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Puunhankinnan taktisen suunnittelun
apuvälineet ja menetelmät
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Taktinen suunnittelu

Tutkimusten mukaan johtamisessa vallankäyttö
perustuu korostetusti tietoon, sen nopeaan saa-

tavuuteen ja oikeaan hyödyntämiseen. Hajautettua
tiedon käsittelyä uskotaan voitavan tehostaa madal-
tamalla organisaatiota ja siirtämällä osa johtamis-
toiminnoista tiimeille. Lisäksi madaltuneeseen or-
ganisaatioon suositellaan johtamismalliksi jotain
ryhmäpäätöksentekomenetelmää. Nämä mahdolli-
set muutokset aiheuttavat uusia haasteita taktiselle
suunnittelulle ja päätöksenteolle.

Taktisella suunnittelulla voidaan tehostaa puun-
hankinnan päätöksentekoa, koska henkilöstö valit-
semallaan taktiikalla ohjaa puuvirtaa kannolta teh-
taalle ja puuvirta on jatkuvasti altis luonnonvoimi-
en tai muiden päätöksentekijöiden aiheuttamille
häiriöille ja muutostarpeille. Taktisen suunnittelun
merkitys on myös jo huomioitu puunhankkijoiden
taholla uusissa työnjohtajia osallistavissa tietojär-
jestelmissä, joilla pyritään sekä nopeammin vastaa-
maan toimituskohteiden odotuksiin että paremmin
ennakoimaan lyhyen aikavälin hankintaa. Lisäksi
yleisessä keskustelussa on ollut havaittavissa, että
puunhankinnan paikallisella tasolla tulisi hallita asi-
oita, joissa käytetään taktisen suunnittelun käsitteis-
töä. Aiemmin taktinen suunnittelu miellettiin kor-
keintaan ylempien organisaatiotasojen tehtäväksi.

Vielä tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suun-
nittelussa tarvittavan paikallisen informaation vai-
kutuksia seuraaviin taktisen päätöksenteon näkökul-

miin: systeemin dynaaminen mallintaminen, pus-
kurivarantojen periodinen kuvaaminen ja päätöksen-
tekoryhmän vuorovaikutustarpeet. Tutkimuksen
tulosten perusteella nämä näkökulmat voivat yhdes-
sä olla avainasemassa, kun yhtiön puunhankintajär-
jestelmää sovitetaan paikallisen organisaatiotason
erilaisiin päätöksentekotilanteisiin.

Logistiikkaa käytetään puunhankinnan ohjaukses-
sa jo tehokkaasti hyväksi. Kuitenkaan ei tiedetä pal-
jonkaan siitä, mikä logistiikassa puunhankinnan tii-
mitason päätöksentekijää kiinnostaa. Tästä syystä
nykyiset taktiset apuvälineet eivät ehkä vastaa ny-
kyisiä tai tulevaisuuden odotuksia. Nykyiset apu-
välineet on suunniteltu huomioimaan alueelliset
materiaali- ja rahavirrat, jolloin informaatiovirrat
ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Puunhankin-
nassa informaation hyväksikäyttöön liittyy aina pää-
töksentekijän harkintaa. Harkinnalla on samalla
myös tärkeä osa taktisen toimintatavan valinnassa.
Siksi logistiikan kehittämiseksi tarvitaan tietoa tak-
tisen suunnittelun apuvälineistä, joilla myös tiimi-
en henkilöstö voi kommunikoida tehokkaammin yli
alue- ja jopa yli organisaatiorakenteiden.

Tutkijat ovat huomanneet, että systeemianalyysi
paljastaa todellisuudesta yleensä erillisiä osia ja ta-
soja, joilla pitäisi kuitenkin olla keskinäistä vuoro-
vaikutusta. Tämän huomioimiseksi ehdotetaan suu-
rempia malleja, joiden ratkaiseminen on kuitenkin
vaikeata (optimointi). Lisäksi systeemianalyytikot
käyttävät apunaan menetelmiä, joissa harkintaa ai-
heuttavat tekijät puetaan myös matemaattisen mal-
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lin asuun (simulointi). Viime vuosina informaatio-
ja kommunikaatioteknologinen tutkimus on kehit-
tänyt uusia menetelmiä ongelman ratkaisuun (ryh-
mätyömenetelmät), joilla edellä mainitut menetel-
mät voidaan yhdistää menetelmiin, jotka perustu-
vat johtamisen, käyttäytymisen ja päätöksenteon
teoriaan. Keskeistä näille poikkitieteellisille mene-
telmille on ryhmän jäsenten näkemysten ja harkin-
nan huomioiminen päätöksentekoprosessin aikana.
Näiden ryhmäpäätöksentekomenetelmien kehittämi-
seksi tarvitaan lisää tutkimusta päätöksentekijöiden
logistiikkaa koskevista toiveista ja odotuksista ja
minkä verran ryhmäpäätöksenteon tukijärjestelmistä
ollaan halukkaita maksamaan.

Taktisen suunnittelun apuvälineet

Suunnittelun apuvälineillä tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä informaatio- ja kommunikaatiotekniikan vä-
lineitä, joilla päätösvaihtoehtoja muodostetaan ja
käsitellään.

Puunhankinnasta vastaavissa organisaatioissa on
maantieteellisesti hajautettuja tiimejä. Äskettäin
valmistuneen tutkimuksen mukaan tiimityö vaatii
enemmän kommunikaatiota kuin perinteinen työ
tehtäväjakoon perustuvassa organisaatiossa. Koska
työnjohtajien ja tiimien väliset etäisyydet voivat olla
pitkiä, erilaisiin kokouksiin, palavereihin ja tapaa-
misiin matkoineen kuluisi runsaasti aikaa. Puunhan-
kinnan suunnittelussa ja varantojen hallinnassa tu-
lisikin käyttää enemmän vuorovaikutusta ja kom-
munikaatiota tukevia apuvälineitä tiimien välillä.

Eräs kehittyneimmistä apuvälineistä on Meeting-
Point 3.0.6 -palvelin ja mikroille asennettu CU-See-
Me Pro 4.0 -neuvotteluohjelmisto. Ne voidaan asen-
taa sekä lähi- että etäverkkoon. Mikroille voi asen-
taa esim. Sony CCM-PC5P -kameran ja Provideo
PV-910PC -videokaappauskortin, jolloin mikro
muuttuu jo työasemaksi. MeetingPoint-palvelimel-
le voi perustaa etukäteen ”konferensseja”, joihin voi
liittyä enintään 10 työasemaa kerrallaan. Jokainen
työasemilta toimiva neuvottelija voi nähdä kerral-
laan enintään kahdeksan neuvottelijan videokuvan.

Neuvottelun alussa jokainen neuvottelija ottaa
yhteyden palvelimelle perustettuun konferenssiin.
Käytössä on heti kuva- ja ääniyhteys sekä teksti-
viestien kirjoitusmahdollisuus yhdelle tai kaikille

vastaanottajille. CU-SeeMe sisältää myös yhteisen
piirtotaulun, joka on heti käytettävissä kaikilla osan-
ottajilla, kun joku käynnistää sen. Sitä voivat kaik-
ki muokata yhtäaikaa ja tallentaa itselleen. Tiedos-
toja voi lähettää joillekin tai kaikille osallistujille.

Edellä mainitut apuvälineet ovat korvattavissa
suhteellisen vähällä lisätyöllä jo käytössä olevilla
työvälineillä. CU-SeeMe sisältää kuitenkin aitoja
yhteistoiminnallisia työvälineitä, joilla kuka tahan-
sa neuvottelija voi jakaa jonkin Windows- tai Dos-
pohjaisen ohjelman kaikkien osallistujien kesken.
Jakajan täytyy ensin käynnistää ohjelma omalla
työasemallaan ja tämän jälkeen jakaa se. Tällöin
muut näkevät ohjelman, mutta vain jakaja voi käyt-
tää sitä. Mikäli on tarkoitus muokata dokumenttia tai
käyttää sovellusta yhdessä, jakajan ja muiden osal-
listujien on valittava yhteiskäyttö-toiminto. Toimin-
non aikana yksi neuvottelija kerrallaan voi työsken-
nellä sovelluksessa, ja työvuoron saa itselleen hiirel-
lä. Työvuorot kannattaa sopia erikseen, jotta yhteis-
käyttö olisi sujuvampaa. Lopuksi yksi osanottaja
(yleensä jakaja) tallentaa aikaansaadun tiedoston.

Taktisen suunnittelun menetelmät

Menetelmällä tarkoitetaan yhteisesti apuvälineitä,
malleja ja päätöksentekoprosessia, joilla päätöksen-
teko-ongelma onnistutaan ratkaisemaan. Päätöksen-
tekoprosessi sisältää myös tarvittavat suunnittelu-
vaiheet.

Ensimmäisissä malleja testaavissa kokeissa sovel-
lettiin dynaamista lineaarista ohjelmointia. Niissä
havaittiin, että paikallisen informaation mukaan ot-
taminen ongelman ratkaisuun ja samalla malleihin
tarvittavaan aineistoon lisäsi ratkaisun tarkkuutta.
Tätä havaintoa käytettiin myöhemmin, kun kehitet-
tiin paikallisten varantojen puupuskureiden tasapai-
nottamiseksi dynaaminen päätösanalyyttinen mal-
li. Tätä varantomallia testaamalla löydettiin tiimien
käyttöön heuristinen sääntö, jolla oli helppoa visu-
aalisesti havaita lähes optimaaliset puupuskurit pää-
töksentekoryhmälle. Tämän lineaariseen ohjelmoin-
tiin perustuvan menetelmän dynaamisten tasapaino-
yhtälöiden periaate verifioitiin dynaamisen ohjel-
moinnin avulla. Näissä kokeissa käytettiin samaa
yhtälörakennetta dynaamisen jatkuvuussuhteen val-
litessa (recurrence relation).
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Kaikissa ryhmätyötä edellyttäneissä kokeissa ha-
vaittiin tavanomaiset suunnittelumenetelmät riittä-
mättömiksi osallistumismahdollisuuksien suhteen.
Etenkin useita apuvälineitä yhdistettäessä suunnit-
telumenetelmistä puuttuivat käyttäjien kommuni-
kaatiota edistävät ja vuorovaikutusta tukevat apu-
välineet. Siksi varantomallista kehitettiin ryhmätyö-
menetelmä. Sen avulla varantotilanteiden ja toi-
mintaresurssien mukaan vaihtelevasta paikallisesta
informaatiosta voidaan sopia yhteinen taktinen pää-
tös hankinnan toteuttamiseksi. Menetelmään siis lii-
tettiin apuvälineiden avulla videoneuvottelua, opti-
mointia, heuristisia sääntöjä ja taulukkolaskentaan
perustuvia kuvia. Menetelmän avulla on mahdollista
välttää useista samanarvoisista päätösvaihtoehdoista
johtuvat puutteelliset suunnitelmat ja riitatilanteet,
koska menetelmä on itse asiassa yhteisymmärryk-
seen pyrkivä spontaani neuvotteluprosessi.

Optimointimallien ratkaisemiseksi testattiin myös
edellä mainittujen menetelmien lisäksi parametrista
ohjelmointia ja tavoiteohjelmointia. Molemmat ovat
hyvin käyttökelpoisia ryhmäpäätöksenteon tukijär-
jestelmässä ja soveltuvuus lienee yhtiön toimintata-
voista riippuvaa. Vaikka kokeiden testiajojen aikaan
(1994) havaittiin dynaamisen ohjelmoinnin liialli-
nen tietokoneaikaa kuluttava ominaisuus, ajankoh-
ta, jolloin dynaamiset mallit voidaan ottaa käyttöön
on pian käsillä. Kehitys on ollut niin nopeaa sekä
koneiden että hajautetun tietojenkäsittelyn parissa.

Taktisen ryhmäpäätöksenteon tutkimus

Odotettavissa on työnjohtajien kasvava kiinnostus
ryhmäpäätöksenteon tukijärjestelmiä kohtaan. Tuo-
reessa tutkimuksessa on saatu selville, että ryhmä-
päätöksenteko on selvästi yleisempää tiimityöhön
siirtyneissä yrityksissä. Eräässä yrityksessä niiden
osuus oli 47 %, kun vastaava osuus perinteisessä
yrityksessä oli vain 17 %. Työnjohtajat myös us-
koivat vahvasti ryhmäpäätöksenteon lisääntymiseen
omalla kohdallaan tulevaisuudessa.

Paikallinen päätöksenteko on paljolti taktista va-
lintaa laskennallisesti samanarvoisten päätösvaihto-
ehtojen välillä. Siksi tarvitaan informaatiota ja tie-
toa hankintatarpeiden lisäksi myös paikallisista har-
kintaa aiheuttavista olosuhteista. Tämän vuoksi
spontaani neuvottelumenetelmä voisi olla hyödyl-

linen ryhmäpäätöksentekoa edellyttävissä tilanteis-
sa, joissa päätöksentekijät voivat olla myös eri tii-
meistä. Metsäteollisuusyritysten verkoissa on ny-
kyään käytössä asynkronisia työryhmäohjelmisto-
ja, joiden kehittämiseksi synkroninen neuvottelu-
yhteys soveltuisi.

Joensuun yliopiston metsätieteellisessä tiedekun-
nassa tutkitaan opiskelijaryhmien avulla videoneu-
vottelun käyttöä tiimin ryhmäpäätöksenteossa. Neu-
votteluohjelmiston avulla selvitetään neuvottelun
vaiheita annetun tehtävän ratkaisussa. Teoriassa
neuvotteluprosessi voidaan jakaa jopa kymmeneen
tehtävätyyppiin: orientoituminen, ongelman jako
osiin, roolien vakiinnuttaminen, tiedonhaku, tiedon
jakaminen, seuranta, neuvottelu, suunnittelu, toteu-
tus ja arviointi. Menetelmää testaavat neuvottelijat
ovat opiskelijaryhmiä, jotka itse järjestävät puun-
hankinnan päätöksentekotilanteen simuloinnin. Täs-
sä ”virtuaalitodellisuudessa” tutkitaan mm. erilais-
ten päätöksentekijöiden vaikutusta päätöksiin muo-
dostamalla roolit siten, että yksi on hankintaesimies
ja muut eri tiimeihin kuuluvia työnjohtajia. Samal-
la kukin ryhmän jäsen voi määritellä ajamansa ta-
voitteet, jotka ovat erilaiset kuin muilla. Simuloin-
nin toteuttamiseksi ryhmä tekee itselleen puunhan-
kintatilannettaan kuvaavia tavoiteoptimointimalle-
ja mallikirjastoon Palanderin (1998) väitöskirjan
perusteella.

Käytännössä ryhmä jakoi neuvottelun aikana
monia työvälineitä (Word, Excel, QSB tai Lindo).
Itse istunnoissa tavoitteita muutettiin siten, että en-
sin sovittiin mitä tavoitetta muutettiin. Sen jälkeen
osallistujat tekivät ehdotuksia miten sitä muutettiin.
Malli tuotti päätöksenteon pohjaksi ensin yhden
vaihtoehdon. Malli ratkaistiin uudestaan, ja muu-
toskierroksia tehtiin niin kauan, että ennalta sovittu
vaihtoehtojen lukumäärä täyttyi. Vaihtoehtojen laa-
timisessa käytettiin koko ajan apuna visuaalista va-
rantomallia. Esitetyistä vaihtoehdoista valittiin so-
pivin antamalla niille ensin neuvottelijoittain parem-
muusjärjestys. Nämä järjestykset käsiteltiin heuris-
tisella menetelmällä, joka arvotti parhaan/parhaat
ryhmän vaihtoehdon. Koneen antamat ehdotukset
auttoivat ryhmää valitsemaan sopivimman vaihto-
ehdon. Tulokseksi saatiin uusi kahden kuukauden
hankintasuunnitelma.

Opiskelijoiden suhtautumista videoneuvotteluun
selvitettiin neuvotteluistuntoa ennen ja sen jälkeen
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täytetyillä kyselylomakkeilla. Videoneuvottelu-
istunnon kulkua seurattiin etukäteen suunnitellun lo-
makkeen avulla, jolla selvitettiin mm. eri kommu-
nikointitapojen esiintymistä, apuvälineiden käyttöä
ja puheenvuorojen jakaantumista ryhmän kesken.
Neuvottelut myös nauhoitettiin. Näiden testien tu-
lokset julkaistaan lähitulevaisuudessa.

Teknisiä ongelmia ovat aiheuttaneet äänen hei-
kohko laatu, joka voi johtua osittain halvoista lait-
teista, ja yhden äänikortin toimimattomuus, vaikka
periaatteessa kaikkien Windowsissa toimivien ääni-
korttien pitäisi toimia tässäkin ohjelmassa. Lisäksi
tiedekunnan lähiverkon kuormitus ilmeisesti aihe-
uttaa viivettä ja katkoksia yhteyksissä. Neuvottelu-
jen aikana on myös havaittu kankean räätälöimät-
tömän käyttöliittymän hidastavan työskentelyä, kos-
ka päätöksentekoprosessin simuloinnin aikana usein
vaihdetaan käytössä olevia työvälineitä.

Edellä on esitetty näkökantoja taktisesta suunnit-
telusta organisaation sisällä ja vain sen paikallisen
informaation vaikutuksessa, mutta puuvirtaan aihe-
uttaa häiriöitä tai ainakin sen muuttamiseen tähtää-
viä pyrkimyksiä myös organisaation ulkopuoliset
tahot: puun myyjät, viranomaiset, suojelijat ja vir-
kistyjät. Niiden jakaman informaation hallinta tun-
netaan paljon huonommin kuin organisaation sisäi-
sen informaation hallinta. Tämän vuoksi tarvittai-
siin lisää tietoa taktisesta päätöksenteosta ja paikal-
listen työnjohtajien tarvitsemista työvälineistä. Ky-
symyksessä voi olla jopa kokonaan uusi näkökul-
ma taktisen suunnittelun toteuttamiseksi.
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