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Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään.



Tausta

• Korona pandemian takia tuotantoketjujen disruptiot ovat yleistyneet 
komponenttiteollisuudessa

– Disruption vaikutukset ajankohtainen tutkimusaihe

• Monet yritykset menettävät myyntiä tai tekevät tappiota 
disruptioiden takia

• Useiden toimittajien valinta vähentää kokonaistodennäköisyyttä 
disruptiolle, mutta lisää kustannuksia.
– Logistiikkakustannukset, toimituskustannukset ja 

hallinnointikustannukset kasvaa toimittajien lukumäärän noustessa



Tausta



Tavoitteet

• Tarkastella kuinka toimittajan disruptio vaikuttaa yritykseen Bayes
verkon avulla

– Todennäköisyys disruptiolle riippuu toimittajien lukumäärästä

• Rakentaa optimaalinen toimittajien joukko (portfolio), joka minimoi 
toimituksen kokonaiskustannukset ottaen huomioon 
disruptiotodennäköisyydet

• Arvioida, millaisia investointeja disruptioihin varautumiseen 
kannattaa tehdä



Menetelmät & Työkalut

• Bayes verkko 
– Toimittajilla erilaiset disruptiotodennäköisyydet
– Yrityksen disruptiotodennäköisyyden mallintaminen

• Optimointi (Excel Solver)
– Kohdefunktiona kustannukset
– Rajoitteina yrityksen maksimi sallittu disruptiotodennäköisyys
– Optimaalinen toimittajaportfolion määrittäminen

• Tulosanalyysi



Tutkimuksen fokus

Rajaukset

• Toimittajien oletetaan tutkimuksessa olevan toisistaan 
riippumattomia

• Toimitusketju palvelee kertatoimitusta
– Jatkuvien toimitusten vaikutukset jatkotutkimusten kohteeksi

• Tarkastellaan vain ensimmäisen tason toimittajia
– Käytännössä toimitusketju ovat usein monitasoisia
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