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Massaräätälöinti on aiheena tutkimisen arvoinen, sillä se on nykypäivää teollisuudessa. Tässä 

kandidaatintyössä tutkitaan massaräätälöinnin hyötyjä ja haasteita valmistavassa teollisuudessa. 
Työssä pyritään selvittämään, millaisia vaatimuksia massaräätälöinti asettaa valmistettaville tuot-
teille ja tuotannolle. Lisäksi työssä selvitetään, millaisia vaikutuksia näistä vaatimuksista seuraa 
yrityksille. Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään kirjallisuustutkimusta. Aineiston keruuseen 
käytetään Andor-tiedonhakupalvelua ja Google Scholar -palvelua. Aineistona kandidaatintyölle 
toimii aiheeseen liittyvä kirjallisuus, konferenssijulkaisut ja artikkelit. 

Työ jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisenä tutkitaan massaräätälöinnin teoriaa. Seuraa-
vaksi esitetään kaksi yritysmaailman case-esimerkkiä massaräätälöinnin parissa. Viimeinen työn 
osio keskittyy tutkimuksen tuloksiin, eli massaräätälöinnin tuottamiin hyötyihin ja haasteisiin sekä 
niiden alkuperään. 

Massaräätälöinti yhdistää tuotteiden massatuotannon ja kustomoinnin helppouden. Yleisellä 
tasolla massaräätälöinnin hyötyjä ovat kustannustehokkuus ja suuri tuotteiden variaatiotaso. 
Massaräätälöinnin edellytyksiä ovat asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, toiminnan joustavuus 
ja tuoterakenteen kunnollinen suunnittelu. Massaräätälöinnin kolmesta edellytyksestä seuraavia 
hyötyjä ovat asiakastyytyväisyys, toiminnan tehokkuus ja kustannuksien säästö. Massaräätälöin-
tiä käyttävät yritykset kohtaavat myös haasteita toiminnassaan. Kasvaneesta tuotteiden variaa-
tiotasosta seuraa ongelmia sekä yritysten sisäisesti, että ulkoisesti. Yritysten sisäiseksi haas-
teeksi jää toimintojen kasvava monimutkaisuus. Ulkoinen haaste taas liittyy asiakkaan kokemiin 
ongelmiin liiallisen valinnanvaikeuden kanssa. Työssä käsitellään myös haasteita liittyen toimi-
tusaikaan ja tuotteiden hintaan. Yritysten täytyisi saada optimoitua molemmat suureet asiakkaille 
sopiviksi. 

Massaräätälöinti tarjoaa useita eri hyötyjä sitä käyttäville yrityksille, mutta samat yritykset koh-
taavat myös haasteita toiminnassaan. Tutkimuksessa selvisi, että massaräätälöinti ei tarjoa yksi-
selitteistä ratkaisua ongelmiin. Tietyistä massaräätälöinnin edellytyksistä seuraa sekä hyötyjä että 
haasteita yrityksille. 
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1. JOHDANTO 

Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ihmiset, prosessit, tuotteet ja teknologia muuttuvat. 

Yritysten tehtävänä on vastata jatkuvaan muutokseen ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. 

Muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata massaräätälöinnin avulla. Massaräätälöinti vaatii tuo-

tannolta joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä, yhdistäessään massatuotannon ja tuottei-

den kustomoinnin. Tällöin on mahdollista valmistaa edullisesti laadukkaita räätälöityjä tuot-

teita ja palveluita asiakkaille. (Pine et al. 1993)  

Massaräätälöinti on aiheena tutkimisen arvoinen, sillä se on nykypäivää teollisuudessa. 

Asiakkaana saat tilattua niin sarjatuotannossa valmistettuja räätälöityjä autoja kuin yksin-

kertaisia kahvikuppeja omilla painatuksilla.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia massaräätälöintiä, ja selvittää 

• Millaisia hyötyjä ja haasteita massaräätälöinti tuo esille valmistavassa teollisuu-

dessa? 

• Mitä tuotannolta ja tuotteilta vaaditaan massaräätälöinnissä? 

• Millaisia vaikutuksia tuotannon ja tuotteiden vaatimuksista syntyy? 

Työ rajataan valmistavaan teollisuuteen. Työssä pyritään löytämään hyödyt ja haasteet te-

ollisuudessa, jossa valmistetaan konkreettisia tuotteita. Tutkimuskysymyksiin etsitään vas-

tauksia lähdekirjallisuuden avulla ja tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuustutkimus. Ai-

neistona toimii niin kirjallisuus, kuin tieteelliset konferenssijulkaisut ja artikkelit. Aineiston 

etsimiseen käytetään Andor-tiedonhakupalvelua ja Google Scholar -palvelua. Kandidaatin-

työtä kirjoittaessa on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK-ohje 2012).  

Kandidaatintyö alkaa massaräätälöinnin teorian tarkastelulla, jossa käydään läpi mas-

saräätälöinnin määritelmä, eri massaräätälöinnin tapoja, valmistuksen ohjausprosessit ja 

massaräätälöinnin edellytykset. Kolmannessa kappaleessa esitetään kaksi yritysmaailman 

projektia massaräätälöinnin parissa, Metso Outotecin massaräätälöintiprojekti ja Sonyn 

Walkman tuoteperhe. Neljäs kappale käsittelee massaräätälöinnin hyötyjä ja haasteita, 

sekä niiden alkuperää. Työn viidentenä kappaleena toimii yhteenveto, jossa kerrataan tehty 

tutkimus ja esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin. 
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2. MASSARÄÄTÄLÖINNIN TEORIAA 

Tässä kappaleessa käsitellään teoriaa massaräätälöinnin takana. Kappaleessa käydään 

läpi oleellisia käsitteitä ja tekijöitä, jotka liittyvät massaräätälöintiin ja massaräätälöinnin toi-

mivuuteen. Teoriaosuus alkaa massaräätälöinnin määritelmällä, jonka jälkeen tutustutaan 

massaräätälöinnin eri tapoihin ja tyyleihin. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisia tuotannon-

ohjaustapoja, jotka liittyvät tuotteiden valmistukseen massaräätälöinnissä. Kappale loppuu 

massaräätälöinnin edellytysten tutkimiseen, käyden läpi toiminnan joustavuutta sekä tuot-

teiden tuoterakennetta. 

2.1 Massaräätälöinnin määritelmä 

Kirjallisuudesta löytyy useita määritelmiä massaräätälöinnille. Ensimmäinen määritelmä 

massaräätälöinnille oli Stan Davisin käsitys, että massaräätälöinti on kustomoitujen tuottei-

den ja palveluiden massatuotantoa, jakelua ja toimitusta (Davis 1987; Randall 1993, s. 16). 

Toinen hyvin tunnettu määritelmä massaräätälöintiin on Joseph Pinen (1993), jonka mu-

kaan massaräätälöinnillä kehitetään, tuotetaan, markkinoidaan ja tarjotaan riittävän halpoja 

tuotteita ja palveluita. Määritelmän mukaan tuotteissa ja palveluissa täytyy olla riittävästi 

variaatiota ja kustomointia, jotta jokainen löytää juuri sen mitä haluaa (Pine 1993; Ceylan 

et al. 2018, s. 86). 

Hart (1995) jakoi massaräätälöinnin määritelmän kahteen eri osaan, visionääriseen määri-

telmään ja käytännölliseen määritelmään. Visionäärisessä määritelmässä massaräätälöin-

nillä on kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin pitäen toiminnan kannattavana, milloin vain, 

minne vain ja miten vain asiakas haluaa. Käytännöllisen määritelmän mukaan massarää-

tälöinti käyttää joustavia prosesseja ja organisaation rakennetta tuottaakseen varioituja ja 

usein yksilöille kustomoituja tuotteita ja palveluita. Tuotteet ja palvelut valmistetaan mata-

laan hintaan, käyttäen vakioitua massatuotantojärjestelmää. (Hart 1995, s. 36) 

Ross (1996) taas määritteli massaräätälöinnin kustomoitujen tuotteiden ja palvelun tar-

joamisena käyttäen vakaita liiketoimintaprosesseja. Massaräätälöityjen tuotteiden tulisi val-

mistua samaan hintaan ja samassa ajassa, kuin massatuotannolla valmistettujen tuotteiden 

(Ross 1996, s. 260). 

Suomalaisessa kirjallisuudessakin on käsitelty massaräätälöintiä. Teknologiateollisuuden 

julkaisema (Ahoniemi et al. 2007) Massaräätälöinnillä kilpailukykyä, on tarjonnut paljon ai-

neistoa tähän kandidaatintyöhön. Ahoniemen et al. (2007) mukaan massaräätälöinnillä 
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pystytään vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin valmistamalla kustannustehok-

kaasti tuotteita joustavien massatuotantojärjestelmien avulla. Tuotantojärjestelmät tuottavat 

laajan valikoiman erilaisia tuotteita siten, että tuotantoprosessi pysyy kohtalaisen samana. 

Tuotantoprosessin on oltava joustava, jotta se pystyy käsittelemään erilaisia tuoterakenteita 

ja niiden yhdistelmiä. (Ahoniemi et al. 2007, s. 16) 

 

Kuva 1. Massaräätälöintiin sisältyy massatuotannon tehokkuus ja uniikin käsityön 
tuotevariaatiotaso (mukailtu Ahoniemi et al. 2007, s. 17) 

Kuvassa 1 havainnollistetaan, miten massaräätälöinti yhdistää kaksi toisistaan hyvin eri-

laista valmistustapaa, massatuotannon ja uniikin käsityön. Massatuotannossa yritys valmis-

taa mahdollisimman tehokkaasti suuria eriä vakiotuotteita, jolloin kilpailueduksi muodostuu 

tuotteen hinta. Massatuotannossa tuotetta pyritään standardisoimaan ja samalla myös tuo-

tantoprosessin tulisi pysyä vakiona. Tuotevariaatioiden määrän tulisi massatuotannossa 

olla varsin pieni, jolloin saavutetaan varmasti korkea tuotantovolyymi ja alhaiset kustannuk-

set. Massatuotannossa myydään tuotteita varsin laajalle asiakasjoukolle ja kysyntää arvioi-

daan pääosin markkinatutkimusten avulla. (Ahoniemi et al. 2007, s. 15) 

Uniikissa käsityössä sekä tuotetta että valmistusprosessia pystytään muuntelemaan halu-

tun mukaisesti. Tällä tuotantotavalla pystytään valmistamaan uniikkeja tuotteita muokkaan-

tuvien tuotantoprosessien ansiosta. Tällöin tuotantomäärät ovat usein pienet, hinnat kor-

keat ja toimitusajat pitkät, mutta kilpailuetuna on tuotteen ainutlaatuisuus. (Ahoniemi et al. 

2007, s. 16) 
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2.2 Massaräätälöinnin ryhmittelyä tapojen ja tyylien mukaan 

Massaräätälöintiä voidaan jakaa ryhmiin sen perusteella, missä vaiheessa tuotteiden kus-

tomointi tapahtuu (Soronen 1999, s. 11). Kustomointia voi tapahtua: 

• Tuotantoprosessin aikana 

• Asennus- ja huoltotoimenpiteiden aikana 

• Jälleenmyynnissä 

• Vasta asiakkaan toimesta 

• Tuottamalla riittävän suuri tuotevalikoima markkinoille 

 

Kuva 2. Erilaisia massaräätälöintitapoja (Mukailtu Soronen 1999, s. 12) 

Massaräätälöintitavat on havainnollistettu yllä olevassa kuvassa 2. Tuotantoprosessin ai-

kana tapahtuva massaräätälöinti on yleisin tapa kustomoida tuotteita. Kustomointi tuotan-

toprosessissa perustuu tietoon, millaisen tuotteen asiakas haluaa ja tällöin valmistaja muok-

kaa tuotteesta asiakkaalle uniikin. (Soronen 1999, s. 11) 

Asennus- ja huoltotoimenpiteiden aikana tapahtuva kustomointi taas perustuu jälkikäteen 

tehtävään räätälöintiin. Tällöin standardituotetta asennettaessa tai huollettaessa siihen voi-

daan lisätä asiakkaan haluamia osia tai ominaisuuksia. (Soronen 1999, s. 11) 

Jälleenmyynnissä tapahtuvassa kustomoinnissa tuotteille tehdään muutoksia ennen asiak-

kaalle luovutusta. Standardituotteen saapuessa valmistajalta, jälleenmyyjä muokkaa sitä 

niin, että asiakas saa itselleen räätälöidyn version. (Soronen 1999, s. 11) 



5 
 

Asiakas voi myös itse toteuttaa räätälöintiä tuotteelle. Tällöin tuotteessa itsessään pitää olla 

eri osa- ja ominaisuusvaihtoehtoja, joista käyttäjä pääsee valitsemaan itselleen mieluisim-

man kokonaisuuden. (Soronen 1999, s. 11) Tämä räätälöintitapa kuuluu Gilmoren ja Pinen 

(1997) esittämään mukautuvaan massaräätälöintiin. 

Valmistajat voivat toteuttaa massaräätälöintiä tuottamalla riittävän suuren tuotevalikoiman 

markkinoille. Valmistettavien tuotteiden määrä on tällöin niin suuri, että asiakas pääsee va-

litsemaan itselleen mieluisan tuotteen. (Soronen 1999, s. 11) 

Massaräätälöintiä voidaan ryhmitellä myös eri lähestymistapojen mukaan. Gilmore ja Pine 

kertoivat vuonna 1997 julkaistussa artikkelissa tunnistaneensa neljä erilaista lähestymista-

paa massaräätälöintiin: mukautuva massaräätälöinti, kosmeettinen massaräätälöinti, lä-

pinäkyvä massaräätälöinti ja yhteistoiminnallinen massaräätälöinti. (Gilmore & Pine 1997, 

s. 92) 

Mukautuvassa massaräätälöinnissä asiakkaille tarjotaan standardisoitua, muokattavissa 

olevaa tuotetta, joka on suunniteltu siten, että asiakas voi itse muokata tuotetta jälkikäteen. 

Tällöin tuotteessa itsessään pitää olla erilaisia vaihtoehtoja tai ominaisuuksia, joista käyttäjä 

pääsee valitsemaan mieluisan. (Gilmore & Pine 1997, s. 93) 

Kosmeettisessa massaräätälöinnissä asiakkaille tarjotaan standardisoitua tuotetta, jota 

muokataan usein vasta valmistuksen loppupuolella. Tällöin asiakkaalle annetaan mahdol-

lisuus vaikuttaa esimerkiksi tuotteen väriin tai varustukseen. Tämä räätälöintitapa toimii sel-

laisissa liiketoiminnoissa, joissa asiakas on tyytyväinen varsinaiseen tuotteeseen ja haluaa 

muokata tuotetta vain hieman tuotantoprosessin loppuvaiheessa. (Gilmore & Pine 1997, s. 

93) 

Läpinäkyvässä massaräätälöinnissä asiakkaalle tarjotaan uniikkia tuotetta tai palvelua. Täl-

löin tuote tai palvelu on tarkkaan määritelty ja räätälöity asiakkaalle siten, että asiakas ei 

edes tiedä, että tuotetta tai palvelua on muokattu heitä varten. Massaräätälöinnin perustana 

tällöin toimii eri paikoista kerätty asiakastuotetieto. Kustomointi perustuu siis ennalta mää-

riteltyyn tietoon, josta selviää, mitä asiakas haluaa. (Gilmore & Pine 1997, s. 94) 

Yhteistoiminnallisessa massaräätälöinnissä tuotteiden valmistaja tekee yhteistyötä asiak-

kaiden kanssa, jotta saadaan tuotettua asiakkaalle sopiva tuote. Usein asiakas ei tiedä it-

sekään mitä haluaa, ja tällöin valmistaja joutuu määrittelemään tuotteen ominaisuudet asi-

akkaan kanssa. (Gilmore & Pine 1997, s. 92) 

Massaräätälöintiin otettavaa tuotetta tai prosessia ajateltaessa pitäisi suunnittelijoiden tut-

kia jokaista lähestymistapaa, jotta he löytäisivät parhaimman mahdollisen tavan toteuttaa 

massaräätälöintiä. Usein paras ratkaisu massaräätälöinnin toteuttamiseen on sekoitus eri 

lähestymistapoja. (Gilmore & Pine 1997, s. 100) 
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2.3 Tuotannon ohjausprosessit massaräätälöinnissä 

Tuotannon vakiintuneita ohjausprosessitapoja ovat (Ahoniemi et al. 2007, s. 20):  

• MTS (Make to stock), jossa tuote valmistetaan varastoon. 

• STO (Ship to order), jossa tuote toimitetaan tilauskohtaisesti. 

• ATO (Assemble to order), jossa tuote kokoonpannaan tilauskohtaisesti. 

• MTO (Make to order), jossa tuote valmistetaan tilauskohtaisesti. 

• ETO (Engineer to order), jossa tuote suunnitellaan tilauskohtaisesti. 

Ohjaustavoissa vaihtelee massatuotannon ja räätälöinnin aste. Ohjaustapojen vaikutusta 

räätälöintiin ja massatuotantoon havainnollistetaan alla olevassa kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Valmistuksen ohjaustavat ja massaräätälöinti. (mukailtu Ahoniemi et al. s. 
20) 

Kun valmistetaan varastoon (MTS), ei räätälöintiä ole lainkaan. Tällöin voidaan puhua mas-

satuotannosta. Prosessia ohjataan tällöin työntöperiaatteella, jolloin varastojen hallinta on 

erityisen tärkeää kannattavuuden kannalta. (Ahoniemi et al. 2007, s. 21) 

Kun toimitus on tilauskohtaista (STO), pyritään valmistamaan vakiotuotteita tuotannossa 

tasaiseen tahtiin. Tällöin tuotteiden sisältäessä omat tuoterakenteet, voidaan räätälöintiä 

toteuttaa toimituseräkohtaisesti. (Ahoniemi et al. 2007, s. 21) 

Kun tuotteita kokoonpannaan (ATO) tai valmistetaan tilauskohtaisesti (MTO), saadaan 

massaräätälöinnin hyödyt käyttöön. Tuotteet pyritään vakioimaan, mutta kysynnän vaihte-

lun seurauksena niiden tuotantovolyymit vaihtelevat. Tuoterakenteiden ollessa tunnettuja, 
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saavutetaan tuotannossa tasainen läpäisyaika, vaikka tuotteita räätälöidäänkin asiakkaiden 

toiveiden mukaisesti. (Ahoniemi et al. 2007, s. 21) 

Kun tuotteet suunnitellaan tilauskohtaisesti (ETO), voidaan puhua yksittäistuotannosta. Kun 

tuotteet ja tuoterakenteet suunnitellaan asiakaskohtaisesti, myös tuotantovaiheet ovat ti-

lauskohtaisia, jolloin läpäisy- ja toimitusajat vaihtelevat. (Ahoniemi et al. 2007, s. 22) 

Massaräätälöinnissä tulisi tuotteen räätälöinnin tapahtua mahdollisimman myöhäisessä 

vaiheessa. Tällöin tuotteet pysyvät vakiona tuotannossa mahdollisimman pitkään ennen 

niihin tehtäviä muutoksia ja tämä nopeuttaa toimintaa joustavuuden takia. (Ahoniemi et al. 

2007, s. 54) 

2.4 Massaräätälöinnin edellytykset 

Salvador et al. kertoivat vuonna 2009 julkaistussa artikkelissa massaräätälöinnin kolmesta 

perustavanlaatuisesta edellytyksestä. Jotta yritykset pystyisivät massaräätälöimään tuottei-

taan, tulisi heillä olla seuraavat edellytykset huomioituna. 

Ensimmäisenä edellytyksenä Salvador et al. (2009) mainitsivat ratkaisukentän kehityksen 

(Solution Space Development), jolla tarkoitetaan kykyä tunnistaa asiakkaiden tarpeet, eli 

mitä tuotteessa todella täytyisi olla. Tärkeintä olisi tunnistaa, missä asiakkaiden tarpeissa 

on eniten eroavaisuuksia. Tällöin yritys voi päättää, millaisia tuotteita se aikoo tarjota asiak-

kaille ja millaiset tuotteet eivät kuulu heidän tarjontaansa. (Salvador et al. 2009, s. 72–73) 

Toisena edellytyksenä Salvador et al. (2009) kirjoittivat määrätietoisesta prosessin suunnit-

telusta (Robust Process Desing). Yritysten täytyy varmistaa, ettei tuotevalikoiman kasvu 

pääse vaikuttamaan haitallisesti yrityksen toimintaan ja toimitusketjuun (Salvador et al. 

2009, s. 74).  

Kolmantena ja viimeisenä edellytyksenä Salvador et al. (2009) mainitsivat valinnan ohjauk-

sen (Choice Navigation). Tämä tarkoittaa yritysten kykyä valita oikeat ratkaisut tuotteille 

siten, että asiakkaat eivät koe liiallista valinnan vaikeutta (Salvador et al. 2009, s. 74). Va-

linnan ohjausta voidaan toteuttaa esimerkiksi myynnin konfiguraattorin avulla (Ahoniemi et 

al. 2007, s. 75).  

Kirjallisuudessa esitetään (Ahoniemi et al. 2007; Anderson 1998; Pine 1993), että mas-

saräätälöinnin edellytyksenä on toiminnan joustavuus ja tuoterakenteen modulaarisuus. 

Näitä massaräätälöinnin edellytyksiä käsitellään seuraavissa alaluvuissa. 
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2.4.1 Toiminnan joustavuus 

Jotta massaräätälöinti onnistuisi, tulisi tuotteiden ja itse tuotantoprosessin olla joustavia. 

Joustavuus tarkoittaa kykyä olla tehokas ja nopea, kun valmistetaan toisistaan erilaisia tuot-

teita. Tuotannon joustavuutta voidaan lähteä parantamaan esimerkiksi käyttämällä erilaisia 

tuotannonohjausfilosofioita, kuten Just-In-Time:a (JIT) tai Lean-ajattelua. (Anderson 1998, 

s. 175) 

JIT perustuu nimensä mukaisesti ajatukseen, että tuotteet ja osat liikkuvat valmistusproses-

sissa juuri oikeaan aikaan oikeille paikoille. Tällöin ei tarvitse esimerkiksi välivarastoida tuot-

teita, vaan ne pääsevät liikkumaan prosessin läpi tehokkaasti (Stevenson 2011, s. 619, 

638). Lean-ajattelu taas pohjautuu hukkien poistamiseen prosessista ja toiminnan virtavii-

voittamiseen (Stevenson 2011, s. 619). 

Ensimmäinen edellytys tuotannon joustavuudelle on tuotteen osien ja valmistusprosessin 

standardisointi. Vaikka massaräätälöinnissä tuotteissa itsessään on vaihtelua, pitää valmis-

tuksen ja tuotteiden rakenteen pysyä samana koko ajan, sillä standardisoidut ennalta tutut 

toiminnot nopeuttavat prosessia. (Anderson 1998, s. 176) 

Kun toiminta on standardisoitua, tulisi keskittyä asetusaikojen minimoimiseen. Asetusajoilla 

tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa työpisteellä valmis tuote vaihtuu uuteen. Tämä hukka-

aika saattaa muodostua tällöin esimerkiksi uusien osien noutamisesta, työohjeiden etsimi-

sestä tai työstökoneelle asetuksien syöttämisestä. Asetusaikoja minimoidessa tulisi ottaa 

huomioon myös eräkoot ja kannattavaa olisi tehdä yksi työvaihe yhdelle erälle. Tällöin väl-

tetään suuret asetusajat, kun tehdään samanlaisille tuotteille sama työvaihe. Eräkoot tulisi 

siis optimoida, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. (Anderson 1998, s. 176—177) 

Eräkoon pienentäminen vähentää myös varastoimisen tarvetta, joka nopeuttaa prosessia 

(Kurikka 1984, s. 48). 

Kolmantena tutkittavana asiana Anderson (1998) pitää tuotantolinjan järkevöittämistä (ra-

tionalization). Yrityksen johdon tulisi kyseenalaistaa omaa toimintaansa ja kysyä soveltu-

vatko tuotteet todella joustavaan ympäristöön. Jos tuotteet eivät sovellu, ei niitä silloin kan-

nata itse tehdä. (Anderson 1998, s. 183)  

Joustava tuotanto vaatii joustavuutta myös toimittajilta. Jos tuotteisiin tarvittavia osia, mo-

duuleita tai työkaluja ei ole saatavilla, ei tuotanto silloin etene (Soronen 1999, s. 23). Jo 

pelkän toiminnan joustavuudesta seuraa useita eri hyötyjä yrityksille. Näitä hyötyjä käsitel-

lään tarkemmin alaluvussa 4.1. 
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2.4.2 Tuoterakenne ja tuotteiden modulaarisuus 

Tuoterakenteen kunnollinen suunnittelu on tärkeää massaräätälöinnissä, sillä 60 prosenttia 

tuotteen kuluista muodostuu tuoterakenteesta. Tuoterakenteen avulla voidaan myös mää-

ritellä, miten tuotetta tullaan lopulta kustomoimaan asiakkaille. (Anderson 1998, s. 132–

133)  

Alaluvussa 2.2 käsiteltiin massaräätälöinnin eri ratkaisutapoja yleisellä tasolla. Myös tuote-

rakenteelle löytyy erilaisia ratkaisutapoja. Anderson jakoi vuonna 1998 julkaistussa kirjas-

saan tuoterakenteen vaihtoehdot kolmeen eri kategoriaan: tuotetta voidaan kustomoida 

modulaarisesti, säädettävästi tai dimensionaalisesti. Modulaarisesti kustomoitu tuote koos-

tuu moduuleista eli eri osista. Kustomointi tapahtuu siis siten, että eri osia kokoonpannaan 

eri moduuleista. (Anderson 1998, s. 256) 

Tuote voi olla säädettävästi kustomoituva. Tällöin tuotteessa on mekaanisia tai sähköistet-

tyjä säätimiä, joilla tuotetta muunnellaan. Tuotteen muutokset ovat palautuvia, ja tuotteella 

itsellään voi olla lukemattomia säätömahdollisuuksia. (Anderson 1998, s. 256)  

Dimensionaalisessa kustomoinnissa tuotetta voidaan leikata sopivaksi, tehdä sekoitus 

muista tuotteista tai räätälöidä sopivaksi. Tällöin muutokset tuotteeseen ovat pysyviä. (An-

derson 1998, s. 256) 

 

Kuva 4.  Kuusi modulaarisuuden eri tyyppiä (Mukailtu Pine 1993) 

Pine (1993) taas jakoi viisi vuotta aikaisemmin modulaarisuuden kuuteen eri tyyppiin: kom-

ponenttien jakomodulaarisuus, komponenttien vaihtomodulaarisuus, parametrinen modu-

laarisuus, yhdistelmämodulaarisuus, väylämodulaarisuus ja lohkomodulaarisuus. Nämä 

tyypit ovat havainnollistettu kuvassa 4. Komponenttien jakomodulaarisuudessa käytetään 

yhtä ja samaa komponenttia useassa eri tuotteessa. Tällä modulaarisuustyypillä ei saavu-
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teta täysin uniikkia kustomointia asiakkaalle. Se kuitenkin mahdollistaa laajan tuotevalikoi-

man kustannustehokkaan valmistuksen, josta asiakas voi valita mieluisan tuotteen. (Pine 

1993, s. 200—202) 

Komponenttien vaihtomodulaarisuudessa taas tuotteen pohjana on jokin vakio-osa ja tuo-

tetta muokataan lisäämällä siihen eri komponentteja. Tämä modulaarisuustyyli siis eroaa 

hyvin vähän jakomodulaarisuudesta, sillä jakomodulaarisuudessa vaihtuu ”pohjatuote” ja 

tässä vaihtuu komponentti. Vaihtomodulaarisuudella voidaan saavuttaa täysin uniikki kus-

tomointi, jos vaihdettavien komponenttien määrä on riittävän suuri. (Pine 1993, s. 202—

203) 

Yhdistelmämodulaarisuudessa tuote rakentuu useista erilaisista komponenteista. Kom-

ponentit sekoittuvat siten, että niistä muodostuu erilainen tuote. Yhdistelmämodulaarisuutta 

käytetään paljon muun muassa kemian teollisuudessa. Esimerkiksi eri ainesosista voidaan 

muodostaa seoksia, joista tuote valmistuu. (Pine 1993, s. 204—205) 

Parametrisessä modulaarisuudessa tuote voi rakentua kuten jako- tai vaihtomodulaarisuu-

dessa. Parametrinen modulaarisuus eroaa muista modulaarisuuksista siten, että siihen si-

sältyy komponenttien leikkaamista käyttäjille sopiviksi. Parametrista modulaarisuutta voi-

daan käyttää muun muassa polkupyörien valmistuksessa. (Pine 1993, s. 203—204) Tällöin 

käyttäjälle leikattavina osina voi olla esimerkiksi pyörän runko tai tangon ohjainkannatin. 

Väylämodulaarisuudessa tuotteen pohjana toimii standardisoitu rakenne, johon voidaan liit-

tää yksittäisiä tai useita erilaisia komponentteja. Esimerkiksi tietokoneet voidaan kasata 

väylämodulaarisuutta käyttäen. (Pine 1993, s. 205—206) 

Viimeisenä modulaarisuustyylinä Pine (1993) esitteli kirjassaan lohkomodulaarisuuden. 

Österholm ja Tuokko (2001) ovat kiteyttäneet lohkomodulaarisuuden järjestelmäksi, jossa 

tuotevariantit muodostuvat vapaasti eri moduuleista. Moduulit yhdistyvät toisiinsa standar-

disoitujen rajapintojen avulla (Österholm & Tuokko 2001, s. 10). Modulaarinen tuotera-

kenne siis mahdollistaa laajan tuotevarioinnin luonnin. 

Tuoterakennetta ajatellessa voidaan puhua myös tuoteperheestä ja tuotealustasta. Simp-

sonin et al. (2006) mukaan tuoteperhe on joukko samankaltaisia tuotteita, jotka ovat val-

mistettu tuotealustaa käyttäen. Tuoteperheen avulla päästään vastaamaan markkinoiden 

erilaisiin tarpeisiin. Tuotealustalla siis tarkoitetaan tuoterakennetta, joka mahdollistaa use-

amman eri tuotteen teon samaa alustarakennetta käyttäen. Kappaleessa 3.2 esitetään yri-

tysmaailman esimerkki tuoteperheen käytöstä Sonyn Walkman musiikkisoittimen avulla. 

Kun tuoterakenne muodostaa erilaisia vaihtoehtoja tuotteille, on tärkeää, että käytössä on 

myynnin konfiguraattori. Konfiguraattori kerää tuotteen määrittelyyn tarvittavat tiedot ja 
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muodostaa tietojen avulla tuoterakenteen. Tämän jälkeen se välittää eteenpäin asiakas-

kohtaisen tuote- ja tilaustiedon. (Ahoniemi et al. 2007, s. 75) 
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3. MASSARÄÄTÄLÖINTI YRITYKSISSÄ 

Tässä kappaleessa käydään läpi massaräätälöintiprojekteja valmistavan teollisuuden yri-

tyksissä. Alaluvussa 3.1 tutustutaan Metso Mineralsin massaräätälöintiprojektiin, ja alalu-

vussa 3.2 taas hieman vanhempaan massaräätälöintiprojektiin Sonyn Walkman tuoteper-

heen parissa. 

3.1 Case Metso Minerals 

Entinen Metso Minerals (Nykyinen Metso Outotec) on kiviainesteollisuuden koneisiin eri-

koistunut yritys. Metso Outotec tarjoaa laitteita ja palveluita louhoksille, murskausurakoitsi-

joille ja rakennusyhtiöille. Yrityksen tuotteistoon kuuluu muun muassa kiviaineksen murs-

kaus- ja seulontalaitoksia, kuten kuvassa 5 näkyvä Lokotrack LT220D. (Mogroup) 

 

Kuva 5. Metson Lokotrack LT220D malli toiminnassa. (Metso, s. 26) 

Metso Minerals:n aikaan 2000-luvun vaihteessa yrityksessä päätettiin aloittaa massaräätä-

löintiprojekti. Metso kamppaili varastovalmistuksen kanssa ja ongelmaksi koitui asiakkaiden 

haluamien tuotevariaatioiden ennustaminen. Metson lopputuotevarastolla oli harvoin juuri 

sellaista tuotetta, mitä asiakas oli tilannut. Tästä koitui lisäkustannuksia ja toimitusten vii-

västyksiä, kun tuotteita jouduttiin muokkaamaan asiakkaiden lisäspesifikaatioiden mukai-

sesti. (Ahoniemi et al. 2007, s. 95) 
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Massaräätälöintiprojektin tavoitteena oli parempi tuotevarioinnin hallinta tilaus-toimituspro-

sessissa ja siirtyminen varastovalmistuksesta tilausohjautuvaan kokoonpanoon (Configure-

to-order). Metsolla huomattiin, että tavoitteisiin pääseminen vaatii modulaarisen tuotearkki-

tehtuurin kehittämistä, logistiikan nopeuttamista sekä nopean tuotantojärjestelmän luo-

mista. Tuotteistoa ei lähdetty suunnittelemaan uusiksi, vaan tuotteisiin pyrittiin tekemään 

vain välttämättömät muutokset, jotta loppukokoonpanossa pystyttäisiin kokoamaan eri mo-

duuleista asiakaskohtaisia tuotteita. Modulaarista tuotearkkitehtuuria tavoitellessa suurim-

pana tavoitteena oli saada tuotteen variointipiste myöhäiseen kokoonpano vaiheeseen. 

(Ahoniemi et al. 2007, s. 95–96) 

Tuotevarioinnin parempaa hallintaa tilaus-toimitusprosessissa lähdettiin toteuttamaan 

myyntikonfiguraattorin avulla. Myyntikonfiguraattorin avulla asiakas pääsee valitsemaan it-

selleen sopivan tuotteen tuotevalikoimasta ja tuotantotilaus voidaan laittaa eteenpäin tuo-

tannolle. Jo pelkästään myyntikonfiguraattorin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä toimi-

tusaika- ja kustannusetuja. (Ahoniemi et al. 2007, s. 96, 78) 

Metsolla siirtyminen massaräätälöintiin kannatti. Kuvassa 5 näkyvän Lokotrack tuotteen lä-

pimenoaika tuotannossa laski 7–8 viikosta 4 viikkoon. Modulaarinen tuoterakenne mahdol-

listaa muun muassa loppukokoonpanon ja moduulien rinnakkaisen kokoonpanon, joka no-

peuttaa toimintaa. Yrityksen toiminnasta tuli projektin myötä myös yleisesti ottaen parem-

min hallittava, nopeampi ja tuottavampi. (Ahoniemi et al. 2007, s. 97) 

3.2 Case Sony Walkman 

Hieman vanhempi katsaus massaräätälöintiin ja tuoteperheiden käyttöön saadaan elektro-

niikkavalmistaja Sonylta. Sony julkaisi Walkman kasettisoittimen vuonna 1979. Walkman 

on hyvä esimerkki tuoteperheen hallinnasta. Sonyn strategiaan kuului sekoitus suunnitte-

luprojekteja, joissa tiimit suunnittelivat uusien tuotteiden tuotealustoja. Tuotealustoja muok-

kaamalla kehitettiin uusia malleja. Sony saavutti teknologia- ja markkinajohtajuuden inno-

vaatioidensa avulla ja joustavan tuotannon takia. (Sanderson & Uzumeri 1995, s. 761) 
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Kuva 6. Sonyn Walkman kasettisoitin. (Sony)  

Yllä olevassa kuvassa 6 on esillä vuonna 1979 julkaistu ensimmäinen Sony Walkman. 

Walkman musiikkisoitin syntyi, kun Sonyn insinöörit yhdistivät reporttereille suunnatun ka-

settinauhurin ja kevyet sankakuulokkeet. Ensimmäiseen prototyyppiin laitettiin vain kasetin 

toisto-ominaisuus. Insinöörit huomasivat äänenlaadun olevan niin hyvä, että pelkälle soitti-

melle olisi markkinarako. Verrattuna Sony Walkmaniin muut sen aikaiset kasettisoittimet 

olivat isoja ja epäkäytännöllisiä kannettavaksi. Sony alkoi valmistaa soitinta Japanin mark-

kinoille ja myi 30 000 laitetta kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. (Sanderson & 

Uzumeri 1995, s. 762–763) 

Koska Walkman oli Japanissa hittituote, oli aika suunnitella malleja myös ulkomaiden mark-

kinoille. Walkman tuoteperhe syntyi, kun eri markkinoilla oli erilaisia tarpeita. Japanin mark-

kinoille valmistettiin myyntiin pienikokoisia malleja hyvällä äänenlaadulla. Japanilaiset ar-

vostivat malleissaan myös soittimen latausmahdollisuutta, ja kaukosäädintä musiikkisoitti-

men johdoissa. (Sanderson & Uzumeri 1995, s. 765) 

Yhdysvaltojen markkinoille valmistettiin kattavammin erilaisia malleja. Esimerkiksi veden-

kestävät mallit olivat todella suosittuja Yhdysvalloissa, mutta Japanissa niitä ei ollut edes 

myynnissä. Yhdysvaltojen markkinoille haluttiin halvempia tuotteita, ja soittimen koolla ei 

ollut niinkään väliä. Useissa malleissa oli myös radiovastaanotin. (Sanderson & Uzumeri 

1995, s. 765–766) 
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Eurooppalaiset taas halusivat markkinoille hyvän äänenlaadun omaavia tuotteita klassisella 

muotoilulla. Esimerkiksi Saksassa Sonyn mallit suunniteltiin lujiksi ja useissa malleissa oli 

tumma metallinen kuori. (Sanderson & Uzumeri 1995, s. 766)  

Sony valmisti 20 uutta mallia joka vuosi, ja melkein 250 mallia 1980-luvun aikana Yhdys-

valtojen markkinoille. Sony käytti valmistuksessa tuotealustalähtöistä ajattelutapaa, ja 

useimmat mallit saavutettiin tekemällä tuotealustoihin pieniä muutoksia joko soittimen omi-

naisuuksiin, pakkaukseen tai ulkonäköön. Ulkonäöllisiä muutoksia tehtiin kolmeen eri tuo-

tealustaan: Ensimmäistä tuotealustaa WM20:tä yritettiin valmistaa mahdollisimman pie-

neksi, toista tuotealustaa taas kehitettiin hifiharrastajille ja kolmas tuotealusta kehitettiin hal-

vempia tuotteita haluavien kuluttajien tarpeisiin. (Sanderson & Uzumeri 1995, s. 770–771) 

Sony standardisoi soittimen peruselementit, ja hallitsi uusien tuotteiden kuluja rakentamalla 

kaikki mallit moduulien ja tuotealustojen ympärille. Sony hyödynsi modulaarista tuoteraken-

netta ja joustavaa valmistusprosessia tehdessään laajan valikoiman eri malleja. (Sander-

son & Uzumeri 1995, s. 780) 

Sony luotti suunnittelijoiden ymmärtävän ulkomaalaisten elämäntavat, ja tarjosi erilaisia tuo-

tevalikoimia vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Luovat ratkaisut, 

matalat hinnat ja tuotealustojen käytöstä johtuvat matalat riskit olivat tärkeitä Sonyn katta-

valle tuotevalikoimastrategialle. Näillä Sony saavutti teknologia- ja markkinajohtajuuden. 

(Sanderson & Uzumeri 1995, s. 779–780) 
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4. HYÖDYT JA HAASTEET MASSARÄÄTÄLÖIN-
NISSÄ 

Tässä kappaleessa käydään läpi, millaisia hyötyjä massaräätälöinnillä voidaan saavuttaa 

valmistavassa teollisuudessa ja myös millaisia haasteita massaräätälöintiä käyttävät val-

mistajat kohtaavat. Alaluvussa 4.1 tarkastellaan massaräätälöinnin hyötyjä ja niiden alku-

perää. Alaluvussa 4.2 käsitellään massaräätälöinnin haasteita. 

4.1 Massaräätälöinnin hyödyt 

Massaräätälöinnillä on mahdollista saavuttaa useita eri hyötyjä. Massaräätälöinnin yhdistä-

essä sekä massatuotannon, että uniikin käsityön, saadaan käyttöön molempien valmistus-

vaihtoehtojen kilpailukyvyt. Joustavien massatuotantojärjestelmien käytöllä saadaan kus-

tannustehokkuus korkealle. Tuotteille muodostuu alhaisempi hinta, ja niitä pystytään val-

mistamaan isolla volyymilla. Uniikista käsityöstä saatava hyöty on tuotteiden suuri variaa-

tiotaso ja kustomoinnin helppous. (Ahoniemi et al. 2007, s. 15–17)  

Ahoniemen et al. (2007) tekemän haastattelututkimuksen mukaan yritykset hakivat entistä 

nopeampaa tuotantotapaa ja tehokkuuden lisäystä massaräätälöinnin avulla. Haastatte-

lussa ilmi tulleita muita tavoiteltuja hyötyjä on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Massaräätälöinnillä tavoitellut ensisijaiset hyödyt. (Mukailtu Ahoniemi et al. 

2007, s. 33) 

   Massaräätälöinnillä tavoitellut hyödyt (n = 37) 

Toimitus- ja läpimenoajan lyheneminen   19 

Variaatioiden parempi hallinta     11 

Kustannusten alentaminen      10 

Tuotannon tehokkuus ja joustavuus    9 

Toiminnan hallittavuus      9 

Asiakasläheisyys       7 

Laadun parantaminen      7 

Suunnittelun nopeutuminen ja automatisointi  6 
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Ahoniemi et al. (2007) haastattelivat 37 eri yrityksien edustajia tutkimuksessaan. Näistä 

edustajista 19 kertoi, että he pyrkivät lyhentämään toimitus- ja läpimenoaikoja massaräätä-

löinnin avulla. 11 Edustajaa kertoi, että he pyrkivät parempaan variaatioiden hallintaan mas-

saräätälöinnin avulla. Kustannuksien alentamista massaräätälöinnin avulla tavoitteli 10 eri 

yritystä. 9 Yritystä tavoitteli tuotannon tehokkuutta ja joustavuutta, sekä toiminnan hallitta-

vuutta massaräätälöinnin avulla. Asiakasläheisyyttä ja laadun parantamista taas tavoitteli 7 

eri yritystä. 6 Yritystä tavoitteli suunnittelun nopeutumista ja automatisointia massaräätä-

löinnin avulla. (Ahoniemi et al. 2007, s. 33) 

4.1.1 Asiakastyytyväisyyden hyödyt 

Andersonin (1998) mukaan asiakastyytyväisyys saavutetaan paremmin kustomoitujen tuot-

teiden avulla. Tällöin tuotteista voidaan pyytää 10–50 prosentin lisähintaa (Anderson 1998, 

s. 151). Asiakas siis kokee lisäarvon tunnetta, kun hän pääsee suunnittelemaan tai valikoi-

maan hänelle itselle yksilöidyn tuotteen. Massaräätälöinnin kyky vastata asiakkaiden yksi-

löllisiin tarpeisiin kustannustehokkaasti on kilpailuetu (Åhlström 1999, s. 273). Franke et al. 

(2010) tutkivat, miten asiakkaiden osallistuminen tuotteen suunnitteluun massaräätälöin-

nissä vaikuttaa heihin. Franke et al. (2010) mukaan asiakkaat kokevat ’’Suunnittelin sen 

itse’’-efektin, mikä luo asiakkaalle taloudellista arvoa. Efektin mukana asiakkaille syntyy ha-

lua maksaa tuotteesta enemmän, kuin vakiotuotteista. (Franke et al. 2010, s. 125) 

4.1.2 Joustavuuden hyödyt 

Joustavuudella saavutetaan toiminnassa hyötyjä. Andersson (1998) kertoi kirjassaan, että 

joustavuudella saavutetaan yleisesti tehokas ja nopea toimintatapa. Chryssolouris (2006) 

taas listasi kirjassaan ’’Manufacturing Systems: Theory and Practice ’’ kolme eri joustavuu-

den muotoa ja tunnisti niistä tulevat hyödyt. Nämä kolme joustavuuden muotoa ovat tuote-

joustavuus, toiminnanjoustavuus ja tuotantotehon joustavuus. 

Tuotejoustavuudella tarkoitetaan massatuotantojärjestelmän kykyä valmistaa erilaisia osia 

ja tuotteita samalla valmistuslaitteistolla. Lyhyellä aikavälillä saatava hyöty tästä on, että 

voidaan pitää eräkoot pieninä ja taloudellisina. Tällöin ei siis tarvitse valmistaa suuria erä-

kokoja ja tehdä hukkatyötä varastoon. (Chryssolouris 2006, s. 26) 

Toiminnan joustavuudella tarkoitetaan koko prosessin kykyä valmistaa tuotevalikoima, 

käyttäen eri valmistuslaitteistoa, materiaaleja ja toimintoja. Toisin sanoen toiminnan jousta-

vuus saavutetaan, kun muutkin prosessin osat ovat joustavia. Tästä suurin hyöty valmista-

jalle on epävarmuustoleranssi (breakdown tolerance). Valmistaja siis pystyy pitämään yllä 

riittävän hyvän tuotantotahdin, vaikka valmistuslaitteisto rikkoutuisi tai tuotantotyöntekijöitä 
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olisi pois töistä. Chryssolourisin mukaan tämä on erityisen tärkeää massatuotannossa, 

jossa tuotantomäärä on usein tärkein mittari valmistajalle. (Chryssolouris 2006, s. 26) 

Kun valmistaja on joustava myös tuotantotehon kanssa, se voi muuttaa tuotantovolyymiään 

joko suuremmaksi tai pienemmäksi, pitäen toiminnan samalla kannattavana. Perinteisesti 

tämä on ollut tärkeää MTO- valmistuksessa, mutta se on myös tarpeellista massatuotan-

nossa, varsinkin jos tuotteet ovat kalliita. (Chryssolouris 2006, s. 26) 

4.1.3 Tuoterakenteen hyödyt 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa asiakkaille toimitettavan tuotteen kustomoinnin. 

Tällöin asiakkaille ainutlaatuinen lopputuote valmistetaan yhdistelemällä vakioituja moduu-

leja. Moduulivalmistuksessa päästään käyttämään massatuotannon etuja, kun toiminta ja 

tuotteet ovat vakioituja. Standardisoinnilla päästään siis massatuotannon etuihin. Moduu-

leja voidaan valmistaa puskurivarastoon ennen varsinaista kokoonpanoa, jolloin tuotteiden 

valmistusaika lyhenee. Moduulien ansiosta myös tuotekehitys helpottuu, sillä rajapintojen 

ansiosta tuotekehitystä voidaan suunnata vain yhteen moduuliin. Tällöin ei siis tarvitse 

suunnitella koko tuotetta uudelleen. (Ahoniemi et al. 2007, s. 40) 

Anderson (1998) on tunnistanut seuraavia hyötyjä modulaariselle tuoterakenteelle. Moduu-

lien ansiosta kulut vähenevät, ja toimitusvarmuus paranee. Rajapintasuunnittelun ansiosta 

tuotteiden kokoonpano on helpompaa. Tuotekehitys vie vähemmän aikaa ja rahaa, kun 

käytetään ennalta tuttuja moduuleja. (Anderson 1998, s. 262) 

Kun tuoterakenteessa käytetään tuotealustan ja tuoteperheen lähestymistapaa, päästään 

käsiksi niiden tuomiin hyötyihin. Robertsonin ja Ulrichin (1998) mukaan tuotealustaa käyt-

tävillä valmistajilla on paremmat lähtökohdat tuotteiden kustomointiin. Tuotealustan käyttö 

vähentää valmistuksen kuluja. Yhtenä tuotealustan käytön hyötynä on, että toiminnan riskit 

vähentyvät. Riskit vähentyvät myös uusien tuotteiden lanseerauksessa. Jos vanha tuote on 

ollut toimiva ja se on myynyt, niin uusi tuotealustasta johdettu tuote luultavasti menestyy 

myös. Uuden tuotteen kehittämiseen ei tarvita niin suuria investointeja, kun käytetään tuo-

tealustaa. (Robertson & Ulrich 1998, s. 20)  

4.1.4 Kulujen säästö 

Massaräätälöinnin avulla voidaan saavuttaa toiminnassa kulujen säästöä. Kothan (1995, s. 

38) mukaan kuluja säästetään massaräätälöinnillä seuraavien syiden takia: 

• Valmiiden tuotteiden varastointia ei tarvita ja keskeneräisen tuotannon määrä vä-

hentyy 
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• Samanlaista markkinatutkimusta ja yksityiskohtaista tuotannon ennustamista kuten 

massatuotannossa ei tarvita  

• Tuotteet eivät poistu markkinoilta vuosittaisten mallimuutosten ja uusien tuotteiden 

käyttöönoton takia 

• Tiettyjä toimintoja voidaan poistaa yrityksen arvoketjusta 

Massaräätälöinti voi vähentää kustannuksia, mutta se voi myös lisätä niitä. Kulut esimer-

kiksi nousevat, kun siirrytään yksittäistuotannosta massaräätälöintiin (Kotha 1995 s. 38). 

Alaluvussa 4.2.2 Optioiden määrä ja hallinta ja alaluvussa 4.2.3 Lisääntyneet kulut käsitel-

lään massaräätälöinnin haasteita, joiden myötä kustannukset kasvavat. 

4.2 Massaräätälöinnin haasteet 

Andersonin (2008) mukaan haasteet massaräätälöinnissä muodostuvat ajasta ja hinnasta. 

Massaräätälöinnin haasteena on valmistaa räätälöityjä tuotteita nopeasti. Tämä on mah-

dollista, jos tuotantoympäristö on joustava. Toisena haasteena on saada kustomoituja tuot-

teita halpaan hintaan. Hyvän suunnittelun avulla räätälöidyn tuotteen kokonaiskustannuk-

set saadaan minimoitua. (Anderson 2008, s. 129)  

Ahoniemen et al. (2007) tekemässä haastattelututkimuksessa haastateltiin suomalaisia yri-

tyksiä myös haasteiden kohtaamisesta. Yritykset olivat kertoneet taulukon 2 mukaisesti ko-

kemistaan haasteista massaräätälöinnin parissa. (Ahoniemi et al. 2007, s. 35) 

Taulukko 2. Yritysten kohtaamat haasteet massaräätälöinnin parissa. (mukailtu Ahoniemi 

et al. 2007, s. 35) 

   Massaräätälöintiin liittyvät haasteet (n = 37) 

Optioiden määrä ja hallinta     13 

Muutosten hallinta      11 

Tiedonvälitys ja IT-ongelmat    7 

Tilauskonfigurointi      7 

Tuoterakenteen modularisointi    6 

 

13 Yritystä koki, että heillä oli haasteita optioiden määrän ja niiden hallinnan kanssa. Muu-

tosten hallinnan kanssa kamppaili 11 eri yritystä. 7 yritystä kertoi, että heillä oli ongelmia 
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tiedonvälityksen sekä IT-ongelmien kanssa. Tilauskonfigurointi oli haasteena 7 eri yrityk-

sellä. 6 Yrityksellä oli haasteita tuoterakenteen modularisoinnin kanssa. (Ahoniemi et al. 

2007, s. 35) 

4.2.1 Keskeisimmät haasteet 

Ahoniemen et al. (2007) mukaan keskeisimmät haasteet massaräätälöinnissä saadaan ky-

symällä seuraavat kysymykset: 

• Onko räätälöidyille tuotteille kysyntää? 

• Paljonko räätälöinnistä ollaan valmiita maksamaan? 

• Miten pitkä räätälöidyn tuotteen toimitusaika voi olla? 

Yksi keskeisimmistä haasteista siirtyessä yksittäistuotannosta massaräätälöintiin on se, 

voidaanko massaräätälöinnillä vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin tarpeeksi hyvin. 

Siirryttäessä massaräätälöintiin, kaikkiin aikaisempiin asiakastarpeisiin ei välttämättä löydy 

enää vastausta. Tällaiset asiakastarpeet joudutaan hylkäämään tai niihin joudutaan vas-

taamaan massaräätälöinnin ulkopuolisella ratkaisukentällä. (Ahoniemi et al. 2007, s. 26)  

Ahoniemen mukaan kuluttajamarkkinatutkimuksista on saatu tietoa, kuinka paljon yksilölli-

syydestä ollaan valmiita maksamaan. Kuluttajamarkkinoilla hyväksytty lisähinta liikkuu noin 

15–20 prosentin luokassa (Ahoniemi et al. 2007, s. 26).  

Massaräätälöinnissä haasteita tuo tuotteen toimitusaika. Joissain tuotteissa massaräätä-

löinti kasvattaa toimitusaikaa, kuten autoteollisuudessa. Haasteena on löytää toimitusajalle 

kompromissi, jossa asiakkaat ovat valmiita odottamaan yksilöllisyyden takia hieman ylimää-

räistä verrattuna vakiotuotteisiin. (Ahoniemi et al. 2007, s. 27) 

Siirryttäessä yksittäistuotannosta tai massatuotannosta massaräätälöintiin, haasteena on 

löytää optimaalinen ratkaisuvaihtoehtomäärä tuotteille. Täytyy löytää riittävä määrä vaihto-

ehtoja, jotta asiakastarpeisiin päästään vastaamaan. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan saa olla 

liikaa, jotta asiakkaat eivät hämmenny. Lisäksi täytyy pitää mielessä, miten suuren vaihto-

ehtomäärän yritys pystyy hallitsemaan tehokkaasti. (Ahoniemi et al. 2007, s. 28) 

4.2.2 Optioiden määrä ja hallinta 

Blecker & Abdelkafi (2006) kertovat optimaalisesta ratkaisuvaihtoehtomäärästä kirjassa 

Mass Customization Challenges and Solutions. He ovat tunnistaneet massaräätälöinnin 

haasteeksi kaksi ongelmaa tuotevaihtoehtojen parissa. Näitä ovat ulkoinen kompleksisuus 

ja sisäinen kompleksisuus. Ulkoisella kompleksisuudella tarkoitetaan asiakkaiden kokemaa 

epävarmuutta, jota he kokevat kustomoinnin parissa tuotevalikoiman kasvaessa. Sisäisellä 
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kompleksisuudella taas tarkoitetaan yrityksen sisäisiä ongelmia, jotka johtuvat kasvaneesta 

tuotevariaatiosta. (Blecker & Abdelkafi 2006, s. 14) 

Ulkoinen kompleksisuus johtuu kolmesta tekijästä. Ensimmäisenä tekijänä on ihmisten ra-

joitettu informaation käsittelytaito. Ihmisillä ei ole taitoa ottaa vastaan suurta määrää eri 

vaihtoehtoja, ja vertailla niitä toisiinsa. Toisena tekijänä on asiakkaan tietämättömyys tuot-

teesta. Asiakkaat, jotka tuntevat tuotteen, pystyvät vertailemaan eri variaatioita tuotteista 

paremmin kuin asiakkaat, joille tuote ei ole tuttu. Tuotetietoiset asiakkaat pystyvät karsi-

maan valintojaan paremmin tietäessään eri ominaisuuksista, ja päätyvät usein heille opti-

maaliseen tuotteeseen tuotevalikoiman joukosta. Kolmas tekijä on asiakkaan välinpitämät-

tömyys hänen oikeista tarpeistaan. Asiakkailla voi olla vaikeuksia arvioida ja tunnistaa, mitä 

he oikeasti haluavat tai tarvitsevat. Ulkoista kompleksisuutta voidaan vähentää tarjoamalla 

asiakkaille hyvä myynnin konfiguraattori. Tämä avustaa asiakkaita valitsemaan, millaisen 

tuotteen he haluavat tuotevalikoimasta. (Blecker & Abdelkafi 2006, s. 14–15) 

Sisäisen kompleksisuuden ongelmat kohdistuvat tuotteisiin, osiin ja prosesseihin tuotevali-

koiman kasvaessa. Tuotevalikoiman kasvu vaikuttaa negatiivisesti toimintaan lisäten kuluja 

ja hidastaen tuotantoketjua (Blecker & Abdelkafi 2006, s. 16). Wildemannin (1995) mukaan 

tuplaamalla tuotantovalikoiman, tuotteiden yksikköhinta nousee 20–35 % tavallisilla valmis-

tussysteemeillä. Kun käytössä on joustava ja automaatiota sisältävä tehdas, tuotteen yk-

sikköhinta nousee noin 10–15 %. (Wildemann 1995; Blecker & Abdelkafi 2006, s. 16) 

Yeh & Chun (1991) tekemä teoreettinen tutkimus osoitti, että tuotevalikoiman kasvulla on 

merkittävä vaikutus kuluihin, ja maltillinen vaikutus huolto- ja toimitusaikoihin. Kuluvaikutus 

näkyy lähinnä yleiskustannusten nousuna (Yeh & Chu 1991; Blecker & Abdelkafi 2006, s. 

16).   

Modulaarisen tuoterakenteen avulla voidaan vähentää tuotteen sisältämää kompleksi-

suutta. Haasteeksi muodostuukin tuotannonsuunnittelu ja tuotannonohjaus, kun tuotevali-

koiman määrä kasvaa. Osavalikoiman kasvaessa, myös ostotapahtumien kompleksisuus 

kasvaa. (Blecker & Abdelkafi 2006, s. 17) 

4.2.3 Lisääntyneet kulut 

Yksittäistuotannosta massaräätälöintiin siirryttäessä kustannukset kasvavat. Kothan (1995, 

s.38) mukaan siirryttäessä massaräätälöintiin kuluja tulee muun muassa: 

• Investoinneista siirryttäessä kehittyneisiin valmistusteknologioihin ja tietotekniik-

kaan esim. valmistusrobotteihin 

• Insinööriresursseja tarvitaan prosessin ja tuotteen kehitykseen 
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• Työntekijöiden tulee olla korkeasti koulutettuja ja ammattitaitoisia 

Ahoniemen et al. (2007) mukaan tuotannon räätälöiminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia 

valmistuksen kaikissa eri vaiheissa. Suurena tekijänä kasvaville kustannuksille on moni-

mutkaisuuden lisääntyminen suunnittelussa, tuotannossa ja verkostoyhteistyössä. Li-

säksi yritysten työntekijöiden monipuolisen osaamisen tarve kasvaa, ja se lisää kustan-

nuksia. Yritys voi myös alkuvaiheessa joutua investoimaan joustavaan tuotantojärjestel-

mään. (Ahoniemi et al. 2007, s. 23) 

Ahoniemi et al. (2007) haastattelututkimuksessa haasteeksi nousi myös hinta. Asiak-

kaat vaativat enemmän räätälöintiä tuotteisiinsa, mutta eivät ole valmiita maksamaan 

siitä paljoakaan lisähintaa. (Ahoniemi et al. 2007, s. 36) 
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5. YHTEENVETO 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää massaräätälöinnin hyötyjä ja haasteita val-

mistavassa teollisuudessa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia massaräätälöinnin edellytyksiä ja 

niiden tuomia vaikutuksia toimintaan. Näihin tutkimuskysymyksiin lähdettiin etsimään vas-

tauksia kirjallisuustutkimuksen avulla. 

Yleisellä tasolla massaräätälöinti saavuttaa sekä massatuotannon, että yksittäistuotannon 

hyödyt. Massaräätälöinnillä saavutetaan korkea kustannustehokkuus, ja tuotteita pystytään 

valmistamaan suurella volyymilla. Tuotteilla on suuri variaatiotaso ja niiden kustomointi on 

helppoa. (Ahoniemi et al. 2007, s. 15–17) 

Massaräätälöinti edellyttää muun muassa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, toiminnan 

joustavuutta ja tuoterakenteen kunnollista suunnittelua (Salvador 2009; Anderson 1998). 

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisellä saavutetaan asiakastyytyväisyys, jolloin tuotteista 

voidaan pyytää lisähintaa. Toiminnan joustavuudella saavutetaan yleisesti tehokas ja no-

pea valmistustapa. Tuoterakenteen kunnollisella suunnittelulla saavutetaan hyötyjä kustan-

nusten parissa. (Anderson 1998; Chryssolouris 2006) 

Massaräätälöintiä käyttävät yritykset kohtaavat myös haasteita toiminnassaan. Tuotevari-

aation lisääntynyt määrä ja sen hallinta on yksi suurimmista yritysten kohtaamista ongel-

mista (Ahoniemi et al. 2007, s. 35). Tuotevariaation lisääntynyt määrä vaikuttaa niin yrityk-

sen sisäisesti, kuin ulkoisestikin (Blecker & Abdelkafi 2006, s. 14–17). Lisäksi haasteita ai-

heuttaa muun muassa tuotteen toimitusaika ja hinta (Ahoniemi et al. 2007, s. 26). Taulu-

kossa 3 koottuna esille tulleet keskeisimmät hyödyt ja haasteet. 

Taulukko 3. Keskeisimmät hyödyt ja haasteet massaräätälöinnissä. 

Hyödyt Haasteet 

Kustannustehokkuus ja kustomoinnin 

helppous 

Tuotevariaation lisääntynyt määrä ja sen 

hallinta 

Parempi asiakastyytyväisyys Asiakkaan kokema valinnan vaikeus 

Kustannuksien säästö Toimitusajan ja hinnan optimointi 

 

Tämä kandidaatintyö tarjosi pienen katsauksen merkittävimpiin massaräätälöinnin hyötyi-

hin ja haasteisiin valmistavan teollisuuden parissa. Massaräätälöinti tarjoaa useita hyötyjä 

sitä käyttäville yrityksille, mutta massaräätälöinnissä piilee myös omat haasteensa. Monet 
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massaräätälöinnin hyödyistä ja haasteista ovat hieman ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi 

tuotevariaation kasvu voidaan nähdä sekä hyötynä, että haasteena. Hyöty syntyy siitä, kun 

päästään vastaamaan useamman eri asiakkaan tarpeisiin. Kuitenkin tuotevariaation kas-

vaessa yrityksen sisäinen monimutkaisuus lisääntyy. Lisäksi massaräätälöinnin avulla voi-

daan säästää kustannuksia ja saada tuotteelle parempi hinta, vaikkakin joissain tapauk-

sissa massaräätälöinti voi nostaa kustannuksia.  

Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin massaräätälöinnin hyötyjä ja haasteita yleisellä tasolla. 

Tämän työn jatkotutkimuksena voisi perehtyä tarkemmin yhteen massaräätälöinnin tuotta-

maan hyötyyn, ja sen alkuperään. Toisena jatkotutkimusideana voisi olla syventyminen jo-

honkin massaräätälöinnin haasteeseen, ja pyrkiä löytämään sille ratkaisu. 
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