolloin malleja kutsutaan sekalukumalleiksi. [32 s. 53] Päätöksenteon tuen näkökulmasta 

mallien käyttöön liittyy usein optimointitavoite [33 s. 157]. Useimmiten optimoitavat mallit 

ovat sekalukuoptimoinnin ongelmia. Mallit voidaan vielä jakaa lineaarisuuden mukaan lineaa-

riseen (MILP) ja epälineaariseen sekalukuoptimointiin (MINLP). Lisäksi mallit voidaan jakaa 

tavoitteiden määrän suhteen yksi, kaksi tai monitavoitteisiin. [32 s. 53-54] 

Optimoinnilla tarkoitetaan mallin kohdefunktiolle, tavoitteesta riippuen, joko suurimman tai 

pienimmän arvon löytämistä valitsemalla oikeat päätösmuuttujat [32 s. 53]. Päätösmuuttujien 

mahdollisia arvoja voidaan rajoittaa optimointitehtävän rajoitteilla [32 s. 53]. Rajoitteita voivat 

tehtäväkohtaisesti olla esimerkiksi käytettävissä oleva kuljetuskalusto tai työvoima. Optimoin-

nissa on siis kyse päätösmuuttujien optimaalisten arvojen löytämisestä, kohdefunktion arvon 

maksimoimiseksi tai minimoimiseksi. Tämä on helposti käännettävissä päätöskontekstiin: pää-

töksenkohteet optimoidaan saatavan hyödyn maksimoimiseksi tai haitan minimoimiseksi. Hyö-

tynä toimitusketjuun liittyvissä päätöksissä voi olla esimerkiksi tuotto, kun taas haittana voi olla 

esimerkiksi tuotetut päästöt. Tutkimuksen viitekehykseen liittyvä klassinen optimointitehtävä 

on esimerkiksi kauppamatkustajan ongelma (TSP), jossa tarkoituksena on vierailla kaikissa 

kohteena olevissa kaupungeissa kerran, matka minimoiden [32 s. 57].  

Optimointitehtävien ratkaisemiseen voidaan käyttää joko ongelmakohtaisia tai yleiskäyttöisiä 

menetelmiä. Ongelmakohtaiset menetelmät hyödyntävät tehtäväkohtaisia nyrkkisääntöjä löy-

tääkseen kelvollisen ratkaisun. Optimointimenetelmien käytössä ei kuitenkaan ole varmaa, että 

optimaalinen tai edes riittävän hyvä ratkaisu löytyy. Yleiskäyttöiset menetelmät hyödyntävät 

älykästä etsintää löytääkseen vaihtoehtoavaruudesta kelvollisen ratkaisun. Näitä yleiskäyttöisiä 

menetelmiä voidaan tehostaa hyödyntämällä niissä ongelmakohtaisten menetelmien ominai-

suuksia. [20 s. 171]  

Toimitusketjujen hallinnataan liittyen monet ongelmat, jotka voidaan ratkaista optimointimal-

lilla, ovat liian hankalia optimaalisen vastauksen löytymiseksi [21 s. 51]. Matemaattisten mal-

lien yhteydessä voidaan puhua laskennallisesta vaativuudesta. Laskennallinen vaativuus johtuu 

optimointiongelman haastavuudesta ja sen instanssien lukumäärästä. Konkreettinen haitta las-

kennallisesta vaativuudesta on algoritmikohtainen aikavaativuus. Optimointitehtävän aikavaa-

tivuus riippuu sen ratkaisuun käytettävästä algoritmista. [32 s. 71-73] Tämä aikavaativuus joh-

taa siihen, ettei haastaviin optimointiongelmiin ole mahdollista tehokkaasti laskea optimaalista 

ratkaisua, vaan niiden ratkaisuissa joudutaan tyytymään lähes optimaalisiin tai riittävän hyviin 
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ratkaisuihin. Optimointimallien ratkaisemiseksi on kehitetty useita heuristisia algoritmeja, jotka 

kykenevät aikatehokkaasti löytämään näitä lähes optimaalisia ratkaisuja. [21 s. 51] Algoritmeja 

ei yleisesti ottaen kannata käyttää mallien ratkaisemiseen, mikäli ongelmaan on kohtuullisessa 

ajassa toimiva, täsmällinen matemaattinen ratkaisumenetelmä. [32 s. 127] 

3.1.4. Big data ja tekoäly 

Toimitusketjujen hallinta ja päätöksenteko perustuu vahvasti analysoidun tiedon käyttämiseen. 

Syynä tähän on, että tällaisella dataohjautuvalla päätöksenteolla saadaan parhaita tuloksia han-

kalissa liiketoimintaympäristöissä. [34] Maailmassa, jossa muun muassa esineiden internet 

(IoT) on johtanut datan määrän eksponentiaaliseen kasvuun, on dataa käytössä enemmän kuin 

koskaan ennen. Näitä suuria tietomassoja kutsutaan big dataksi, joka voidaan suomentaa mas-

sadataksi. Tämä data on usein luonteeltaan järjestelemätöntä, vaihtelevaa, sitä kertyy ja se 

muuttuu nopeasti. Järjestelemättömyyden ja heterogeenisen luonteen sekä valtavien tietomää-

rien vuoksi tämä data on monesti käyttökelvotonta ilman analysointia. Big datan suuri määrä ja 

muutosnopeus tekee perinteisistä tiedonkäsittelytekniikoista liian hitaita ja tehottomia sen kä-

sittelemiseksi. Siksi sen käsittelyyn on kehitetty uusia analysointimenetelmiä. Big datan analy-

soinnista käytetään yleisesti termiä ”big data -analytiikka” (BDA). Big data -analytiikka ja esi-

neiden internet ovat kaksi erillistä tekniikkaa, mutta edellä kuvatuista syistä johtuen vahvasti 

keskinäissidonnaisia. [35] 

Big datan avulla ja sitä analysoimalla voidaan päätösten tueksi löytää piileviä säännönmukai-

suuksia, luokitella dataa käytettävään muotoon ja ryhmitellä sitä käyttökelpoisiksi kokonai-

suuksiksi [36]. Näin voidaan luoda esimerkiksi aiempaa tarkempia kysynnän ennusteita tai ar-

vioida verkoston rakenteen muutosten vaikutuksia [35]. Tekoälyn ja koneoppimisen myötä tie-

don luokittelua voidaan tehdä jopa täysin ilman ihmistä. Tällöin tekoäly tutkii big dataa esimer-

kiksi kaavamaisuuden paljastamiseksi ja käsittelee sen valmiiksi päätöksentekijää hyödyttä-

vään muotoon. [35] Kun tekoäly suorittaa päätöstä tukevan datan käsittelyn, joko kokonaan tai 

osittain, voidaan puhua tekoälyohjautuvasta päätöksenteosta [36]. 

Tieteenalaa, jossa datan käsittelyä tutkitaan, on nimeltään datatiede [36]. Tässä tutkimuksessa 

datatieteen tehtävänä voidaan nähdä datan käsittely, kuten datan louhinta, tarkoituksenaan pää-

töksentekijän tukeminen päätöksenteossa. Tällaisen dataohjautuvan päätöksenteon hyöty orga-

nisaation tehokkuudessa on Brynjolfsson et al. mukaan jopa 6 % [37].  

Vaikka big data -analytiikassa nähdään valtavaa potentiaalia toimitusketjujen päätöksenteon 

tukemiseksi, on sen käyttöönotto ollut hidasta ja vielä osin vajavaista [38]. Big data -analytiikan 
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avulla voidaan tukea toimitusketjujen viitekehyksessä kaikkien kolmen, strategisen, taktisen ja 

operatiivisen tason päätöksiä [34; 35]. Big data -analytiikan hyödyntäminen vaatii kuitenkin 

organisaatiolta tiedonhallinnan järjestelmällisyyttä ja sen käytön suunnittelua, henkilöstön kou-

luttamista ja osaamisen hankkimista, organisaatiokulttuurin muokkaamista sekä johtamistavan 

muutosta [38].  
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4. PÄÄTÖKSENTEON TUEN MENETELMÄT LOGISTIIKAN PÄÄ-

TÖKSENTEOSSA 

Tässä luvussa esitellään systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä sekä rapor-

toidaan sen toteutus ja tulokset. Varsinkin kirjallisuuskatsauksen toteuttamisen osalta rapor-

tointi on pyritty tekemään yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi. Näillä keinoin pyritään takaa-

maan tieteelliseltä tutkimukselta vaadittava avoimuus ja tutkimuksen toistettavuus mahdolli-

simman laadukkaasti. Tämän luvun tarkoituksena on selvittää logistiikan päätöksenteon tuen 

menetelmät viimeisen viiden vuoden ajalta ja siten kartoittaa aiheen nykytilaa, aiemmin perus-

kirjallisuudesta tunnistettujen menetelmien lisäksi. 

4.1. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä voidaan luokitella kolmeen eri tyyppiin: kuvailevaan 

kirjallisuuskatsaukseen, systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin [7 s. 6]. 

Tässä tutkimuksessa aiemmissa luvuissa on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta menetel-

mänä tämän luvun vaatiman teoriapohjan muodostamiseksi sekä lukijalle että tutkijalle. Kirjal-

lisuuskatsauksen toteuttamisessa käytettiin mallina Finkin-mallia [39], jota myös Salminen on 

esitellyt Vaasan yliopistossa [7]. Menetelmän ymmärtämiseksi sekä mahdollisimman ”oppikir-

jamaisen” noudattamisen takaamiseksi, molempia teoksia käytettiin lähteinä. Tässä tutkimuk-

sessa systemaattisella kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan Finkin-mallin mukaista tutkimusme-

netelmää. Samalla tiedostettiin, että vastaavan tutkimuksen toteuttamiseksi on olemassa myös 

muita malleja. 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on tässä luvussa esitelty systemaattinen kirjallisuus-

katsaus. Menetelmän tarkoituksena on tiivistää aihepiirin aiempi tutkimus ja sen olennainen 

sisältö. [39 s. 9] Systemaattinen kirjallisuuskatsaus valittiin tutkimusmenetelmäksi siitä syystä, 

että sen avulla kyetään kartoittamaan laajasti aiempaa tutkimusta ja siten luomaan käsitys ai-

heen tutkimuksen nykytilasta. Menetelmä toimii erinomaisesti tutkimukseen, jonka perusluon-

teena on logistiikan päätöksenteon tuen menetelmien kartoittaminen. Siten menetelmällä pääs-

tään luokittelemaan logistiikan aiempaa tutkimusta uudelleen, jotta sen pohjalta löydetään vas-

taukset tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin.  

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen Fink jakaa seitsemänvaiheiseksi prosessiksi, joka kuva-

taan kuvassa 7. Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen raportoidaan seuraavassa alaluvussa tätä 

Finkin-prosessia runkona käyttäen. 
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Kuva 7. Kirjallisuuskatsaus vaiheittain, Finkin mallia mukaillen [39 s. 4; 7 s. 11] 

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan tutkimuskysymykset. Fink korostaa, että kysymysten tulee 

olla selkeitä ja täsmällisesti muotoiltuja. [39 s. 5] Hyvin määritellyt tutkimuskysymykset oh-

jaavat luontevasti myös myöhemmin toteutettavaa hakutermien valintaa, sillä tärkeimmät ter-

mit löytyvät yleensä tutkimuskysymyksistä. Liian epätarkoilla tutkimuskysymyksillä tutkimuk-

sen suuntaaminen ja myöhempien vaiheiden, kuten tietokantojen ja hakusanojen valitseminen 

on haastavaa. [39 s. 20-29] 

Toisessa vaiheessa valitaan tietokannat, joihin haku kohdistetaan. Käytettävät tiedon lähteet 

voidaan Finkin mukaan jakaa viiteen kategoriaan: 1. verkossa oleviin julkisiin bibliografisiin- 

ja artikkelitietokantoihin, kuten Scopus, 2. yksityisiin bibliografisiin tietokantoihin, 3. erikois-

tuneisiin tietokantoihin, 4. manuaaliseen tutkimusta käsittelevien artikkeleiden etsintään ja 5. 

asiantuntijan ohjaukseen. Näistä tärkeimpänä voidaan pitää julkisia verkossa toimivia tietokan-

toja, joihin koko tiedeyhteisöllä on pääsy. [39 s. 16-17] 
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Kolmannessa vaiheessa valitaan hakutermit. Nämä ovat sanoja ja lauseita, jolla pyritään saa-

maan osuvia tuloksia. Hakutermien tulee pohjautua tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Kuten 

aiemmin on todettu, hyvin määritellyt tutkimuskysymykset ohjaavat myös hakusanojen valin-

taa. Hyvässä tapauksessa tutkimuskysymyksistä voidaan tunnistaa nämä ”avainsanat”. Tunnis-

tettuja avainsanoja yhdistetään Boolen operaattoreilla, kuten ”AND”, jolloin tuloksista tulee 

löytyä operaattorin yhdistämät hakusanat ja ”OR”, jolla voidaan hyväksyä tunnistetut rinnak-

kaiset termit tai synonyymit tulosten joukossa. Löytyvä aineisto riippuu täysin valittavista tie-

tokannoista sekä käytettävistä hakutermistä. Siten tämän vaiheen merkitystä ei tule väheksyä ja 

onkin monesti yllättävän aikaa vievää. [39 s. 21-32] 

Neljännessä vaiheessa valitaan käytännön seulat. Koska hakutuloksissa on aina runsaasti myös 

epäoleellisia tuloksia, tulee sieltä kyetä valikoimaan tutkimuksen kannalta relevantit tulokset. 

Tulosten ja kirjallisuuden perusteella laaditaan hyväksymis- ja poissulkukriteerit, joilla tuloksia 

seulotaan. [39 s. 5] Näitä kriteereitä ovat esimerkiksi julkaisun kieli, julkaisija, kirjoittaja(t), 

julkaisuajankohta ja tutkimuksen rahoittaja [39 s. 59-60]. 

Viidennessä vaiheessa valitaan metodologinen seula. Tällä tarkoitetaan kriteereitä, joilla var-

mistetaan aineistoon valittavien julkaisujen tieteellinen laatu ja tieteellisen tutkimuksen katta-

vuuden riittävyys. [39 s. 5] Metodologisen seulan tarkoituksena on, että luettavaksi valikoituvat 

vain valikoidut ja perustellut vaatimukset täyttävät tutkimukset. Vain valikoimalla aineistoksi 

nämä vaatimukset täyttäviä tutkimuksia, voidaan varmistaa myös kirjallisuuskatsauksen laatu. 

Seulonnan tukena voidaan käyttää kysymyksiä kuten: onko tutkimussuunnitelma pätevä? 

Ovatko tutkimuksessa käytetyt tietolähteet päteviä? Ovatko tutkimusmenetelmät oikein valit-

tuja ja toimivia? Ovatko tulokset merkityksellisiä? [39 s. 62-63]  

Kuudennessa vaiheessa toteutetaan itse katsaus. Luotettava ja pätevä tieteellinen tutkimus vaatii 

standardoitua tapaa, jolla tietoa haetaan artikkeleista, tutkimuksen ja valintojen pilotointia en-

nen varsinaista tutkimusta sekä jatkuvaa tutkimuksen laadun tarkastelua. [39 s. 5] Tässä vai-

heessa aiemmin valittujen hakuehtojen ja seulontakriteereiden perusteella kerätään tutkimuksen 

aineisto. Tutkimusaineisto luokitellaan ja siitä selvitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin 

aiemman suunnitelman mukaisesti. [39 s. 160-187] 

Viimeisessä, seitsemännessä vaiheessa tulokset koostetaan. Tässä vaiheessa raportoidaan tutki-

muksen löydökset ja arvioidaan tutkimuksen laatua. Esiin tuodaan myös vastaukset tutkimus-

kysymyksiin ja esitetään näyttö vastausten takana. Tulosten raportoinnilla on neljä tarkoitusta: 
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1. kuvaillaan tutkimusaiheen nykytila, 2. todistetaan jatkotutkimuksen tarve ja merkitykselli-

syys, 3. selitetään tutkimuksen löydökset ja 4. kuvataan tutkimuksen laatua. [39 s. 194-196] 

Tutkimuksen tulokset voidaan esittää joko kuvailevana katsauksena tai meta-analyysinä [39 s. 

234]. 

Maanpuolustuskorkeakoululle ja varsinkin sotatekniikan laitokselle tehtyjä julkisia opinnäyte-

töitä, joissa käytetään systemaattista kirjallisuuskatsausta tutkimusmenetelmänä, on löydettä-

vissä verrattain vähän. Tätä saattaa selittää se, että julkiset opinnäytetyöt edustavat vähemmis-

töä sotatekniikan laitokselle laadituista opinnäytetöistä. Systemaattista kirjallisuuskatsausta on 

käytetty esimerkiksi Markus Vertasen YE-kurssin diplomityössä, ”Elinjaksokustannuslasken-

nan konfliktit elinjaksomallin kontekstissa”. Vertanen käyttää systemaattista kirjallisuuskat-

sausta selvittäessään agenttiteorioita konfliktien selittäjänä. Tutkimuksessaan Vertanen käyttää 

tutkimusmenetelmänä Salmisen esittelemää, Finkin-malliin pohjautuvaa mallia. Vertasen ai-

neisto koostuu 35:stä artikkelista, joiden hakemiseen on käytetty Google Scholar, IEEE Ex-

plore, JSTOR, Taylor & Francis Strategic ja Defence & Security Studies tietokantoja. [40]  

4.2. Tutkimuksen toteuttaminen 

Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä vaiheessa, teorialukujen 2 ja 3 pohjalta, laadittiin tutki-

muskysymykset, joihin kirjallisuuskatsauksella etsittiin vastauksia. Näiksi kysymyksiksi muo-

dostuivat tutkimuksen päätutkimuskysymys: ”Millaisia ovat siviililogistiikassa käytetyt logis-

tiikan päätöksenteon tuen menetelmät?” sekä alakysymykset: ”Mitä päätöksiä varten päätök-

senteon tuen menetelmiä on kehitetty?” ja ” Mitä menetelmiä käytetään minkäkin päätöksen 

tekemisen tukena?”.  

Toinen vaihe, tietokantojen valinnaksi, alkoi kartoittamalla Maanpuolustuskorkeakoulun tar-

joamat tietokannat ja niistä löytyvä sisältö, vapaamuotoisilla hakusanoilla. Näitä tietokantoja 

olivat EBSCO Discovery Service, Google Scholar, IEEE, Puolustusvoimien tutkimusrekisteri, 

SAGE ja Scopus. Edellä mainituista tietokannoista päädyttiin lopulta käyttämään vain 

Scopusta, jonka vahvuudeksi nähtiin sen luonne tiivistelmätietokantana ja sen tarjoamien tu-

losten laajuus. Tässä yhteydessä varmistettiin Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kyky 

hankkia maksulliset artikkelit tutkijan käyttöön. Scopuksen valintaa ainoaksi tietokannaksi 

puolsi myös tutkimuksen tekemiseen käytettävissä oleva aika, joka rajoitti lopullisen aineiston 

määrää. Tämän tutkimuksen tietokantojen valintaan tähdännyttä vaihetta tutkimuksessa ei 

voida pitää erityisen strukturoituna. Tämä epäjärjestelmällisyys ei kuitenkaan vaaranna tutki-

muksen luotettavuutta. 
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Hakutermien valinnan voidaan nähdä alkaneen jo tietokantavalinnan yhteydessä. Tietokantojen 

valinnan yhteydessä hakusanoja käytettiin melko vapaasti valiten ja niiden tuloksia tarkasteltiin 

melko pintapuolisesti. Tietokantavalinnan jälkeen alkoi hakusanojen määrittely, joka toteutet-

tiin, toisin kuin edellinen vaihe, järjestelmällisyyttä noudattaen. Hakusanojen pohjana käytettiin 

aiemmissa teorialuvuissa tunnistettuja englanninkielisiä termejä sekä niiden vaihtoehtoisia ter-

mejä. Ennen lopullisen hakulausekkeen muodostumista hakuja kokeiltiin useilla eri lausek-

keilla.  

Hakusanojen valinnan yhteydessä varmistettiin, että tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin. 

Tämä toteutettiin tutkimuskysymysten ja tiedonkeruun pilotoinnilla. Pilotoinnissa toteutettiin 

tiivistelmäperusteinen karsinta tuloksille (n=100). Tämä haku toteutettiin 5.10.2021 ja siinä 

käytettiin hakulauseketta: ”"Supply chain" OR "supply network" OR logistics AND decision 

OR problem AND analysis OR analytics OR "decision support" OR "decision making" OR 

DSS”. Haun yhteydessä tulokset rajattiin englanninkielisiin, ei-lääketieteellisiin artikkeleihin, 

joilla oli vähintään 30 viittausta Scopus tietokannassa. Lääketieteelliset artikkelit päätettiin 

poistaa kokonaisuudessaan, sillä ne edustivat noin 35 %:ia kokonaistuloksista, eivätkä tarkas-

telun perusteella käsitelleet esimerkiksi lääkkeiden toimitusketjuja. Tällöin karsittavien tiivis-

telmien joukossa suurempi osa oli tämän tutkimuksen tarkoituksiin sopivaa. Nämä ehdot täyt-

täviä artikkeleja löytyi yhteensä 969 kappaletta, joista aiemmin mainitut 100 tiivistelmää luet-

tiin aineiston saannin varmistamiseksi. Tässä yhteydessä saanti varmistui 16 %:n suuruiseksi, 

jota pidettiin riittävänä kirjallisuuskatsauksen toteuttamiseksi. Samalla tarkasteltiin hakulause-

ketta uudelleen ja siitä poistettiin termit ”analytics” ja ”DSS”, jotka eivät löytyneet yhdessäkään 

tässä karsinnassa hyväksytystä tiivistelmästä.  

Lopulliseksi hakulausekkeeksi, joka kohdennettiin otsikkoon, tiivistelmään ja avainsanoihin, 

muodostui siten Boolen operaattoreita käyttäen: 

”Supply chain” OR “supply network” OR logistics AND decision OR problem AND analysis 

OR “decision support” OR “decision making” 

Haku kohdennettiin vain otsikkoon, tiivistelmään ja avainsanoihin. Oletuksena pidettiin, että 

tutkimukseen soveltuvissa artikkeleissa hakuehdot täyttyvät jo tiivistelmässä. Toisinpäin aja-

teltuna oletettiin, että mikäli tiivistelmässä nämä ehdot eivät täyty, se ei vastaa tutkimuskysy-

myksiin riittävän laadukkaasti. Hakulausekkeen ensimmäisellä osalla pyrittiin kattamaan kir-

jallisuudessa vaihtelevasti käytetyt termit logistiikka, toimitusketju ja toimitusverkosto. Toi-

sella osalla pyrittiin sitomaan tulokset logistiikan ja toimitusketjujen päätöksiin, joko päätös- 
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tai ongelma-termin alle osuvilla tuloksilla. Näiden termien suhteita keskenään on käsitelty tut-

kimuksen aiemmissa luvuissa. Hakulausekkeen viimeisellä osalla pyrittiin löytämään päätök-

senteon tueksi kehitettyjä menetelmiä termeillä, joita englanninkielisessä lähdekirjallisuudessa 

käytettiin. Ennen lopullista hakua pyydettiin asiantuntijan lausunto hakutermeistä ja tietokan-

noista. Tässä tutkimuksessa tämä tarkoitti tutkielman ohjaajien kanssa käytyä keskustelua vali-

tusta tietokannasta ja hakulausekkeesta. Haku toteutettiin 5.11.2021 ja osumia tällä hakulau-

sekkeella löytyi 81 940 kappaletta.  

Vaiheet neljä ja viisi, eli hakutulosten seulonta, toteutettiin samanaikaisesti. Koko kirjallisuus-

katsauksen aikainen seulonta- ja rajausprosessi on esitetty tunnuslukuineen kuvassa 8. Kuvassa 

on mukailtu PRISMA-julkilausuman raportointipohjaa. PRISMA on pääasiallisesti lääketie-

teellisen tutkimuksen raportointiin kehitetty menetelmä, mutta se on havainnollistava ja sel-

keyttävä tapa kuvata rajausprosessia myös muiden tieteenalojen tutkimuksessa [41]. Haun yh-

teydessä Scopuksen rajaustoimintoja käytettiin seuraavalla tavalla: 

- poistettiin ei-englanninkieliset artikkelit (karsittu 3412 osumaa) 

- rajattiin tulokset vain vertaisarvioituihin artikkeleihin, jolloin esimerkiksi väitöskirjat ja 

konferenssijulkaisut poistettiin (karsittu 18 635 osumaa) 

- poistettiin lääketieteelliset artikkelit (karsittu 30 265 osumaa) 

- rajattiin tulokset aikavälille 1.1.2017 – 5.11.2021 (karsittu 14903 osumaa) 

Muut kuin englanninkieliset artikkelit poistettiin hakutuloksista. Tämän tarkoituksena oli rajata 

aineisto laajimmalle lukijajoukolle suunnattuihin artikkeleihin. Englannin kielen ollessa valta-

kieli tieteellisissä artikkeleissa, sitä käytettiin myös tämän tutkimuksen aineiston kielenä. Myös 

suomenkieliset artikkelit rajattiin aineiston ulkopuolelle. Valinta suunnata katsaus vain ver-

taisarvioituihin artikkeleihin perustui aineiston akateemisen laadun varmistamiselle. Ajallisella 

rajauksella pyrittiin suuntaamaan katsaus viimeisimpiin tutkimuksiin. Aikarajauksen valinnan 

tukemiseksi tarkasteltiin noin viiden vuoden otannan osuutta kaikista Scopuksesta löytyneistä 

hakutuloksista. Tarkastelussa huomattiin tämän ajanjakson kattavan 49,8 % kaikista tutkimuk-

sen hakulausekkeella löytyneistä artikkeleista ja kertymän kasvavan vuosittain noin 15 %:lla.  
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Kuva 8. Aineiston valintaprosessi  

Pilotoinnin yhteydessä tehdyssä karsinnassa artikkelien valintakriteerinä käytettiin 30:nen viit-

tauksen rajaa, perustuen Obermeierin määrittämään rajaan, toimitusketjujen hallintaa tutkivalle 

merkittävälle artikkelille [42]. Silloisen aineiston käsittelyssä havaittiin tulosten merkittävää 

vinoumaa julkaisuvuoden suhteen. Tällä 30:nen viittauksen kriteerillä, silloisen 969:stä artik-

kelista vain 12 oli julkaistu vuonna 2021. Tämän vinouman poistamiseksi päädyttiin varsinai-

seen tutkimukseen ottamaan jokaiselta viideltä julkaisuvuodelta 200 eniten viitattua artikkelia 

sekä kaikki artikkelit, joilla oli vastaava viittausmäärä kuin 200. artikkelilla. Tällä valinnalla 

taattiin julkaisujen tasainen ajallinen kattavuus ja poistettiin viittausten kertymisestä johtuva 

vinouma. Viittausmäärää käytettiin perusteena aineiston rajaamiselle, tarkoituksena ottaa kir-

jallisuuskatsaukseen mukaan laajimman tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikututtavuuden 

omaavat artikkelit. Näillä rajauksilla lopulliseen tiivistelmäkarsintaan valittiin yhteensä 1026 

artikkelia.  

Itse katsaus jakautui tässä tutkimuksessa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa luettiin 

kaikkien hakuehdot täyttävien artikkelien tiivistelmät ja karsittiin niistä pois ne, jotka eivät tii-

vistelmän perusteella vastanneet tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Toisessa vaiheessa 
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nämä hyväksytyt artikkelit luettiin ja luokiteltiin. Tässä vaiheessa myös tutkimuskysymyksiin 

vastaamattomat artikkelit karsittiin pois.  

Aiemmassa vaiheessa toteutetun pilotoinnin perusteella, ensimmäiseen vaiheeseen muodostet-

tiin seuraavat poissulkemiskriteerit: 

- aiemmat kirjallisuuskatsaukset  

- aiempien rajausten jälkeen aineistoon jääneet lääketieteelliset artikkelit  

- tutkimukset, joissa päätöksentekoprosessia tai viitekehystä tutkitaan ilman päätöksen-

teon tuen tutkimista  

- historiakatsaukset 

- artikkelit, joissa tutkitaan päätöksenteon tukea joko ilman liityntää toimitusketjujen hal-

lintaan, tai jossa tällainen liityntä on tuotu esiin vain käytännön esimerkillä 

- optimointimenetelmät ilman päätöksenteon viitekehystä 

- tutkimukset, jotka eivät muutoin tiivistelmän perusteella vastaa tutkimuskysymyksiin. 

Nämä kriteerit todettiin toimiviksi, joskin viimeisen kriteeriin alle päätyi runsas määrä karsit-

tuja artikkeleita. Karsinnassa teollisuuden alaa, jota koskien artikkeli oli laadittu ei huomioitu, 

vaan tavoitteena oli selvittää vastaukset tutkimuskysymyksiin alasta riippumatta. Yleisesti ot-

taen koko tiivistelmäkarsinnan yhdenmukaisen toteutumisen mahdollisti aiemmin toteutettu pi-

lotointi, jonka perusteella kyettiin muodostamaan hyväksymis- ja poissulkukriteerit. Siten sa-

moja kriteereitä kyettiin noudattamaan koko karsintaprosessin ajan ja prosessi pysyi tasalaatui-

sena. 

Ensimmäisen vaiheen karsintaa hankaloitti se tosiasia, että laveasti tulkiten lähes mitä vain tie-

toa tuottavaa tai sitä jäsentelevää menetelmää voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Lopulta 

päätettiin tehdä valinta, ettei päätöksenteon tukeen suhtauduta näin laveasti tulkiten, vaan ai-

neistoksi hyväksyttiin vain artikkelit, joilla pyrittiin päätöksenteon tukemiseen. Näin tutkijan 

tulkinta ja näkemys kyettiin rajaamaan ulos valintaprosessista. Vastakkainen valinta olisi tehnyt 

aineiston karsinnasta huomattavasti vähemmän läpinäkyvää ja yhdenvertaista.  

Katsauksen toteuttamisen ensimmäisessä vaiheessa, tiivistelmän perusteella karsittiin ulos ko-

konaisuudessaan 835 artikkelia. Artikkelien hyväksymisprosentti oli noin 18 %, eikä merkittä-

viä eroja julkiasuvuosien välillä ollut havaittavissa. Katsauksen toisessa vaiheessa varsinainen 

katsaus toteutettiin lukemalla ja luokittelemalla 80 artikkelia. Valintaperusteena näille artikke-

leille pidettiin viittausmäärää. Jokaiselta viideltä vuodelta luettiin 16 eniten viitattua artikkelia. 
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Tämän 191:n aiemmin hyväksytyn artikkelin karsiutuminen 80:een artikkeliin, oli seurausta 

tutkimukseen käytettävästä ajasta.  

Myös katsauksen toisessa vaiheessa pidettiin yllä mahdollisuus artikkelien poissulkemiseen. 

Lopulta vain yksi artikkeli karsittiin ulos tutkimuksesta kokotekstin perusteella. Banaeian et al. 

artikkeli, ”Green supplier selection using fuzzy group decision making methods: A case study 

from the agri-food industry”, käsitteli toimittajan valintaa vihreiden kriteereiden perusteella su-

meassa toimintaympäristössä. Artikkelissa käytettiin kolmea erilaista monikriteerisen päätös-

analyysin menetelmää, TOPSIS, GRA ja VIKOR, ja vertaili niiden suorituskykyä. Artikkelin 

perusteella kaikkien käytettyjen menetelmien todettiin antavan saman paremmuusjärjestyksen 

toimittajavalinnalle, mutta GRA:n olevan vähiten laskentaa vaativa. Tästä syystä se todettiin 

artikkelin case-tarkastelussa parhaiten suoriutuvaksi menetelmäksi. [43] Artikkeli rajattiin ulos 

koska se ei esittänyt mitään uutta menetelmää, tai kehittänyt uusia sovellutuksia vanhoihin, 

vaan tyytyi vertailemaan kolmea aiempaa menetelmää.  

Raportointia varten jokaisesta artikkelista taulukoitiin niiden tutkimuksen kannalta keskeiset 

tiedot. Taulukoitavia ominaisuuksia ohjasivat kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymykset. Ky-

symykseen, mitä päätöksiä varten päätöksenteon tuen menetelmiä on kehitetty, vastaamiseksi 

artikkeleista selvitettiin päätös tai ongelma, jonka tukemiseksi menetelmä on kehitetty.  

Kysymykseen, mitä menetelmiä käytetään minkäkin päätöksen tekemisen tukena, vastaa-

miseksi artikkeleista selvitettiin niissä käytetyt menetelmät, joita käytettiin päätöksentekijän 

tukemiseksi. Nämä ominaisuudet taulukoitiin kahteen sarakkeeseen, nimellisesti yläkategorian, 

esimerkiksi monikriteerinen päätöksenteko ja alakategorian. esimerkiksi AHP, mukaisesti. Tä-

hän kaksiportaiseen luokitteluun päädyttiin menetelmien laajan kirjon vuoksi.  

Tutkimuksen pääkysymykseen, millaisia ovat siviililogistiikassa käytetyt logistiikan päätök-

senteon tuen menetelmät, vastaamiseksi, aiempien ominaisuuksien lisäksi artikkeleista selvitet-

tiin menetelmää ohjannut ajuri. Ajurilla tarkoitetaan arvoa tai vaatimusta, jonka saavutta-

miseksi tai maksimoimiseksi menetelmä on laadittu, esimerkiksi talous, resilienssi. Ajurin kir-

jaaminen, syntyi kahdesta muusta kohdasta poiketen, aineistolähtöisesti, kun artikkeleihin tu-

tustumisen yhteydessä syntyi tarve kuvata käytettyjä menetelmiä myös tämän osalta.  

Raportoinnin tukemiseksi kirjoitettiin jokaisesta artikkelista myös lyhyt sanallinen kuvaelma, 

jossa esimerkiksi kuvattiin menetelmän käyttöä ja kriteerien valintaa. Tämä toimi myös ikään 

kuin tutkijan muistilistana tutkimustulosten raportoinnin aikana. 
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4.3. Aineiston kuvaus 

Aiemmissa alaluvuissa on kuvattu aineiston valintaprosessi sekä kirjallisuuskatsaus tutkimus-

menetelmänä. Tässä alaluvussa esitellään aineiston ominaisuuksia sekä käsitellään aineiston 

luotettavuuteen ja laajuuteen liittyviä seikkoja.  

Aineiston valintaperusteista johtuen, artikkelien ajallinen kattavuus on noin 5 vuotta. Myös ar-

tikkelien vuosikohtainen ilmaantuvuus on artikkelien valintakriteereistä johtuen yhdenmukai-

nen, 16 artikkelia jokaiselta viideltä vuodelta. Ajanjakson valintaperusteet on esitelty aiemmin 

ja siksi tässä kohtaa voidaan todeta aineiston ajallisen kattavuuden olevan nykytilan kartoituk-

seen sopiva. 

Läpi prosessin, yhtenä valinta- ja arviointiperusteena käytettiin artikkelien saamaa viittausmää-

rää. Ehkä hieman epätyypillisesti, viittausmäärää käytettiin vuosikohtaisena arviointiperus-

teena. Siten kyettiin myös katsauksen viimeisiltä vuosilta saamaan aiempia vuosia vastaava ar-

tikkelimäärä lopulliseen katsaukseen. Huomioitavaa on se, että tuoreimpien artikkelien osalta 

yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta ei voida arvioida yhtä suoraviivaisesti kuin van-

hempien artikkelien osalta Vuoden otannalla, myös artikkelin julkaisuajankohta vuoden sisällä 

vaikuttaa merkittävästi viittausten kertymään. Taulukossa 3 on esitelty tutkimukseen vali-

koidun aineiston viittausmäärät, niiden vaihteluväli, keskiarvo ja mediaani. Taulukon perus-

teella voidaan todeta, että aiemmin mainitun Obermeierin ”iron law’n” 30:nen viittauksen 

määrä merkittäville artikkeleille [42] täyttyy 65:n artikkelin osalta ja vain 15 artikkelia, joiden 

julkaisuvuodet ovat 2020 ja 2021, eivät täytä kyseistä rajaa.  Kuten aiemmin korostettu, huo-

mioitavaa on viittausten kertymä julkaisusta kuluneen ajan suhteen. Siten aineistoa voidaan pi-

tää laadukkaana ja koostuvan tieteellisesti merkittävistä artikkeleista. Samalla on todettava 

myös, ettei kaikkia tällä kriteerillä merkittäviä artikkeleita kyetty ottamaan osaksi aineistoa. 

Tämän on saattanut vaikuttaa myös tutkimuksen lopputuloksiin.  

Taulukko 3. Viittausmäärät artikkelien ilmestymisvuoden mukaan 

Vuosi Vaihteluväli Keskiarvo Mediaani 

2017 75-354 118 82,5 

2018 63-219 105 97,5 

2019 60-110 81 75 

2020 29-74 41 36 

2021 11-34 18 14,5 

2017-21 11-354 73 68,5 
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Viittausmäärän ohella toinen tapa, jolla tässä tutkimuksessa käytettävän aineiston laatua on ar-

vioitu, on lähteiden laadun ja luotettavuuden arviointi. Taulukossa 4 on lueteltu sekä lehdet, 

joissa tämän kirjallisuuskatsauksen aineisto on julkaistu, että lehtikohtainen artikkelien julkai-

sumäärä. Katsauksessa kolme eniten artikkeleja julkaissutta lehteä edustavat 40 %:ia katsauk-

sen artikkeleista ja siten niitä voidaan pitää tutkimuksen keskeisimpinä lähteinä.  

Taulukko 4. Lehdet, joissa artikkelit julkaistu. 

Lehti Lukumäärä 

Journal Of Cleaner Production 20 

Computers And Industrial Engineering 7 

International Journal Of Production Economics 5 

Expert Systems With Applications, Information Sciences, Transportation Research Part C Emerging 

Technologies 
3 

Applied Soft Computing, Computers And Operations Research, Environmental Science And Pollution 
Research, European Journal Of Operational Research, International Journal Of Production Research, 

International Journal Of Systems Science Operations And Logistics, Soft Computing, Symmetry 

2 

Annals Of Operations Research, Applied Mathematical Modelling, Applied Soft Computing Journal, Deci-

sion Making Applications In Management And Engineering, Design Automation For Embedded Systems, 
IEEE Transactions On Cybernetics, IEEE Transactions On Engineering Management, International Jour-
nal Of Fuzzy Systems, International Journal Of Information Management, International Journal Of Logis-

tics Research And Applications, International Transactions In Operational Research, Journal Of Ambient 
Intelligence And Humanized Computing, Journal Of Manufacturing Systems, Management Decision, 
Mathematics, Neural Computing And Applications, Omega United Kingdom, RAIRO Operations Re-

search, Resources Policy, Science Of The Total Environment, Sustainable Development, Technological 
And Economic Development Of Economy, Transportation Research Part E Logistics And Transportation 

Review 

1 

 

Journal of Cleaner Production on Elsevierin kustantama, puhtaamman tuotannon ja kestävän 

kehityksen tutkimukseen ja käytänteisiin keskittyvä vertaisarvioitu, tieteellinen aikakausilehti. 

Lehti ilmoittaa julkaisutoimintansa tavoitteena olevan yhteiskuntien kestäväksi kehittymisen 

auttaminen. Lehden vaikuttavuuskerroin (Impact Factor, IF) vuonna 2020 oli 9,297. [45] Vai-

kuttavuuskerroin kuvaa kaikkien kyseisessä lehdessä julkaistujen artikkelien saamaa keskimää-

räistä viittausmäärää. Lukua käytetään yleisesti kuvaamaan tieteellisten lehtien laatua ja ylei-

sesti voidaan sanoa IF-arvon 10 olevan monella alalla erinomainen ja arvon 3, vielä hyvä. IF-

arvo ei tietysti itsessään kerro yksittäisen artikkelin laadusta, vaan tarjoaa vain yhden mittarin 

lehden laadun arviointiin. [44]  

Toinen keino arvioida julkaisun laatua on tarkastella, miten se suhtautuu muihin alansa lehtiin. 

Journal of Cleaner Production on Scopuksen julkaiseman listauksen perusteella kategoriaan 

”Business, Management and Accounting” kuuluvan alakategorian “Strategy and Management” 

sisällä seitsemänneksi viitatuin lehti, yhteensä 440:stä. Scopus käyttää tässä luokittelussa omaa 

CiteScoreaan, joka on IF:n kaltainen arvo, jota käytetään kuvaamaan lähteen laatua keskimää-
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räisen viittausmäärän perusteella. Nämä luokittelutavat eroavat keskenään lähinnä laskuta-

vassa. [45] Tämän perusteella lehden voidaan todeta olevan erittäin laadukas lähde, joka on 

myös tieteellisessä yhteisössä arvostettu.  

Computers and Industrial Engineering on Elsevierin kustantama, vertaisarvioitu tieteellinen ai-

kakausilehti, joka keskittyy teollisten teknologioiden ja niihin liittyvien ongelmien tietokone-

pohjaisiin ratkaisuihin sekä niiden sovelluksiin. Lehden IF-arvo vuodelta 2020 on 5,431. 

Scopuksen listauksessa lehti on pääkategorian ”Engineering” alaisen ”General Engineering” 

kategorian 15. viitatuin lehti, yhteensä 297:stä lehdestä [45]. Myös tätä lehteä voidaan pitää 

tieteellisesti laadukkaana lähteenä. 

Myös International Journal of Production Economics on Elsevierin kustantama tieteellinen ai-

kakausilehti. Lehti julkaisee koko tuotannon aktiviteettien ketjua koskevia artikkeleita, alkaen 

tutkimuksesta ja suunnittelusta, aina jakeluun asti. Lehden IF-arvo vuodelta 2020 on 7,885. [45] 

Scopuksen listauksessa lehti on pääkategorian ”Decision Sciences” alaisen ”Management 

Science and Operations Research” kategorian viitatuin lehti, yhteensä 166:sta lehdestä [45]. 

Myös tämä lehti on tieteellisessä yhteisössä arvostettu, ja jopa erään määritelmän mukaan joh-

tava lehti omalla alallaan. Siten sitä voidaan pitää tieteellisesti erittäin laadukkaana lähteenä. 

Yllä esiteltyjen, katsauksessa eniten käytettyjen lehtien lisäksi, myös muiden katsauksessa käy-

tettyjen lehtien laatua voidaan arvioida hyväksi. Lehtiä, joiden vaikuttavuuskerroin vuodelta 

2020 on alle 3, valikoitui mukaan vain 3 kappaletta (Symmetry IF=2,713, Mathemathics IF= 

2,258 ja RAIRO Operations Research IF=1,393), eli yhteensä 4 artikkelia. Kuten aiemmin to-

dettua, IF-arvo ei takaa yksittäisen artikkelin laatua ja myös heikomman IF-arvon lehdessä voi-

daan julkaista laajasti viittauksia kerääviä artikkeleita, eikä siten ollen niiden poissulkemista 

voida pitää järkevänä. 

4.4. Tulokset  

4.4.1. Menetelmät päätösten suhteen 

Lähes kaikki menetelmät, joita tutkimuksen aineistossa käytettiin, voidaan jakaa monikriteeri-

sen päätösanalyysin sekä matemaattisen mallinnuksen ja optimoinnin menetelmiin. Tätä jaot-

telua on käytetty tässä tutkimuksessa, vaikka monitavoitteiset optimointitehtävät ovat tarkal-

leen ottaen monikriteerisen päätösanalyysin alaluokka. Näitä menetelmiä käsitellään tässä ala-

luvussa sitoen ne päätöksiin, joiden tukena niitä on käytetty. Ensimmäisenä esitellään menetel-

mät, joissa on käytetty monikriteerisen päätösanalyysin menetelmiä. Tämän jälkeen on esitelty 
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ne menetelmät, joissa pääosassa ovat olleet matemaattisen mallinnuksen ja optimoinnin mene-

telmät. Käsiteltäviä menetelmiä ei niiden kirjon laajuuden vuoksi avata tässä luvussa, vaan lu-

kija löytää yksityiskohtaiset menetelmäkuvaukset viitatuista artikkeleista. Tämän alaluvun tu-

lokset ovat koostettuna ”Johtopäätökset”-luvussa taulukkoon 6. 

Toimittajan valinta oli eniten tutkittu yksittäinen päätös tutkimusaineistossa. Sitä käsiteltiin 

32:ssa artikkelissa, jonka lisäksi sitä käsiteltiin viidessä artikkelissa yhdessä tilausten allokoin-

nin kanssa. Siten toimittajan valintaa käsiteltiin yhteensä 37:ssä artikkelissa. Toimittajan valin-

nan tukena käytettiin, yhtä lukuun ottamatta kaikissa artikkeleissa, monikriteerisen päätösana-

lyysin menetelmiä. Tämä yksittäinen poikkeus oli Cavalcante et al. artikkeli ”A supervised ma-

chine learning approach to data-driven simulation of resilient supplier selection in digital man-

ufacturing”. Tässä artikkelissa tuetulla koneoppimisella kehitettävä, dataohjautuva päätöksen-

teon tukijärjestelmä käyttää k:n lähimmän naapurin algoritmia sekä logistista regressiota re-

silientin toimittajan valitsemiseksi. Menetelmän tavoitteena on valita oikea-aikaisesti toimitta-

jien joukosta se, joka kykenee toimittamaan toimituksen ajoissa. Artikkeli käsittelee myös di-

gitaalisen kaksosen käyttämistä toimitusketjun simuloinnissa. [46] 

Valtaosassa toimittajan valintaan tähtäävissä artikkeleissa käytettiin monikriteerisen päätösana-

lyysin menetelmiä. Menetelmien joukossa oli sekä perinteisiä monikriteerisen päätösanalyysin 

menetelmiä, kuten AHP [esim. 47; 48] ja ANP [esim. 49; 50] että myös uusia menetelmiä, kuten 

CoCoSo [51] ja best-worst -menetelmä (BWM) [esim. 52; 53]. Toimittajan valintaa käsittele-

vissä artikkeleissa esiintyi yhteensä 31 erilaista menetelmää, joskin monessa käytettiin päätök-

senteon tukena useampaa menetelmää, joko tulosten vertailun mahdollistamiseksi tai päätök-

senteon vaiheiden erittelemiseksi. Eniten käytetyt menetelmät olivat TOPSIS (10 artikkelissa), 

BWM (7), AHP (6) ja VIKOR (5). 

Suurimmassa osassa artikkeleja käytettiin useamman menetelmän yhdistelmää. Tyypillisesti 

päätöstehtävä jaettiin menetelmien suhteen kahteen vaiheeseen: kriteeripainojen määrittämi-

seen ja vaihtoehtojen vertailuun. Lisäksi artikkeleissa käytettiin kriteerien määrittämiseen kahta 

menetelmää, kirjallisuuskatsausta ja asiantuntijahaastatteluja. Pääosassa artikkeleja kriteerit 

määritettiin aiempaan tutkimukseen, tai kirjallisuuteen perustuvalla kirjallisuuskatsauksella 

[esim. 52; 53; 54]. Toinen vaihtoehto oli, että päätöksentekijä tai päätöksentekijän asettama 

asiantuntijaryhmä määritti kriteerit [esim. 55; 56; 57]. Kriteerien painotus vaihteli artikkelikoh-

taisesti eri ajureiden mukaan. Kuten seuraavassa alaluvussa tarkemmin käsitellään, toimittajan 

valinnassa painottuivat kestävyys [esim. 58; 59] ja ekologisuus [esim. 48; 60] huomattavan 

usein.  
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Kriteeripainojen määrittämiseen käytettiin eniten AHP:a [esim. 55; 61] sekä BWM:ää [esim. 

62; 63]. Molemmissa menetelmissä kriteereitä verrataan keskenään. AHP:ssa vertailu toteute-

taan parivertailuna, jossa jokaista kriteeriä verrataan keskenään. BWM:ssä tunnistetaan paras 

sekä huonoin kriteeri, joihin kaikkia muita kriteereitä verrataan. BWM:n eduksi AHP:iin ver-

rattuna nähtiin kevyempi prosessi, varsinkin tapauksissa, joissa kriteereitä on paljon. Lisäksi 

menetelmän etuna nähtiin tulosten parempi yhdenmukaisuus. BWM käytön yleisyyttä saattaa 

selittää menetelmän tuoreus. Menetelmä on esitelty vuonna 2015 [63], joten sen käyttökohtei-

den tutkimuksessa on paljon aukkoja, joita perinteisemmillä menetelmillä ei ole.  

Muita keskeisiä menetelmiä olivat ANP [esim. 49; 50] ja DEMATEL [esim. 58; 64]. ANP on 

AHP:n kaltainen menetelmä, mutta se huomioi kriteereiden keskinäisiä suhteita AHP:ia parem-

min. DEMATEL taas on menetelmä, jolla asiantuntijoiden mielipiteitä voidaan käyttää kritee-

ripainojen laskemiseen päätösmatriisin kautta. Kriteeripainojen määrittämiseen käytettiin myös 

Simos-proseduuria [65], Dengin entropiaa [66] sekä preference programming -menetelmää 

[67].  

Monikriteerisen päätösanalyysin keskeinen vaihe on vaihtoehtojen arvioiminen tai vertailu va-

littujen kriteerien suhteen. Selvästi eniten käytetty menetelmä vaihtoehtojen arviointiin oli 

TOPSIS [esim. 48; 53]. TOPSIS-menetelmässä muodostetaan ideaali ja vähiten ideaali ratkaisu. 

Menetelmässä paras vaihtoehto on se, jonka etäisyys ideaaliin ratkaisuun on lyhyin ja vähiten 

ideaaliin pisin. [53] Toiseksi suosituin menetelmä oli VIKOR [esim. 55; 66]. Myös VIKOR-

menetelmässä vaihtoehtoja verrataan kriteerikohtaisiin ideaaliratkaisuihin ja pyritään löytä-

mään optimaalinen kompromissi mahdollisesti ristiriitaisista kriteereistä huolimatta [66]. Muut 

menetelmät, joita aineiston artikkeleissa käytettiin, olivat WASPAS [48; 57] ja TODIM [60; 

68], joita molempia käytettiin kahdessa artikkelissa sekä DEMATEL [69], MABAC [48], GRA 

[62], PROMETHEE [65], ELECTRE-II [50], MARCOS [70] AQM [71], COPRAS-G [59], 

MOORA [57], CoCoSo [51] ja EDAS [64], joista jokaista käytettiin yhdessä artikkelissa.  

Sekä kriteeripainojen määrittämisessä että vaihtoehtojen vertailussa, käytettiin lähes kaikissa 

tutkimusaineiston artikkeleissa jotakin menetelmää huomioimaan arviontiin liittyvää epävar-

muutta. Tällä epävarmuudella tarkoitetaan, että arvioijat eivät käsitä samalla tavalla esimerkiksi 

sanallisia arvioita, eivätkä muutenkaan käytä arviointiasteikkoa keskenään yhdenmukaisesti. 

Tätä ilmiötä on kuvattu tarkemmin luvussa 3. Ilmiöstä johtuvan epävarmuuden huomioimiseksi 

on käytetty yleisimmin sumean logiikan sovelluksia, kuten sumeiden joukkojen teoriaa [esim. 

61; 72]. Sumean logiikan menetelmissä on aineiston perusteella huomioitava myös niihin liit-
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tyvä arvojen täsmentämismenetelmä, jotta tietokatoa ei pääse tapahtumaan arvoja käännettä-

essä. Muita menetelmiä, joilla arviontien epätarkkuuden vaikutusta pyrittiin vähentämään, oli-

vat harmaan systeemiteorian sovellukset [esim. 49; 70]. 

Kolme artikkelia poikkesivat menetelmiltään yllä esitellyistä. Jain et al. artikkeli ” Sustainable 

supplier selection under must-be criteria through Fuzzy inference system”, jossa tuotekehitte-

lyssä käytettyä Kano-mallia käytettiin niin kutsuttujen ”must-be-kriteerien” tunnistamiseksi. 

Tämän jälkeen toimittajavaihtoehtoja arvioidaan FIS-menetelmällä SPI-indeksin (Sustaina-

bility Performance Index) määrittämiseksi. Tätä SPI-indeksiä käytetään toimittajien keskinäi-

seen vertailuun. [72] Toinen menetelmiltään selvästi aiemmista eroava artikkeli oli Rabbani et 

al. ” Sustainable supplier selection by a new decision model based on interval-valued fuzzy sets 

and possibilistic statistical reference point systems under uncertainty”. Tässä menetelmässä kri-

teeripainot määritettiin intervallipohjaisen sumean joukkojen teorian avulla. Vaihtoehtojen ver-

tailu toteutettiin vertaamalla niitä positiiviseen ja negatiiviseen ideaalivaihtoehtoon, jotka mää-

riteltiin tilastolliseen vertailuun perustuen, päätösmatriisia käyttäen. [73] Kolmas menetelmä-

ltään eroava artikkeli oli Zeng et al. “A multi-criteria sustainable supplier selection framework 

based on neutrosophic fuzzy data and entropy weighting”. Tässä artikkelissa yhdistettin neut-

rosofisten joukkojen teoria, jossa epävarmuutta huomioidaan arvioiden totuus- ja vääryysarvoa 

arvioimalla, sumean joukkojen teoriaan. Zeng et al. artikkelissa kriteeripainot määriteltiin asi-

antuntijoiden arvioiden pohjalta, Shannonin entropiaa hyödyntäen. Myös tässä menetelmässä 

arvioiden pohjalta laadittiin positiivinen ja negatiivinen ideaali ratkaisu, joihin vaihtoehtoja ver-

rattiin. [74] 

Toimittajan valinnan ja tilausten allokoinnin yhdistettyyn päätöksentekoon käytettiin kai-

kissa tapauksissa matemaattisen mallinnuksen ja optimoinnin menetelmiä, joko itsenäisesti [75] 

tai yhdessä monikriteerisen päätösanalyysin menetelmien kanssa [76; 77; 78; 79]. Hosseini et 

al. artikkelissa ”Resilient supplier selection and optimal order allocation under disruption risks” 

käytetään kaksitavoitteista MILP-mallia (BOMILP), jonka tavoitteena on maksimoida toimit-

tajien maantieteellinen hajautus ja minimoida kokonaiskustannukset. BOMILP-mallin ratkai-

suun käytetään ε-rajoitusmenetelmää, jonka avulla monitavoitteinen optimointitehtävä voidaan 

muokata yhden tavoitteen ongelmaksi. Tässä menetelmässä toimittajavalinta tehdään aiemmin 

hyväksyttyjen toimittajakandidaattien välillä BOMILP-mallin tukemana. [75] 

Artikkelit, joissa käytettiin sekä monikriteerisen päätösanalyysin menetelmiä että matemaatti-

sen mallinnuksen ja optimoinnin menetelmiä, jakautuivat selkeästi kahteen vaiheeseen. Ensim-

mäisessä vaiheessa valittiin toimittajat monikriteerisen päätösanalyysin menetelmiä käyttäen ja 
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toisessa vaiheessa käytettiin matemaattisen mallinnuksen ja optimoinnin menetelmiä tilausten 

allokointiin. Kolmessa neljästä tällaisesta menetelmästä käytetään DEMATEL:ia [76; 77; 79] 

ja kahdessa käytetään AHP:ia [78; 79] kriteeripainojen määrittämiseen. Kahdessa menetel-

mässä toimittajia arvioidaan TOPSIS:a [78; 79], yhdessä ANP:ia [77] ja yhdessä Taguchin kus-

tannusfunktiota käyttäen [76]. Kaikissa näissä artikkeleissa päätöksentekijöiden epävarmuutta 

on huomioitu sumean logiikan sovelluksin. Tilausten allokointi ratkaistiin matemaattisen mal-

linnuksen menetelmin. Kolmessa artikkelissa monitavoitteisella MILP-mallilla [76; 77; 79] ja 

yhdessä sumean monitavoitteisen optimointimallin avulla [78]. Viimeisimmässä artikkelissa 

FMOO-malli ratkaistaan samanaikaisesti ε-rajoitusmenetelmää ja ”LP-metrics” menetelmää 

käyttäen. Näistä parempi valitaan TOPSIS menetelmää käyttäen [78]. Kolmessa artikkelissa 

optimointitehtävä ratkaistiin käyttämällä GAMS-sovelluksen CPLEX-ratkaisinta [76; 77; 79]. 

Optimointitehtävien keskeisin tavoite oli kustannusten minimointi, joka esiintyi kaikissa vii-

dessä artikkelissa. 

Kolmannen osapuolen logistiikan palveluntarjoajan (3PLP) valintaa tuettiin jokaisessa sitä 

käsittelevässä artikkelissa monikriteerisen päätösanalyysin menetelmillä. Aineiston artikke-

leista viisi [80; 81; 82; 83; 84] käsittelivät 3PLP-valintaa perinteisestä näkökulmasta. Neljä ar-

tikkelia [85; 86; 87; 88] käsittelivät palautuslogistiikan ulkoistamista kolmannen osapuolen pa-

lautuslogistiikan palveluntarjoajalle (3PRLP). 

Myös 3PLP-valintaa käsittelevistä artikkeleista pääosa jakaa menetelmän kahteen erillisiä me-

netelmiä käyttävään vaiheeseen. Poikkeuksen tekevät Yazdani et al. artikkeli ”A combined 

compromise solution (CoCoSo) method for multi-criteria decision-making problems” [81] ja 

Chen et al. artikkeli “Third-party reverse logistics provider selection: A computational semantic 

analysis-based multi-perspective multi-attribute decision-making approach” [88]. Yazdani et 

al. artikkelissa kehitetään uusi monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä, CoCoSo [81], jota 

sittemmin on käytetty myös muissa tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvissa artikkeleissa [51]. 

Chen et al. artikkelissa käytetään laskennallista merkitysanalyysia (CSA) vaihtoehtojen mo-

nikriteeriseen vertailuun, asiantuntijoiden arviointeihin perustuen [88]. 

Kriteerit on kaikissa artikkeleissa määritelty aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen suuntau-

tuvalla kirjallisuuskatsauksella. Sen tukena on usein käytetty asiantuntijoiden haastattelua tai 

kyselyä [esim. 82; 88]. Kriteeripainojen määrittelyssä on yleisimmin käytetty AHP:a [82; 87] 

ja BWM:a [80; 84]. Muut menetelmät, joilla kriteeripainoja määriteltiin, olivat PAO [83], CRI-

TIC [85] ja SWARA [86]. PAO-menetelmässä asiantuntijat laittavat kriteerit tärkeysjärjestyk-

seen, jonka avulla niille lasketaan painokertoimet [83]. CRITIC taas hyödyntää asiantuntija-
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arvioiden keskijakaumaa ja korrelaatiokerrointa kriteeripainojen määrittämisessä [85]. 

SWARA-menetelmä on ikään kuin yhdistelmä BWM-menetelmää ja lineaarista optimointia, 

jossa asiantuntijat arvioivat kaikkia kriteereitä parhaaksi ja huonoimmaksi tunnistettuihin kri-

teereihin. [86] 

Vaihtoehtojen vertailussa käytettiin jo aiemmin toimittajavalinnan yhteydessä käsiteltyjä me-

netelmiä VIKOR [82], MABAC [80], WASPAS [80], EDAS [85], COPRAS [86] ja MOORA 

[87]. Näiden menetelmien lisäksi käytettiin MOORA-menetelmästä jatkokehitettyä MULTI-

MOORA-menetelmää [84]. Myös 3PLP- ja 3PRLP-valintaan liittyvässä päätöksenteossa, arvi-

oiden epävarmuutta huomioitiin sumean logiikan [esim. 82; 86], karkeiden lukujen [80] ja har-

maan systeemiteorian [81; 87] sovelluksin.  

Ajoneuvon hankintaa käsiteltiin yhdessä artikkelissa. Stevicl et al. artikkelissa ”The selection 

of wagons for the internal transport of a logistics company: A novel approach based on rough 

BWM and rough SAW methods”, kehitettiin menetelmä kuljetusvälineen valinnasta tehtaan 

sisäisiin materiaalikuljetuksiin. Artikkelissa asiantuntijoiden määrittelemät kriteerit saivat kri-

teeripainonsa BWM-menetelmällä. Vaihtoehtojen vertailu toteutettiin SAW-menetelmää käyt-

täen. SAW-menetelmässä vaihtoehdot arvioidaan kriteerikohtaisesti ja ne saavat kriteeripai-

noittain painotetun summan, jonka mukaan suositeltava vaihtoehto valitaan. Stevic et al. artik-

kelissa sekä kriteeripainojen että vaihtoehtojen arvioinnin osana, arviointeihin liittyvää epävar-

muutta huomioitiin karkeiden lukujen (engl. rough number) avulla. [89]  

Toimitusketjun rakennetta käsittelevät päätökset olivat toimittajavalinnan jälkeen eniten kä-

sitelty päätöskokonaisuus tämän tutkimuksen aineistossa. Näitä päätöksiä käsiteltiin yhteensä 

17:ssa artikkelissa. Aineiston luokittelussa toimitusketjujen rakennetta käsittelevään kategori-

aan luokiteltiin artikkelit, joissa käsiteltiin koko toimitusketjun rakennetta. Myös artikkelit, 

joissa käsiteltiin toimipaikkojen, kuten varastojen, tuotantolaitosten ja jakelukeskusten sijain-

tia, yhdessä muun muassa tilausten allokoinnin ja materiaalivirtojen ohjauksen kanssa, luoki-

teltiin tähän kategoriaan. Tätä luokittelua käytettiin myös siinä tapauksessa, että artikkelin kir-

joittajat eivät termiä itse olisi käyttäneet [esim. 90]. Keskeisimmät päätökset, joita aineistossa 

esitellyillä menetelmillä tuettiin, olivat laitosten sijaintia ja määrää, eri tasojen varastojen va-

rastointimääriä, kuljetusvalintoja laitosten välillä ja tilausten allokointia koskevat päätökset. 

Kaikissa tähän kategoriaan luokitelluissa artikkeleissa näiden päätösten tueksi käytettiin mate-

maattisen mallinnuksen ja optimoinnin menetelmiä. Optimointimenetelmien lisäksi kahdessa 

artikkelissa käytettiin monikriteerisen päätösanalyysin menetelmiä, PROMETHEE [91] ja 

AHP [92], toimittajien arviointiin.  
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Toimitusketjun mallintamiseen on käytetty lähes kaikissa toimitusketjujen rakennetta käsitte-

levissä artikkeleissa MILP-mallia. Aineistossa esitetyt MILP-mallit ovat joko yksi [esim. 90; 

93], kaksi [esim. 94; 95] tai useamman tavoitteen [esim. 96; 97] optimoimiseksi kehitettyjä. 

Ilmaantuvuuden perusteella mallien keskeisimpinä tavoitteina ovat tuoton [esim. 91; 98] ja so-

siaalisten vaikutusten [esim. 97; 99] maksimointi sekä kulujen [esim. 90; 100], päästöjen [esim. 

96; 99] ja energiankulutuksen [esim. 99; 101] minimointi. MILP-mallien lisäksi toimitusketjua 

mallinnettiin yhdessä artikkelissa epälineaarisella MINLP-mallilla, jossa tavoitteena oli kulujen 

minimointi [102]. Myös LP-mallinnuksesta laajennettua FMOO-mallia käytettiin yhdessä ar-

tikkelissa toimitusketjun mallinnukseen. Tämän FMOO-mallin tavoitteena oli kustannusten, 

päästöjen ja läpivientiajan minimointi sekä keskiarvoisen toimitusmäärän maksimointi [103]. 

Toimitusketjujen rakenteeseen liittyvät optimointitehtävät ratkaistiin pääosin heuristisilla tai 

metaheuristisilla algoritmeilla. Myös täsmällisiä menetelmiä, kuten GAMS-ohjelmistoa [93; 

104] käytettiin. Tutkimusaineistossa algoritmeista esiintyivät geneettiset algoritmit (GA) [90; 

102], metaheuristinen NSGA-II [95; 96], simulated annealing (SA) [94] ja Lagrangen relaksaa-

tio -algoritmi [99]. Mallien ratkaisuun käytettiin myös tavoiteohjelmointia [101; 105], ε -rajoi-

tusehto-menetelmää [92; 103] ja Torabi-Hassini-menetelmää [97]. Neljässä artikkelissa esitel-

tiin uusia, aiemmista malleista kehitettyjä hybridimenetelmiä. Näissä hybrideissä käytettiin 

WWO-algoritmin ja geneettisen algoritmin yhdistelmää [106], geneettisen algoritmin ja hiuk-

kasparvioptimoinnein (PSO) yhdistelmää [91], LP-metriikan ja geneettisen algoritmin yhdis-

telmää [98] sekä DE-algoritmin, VNS-algoritmin ja peliteorian yhdistelmää [100]. Tutkimus-

aineiston perusteella hybridimenetelmiä pyritään kehittämään käytettävien ratkaisumenetel-

mien sisältämien virheiden minimoimiseksi ja laskentanopeuden kehittämiseksi.  

Kuljetusten reititystä käsiteltiin seitsemässä artikkelissa. Huomion arvoista oli, että neljässä 

[107; 108; 109; 110] näistä artikkeleista tutkittiin reittioptimointia ajoneuvon ja droonin yhteis-

kuljetuksissa. Ajoneuvon ja droonin yhteistoimintaa käsittelevistä artikkeleista kaksi perustui 

kauppamatkustajan ongelmaan [107; 108] ja kaksi VRP-ongelmaan [109; 110]. Kaikki nämä 

artikkelit tutkivat ajoneuvon ja droonin yhdistämistä niin sanotun viimeisen mailin kuljetuksen 

toteuttamisessa. Kaikissa edellä mainituissa artikkeleissa reititysongelma on mallinnettu MILP-

mallilla, jossa tavoitteena on toimitusten kohdistaminen, sekä ajoneuvolle että droonille ja näi-

den toimitusreittien optimointi. Kaikissa artikkeleissa drooni kulki ajoneuvon kyydissä, kunnes 

lähti suorittamaan kuljetusta. Jokaisessa näistä malleista droonin kuljetuskapasiteetti oli rajoi-

tettu yhteen kuljetukseen kerrallaan, jonka jälkeen droonin tuli saapua ajoneuvon luo jonkin 

seuraavan asiakkaan luona. Optimointitehtävän tavoitteena kaikissa artikkeleissa oli toimitus-

ajan ja kustannusten minimoiminen. 
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Optimointitehtävän ratkaisuun käytettiin kahdessa ajoneuvon ja droonin yhteistoimintaa käsit-

televässä artikkelissa metaheuristista algoritmeja, GRASP [108] ja ALNS [110]. Kahdessa 

muussa tällaisessa artikkelissa kehitettiin oma menetelmä optimointitehtävän ratkaisemiseksi. 

Moshref-Javani et al. artikkelissa “A truck and drones model for last-mile delivery: A mathe-

matical model and heuristic approach” kehitettiin ALNS-algoritmiin pohjautuva “Truck and 

Drone Routing Algorithm” (TDRA). TDRA hyödyntää myös SA-menetelmää ja Boltzmannin 

todennäköisyysfunktiota optimointitehtävän ratkaisussa. [109] Yurek et al. artikkelissa “A de-

composition-based iterative optimization algorithm for traveling salesman problem with 

drone”, optimointitehtävän ratkaisuun kehitettiin kaksiportainen iteratiivinen algoritmi. Mene-

telmän ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan asiakkaiden jako kuljetusvälineiden kesken sekä 

ajoneuvon reitti ja toisessa vaiheessa droonin reitti. Menetelmän rajoitteena on oletus symmet-

risistä reiteistä, eli reitin oletetaan olevan yhtä pitkä molempiin suuntiin kuljettaessa. Tämä ole-

tus tekemällä, menetelmässä on tehty kompromissi, jotta laskenta-aika saadaan puolitettua. Si-

ten menetelmä ei sovi reittiongelmiin, joissa reitti on epäsymmetrinen eri suuntiin kuljettaessa. 

[107] 

Muista kuin ajoneuvon ja droonin yhteistoimintaa käsittelevistä artikkeleista yksi käsitteli kul-

jetusten reititystä ja ajoneuvon valintaa kaupunkialueilla. Artikkelissa ongelmaa tarkasteltiin 

tilanteessa, jossa keskusta-alueilla operoidaan pienemmillä ja niiden ulkopuolella suuremmilla, 

kustannustehokkaammilla, ajoneuvoilla. Artikkelissa näiden alueiden väliselle ”harmaalle alu-

eelle” voitiin käyttää kumpaa tahansa ajoneuvoa. ”Harmaan alueen” kuljetusten optimointi oli 

keskeinen ongelma artikkelissa. Optimointi tapahtui kustannusten, kuljetun matkan ja päästöjen 

minimoimiseksi. Artikkelissa kuljetustehtävien optimointiin laadittiin monitavoitteinen MILP-

malli (MOMILP), joka ratkaistiin metaheuristisella LNS-menetelmän ja heuristisen HCS-algo-

ritmin yhdistelmällä. Artikkelin tuloksissa todetaan kehitetyn menetelmän tukevan päätöksen-

tekijää erityisesti kaupunkilogistiikan suunnittelussa. [111] 

Toinen, muita ongelmia käsittelevä artikkeli koski konttilaivan reittisuunnittelua lastaus-, 

purku- ja tankkaussatamien suhteen. Artikkelissa laadittu monitavoitteinen MINLP-malli 

(MOMINLP) huomioi mahdolliset säästä tai työsuluista johtuvat muutokset satamien aukiolon 

suhteen ja sen tavoitteena on minimoida muun muassa lastauskustannuksista ja päästöveroista 

johtuvat kokonaiskustannukset sekä maksimoida tuotto. Kehitetyn mallin avulla tuettiin pää-

töksiä satamissa vierailun järjestyksestä, matkanopeudesta ja siitä epälineaarisesti johtuvasta 

polttoaineen kulutuksesta sekä määrää, jota kontteja ja polttoainetta lastattiin kustakin sata-

masta. Artikkelissa optimointitehtävän ratkaisuun käytettiin heuristista, matemaattiseen malliin 

ja VNS-algoritmiin perustuvaa menetelmää. [112] 
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Kolmas, muita reititysongelmia koskeva artikkeli käsitteli toimitusverkon toimitusten opti-

mointia vähintään yhtä ristiinlastausterminaalia käyttäen. Artikkelissa ongelman ratkaisuksi 

laadittiin kaksitavoitteinen MILP-malli (BOMILP), jonka tavoitteena oli minimoida kustan-

nukset, sisältäen myös päästökustannukset, ja maksimoida toimitusketjun luotettavuus. Luotet-

tavuuteen vastattiin maksimoimalla yhteenlastausterminaaleihin tuotavan materiaalin määrä. 

Ongelman ratkaisuun verrattiin kahta metaheuristista algoritmia, NSGA-II:ta ja MOSA:a. 

Näistä NSGA-II todettiin tehokkaammaksi tämän ongelman ratkaisussa. Artikkelissa kokeiltiin 

myös ε-rajoitusmenetelmää, jonka todettiin toimivan tehokkaasti pienen mittakaavan ongel-

miin, mutta olevan riittämätön keskisuuriin ja suuriin ongelmiin. [113] 

Asiakaspalvelun tason yhdistämistä resilienssin suunnitteluun käsitellään He et al. artikke-

lissa ”A novel Kano-QFD-DEMATEL approach to optimise the risk resilience solution for sus-

tainable supply chain”. Artikkelin tarkoituksena on tukea päätöksentekijöitä kestävän toimitus-

ketjun suunnittelussa, riskienhallinnassa ja resilienssin kasvattamisessa. Artikkelissa käytetään 

useita menetelmiä monivaiheisessa prosessissa, tavoitteena kustannustehokkaasti lisätä asia-

kastyytyväisyyttä ja kasvattaa toimitusketjun resilienssiä tunnistettuja riskejä kohtaan. He et al. 

menetelmässä tunnistetaan ensimmäisessä vaiheessa asiakkaiden vaatimukset, kuten toimitus-

ten oikea aikaisuus ja tuotteen laatu sekä luokitellaan ne Kano-menetelmällä niiden tärkeyden 

mukaan ja tunnistetaan riskitekijät, jotka vaikuttavat niihin. Menetelmänä asiakasvaatimusten 

ja riskitekijöiden tunnistamiseen käytetään kyselyitä ja haastatteluja. Riskitekijöiden kausali-

teettia arvioidaan DEMATEL-menetelmällä ja QFD-menetelmästä (Quality Function Deplo-

yment) jatkokehitetyllä HoQ-menetelmällä (Hotel of Quality). Näin riskeille saadaan painoker-

toimet myöhempiä vaiheita varten. Tämän jälkeen tunnistetaan vastatoimet, kuten prosessin ja 

tuotteen kehittäminen sekä elinkaaren hallinta, joilla resilienssiä voidaan kehittää. Vastatoimien 

tunnistamisen jälkeen riskitekijöitä ja resilienssitekijöitä arvioidaan uudella HoQ-menettelyllä, 

josta saadaan resilienssitekijöiden painokertoimet. Viimeisessä vaiheessa käyttöönotettavat re-

silienssitekijät valitaan epälineaarisen optimointimallin avulla, jossa optimointi tapahtuu vai-

kuttavuuden ja kustannusten suhteen. Optimointitehtävän ratkaisussa käytetään MPAGA-algo-

ritmia, jonka avulla määritetään ne resilienssitekijät, joihin toimitusketjussa tulisi panostaa re-

silienssin ja sitä kautta asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. [114] Menetelmää voidaan käyttää 

asiakaspalvelun kehittämisen lisäksi useisiin muihin päätöksiin ja sen hyödynnettävyys riippuu 

paljon valituista asiakasvaatimuksista.  

Tuotannon ja jakelun yhteensovittamista käsiteltiin kahdessa artikkelissa. Molemmissa ar-

tikkeleissa tuotanto-jakeluongelmaa mallinnettiin MOMILP-mallilla. Molemmissa artikke-
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leissa optimoinnin tavoitteena oli minimoida mallin kokonaiskustannukset, sisältäen esimer-

kiksi raaka-aineiden hankintaan, kuljetuksiin, valmistukseen ja varastointiin liittyvät kustan-

nukset sekä maksimoimaan luotettavuusasteen, jolla valmistajille toimitettiin raaka-aineita ja 

jälleenmyyjille valmiita tuotteita. Päätösmuuttujina näissä malleissa olivat muun muassa kulta-

kin toimittajalta hankittavat raaka-ainemäärät, tuotantomäärä, kuljetusvälinekohaiset toimitus-

määrät, toimitusmäärät ja varastotasot. [115; 116]. Mallien yhdenmukaisuutta saattaa selittää 

se, että Fariba Goodarzian on ollut mukana molempien artikkelien kirjoitustyössä.  

Artikkeleissa optimointitehtävien ratkaisuun käytettiin eriäviä menetelmiä. Artikkelissa ”Ap-

plying a fuzzy multi-objective model for a production–distribution network design problem by 

using a novel self-adoptive evolutionary algorithm” ratkaisiin MOMILP-optimointitehtävä 

muuntamalla se ensin Torabi Hassini -funktiolla yksiongelmaiseksi malliksi. Tämän jälkeen 

optimointitehtävä ratkaistiin artikkelissa esitellyllä SADE-algoritmilla. Kysynnän ja tuotannon 

epävarmuutta mallinnettiin sumean logiikan keinoin. [116] Toisessa artikkelissa, ”A bi-objec-

tive production-distribution problem in a supply chain network under grey flexible conditions”, 

MOMILP-optimointitehtävä ratkaistiin Fast PGA- ja NSGA-II -algoritmeilla. Artikkelin tar-

koituksena on näiden algoritmien vertailu laaditussa tuotanto-jakelu-ongelmassa. Artikkelissa 

todetaan molempien algoritmien suoriutuvan käytännössä yhtä hyvin keskikokoisistakin ongel-

mista, mutta ongelman koon kasvaessa Fast PGA-algoritmi suoriutuu nopeammin kuin NSGA-

II. Artikkelissa kysynnän ja tuotannon epävarmuuksia huomioidaan harmaan systeemiteorian 

keinon. [115]  

Jakelun suunnittelua tutkittiin Sangaiah et al. artikkelissa ”Robust optimization and mixed-

integer linear programming model for LNG supply chain planning problem”. Artikkelissa 

MILP-optimointimallin tavoitteena oli LNG-jakelun tuottojen maksimointi. Optimointitehtävä 

ratkaistiin COA-algoritmilla. Mallilla tuetaan toimitusmäärien ja ajankohtien sekä toimitusso-

pimusten valinnassa ja kuljetuksiin vaadittavien LNG-tankkereiden tilausmäärän määrittämi-

sessä. Toimitusten epävarmuutta mallinnettiin intervallipohjaisena epävarmuutena. [117] Ar-

tikkeli on menetelmältään huomattavan toimitusketjukohtainen ja sen suora soveltaminen muu-

hun kuin LNG-toimituksiin on hankalaa. Artikkeli kuitenkin täytti aineiston valintaperusteet ja 

on siten mukana katsauksessa.  

Tuotantosuunnittelua käsiteltiin Guo et al. artikkelissa ”CPS-Based Self-Adaptive Collabo-

rative Control for Smart Production-Logistics Systems” Artikkelissa optimointitehtävän tarkoi-

tuksena on yhteenssovittaa tuotannon ja tuotannon sisäisten kuljetusten aikataulutus mahdolli-

simman tehokkaasti. Artikkelissa tehokkuutta tavoitellaan tuotantoon käytetyn ajan, odotusajan 
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ja energian kulutuksen minimoimisella. Laaditussa mallissa reaaliaikainen datankeruu perustuu 

älykkäisiin tuotannon ja logistiikan laitteisiin, jotka jakavat tilaansa ja sijaintiaan palvelimille. 

Tätä esineiden internetin muodostamaa big dataa käytetään reaaliaikaisen päätöksenteon tuke-

miseen. Älykkäiden laitteiden tietoa käytetään reaaliaikaiseen kyberfyysisen systeemimallin 

päivitykseen. Mallinnuksessa hyödynnetään automaattiteorian hybridiä automaatiota (engl. 

hybrid automata), jossa digitaaliset laskentaprosessit yhdistyvät analogisiin, fyysisiin toimin-

toihin. Optimointitehtävä ratkaistaan ATC-menetelmällä, jossa ylemmän tason ongelma pure-

taan pienempiin osiin, jotka iteratiivisen prosessin kautta tarkentuvat. Guo et al. ratkaisevat 

jokaisen ATC-elementin erikseen NSGA-II algoritmilla. Menetelmän tukemana kyetään tuo-

tannon reaaliaikaiseen ohjaukseen. [118]. 

Varaston ja reitityksen ongelmaa (engl. inventory routing proble, IRP) käsiteltiin Soysal 

et al. artikkelissa “Modeling a green inventory routing problem for perishable products with 

horizontal collaboration”. Artikkelissa on laadittu päätöksenteon tuen malli IRP-ongelmaan, 

jonka keskisimpinä päätöksinä ovat milloin ja minkä verran asiakkaille toimitetaan tuotteita 

sekä miten eri asiakkaiden toimitukset yhdistetään kuljetusvälineisiin ja reiteille. Päätösten 

taustalla on tavoite kontrolloida koko toimitusketjun varastotasoja. Menetelmä on kehitetty pi-

laantuvien tuotteiden, kuten ruoan, markkinoille. Mallissa hyödynnetään horisontaalista yhteis-

työtä kysynnän ennustamiseen. Tämän yhteistyön seurauksena artikkelin tarkastelussa saavu-

tettiin kuluissa 17%:n säästö. Artikkelissa optimointitehtävä on mallinnettu ”chance-constrai-

ned programaming” menetelmällä, jossa muuttujien rajoitteiden täyttymiselle asetetaan tietty 

todennäköisyysvaatimus. Artikkelin optimointimalli on ratkaistu CPLEX-ratkaisimella, eikä 

heuristisia metodeja laajempien ongelmien ratkaisuun esitetty. [119] 

Varastonhallinnan strategiaa käsiteltiin Shahed et al. artikkelissa ”A supply chain disruption 

risk mitigation model to manage COVID-19 pandemic risk”. Artikkelin tavoitteena oli kehittää 

varastonhallinnan malli, jossa tuottajan tuotto maksimoidaan huomioiden toimitusketjun häiri-

öiden todennäköisyys. Häiriöinä tarkasteltiin tilanteita, joissa toimittaja tai jälleenmyyjä ei ollut 

tiettynä ajanjaksona käytettävissä. Keskeisimmät päätökset, joita mallilla tuettiin, olivat tilaus-

määrä ja tilausajankohta. Mallin kohdefunktio on epälineaarinen ja rajoittamaton. Artikkelissa 

optimointitehtävän ratkaisussa käytettiin kahta heuristista algoritmia, geneettistä algoritmia ja 

kuviohakua, joista kuviohaun todettiin antavan tässä tehtävässä parempia tuloksia. [120] 
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4.4.2. Ajurit 

Tutkimusaineistosta selvitettiin aiempien tulosten lisäksi myös niiden laatimista ohjanneet aju-

rit. Ajureina tässä tutkimuksessa pidettiin arvoja, tavoitteita tai vaatimuksia, jotka voimakkaasti 

ohjasivat menetelmien laadintaa tai päätöksentekoa. Ajureiden tarkastelu osana aineiston luo-

kittelua oli erityisen mielekästä, sillä ne kertoivat omalta osaltaan organisaatioiden arvoista 

päätöksenteon takana. Näitä ajureita voidaan tulkita merkkinä myös koko toimitusketjun taus-

talla toimivista arvoista. Näiden ajureiden kartoittamisella tuetaan päätutkimuskysymykseen 

vastaamista. 

Ilmaantuvuuden perusteella tutkimusaineistosta tunnistettiin keskeisiksi ajureiksi kestävyys, re-

silienssi, riskienhallinta, vihreys, talous ja itse menetelmän kehittäminen. Ajureiden esiinty-

mistä aineistossa on kuvattu taulukossa 5. Taulukossa ajureiden lukumäärä on suurempi kuin 

artikkelien lukumäärä, sillä seitsemässä artikkelissa oli tunnistettavissa kaksi selvää ajuria. 

Näissä kahden ajurin artikkeleissa resilienssi ja riskienhallinta esiintyivät yhdessä kestävyyden 

tai talouden kanssa. 

Taulukko 5. Menetelmien ajurit aineiston perusteella 

Ajuri Lukumäärä Lähteet 

Kestävyys 38 

[47] [51] [52] [55] [56] [57] [58] [59] [67] 
[70] [71] [72] [73] [74] [76] [78] [79] [84] 

[85] [86] [87] [88] [91] [92] [96] [97] [98] 
[99] [100] [101] [104] [105] [106] [111] 

[113] [121] [123] [124] 

Menetelmä 3 [66] [81] [83] 

Resilienssi 8 [46] [69] [75] [99] [100] [114] [115] [120] 

Riskienhallinta 6 [61] [49] [79] [82] [86] [117] 

Talous 17 
[50] [64] [80] [89] [90] [95] [102] [107] 

[108] [109] [110] [112] [115] [116] [117] 
[118] [120] 

Vihreys 15 
[48] [53] [54] [60] [62] [63] [65] [68] [77] 

[93] [94] [103] [119] [122] [125] 

 

Kestävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kestävän kehityksen huomioimista kaikissa kol-

messa, sosiaalisessa, taloudellisessa ja ekologisessa dimensiossa. Tähän kategoriaan on luettu 

kaikki ne artikkelit, joissa keskeisenä vaatimuksena oli kestävän kehityksen huomioiminen ja 

kestävyyden lisääminen päätöksen vaikutusalueella. Yleisimmin kestävyys liittyi menetelmiin, 

joilla tuettiin toimittajan tai kumppanin, kuten kolmannen osapuolen logistiikan palveluntarjo-

ajan valintaa sekä toimitusketjun suunnittelua koskeviin menetelmiin.  

Yleisimmin ekologisuus huomiotiin kasvihuonekaasujen minimoinnilla koko toimitusketjussa, 

kuten Biuki et al. artikkelissa ”An integrated location-routing-inventory model for sustainable 
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design of a perishable products supply chain network” [91]. Sosiaalisen kestävyyden yleisim-

pinä mittareina käytettiin tuotettujen työpaikkojen määrää, kuten edellä mainitussa artikkelissa, 

ja työturvallisuutta sekä työskentelyolosuhteita, kuten Tsao et al. artikkelissa ”Designing sus-

tainable supply chain networks under uncertain environments: Fuzzy multi-objective program-

ming” [97]. Myös kaupunkien keskusta-alueiden ruuhkautumisen ehkäisemistä tarkasteltiin so-

siaalisen kestävyyden osana, kuten Jouzdani et al. artikkelissa ”On the sustainable perishable 

food supply chain network design: A dairy products case to achieve sustainable development 

goals” [101].  

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan pyrkimystä taloudelliseen kannattavuuteen ja pitkän 

aikavälin liiketoiminnan mahdollistamiseen. Yleisimmin tämä dimensio oli huomioitu kustan-

nusten minimoimisella, kuten Nayeri et al. artikkelissa ” Multi-objective fuzzy robust optimi-

zation approach to sustainable closed-loop supply chain network design” [105]. Toimittajanva-

lintaan tähtäävissä menetelmissä, taloudellisen dimension alla oli huomioitu paljon yksittäisiä 

seikkoja. Esimerkiksi Awasthi et al. artikkelissa ”Multi-tier sustainable global supplier selec-

tion using a fuzzy AHP-VIKOR based approach” tähän kategoriaan on luettu tuotteen hinta ja 

laatu, toimittajan joustavuus, innovatiivisuus ja luotettavuus sekä toimitusten nopeus [55]. 

Resilienssillä tarkoitetaan tässä yhteydessä toimitusketjun häiriönsietoa sekä häiriötilanteista 

palautumista ja niiden vaikutusten ennakointia. Esimerkiksi Hosseini et al. artikkelissa ”Re-

silient supplier selection and optimal order allocation under disruption risks” tähdätään toimit-

tajien valintaan ja tilausten allokointiin, toimittajien häiriöherkkyys huomioiden. Hosseini et al. 

artikkelissa häiriöherkkyyttä kuvataan bayesilaiseen verkkoteoriaan pohjautuvalla graafisella 

mallilla. [75] Cavalcante et al. artikkelissa ”A supervised machine learning approach to data-

driven simulation of resilient supplier selection in digital manufacturing”, toimittajien resili-

enssiä tarkastellaan riskiprofiilien kautta. Riskiprofiilien laadinnassa verrataan ajoissa toteutet-

tuja toimituksia kaikkiin toimituksiin. Menetelmässä käytetään data-analyysin metodeja. Ca-

valcante et al. artikkelissa käsitellään myös digitaalisten kaksosten käyttöä toimitusketjun re-

silienssin tarkastelussa. [46] 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimitusketjun riskien minimointia ja tähän ka-

tegoriaan on luettu ne artikkelit, joissa juuri riskien minimointi päätöksen vaikutusalueella on 

ollut keskiössä. Aineistossa riskienhallinta toimii ajurina pääasiallisesti toimittajan tai kolman-

nen osapuolen logistiikan palveluntarjoajan valinnassa. Zarbakhshnia et al. käsittelee riskien-

hallintaa artikkelissaan ”Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selec-
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tion using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence of risk criteria”, ta-

loudellisten ja operatiivisten riskien kautta. Artikkelissa taloudelliset riskit muodostavat asia-

kastyytyväisyyden muutokset, jälkitilaukset ja -muokkaukset sekä sopimukset ja sakot. Opera-

tiivisen riskin muodostavat resurssien allokointi, valuuttakurssit ja työvoiman tehokkuus. Ris-

kejä pyritään artikkelin menetelmässä hallitsemaan logistiikkapalvelujen tarjoajan valinnalla. 

[86] 

Vihreydellä tarkoitetaan ekologisuuden huomioimista menetelmässä. Toisin kuin kestävyyteen 

tähtäävissä artikkeleissa, näissä ei ekologisuuden lisäksi ole huomioitu kestävyyden sosiaalista 

ja taloudellista dimensiota. Vihreys tarkoitti artikkeleissa samaa kuin aiemmin kuvattu kestä-

vyyden ekologinen dimensio. Vihreys toimi ajurina lähinnä toimittajan valitsemista ja toimi-

tusketjun rakenteen suunnittelua tukevissa menetelmissä. Esimerkiksi Qin et al. artikkelissa 

”An extended TODIM multi-criteria group decision making method for green supplier selection 

in interval type-2 fuzzy environment”, vihreyden kriteereinä toimittajan valitsemiseksi tarkas-

teltiin vihreää innovointia, vihreää imagoa, päästöjen hallintaa ja työntekijöiden ympäristökou-

lutusta [68]. Toro et al. artikkelissa “A multi-objective model for the green capacitated location-

routing problem considering environmental impact” vihreyttä pyritään lisäämään optimoimalla 

toimitusreitit polttoaineenkulutuksen ja sitä kautta päästöjen minimoimiseksi [125]. 

Taloudella tarkoitetaan toimitusketjujen niin sanottuja perinteisiä taloudellisia arvoja, kustan-

nusten minimointia ja tuoton maksimointia. Tähän kategoriaan on kuitenkin luettu myös artik-

kelit, joiden menetelmän tavoitteena on esimerkiksi ajan säästö ja sen kautta tehokkuuden kas-

vattaminen. Kustannusten minimointia käytetään esimerkiksi Goodarzian et al. artikkelissa 

”Applying a fuzzy multi-objective model for a production–distribution network design problem 

by using a novel self-adoptive evolutionary algorithm”, jossa kokonaiskustannuksilla tarkoite-

taan tuotannon, hankinnan, jakelun, tilojen ja varastoinnin kustannuksia [115]. Tuoton maksi-

mointia käsittelee muun muassa Shaded et al. artikkelissaan ”A supply chain disruption risk 

mitigation model to manage COVID-19 pandemic risk” [120]. 

Luokittelussa käytettiin myös menetelmää omana kategorianaan. Tähän kategoriaan luettiin ne 

artikkelit, joiden keskeisimpänä tavoitteena oli uuden menetelmän tai vanhan menetelmän joh-

dannaisen kehittäminen. Esimerkiksi Yazdani et al. artikkelissa ”A combined compromise so-

lution (CoCoSo) method for multi-criteria decision-making problems”, kehitetään uusi multi-

kriteerisen päätöksenteon menetelmä, CoCoSo, tavoitteena kolmannen osapuolen logistiikan 

palveluntarjoajan valinta [81]. Yazdani et al. kehittämää menetelmää käytettiin myös myöhem-
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missä artikkeleissa. Yhteistä näille artikkeleille on keskeinen tavoite uuden menetelmän kehit-

tämisestä ja esimerkiksi kriteereiden valintaan ei asetettu keskeistä huomiota. Artikkelien joh-

topäätöksissä todettiin menetelmien myös kaipaavan lisää case-tarkasteluja käytettävyyden li-

säämiseksi.   
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset. Ensimmäisessä alaluvussa esitetään vas-

taukset tutkimuskysymyksiin ja arvioidaan tutkimustehtävän toteutumista. Tutkimuskysymys-

ten vastaukset perustuvat pääosin luvussa 4 toteutettuun systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-

seen tuloksineen ja ne liitetään osaksi teorialuvuissa käsiteltyjä kokonaisuuksia. Tutkimusky-

symyksiin vastaamisen jälkeen arvioidaan tutkimuksen toteuttamista ja tutkimusmenetelmää 

sekä tutkimuksen mahdollisesti jättämiä aukkoja. Lisäksi arviodiaan tutkimuksen luotettavuutta 

sekä tutkimustulosten yleistettävyyttä ja merkittävyyttä. Luvun päätteeksi esitellään tutkimuk-

sen perusteella syntyneitä jatkotutkimusaiheita. 

5.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja arvio tutkimustehtävän täyttymisestä 

Tässä alaluvussa koostetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin tehtyyn tutkimukseen perustuen 

ja arvioidaan tutkimustehtävän toteutumista. Alatutkimuskysymysten osalta vastaukset on kä-

sitelty laajasti luvussa 4. Tässä luvussa pyritään koostamaan tutkimustuloksiin perustuen tiivis-

tetyt vastaukset. Ensin raportoidaan vastaukset tutkimuksen alakysymyksiin, jotka rakentavat 

perustan päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Päätutkimuskysymykseen vastataan alaky-

symysten jälkeen. Tutkimuskysymyksiin vastaamisen jälkeen esitellään tutkijan arvio tutki-

mustehtävän täyttymistä. 

Vastaus ensimmäiseen alakysymykseen, ”mitä päätöksiä varten päätöksenteon tuen mene-

telmiä on kehitetty?”. Aineiston perusteella päätöksenteon tuen menetelmät käsittelivät pää-

sääntöisesti laajempia, useista päätöksistä koostuvia ongelmakokonaisuuksia. Nämä ongelmat 

käsittelivät toimittajan valintaa, tilausten allokointia, 3PLP/3PRLP-valintaa, ajoneuvon valin-

taa, varastonhallinnan strategiaa, toimitusketjun rakennetta, kuljetusten reititystä, jakelun 

suunnittelua, tuotantosuunnittelua, IRP-ongelmaa, tuotannon ja jakelun yhteensovittamista 

sekä asiakaspalvelun tason määrittämistä ja resilienssin kehittämistä. Ongelmia käsitellään 

laajemmin osana tulosten raportointia luvussa 4. Jotta tutkimuskysymykseen vastataan, tulee 

nämä ongelmat purkaa osiin, eli eritellä niiden sisältämät päätökset. Ongelmien sisältämät pää-

tökset raportoidaan seuraavaksi luvussa 2 esitellyn taulukon 2 sisältämiä päätöksiä käyttäen. 

Taulukossa käytetty päätösnumero on ilmoitettu sulkeissa päätöksen jälkeen. 

Toimittajan valintaa käsittelevissä menetelmissä tuettiin päätöstä toimittajan valinnaksi (taulu-

kon 2 päätös 20). Kun toimittajan valintaa käsiteltiin yhdessä tilausten allokoinnin kanssa, tu-

ettiin lisäksi myös päätöstä hankintamäärästä ja tilausajankohdasta (21). 3PLP/3PRLP-valintaa 

käsittelevät menetelmät tukivat päätöksiä toimintojen ulkoistamiseen (3) liittyen. Tämä valinta 
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vaikuttaa tietysti moneen alempitasoiseen päätökseen, mutta tätä koskevissa päätöksenteon 

tuen menetelmissä ei näitä muita päätöksiä käsitelty. Ajoneuvon valintaa käsiteltiin osana tuo-

tannon sisäisen logistiikan välinehankintaa (38).  

Varastonhallinnan strategiaa käsittelevissä menetelmissä tuettiin varastonhallinnan strategian 

(9) lisäksi päätöksiä tuotteiden hankintamäärästä ja intervallista (21). Huomionarvoista on, että 

hankintamäärää ja intervallia säätelee vahvasti valittu varastonhallinnan strategia, eli päätökset 

ovat vahvasti keskinäisriippuvaisia.   

Toimitusketjun rakennetta käsitelevät menetelmät olivat niiden käsittelemän päätösalan suhteen 

tutkimusaineiston laajimpia. Näillä menetelmillä tuettiin laitosverkon rakennetta (5), kysynnän 

ennustamista (8), varaston merkitystä (10), tavoiteltavaa varastotasoa (12), varmuusvarastota-

soa (13), tuotannon karkeasuunnitelmaa (16), toimittajaa (20), hankintamäärää ja intervallia 

(21), kuljetusmuotoa (23) ja -tyyppiä (24), asiakkaiden allokointia ajoneuvoille (28) sekä ajo-

neuvojen reititystä ja aikataulutusta (29) koskevissa päätöksissä. 

Kuljetusten reititystä käsittelevissä menetelmissä tuettiin päätöksiä kuljetusmuodosta (23), kul-

jettajatyypistä (24), ristiinlastauksesta (26), asiakkaiden allokoinnista ajoneuvoille (28) sekä 

reitityksestä ja aikataulusta (29). Jakelun suunnittelua käsiteltiin yhdessä artikkelissa, jossa ke-

hitetyllä menetelmällä tuettiin päätöksiä kuljetustyypistä (24) ja toimitusten aikataulutuksesta 

(29). IRP-ongelmaa käsittelevässä artikkelissa esiteltiin päätöksenteon tuen menetelmä, jolla 

tuettiin päätöksiä koskien tavoiteltavaa varastotasoa (12), asiakkaiden allokointia ajoneuvoihin 

(28), ajoneuvojen reititystä ja aikataulua (29) sekä lastaussuunnitelmaa (30).  

Tuotantosuunnittelua käsiteltiin yhdessä artikkelissa, jossa esitelty menetelmä tuki päätöksiä 

tuotannon reitityksestä (14) ja tuotannon hienosuunnittelusta (17) sekä materiaalinkäsittelylait-

teiden hallinnasta (39). Tuotannon ja jakelun yhteensovittamista käsittelevissä menetelmissä 

tuettiin päätöksentekijää tavoiteltavaa varastotasoa (12), tuotannon hienosuunnitelmaa (17), 

materiaalin hankintamäärää (21), kuljetustyyppiä (24) ja kuljetusten aikataulutusta (29) koske-

vissa päätöksissä. 

Asiakaspalvelun tason määrittämistä ja resilienssiä käsiteltiin yhdessä artikkelissa, jossa esi-

tellyllä menetelmällä tuettiin resilienssin huomioimista strategisia päätöksiä, asiakaspalvelun 

määrittämistä (1) ja asiakaspalvelun tavoitteiden asettamista (2) koskien. Menetelmän tulokset 

antoivat syötteitä myös useisiin alempien tasojen päätöksiin. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että päätöksenteon tuen menetelmiä on kehitetty laajalle kirjolle 

strategisia, taktisia ja operatiivisia päätöksiä.  Päätökset on usein koostettu laajemmiksi ongel-

makokonaisuuksiksi. Päätösten yhdessä käsittelyn syynä ovat päätöksenteon kohteiden keski-

näiset riippuvuussuhteet ja keskitetyn päätöksenteon hyödyt koko toimitusketjua tarkastellessa. 

Monet päätökset vaikuttavat huomattavaan määrään alemman tason päätöksiä. Vaikutus näkyy 

keskeisimmin syötteinä ja rajoitteina, jotka ohjaavat tai rajoittavat myöhempää, lyhyemmän 

aikajänteen suunnittelua ja päätöksentekoa. Taulukkoon 2 verrattuna päätöskokonaisuuksia, 

joita ei käsitelty tutkimuksen aineistossa esitellyissä menetelmissä, olivat tietojärjestelmiin, 

tuotteiden pakkaamiseen sekä tilausten käsittelyyn liittyvät päätökset. 

Vastaus toiseen alakysymykseen, ”mitä menetelmiä käytetään minkäkin päätöksen tekemisen 

tukena?”, on koostettu taulukkoon 6. Tähän tutkimuskysymykseen on myös vastattu laajemmin 

luvussa 4, jossa menetelmiä ja niiden käyttöä käsitellään tarkemmin. Päätöksissä, joiden tuke-

miseksi käytettiin monikriteerisen päätösanalyysin menetelmiä, on taulukkoon 6 raportoitu 

erikseen kriteeripainojen määrittämiseen ja vaihtoehtojen vertailuun käytetyt menetelmät. Ma-

temaattisen mallinnuksen ja optimoinnin menetelmistä taulukossa on raportoitu erikseen mal-

linnus- sekä ratkaisumenetelmä. Mikäli artikkelissa on käytetty useampaa menetelmää yhdessä 

tai esimerkiksi on kehitetty uusi hybridialgoritmi vanhojen menetelmien yhdistelmällä, nämä 

on raportoitu samalla rivillä. Raportointitavasta johtuen sama menetelmä voi esiintyä useam-

man kerran saman päätöskokonaisuuden alla.  
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Taulukko 6. Päätöksenteon tuen menetelmät päätösten/ongelmien suhteen 

Toimittajan valinta Toimitusketjun rakenne 

Kriteeripainot Vertailu Malli Ratkaisu 

AHP AQM FMOO DE+VNS+ peliteoria 

ANP CoCoSo MILP GA 

BWM COPRAS MINLP GA+PSO 

DEMATEL DEMATEL MOMILP Lagrangen relaksaatio  

Dengin entropia EDAS   LP-metriikka + GA 

Kano-malli ELECTRE-II   NSGA-II 

Preference programming FIS   SA 

Shannonin entropia GRA   Tavoiteohjelmointi 

Simos proseduuri MABAC   Torabi-Hassini menetelmä 

  MARCOS   Täsmälliset menetelmät  

  MOORA   WWO+GA 

  PROMETHEE   ε-rajoitusehtomenetelmä  

  TODIM Kuljetusten reititys 

  TOPSIS Malli Ratkaisu 

  WASPAS BOMILP ALNS 

  VIKOR MILP GRASP 

3PLP/3PRLP MOMILP LNS+HCS 

Kriteeripainot Vertailu MOMINLP MOSA 

AHP CoCoSo   NSGA-II 

BWM COPRAS   TDRA 

CoCoSo CSA   VNS 

CRITIC EDAS Asiakaspalvelun taso ja resilienssin suunnittelu 

CSA MABAC Malli Ratkaisu 

PAO MOORA DEMATEL, HoQ, MINLP MPAGA 

SWARA MULTIMOORA Tuotannon ja jakelun yhteensovittaminen 

  WASPAS Malli Ratkaisu 

  VIKOR MOMILP SADE 

Ajoneuvon hankinta   Fast-PGA 

Kriteeripainot Vertailu   NSGA-II 

BWM SAW Jakelun suunnittelu 

Tilausten allokointi Malli Ratkaisu 

Malli Ratkaisu MILP COA 

FMOO ε-rajoitusmenetelmä Tuotantosuunnittelu 

MILP CPLEX-ratkaisin Malli Ratkaisu 

Varastonhallinnan strategia Hybrid automata ATC+NSGA-II 

Malli Ratkaisu Varaston ja reitityksen ongelma 

MINLP GA Malli Ratkaisu 

  PSA 
Chance constrained program-
ming CPLEX 

 

Vastaus päätutkimuskysymykseen, ”millaisia ovat siviililogistiikassa käytetyt logistiikan 

päätöksenteon tuen menetelmät?”. Logistiikassa käytetyt päätöksenteon tuen menetelmät ovat 

menetelmiltään ja luonteeltaan hyvin riippuvaisia päätöksistä, joiden tekemisen tueksi ne ovat 

kehitetty. Menetelmissä yhdistyy usein useampi päätös ja niitä käytetään usein laajojen koko-

naisuuksien ratkaisemiseen. Nämä menetelmien käsittelevät kokonaisuudet koostuivat usein 

sekä strategisen, taktisen että operatiivisen tason päätöksistä. Vaikka nämä päätökset laaditaan 
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yleensä eri aikasykleille, niiden keskitetty tekeminen nähtiin tehokkaampana tapana kuin pää-

tösten pilkkominen yksittäisiksi kokonaisuuksiksi. 

Yleisesti menetelmistä voidaan todeta niiden koostuvan monikriteerisen päätösanalyysin sekä 

matemaattisen mallinnuksen ja optimoinnin menetelmistä. Näiden lisäksi yhdessä artikkelissa 

esiteltiin menetelmä, jossa hyödynnettiin data-analyysiä sekä tuettua koneoppimista ja simu-

lointia. Monikriteerisen päätösanalyysin osalta menetelmät koostuvat sekä vanhemmista 1900-

luvulla esitellyistä menetelmistä, kuten AHP ja TOPSIS, että 2010-luvulla julkaisuista uudem-

mista menetelmistä, kuten BWM ja CoCoSo. Monikriteeristä päätösanalyysiä käytettiin pää-

töksissä, joissa ennalta valitusta joukosta tuli valita asetetut kriteerit huomioiden paras vaihto-

ehto.  

Matemaattista mallinnusta ja optimointia käytettiin päätöksiin, joissa päätöksen tekemiseksi 

tuli ennalta määritetyt rajoitteet huomioiden saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Mate-

maattinen mallinnus perustui valtaosassa menetelmiä lineaariseen sekalukuoptimointiin, mutta 

myös muita menetelmiä käytettiin aiemmin, luvussa 4, kuvatulla tavalla. Optimointimenetel-

mänä käytettiin myös täsmällisiä ratkaisuja, kuten CPLEX-ratkaisinta, mutta keskeisimpinä 

menetelminä oli laaja joukko optimointialgoritmeja. Optimointialgoritmit toimivat luvussa 4 

kuvatulla tavalla, laajoihin optimointitehtäviin (päätöksiin), joissa täsmällisen ratkaisun löytä-

minen oli laskennallisesti aikavaativuuden puolesta tehotonta. Optimointialgoritmit kykenevät 

täsmällisiin menetelmiin verrattuna ratkaisemaan laajoja optimointitehtäviä lähes optimilla tai 

riittävällä tavalla, optimointitehtävän aikavaativuus huomioiden. Siksi päätöksenteon tuen me-

netelmät eivät läheskään aina pysty antamaan absoluuttisesti täydellistä ratkaisua. 

Päätöksenteon tuen menetelmien rajoitteet huomioiden menetelmissä korostui päätöksentekijän 

ammattitaito sekä menetelmän käyttämisessä että sen tarjoaman päätöksen tulkinnassa. Päätök-

senteon tuen menetelmät vaativat usein sekä menetelmäosaamista että substanssiosaamista pää-

tösalasta. Varsinkin mallituetussa päätöksenteossa korostui päätöksentekijän tai päätöksente-

koryhmän tuntemus koko toimitusketjusta, jotta mallilla kyetään riittävällä tarkkuudella huo-

mioimaan todellisen maailman ilmiöitä ja rajoitteita. Päätöksenteon tuen menetelmät olivat ai-

neiston perusteella monesti laadittuja hyvin spesifeille aloille, jolloin menetelmäosaamisen ja 

alatuntemuksen yhdistäminen vaati laajan ryhmän asiantuntijoita.  

Päätöksenteon tuen menetelmien ajureina toimi aineiston perusteella kestävyys, vihreys, talous 

riskienhallinta ja resilienssi. Ajurit kuvaavat sitä, mitkä menetelmissä on nähty tärkeimpinä ar-
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voina tai tavoitteina päätöksentekemisessä. Ajurit kuvaavat hyvin myös nykymaailmassa ko-

rostuvia arvoja, joissa kestävä kehitys ja vihreät arvot kilpailevat myös bisneslogistiikassa pe-

rinteisten, taloudellisten ajureiden kanssa. Resilienssin ja riskienhallinnan huomioimisen 

myötä, myös toimitusketjun häiriöihin varautuminen näyttelee suurta roolia päätösten taustalla. 

Ajurit kuvaavat hyvin sitä, miten päätöksenteon tueksi käytettävät menetelmät ovat niissä käy-

tettyjen metodien lisäksi myös tavoitteiltaan erilaisia. Siksi ei voida esittää yhtä oikeaa vas-

tausta kysymykseen millaisia nämä menetelmät ovat, vaan vastauksena tulee esittää niiden 

koko kirjo päätösaloineen, menetelmineen ja ajureineen.  

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa siviilikomponentin käyttämiä logistiikan päätöksen-

teon tuen menetelmiä ja siten on laajentaa Puolustusvoimien niitä koskevaa tutkimuspohjaa 

sekä mahdollistaa jatkotutkimuksen suuntaaminen. Tutkimusaiheen ”Toimitusketjujen hallinta 

– nykytila” rajaaminen, käsittelemään logistiikan päätöksiä ja logistiikassa käytettyjä päätök-

senteon tuen menetelmiä oli tuloksien valossa kokonaisuutena onnistunut. Toimitusketjujen 

hallinnan muodostamasta laajasta kokonaisuudesta on tässä tutkimuksessa kyetty muodosta-

maan selvärajainen kokonaisuus, joka mahdollisti myös tutkimuskysymyksiin vastaamisen. 

Tutkimuksen rajauksella ja tutkimuskysymysten asettelulla on päästy tutkimuksen tavoittee-

seen, joka oli siviilikomponentin käyttämien logistiikan päätöksenteon tuen, Puolustusvoimal-

lisen tutkimuspohjan laajentaminen. Tämä tutkimus tuloksineen mahdollistaa tulevan tutki-

muksen suuntaamisen Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän kannalta mielenkiintoisiin ko-

konaisuuksiin. Keskeisimpiä jatkotutkimusaiheita käsitellään myöhemmin luvussa 5.4.  

5.2. Arvio tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen luotettavuudesta 

Tutkimuksen alkuvaiheessa tutkimusmenetelmäksi harkittiin haastattelututkimusta. Tutkimuk-

sen edetessä kävi kuitenkin selväksi, ettei se ollut menetelmänä sopiva tähän tutkimukseen. 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen nähtiin vastaavan huomattavasti paremmin tutkimuksen 

tilaajan tarpeeseen, joka oli siviilikomponentin käyttämien menetelmien kartoittaminen. Haas-

tattelututkimuksen ongelmana nähtiin haastateltavien motivointi sekä riittävän laajan haastatel-

tavien joukon rekrytointi. Haastattelututkimuksen etuna nähtiin vastaavasti se, että sillä olisi 

kyetty kartoittamaan suoraan siviilikomponentin toimijoilta heidän käyttämiään päätöksenteon 

tuen menetelmiä, suomalaisesta näkökulmasta. Haastattelututkimuksella olisi myös kyetty koh-

dentamaan tutkimus Puolustusvoimien toimitusketjuihin kuuluvien siviilikomponentin toimi-

joiden käyttämiin menetelmiin. Nyt tutkimuksessa siviilikomponenttia koskevat johtopäätökset 

on tehty analogiapäättelyllä, yleisesti logistiikkaa tutkimalla. Menetelmävalintaa ohjasi vah-

vasti näkemys siitä, että yhdeltä haastateltavalta olisi saanut yhden näkemyksen, jonka laadun 
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arviointiin ei välttämättä olisi ollut mahdollisuutta. Haastattelututkimukseen verrattuna syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus, jossa luokiteltiin 80 ja perehdyttiin tiivistelmämuodossa yli 

1000:een artikkeliin, vastasi huomattavasti paremmin tutkimuksen tilaajan tarpeisiin. Syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen etuna nähtiin myös artikkelien keräämien viittausmäärien 

käyttäminen aineiston laadun varmistamiseksi.  

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus pyrittiin toteuttamaan tarkasti menetelmäkirjallisuuden oh-

jeistamalla tavalla. Aineiston valinta ja luokittelu pyrittiin tekemään ja raportoimaan selvästi, 

jotta aineiston koostaminen olisi lukijalle riittävän läpinäkyvää ja toistettavissa. Tutkimuksessa 

oli kuitenkin muutamia valintoja, jotka saattoivat osaltaan vaikuttaa tuloksiin. Näistä keskei-

simpänä oli, että aineiston valinnan toteutti vain yksi tutkija. Tämä on saattanut johtaa siihen, 

että yksittäisiä artikkeleja on jäänyt aineiston ulkopuolelle, jotka toinen tutkija olisi saattanut 

ottaa mukaan siihen. Tämä ei kuitenkaan tämän pro gradun puitteissa ollut mahdollista, vaan 

tutkimustyö tehtiin yksin. Toinen tutkimuksen laajuuden aiheuttama keskeinen tuloksiin mah-

dollisesti vaikuttanut valinta oli se, että tiivistelmäkarsinnan läpäisseistä 191:stä artikkelista 110 

jäi lukematta. Laajempaan aineistoon perehtyminen olisi voinut muokata tuloksia ja tuoda ko-

konaan uusia menetelmiä jo raportoitujen joukkoon.  

Aineiston valintaan liittyen vaikutusta on voinut olla myös valinnalla toteuttaa haku vain 

Scopus-tietokantaan. Vaikkakin Scopus on yksi maailman laajimmista akateemisista tietokan-

noista, on joitain artikkeleita voinut jäädä löytymättä tämän valinnan seurauksena. Kuitenkin, 

Scopus tarjosi riittävästi hakutuloksia, jotta tutkimuksen toteuttaminen oli mahdollista ja mie-

lekästä. Mikäli muita tietokantoja olisi otettu mukaan tutkimuksen hakuvaiheeseen, olisi se vie-

nyt nykyistä enemmän aikaa. Tämä olisi ollut, tutkimuksen laajuus huomioiden, pois artikke-

lien luokittelusta.  

Aineiston valinnassa ja luokittelussa tutkijan ulkopuolisuus tutkittavaan aiheeseen saattoi vai-

kuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Positiivisena puolena voidaan pitää tutkijan ulko-

puolisuudesta johtuvaa ennakko-oletusten puutetta ja luokittelussa noudatettua objektiivista 

otetta. Negatiivisena puolena voidaan pitää tutkijan substanssiosaamisen tasoa tutkimuksen al-

kuvaiheessa. Tämä on osaltaan saattanut aiheuttaa tutkijan työpanoksen suuntautumista vääriin 

kohteisiin. Tästä johtuvaa mahdollista vinoumaa on tässä tutkimuksessa kyetty vähentämään 

aihepiirin peruskirjallisuuteen suuntautuvalla laajalla kartoitustyöllä. Tutkijan oman näkemyk-

sen mukaan tämä ulkopuolisuus on kuitenkin vaikuttanut tutkimusprosessissa enemmän posi-

tiivisesti kuin negatiivisesti. 
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Tutkimuksen aineistossa toimittajan valinta korostui määrällisesti merkittävimpänä päätöksen-

teon kohteena. Tämä on tutkijan arvion mukaan seurausta valitusta hakulausekkeesta enemmän 

kuin karsintaperusteista. On siis mahdollista, että erilaisella hakulausekkeella menetelmät oli-

sivat esiintyneet erilaisella painotuksella. Kuitenkin, aineistossa päätöksenteon kohteina esiin-

tyivät laajasti erilaiset toimitusketjuihin liittyvät strategisen-, taktisen- ja operatiivisen tason 

päätökset. Tuloksia voidaan siten pitää luotettavina ja niiden edustavan laajaa otantaa logistii-

kan päätöksenteon kohteista. 

Menetelmien osalta, kirjallisuudessa paljon käsitellyt päätöksenteon tukijärjestelmät eivät 

esiintyneet aineistossa kuin yksittäisissä artikkeleissa. Tutkijan arvion mukaan tämä on seu-

rausta valitusta hakulausekkeesta. On myös mahdollista, että kaupallisten toimijoiden laatimat 

järjestelmät eivät kerää akateemista huomiota, vaan ovat enemmän yritysmaailman mielenkiin-

non kohteena. Päätöksenteon tukijärjestelmien puuttuminen aineistosta saattaa osaltaan vai-

keuttaa tutkimustulosten yleistettävyyttä logistiikan toimijoiden todellisuudessa käyttämistä 

menetelmistä.  

Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää tutkijan mielestä, tämän luvun huomiot mukaan lukien, 

hyvänä. Tutkimuskysymyksillä ja valitulla tutkimusmenetelmällä kyetään saavuttamaan tutki-

muksen tavoite. Tutkimuksen validiteettia on kyetty rakentamaan myös teorialuvuissa toteute-

tulla peruskirjallisuuteen nojautuvalla käsitteenmäärittelyllä. Myös tutkimuksen luotettavuutta 

voidaan pitää riittävänä tässä luvussa esitetyt huomiot mukaan lukien. Väitettä tutkimuksen 

luotettavuudesta tukee tutkimustulosten korrelointi aiemman tutkimuksen ja alan kirjallisuuden 

kanssa. Tutkimuksen toteutus on raportoitu kattavasti ja tutkimus on siten toistettavissa. 

5.3. Pohdinta 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että menetelmät toimitusketjujen johta-

miseksi ja päätöksenteon tukemiseksi, ovat seurausta omasta ajastaan ja sen mahdollistamasta 

teknologiasta sekä toimintaympäristöstä. Monet menetelmät ovat edelleen teknologian rajoitta-

mia. Toimitusketjut ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden tarkka mallintaminen on haas-

tavaa. Monet toimitusketjuihin liittyvät optimointiongelmat ovat aineiston mukaan laskennalli-

silta vaatimuksiltaan raskaita ja niiden ratkaisussa käytettävissä menetelmissä joudutaan siksi 

tekemään kompromisseja. Monet aineistossa esitellyt algoritmit pyrkivät löytämään optimaali-

sen ratkaisun sijaan tietyin ehdoin käyttökelpoisia ratkaisuja, sillä optimaalisen ratkaisun löy-

täminen on aikavaativuudeltaan liian vaativaa. On mahdollista, että tulevaisuudessa esimerkiksi 

kvanttilaskenta tekee nykyisistä optimointialgoritmeista ja niiden kompromisseista vanhentu-

neita, jolloin tässäkin tutkimuksessa esitetyt menetelmät osaltaan vanhenevat. Toisaalta, monet 
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nykyisistä algoritmeista juontavat juurensa 1900-luvun loppupuolelle, joten historiallisesti tar-

kasteltuna muutos ei välttämättä ole kovin nopeaa. 

Toinen teknologia, joka voi voimakkaasti muokata logistiikan päätöksenteon tukea, on tässäkin 

tutkimuksessa käsitelty big datan laajempi käyttöönotto. Vaikka big data on jo terminä ollut 

olemassa pitkään ja sen mahdollisuuksia on tutkittu, myös tämän tutkimuksen viitekehyksessä, 

sitä ei vielä tämän tutkimuksen tulosten perusteella käytetä laajasti logistiikan päätöksenteon 

tukemiseen. Big datan hyödyntäminen toimitusketjujen optimoinnissa kuitenkin esiintyi use-

ammassa artikkelissa tulevaisuuden tutkimuskohteena, siten sen potentiaali on tunnistettu. Voi-

daan myös perustellusti artikuloida sen puolesta, ettei big data vielä lähitulevaisuudessa tule 

mullistamaan päätöksenteon tukea logistiikan alalla, vaan tutkimusta sen laajaa käyttöönottoa 

varten on vielä tehtävä.  

Vaikka bisneslogistiikka ja sotilaslogistiikka eroavat toisistaan aiemmin tässä tutkimuksessa 

kuvatulla tavalla, eivät niiden käyttämät päätöksenteon tuen menetelmät ole metodipohjaltaan 

kovin erilaisia. Sotilaslogistiikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa esiteltävät menetelmät ovat 

menetelmäpohjaltaan pitkälti samoja kuin tutkimuksen aineistossa käsitellyt menetelmät. Erot 

näiden menetelmien välillä näkyvät keskeisimmin tavoiteltavissa hyödyissä, joita päätöksen-

teon tuen menetelmillä saavutetaan. Esimerkiksi kestävyys ei sotilaslogistiikan kirjallisuudessa 

näyttäytynyt yhtä merkittävänä kuin kirjallisuuskatsauksen aineistossa. Sen sijaan resilienssi, 

riskinhallinta ja ajallinen tehokkuus esiintyivät myös sotilaslogistiikan kirjallisuudessa merkit-

tävinä tavoitteina toimitusketjujen optimoinnissa. Siten, vaikka aineistossa esitellyt mallit eivät 

olisi suoraan käyttökelpoisia Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän käyttöön, ne voivat toi-

mia pohjana tulevaan kehitystyöhön. Nämä erot saattavat kuitenkin vaikuttaa tutkimuksen tu-

losten yleistämisessä koskemaan logistiikan sotilaskomponenttia.  

Tutkimuksen tuloksissa riskienhallinta ja resilienssi nousivat esiin, mutta eivät olleet määrälli-

sesti vaikuttavimpia ajureita menetelmien takana. Resilienssin ja riskienhallinnan esiintyvyys 

artikkeleissa kuitenkin nousi tarkasteltavan ajanjakson loppua kohden. Useampi artikkeli käsit-

teli COVID-19 pandemian vaikutuksia toimitusketjuille ja esitteli menetelmiä tuleviin vastaa-

van kaltaisiin häiriötilanteisiin varautumiseksi. Pandemia vaikutti toimitusketjuihin monella ta-

paa, esimerkiksi työvoiman tilapäisenä puutteena. Toinen merkittäviä häiriötä toimitusketjuihin 

aiheuttanut tekijä on keväällä 2022 käynnistynyt sota Ukrainassa sekä sen seurauksena läntisen 

maailman Venäjälle asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet. Nämä molemmat 

häiriötilanteet ovat esimerkkejä, joissa vallinnut status quo -tilanne äkisti muuttuu ja aiheuttaa 

tarpeen toimitusketjujen muutoksille. Häiriötilanteiden mahdollisesti yleistyessä resilienssin ja 
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riskienhallinnan merkityksen voidaan tulevaisuudessa nähdä korostuvan toimitusketjujen joh-

tamisessa.  

Äkilliset muutokset aiheuttavat, nyt ja tulevaisuudessa, tarpeen toimitusketjujen muutoksille. 

Muutosten tekeminen monimutkaisiin toimitusketjuihin intuition perusteella ei ole aineiston 

mukaan tehokasta. Silloin esimerkiksi tässä tutkimuksessa kartoitettujen päätöksenteon tuen 

menetelmien käyttö korostuu toimitusketjujen muutosten johtamisessa. Ukrainan sodan pakot-

teisiin sitoen, muutokset voivat olla suoraa seurausta esimerkiksi toimittajien poistumisesta, tai 

epäsuoria, kuten ilmatilanhallinnassa tapahtumista muutoksista, jolloin toimitusten reititystä 

joudutaan suunnittelemaan uudelleen. Vaikka näiden esimerkkien havainnollistamiseksi käy-

tettiin yhden kriisin vaikutuksia, ovat sekä lokaalit tai globaalit häiriötilanteet toistuneet läpi 

maailmanhistorian. 

Tutkimuksen aineiston ajureissa ympäristötekijät ja kestävyyden kolme dimensiota korostuivat 

taloudellisiin ajureihin suhteutettuna. Tämä saattaa olla eroavaisuus maailmanlaajuisen akatee-

misen yhteisön ja suomalaisten logistiikkatoimijoiden välillä. Tutkimuksen aineistossa kestä-

vyys oli eniten esiintynyt ajuri, jota seurasi talous ja ekologisuus. Logistiikkaselvitys 2020 laa-

dinnan yhteydessä toteutetun, suomalaisille logistiikka-alan toimijoille suunnatun kyselyn mu-

kaan, talous oli suurin päätöksiin vaikuttava tekijä 63 %:lla yrityksistä. Talouden jälkeen seu-

rasivat sosiaaliset (21 %) ja ekologiset tekijät (16 %). [126 s. 20] Tämän eron tutkija arvioi 

johtuvan ympäristön muutoksen vastaisen taistelun saamasta mediahuomiosta ja akateemisesta 

mielenkiinnosta.  

5.4. Jatkotutkimusaiheita 

Tämä tutkimus keskittyi siviilikomponentin päätöksenteon tuen menetelmien kartoittamiseen. 

Keskeisimpänä jatkotutkimuskohteena voidaan pitää tämän tutkimuksen tuloksena esitettyjen 

menetelmien käytettävyyden arviointia Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmälle, keskittyen 

sotilaskomponentissa toteutettavaan päätöksentekoon. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Puo-

lustusvoimallisten toimittajien valintaan tähtäävät päätökset. Tällaisen tutkimuksen laatimi-

sessa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän osaaminen korostuu merkittävästi ja sen toteut-

tamiseksi laajemman tutkimus- tai asiantuntijaryhmän kerääminen on varmasti keskeistä. Toi-

mittajavalintaan tähtäävän tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina voidaan nähdä mahdollisesti 

siviilikomponentista eriävät kriteerit. Tällainen, yksittäisiin menetelmiin ja niiden käytön arvi-

ointiin suuntautuva tutkimus mahdollistaisi tulevaisuudessa sotilaskomponentille suositeltavien 

menetelmien jatkokehityksen ja käyttöönoton. 



      

 75  

Tässä tutkimuksessa logistiikan päätöksentekoa käsiteltiin yksinomaan siviilikomponentin nä-

kökulmasta. Siten tutkimuksen ulkopuolelle jäi sotilaskomponentin keskeisten päätösten kar-

toittaminen. Sotilaskomponentin päätöksentekoprosessin ja keskeisten päätösten kartoittami-

nen olisi merkityksellistä, sillä sen perusteella siviililogistiikan päätöksenteon tuen seurantaa 

voitaisiin tehokkaammin suunnata juuri näitä päätöksiä koskeviin menetelmiin.  

Tässä tutkimuksessa kartoitetut mallinnus- ja optimointimenetelmät voivat lisätä myös taktii-

kan ja operaatiotaidon tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä. Esimerkiksi Maanpuolustuskor-

keakoululle tulevaisuudessa mahdollisesti laadittaviin droonien käyttöä koskeviin tutkimuksiin 

voi, case-tarkastelun omaisesti, soveltaa ajoneuvon ja droonin reititysongelmaan käytettyjä me-

netelmiä.  Tällainen tutkimus voi osaltaan luoda perusteita droonien käytön hyötyjen selvittä-

miseen osana kenttähuollon toimituksia.  Myös muita tutkimuksessa raportoituja menetelmiä 

voidaan käyttää vastaaviin tarkasteluihin osana Puolustusvoimallista tutkimusta.
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Yliluutnantti Joonas Perttusen pro gradun  LIITE 1 

 

LYHENTEET 

Lyhenne Aukikirjoitettuna Tarkoitus tutkimuksessa 

AHP Analytical Hierarchy Process Analyyttinen hierarkia prosessi, monikriteerisen päätösanalyysin 

menetelmä 

ALNS Adaptive Large Neighbourhood 

Search 

Optimointialgoritmi 

AQM Alternatice Queuing Method Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

ATC Analytic Target Cascading Systeemisuunnittelun menetelmä, jossa korkean tason tavoite 
pilkotaan pienempiin osiin alempien tasojen tavoitteiksi 

BDA Big Data Analytics Big dataan kohdistuva tiedon analysointi ja käyttökelpoiseen 

muotoon koostaminen 

BOMILP Bi-Objective Mixed Integer Linear 

Programming 

Kaksitavoitteinen lineaarinen sekalukuoptimointi 

BWM Best Worst Method Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

COA Cuckoo Optimization Algorithm Optimointialgoritmi 

CoCoSo Combined Compromise Solution Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

COPRAS Complex Proportional Assessment 
of alternatives 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

CRITIC Criteria Importance Through iIter-
criteria Correlation 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

CSA Computational Semantic Analysis Laskennallinen merkitysanalyysi, esiintyy monikriteerisen pää-
tösanalyysin menetelmänä 

CSCMP Council of Supply Chain Manage-

ment Professionals 

Toimitusketjujen hallinnan ammattilaisten järjestö 

DE Differential Evolution Optimointialgoritmi 

DEMATEL Decision Making Trial and Evalua-
tion Laboratory 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

DSS Decision Support System Päätöksenteon tukijärjestelmä 

EDAS The Evaluation Based on Distance 

from Average Solutio 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

ELECTRE-II ÉLimination et Choix Traduisant la 
REalité 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

ERP Enterprise Resource Planning Toiminnanohjausjärjeselmä 

FMOO Fuzzy Multi Objective Optimization Sumeaa logiikkaa epävarmuuden mallintamiseksi hyödyntävä 

monitavoitteinen optimointimenetelmä 

GA Genetic algorithm Optimointialgoritmi 

FIS Fuzzy Inference System Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

GRA Gray Relational Analysis Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

GRASP Greedy Randomized Adaptive 
Search Procedure 

Optimointialgoritmi 

HCS Heuristic Cuboid Splitting Optimointialgoritmi 

HoQ Hotel of Quality QFD:stä jatkokehitetty työkalu 

IF Impact Factor Vaikuttavuuskerroin, akateemisten aikakausilehtien arviointime-
netelmä 

IoT Internet of Things Esineiden internet 

IRP Inventory routing problem Varastonhallinnan, ajoneuvojen reitityksen ja toimitusten aika-

taulutuksen yhdistävä ongelma 

LNG Liquified natural gas Nesteytetty maakaasu 

LNS Large Neighbourhood Search Optimointialgoritmi 

MABAC Multi-Attributive Border Approxi-

mation area Comparison 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

MARCOS Measurement of Alternatives and 

Ranking according to COmpro-
mise Solution 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

MCDA Multicrieria decision analysis Monikriteerinen päätösanalyysi 
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MILP Mixed Integer Linear Programming Lineaarinen sekalukuoptiomointi 

MINLP Mixed Ingteger Non-Linear Pro-
gramming 

Epälineaarinen sekalukuoptimointi 

MOMILP Multi Objective Mixed Integer Lin-

ear Programming 

Monitavoitteinen lineaarinen sekalukuoptimointi 

MOMINLP Multi Objective Mixed Integer Non-

Linear Programming 

Monitavoitteinen epälineaarinen sekalukuoptimointi 

MOORA Multi-Objective Optimization on 
the basis of Ratio Analysis 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

MOSA Multi Objective Simulated-anneal-
ing Algorithm 

Optimointialgoritmi 

MPAGA Multi-Population Adaptive Genetic 
Algorithm 

Optimointialgoritmi 

MULTIMOORA Multi-Objective Optimization on 
the basis of Ratio Analysis plus full 
multiplicative form 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

NSGA-II Non-dominated Sorting Genetic 

Algorithm II 

Optimointialgoritmi 

PAO Prioritized Average Operator Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

PGA Proximal Gradient Algorithm Optimointialgoritmi 

PRISMA Preferred Reporting Items of Sys-

tematic Reviews and Meta-anal-
yses 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen raportointimenetelmä 

PROMETHEE Preference Ranking Organization 
Method for Enrichment Evalua-

tions 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

PSA Pattern Search Algorithm Optimointialgoritmi 

PSO Particle Swarm Optimization Optimointialgoritmi 

QFD Quality Function Deployment Alun perin laadunkehitykseen käytetty työkalu, jota käytetään 
tutkimuksen aineistossa asiakasvaatimusten keskinäisten suh-

teiden kartoittamiseen 

SA Simulated annealing Optimointialgoritmi 

SADE Self-Adaptive Differential Evolution Optimointialgoritmi 

SAW Simple Additive Weighting Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

SCM Supply Chain Management Toimitusketjujen hallinta 

SWARA Step-Wise Weight Assessment 
Ratio Analysis 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

TDRA Truck and Drone Routing Algo-
rithm 

Optimointialgoritmi 

TODIM portug. TOmada de Decisão In-
terativa e Multicritéri, suom. inter-
aktiivinen monikriteerinen päätök-
senteko 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

TOPSIS Technique for Order of Preference 
by Similarity to Ideal Solution 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

TSP Travelling salesman problem Kauppamatkustajan ongelma 

WASPAS Weighted Aggregated Sum Prod-
uct Assessment 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

VIKOR serb. Visekriterijumska Optimiza-

cija I Kompromisno Resenje, 
suom. monikriteerinen optimointi ja 
kompromissiratkaisu 

Monikriteerisen päätösanalyysin menetelmä 

VNS Variable Neighborhood Search Optimointialgoritmi 

VRP Vehicle routing problem Reititysongelma 

WWO Water Wave Optimization Optimointialgoritmi 
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SANASTO 

Suomenkielinen termi Englanninkielinen termi Selitys 

Alavirta  Downstream Tarkasteltavasta toimijasta alaspäin, kysynnän suuntaan 

kohdistuva toimitusketju 

Alle kuljetuskyvyn oleva kulje-

tus 

Less-than-truckload, LTL Kuljetusvälineen maksimikapasiteetin alittava kuljetus 

Big data, tai massadata Big data Suuret järjestelemättömät, jatkuvasti kasvavat ja muuttu-
mat tietomassat 

Big datan analysointi Big data -analytics Big dataan kohdistuva tiedon analysointi ja käyttökelpoi-
seen muotoon koostaminen 

Datatiede Data science Tieteenala, joka tutkii datan käsittelyä 

Esineiden internet Internet of things, IoT Langattomia verkkoja hyödyntävien laitteiden automaatti-

seen tiedonsiirtoon ja laitteiden seurantaan perustuvat jär-
jestelmät 

Hybridi automaatio Hybrid automata Automaatioteoriaan pohjautuva malli, jossa digitaaliset 

laskentaprosessit yhdistyvät analogisiin toimintoihin 

Kauppamatkustajan ongelma Travelling salesman problem, 
TSP 

Reititysongelman kaltainen lyhyimmän reitin löytämisen 
ongelma 

Kestävyys Sustainability Kestävyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niin kut-
suttua kolmoistilinpäätöstä, eli ekologisten, taloudellisten 

ja sosiaalisten seikkojen huomioimista 

Kolmannen osapuolen logis-
tiikan palveluntarjoaja 

Third party logistics provider, 
3PLP 

Logistiikan palveluita tuottava palveluntarjoaja, mahdollis-
taan näiden toimintojen ulkoistamisen 

Kolmannen osapuolen palau-
tuslogistiikan palveluntarjoaja 

Third party reverse logistics pro-
vider, 3PRLP 

Palautuslogistiikan palveluita tuottava palveluntarjoaja, 
mahdollistaan näiden toimintojen ulkoistamisen 

Kuviohaku-algoritmi Pattern search algorithm Numeerinen optimointimenetelmä 

Laskennallinen merkitysana-
lyysi 

Computational semantic analysis, 
CSA 

Tietokoneistettu merkitysanalyysi, esiintyy monikriteerisen 
päätösanalyysin menetelmänä 

Lineaarinen sekalukuopti-

mointi 

Mixed integer linear program-

ming, MILP 

Sekä jatkuvia- että kokonaislukuarvoja saama lineaarinen 

optimointi 

Operaatiotutkimus Operations research, OR Tieteenala, joka tutkii päätöksentekoa 

Päätösanalyysi Decision analysis Kirjallisuudessa esiintyvä synonyymi päätöksenteon tuelle 

Reititysongelma Vehicle routing problem, VRP Toimituksiin käytettävien kuljetusvälineiden optimaaliseen 

reititykseen tähtäävä ongelma 

Suljetun kierron toimitusketju Closed loop supply chain Resurssien kestävää käyttöä korostava toimitusketjun 

malli, jossa kiertävät, eivätkä vain kulu 

Sumea monitavoitteinen opti-
mointimalli 

Fuzzy multi objective optimization 
model, FMOOM 

Sumeaa logiikkaa epävarmuuden mallintamiseksi hyö-
dyntävä monitavoitteinen optimointimenetelmä 

Sumea optimointimalli Fuzzy multi objective program-
ming, FMOP 

Sumeaa logiikkaa epävarmuuden mallintamiseksi hyö-
dyntävä optimointimenetelmä 

Tieto-ohjautuva Knowledge-driven Organisaation tietämyskantaa hyödyntävä päätöksenteon 
tuen malli 

Tukitoiminnot Support activities Toimitusketjun hallintaa tukeva toiminnot, kuten materiaa-
lin käsittely 

Tuotannon hienosuunnittelu Production schedule Karkeasuunnitelman pohjalta laadittu yksityiskohtainen 
suunnitelma 

Tuotannon karkeasuunnittelu Master production schedule Pitkän tähtäimen resurssien ohjausta, toimia ja proses-

seja tuotteiden ja palveluiden luomiseksi 

Ulkoasu, pohjapiirros  Layout Varastorakennuksen suunnitelma sisältäen muun muassa 

materiaalin ja toimintojen sijainnin, sekä kulkuyväylät 

Varasto Inventory Organisaation hallussa oleva materiaali, joka voi olla va-
rastoinnin lisäksi myös kuljetuksessa 

Varastorakennus Warehouse Varastorakennus, tähän viitataan työssä termillä ”varasto-
rakennus”. 

Varastoinnin ja reitityksen on-
gelma 

Inventory routing problem, IRP Varastonhallinnan, ajoneuvojen reitityksen ja toimitusten 
aikataulutuksen yhdistävä ongelma 

Varastonhallinnan strategia Inventory policy Strategia varastonhallinnan toteutuksen taustalla 

Varastonhallinta Inventory management Toimenpiteet, joiden tavoitteena on varastotasojen hal-
linta 

Viimeisen mailin kuljetus Last mile delivery Toimittajalta kuluttajalle päätyvä kuljetus 
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Ydintoiminnot Key activities Toimitusketjujen hallinnan keskeisimmät toimet, kuten va-
raston- ja tiedonhallinta 

Ylävirta Upstream Tarkasteltavasta toimijasta ylöspäin, toimittajien suuntaan 
kohdistuva toimitusketju 

Älykäs pakkaus Smart packing Pakkaus, joka sisältää "älyä" tai lähettimen, joka viestii 
esimerkiksi tuotteen tilaa tai sijaintia 

 


