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Peikko Group is one of the leading European companies in the field of
fastening technology for concrete constructions and in the field offastening technology for concrete constructions and in the field of

composite steel beams for slim floor structures.

Peikon liiketoiminnan kasvu.

15-vuoden kasvuputki vuodesta 1993 vuoteen 2008

Pi tä L ht l i t  k it k tä k ki k i Pienestä Lahtelaisesta pk-yrityksestä keskisuureksi 
Eurooppalaiseksi toimijaksi

Liikevaihdon vuosikasvu 20 – 30 % 

Henkilöstö kasvoi 50:stä noin 900:aan

Kasvu toteutui lähinnä maantieteellisen kasvun kautta ja 
perusliiketoimintakonsepti säilyi jokseenkin samana:p p y j
Raaka-aineet ostetaan suoraan valmistajilta ja tuotteet myydään tuoretta 
betonia käsitteleville “loppukäyttäjille”. 

(Rakennusliikkeet, elementtitehtaat, kone- ja laitevalmistajat)
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Kasvu käyrinä

3



Peikon kansainvälistymisen polku

• 1993 Valmistus yhdessä tehtaassa Lahdessa ja kansainvälisyys 
alkavaa vientitoimintaa

• 1997 Ensimmäinen oma myyntiyhtiö (Saksa)
• 2000 – luvun alussa omat myyntiyhtiöt 5 maassa
• 2002 Peikko Delta fuusio Lahdessa = > valmistusta kahdessa tehtaassa• 2002 Peikko – Delta fuusio Lahdessa = > valmistusta kahdessa tehtaassa
• 2004 Päätös uuden tuotannonohjausjärjestelmän hankkimisesta
• 2005 Saksan valmistusyksikkö 
• 2005 Slovakian tehtaan 1 vaihe
• 2006 Liettuan tehtaan fuusio Peikkoon
• 2007 Slovakian tehtaan 2 vaihe2007 Slovakian tehtaan 2 vaihe
• 2008 Valmistusta 4:ssä maassa. Myyntiyhtiöitä 22 maassa.
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Peikko Network

Sales and Logistics

Austria Peikko Austria GmbH
Canada Peikko Canada

Production, Sales and Logistics
• Finland Peikko Finland Oy

• Germany Peikko Deutschland GmbH

• Lithuania UAB Peikko LietuvaCzech Republic Peikko Czech Republic s.r.o.
Denmark Peikko Danmark ApS
Estonia Peikko Eesti OÜ
France Peikko France SAS
Italy Peikko Italia Srl

• Lithuania UAB Peikko Lietuva

• Saudi-Arabia Al Rashed - Peikko JV

• Slovakia Deltabeam Slovakia s.r.o.

Greece Peikko Greece
Latvia Peikko Latvia 
Netherlands Peikko Benelux BV
Norway Peikko Norge as
Poland Peikko Polska Sp.Z. o o
Russia OOO Peikko
Slovakia 
(SK, H, SL, CR, BU, RO) Peikko CEE s.r.o. 
Spain Peikko Spain SL
Sweden Peikko Sverige Ab
Turkey Peikko Turkey
Ukraine Peikko Ukraine
United Kingdom Peikko UK Ltd.
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Toiminnanohjaus ja läpinäkyvyys

Yrityksen strategia rakentui voimakkaan kasvu ympärille. Kasvua 
haettiin erityisesti maantieteellisen laajenemisen kautta ja hyväksi 
todettua liiketoimintamallia kopioitiin maasta toiseen.

Vanha räätälöity tuotannonohjausjärjestelmä periytyi 80-luvulta , 
johon liittyi monia irrallisia ohjelmia ylläpito- ja rajapinta-
ongelmineen. Liiketoiminan kasvaessa ja konsernirakenteen 
muodostuessa liiketoiminnan läpinäkyvyys heikkeni.muodostuessa liiketoiminnan läpinäkyvyys heikkeni.

Uudella järjestelmällä tavoiteltiin nykyaikaista integroitua 
toiminnanohjausjärjestelmää, jossa samaa ohjelmaa hyödynnetään 
raaka-aineiden hankinnasta - tuotannon ohjauksen kautta –raaka-aineiden hankinnasta - tuotannon ohjauksen kautta –
varastojen ja myynnin/asiakkuuksien hallintaan - aina kirjanpitoon 
saakka. 

V litt  ERP   Mi fti  D i  AX  T i itt j  L iValittu ERP:  Microsoftin Dynamics AX. Toimittajana Logica.

ILMAN UUTTA JÄRJESTELMÄÄ OLISI KASVUN HALLINTA OLLUT 
VAIKEAA – TOISAALTA VAIHTO ONNISTUI MYÖS KASVUN AIKANA



K i k  k  i  h i

Toiminnanohjaus ja läpinäkyvyys

Konsernirakenteen mukanaan tuomia haasteita:

• Liiketoiminnan konserninäkökulma / yksittäiset maayhtiöt 
• Mitä paikallisia piirteitä sallitaan?/konsernin yhtenäiset p p / y

prosessit
• Yrityskohtaista tietoa on tarjolla paljon – haasteena on 

tuotetun tiedon jäsentely ja sen ymmärtäminen
• Läpinäkyvyyttä tarvitaan mm. tuotteen, tuoteryhmän ja Läpinäkyvyyttä tarvitaan mm. tuotteen, tuoteryhmän ja 

projektien kokonaiskannattavuuden hallintaan

Liiketoiminnan ohjauksessa pitää luvut olla “hallussa”

“Kun tiedät missä olet, voit löytää tien tavoitteeseen”

Toiminnanohjauksessa järjestelmätaso saadaan yleensä toimimaan –
ik   h llit  ih i t  t i i t  i tivaikeampaa on hallita ihmisten toiminta organisaatiossa.



Hajautetun tuotannon ja myynnin haasteet ja mahdollisuudet

Hajautetun tuotannon hallitsemiseksi jouduttiin yhtenäistämään 
i ikk i tö  j tt  k ik ti  k i  i ällä h l tt i inimikkeistö, jotta kommunikaatio konsernin sisällä helpottuisi.

Peikolla erillinen PDM ohjelmisto, johon kaikki nimikkeet 
perustetaan ja jaetaan liittymän kautta AX:ään.

Tuoterakenne on kuitenkin periaatteessa lokaali, eli sama nimike 
voidaan valmistaa eri yksiköissä eri menetelmillä tai jopa eri raaka-
aineista jos menetelmät ja raaka-aineet “vaihtokelpoisia”. Eli osa 
paikallisesta joustavuudesta on voitu säilyttää  paikallisesta joustavuudesta on voitu säilyttää. 

Vertailukelpoisten tuotekustannusten perusteella voidaan tehdä 
valintoja – Esim. Missä kannattaa valmistaa?
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Hajautetun tuotannon ja myynnin haasteet ja mahdollisuudet

Tällä hetkellä seurataan eri valmistusyksiköiden kuormitusta 
erillisinä. 

Perusdata saadaan AX:stä ja raportointi RS –raporteilla     j p p
(Reporting Services).

Tulevaisuuden haasteena on hallita konsernitason kuormitusta.

Yhtenäisen järjestelmän kautta voidaan kuormaa jakaa tasaisemmin Yhtenäisen järjestelmän kautta voidaan kuormaa jakaa tasaisemmin 
ja sitä kautta nostaa investointien käyttöastetta.

Varastojen hallinta tuotantoyksiköissä ja myyntiyhtiöissä tarkentuu. 
Mahdollistaa varastojen pienentämisenMahdollistaa varastojen pienentämisen.
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Hajautetun tuotannon ja myynnin haasteet ja mahdollisuudet

Peikolla AX intercompany toiminnallisuus käytössä myyntiyhtiöiden 
ja valmistusyksiköiden välillä.

Automatisoitu tilaus – toimitus - laskutusketjuj

Arvioitu säästöpotentiaali: 12000 riviä x 15 min/rivi

= 3000 h /vuosi
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Hajautetun tuotannon ja myynnin haasteet ja mahdollisuudet

Myynti näkee tuotteiden varastosaldot eri yhtiöissä.

Myynti pystyy oman tilauksen tapahtumien reaaliaikaiseen 
seurantaan yhtiöiden rajapintojen yli. => Tuottaa luotettavaa tietoa y j p j y
asiakasrajapintaan.

Yhtiökohtaiset myyntikatteet hoituu sujuvasti  Yhtiökohtaiset myyntikatteet hoituu sujuvasti. 

Tällä hetkellä haasteena on hallita konsernin läpi menevän 
arvoketjun tuottama kokonaismyyntikate.

Liiketoiminnan tavoitteiden asetanta ja niiden seuranta parantunut.

Yhtenäiset raportit eri yhtiöissä.Yhtenäiset raportit eri yhtiöissä.
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Vakioitujen ja asiakaskohtaisten tuotteiden tilaus-ja 
toimitusketjun hallintaj

Peikolla toteutettu sekä vakiotuotteiden että asiakaskohtaisten tuotteiden 
itprosessit.

Vakiotuoteprosessi varastoitavissa Peikko-liitososissa  perustuu AX:n 
standarditoimintoihin.

Deltapalkki tuoteryhmässä prosessi perustuu tuotteen ympärille rakennettuun 
konfiguraattoriin.

Myyntiyhtiö käyttää konfiguraattoria myyntitilanteessa hinnan yy y y g yy
määrittämiseen. Samalla syntyy automattisesti tuoterakenne ja 
valmistusreitti. Jatkossa haasteena toimitusajan määrittäminen yhdessä 
kuormitustiedon perusteella.

Deltapalkin valmistusprosessin kilpailukykyä vahvistaa pitkälle viety 
3D mallinnuksen integrointi AX-n kanssa.

Konfiguraattori lyhentää merkittävästi asiakaskohtaisten  
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Vakioitujen ja asiakaskohtaisten tuotteiden tilaus-ja 
toimitusketjun hallintaj

Perehtyminen konfiguraattoriin on avannut mahdollisuuden perinteisten 
t it i ki t tt id i tt i i k t kvarastoitavien vakiotuotteiden prosessin muuttamisen asiakastarpeen mukaan 

joustavaksi tilaustuoteprosessiksi. Ainoastaan valmistusprosessi on vakio. 
Modulaariset komponentit voivat olla puolivalmisteina ja muuttuva komponentti 
konfiguroidaan tilauksen yhteydessä.konfiguroidaan tilauksen yhteydessä.

Mahdollistaa varastojen alasajon, mutta asiakas saa tuotteen “lähes 
varastotoimituksena”. 

D lt lki k k t t ll tälläh tk llä t t t tt k t iDeltapalkin kokemusten perusteella tällähetkellä toteutettuksessa toisen 
tuoteryhmän konfigurointi. 
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MIKÄ JOHTAA TULOKSIIN
Peikon kokonaisinvestointi (sisältäen oman projektiryhmän palkkakustannukset) 
toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen on vuodesta 2005 asti n. 3 000 000 €

P ik i l t i ti i lä ” liti ä” K k it k lä i äPeikon implementointi vielä ”puolitiessä”.  Koko yrityksen läpi menevän 
perusimplementointivaiheen jälkeen alkaa eri lisätoiminnallisuuksien 
kehitys/käyttöönotto.

Järjestelmän käyttöönottoa voi verrata tehdasinvestointiin. Rakentaminen on 
jokseenkin helppoa, mutta tuloksellinen käyttöönotto vaatii sitoutumista ja 
asioiden tinkimätöntä loppuunviemistä.pp
Toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa pitkän tien kehittää omaa liiketoimintaa 
asteittain eri toiminnallisuuksien käyttöönoton kautta.  – Muista ihmisten 
tuoma hidaste kaikessa muutoksessa.
Vain osittain käyttöönotettu järjestelmä on kun tehdasinvestointi 
autiomaahan, josta kukaan ei ole jälkeenpäin kiinnostunut.



P ikk  kiittää Peikko kiittää 
mielenkiinnostamielenkiinnosta
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