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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää päätöksenteon tukijärjestelmien ja mallinnuksen merki

tystä sekä soveltuvuutta varustamon taktiseen liikennesuunnitteluun. Tutkielman toimeksi

antajana on Finncarriers Oy. Tutkimuksessa kartoitetaan erilaisia mallinnusmenetelmiä sekä 

niitä hyödyntäviä päätöksenteon tukijärjestelmiä. Siinä analysoidaan päätöksenteon tukijärjes

telmien valinta- ja arvostusmenetelmiä. Tutkimuksen pyrkimyksenä on avustaa Linneaniersia 

oikeanlaisen suunnittelua avustavan ohjelmiston löytämisessä. Varustamoalan kilpailun 

kiristyminen edellyttää työkaluja, joilla kilpailuun voidaan vastata suunnitelmallisesti.

Päätöksenteon tukijärjestelmien tehtävänä on lisätä erilaisilla analysointi-, tiedonhallinta- ja 

tulostenesittämisominaisuuksilla päättäjien suunnittelukapasiteettia. Ohjelmistoille on asetettu 

kolme päätavoitetta: tiedonhallinnan, vaihtoehtoisten suunnitelmien laatimisen ja päätöksen

teon tuen kehittäminen. Ohjelmistoilla tavoitellaan suunnittelun joustavuuden, monipuoli

suuden ja tehokkuuden lisäämistä. Ohjelmistoja arvioidaan sen mukaan, kuinka niiden 

ominaisuudet mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.

Teoriaosuuden tutkimusmenetelminä ovat olleet kirjallisuus- ja haastattelututkimukset. Ohjel

mistoja käsittelevän empirian tutkimusmenetelminä on käytetty ohj elmistotestausta sekä haas

tattelu-, internet- ja kirjallisuustutkimusta. Ohjelmistotestauksella on selvitetty ohjelmistojen 

toimivuutta, niiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta taktiseen suunnitteluun.

Tutkimuksen mukaan optimointi- ja heuristiikkamenetelmät tukevat parhaiten varustamon 

taktista suunnittelua. Simuloinnilla voidaan tutkia edellisillä malleilla saavutettujen ratkaisui

den toimivuutta. Mallien tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa käytäntöön, koska mallit 

ovat todellisuuden yksinkertaistuksia. Parhaimmat ominaisuudet sisältävät ohjelmistot ovat 

Finncarriersin tarpeisiin nähden liian laajoja ja kalliita. Varustamoalan ohjelmistojen painopiste 

on hakurahtiliikenteessä. Varustamoalan ohjelmistot tukevat erityisesti vaihtoehtoisten suunni

telmien laatimista. Soveltuvin ohjelmisto on Shipping Commercial Softwaren Chartercalc. Jos 

kynnyshintaa ei huomioitaisi, CAPSin VesselPro olisi paras valinta.

Avainsanat: mallintaminen, päätöksenteon tukijärjestelmä (DSS), taktinen liikennesuun
nittelu, varustamo, Finncarriers
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimusongelma

Tutkimuksessa selvitetään päätöksenteon tukijärjestelmien ja mallinnuksen sopivuutta 

varustamon taktiseen liikennesuunnitteluun. Toimeksiannon mukaisesti tutkielmassa 

esitellään liikennesuunnittelun apuvälineiksi soveltuvia valmisohjelmistoja. Tutkimuksen 

toimeksiantajana on Finncarriers Oy Ab, joka on Suomen merkittävin linjaliikennettä 

harjoittava merikuljetusyritys. Finncarriers on osa pörssissä noteerattua Finnlines-konsemia.

Varustamoalan kilpailu on voimistunut Itämerellä, koska kasvaneet volyymit ovat tehneet 

siitä yrityksille entistä mielenkiintoisemman maantieteellisen alueen. Finncarriersin kuljetus- 

määristä suurin osa eli noin 80 % perustuu vuosisopimuksiin asiakkaidensa kanssa. Suomen 

talouden vientimääriltään merkittävimmät toimialat, metsä- ja metalliteollisuus, ovat 

suurimpia asiakasryhmiä. Vuosisopimukset ovat asiakasyrityksissä entistä tarkemmassa tar

kastelussa hinta-laatu-suhteen puitteissa. Täten Finncarriersin kyky tarjota asiakkaita palve

leva kattava liikennöintiverkosto ja tiheät lähtöfrekvenssit kustannustehokkaalla kalustolla 

oman kannattavuutensa säilyttäen on suuri haaste (Krook, 1998). Toimintaympäristön 

muuttuminen epävakaammaksi lisää entisestään alusten kapasiteetin hallinnan merkitystä.

Finnlines-emoyhtiön vastatessa yhtymän laivaomistuksista, strategisesta suunnittelusta, 

toiminnan ohjauksesta sekä hallinnollisista konsemitason päätöksistä jää Finncarriersin 

vastuulle liikennesuunnittelu, kuljetusten markkinointi ja myynti sekä operatiivinen liiken

nöinti. Strategisen päätöksiin Finncarriers vaikuttaa avustamalla päätösten valmistelussa. 

Strateginen taso koskee liiketoiminnan painopistealueiden määrittelyä, pitkävaikutteisia 

investointeja, markkinapäätöksiä ja verkostonsuunnittelua. Markkinapäätöksillä yhtymä luo 

palvelustrategiansa eli määrittelee toimintansa markkina-alueet ja palvelukonseptit. Mark

kinapäätöksillä tavoitellaan kilpailuetua ja sen pohjalta suunnitellaan reittiverkosto. Mark- 

kinapäätökset ja kysyntäennusteet antavat puitteet myyntibudjetin tekemiselle. Myynti- 

budjetin pohjalta liikennesuunnittelusta vastaava fleet-osasto reitittää ja aikatauluttaa liiken

neverkoston seuraavaksi vuodeksi.
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Fleet-osaston laivaliikenteen vuosisuunnittelu kuuluu taktisen suunnittelun tasoon, koska 

toiminnan jänne on melko lyhyt ja suunnittelun tulokset vaikuttavat suoraan operatiiviseen 

toimintaan. Taktisella liikennesuunnittelulla on olennainen merkitys yrityksen kannatta

vuudelle, koska operatiivinen liikennöinti perustuu taktisen suunnittelun päätöksille. Siten 

taktinen taso luo operatiivisen liiketoiminnan menestymisen edellytykset niiltä osin, joihin 

yritys voi itse vaikuttaa. Taktinen suunnittelu on ennakoivaa, ja operatiivisen tason päätök

sillä voidaan ainoastaan reagoida markkinatilanteen kehittymiseen ja jo tehtyihin päätöksiin. 

Erityisesti linjaliikenteessä taktisen tason päätöksillä sidotaan yrityksen liikkumavara noin 

vuoden ajaksi, koska aikatauluja ei mielellään muuteta kuin kerran vuodessa. Asiakkaat 

haluavat tietää varustamon reittiverkoston ja aikataulun riittävän pitkäksi aikaa eteenpäin: 

linjaliikenteen kuljetuspalveluilta halutaan ennakoitavuutta ja täsmällisyyttä.

Taktisen liikennesuunnittelun päätehtäviin kuuluvat reittien suunnittelu, laivojen allokointi 

reiteille, aikataulujen laadinta ja kustannuslaskenta. Liikennesuunnittelun pääasiallisena 

ongelmana on aluskapasiteetin sovittaminen kysyntään. Fleet-osasto laatii erilaisten reitti- 

kuvioiden ja aikataulujen perusteella vaihtoehtoisia tulosennusteita. Fleet on siten hyvin suu

ressa vastuussa Finncarriersin tuloksesta ja sen arvioimisesta. Korkean palvelutason yhdis

täminen varustamon resursseihin tulostavoitteiden mukaisesti vaatii liikennesuunnittelulta 

lukuisia vaihtoehtoisten suunnitelmien arvioimisia. Kuva 1-1 esittää varustamon suunnit

telutasoja ja niihin kuuluvia tehtäviä.

STRATEGINEN SUUNNITTELU

S
и
и
N
N
I
T
E
L
M
A
T

• Palvelukonseptit
• Markkina-aluepäätökset => Verkostonsuunnittelu
• Investointipäätökset

TAKTINEN SUUNNITTELU (Vuosisuunnittelu)
Verkoston reitittäminen ja aikatauluttaminen 
Tulosennusteiden laatiminen vaihtoehtoisista päätöksistä 
Kapasiteetin ja kysynnän hallinta

S
E
U
R
A
N
T
A

OPERATIIVINEN SUUNNITTELU
• Yksittäisten matkojen hallinta aikataulujen mukaisesti
• Lastaus-ja purkamissuunnitelmat

LIIKENNÖINTI

Kuva 1-1 Varustamon päätöksentekotasot ja niihin kuuluvia suunnittelutehtäviä
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Taktinen suunnittelu on nykyisin melko manuaalista. Taulukkolaskentaa käytetään tarpeen 

mukaan päätöksenteon apuna. Liikennesuunnittelun kyvykkyys ja osaaminen perustuu 

kokemukselle kuljetusalalta. Finnlines-yhtymän hyvä kannattavuus todistaa Finncarriersin 

liikennepäätösten toimivuuden: konsernin tulos on keskimääräistä kuljetusyrityksen tulos

tasoa huomattavasti korkeampi. Finnlinesilla on hallitseva asema Suomen ja Euroopan 

välisissä merikuljetuksissa, mikä selittää rahtihintojen hyvän tason. Yrityksen palvelu

verkosto on kattava, mikä mahdollistaa merikuljetusten kokonaisuuden hallinnan.

Yritys ei saa kuitenkaan tuudittautua suuruuteensa, jotta joustavuus ei katoaisi. Erityisesti 

metsäteollisuuden kuljetuksissa Transfennica on Finncarriersin merkittävä kilpailija. Suur- 

yksiköidyssä Itämeren syöttöliikenteessä on useita kilpailevia varustamoja, kuten Team 

Lines, Unifeeder ja Containership. Lisäksi ulkomaiset valtamerivarustamot, kuten Maersk, 

ovat lisänneet mielenkiintoaan suoria Suomen yhteyksiä kohtaan.

Nykyiset melko manuaaliset liikennesuunnittelun menetelmät ovat tuottaneet hyvää tulosta, 

mutta toimintaympäristön muutoksiin varautuminen saattaa edellyttää varustamoalalle 

soveltuvia tietokonepohjaisia päätöksenteon tukijärjestelmiä. Manuaaliset järjestelmät voivat 

sopia toimialalle, joka on melko vakaa ja ennakoitavissa. Varustamoala on pitkälti sidoksissa 

talouden yleiseen kehitykseen, erityisesti viennin ja tuonnin kehittymiseen. Varustamoalan 

kysynnän ennustaminen on siten melko suoraviivaista. Kysyntä ei kuitenkaan kehity 

varmuudella ennusteiden mukaisesti ja se on vuositasollakin hyvin vaihtelevaa. Varustamon 

kapasiteetin hallintaa ja reitittämistä vaikeuttavat kysynnän kausivaihtelut, jotka vaihtelevat 

bruttokansantuotteen syklittäisyydestä jopa viikonpäivien sisällä lähtöaikojen suosituimmuu
den vaihteluun.

Liikennesuunnittelun kyky vastata tehokkaasti erilaisiin tulevaisuuden näkymiin ja tiloihin - 

skenaarioihin - on olennaista. Skenaarioissa tutkitaan suunnitteluun käytettyjen erilaisten 

lähtötietojen vaikutuksia yrityksen toimintaedellytyksiin sekä tulokseen. Manuaaliset järjes

telmät eivät tue useiden vaihtoehtoisten toimintatapojen tehokasta tutkimista, koska vaihto

ehtojen laskeminen on työlästä. Nykyisillä järjestelmillä ei voida matemaattisesti optimoida 

alusten, reittien ja aikataulujen yhdistelmiä. Useiden reittien hallinta on Fleet-osaston koke

muksen vuoksi mahdollista. Manuaaliset järjestelmät mahdollistavat joustavan ja reititys- ja 

aikatauluttamisongelmien käsittelyn. Nykyisillä työmenetelmillä suunnitelmia parannetaan
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iteratiivisesti, mikä on työlästä. Manuaaliset menetelmät saattavat vaikeuttaa uusien toiminta

tapojen ja reititysten huomioimista perinteisten vaihtoehtojen rinnalla.

Manuaalinen suunnittelu on melko vaivalloista, minkä takia edellisten vuosien suunnitelmia 

käytetään usein uusien suunnitelmien pohjana. Tämä on ollut perusteltua varustamoalan 

ollessa vakaata, mutta kilpailun kiristyessä tarve käyttää suunnittelua avustavia työkaluja voi 

kasvaa. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa käsitellään Finncarriersin tutkimus- ja 

kehittämisosaston toimeksiannon perusteella päätöksenteon tukijärjestelmien ja mallinnuksen 

merkitystä taktisen liikennesuunnittelun apuvälineenä.

Fleet-osasto on kuitenkin melko tyytyväinen nykyisiin työmenetelmiinsä. Tietokonepohjaisia 

apuvälineitä ei ole muutenkaan ollut yleisesti ja laajasti saatavilla. Kuten tutkimuksessa 

myöhemmin todetaan, taktisen suunnittelun mallien ratkaisut vaativat vielä tarkastelua ennen 

niiden soveltamista käytäntöön. Täten on ymmärrettävää, että erilaiset mallit ja muut 

tietokonepohjaiset apuvälineet saatetaan kokea työtä lisäävinä tekijöinä. Liikennesuunnitte

lussa on useita laadullisia ja käytännön tekijöitä, joita on vaikea mallintaa.

Mallien ulkopuolelle jätettyjen tekijöiden vaikutukset ongelman ratkaisuun tulee selvittää 

ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Finncarriers vastaa asiakkaidensa merikuljetuksista, 

joten se on pitkälti alistettu asiakkaidensa vaatimuksille ja toimitustavoille ja -aikatauluille. 

Tämä vaikeuttaa vuosisuunnittelun mallintamista, koska varustamon omaehtoinen optimoi

minen ei ole mahdollista. Tiettyjä vähemmän kannattavia reittejä ja palveluita on tarjottava 

strategisista syistä, koska merkittäviä asiakkaita on kyettävä palvelemaan kattavalla reitti

verkostolla ja tiheillä lähdöillä. Täten realistinen aikataulu ei välttämättä ole sama kuin 

matemaattisesti optimaalinen.

1.2 Tutkimuksen rajaukset ja tavoitteet

Toimeksianto rajaa tutkielman pääasiassa taktisen tason käsittelyyn. Taktiseen liikenne

suunnitteluun vaikuttavia strategisia ja operatiivisia tekijöitä käsitellään siinä laajuudessa 

kuin on katsottu tarpeelliseksi. Mallien luokittelua ja valintaa varten tutkimuksessa on 

käsitelty eri päätöksentekotasojen suhdetta malleihin ja päätöksenteon tukijärjestelmiin. 

Tutkielmassa käsiteltävät mallinnustavat on valittu niin, että niitä voidaan käyttää taktiseen 

liikennesuunnitteluun. Osa mallinnusmenetelmistä soveltuu useille eri päätöksentekotasoille
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tai tukee vaiheittaista päätöksentekoa eri tasojen välillä. Eri mallinnustapoja on käsitelty 

mallien olennaisuuden mukaan. Tutkimusongelman kannalta merkittävien mallien suhteelli

sen perusteellinen käsittely on mielekästä, koska yhtenä toimeksiannon tavoitteena on käsi

kirjan tuottaminen mallinnuksesta suunnittelun tarpeisiin.

Toimeksiannon mukaisesti työssä esitellään Fleet-osastolle sopivia tietokonepohjaisia ohjel

mistoja. Ohjelmistot ovat erityyppisiä päätöksenteon tukijärjestelmiä, joten tutkimuksen 

luvun kaksi teoriaosuuden tarkoituksena on lisätä lukijan ymmärtämystä päätöksenteon 

tukijärjestelmistä ja niiden sovellettavuudesta tutkimusongelmaan. Teoriaosuuden esimerkit 

on pyritty valitsemaan kuljetustoimialalta ja mikäli mahdollista merikuljetuksista. Ohjelmis

tot on rajattu valmisohjelmistoihin toimeksiannon mukaisesti. Tämän vuoksi ohjelmisto- 

valinnan osuudessa käsitellään ainoastaan valmisohjelmistojen valintaa ja arvioimista. 

Pääpamo on annettu tarkoituksenmukaisesti päätöksenteon tukijärjestelmien valinnan mene

telmille. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa Finncarriersia valitsemaan ohjelmistovertailun 

tulosten perusteella taktiseen suunnitteluun soveltuvin ohjelmisto. Tutkielmassa esitetään 

Finncarriersille suositukset parhaista ohjelmista ja niiden käyttöönottamisesta.

Tutkimuksen tavoitteet ovat seuraavat:

• Selvittää päätöksenteon tukijärjestelmien ja mallinnuksen merkitys sekä 

soveltuvuus taktiseen liikennesuunnitteluun

• Määritellä ohjelmistoille asetettavat tavoitteet ja soveltuvuuskriteerit

• Auttaa yritystä taktisen suunnittelun valmisohjelmistojen ja mallien vertailussa

• Löytää Finncarriersille uusia apuvälineitä liikennesuunnittelun kehittämiseksi 

entistä joustavammaksi, nopeammaksi ja päätöksentekoa helpottavammaksi
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2 MALLINNUS JA PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄT

Luvun tarkoituksena on esitellä erityisesti merikuljetuksiin sovellettavissa olevia malleja. 

Mallien sopivuus taktiseen päätöksentekoon on ollut pääasiallisena kriteerinä esiteltäviä 

malleja valittaessa. Tietokonepohjaisina lukuisat mallit ovat liikkeenjohdon käytettävissä 

ilman aiempaa merkittävää kokemusta mallintamisesta. Luvuissa 2.6 ja 2.7 käsiteltävien 

päätöksenteon tukijärjestelmien (Decision Support Systems = DSS) merkitys mallien käytet

tävyyteen on suuri. DSS:t sisältävät yhtenä osana mallitietokannan, joka saa tutkittavan 

tiedon DSS:n erillisistä tai organisaation yleisistä tietokannoista. Tämän tutkielman empiiri

sen tutkimuksen kohteena olevia logistiikkaan ja erityisesti merikuljetuksiin erikoistuneita 

päätöksenteon tukijärjestelmiä on arvioitu osittain juuri niiden mallinnusominaisuuksien 
perusteella.

Malli on todellisuuden yksinkertaistettu esitystapa (Eppen et ai. 1988, 2). Malleja käytetään 

esimerkiksi tulevaisuuden ennustamiseen, vaihtoehtojen arvioimiseen, lisäämään joustavuutta 

ja reaktioaikaa (Eppen et ai. 1988, 10). Mallien sovelluskohteita ovat esimerkiksi ideoiden tai 

suunnitelmien kehittäminen ja markkinoiminen, optimaalisen tilaus- ja eräkoon määrittä

minen, aikataulujen laadinta sekä liiketoiminnan laajempi ja syvempi ymmärtäminen. Mikään 

malli ei kuitenkaan voi taata käytännössä optimaalista tulosta, koska malli on karkea yleistys 
todellisuudesta.

Mallin antama “paras päätös” on paras mahdollinen mallin rajallisen koon puitteissa (Eppen 

et ai. 1988, 10). Mallin tavoitefunktio ja rajoitukset eivät välttämättä voi huomioida kaikkia 

päätöksentekoon ja ongelmaan vaikuttavia tekijöitä. Eri tekijöiden riippuvuussuhteiden 

tarkka mallintaminen on myös vaikeaa. Malliin saatavilla olevan tiedon tarkkuus ja olen

naisuus on usein vaillinaista, mikä estää tarkkojen vastauksien saamisen hienostuneeltakin 
mallilta.

2.1 Mallien jaottelu

Liiketoimintaympäristöt ovat melkein poikkeuksetta satunnaisia. Satunnaisuus estää 

liiketoimintaympäristön käyttäytymisen tarkan ennustamisen. Tämän vuoksi malliin ei tule 

vaatia tarkempia tietoja kuin on mahdollista saada: vastaus on yhtä tarkka kuin sen 

laskemiseen käytetyt tiedot. Deterministiset mallit eivät huomioi todennäköisyyksiä tietyn



vaihtoehdon sattumiselle. Deterministiset mallit ovat suositumpia kuin satunnaiset, koska ne 

antavat usein riittävää tukea päätöksenteolle helpommin, nopeammin ja edullisemmin kuin 

satunnaiset mallit (Sprague & Watson 1993, 107).

Optimointi, simulointi, heuristiikat ja hybridijärjestelmät

Operaatiotutkimuksen ja johtamistieteen perinteiden mukaisesti mallit jaetaan optimointiin, 

simulointiin, heuristiikkoihin ja hybridijäijestelmiin (Guedes et ai. 1995, 38). Optimointi- 

mallien ratkaisumenetelmät ovat erittäin tehokkaita, mutta perustuvat tiukkoihin oletuksiin 

rajoitteiden ja kustannuksien käyttäytymisestä. Usein mallin rakentamisen ehtona on yksityis

kohtien vähentäminen hallittavaan määrään. Vaarana on kuitenkin, että malli on liian kaukana 

todellisuudesta eikä avusta päätöksenteossa. Lineaarinen ohjelmointi on yleisin optimointi

menetelmä. Simulointimallit jäljittelevät annettua systeemiä matemaattisten ja loogisten 

suhteiden avulla. Simulointi ei takaa optimaalista tulosta, koska malleissa ei ole optimointi- 

työkaluja. Simuloinnin etuna on kustannuksien ja rajoitteiden optimointimalleja realistisempi 

esittäminen. Dynaamiset riippuvuussuhteet ongelman muuttujien välillä ovat simuloinnissa 

etusijalla. Hybridimallit yhdistävät simulointi-ja optimointimenetelmiä.

Heuristiset mallit käyttävät “peukalosääntöjä” tulosten parantamiseen (Guedes et ai. 1995, 

38). Heuristiikka ei takaa optimaalista tulosta, mutta parasta tulosta lähellä oleva vastaus 

saadaan murto-osassa optimointimallien ratkaisua) öistä. Silver-Meal -menetelmä on esimerk

ki tehokkaasta heuristiikkamallista. Silver-Mealilla lasketaan kannattavin tuotantoeräkoko, 

kun tiedetään asennusaika-, valmistus-ja varastointikustannukset. “Peukalosäännön” mukaan 

tuotetaan niin monta yksikköä, kunnes niiden keskimääräiskustannukset asennusajasta ja 

valmistamisesta ovat varastointikustannuksien suuruiset. Tällöin eräkoon laskemisessa 

huomioidaan massatuotannon edut pitkien Saijojen muodossa, mutta myös kasvavat 

varastointikustannukset. Heuristiikat tukevat usein myös muita optimointimalleja. Heuris

tiikka arvioi riittävän lähellä optimia olevan vastauksen, jolloin menetelmä keskeyttää 

optimoinnin (Seppälä 1995, 26).

2.2 Mallien sopivuus eri päätöksentekotasoille

Mallin valintaan vaikuttaa logistisen ongelman taso eli onko kyseessä strateginen, taktinen 

vaiko operatiivinen päätös. Mallien käyttötarkoitukset ja niille asetetut tavoitteet riippuvat
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yrityksen organisatorisesta tasosta. Strategisella tasolla mallit tarjoavat tietoa päätöksenteon 

tueksi (Eppen et ai. 1988, 11), sekä avustavat tiedon analysoinnissa sekä jalostamisessa. 

Mallit eivät siten pääsääntöisesti tuota ylimmälle johdolle valmiita vastauksia. Korkeimman 

johdon kohtaamat päätöstilanteet ovat usein hyvin laajoja sekä vaikeasti määrällisesti 

arvioitavissa. Päätöstilanteeseen liittyy epävarmuutta ja paljon laadullisia tekijöitä, joita 

kukin päätöksentekoon osallistuva henkilö saattaa tulkita subjektiivisesti. Tilanne on monesti 

ad-hoc -tyyppinen eli ainutkertainen, minkä vuoksi täydellisesti ongelmaan soveltuvaa mallia 

ei ole todennäköisesti entuudestaan olemassa.

Strategisen tason malleihin tarvitaan yrityksen sisäisen tiedon lisäksi ulkopuolista tietoa 

(Sprague 1993, 107). Mallit auttavat kuvaamaaan ja ymmärtämään ongelmia, mikä usein 

täyttääkin mallille asetetut odotukset. Strategisen mallin tulee olla melko suurpiirteinen, 

koska mallin lähtötietoihin, oletuksiin ja lopputuloksiin liittyy epävarmuutta. Ylimmän 

johdon tarpeita varten tehtyjen mallien käyttökelpoisuuden arvioiminen voi olla yhtä vaikeaa 

kuin päättäminen halutuimmasta vaihtoehdosta (Eppen et ai. 1988, 12).

Operatiivisella tasolla malleja käytetään päätösten tekemiseen (Eppen et ai. 1988, 11) joko 

itsenäisesti tai yhdessä mallin käyttäjän kanssa. Tietokoneistettu kokoonpanolinja on 

esimerkki automaattisesta päätöksenteosta, jossa toiminnosta laadittu malli tuottaa päätökset. 

Päätösvaihtoehdot ja tavoitteet ovat usein yrityksen alemmilla tasoilla selkeämpiä kuin 

yritysjohdon kohtaamat ongelmat. Tietoa on saatavissa paremmin, ja riippuvuussuhteet ovat 

yksinkertaisemmin esitettävissä kvantitatiivisesti. Tarvittava tieto on normaalisti organi

saation sisäistä (Sprague 1993, 107).

Mallien erilaisista käyttötasoista-ja kohteista riippumatta (Eppen et ai. 1988, 12) esittää neljä 

olennaista kvantitatiivisten mallien merkitystä.

1. Mallit pakottavat päättäjät ilmaisemaan tavoitteet ja oletukset selkeästi
2. Mallit pakottavat päättäjät tunnistamaan ja määrittelemään ne päätöstyypit ja - 

muuttujat, jotka vaikuttavat tavoitteisiin
3. Mallit pakottavat päättäjät tunnistamaan ja huomioimaan päätösmuuttujien väliset 

riippuvuussuhteet
4. Mallit pakottavat päättäjät asettamaan rajoitteet muuttujien arvoille

Kaikki mallit tarjoavat yhdenmukaisen ja loogisen kehyksen eri vaihtoehtojen analy

soimiseen (Eppen et ai. 1988, 12). Eri päätösvaihtoehdot arvioidaan siten samoilla
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menetelmillä. Henkilökohtaiset mieltymykset eivät pääse vaikuttamaan siten liikaa päätök

sentekoon, vaan valinnat tehdään yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Näkemys- 

erojen vaikutukset päätöksiin voidaan systemaattisesti tutkia herkkyysanalyyseillä. Malli 

toimii myös eräänlaisena dokumenttina päätöksenteosta.

Seuraavissa kahdessa luvussa käsitellään strategisen ja taktisen tason mallinnusta. Opera

tiivisia malleja, kuten tehdasautomaatiota ja tuotannon päivittäistä skedulointia ei käsitellä, 

koska tutkielma on rajoittunut taktiseen suunnitteluun ja mallintamiseen. Operatiivisella 

tasolla mallit ohjaavat usein automatisoituja prosesseja tai koneita ilman, että ihmiset 

tarkastaisivat tuotantoaikatauluj a. Ihmisten panostus kohdistuu enenevässä määrin taktiseen 

tasoon ja mallien suunnitteluun, joiden pohjalta operatiivinen toiminta onnistuu tavoitteiden 

mukaisesti. Strateginen taso on mukana, koska ylemmän tason päätökset ja suunnitelmat 

ohjaavat taktisen tason suunnittelua.

2.2.1 Straginen taso

Strategiset päätökset ohjaavat yrityksen resurssien kohdistamista eri tuotteille, palveluille ja 

markkinoille. Päätökset koskevat yrityksen kilpailutekijöitä ja ovat pohjana alemman tason 

suunnittelulle ja toiminnalle. Suunnittelun aikajänne mitataan useissa vuosissa. Straginen 

mallinnus edesauttaa liiketoimintaympäristön hahmottamista. Kilpailuedun saaminen edellyt

tää yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien yhdistämistä toimintaympäristön mahdollisuuksiin 

ja uhkiin. Yrityksen resurssien kohdistaminen tuottavimmin vaatii useiden vaihtoehtojen 

käsittelyä. Yllättävän ja luovan mutta kuitenkin yrityksen rajoitukset huomioivan strategian 

laatiminen vaatii erittäin joustavaa ja tilannekohtaista mallia, koska muuten malli ei auta 

yritystä uudistumaan. Strategiset mallit ovatkin yleensä räätälöityjä (Sprague 1993, 107), 

jotta muut yritykset eivät voisi käyttää samoja suunnittelutapoja. Valmiiden mallisovellusten 

käyttäminen johtaa helposti vakiintuneiden toimintamallien jäljittelyyn.

Logistiikkastrategian yhtenä tavoitteena on usein tavaravirrasta riippuvien kustannuksien 

minimoiminen (Bowersox 1986, 392). Reittiverkoston ja kuljetuspalveluiden suunnittelu sekä 

markkina-aluepäätökset kuuluvat varustamon strategisiin valintoihin, jotka antavat taktiselle 

suunnittelulle puitteet. Verkosto pyritään suunnittelemaan siten, että se palvelee asiakkaita 

mahdollisimman hyvin mutta tuottaa kuljetusyritykselle riittävän tuloksen. Strategiseen
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suunnitteluun riittää keskimääräistieto, koska verkostoa ei analysoida yksityiskohtaisesti: 

olennaisinta on verkoston sopivuus yrityksen tavoitteisiin.

Parhaan mallinnustavan valinta päätöksenteon tueksi logistiikkastrategian suunnittelussa 

vaatii mallin optimoimisominaisuuksien ja mallin monimutkaisuuden suhteuttamista toisiinsa 

(Guedes et ai. 1995, 38). Simulointi on monesti optimointia selkeämpi esitystavaltaan, mutta 

se ei tarjoa optimointityökaluja. Strategisessa jakeluketjun mallintamisessa simulointi on 

nykyisin yleisin lähestymistapa (Guedes et ai. 1995, 38). Simulointi soveltuu strategisten 

markkinapäätösten käytännön toteutuksen suunnitteluun eli siihen, mitä muutoksia eri 

vaihtoehdot edellyttäisivät nykyiseen verkostoon ja kapasiteettiin. Simulointi on yleensä 

viimeinen mallinnuskeino, kun ongelma on niin monimutkainen, että muiden mallinnus- 

keinojen avulla ongelmaa ei voida ratkaista (Guedes et ai. 1995, 38). Myös mallilta 

vaadittava yksityiskohtaisuus on helposti optimoinnin este, koska niiden soveltaminen tulisi 

käytännössä liian vaativaksi ja hitaaksi.

Ainutkertaisia, monimutkaisia ja vaikutuksiltaan laajoja päätöstilanteita on vaikea ratkaista 

optimoinnilla. Optimoinnin mielekkyys on kyseenalaista tapauksissa, joissa lähtötiedot ovat 

hyvin epävarmoja ja eri muuttujien väliset riippuvuussuhteet ovat epäselviä. Mallin 

rakentaminen vaikeasti määriteltävästä ongelmasta vaatii helposti liikaa todellisuuden 

yksinkertaistamista, mikä voi johtaa mallin tulosten vaikeaan sovellettavuuteen. Mallin 

tulosten toimeenpaneminen ilman tulosten analysointia ja mallin ulkopuolisten asioiden 

huomioimista ei ole kuitenkaan strategisen mallinnuksen tavoitteena. Optimointi sopii 

strategisen päätöksenteon apuvälineeksi, kun asioita halutaan käsitellä matemaattisesti.

Mallin tulokset ovat ainoastaan viitteellisiä, mutta auttavat päätösten perustelemisesssa ja 

kommunikoinnissa. Optimointimallin rakentaminen on itsessään opettavaa ja avustaa 

ongelman ymmärtämisessä tukien täten päätöksentekoa. Yleisesti optimointimallit huomioi

vat ainoastaan kvantitatiivista tietoa, mutta tutkielmassa esiteltävää analyyttistä hierarkia- 

prosessia (AHP) voidaan mahdollisesti käyttää kvalitatiivisen tiedon mallintamiseen.

2.2.2 Taktinen taso

Taktisella suunnittelulla tarkoitetaan lyhyen aikajänteen suunnittelua. Aikahorisontti 

vaihtelee yhdestä kuukaudesta alle kahteen vuoteen (Sprague 1993, 107). Taktisen tason
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tehtävänä on vastata yrityksen resurssien käytöstä niin, että strategian ja vision määrittelemät 

tavoitteet kyetään saavuttamaan kustannustehokkaasti ja palvelutaso huomioiden. Järjes

telmän kehittymisen mallintaminen ajan suhteen on usein taktisella tasolla olennaista. 

Esimerkiksi käy pullonkaulojen löytäminen kuljetusputkesta tai tehtaan layoutista. 

Strategisen tason ongelmat koskevat yleisesti verkoston sijainti- eli investointipäätöksiä 
(Bowersox 1986, 391).

Varustamon taktinen liikennesuunnittelu kohdistaa laivat linjoille annetun reittiverkoston ja 

aluskapasiteetin puitteissa ja rakentaa tavoitteiden mukaisen liikennöintiaikataulun. Taktisen 

liikennesuunnittelun kohtaamat ongelmat ovat rajatumpia kuin strategisen tason valinnat, 

toisaalta taktisten vaihtoehtoisten päätösten lukumäärä on helposti suurempi kuin strategisen. 

Taktinen taso saa strategiselta tasolta tietoja, jotka tulee ottaa annettuina, vaikka ne eivät 

välttämättä olisi oikeita. Strateginen tason päätökset rajoittavat taktisen tason suunnittelun 

vapautta. Taktisen suunnittelun rajoitteet ja oletukset tulevat siten annettuina. Strategisten 

oletusten muutokset voidaan huomioida haluttaessa herkkyysanalyysillä.

Taktisen tason strategista tasoa selväpiirteisemmät suunnitteluongelmat sekä strategista tasoa 

pienempi epävarmuus mahdollistavat determinististen mallien ja optimointimenetelmien 

käytön. Simulointi tukee merikuljetusten analysoimista ajan suhteen. Varustamon valmiudet 

varautua niin odotettuihin kuin odottamattomiinkin kysynnänvaihteluihin voivat kehittyä, 

kun erilaisia kysynnän- ja kapasiteetinhallinnan menetelmiä kyetään simuloimaan. 

Lineaarinen ohjelmointi mahdollistaa tarkempien kannattavuusanalyysien sekä yksityis

kohtaisempien aikataulujen ja reititysten laatimisen kuin simulointi. Simuloinnilla voidaan 

optimaalisen ratkaisun jälkeen tutkia esimerkiksi yksittäisen laivan lastaamista ja purkamista. 

Suunnittelussa voidaan siten hyödyntää vaiheittain useita mallinnustapoja.

Mallit ovat yleensä toimintokohtaisia, koska toiminnoilla on usein omia erityisvaatimuksia 

mallien suhteen (Sprague 1993, 107). Yksittäisten liiketoimintojen sisällä eri yrityksillä voi 

olla yhteneviä toimintatapoja, vaikka yritykset olisivat eri toimialoilla. Tämä mahdollistaa 

valmiiden päätöksenteon tukijärjestelmien (DSS) ja mallisovellusten käyttämisen taktisella 

tasolla. Toiminto kohtaiset ongelmat ovat eri yrityksille yhteisiä ja ongelmat ovat paljon 

toistuvampia kuin strategisen tason päätökset. Koska päätöstilanteet ovat suhteellisen 

jäsentyneitä, valmiin mallin ja ohjelman tekeminen on mahdollista. Taktisten päätösten
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tavoitteet ovat strategisiin päätöksiin verrattuna samankaltaisempia. Kopioiminen ei ole täten 

taktisessa suunnittelussa niin suuri uhka kuin strategisessa päätöksenteossa.

Tässä tutkimuksessa on laadittu kirjallisuuskatsaukseen perustuen yhteenvetomatriisi mallien 

sovellettavuudesta eri päätöksentekotasoille ja päätöksentekotason suhteesta mallin ratkaisun 

suoraan sovellettavuuteen. Matriisin diagonaalille on asetettu tutkielmassa esitellyt mallit. 

Mallien lyhenteiden selitykset ovat seuraavat:

• LP = Lineaarinen ohjelmointi
• MIP = sekalukuoptimointi
• AHP = analyyttinen hierarkiaprosessi

Päätöksentekotaso/
epävarmuus

Strateginen taso/ 
epävarmuus korkea

Taktinen taso

Operatiivinen taso/
epävarmuus
alhainen

AHP +

LP/MIP
Verkostomallit

Simulointi

Heuristiikat

tehdasautomaatio.

Sovellettavuus

Suora Epäsuora

Kuva 2-1 Mallidiagonaali. Matriisin mallidiagonaali osoittaa kunkin mallin viitteellisen 
soveltuvuusalueen päätöksentekotason sekä tulosten suoran sovellettavuuden 
suhteessa.

Tutkimuksen rajauksen mukaiselle taktisen suunnittelun alueelle soveltuvat kaikki esiteltävät 

mallit ainakin tietyssä laajuudessa, parhaiten kuitenkin lineaarinen optimointi, kokonais

lukuoptimointi, verkostomallit, heuristiikat ja simulointi. Päätöksentekotaso-akseli on nimen

sä mukainen; eri tasojen ominaisuuksia on käsitelty aiemmin tässä tutkimuksessa. Suoralla
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sovellettavuudella tarkoitetaan tutkimuksessa mallin ratkaisun muokkaamisen tarvetta ennen 

päätöksen/ratkaisun toimeenpanoa. Operatiivisen tason mallit toimivat yleensä melko auto

maattisesti, eivätkä vaadi rutiinitoiminnan aikana ihmisten väliinpuuttumista. Erikois

tilanteissa ihmiset joutuvat puuttumaan mallin toimintaan. Taktisella tasolla ratkaisut ovat 

yleensä vähäisen muokkaamisen jälkeen sovellettavissa käytäntöön. Strategisen tason mallien 

ratkaisut toimivat lähtötietoina ongelman luovalle jatkoanalysoinnille.

Mallin tuloksen herkkyys mallissa huomioitujen tekijöiden muutoksille tulee selvittää 

herkkyysanalyysillä. Herkkyysanalyysiä voidaan suorittaa sekä simuloinnilla että lineaarisen 

optimoinnin herkkyysanalyysillä. Vaihtoehtoisten skenaarioiden huomioiminen esimerkiksi 

simuloinnilla tai herkkyysanalyysillä on tärkeää. Mallin ulkopuolisten tekijöiden vaikutuk

sien huomioinen on myös olennaista, jotta ratkaisu olisi realistinen. Strategisen ja taktisen 

tason päätösten riskitasot ovat korkeita, joten päätöksentekijöillä ei ole varaa olla ilman 

malleja, mutta ei myöskään luottaa liikaa mallien ratkaisuihin. Laadullisten tekijöiden 

merkitys kasvaa mentäessä päätöksentekotasolla ylöspäin, mikä lisää mallien ratkaisuiden 
jatkotutkimusten tarvetta.

2.2.3 Käyttökelpoisen mallin ehdot

Harkittaessa mallin soveltamista erityiseen ongelmatilanteeseen tulee käyttää neljää 

päämääritettä sopivan mallin valitsemiseksi. Määritteet ovat modulaarinen rakenne, tarkkuus, 

yksinkertaisuus ja monipuolinen hyödynnettävyys. Modulaarisella rakenteella tarkoitetaan 

analyysitekniikoita, joita voidaan järjestellä lukuisiin analyysiyhdistelmiin. Mallinnettava 

ongelma pyritään jakamaan mahdollisimman pieniin ja itsenäisiin osiin. Modulaarinen 

rakenne on joustava, koska yksittäisiä toimintoja kyetään yhdistelemään useilla tavoilla. 

Mallin muuttamiseksi tulee muokata ainoastaan haluttujen toimintojen malleja. Pienten 

moduulien määrittely, kehittäminen ja yhdistäminen kokonaisanalyysiin on helpompaa kuin 

yhden koko prosessia kuvaavan mallin laatiminen (Bowersox 1986, 392 - 396).

Tarkkuus on luotettavalta ja realistiselta mallilta vaadittava ominaisuus. Tarkkuuden tulee 

olla kyseiseen ongelmaan nähden riittävä, liiallinen tarkkuus voi johtaa mallin turhaan 

monimutkaistumiseen ja kalleuteen. Tarkkuuden tulee sopia liiketoimintaympäristöön ja siitä 

saatavilla oleviin tietoihin. Mallin tarkkuusvaatimuksen tulee olla tiedossa mallia 

suunniteltaessa. Tarkkuus koostuu mallin sallitusta virhemarginaalista ja laajuudesta.
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Virhemarginaali voidaan selvittää syöttämällä malliin historiatietoja toiminnasta ja 

vertaamalla niitä toteutuneisiin lukuihin (Bowersox 1986, 392-393).

Mallin laajuuteen vaikuttaa mukaanotettavien ongelman osien määrä. Liian kattava malli voi 

olla hyvin vaikeasti analysoitavissa ja sen tulokset saattavat jäädä soveltamattomiksi. 

Tulokseen vähän vaikuttavat tekijät sivuuttamalla analyysin ymmärrettävyys paranee. Mallin 

yksityiskohtaisuus tulee sovittaa saatavilla olevan tiedon tarkkuuteen. Mikäli tietoa ei ole 

laajasti tai tarkasti saatavissa, ei tule rakentaa mallia, jossa joudutaan liikaa tukeutumaan 

epävarmoihin ennusteisiin. Mitä epävarmempi ympäristö, sitä enemmän ennusteet ja mallin 
tulos riippuvat suunnittelijan omista arvioista.

Mallin yksinkertaisuus liittyy läheisesti tarkkuuteen. Analyysin tulee sisältää yksityiskohtia 

niin paljon, että se tukee realististen ja sovellettavien johtopäätösten tekemistä. Lähtökohtana 

on pidettävä mahdollisimman selkeän analyysimenetelmän käyttöä alkuvaiheessa. Jos 

tulokset eivät ole tutkimuksen tai suunnittelun tarpeisiin riittäviä, tulee menetelmän 

rakennetta ja lähtötietojen tasoa kehittää. Kyseinen menettely säästää aikaa ja rahaa sekä voi 

innostaa yrityksen työntekijöitä itse mallintamaan ongelmallisiksi katsomiaan asioita. 

Analyysitekniikoiden ja mallien käyttökelpoisuus yrityksissä kasvaa, kun samoja menetelmiä 

voidaan soveltaa useisiin ongelmiin. Joustavassa mallissa lähtötietoja voidaan muuttaa 

helposti, jolloin malli soveltuu useisiin kohteisiin.

2.3 Lineaarinen optimointi

Lineaarinen optimointi (Linear Programming = LP) on yksi käytetyimmistä analyyttisistä 

strategisen ja taktisen suunnittelun työkaluista (Bowersox 1986, 408). LP on luokiteltu 

optimointitekniikaksi. Se valitsee parhaan mahdollisen vastauksen lukuisista mahdollisista 

vaihtoehdoista huomioimalla päätöksentekoon liittyvät rajoitukset (Bowersox 1986, 408). 

LP:n ideana on resurssien tavoitteiden mukainen ohjaaminen. Jotta LP:n käyttö olisi 

perusteltua, tulee ainakin kahden vaihtoehdon kilpailla niukoista resursseista (Bowersox 

1986, 408). Strategisten ja taktisten LP-mallien tarkoituksena on päätöksenteon tukeminen. 

Johtajien kokemuksella ja näkemyksellä on olennainen merkitys organisaation ylempien 

tasojen suunnittelussa, sillä valmiit vastaukset eivät ole realistisia. Operatiivisella tasolla LP- 

mallit voivat toimia hyvinkin automaattisesti.
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LP-mallit ovat yleisesti hyväksyttyjä logististen ongelmien ratkaisemisessa. Ongelmat voivat 

liittyä esimerkiksi aikataulutukseen, resurssien allokointiin, jakeluun, tuotannon 

suunnitteluun, varastonhallintaan tai verkostonsuunnitteluun. LP muodostuu tavoitefunktiosta 

ja rajoitteista. LP:llä maksimoidaan tai minimoidaan tavoitefunktion arvoa ehdollisena 

annetuille rajoitteille. LP-mallissa ongelman muuttujien väliset riippuvuussuhteet, niin 

tavoitefunktio kuin rajoitteetkin, kuvataan lineaarisilla yhtälöillä. Monimutkaiset muuttujien 

väliset riippuvuudet mallinnetaan jakamalla toisen tai korkeamman asteen yhtälöt lineaarisiin 

osiin. LP:n päätösmuuttujien tulee olla jatkuvia, jotta ratkaisu olisi mahdollinen. Monissa 

käytännön ongelmissa vastauksen tulee olla kokonaisluku, mutta tämän edellytyksenä on 

usein kokonaislukuoptimointi. Tuhansienkin muuttujien ja rajoitteiden kokoinen LP-ongelma 

on helposti ratkaistavissa tietokoneella. LP-mallit ratkaistaan yleensä tehokkaalla Dantzigin 

kehittämällä Simplex-menetelmällä.

Myös verkostomallit kuuluvat optimointimalleihin. Verkostomainen etuna on visuaalinen 

esitystapa sekä tehokkaat ratkaisumenetelmät. Lineaarisen optimoinnin esimerkki (LIITE 1) 

voidaan esittää verkostomallina. LIITTEESSÄ 3 on lisätietoa verkostomalleista.

Vuoden 1973 öljykriisi vaikutti Amerikan lentoyhtiöihin kahdella tavalla: hallitus rajoitti 

lentoyhtiöiden polttoaineensaantia merkittävästi vuoden 1972 tasolta ja polttoaineen hinta 

nousi viiden kuukauden aikana yli 50 % (Lallin & Damell 1977; Eppen et ai. 1988, 48). 

Ongelman merkitystä lisäsi vielä se, että polttoainetoimittajat eivät pystyneet toimittamaan 

lentoyhtiöiden tarvitsemia määriä polttoainetta tietyille lentokentille. Polttoaineesta tuli 

lentoyhtiöiden suurin yksittäinen kustannuserä ja sen huonon saatavuuden takia jouduttiin 

perumaan useita lentoja. National Airlines laati LP-mallin ongelman ratkaisemiseksi (Lafflin 

& Damell 1977; Eppen et ai. 1988, 48). Heidän mallinsa otti useita asioita huomioon:

1. Lentoaikataulut
2. Polttoaineen hinta ja saatavuus kullakin lentoasemalla
3. Kunkin lentokoneen polttoaineen vähimmäismäärä
4. Kunkin koneen painon yläraja
5. Lentoetäisyydet
6. Jäljellä oleva polttoaineen määrä koneen laskeutuessa
7. Kunkin koneen polttoaineen kulutus painon, lentokorkeuden, sään ja nopeuden funktiona

Malli auttoi Nationalia hallitsemaan polttoainekustannuksiaan, koska mallin avulla kyettiin 

esimerkiksi selvittämään erittäin laajan verkoston optimaaliset tankkauspisteet. LP-mallissa
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oli 800 rajoitetta ja 2400 päätösmuuttujaa. Mallin pohjana olleessa lentoaikataulussa oli 350 

lentoaluetta, 50 lentoasema/toimittaja yhdistelmää ja useita lentokonetyyppejä. LP-mallin 

ensimmäisen käyttökuukauden aikana Nationalin polttoainekustannukset laskivat keski

määräisestä 16,35 sentistä 14,43 senttiin gallonalta. Säästö oli alansa suurimpia. Havain

nollistavaksi esimerkiksi lineaarisesta optimoinnista käy LIITTEESTÄ 1 löytyvä kuljetus- 
malli (Eppen et ai. 1988, 76).

2.3.1 Herkkyysanalyysi

Mallin ratkaisu on usein vasta alku ongelman varsinaiselle analysoimiselle ja 

päätöksentekemiselle (Eppen et ai. 1988, 132). Malli on yleensä yksinkertaistus todellisuu

desta, minkä vuoksi päätöksentekijän tulee huomioida mallin ulkopuolisten tekijöiden 

vaikutukset mallin antamaan ratkaisuun. Mallin lähtötiedot ovat arvioita, joten niiden 

epävarmuuden merkitys mallin tulokseen on selvitettävä. Herkkyysanalyysiä voidaan 

suorittaa simuloinnilla ja lineaarisen optimoinnin herkkyysanalyysillä. Mallin tulosten suora 

ja mahdollisesti automaattinen soveltaminen ongelman ratkaisemiseen on tarkoituksen

mukaista yleensä ainoastaan operatiivisella tasolla, jossa päätökset ovat hyvin toistuvia ja 
samankaltaisia.

Mallista on usein jätetty pois vaikeasti mallinnettavia päätösmuuttujien välisiä riippu

vuussuhteita. Erinäiset kvalitatiiviset tekijät, kuten subjektiivisesti arvioitavat laatukäsitykset 

sekä poliittiset tai eettiset tekijät, jätetään usein mallien ulkopuolelle. Mallin lähtötiedot 

määräävät mallin vastauksen tarkkuuden. Lähtötietojen hankkiminen on usein vaivalloista ja 

kallista, eikä tarkkoja tietoja ole aina olemassakaan. Tiedon saaminen kilpailijoiden suun

nitelmista on usein mahdotonta. Kysynnän ja markkinoiden ennustaminen on epävarmaa ja 

tulkinnanvaraista. Ennusteisiin voi liittyä subjektiivisia odotuksia tai toivomuksia.

Varustamoalalla, kuten muuallakin, vuosisopimukset auttavat ennustamaan kysyntää, koska 

hinnat sekä tuotteiden että palveluiden kysynnät ovat ainakin osittain lukitut. Varustamoalan 

sopimukset eivät kuitenkaan sido vastapuolta yhtä paljon kuin varustamoa. Asiakas ei sitoudu 

antamaan kuljetettavaksi tiettyä lastimäärää tietyllä aikajaksolla, vaan hänellä on ainoastaan 

oikeus kuljetuspalveluun. Palvelun tuottaja on kuitenkin sitounut kuljettamiseen, eli varus

tamon on varauduttava riittävällä kapasiteetilla myös epävarmoihin kuljetuksiin sopimuksista 
huolimatta.
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Herkkyysanalyysi auttaa käsittelemään mallin lähtötietoja järjestelmällisesti. Herkkyys- 

analyysillä ei voi tutkia mallin ulkopuolisten asioiden vaikutuksia malliin. Mitä-jos- 

menetelmä auttaa yritystä varautumaan niihin toimintaympäristön muutoksiin, jotka ovat 

yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä. Herkkyysanalyysillä tutkitaan mallin ratkaisun 

herkkyyttä suhteessa lähtötietoihin. Mitä vähemmän lähtötietojen muutokset vaikuttavat 

mallin ratkaisuun ja tavoitefunktion optimitulokseen, sitä luotettavampi malli on. Mikäli 

pienetkin muutokset lähtötiedoissa vaikuttavat ratkaisuun, on lähtötietojen oikeellisuuteen 

panostettava. Jos vastaukseen voimakkaasti vaikuttavista lähtöarvoista ei saada riittävän 

varmoja tietoja, tulee malliin suhtautua kriittisesti tai hylätä se (Eppen et ai. 1988, 133). 

Herkkyysanalyysillä varmistutaan mallin tulosten käytettävyydestä todellisessa ja epävar
massa ympäristössä.

Strategiset verkosto-, markkina-, investointi- ja palvelupäätökset sekä markkinaennusteet, 

kuten kysyntä- ja kustannusennusteet, antavat reitti- ja aikataulusuunnittelulle puitteet. 

Taktinen taso ottaa tiedot annettuina, mutta niiden tarkkuus ja merkitys vaihtelee. Merki

tyksellä tarkoitetaan lähtötietojen muutosten vaikutusta yrityksen tulokseen. Varustamon 

tulos on sidoksissa muun muassa sen aikatauluihin, kapasiteettipäätöksiin, kysyntään, 

rahtihintoihin ja reitityksiin. Päätökset ja ennusteeet ovat sidoksissa toisiinsa, koska ne 

määräävät varustamon kapasiteetinkäyttöasteet, palvelutason ja tuloksen.

Laivojen reitittämisellä vaikutetaan reittien kapasiteetteihin ja reittien kustannustasoon, jolla 

on vaikutusta palvelutasoon ja mahdollisiin rahtihintoihin. Koska eri muuttujat, rajoitteet ja 

päätökset riippuvat toisistaan, niiden vaikutusten selvittäminen manuaalisesti yrityksen 

tulosennusteeseen on hyvin hankalaa ja hidasta. Herkkyysanalyysi mahdollistaa muutosten 

tehokkaan tutkimisen, jonka perusteella suunnittelu- ja toiminnanohjausvoimavarat voidaan 

ohjata kriittisten tekijöiden hallintaan. Kuva 2-2 havainnollistaa eri muuttujien, rajoitteiden ja 

päätösten muodostamaa suunnittelukehikkoa ja herkkyysanalyysiä.
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HERKKYYSANALYYSI: 
Lähtöoletusten muutosten vaikutus mallin 

tavoitefunktion arvoon/yrityksen tulokseen

Verkoston
Aikatauluttaminen

TULOS N 
(Tavoitefunktion 

arvo)

Strateginen suunnittelu

Verkoston
Reitittäminen

LAHTOOLETUKSET
Mallin päätösmuuttujat ja 

rajoitteet:
• Liikennöintiverkosto
• Kustannustiedot
• Rahtitasot
• Kysyntä (Lastityypit)
• Markkinaosuus
• Aluskapasiteetti
• Kansantalouden kehitys 
y ms.

Kuva 2-2 Herkkyysanalyysi ja taktinen liikennesuunnittelu

Lineaarisen optimoinnin herkkyysanalyysillä tutkitaan lähtöoletusten eli sekä tavoitefunktion 

kertoimien että rajoiteyhtälöiden vakioiden arvojen muutosten vaikutuksia mallin ratkaisuun 

ja tavoitefunktion arvoon. LIITTEESSÄ 2 on lisätietoa LP:llä suoritettavasta herkkyys- 

analyysistä. Simuloinnissa voidaan vapaasti muuttaa tarkasteltavia päätöksiä sekä niihin 

liittyviä muuttujien arvoja ja tutkia muutosten vaikutusta päätöksen hyvyyteen haluttujen 

mittarien avulla. Taulukkolaskennalla, kuten Excelillä, kyetään simuloimaan haluttua 

tilannetta staattisesti eli tietyllä hetkellä.

Tietojen muuttamisen vaikutusten tutkiminen käy vaivattomasti Excelillä, kun muuttujien eli 

taulukkolaskennan solujen väliset riippuvuudet on määritelty. Excel-mallin ajantasalla 

olemiseen tulee kiinnittää huomiota. Yksinkertaisella lähtöoletusten muuttamisella eli 

iteroinnilla haetaan tavoitteiden mukaista tulosta ja ratkaisua. Excelissä on myös valmiina 

LP-malleihin kuuluvat herkkyysanalyysitoiminnot. Excelin raportit ovat selkeitä ja auttavat 

olennaisten muuttujien ja riippuvuuksien hahmottamista. Erityiset simulointiohjelmat 

mahdollistavat ajan suhteen tapahtuvan simuloinnin: jäljiteltävän toiminnon kehittymisen 

tutkiminen on tällöin dynaamista.

2.3.2 Kokonaislukuoptimointi

Kokonaislukuoptimointi on lineaarisen ohjelmoinnin alalaji, jossa osalta tai kaikilta päätös- 

muuttujilta vaaditaan kokonaislukuominaisuutta. Tavallisen LP-mallin tuloksena voisi olla
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1,3 laivan allokoiminen tietylle reitille. Tämä ei ole ongelma taktisella tasolla, kun käsitellään 

aivokapasiteettia. Operatiivisella tasolla laiva ei voi olla kerrallaan kuin yhdellä reitillä. 1,3 

aluksen kapasiteetti voidaan järjestää niin, että toinen laiva liikennöi noin kolmasosan 

ajastaan tietyllä reitillä ja toinen laiva kokonaan tietyllä reitillä. Kokonaislukuoptimoinnissa 

laivoja koskeva muuttuja asetetaan kokonaisluvuksi, ja vastaukseksi saadaan myös 

kokonaisluku. Kokonaislukumallit ovat siten tavallisia LP-malleja realistisempia. LP-mallin 

vastauksien pyöristäminen kokonaisluvuiksi saattaa heikentää mallin tulosten käytettävyyttä 

ja optimaalisuutta. Pyöristyksen merkitys riippuu päätöksentekotilanteesta (Eppen et ai. 1988, 
350).

Mikäli pyöristämisellä ei ole päätöksen kannalta käytännön merkistystä, LP-malli on 

suositeltava, koska sen ratkaiseminen on kokonaislukumallia yksinkertaisempaa. Kokonais

lukuinani on välttämätön esimerkiksi tilanteissa, joissa päätösmuuttujien saamat lukuarvot 

ovat pieniä, mutta itse päätösmuuttujan arvo ja tulontuottamiskyky on suuri (Eppen et ai. 

1988, 351). Eri reiteille allokoitavien laivojen määrä on todennäköisesti pieni, mutta laivojen 

arvot ovat suuria. Tällöin jo pienilläkin päätösmuuttujien lukuarvojen muutoksilla on merki
tystä päätöksentekoon.

Kokonaislukuoptimointia on käytetty menestyksellisesti suurtenkin verkostonsuunnittelu- ja 

allokointiongelmien ratkaisemiseen. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on amerikkalaisen 

lentorahtiyhtiö Flying Tiger Linen kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi rakentama malli 

(Marsten et ai. 1980, 1096). Mallia on käytetty erityisesti strategisen tason verkoston suunnit

teluun. Tiger hahmotteli 1980-luvun alussa 80-luvun puolivälin palveluverkostoaan. Mallilla 

vertailtiin erilaisia ehdotuksia. Järkevän tuntuisi enkin vaihtoehtojen väliset kannattavuuserot 

saattoivat olla jopa 20 %. Eri ehdotusten kvantitatiivinen vertailu olisi ollut mahdotonta 

ilman muodollista, matemaattista ja tietokonepohjaista mallia. Kun reittiverkoston rakenne ja 

lentokoneiden tyyppijakauma vakiintuu, mallia on mahdollista tarkentaa ja lisätä sen 

yksityiskohtaisuutta. Tämä lisää mallin sovellettavuutta myös operatiivisen toiminnan 

ohjaamiseen (Marsten et ai. 1980, 1107). Tigerin mallin tarkkuus on erittäin hyvä, sillä 

syötettäessä malliin nykyinen reittiverkosto ja osa reittien kysynnöistä malli valitsi “oikean“ 

lentokonetyypin kaikille reiteille. Mallin antamat tulos- ja kustannustiedot kyseiseltä 

aikajaksolta poikkesivat vain yhdellä prosentilla todellisista (Marsten et al. Í980, 1106).
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Kuljetusmallien ja kokonaislukuoptimoinnin erityistapaus on ns. kohdistus- eli allokointi- 

ongelma (Eppen et ai. 1988, 382). Allokointimallia on käytetty useissa reititys-ja aikataulu- 

tusongelmissa. Fisher (1982) kuvaa LP-mallin käyttämistä Du Pontin kulutustavaroiden 

kuljetusten hallinnassa. Nimitysmallissa päätösmuuttujien xfj saamat lukuarvot ovat binäärisiä

eli ne ovat aina joko yksi tai nolla. Muuttujat tulkitaan yleisesti ottaen seuraavasti: 

Taulukko 2-1 Binäärimuuttujien tulkinta (Eppen et ai. 1988, 382)

Päätösmuuttuja, x¡¡ Selitys

1 Nimitetään agentti i tehtävään)

0 Ei nimitetä agenttia i tehtävään j

Mallissa on täten yhtä monta tehtävää ja yhtä monta agenttia. Tehtävä voi olla esimerkiksi 

reitti, koneistusvaihe tai kohde. Agentti voi olla laiva, tilaus tai asejärjestelmä. Agentin 

osoittaminen tehtävään j maksaa yritykselle tietyn määrän, cy. Mallilla haetaan rajoitteet 

täyttävä allokointiratkaisu, joka minimoi kustannukset. Binäärimuuttujien avulla kyetään 

mallintamaan myös kiinteitä kustannuksia, jotka syntyvät tietystä valinnasta. Kohdistusmallin 

kuljetuksiin sopivia sovellutuksia ovat ns. selkäreppuongelma ja ns. kauppamatkustajan- 

ongelma. Ne voidaan ratkaista kokonaislukuoptimoinnilla tai dynaamisella optimoinnilla.

Selkäreppuongelmassa (Eppen et ai. 1988, 367 - 368) päättäjä joutuu kapasiteettirajojen 

puitteissa valitsemaan eriarvoisista ja painoisista tuotteista ne, jotka maksimoivat “repun” 

sisältämien tuotteiden arvon. Malli on sovellettavissa muun muassa junien, laivojen ja 

lentokoneiden rahdin valintaan. Mikäli vastaanotettujen tilausten määrä ylittää saatavilla 

olevan kapasiteetin, tulee kuljetusyrityksen valita kuljetettavat kuormat. Kuorman valinta 

voidaan tehdä esimerkiksi eri asiakkaiden tai tilauksien merkityksen perusteella. Merkitys voi 

perustua suppeimmillaan tilauksen kannattavuuteen tai laajimmillaan analyyttisellä hierarkia- 

prosessilla määritettyihin asiakasprioriteetteihin. Heuristisen valintasäännön mukaan kapa

siteetti tulee täyttää yksikköpainon arvon suhteessa. Selkäreppuongelman optimaalinen vas

taus saadaan kuitenkin varmuudella ainoastaan kokonaislukuoptimoinnilla.

Kauppamatkustajan ongelmassa pyritään löytämään lyhyin eli kustannustehokkain reitti siten, 

että kierros aloitetaan ja päätetään samasta kaupungista ja että kussakin kaupungissa käydään 

vain kerran (Eppen et ai. 1988, 368 - 370). Ensimmäisen kaupungin jälkeen kauppa

matkustaja voi valita jäljellä olevista (n - 1) kaupungeista seuraavan kohteen. Kaupunki
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kaupungilta kohteet vähenevät, joten valintojen määrä on (n - l)(n - 2)...(2)(1) eli (n - 1)!. 

Kymmenen kaupungin vierailujärjestyksen voi tehdä 362 880 erilaisella tavalla, minkä 

vuoksi mallin ratkaiseminen kokeilemalla on mahdotonta. Mallin ratkaisukeinona käytetään 

yleensä kokonaislukuoptimoinnin binääri hakusovellusta.

2.4 Simulointi

Reaalimaailman suunnitteluongelmat, kuten aikataulutus, ovat usein monimutkaisia ja siten 

vaikeita ratkaista matemaattisella analyysillä. Tietokonepohjainen simulointi soveltuu hyvin 

eri strategioiden ja skenaarioiden vertaamiseen (Nahmias 1997, 455). Simulaatio on 

todellisesta tilanteesta rakennettu malli, joka mahdollistaa useiden skenaarioiden tutkimisen 

laboratorio-olosuhteissa (Nahmias 1997, 445). Simulaatiotekniikat jaetaan usein staattiseen ja 

dynaamiseen simulointiin (Bowersox 1986, 420). Staattisessa simuloinnissa suunnitelmiin 

sisältyviä aikajaksoja käsitellään erikseen ja toisistaan riippumattomasti. Dynaamisessa 

simuloinnissa pääpaino on mallinnettavan ongelman jäljittelemisessä ajan suhteen. Staattinen 

simulointi soveltuu strategisen tason mallinnukseen, kuten vaihtoehtoisten toimipaikkojen 

arvioimiseen. Dynaamisella simuloinnilla voidaan tutkia ja suunnitella vaihtoehtoisten 

päätösten toteuttamista käytännön tasolla, kuten satamatoimintoja.

Simulaatio voi olla fyysinen tai tietokonepohjainen. Tuulitunneleissa simuloidaan 

olosuhteita, joissa esimerkiksi lentokoneet lentävät. Simulaatio mahdollistaa erilaisten siipi- 

rakenteiden ja -muotojen testaamisen ilman oikeiden lentokoneiden tuhoamista. Tietokone

pohjainen simulaattori on tietokoneohjelma, joka heijastelee tarkasti reaalimaailman tilan

netta. Kuten matemaattisessakin mallissa, muuttujat ja muuttujien väliset riippuvuussuhteet 

on määritelty. Simulaattorit ovat myös havainnollistavia opetusvälineitä, koska oppilaat 

voivat kokeilla vapaasti erilaisia vaihtoehtoja ja toimintatapoja ilman, että niistä aiheutuisi 

heille tai muille vaaraa tai taloudellisia tappioita.

Simulointia on käytetty eniten satunnaisuutta sisältävien ongelmien analysoimiseen (Nahmias 

1997, 445). Satunnaisluvut mahdollistavat satunnaisten tapahtumien käsittelyn. Satunnais

luvut voidaan muuttaa todennäköisyysteorian avulla havainnoiksi satunnaismuuttujista, jotka 

voivat olla melkein mistä tahansa todennäköisyysjakaumasta. Satunnaislukuja voidaan 

käyttää esimerkiksi kysynnän simuloimiseen. Simulaatioita kutsutaan usein Monte Carlo -
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simulaatioiksi. Tietokonesimulaatioita voidaan rakentaa taulukkolaskennalla, jossa on satun

naislukugeneraattori, ohjelmointikielillä tai valmiilla simulointiohjelmilla.

Taulukkolaskennalla, kuten Excelillä, voidaan simuloida staattisesti. Excel-simulointi on 

yleensä iterointia, jossa lähtötietoja muutetaan halutulla tavalla, kunnes Excel-mallin tulos ja 

ratkaisu ovat päätöksentekijän hyväksyttävissä. Iterointia voidaan pitää eräänlaisena herk

kyysanalyysinä. Ongelmaan liittyvää epävarmuutta mallinnetaan Excelin satunnaisluku

generaattorin avulla. Satunnaislukugeneraattori hyödyntää todennäköisyysjakaumia. Excelis

sä on useita erilaisia todennäköisyysjakaumia, joista voidaan valita kutakin tilannetta parhai

ten kuvaava jakauma.

Teoreettisesti satunnaisuutta sisältävistä malleista voidaan laskea tuoton tai kustannusten 

odotusarvo, mutta käytännössä odotusarvon laskeminen voi olla mahdotonta. Simulaatio on 

monesti viimeinen ongelmanratkaisukeino, kun vaihtoehtoisten päätösten odotusarvoja ei 

kyetä laskemaan. Simulaatiolla arvioidaan odotusarvoa tekemällä useita simulaatioita ja 

laskemalla simulaatioden tuloksista keskiarvo. Simulaatioiden tuloksista laskettu keski- 

määräistuotto tai -kustannus tai -hajonta lähenee teoreettista odotusarvoa, mitä useampi 

simulaatiokierros suoritetaan (Eppen et ai. 1988, 663). Koska epävarmoja tulemia jäljitellään 

satunnaisluvuilla, myös simulaation tulos on satunnainen. Tämän vuoksi useidenkaan simu- 

lointikierrosten antama keskimääräistulos ei ole välttämättä sama kuin odotusarvo.

Vaihtoehtoiset päätökset tulee simuloida samoilla satunnaisluvuilla, koska muuten tulokset 

eivät ole keskenään verrannollisia. Jokaista vaihtoehtoa kannattaa simuloida useita kertoja, 

jotta odotusarvon arvio paranisi. Eri päätöksiä voidaan arvioida keskimääräistulosten ja -kus

tannusten lisäksi sillä, kuinka herkkiä ne ovat satunnaisuudelle. Päätöksentekijät etsivät usein 

toimintatapoja, joiden potentiaalinen tulos on hyvin ennakoitavissa (Eppen et ai. 1988, 663).

Simuloinnissa arvioidaan ennalta määriteltyjä päätöksiä, jotka voidaan simuloinnilla asettaa 

paremmuusjäijestykseen. Simulointi ei tuota optimaalista ratkaisua ongelmaan, kuten opti

mointimenetelmät. Sen vuoksi päätöksentekijöiden on simuloitava riittävästi erilaisia vaihto

ehtoja (Eppen et ai. 1988, 663). Simuloinnin ja optimoinnin pääero on seuraava (kuva 2-3):

• Simulaatiossa vertailtavat päätökset syötetään malliin lähtötiedoiksi ja malli arvioi 
päätöksiä erilaisten mittareiden avulla
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• Optimointimalli ratkaisee ongelman ja tuottaa teoreettisesti optimaalisen päätöksen 

Tyypillinen simulaattori

Lähtötiedot: päätökset ja 
muuttujien arvot

i
Simulaattori

Output: Päätösten arviointi 
mittareilla

Tyypillinen optimointimalli

Input: muuttujat

__i______
Optimointimenetelmä

----------------------▼-------------
Output: 1) ongelman ratkaisu:
optimaaliset muuttujien arvot 
2) Mittarin (tavoitefunktion) 

optimaalinen tulos

Kuva 2-3 Tyypillisen simulaattorin ja optimointimallin toimintaero (Eppen et ai. 1988 
673)

Simulointimallien luotettavuutta voidaan testata useilla tavoilla esimerkiksi historiatiedon 

avulla (Eppen et ai. 1988, 667). Mallin tulosten vertaaminen toteumatietoihin on niin sanottu 

nollatesti. Jos malli ei toiminut uskottavasti historiatietoon perustuen, on tuskin toden

näköistä, että malli toimisi hyvin myöskään tulevaisuudessa. Mallin toimivuus historiatietoon 

perustuen ei kuitenkaan todista, että malli toimisi tulevaisuudessa (Eppen et ai. 1988, 667). 

Nollatestin läpäisemisen jälkeen mallin toimintaa tulee arvioida vielä tarkasti. Olennaista on 

ymmärtää syy, miksi malli simuloi luotettavasti historiaa. Jäljiteltävän systeemin epävarmuus 

määrittelee sen, kuinka todennäköisesti tulevaisuutta voidaan simuloida samoilla muuttujien 

välisillä suhteilla kuin historiaa.

2.5 Heuristiikat ja muut mallit

Kuljetusten reitittämisen ja aikatauluttamisen ydinongelmana on kuljetusvälineiden allokoi

minen asiakkaiden toimipaikkoihin niin, että asiakkaiden kysyntä saadaan tyydytettyä eri

näisten rajoitteiden puitteissa minimikustannuksilla (Nahmias 1997, 441). Laajojen ja moni

mutkaisten skeduloimisongelmien ratkaiseminen on käytännössä vaikeaa optimaalisesti. 

Skeduloimisella tarkoitetaan aikatauluttamista ja reitittämistä. Siksi kuljetusvälineiden skedu- 

loimiseen on kehitetty myös heuristiikkoja, jotka määrittelevät “hyviä” ratkaisuja ongelmiin 

(Nahmias 1997, 441). Yksi tunnetuimmista menetelmistä on Clarken ja Wrightin (1964) 

kehittämä niin sanottu säästömenetelmä.
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Süüstömenetelmü

Mallissa on yksi keskuspaikka, josta kulkuneuvot lähtevät ja johon ne palaavat. Asiakkaiden 

sijainnit ja kysynnät tiedetään. Kuljetuskustannukset keskuspaikan ja asiakkaiden sijaintien 

välillä tunnetaan ja kustannusta merkitään coj:llä. Samoin asiakkaiden väliset kuljetus

kustannukset, Су, tiedetään. Aluksi jokaiselle asiakkaalle osoitetaan oma ajoneuvo, joten 

kustannukset ovat summa edestakaisista reiteistä: 2SJ=lc0j. Seuraavaksi asiakkaiden tilauksia 

pyritään yhdistelemään. Tällöin kuljetuksissa säästetään paluumatka ensimmäiseltä 

asiakkaalta, coj, ja menomatka toiselle asiakkaalle, coj, mutta säästöä vähentää ensimmäisen ja 

toisen asiakkaan välinen kuljetuskustannus, су. Menetelmässä lasketaan saavutetut säästöt s(j 

kaikista mahdollisista asiakasparien i ja j yhdistämisestä:

Sij=C„i + C0j-Cij

Säästöt asetetaan suuruusjärjestykseen, jonka jälkeen yhdistetyt parit (i, j) sisällytetään reittiin 

laskekevassa järjestyksessä, kunnes (kapasiteetti)rajoitukset tulevat vastaan. Mikäli ensim

mäinen asiakaspari ei sovi rajoitteisiin, selvitetään seuraavan parin sopivuus yksittäiselle 

reitille. Säästömenetelmän lopputuloksena on reitityskuvio, joka tuottaa suurimmat säästöt 

rajoitteiden puitteissa. Säästömenetelmä on sovitettavissa helposti tietokoneelle, mikäli 

rajoitteet eivät ole liian monimutkaisia. Mallin mahdollisena haittapuolena on se, että 

menetelmä pakottaa valitsemaan suurimman säästön tuottavan asiakasparin, vaikka pienem

män säästön mahdollistava pari voisi tuottaa kokonaisuutena suuremmat säästöt (Nahmias 

1997, 444). Pienemmän säästön omaavan parin valinta saattaa nimittäin mahdollistaa useam

pien asiakkaiden yhdistämisen yhteen kulkuneuvoon. Täten kuljetuksissa saavutetut säästöt 

riippuvat seuraavan valinnan lisäksi sitä seuraavista valinnoista.

Lehtipoika -mallin soveltaminen oman aluskapasiteetin määrittämiseen

Varustamo voi varautua kysyntään joko täysin omalla laivastolla tai vuokraamalla osin mark

kinoilta aluksia. Oma kalusto tarkoittaa varautumista suurimpaan mahdolliseen kysyntään, 

mikäli koko kysyntä halutaan tyydyttää. Sesonkivaihteluiden vuoksi on oletettavaa, että 

yrityksen kannattaa varautua osin omalla ja osin vieraalla kapasiteetilla kysynnän hallintaan. 

Oman ja vieraan kapasiteetin määrä riippuu pitkälti varustamon tuottovaatimuksesta ja riskiin 

suhtautumisesta. Yleensä kuljetuspalveluita on tuotettava tulosvaatimuksen vuoksi kysyntä-
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huippujen aikana omalla ja vuokratulla tonnistolla. Oma laivasto kuitenkin takaa kuljetusten 

varmuuden. Sen edullisuus markkinatonnistoon verrattuna riippuu alusmarkkinoiden kysyn

nän ja tarjonnan tasapainosta. Tuottoriski on suurempi omalla kapasiteetilla, koska pääomia 

on sitoutuu siihen enemmän kuin vuokratonnistoon. Toisaalta palvelutasoon liittyvä riski voi 

olla pienempi omalla laivastolla.

Oman kapasiteetin taso suhteessa kysyntään on lehtipoika -ongelman (The Newsboy Model) 

tapainen (Nahmias 1997, 272 - 276). Lehtipoika -ongelmassa määritetään optimaalinen 

myytäväksi ostettavien lehtien määrä, kun ylijäävien lehtien ja tyydyttämättömän kysynnän 

kustannukset tiedetään. Päivän sanomalehti vanhenee yhden päivän aikana, eikä sitä voi 

myydä enää seuraavana päivänä: varastoiminen ei ole siten järkevää/mahdollista (Nahmias 

1997, 272). Sama tilanne on kuljetuksissa: kuljetus on palvelu, joka on ajankohtainen 

ainoastaan toteutushetkellään.

Lehtipoika -ongelman ylijäämäkustannus (c0) on alustapauksessa ylikapasiteetin kustannus. 

Kysynnän ylittäessä tarjonnan yritys menettää voiton (kuljetuspalvelun hinnan ja kustan

nusten erotus) sekä kohtaa vaikeasti määriteltävän maineenmenetyskustannuksen (loss-of- 

goodwill cost), näitä kustannuksia merkitään cu:lla. Optimaalipolitiikka minimoi odotetut 

kustannukset. Kapasiteetin teoreettinen optimitaso lasketaan seuraavalla kaavalla (Nahmias 
1997, 275):

F(Q*) = cJ(cu+0

Kaavan oikeaa puolta kutsutaan kriittiseksi tasoksi, jonka arvo on aina nollan ja yhden välillä. 

Kaava kertoo sen todennäköisyyden, jolla tarkastellun aikajakson koko kysyntä tyydytetään, 

kun kapasiteettia hankitaan tai on käytettävissä Q*:n verran periodin alussa. Tällä kapasi

teetin määrällä yrityksen kustannukset minimoituvat.

Analyyttinen hierarkiaprosessi ja reittien asiakasperusteinen arvioiminen

Linjaliikenteessä on olennaista tarjota asiakkaille heitä palveleva reittiverkosto, jolla varus

tamon kannattavuustavoite täyttyy. Laskennallinen optimitulos ei ota välttämättä huomioon 

reittien strategista riippuvuutta toisistaan. Optimituloksessa kannattamattomat reitit on pois

tettu verkostosta, jotta tulos on saatu maksimoitua. Asiakkaat voivat kuitenkin vaatia
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varustamolta riittävää lähtötiheytta ja reittien lukumäärää ehtona asiakassuhteen säilymiselle 

(Ervast, 1998). Varustamon on siten tutkittava kannattamattomien reittien merkitystä 

yrityksen palvelutasolle ja asiakassuhteiden säilymiselle. Finncarriers tutkii kannattamat

tomien reittien asiakasrakennetta kannattaviin reitteihin nähden (Ervast, 1998). Finncarriers 

selvittää esimerkiksi, onko kannattamattomien reittien asiakkaita kannattavilla reiteillä ja 

mikä on kyseisten asiakkaiden nettomerkitys varustamon tulokselle. Asiakkaiden netto- 

merkitys tarkoittaa asiakkaiden kannattavuutta kaikilta reiteiltä laskettuna.

Kannattamattomat reitit on perusteltua säilyttää, jos reitillä on useita nettovaikutukseltaan 

kannattavia asiakkaita. Reitin lopettaminen laskisi todennäköisesti varustamon palvelutasoa, 

mikä voisi johtaa asiakassuhteiden heikentymiseen. Kilpailevat varustamot voivat yrittää 

houkutella asiakkaikseen niitä yrityksiä, joita reitin lakkauttaminen vahingoittaisi eniten. 

Reitin poistanut varustamo voi menettää kyseiset asiakkaat kokonaan, koska kuljetus- 

toimialan trendinä on vain yhden tai muutamien kuljetusyritysten käyttäminen. Kattavan 

verkoston tarjoaminen on siten tärkeää, koska ainoastaan kannattavien reittien säilyttäminen 

voisi johtaa yrityksen kokonaistuloksen ja asiakasmäärän laskemiseen.

Suunnittelu on vuorovaikutteista eri organisaation tasojen välillä. Saaty kehitti 1970-luvun 

lopulla analyyttisen hierarkiaprosessin (AHP) päätöstilanteiden ja niukkojen resurssien 

jakamisen tueksi (Haapalinna 1996, 44). Lehmusvaara (1998, publication 8) esittää AHP:hen 

perustuvan mallin, jossa jakeluverkosto optimoidaan asiakasperusteisesti siten, että mallin 

rajoitteena on yrityksen kannattavuustavoite. Reittiverkoston suunnittelu on strategista pitkän 

aikavälin suunnittelua, jossa markkinapäätöksillä ja palvelukonsepteilla pyritään luomaan 

varustamolle kilpailuetua. Tämän tutkielman rajausten mukaisesti reittiverkoston suunnittelua 

ei käsitellä sen tarkemmin, koska strateginen suunnittelu vastaa pääosin verkoston laatimi

sesta. AHP:stä kerrotaan lähemmin seuraavissa lähteissä: Saaty 1980 ja 1995; Lehmusvaara 
1998; Haapalinna 1996.

AHP-vertailu saattaa soveltua taktisen ja strategisen liikennesuunnittelun väliseksi kommuni

kaatiovälineeksi. AHP:ssä reitit arvioidaan niitä käyttävien asiakkaiden kannattavuuden ja 

asiakkaiden antamien kuljetuspalveluarvioiden perusteella. Mikäli strategisen tason ehdotus 

vuosisuunnittelun pohjaksi ei tuota riittävää tulosta, tulee alhaisen arvioinnin saaneita reittejä 

analysoida erityisellä tarkkuudella. Alhaisen arvion syyt on selvitettävä ja mahdollisia
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toimenpiteitä arvion parantamiseksi on mietittävä. Syyt voivat liittyä asiakkaiden kannat

tamattomuuteen eli reitin kustannustason ja rahtitason epäsuhtiin. Toisaalta reitti ei välttä

mättä palvele asiakkaiden tarpeita. Reitti voi saada huonoja arviointeja eri palvelutason mitta

reista. Palvelutason mittareilla AHP voidaan yhdistää laatujohtamiseen. Arviointien pohjalta 

on yksinkertaista ohjata kehitysresurssit kohteisiin, joita kannattavat asiakkaat arvostavat.

Lehmusvaaran (1998, publication 8, 8) arviointimittareista puuttuu tiettyjä kuljetusyrityksen 

palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä. Lehmusvaaran oletuksena saattaa olla, että kaikki 

verrattavat reitit ovat aikatauluiltaan identtisiä tai, että satamat ja aikataulut ovat 
implisiittisesti mukana asiakkaiden arvioinneissa. Asiakas haluaa kuljetuspalvelu- 

kokonaisuuden, joka sopii mahdollisimman hyvin asiakkaan toimitusryhmin ja markkina- 

alueisiin. Linjaliikenteessä alusten lähtötiheydellä, lähtö-ja paluuajankohdilla sekä satama- 

verkostolla on vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Kyseisten muuttujien huomioiminen lisäisi 

Lehmusvaaran (1998, publication 8, 8) vertailun havainnollisuutta.

2.6 Päätöksenteon tukijärjestelmät

Yritysjohdon kohtaamat päätösongelmat ovat usein melko laajoja ja vaikeasti hahmotetta

vissa. Perinteisesti tietojärjestelmät tarjoavat päättäjille suhteellisen määrämuotoisia raport

teja eivätkä tue joustavasti ongelmanratkaisua. Automaattisen tietojenkäsittelyn ensimmäiset 

sovellukset suunniteltiin rutiinitehtävien tehostamiseen manuaalisia työvaiheita automatisoi

malla. Tietokantojen kehittyminen sovelluksista erillisiksi oli merkittävä askel kohti jousta

vampaa tietojenkäsittelyä. Ohjelmakohtaiset tietokannat eivät tukeneet johdon päätöksenteon 

tukitarpeita, koska käsiteltävän tiedon määrä oli rajoitettu, eikä tietokantakyselyitä voitu 

tehdä toisten ohjelmien tietokantoihin (Sprague 1993, 5 - 6).

Johdon tietojärjestelmät auttavat johtoa toiminnan kontrolloimisessa, mutta ne ovat usein 

suuntautuneet toteumatiedon käsittelyyn. Johdon tietojärjestelmät eivät usein tue innovatii
vista suunnittelua: ne tuovat tietoa johtajan käyttöön, mutta eivät sisällä tiedon jalostus- tai 

suunnittelumenetelmiä. Päätöksenteon tukijärjestelmät (Decision Support Systems eli DSS) 

pyrkivät joustavuudella, monipuolisella sovellettavuudella ja nopealla vastausajalla autta

maan johtajra ei-rutiininomaisissa suunnittelussa. DSS:ien tietokantojen, (matemaattisten) 

mallien ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla päätöksentekijät voivat hallita laajoja ja 

muuttuvia liiketoimintaongelmia. DSS voi tukea joko yksittäistä päätöksentekijää, vaiheit-
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täistä päätöksentekoa suositusvaiheineen tai ryhmässä tehtävää konsensuspäätöstä. DSS:t 

ovat kehittyneet informaatioteknologian, operaatiotutkimuksen sekä johtamistieteen yhteis
työn tuloksena.

DSS ei korvaa muita tietojärjestelmiä. DSS voidaan tarpeen mukaan yhdistää olemassa ole

viin tietokantoihin ja operatiivisiin tietojärjestelmiin, joista se hakee ja saa mahdollisesti 

automaattisesti tietoa. DSS on usein itsenäinen ohjelmisto, joka ei ole tietohallinto-osaston, 

vaan DSS:n käyttäjien kontrolloima. Siksi tukijärjestelmä on usein erillään ainakin osasta 

organisaation operatiivisista tietojärjestelmistä (Laudon 1996, 405). Jotta päätöksenteon 

tukijärjestelmä tuottaisi lisäarvoa, sen on oltava manuaalisia työtapoja joustavampi, 

nopeampi ja havainnollistavampi. Kuva 2-4 esittää DSS:n rakennetta.

Käyttäjä

Esittäminen 
Kaaviot ja raportit yms.

Mallikokoelma 
• Mallinnus-ja

analysointimenetelmät

Toiminnot

Tietokannan, mallien ja 
käyttöliittymän hallinta

Hallin tatyökalut
DSS-ohjelmisto

DSS-tietokanta
Muistikapasiteetti

TaToushallmnondata 
Myynnin ja markkinoinnin data 
Tuotanto/palvelu -data 
Henkilöstöhallinnon data

Organisaation muut tietojärjestelmät

Kuva 2-4 Päätöksenteon tukijärjestelmän (DSS) rakennekaavio (Laudon 1996, 406)

Yleisen organisaation kontrollin sijasta DSS:t ovat keskittyneet tiettyihin ongelma-alueisiin, 

kuten reitittämiseen, jonotukseen, investointien arviointiin jne. (Laudon 1996, 405). Spraguen 

(1982) mukaan DSS:n erilaiset päätöksenteon apuvälineet eli kyvykkyyksien ryhmät mahdol

listavat joustavan ja erilaisiin päätöksentekotapoihin sopeutuvan päätöksenteon tuen. DSS:iä 

tutkittaessa onkin tärkeää arvioida päätöksentekoa parhaiten tukevat kyvyykkyydet (Laudon 
1996, 406/412).
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Kyvykkyydet

Spraguen ja Carlsonin (1982) sekä Laudonin (1996) määrittelemät neljä kyvykkyyttä ovat 

seuraavat:

• Esittäminen: päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon käsitteellistäminen ja 
esittäminen kuvioilla, kaavioilla, listoilla, raporteilla ja symboleilla. Tavoitteena 
on toimintojen hallittavuuden kehittäminen ja päätösten yksinkertaisempi peruste
leminen. Selkeät esittämistavat parantavat analyysien tulosten ymmärrettävyyttä ja 
käytäntöön sovellettavuutta.

• Toiminnot: tiedon loogiset ja matemaattiset analyysimenetelmät. Tavoitteena on 
raakatiedon jalostaminen päätöksentekoa hyödyttäväksi tiedoksi. Toimintoja 
voivat olla esimerkiksi (taulukko)laskentatoiminnot, optimointimallit, heuristiikat, 
tilastojen luominen, herkkyysanalyysit (mitä-jos) ja vaihtoehtojen simuloinnit. 
DSS:t saattavat hyödyntää myös organisaation ulkopuolisia tietokantoja.

• Muistikapasiteetti: tietokannat, työtilat, kirjastot, työtilojen ja kirjastojen väliset 
linkit sekä muut tiedon-ja muistinpäivittämismahdollisuudet.

• Hallintatyökalut: edellisten osien hallinta käyttöliittymällä.

Esittämisominaisuudet muodostuvat niistä tavoista, jolla ohjelma voi esittää analyysien 

tuloksia. Esittämismuodot tukevat yrityksen toimintaa, kun niissä oleva tieto on järjestetty 

havainnollistavalla ja yrityksen tarpeisiin sopivalla tavalla. Erilaiset raportit ovat yleisin 

tulostenesittämismuoto. Esittämisominaisuuksiin voi kuulua myös DSS:n raporttien siirtä- 

mismahdollisuus muihin ohjelmistoihin, kuten taulukkolaskenta- tai grafiikkaohjelmistoihin, 

joilla tuloksia voidaan käsitellä ja tutkia edelleen. Visuaaliset esittämistavat voivat lisätä 

tulosten ymmärrettävyyttä. Esittämiseen liittyy myös mallin toiminnan esittäminen käyttä

jälle. Esittämistapojen tulee lisätä käyttäjän ymmärtämystä mallin toiminnasta.

Päätöksenteon tukijärjestelmän toimintokyvykkyydet rakentuvat malleista ja 

taulukkolaskentatyyppisistä laskentatoiminnoista. DSS:ien valmiit suunnittelutyökalut ja niitä 

tukevat tietokannat mahdollistavat melko monimutkaistenkin mallien yksinkertaisen sovelta

misen päätöksenteon tueksi. Päätöksenteon tukijärjestelmät on rakennettu tiettyihin tarkoituk

siin, joten DSSrien mallikokoelmat riippuvat suunnitteluongelmasta. Kaikki edellisissä 

luvuissa (2 - 2.5) esitellyt mallit ovat mahdollisia vaihtoehtoja DSS:ien analyysimenetel

miksi. Käytetyimpien mentelmien joukossa ovat (taulukko)laskentaominaisuudet, heuris

tiikat, optimointimallit ja herkkyysanalyysimallit. Mahdollisuus laatia omia malleja ja käyttää 

toisten mallien tuloksia muiden mallien lähtötietoina lisää johdon luottamusta DSS:ään 

(Sprague 1993, 108).
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Päätöksenteon tukijärjestelmien muistikapasiteetilla tarkoitetaan käytännössä tietokantoja. 

Tietokannoissa olevaa tietoa tarvitaan mallien rakentamiseksi, päivittämiseksi ja ajamiseksi. 

Analyysien väli- ja lopputulokset tallentuvat tietokantoihin jatkokäsittelyä varten. Tieto

kannat voivat olla erillään organisaation olemassa olevista tietokannoista tai yhdistettynä 

niihin. Tärkeintä tietokannoissa on, että ne sisältävät yrityksen suunnittelutarpeiden mukaista 

tietoa. Ohjelman valmiiden tietokantamääritteiden tulee vastata yrityksen tietomääritteitä 

niin, että ohjelmisto mahdollistaa yrityksen tavoitteiden mukaisen päätöksenteon tuen. Tieto

kantojen merkityksestä ja erityyppisten päätöksenteon tukijäijestelmien tietokantavaatimuk- 

sista on lisätietoa LIITTEESSÄ 4.

Kuva 2-5 (Laudon 1996,41) havainnollistaa erään varustamon matkanarviointiohjelmiston 

tietokannan tiedostoja. Varustamo kuljettaa emoyhtiönsä raaka-aineita ja lopputuotteita. 

Yhtiön päätöksentekijät voivat tehdä useita mitä-jos -kysymyksiä DSS:lle, kuten miten laivat 

tulisi allokoida reiteille, mikä on laivan optiminopeus, mikä on paras laivaustapa kullekin 

laivalle. Yritys käyttää järjestelmää myös tarjousten tekemiseen, kun se hakee lasteja 

avoimilta markkinoilta. Päätöksenteon tukijärjestelmä toimii tehokkaalla PC:llä.

Grafiikkaa
- Raportteja

Mikro
tietokone

Kustannustiedosto 
- Polttoaineen
kulutus ja hinta

Kysyntä-ja 
asiakastiedosto

Satamatiedosto
- Etäisyydet
- Rajoitukset

Laivatiedosto
- Nopeus
- Kapasiteetti

Aikarahtaus- 
tiedosto (T/C)

- Historiatieto
- Pääomankust.

Satama-
kustannukset

Analyyttinen mallitietokanta

Kuva 2-5 Matka-arviointiohj elmiston tietokannat (Laudon 1996, 41)

DSS:n käyttöliittymällä eli hallintatyökaluilla ohjataan ohjelman toimintaa. Ohjelman 

käyttöliittymän termistön tulee vastata yrityksen käyttämää termistöä, muuten ohjelman oppi

minen ja käyttäminen vaikeutuu. Joustava käyttöliittymä helpottaa DSS:n esittämis- ja 

analyysitoimintojen ja tietokantojen käyttämistä. Käyttöliittymän tulisi antaa erilaisille 

päätöksentekijöille mahdollisuus ohjelmiston käyttämiseen haluamallaan tavalla. Päätöksen

tekijöiden kokemus ja suunnittelutyökalujen tuntemus vaihtelevat. Osa käyttäjistä voi haluta
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ohjelmalta vain pientä tukea vaikeimpiin päätöstilanteisin ja toiset käyttäjät voivat vaatia 

hyvinkin kattavaa ja automatisoitua päätöksenteontukea.

DSS. n eri teknologiatasot

Sprague (1993, 8) jakaa DSS:n teknologian kolmeen osaan: DSS-sovellusohjelma, DSS- 

generaattori ja DSS-työkalut. Päätöksentekijä käyttää sovellusohjelmaa, jonka käyttöliitty

män avulla hän hallitsee DSS:n esitys-, malli- ja tietokantakokonaisuuksia. Generaattori on 

kokoelma valmiita taloudellisia, tilastollisia ja matemaattisia kaavoja sekä apuohjelmia, joita 

käytetään useiden loppusovellusten rakentamiseen (Laudon 1991, 636). Generaattori sisältää 

myös tiedon- ja esitysgrafiikanhallinnan työkaluja. Generaattorin kyvykkyyksistä valitaan 

päätösongelman kannalta olennaiset osat.

Taulukkolaskentaohjelma on esimerkki yhdistetystä loppusovelluksesta ja generaattorista. 

Esimerkiksi Microsoftin Excelin valmiit mittavat kaavakokoelmat ja laajat esitysomi- 

naisuudet tekevät siitä generaattorin, jolla voidaan luoda useisiin tarpeisiin sovellus. Gene

raattorin ominaisuudet tai vaihtoehtoisesti valmis loppusovellus ohjelmoidaan DSS-työka- 

luilla. Työkalut ovat erikoistarkoituksiin sopivia ohjelmointikieliä, joilla kehitetään uusia 

ominaisuuksia ja käyttöliittymiä (Sprague 1993, 9). Kaupalliset DSS:t eroavat toisistaan 

siinä, sisältävätkö ne valmiin ohjelman lisäksi DSS-generaattorin, jolla käyttäjä tai ohjelmis

ton valmistaja voivat helposti kehittää ohjelman ominaisuuksia. Valmis DSS, jossa ei ole 

generaattoria on rajoittuneempi kuin ohjelma, jota voidaan räätälöidä helposti generaattorilla.

2.7 Esimerkki varustamon päätöksenteon tukijärjestelmästä

Bethlehem Steel Corporationin tytäryhtiön, Ocean Transportation Companies, aloitti jo 

vuonna 1977 päätöksenteon tukijärjestelmänsä kehitystyön. Stott ja Douglas raportoivat 

(1981) DSS:n kehittämisestä ja sen tuomista hyödyistä varustamon liikennesuunnitteluun. 

Tutkielman tehtävänantoon ja tavoitteisiin nähden Bethlehem Steelin varustamon päätöksen

teon tukijärjestelmä käy sopivasta case-raportista kuinka edelläkävijäyritykset ovat sovelta

neet DSS:ää liikennesuunnitteluun.
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Ohjelmisto tukee Bethlehemin merikuljetusyritystä vuosisuunnittelussa ja päivittäisissä 

liikennepäätöksissä. Ai katan liittämisen ja laivojen allokoinnin lisäksi ohjelmisto lisää yrityk

sen valmiutta vastata uusiin mahdollisuuksiin tai vaatimuksiin. Ohjelmassa on useita suunnit

telu-, arviointi-, aikataulutus- ja reititystoimintoja. Järjestelmä on rakennettu vaiheittain: 

ohjelmisto koostuu osista eli on modulaarinen. Ohjelman osatoimintoja on kehitetty tarpeen 

mukaan ja kukin osaohjelma on otettu käyttöön jo sen kehitysvaiheessa. Käyttäjiltä on saatu 

näin palautetta ja heidän osallistumisensa on ollut aktiivista.

Bethlehemin varustamo kuljettaa emoyhtiönsä bulkkiraaka-aineita ja terästehtaiden loppu

tuotteita. Varustamo voi myös ottaa vastaan muiden yritysten kuljetustilauksia lähinnä haku- 

rahtimenettelyllä. Yrityksen omassa hallinnassa olevat laivat ovat joko Bethlehemin omista

mia tai vuokrattuja. Vuokra-ai ukset ovat matkarahdattuja tai rahtaussopimuksella. Perusreitti- 

kuvioita on kolmenlaisia: edestakaisia, kolmioreittejä ja monimutkaisia reittikuvioita.

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa on useita eri satamia, laivoja, asiakkaita ja eri

laisia lasti tyyppejä, liikennesuunnittelu on haastavaa. Suunnittelijoilla on useita keinoja mini

moida kustannuksia tai saada lisätuottoja. Alus- ja reittiyhdistelmiä on myös lukuisia. Suun

nittelijoilla tulee olla valmius tehdä nopeita päätöksiä emoyhtiön kuljetustarpeiden haku- 

rahtimarkkinoiden tilanteen mukaan. Ulkopuolisten hakurahtien ottaminen riippuu hakurahti- 

sopimusten kannattavuudesta ja olemassa olevan kapasiteetin riittävyydestä. Vuosisuunnitte

lussa pyritään vastaamaan emoyhtiön ja ulkopuolisten yritysten vaatimuksiin tavalla, joka 

yhdistää palvelutason yrityksen kannattavuuteen. Suunnittelun suuren tietomäärän hallitsemi

seksi ja suunnittelutyökalujen kehittämiseksi varustamo päätti lisätä DSS:llä suunnittelun 

joustavuutta ja ajantasaisuutta. DSS:n tuli mahdollistaa vaihtoehtoisten päätösten nopea 

vertailu ja niiden vaikutusten arviointi yrityksen laivastoon ja tulokseen. Bethlehemin 

DSS:lle asettamat tavoitteet ovat hyvin samanlaiset kuin Finncarriersin, joita käsitellään 

luvussa 4.

2.7.1 DSS:n rakenne

Bethlehemin DSS koostuu neljästä osasta: matka-arvioinnista, laivojen ensisijaisesta 

allokoinnista, yhden laivan skeduloinnista ja usean laivan skeduloinnista. Allokointimoduuli
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käyttää lineaarista optimointia laivojen reitittämisessä. DSS tuottaa niin johdon kuin 

operatiivisen henkilöstön tarpeisiin päätöksentukimateriaalia.

Allokointi

- Kysyntä
- Sopimukset
- Verkostorajoitteet

Lineaarinen
optimointi

Tulosraportit

Käyttäjä
hyväksyy
ratkaisun

Skedulointi-
optimointi

Yhden aluksen 
skedulointi

Johdon raportit

Aluksen aikataulu

Johdon raportit Ad-hoc raportit

Käyttäjä ' 
syöttää 

järjestyksen

Toteumatietoa

Uudet
oletukset

Arviointiyhteen-
veto

Aluksien tulokset 
reiteillä

Alusten
käyttäminenMatka-arviointi

- Alustiedot
- Reittitiedot

Usean aluksen skedulointi 
- Kysyntä, sopimukset, alusaikataulut

Kuva 2-6 Bethlehem Steelin merikuljetusten DSS suunnittelu- ja skedulointijäijestelmä 
(Stott & Douglas 1981, 4)

Matka-arviointi -moduuli avustaa eri laiva-ja reittiyhdistelmien matkakustannusten vertaami

sessa ja analysoinnissa. Analyysi perustuu alusten toiminnallisiin piirteisiin ja reitti tietoihin. 

Toiminnallisia piirteitä ovat aluksen koko, syväys, polttoainekapasiteetti ja -kulutus sekä 

käyttökustannukset. Reitti tietoon sisältyvät satamakustannukset, satamien laiva- ja aukiolo- 

rajoitukset, satamassaoloaika, rahtityypit, etäisyydet, kausikohtaiset rajoitukset, tuotot, 

polttoainetieto ja verot. Matka-arviointi -moduuli laskee matkan kustannukset, voiton ja kan

nattavuusrajan (matka)rahtaushinnoille sekä lisäksi matkatietoa, kuten tonnit, satama-ajan ja 

matkapäivät tietylle alus- ja reittiyhdistelmälle. Kun yritys tekee laajempia päätöksiä, matka- 

arviontimoduulin tuottamat avaintiedot siirretään lisäanalyysejä varten allokointimoduuliin 

ja/tai yhden laivan skedulointiohjelmaan.

Laivojen allokointiohjelma analysoi matkojen määrän, jonka kunkin aluksen tulisi tehdä 

kullakin reitillä, jotta yrityksen voitto maksimoituisi. Yrityksen suunnitteluhorisontti on 

tyypillisesti vuosi. Ohjelman alkuaikoina käyttäjä osoitti laivat reiteille kokemuksensa ja 

oman arvionsa perusteella, minkä jälkeen ohjelma laski tulosarvion. Käyttäjä pystyi tekemään
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vapaasti uusia allokointeja, mikäli aiemmat eivät olleet tavoitteen mukaisia. Kun ohjelmaa oli 

käytetty enemmän, arviointimenetelmä tuli aiempaa strukturoidummaksi. Tämä mahdollisti 

lineaarisen optimointimoduulin rakentamisen ja käyttöönoton. Lineaarinen optimointimalli 

käyttää samoja lähtötietoja tuloksen laskemiseen kuin yritys ja erehdys -tapa. Käyttäjällä on 

edelleen suuri vapaus muuttaa lineaariseen optimointiin käytettäviä lähtötietoja sekä luoda 

vaihtoehtoisia skenaarioita erilaisten oletusten pohjalta.

Optimointimoduuli saa matka-arviointimoduulista avaintiedot, kuten matkakustannukset, 

matkapäivät ja rahtitonnit. Allokointiosuus vaatii myös tietoja rahtaussopimuksista ja Bethle- 

hemin sekä ulkopuolisten asiakkaiden kuljetusvaatimuksista. Optimoinnilla ratkaistavat 

muuttujat syötetään samaan tuloslaskentamuotoon kuin yritys ja erehdys -tavankin. Kun 

raportin muoto on sama kuin yritys ja erehdys -mallissa, lineaarisen optimoinnin ymmär

rettävyys kasvaa. Lineaarisen optimoinnin antama teoreettisesti paras mahdollinen alusten 

allokointisuunnitelma tuli kuitenkin tarkastaa, jotta se ei olisi ristiriidassa reaalimaailman 

rajoitteiden kanssa. Ratkaisu vaati yleensä vähän tai ei ollenkaan muuttelua pitkän tähtäimen 

suunnitelmiin, joten optimoinnin tulos toimi hyvin lähtökohtana vuotta lyhyemmille suunni

telmille.

Yhden laivan skedulointimoduuli avustaa päätöksentekijöitä yksittäisten laivojen jäijestämi

sessä ja aikatauluttamisessa. Osaohjelma laskee kaikki kriittiset matkasuunnitelman ajan

kohdat, kuten saapumis- ja lähtöajat lastaus- ja purkusatamissa. Päättäjät laativat aikataulun 

yritys ja erehdys -periaatteella. Lähtötiedot tulevat matka-arviointimoduulista, allokointi- 

moduulin tuloksista, aikarahtaussopimuksista ja laivojen huoltosuunnitelmista. Allokointimo- 

duulin tulosten lisäksi käyttäjä voi itse järjestää alusten matkoja haluamallaan tavalla. Yksit

täisten laivojen aikatauluttamismoduuli syöttää tietoja usean laivan skedulointiohjelmaan.

Usean laivan skedulointimoduuli laskee ja tuottaa johdon raportteja koko yrityksen laivas

tosta. Osaohjelma yhdistää yksittäisten laivojen aikataulut kattavaksi koko laivaston aika

tauluksi. Moduuli kattaa kyseisen kalenterivuoden, sisältäen menneet, nykyisen ja tulevat 

kuukaudet. Ohjelmalla arvioidaan erilaisten skedulointivaihtoehtojen vaikutusta vuoden 

tulokseen ja kysynnän hallintaan.
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2.7.2 DSS:n moduulien käyttäminen ja ohjelmiston hyödyn arviointi

Päätöksenteon tukijärjestelmä tukee pääasiassa valtamerikuljetuksia, mutta myös Pohjois- 

Amerikan Suurten Järvien sisävesiliikennettä. Matkanarviontimoduuli avustaa hakurahti- 

tarjouksien vertaamisessa. Vertailuun otetaan yleensä mukaan myös vaihtoehto, jossa alus 

aikarahdattaisiin ulospäin. Hyväksymislausunto tarvitaan usein muutaman tunnin sisällä, 

joten ohjelmiston analyysitoiminnoista on etua. Mikäli vertailun kohteena on ainoastaan yksi 

matka, matka-arviointimoduulin laskelmat riittävät päätöksentekoon. Jos kyseessä on usean 

matkan sopimus, tulee vaihtoehtoisten päätösten vaikutuksia tutkia muilla moduuleilla. Mat

ka-arviointiohjelmalla voidaan yksinkertaisesti verrata potentiaalisia aikarahdattavia laivoja, 

kun yrityksellä on tarvetta lisäkapasiteetille. Alusten tiedot syötetään sisälle ohjelmaan ja 

ohjelma tutkii niiden kannattavuutta ja suorituskykyä erilaisilla vakioreiteillä.

Bethlehemin varustamo käyttää allokointiohjelmaa kysynnän ja taijonnan analysointiin: kuin

ka emoyhtiön ja muiden asiakkaiden tarpeisiin vastataan tulevina vuosina. Osaohjelma ei 

aikatauluta laivoja päivämäärätarkkuudella, mutta se antaa vaadittavan määrän matkoja, joita 

kunkin laivan tulee tehdä kullakin reitillä. Käyttäjät vieroksuivat aluksi lineaarista optimoin

tia ohjelman lisätoimintona. Ajan myötä optimointityökalua on opittu käyttämään luonnol

lisesti, ja yritys ja erehdys -tapa on jäännyt vähemmälle. Yksittäisten aluksien aikataulut 

rakennetaan yhden laivan skedulointi -ohjelmalla allokointimoduulin tietojen ja tulosten 

perusteella. Skedulointimoduuli huomioi yksityiskohtaisesti kaikki aikatauluihin vaikuttavat 

rajoitteet.

Usean aluksen skedulointimoduuli tukee Bethlehemin varustamon johtoa kolmella tavalla:

• Päätöksenieontyökaluja, jotka auttavat johtoa näkemään ajankohtaisia 
skedulointimahdollisuuksia tai -ongelmia

• Toiminnallisia kontrolli työkaluja, jotka mahdollistavat optimaalisten 
suunnitelmien seurannan ja toimeenpanon

• Rahoituksellisia ja laskennallisia työkaluja, jotka tarjoavat budjettieroanalyysejä 
toteutuneiden ja ennakoitujen lukujen välillä. Eroanalyyseihin sisältyy myös 
reittikohtainen viimeisimmän matkan vertailu vuosineljänneksen alun tai vuoden 
alun matkan tulostasoon.

Matkojen tulokset syötetään laskentaosaston kustannusraporttien pohjalta usean aluksen 

skedulointiohjelmaan. Tavoitteena on, että laskentaosaston kustannusraportit saataisiin suo

raan skedulointiohjelmaan ilman, että liikennesuunnitteluosaston tarvitsisi syöttää lukuja.
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Päätöksenteon tukijärjestelmän arviointi

Johdon päätöksenteon tueksi rakennettujen järjestelmien kvantitatiivinen vertailu on hyvin 

vaikeaa. Siksi Bethlehem arvioi DSS:n menestystä pääasiassa kvalitatiivisesti. Järjestelmä 

lisäsi varustamon pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnittelun joustavuutta ja eri vaihtoehtojen 

tehokasta arvioimista. Järjestelmän päivittäinen käyttö todistaa, että käyttäjät ovat hyväksy

neet DSS:n suunnittelutyökalut. Varustamo vertasi yritys ja erehdys -metodin oletettuja tuot

toja lineaarisen optimoinnin oletettuihin tuottoihin. Yritys ja erehdys -tavalla tehtiin viisi 

skenaariota, joista parasta ja aloitusskenaariota verrattiin optimituloksiin. Tulos on lisätuottoa 
perusskenaarioon nähden.

Yritys ja erehdys
perustulos
+$798.000

Optimoitu
+$ 854.000 
+$1.595.000

Aloitusskenaario 
Paras skenaario

Paras tulos saavutettiin siten iteroimalla yritys ja erehdys -menetelmällä paras odotettavissa 

oleva tulos. Päätöksentekijän kokemus ja omat arviot integroituvat näin suunnitteluun. 

Lineaarisella optimoinnilla tuloksesta saadaan vielä parempi, koska malli kykenee huomioi

maan muuttujien vuorovaikutussuhteet kattavasti.
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3 NYKYINEN LIIKENNESUUNNITTELU JA KEHITTÄMISEN 
TARPEET

Finncarriers Oy Ab on Suomen merkittävin linjaliikennettä harjoittava merikuljetusyritys. 

Finncarriers on osa pörssissä noteerattua Finnlines-yhtymää, joka on monipuolisiin tavaran

kuljetuksiin, logistiikkapalveluihin ja niihin liittyviin informaatiopalveluihin erikoistunut 

yritys. Yhtymän laivanomistus on keskitetty pääosin emoyhtiöön sekä saksalaiseen tytär

yhtiöön Poseidon Schiffahrt AG:hen. Yhtymällä oli vuoden 1998 aikana liikenteessä tai 

hoidossa keskimäärin 80 alusta, joista 21 oli yhtymän omia aluksia. Yhtymä liikennöi Itäme

rellä, Pohjanmerellä sekä Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä. Varustamo- ja merikuljetus- 

toiminta muodostavat yhtymän liikevaihdosta noin 90 prosenttia. Finnlinesin kokonaan omis

tamat tytäryhtiöt harjoittavat satamatoimintoja Helsingissä ja Turussa. Finnlinesin asema 

common carrier -kuljettajana selkiintyi entisestään vuoden 1998 alussa sen vaihdettua BTL- 

omistuksensa pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Poseidon Schiffahrtin omistukseen. Yritys 

haluaa vahvistaa ydinosaamistaan ja kilpailukykyään merikuljetuksissa. Koko Manner- 

Euroopan kuljetuksia markkinoidaan yhdenmukaisesti Finncarriersin nimissä (Finnlinesin 

vuosikertomukset 1997 ja 1998).

Finncarriers harjoittaa säännöllistä linjaliikennettä Itämerellä Suomen, Saksan, Skandinavian 

ja Puolan välillä, Pohjanmerellä Suomen, Iso-Britannian, Belgian ja Hollannin satamien 

välillä, sekä Suomen ja Biskajanlahden välillä. Linjaliikenteessä on tiheä frekvenssi: yhteis- 

työpartnereidensa kanssa Finncarriers tarjoaa useita päivittäisiä lähtöjä. Junalauttaliikentee- 

seen Turun ja Travemiinden välillä on erikoistunut Railship-ryhmä. Pientonnistolla Firm- 

carriers liikennöi suoraan sisävesisatamista ja merisatamista Manner-Euroopan ja Venäjän 

meri- ja sisävesisatamiin. Yhtiö osallistuu Pohjois-Atlantin sopimusliikenteeseen yhteis- 

purjehdustoimintana F-Ships-toiminimellä. Kyseinen kuljetustoiminta keskittyy pääasiassa 

metsäteollisuuden tuotteisiin. Osakkuusyhtiö Baltic Bulk Servicen puitteissa yritys kuljettaa 

proomuilla irtolastia Itämerellä. Poseidon-kaupan myötä Finnlinesin omistukseen siirtyi 31,8 

% Team Lines -nimisestä konttivarustamosta, joka operoi 18 konttialuksella lähinnä Itäme

rellä ollen alallaan yksi Pohjois-Euroopan suurimmista (Finnlinesin vuosikertomukset 1997 

ja 1998).
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Finnlines-yhtymän palveluksessa oli vuoden 1998 vuosikertomuksen mukaan 1992 henkilöä, 

joista maahenkilöstöön kuului 1372 ja merihenkilöstöön 620. Konsernin liikevaihto oli 3442 

miljoonaa markkaa. Yhtiön kannattavuus on maakuljetusyrityksiin verrattuna erinomainen, 

sillä sen oman pääoman tuotto oli 33,3 % ja sijoitetun pääoman tuotto 29,1 %. Lukuun 

sisältyy BTL:n osakkeiden myyntivoitto. Huolimatta alan mittavasta investointi-intensiivi

syydestä konsernin omavaraisuusaste oli 45 % - bruttoinvestointien suhde liikevaihtoon oli 

44,8 %. Yhtiön laivoista suurin osa on roro-laivoja ja osassa aluksista on matkustajatiloja 

(Finnlinesin vuosikertomukset 1997 ja 1998).

3.1 Eri alus- ja liikennetyypit

Kauppamerenkulku jaetaan kolmeen eri liikennetyyppiin: linja-, hakurahti- ja niiden väli

muotoon, sopimusliikenteeseen. Linjaliikenteen osuus maailman tonnistosta on vain noin 10 

%, mutta sen kuljettamien lastien arvo on yli 50 % kaikista kuljetetuista lasteista. Valta- 

merilinjaliikenne on lähes kokonaan konttiliikennettä. Ro-ro-järjestelmä on osoittautunut 

paremmaksi lyhyemmillä matkoilla, kuten Itämeren liikenteessä. Ro-ro-alusten lastinkäsittely 

perustuu pyörillä oleviin suuryksiköihin, joita siirretään vaakatasossa, yleensä terminaali- 

trukkeja käyttäen. Tavanomaisia ro-ro-suuryksiköitä ovat autot, rekat, irtoperät, kontit sekä 

esimerkiksi puutavara ja parerirullat ahdattuna lauttavaunuille (Hackman 1992, 242).

Tämän vuoksi ro-ro-laivat ovat usein pienempiä kuin konttilaivat. Ro-ro-alusten kantavuus 

vaihtelee liikennöintitarpeiden mukaan. Syöttö liikenteen alukset ovat kooltaan noin 1000 - 

2000 dwt, kun taas isot valtamerilaivat ovat yli 40000 dwt. (dwt = dead weight ton = aluksen 

kantokyky: lastin, polttoaineiden, varusteiden, henkilöiden ja varastojen yhteispaino lasti- 

merkin mukaan; dwt vaihtelee eri olosuhteissa.) Finncarriersin laivoista suurin osa on ro-ro- 

laivoja ja suurimmat niistä ovat noin 13000 dwt.

Niin sanottu Sto-ro-menetelmä on ro-ro-tekniikan sovellus. Siinä tavarat siirretään tavallista 

ro-ro-tekniikkaa ja -kalustoa (esimerkiksi lautta- ja terminaalivaunut) käyttäen, mutta ahtauk

sessa käytetään sekä trukkeja että sivuportteihin yhdistettyjä lastihissejä. Lauttavaunut eivät 

seuraa sto-ro-kuljetuksissa mukana toisin kuin ro-ro-kuljotuksissa. Ro-ro- ja sto-ro-laivoissa 

kapasiteetin mittarina käytetään kaistametriä (line meter, lm), joka ilmaisee aluksen kansien 

pituuden. Finncarriersin suurimpien laivojen kaistametrimäärä on 3200.
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Konttilaivat lastataan ja puretaan lo-lo-menetelmälUi sataman tai aluksen nostokalustoa 

käyttäen. Tavallisimmat konttien pituudet ovat 20" ja 40". Konttialusten kapasiteetti ilmoite

taan TEU:ssa, mikä ilmaiseen alukseen mahtuvien kahdenkymmen jalan konttien määrän. 

Finncarriersin suurimpiin ro-ro-laivoihin mahtuu reilut 700 TEU:ta. Varsinaisiin Finncarrier- 

sin konttilaivoihin mahtuu 330 TEU:ta. Konttilaivat ovat Itämeren liikenteessä yleisiä 

valtameriliikenteen syöttöliikenteessä, esimerkiksi Team Linesin kaikki alukset ovat kontti- 

laivoja. Irtolastialuksilla kuljetetaan pakkaamatonta tavaraa, kuten viljaa, hiiltä, malmia tai 

öljyä. Pientonniston alukset voivat olla tyypiltään minkälaisia tahansa. Niiden brutto- 

vetoisuus on alle 1600 bit (brt = bruttorekisteritonni = laivan tilavuusmitta). Kantavuutta ei 

ole määritelmässä rajattu, käytännössä se on alle 4000 dwt (Hackman 1992, 252).

Linjaliikenteellä tarkoitetaan liikennettä ennalta määrättyjen satamien välillä, ennalta määrä

tyn aikataulun mukaan tietyllä tiheydellä ja tietyllä hintatasolla. Linjaliikenne on avoin 

kaikille lastinantajille ja alus liikennöi siitä huolimatta onko alus täynnä vai ei. Laivaajien 

määrä on hakurahtiliikennettä huomattavasti suurempi. Linjaliikenne on suhdanneherkkää ja 

kapasiteetin käyttöasteet ovat usein alhaisia, koska liikennöintiyhteydet ovat säännöllisiä ja 

tiheitä. Hakurahtimarkkinat vaikuttavat myös linjaliikenteeseen, koska hakurahtimarkki- 

noiden salliessa hakurahtialukset etsivät rahteja linjaliikenteen asiakkailta hyvin edullisin hin

noin (Hackman 1992, 256). Finncarriersin Itämeren- ja Pohjanmeren liikenne on pääosin 

linjaliikennettä. Pientonnisto liikennöi seka linja- että hakurahtiliikennettä.

Hakurahtiliikenne on liikennettä vapailla markkinoilla, jossa alukset hakevat lasteja ilman 

aikataulua, ilman ennalta julkaistuja tariffeja ja ilman maantieteellisiä rajoituksia. Tyypillisiä 

hakurahti- eli tramppimarkkinoita ovat vilja-, öljy-, jäähdytys-, hiili- ja lannoitemarkkinat. 

Linjaliikenteessä lastin antaja hankkii itselleen tietyn kuljetuspalvelun, mutta hakurahtiliiken- 

teessä laivaaja rahtaa yleensä koko aluksen. Alus voidaan rahdata tietylle matkalle tai aika

jaksolle. Matkarahtauksessa alus rahdataan kuljettamaan tietty kuorma tietyn matkan eli 

kyseessä on tietynlainen kuljetussopimus. Aikarahtauksessa (T/C = timecharter) alus vuokra

taan rahtaajalle tietyksi ajaksi, joka voi vaihdella muutamasta kuukaudesta moneen vuoteen. 

Aikarahtaaja hoitaa alusta kaupallisesti, ja varustajan eli omistajan vastuulla on laivan tek

ninen ylläpito sekä miehitys. Rahtaaja maksaa matka- ja tavarakustannukset, ja varustaja 

maksaa päivä-ja pääomakustannukset (Hackman 1992, 265).
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Sopimusliikenne on liikennettä, jossa laivaajalla on niin suuret tavaravolyymit että kokonai

sen laivan vuokraaminen tiettyyn liikenteeseen on kannattavaa. Sopimusliikenne ei ole avoin 

muille kuin sopimuksen tehneelle laivaajalle toisin kuin linjaliikenne. Sopimusliikenteessä 

kuljetettavalla tavaramäärällä on olennainen merkitys, kun taas aikarahtauksessa alus on kes

keinen. Sopimusliikennettä harjoitetaan yleensä tehokkaasti toiseen suuntaan, mutta 

paluurahteja ei yleensä haeta (Hackman 1992, 267). Finncarriers toimii F-Ships toiminimellä 

Atlantin sopimusliikenteessä kuljettaen lähinnä metsäteollisuuden tuotteita. Metsäteollisuu

den viennissä sopimusliikenteellä onkin huomattava merkitys.

3.2 Merikuljetusten kysynnän luonne

Merenkulkualalle on luontaista laaja riippuvuus talouden yleisestä kehityksestä. Venäjän 

poliittisen ja taloudellisen tilanteen epävarmuus onkin melkein pysäyttänyt kauttakulku

liikenteen, mikä on ongelmallista Finnlinesille. Itämeren alueen talouskasvun ennakoidaan 

olevan lähivuosina Euroopan nopeinta, joten varustamoiden kilpailu alueella voi hyvinkin 

lisääntyä. Oman lisävärinsä kilpailukykyongelmaan tuovat kauppamerenkulun verolainsää- 

däntökysymykset. Tonnistoveromalleilla ja erilaisilla kauppa-alusrekistereillä valtiot kilpaile

vat keskenään houkuttelevuudestaan liputusmaina. Kansallisella kauppalaivastolla on merki

tystä erityisesti kriisiaikana, koska aluksen liputusmaa voi kontrolloida ja hyödyntää maansa 

laivastoa poikkeustilanteissa. Suomen kauppalaivasto muodostuu 64 aluksesta, yhteensä mil

joona bruttorekisteritonnia, sekä 32 ahvenanmaalaisesta laivasta. Ulkomaanlipun alla olevia 

suomalaisomistuksessa olevia laivoja on yhtä paljon kuin suomalaisia ja ahvenanmaalaisia 

yhteensä eli puolitoista miljoonaa bruttotonnia (Hufvudstadsbladet 1998).

Rahtilaivaliikenteen kysynnän vaihtelu vaikeuttaa suunnittelua, toisaalta rytmit ovat ennakoi

tavissa melko hyvin. Kysynnän vaihtelu voidaan jakaa neljään hierarkiseen luokkaan:

1. Kansantalouden pitkänaikavälin syklittäisyys, jota voidaan mitata esimerkiksi 
bruttokansantuotteella

2. Vuodensisäiset toistuvat kausivaihtelut, jotka voivat olla erilaisia toimialasta 
riippuen

3. Viikonpäivittäinen kysynnän vaihtelu
4. Lähtö- ja tuloaikojen vuorokaudensisäiset suosituimmuusvaihtelut
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Kuljetusyrityksenä Finncarriersin tulos on erittäin riippuvainen bruttokansantuotteen kehityk

sestä. Finncarriers kuljettaa pääasiassa ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten tuotteita, 

joten sen vahvin tulosindikaattori on vienti-ja tuontipainotteisten alojen kehitys. Kotimarkki- 

napainoitteisten yhtiöidenkin seuraaminen on olennaista, koska ne ostavat raaka-aineita ja 

investointihyödykkeitä ulkomailta. Kansantalouksien syklit eivät ole täysin yhteneviä, millä 

on vaikutusta viennin ja tuonnin jakautumiseen sekä markkina-alueiden kannattavuuteen.

Meno- ja paluulastimäärien epätasapainoa syntyy eri markkina-alueiden toisistaan poikkea

vista tuotanto-ja kysyntärakenteista sekä tuotanto-ja kysyntämääristä. Merikuljetusten tuon

nin ja viennin jakauma tuotteittain selviää kuvista 3-1 ja 3-2.

Metallit ja 
malmit 1

Mineraaliöljyt

Kappaletavara 1

Hiili ja koksi 1

Kemikaalit ja 
lannoitteet 1

ZlPuutavara, 
selluloosa ja

Muut
hyödykkeet □

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Kuva 3-1 Tuontijakauma tuotteittain painon mukaan laskettuna merikuljetuksissa 1997 
(Navigator 1998, 79)

Suomeen tuodaan erityisen paljon raaka-aineita, kuten metalleja, öljyjä ja hiiltä, sekä 

kulutustavaroita ja investointihyödykkeitä. Suomen vahvoja vientituotteita, kuten paperia, 

tuodaan suhteellisen vähän Suomeen. Muissa hyödykkeissä erityisesti elintarvikkeet ovat 

merkittäviä. Meriteitse kuljetetun tuonnin kokonaismäärä oli 39 018 miljoonaa tonnia vuonna 

1997. Suomalaisten alusten osuus tästä määrästä oli 51,7 %.
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Paperi, pahvi 
ja kartonki

Kappaletavara

Puutavara,
selluloosa

Mineraaliöljyt

Metallit ja 
malmit 

Kemikaalit ja 
lannoitteet

Muut
hyödykkeet

Kuva 3-2 Vientijakauma tuotteittain painon mukaan laskettuna merikuljetuksissa 1997 
(Navigator 1998, 79)

Suomen meriteitse kuljetetun viennin kokonaismäärä oli 36 164 miljoonaa tonnia vuonna 

1997. Suomalaisten alusten osuus tästä määrästä oli 33,3 % eli melkein kaksikymmentä 

prosenttiyksikköä vähemmän kuin suomalaisten alusten osuus tuonnista. Epäsuhta aiheutuu 

pitkälti mineraaliöljyn, hiilen, ja koksin tuontikuljetusten suuresta kotimaisuusasteesta. Öljyn, 

hiilen ja koksin tuontikuljetuksista suomalaisten laivojen osuus on noin 70 %. Kappale

tavaran tuonnissa ja viennissä suomalaisten alusten osuus on tasapainossa, tuonnista 45,2 % 

ja viennistä 43,4 % on suomalaisten alusten hallussa. Vientikuljetuksia meriteitse hallitsevat 

paperi, pahvi, kartonki, puutavara ja sellu. Niiden osuus meriteitse kuljetetusta viennistä oli 

43,5 %, mutta suomalaisten alusten osuus metsäteollisuuden tuotteiden kuljetuksista oli 

ainoastaan 28,6 %. Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä tonnimääräisesti on metalli

teollisuutta suurempi, mutta arvollisesti vähäisempää.

Finncarriers kuljettaa pääasiassa kappaletavaraa, johon lasketaan kulutustavarat, koneet ja 

laitteet, sekä metsäteollisuuden tuotteita, joilla on jo kuvan 3-2 perusteella suuri merkitys, 

koska Finncarriers on Suomen suurin merikuljetusyritys. Siten raaka-aineiden kuljetuksilla ei 

ole Finncarriersille kovin suurta merkitystä. Finncarriersin kuljetuspalveluiden kysynnän 

rakenne vaihtelee kuljetusputkittain eli satamapareittain. Tietyt tuotteet hallitsevat tiettyjä 

reittejä, mikä aiheuttaa lastaustavoille ja laivoille erityisvaatimuksia (Ervast, 1998).
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Esimerkiksi Helsingin ja Travemünden sekä Lübeckin välisessä liikenteessä

puoliperävaunujen osuus kapasiteetista oli 90 % ja lauttavaunujen sekä konttien loput 10 %.

Eritasoisten kansivaihteluiden ilmentyminen

Finncarriersin merkittävä riippuvuus metsäteollisuuden tuotteista sysää yrityksen riippu

vaiseksi asiakkaansa liiketoiminnan syklisyydestä. Finncarriers seuraa kansantalouksien 

kehittymistä toimialatasolla ja myös asiakasyritystasolla. Asiakkaiden toiminnan, tuotteiden 

ja syklien tarkalla tuntemisella Finncarriers kykenee arvioimaan budjetoidun vuosimyynnin 

kuukausittaisen jakautumisen reiteittäin. Paperiteollisuudessa esimerkiksi vuosikertomuksien 

painattaminen keväällä lisää paperinkulutusta huomattavasti. Elintarvikkeiden tuonti on myös 

osin kausiluontoista.

Kesäkuukausista heinä- ja elokuu ovat muuta vuotta hiljaisempia teollisuuden loma-aikojen 

vuoksi. Euroopan suurentunut vaikutus Suomeen on tosin vaimentanut kesäsesongin kysyntä- 

kuoppaa. Viikkojen sisäisessä vaihtelussa loppuviikon asema alkuviikkoon nähden on koros

tunut. Asiakkaiden tuotantorytmi suosii monesti loppuviikolla tapahtuvia toimituksia, koska 

vientitilaukset on saatu loppuviikkoon mennessä valmiiksi ja kuljetuskuntoon. Viikonlop

puna on järkevää kuljettaa, koska taloudellista toiminta-aikaa ei mene hukkaan. Vuorokauden 

ajoista iltalähdöt ovat mielekkäitä, sillä kuljetusliikkeet ehtivät päivän aikana kuljettaa asiak

kaidensa tuotteet satamaan. Meno- ja paluulastien yhteensovittaminen toisiinsa on myös 

haaste varustamon liikennesuunnittelulle.

3.3 Aikataulutus ja kapasiteetin hallinta linjaliikenteessä

Taktisen tason liikennesuunnitteluun tarvittavat tiedot saadaan strategiselta tasolta ja markki

noinnilta myyntibudjetin muodossa. Myyntibudjetistä ilmenee strategisten markkinapäätösten 

ja palvelukonseptien vaikutukset yrityksen liiketoimintaan kysyntäennusteiden ja liiken- 

nöintivaatimusten muodossa. Myyntibudjetti sisältää arvioidut asiakastonnit eri reiteille, 

palvelukonseptiin kuuluvat satamat, alustavat alustyypit ja myyntiennusteen. Myyntibudj etti 

tehdään toteutuneiden lukujen päälle arvioidut muutokset ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. 

Liikennesuunnittelun tehtävänä on luoda asiakkaita tyydyttävä liikennöintiaikataulu Finn

carriersin ja Finnlinesin asettamien tulostavoitteiden mukaisesti. Tulosennusteen laskeminen
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on siten suunnittelun toinen merkittävä velvoite. Liikennesuunnittelun laatimien reitti- ja 

aikataulusuunnitelmien mukaisesti harjoitetaan operatiivista liikennöintiä.

Liikennesuunnittelu voidaan jakaa kustannuslaskentaan ja aikataulujen laadintaan. Toiminnot 

ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa suunnittelun tavoitteiden täyttämiseksi. Päätöksenteon 

tueksi suunnitteluosasto laatii muutamia erilaisia myyntibudjetin ehdot täyttäviä reititys- ja 

aikatauluversioita. Nämä versiot toimivat lähtötietoina kustannuslaskentaan. Suunnitelmia 

muokataan, kunnes asiakastarpeet pystytään täyttämään tavoitteenmukaisella palvelu- ja 

tulostasolla. Laivojen saatavuus ei rajoita suunnittelua, koska rahtilaivoja on yleensä saata

vissa maailmanmarkkinoilta. Reitti- ja aikataulusuunnittelussa selvitetään olemassa olevan 

aluskapasiteetin ja -tyyppien sopivuus ja riittävyys myyntibudjetissa ilmaistun kysynnän 

hoitamiseksi. Fleet allokoi nykyistä kalustoa reiteille, ja mikäli tarpeellista, se voi ehdottaa 

uusien laivojen hankkimista tai aikarahtaamista (Tapaninen, 1998).

Aikataulun laadinnassa suunnittelu on tekemisissä fyysisten rajoitusten kanssa. Rajoitukset 

koskevat laivojen matkanopeuksia, satamissaoloaikoja, aluskapasiteetteja sekä maantieteel

lisiä etäisyyksiä eri reitti vaihtoehdoilla. Eri reitti- ja aikatauluyhdistelmien tulosvaikukset 

ovat päätöksenteon pohjana. Kapasiteetin tehokas hallinta on avain menestykselliseen toimin

taan. Alusten kapasiteetin käyttöaste on yksi ratkaisevista tekijöistä kannattavien reittien ja 

alusvalintojen määrittelyssä. Tulojen määrä riippuu käyttöasteesta suoraan. Matkakustan

nukset jakautuvat sitä useammalle kapasiteettiyksikölle, mitä suurempi kapasiteetin käyttö

aste on, jolloin kiinteiden kustannusten merkitys vähenee. Break-even-pisteen laskemisella 

varmistutaan vähimmäisrahtitasosta tai -lastin määrästä, joka vaaditaan kiinteiden kustannuk

sien peittämiseksi. Finncarriers ei halua kilpailullisista syistä ilmoittaa laivojensa tai reittiensä 

käyttöasteita, mutta sen kysyntäkuvaaja on karkeasti kuvan 3-3 mukainen.
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Kuva 3-3 Finneamersin kysynnän kuukausitason kuvaaja (Ervast, 1998)

Kuva 3-3 ilmentää Finncarriersin kohtaamaa kysynnän kuukausivaihtelua. Ilmiön syitä 

mainittiin luvussa 3.2 kausivaihteluiden yhteydessä. Kuvaajan vaakasuora viiva kuvaa kysyn

nän keskiarvotasoa. Kapasiteetinhallinnan ydinkysymyksenä on oikeantasoisen ja -määräisen 

oman tai vieraan aluskapasiteetin hankinta ja allokointi eri reiteille siten, että kapasiteetin 

käyttöasteen ja palvelutason välinen epäsuhta saataisiin minimoitua (Ervast, 1998). Palvelu

tason maksimoimiseksi yrityksen tulisi varautua suurimpaan kysynnäntasoon. Kapasiteettia ei 

saisi kuitenkaan olla vapaana liian suurta osaa vuodesta. Suuret alusinvestoinnit ja aikarah

dattujen aluksien vuokrat vaativat ollakseen kannattavia korkeita käyttöasteita, koska käyttö

aste on riippuvuussuhteessa tuottoihin ja kiinteiden kustannusten määrään kapasiteetti- 

yksikköä kohden.

Korkean tuottovaatimuksen vuoksi palvelutaso on tuotettava kysyntähuippuj en aikana muulla 

kuin omalla tonnistolla. Oma laivasto takaa sen, että kuljetuspalvelu tuotetaan varmuudella. 

Oman kapasiteetin edullisuus riippuu vuokra-alusten markkinahinnoista. Omat alukset voivat 

olla laskennalliselta päivävuokraltaan (T/C) edullisempia kuin markkinakalusto, koska vuok- 

ralaivojen on tuotettava tuottoa sekä aluksen omistajalle että vuokraajalle. Toisaalta omat 

alukset sitovat huomattavia määriä pääomia. Alushankinnat ovat mielekkäitä ainoastaan sil

loin, kun investoinnin nettonykyarvo on vaihtoehtoiskustannuksen tuottotasolla positiivinen. 

Vaihtoehtoiskustannuksena voidaan pitää aluksesta saatavaa vuokratuottoa. Nettonykyarvon 

suuruus riippuu käytetystä diskonttokorkotasosta ja arvioiduista tulevista kassavirroista.

Varustamoalalla kysynnän ennustaminen on yksinkertaisempaa kuin monella muulla toimi

alalla, koska merikuljetukset ovat hyvin riippuvaisia koko kansantalouden kehittymisestä.
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Ennustamisella on merkitystä, koska markkina-alusten vuokrapäätökset on tehtävä useita 

kuukausia ellei vuosia ennen laivan vuokrallesaamista. Vuokra- eli T/C-hintojen oletetulla 

kehittymisellä on suuri merkitys kapasiteettipäätösten kannattavuuteen. Finnlines-konsemin 

omistamista laivoista lasketaan laskennallista päivävuokraa, mikä mahdollistaa oman ja 

vieraan kapasiteetin kustannusten vertaamisen. Oman kapasiteetin tason määrittäminen 

suhteessa kysyntään on lehtipoika -ongelman tapainen, jota on käsitelty tässä tutkimuksessa 

luvussa 2.5. Malli havainnollistaa kapasiteetinhallintaa ytimekkäästi.

Aikataulujen tulee täyttää asiakkaiden tarpeet ja varustamon palvelutasovaatimukset. Ylei

sesti ottaen varustamon tehtävänä on tarjota luotettavia ja täsmällisiä sekä linjaliikenteesssä 

mahdollisimman tiheitä kuljetuspalveluja kilpailukykyiseen hintaa. Merikuljetusten palvelu

taso määräytyy pääasiassa reittien maantieteellisestä kattavuudesta, satamien määrästä, rei

teille kohdistetusta kapasiteetista, alustyyppien sopivuudesta asiakkaiden lastityyppeihin, 

lähtötiheyksistä, sopivuudesta jatkokuljetusyhteyksiin, kuljetusehdoista sekä hintatasosta. 

Asiakkaiden kanssa laaditut vuosisopimukset määrittelevät kuljetusehdot, hinnat ja osin 

palvelutasovaatimukset.

Suurten ja keskittyneiden asiakkaiden, kuten metsäteollisuuden, neuvotteluvoima on Finn- 

carriersiin nähden hallitseva. Tämän vuoksi asiakkaille on tarjottava kuljetuspalveluita myös 

melko kannattamattomilla reiteillä, jotta kokonaispalvelutaso olisi asiakkaiden edellyttämällä 

tasolla. Mikäli kattavaa verkostoa ei kyetä tarjoamaan, asiakkaat saattavat vaihtaa Finn- 

carriersin toiseen merikuljetusyritykseen. Liikennesuunnittelussa painotetaankin tämän 

vuoksi asiakkaiden kokonaiskannattavuutta (Ervast, 1998). Reittien merkitys palvelutason 

muodostajina tulee suhteuttaa niitä käyttävien asiakkaiden kannattavuuteen.

Liikennesuunnittelu perustuu liikenteensuunnittelijoiden pitkäaikaiseen kokemukseen varus- 

tamoalalta. Suunnittelijoiden laaja-alainen näkemys merikuljetusalasta on erittäin arvokasta 

varustamolle. Taktinen vuosisuunnittelu perustuu pitkälti keskimääräisiin kustannus-, 

kysyntä- ja tuottotietoihin. Pääpaino on toteumatiedoilla, joita korjataan ennusteiden perus

teella. Keskimääräistiedon hajonta on keskimäärin pienempi kuin sen osien hajonta, koska 

osien hajonnat kompensoivat toisiaan. Siksi keskimääräistieto palvelee vuosisuunnittelua 

riittävällä tarkkuudella. Keskimääräistiedon käyttäminen nopeuttaa suunnittelua, kun
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yksityiskohtiin ei tarvitse puuttua suunnitteluvaiheessa. Ennusteet ovat arvioita, joten liialli

nen yksityiskohtaisuus ei lisää ennusteiden tarkkuutta.

Finncarriersin liikennesuunnittelu on melko manuaalista, Microsoftin Excel -taulukkolasken

taohjelma on vapaamuotoisessa käytössä suunnittelijoiden apuvälineenä. Excel-mallit ovat 

kunkin suunnittelijoiden itse tekemiä. Yrityksellä ei ole määrämuotoista kaikille suunnitte

luun osallistuville tahoille yhteistä Excel-mallia. Excel helpottaa yksinkertaista suunnittelua, 

sillä se on helppokäyttöinen ja joustava. Excelillä suunnittelijat voivat tehdä juuri tarpeisiinsa 

sopivia malleja. Excelillä voidaan tehdä myös pienimuotoisia LP-malleja ja herkkyys- 

analyysejä. Myös simuloiminen onnistuu joko yksinkertaisella iteroinnilla tai satunnaislukuja 

ja todennäköisyysjakaumia käyttämällä. Isommassa mittakaavassa Excel on kuitenkin kankea 

työkalu, koska mallin toimivuus edellyttää mallin riippuvuussuhteiden ajantasalla olemista. 

Virhemahdollisuus kasvaa, kun päivitettävien kohtien määrä kasvaa. Tiedonhallinta on 

Excelissä ongelma, kun malli on laaja.

Suhteellisen manuaalisella toimintavalla ei kyetä tekemään kovin monia vaihtoehtoisia 

reitityksiä, aikatauluja ja kustannuslaskelmia. Vaihtoehtojen pienuus selittyy toisaalta sillä, 

että suunnittelijat osaavat valita kokemuksensa avulla kaikista potentiaalisimmat reititys- ja 

aikatauluvaihtoehdot. Herkkyysanalyysin suorittaminen on myös erittäin vaivalloista. Erilais

ten oletusten ja skenaarioiden käsitteleminen on nykyjärjestelmillä työlästä. Herkkyysanalyy

sillä voidaan lisätä yrityksen ymmärtämystä liiketoiminnastaan ja siihen kriittisesti vaikutta

vista tekijöistä. Herkkyysanalyysillä yritys voi keskittyä niiden tekijöihin tutkimiseen, jotka 

vaikuttavat yrityksen tulokseen voimakkaasti.

Suunnittelumenetelmistä riippumatta toteumatietojen käyttö voi vähentää yrityksen liikku

vuutta. Historiatietojen käyttäminen soveltuu toimialoille, joissa muutosnopeus on alhainen. 

Varustamoala on pääomavaltaista ja melko vakaata: muuttumista tapahtuu kysynnässä ja 

tarjonnassa, mutta ei kovinkaan paljon toimintatavoissa. Tämän vuoksi historiatieto voi olla 

luotetteva ennuste tulevasta. Historiatiedon käyttäminen ei sovi kovin hyvin uusien 

toimintamallien suunnitteluun, koska kehittämisen tavoitteena on kustannus- ja tuottoraken- 

teiden muuttaminen. Tällöin toteumatiedot eivät anna oikeaa tietoa. Vaihtoehtoisena tapana 

voidaan pitää herkkyysanalyysiä. Herkkyysanalyysillä voidaan selvittää uusia liiketoimin

nallisia mahdollisuuksia ja ohjata yrityksen resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja
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tuottavasti. Manuaalisilla menetelmillä analyysien tekeminen on työlästä, vaikka apuna onkin 
Excel.

3.4 Kustannuserät

Varustamoalalla kustannukset jaetaan päivä-, matka-, pääoma- ja tavarakustannuksiin. 

Päiväkustannukset aiheutuvat laivan pitämisestä käyttökunnossa ja -valmiudessa. Päiväkus

tannuksia ovat muun muassa palkka-, vastike- ja sosiaaliturvakustannukset, kunnossapito

kustannukset, ravinto- yms. kustannukset, vakuutuskustannukset ja hallinnolliset kustannuk

set. Matkakustannukset johtuvat aluksen käytöstä. Matkakustannuksia ovat satama-, luotsaus- 

ja kanavamaksut sekä bunkkerikustannukset. Bunkkerikustannuksilla tarkoitetaan poltto

ainekustannuksia. Pääomakustannuksia ovat korot, verot ja poistot. Tavarakustannukset liitty

vät maakuljetuskustannuksiin, terminaali- ja varastokustannuksiin sekä lastinkäsittelykustan- 

nuksiin (Hackman 1992, 223).

Kustannuslaskenta tarvitsee tietoja muuan muassa lasteista, kiertoajöistä, laivoista, reiteistä ja 

satamista. Laivan päiväkustannukset sisältyvät T/C-kustannukseen (Time Chartered). T/C 

kertoo oman laivan laskennalliset päiväkustannukset tai aikarahdatun aluksen päivävuokran. 

Varustamosta riippuen T/C:hen voi kuulua myös aluksen pääomakustannukset. Laivan lipu- 

tusmaa vaikuttaa suuresti päiväkustannusten tasoon liputusvaltioiden erilaisten verotuskäy

täntöjen ja alusrekistereiden vuoksi. Verotus voi perustua varustamon tonnistomäärään tai tu

lokseen. Alusrekisterit määrittelevät miehistön minimimäärän ja ehdot miehistön kansalli

suuksille. Liputuspäätöksen tekee laivan omistaja, kuten Finnlines. Finncarriers on luon

nollisesti kiinnostunut aluksen liputusvaltion merkityksestä päiväkustannuksiin sekä miehis

tön palkkatason ja osaamisen suhteesta.

Satamakustannukset vaihtelevat satamittain ja kustannukset riippuvat alustyypistä ja satamas- 

saoloajasta. Aluksen matkakustannukset muodostuvat reitti- ja satamakustannuksista. Reitti- 

kustannukset ovat sidoksissa muun muassa aluksen kokoon, käyttöasteeseen, tyyppiin, ikään, 

kuntoon, matkanopeuteen sekä polttoaineen laatuun ja hintaan. Reittiin kuuluvien satamien 

määrä vaikuttaa satamakuluihin ja palvelutasoon, joita liikennesuunnittelussa pyritään tasa

painottamaan toisiinsa nähden. Matkanopeus korreloi polttoaineen kulutukseen, mutta suu

rempi nopeus voi parantaa aluksen ja reittien kannattavuutta aluksen kohonneen kiertoajan
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muodossa. Nopeampi kiertoaika mahdollistaa suuremman lähtötiheyden ja kapasiteetin nos

ton reitillä. Aluksiin sidottu pääoma saadaan näin tuottamaan paremmin.

T/C on riippumaton siitä, onko alus liikkeellä vaiko satamassa, joten erä on matka

kustannuksiin nähden kiinteä. Kun lasketaan break-even-pistettä, kiinteinä kustannuksina 

käytetään T/C:tä sekä hallinnollisia kustannuksia. Break-even-piste ilmoittaa sen rahtitason 

tai lastin määrän, jolla kiinteät kustannukset katetaan niin, että operatiiviseksi tulokseksi tulee 

nolla. Operatiivinen tulos voi olla joko käyttökate tai liikevoitto, jos T/C:ssä on mukana 

poistot. Break-even-pisteessä myyntikate eli myyntituottojen ja muuttuvien matkakustan

nusten erotus on kiinteiden kustannusten suuruinen.

Finncarriersilla on sopimustoimittajat polttoaineelle, joten sillä ei ole kovin suuria mahdolli

suuksia hyötyä polttoaineiden hintaeroista eri toimittajien ja satamien välillä. Sopimukset 

lisäävät toimitusvarmuutta ja takaavat polttoaineen laadun. Sopimushinnat voivat kuitenkin 

vaihdella eri satamissa. Hinnan lisäksi polttoaineen täydennyshetkellä on vaikutusta poltto

ainekustannuksiin. Matkalla kuluvan ja varmuusvarastoksi määritellyn tason lisäksi otettava 

polttoainemäärä riippuu polttoaineen hinnasta ja lisäpainon aiheuttamasta lisäkustannuksesta. 

Lisäpaino heikentää aluksen polttoainetaloudellisuutta, mikä suhteutetaan hinnansäästöön.

Kanavakustannukset aiheuttavat Finncarriersille jatkuvia päätäntätilanteita, kun se liikennöi 

Itämeren ja Pohjanmeren välillä. Kielin kanava säästää aikaa, mutta toisaalta sen kustannuk

set ovat hyvin korkeat. Kielin kanavan käyttäminen laskee bunkkerikustannuksia, koska 

vältytään Tanskan niemimaan kiertämiseltä. Eri kustannuserät suhteutetaan toisiinsa, kun 

reitityspäätös tehdään. Päätarkoituksena on, että kanavaa ei käytetä ellei se ole aikataulussa 

pysymisen karmalta välttämätöntä. Sääolosuhteet, kuten vastatuuli tai lastauksen viivästy

minen ovat tyypillisiä syitä, joiden vuoksi joudutaan turvautumaan Kielin kanavaan. Käytän

nössä noin puolet reiteistä ajetaan Kielin kautta.

3.5 F-Shipsin ja pientonniston suunnittelutoiminta

Pientonnisto vastaa Finncarriersin sisävesiliikenteestä niin Suomessa kuin kansainvälises

tikin. Alukset liikennöivät Suomen ja Keski-Euroopan sisävesisatamien välillä. Suomessa 

liikennöintialueet on jaettu Saimaan-ja Botnian alueisiin. Saimaalla 50 % on linjaliikennettä
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ja Botnialla 80 %. Asiakkaan tarpeiden mukainen hakurahti- ja sopimusliikennöinti on siten 

tärkeä osa pientonniston toimintaa. Pientonnistolla ei ole omia laivoja, mikä lisää liiken

nöinnin joustavuutta (Rinne, 1998). F-Ships liikennöi Itämerellä proomuilla ja pientonnistolla 

sekä Atlantilla valtamerilaivoilla. Liikennöiminen on hakurahti- ja sopimusliikenne- 

perusteista. Proomuilla kuljetetaan pääasiassa bulkkitavaraa, kuten metsäteollisuuden raaka- 
aineita.

Markkinatonniston suuremmalla käytöllä voitaisiin saavuttaa hintaetua sopimusvarusta- 

moihin nähden, mutta liikennöintikyky saattaisi laskea, koska sopivan markkinatonniston 

saatavuus on epävarmaa. Erityisesti linjaliikenteessä on tärkeää omata varmuus aluskapasi- 

teetista aikataulujen pitämiseksi. Sopimusvarustamoiden kanssa tehdään vuosisopimukset, 

joissa pientonniston tarpeet määritellään. Käytettävissä olevat laivat on nimetty, mutta ne 

allokoidaan reiteille vasta ajankohtaisten vaatimusten mukaan. Todennäköisyys saada väärän

lainen laiva partnerilta on hyvin pieni, mutta se on mahdollista, koska partnerilla voi olla 

useita liikennöitsijöitä asiakkainaan (Rinne, 1998).

Omaan kalustoon ei kannata kuitenkaan investoida, koska kapasiteettia on saatavissa 

markkinoilta. Kausivaihtelut on myös huomioitava: Saimaan-kanava on kiinni noin viisi 

kuukautta joulukuun alusta pääsiäisen tienoille. Pohjanlahden jäätilanne vaatii talvella lai

voilta korkeimman 1 А-jääluokituksen. Kausivaihteluihin sopeutuminen jää lähinnä sopimus- 

varustamoiden tehtäväksi (Rinne, 1998). Lähdöt ilmoitetaan pientonniston linjaliikenteessä 

viikon tarkkuudella. Alukset ovat 1000 dwt - 2200 dwt kantavuuksista, joten ne ovat alttiita 

sää- ja keliolosuhteille. Tämän vuoksi tarkempiin aikatauluihin ei ole mahdollisuutta. Suun

nittelun ja toteutuksen välinen aikajänne on siis hyvin lyhyt. Laivojen sijainteja seurataan jat

kuvasti, jotta tiedetään käytettävissä olevat laivat tuleville lähdöille (Rinne, 1998).

Taktista suunnittelua tehdään Finncarriersin budjetinlaadintavaiheessa. Budjetti on pien

tonniston kannalta vain taloushallinnonväline, josta saadaan toteumatietoja, mutta sitä ei 

hyödynnetä liikennesuunnittelussa. Kaikki satamaparit ilmoitetaan budjetissa ja reiteille 

nimetään alukset, vaikka niitä ei vielä budjetointivaiheessa tiedetä. Pientonniston liikenne- 

päällikkö Rinteen (1998) mielestä osastolla ei ole tarvetta taktisen suunnittelun kehittämiseen 

ohjelmistoilla, koska suunnittelu on niin sidoksissa operatiiviseen liikennöintiin ja kapa

siteetti on joustavasti hallittavissa. Rinne (1998) koki tarpeellisemmaksi laivojen seurannan
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kehittämisen ja siihen soveltuvat ohjelmistot, joista saatavia toteumatietoja voitaisiin käyttää 

kehittämään seuraavan kauden budjettia.

Budjettiin kirjatut satamaparit muodostavat liikennöintiverkon. Pientonniston osalta budjet

tiin kannattaisi merkitä sopiva alustyyppi ennakoitujen lastimäärien ja lastin koostumuksen 

mukaan laivan nimeämisen sijaan. Laivojen nimeäminen olisi perusteltua, jos budjettia 

käytettäisiin aktiviisena ohjaus- ja seurantavälineenä. Olennaista olisi seurata liikennöitiinkö 

lähdöt budjetissa määritellyillä laivoilla. Kontrollin avulla pientonnisto voisi varata käyt

töönsä nykyistä oikeamman tyyppisiä aluksia sopimusvarustamoilta. Vuosisuunnittelua 

vaikeuttaa pientonniston suuri riippuvuus hakurahtiliikenteestä, joka on tilannekohtaisempaa 
kuin linjaliikenne.

Budjetin sovellettavuutta suunnitteluun tulisi tutkia, sillä nykyisellään nähdään vaivaa alusten 

ja satamaparien yhdistämisessä, mutta tietoa ei käytännössä hyödynnetä suunnittelussa. 

Toisaalta nopeasti muuttuvat tilanteet eivät tee suunnittelusta kovin mielekästä, koska 

suunnittelun tulokset vanhenevat nopeasti. Päätöksenteossa korostuu nopeus ja joustavuus, 

koska hakurahtimarkkinoilla on usein monia vaihtoehtoisia hakurahteja saatavilla. Vaihto

ehtoja tulee verrata toisiinsa nopeasti ja tähän voitaisiin soveltaa päätöksenteon tukijärjestel

miä. Aikataulun tarkkaan laatimiseen ja optimoimiseen ei ole käytännön edellytyksiä, koska 

lähtöaikoja ei voida ilmoittaa etukäteen sitovasti.

F-Shipsin toiminta vastaa melko tarkasti Finncarriersin pientonniston toimintaa. Proomu- 

liikennettä suunnitellaan nykyisin vuosikolmanneksitta^ taulukkolaskennan avulla (Mattila, 

1999). Aikatauluja ei laadita, mutta aluskannan mitoittaminen ja reitittäminen mahdollisim

man kannattavasti on suunnittelulle haaste. F-Shipsin taulukkolaskentasovellus on joustava ja 

omiin tarpeisiin mitoitettu. Tiedonhallinta vaikeutuu mitä suuremmaksi taulukkolaskenta- 

malli kasvaa. Tietojen muuttaminen kaikkiin relevantteihin kohtiin voi unohtua, kun muut

tujia on paljon ja malli on monimutkainen. Excel mahdollistaa herkkyysanalyysin tekemisen, 

mikä on etu. Tiedot syötetään suoraan Excel-malliin ja ne tallennetaan mallin mukana. 

Excelillä voidaan kuitenkin käyttää myös tietokantoihin tallennettua tietoa. Kun tiedot 

syötetään tietokantoihin, niitä voidaan käyttää hallitummin erilaisissa malleissa: tiedot ovat 

käyttötarkoituksesta riippumattomia.
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4 OHJELMISTOVALINNAN KRITEERIT JA MENETELMÄT

Ohjelmistovalinnan menetelmissä keskitytään valmisohjelmistojen käsittelyyn toimeksiannon 

mukaisesti. Luvun alussa käsitellään valmisohjelmistojen soveltuvuutta eri päätöksenteko- 

tasoille sekä valmisohjelmistojen yleisiä etuja ja haittoja. Tutkielman tavoitteena on helpottaa 

Finncarriersia mahdollisen liikennesuunnittelun apuvälineen valinnassa. Koska ohjelmistojen 

tarkoituksena on auttaa liikennesuunnittelua päätöksenteossa, pääpaino on päätöksenteon 

tukijärjestelmien (DSS) valintamenetelmissä. Valinta- ja vertailukriteereitä on haettu tähän 

tutkimukseen niin haastatteluista kuin kirjallisuudesta. Luku pohjustaa tutkimukseen valit

tujen ohjelmistojen vertailua ja arvioimista, joka esitetään luvussa 5.

Valmis- eli pakettiohjelmisto on yksi tai sarja yhteenkuuluvia ohjelmistoja, jotka ovat kau

pallisesti saatavilla. Niitä voidaan ostaa tai vuokrata käyttöön. Pakettiohjelmistot ovat yleisiä 

sen vuoksi, että useiden eri yritysten toiminnot ovat (toimialasta riippumatta) samankaltaisia. 

Esimerkkejä on useita: palkanlaskenta, myynti- ja ostoreskontrat, pääkirja, reitittäminen tai 

varastonhallinta (Laudon 1991, 591). Valmiiden päätöksenteon tukijärjestelmien merkitys 

vaihtelee päätöksentekotason mukaan kuvan 4-1 havainnollistavalla tavalla.

Päätöksen te ko tas o

DSS-
generaattorit

Strateginen

Taktinen Valmis DSS

Matkan-ja
tilausten-
hallinta

Operatiivinen

Yhteisten toimintojen määrä

Merkitys/Soveltaminen

Päätöksenteontuki/ 
Epäsuora soveltaminen

Päätöksenteontuki

Toimintojen nopeuttaminen/ 
Suora soveltaminen

Paljon Vähän

Kuva 4-1 Valmisohjelmistojen ja erityisesti DSS:ien suhde päätöksentekotasoon, 
yhteisten toimintojen määrään ja ohjelman soveltamiseen
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Strategisella ja taktisella tasolla toiminnan painopiste on suunnittelussa ja toiminnan ohjaami

sessa. Huolimatta strategioiden ja taktiikoiden erilaisuudesta, niiden suunnittelussa voidaan 

hyvinkin käyttää melko yhteneviä menetelmiä. Tutkimuksen empiriaosan mukaan mark

kinoilla on logistiikkastrategioiden ja -taktiikoiden suunnitteluun sopivia ohjelmistoja. Ohjel

mistojen pääpaino on toimialariippumattomissa logistiikkatoiminnoissa, joiden suunnittelussa 

voidaan käyttää useita analysointi- ja mallinnustapoja. Toimialariippuvaiset logistiikka- 

ohjelmistot ovat strategisella tasolla harvinaisempia kuin alemmilla tasoilla. Tämä johtunee 

siitä, että yhteisten toimintojen määrä on strategisella tasolla pienempi kuin operatiivisella. 

Ylemmän tason ohjelmat keskittyvätkin siksi päätöksenteon tukemiseen. Ohjelmistot lisäävät 

suunnittelijoiden tehokkuutta ja analysointikapasiteettia; ohjelmien tulosten soveltaminen 

käytäntöön on epäsuoraa.

Operatiivisella tasolla on useita toimintoja, jotka ovat yritysten toimialoista ja ylemmän tason 

suunnitelmista melko riippumattomia, kuten kirjanpito. Lainsäädännölliset tekijät vaikuttavat 

useisiin taloushallinnon toimintoihin, mikä lisää suoraan valmiiden pakettien merkitystä. 

Lainsäädäntö vaihtelee maittain, joten räätälöintiä tarvitaan, mikäli halutaan käyttää 

ulkomaalaisia ohjelmistoja. Operatiivisilla ohjelmistoilla pyritään tehostamaan toimintojen 

suorittamista eikä suunnittelemista. Ohjelmistoja sovelletaan siten suoraan käytäntöön.

Suunnittelumenetelmien ja operatiivisten toimintojen yhtenevyys ei ole kuitenkaan usein täy

dellistä, joten ohjelmistot voivat vaatia räätälöintiä palvellakseen paremmin yritysten tarpeita. 

Laudonin (1991, 600) mukaan valmisohjelmistot täyttävät parhaimmillaan noin 70 % yritys

ten tarpeista. Ohjelmiston hyvyyden ratkaisee siten pitkälti se, kuinka olennaisista vaatimuk

sista loput 30 % koostuvat sekä ohjelman muokkaamismahdollisuuksista. Muokkaamisen 

tarve syntyy siitä, että toimialat, kuten merikuljetusala, jakaantuvat erilaisiin alaosiin. Varus

tamoiden suurimmat erot syntyvät liikennöintityypistä: hakurahti- vs. linja- vs. sopimus

liikenne. Valmisohjelmistojen olemassaolon edellytyksenä on riittävän laaja käyttäjäkunta, 

joka on valmis käyttämään valmisohjelmistoja omien ohjelmistojen sijasta.

Ohjelmistojen muokkaaminen on kallista ja se pitkittää ohjelmiston käyttöönottoaikaa. 

Räätälöinnin kustannukset voivat kasvaa eksponentiaalisesti ohjelmiston muutettujen rivien 

suhteessa (Laudon 1991, 596). Muokkaaminen vaikeuttaa monesti ohjelmiston päivittämistä 

ja ylläpitoa. Tämän estämiseksi käytetään valmisohjelmistoihin liitettäviä täysin erillisiä
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ohjelmistoja, jotka toimivat joko ennen tai jälkeen valmisohjelmiston. Käyttöönotto- ja 

ylläpitokustannukset kasvavat räätälöinnin suhteessa: käyttöönoton kokonaiskustannukset 

voivat olla jopa kymmenkertaiset ohjelman hintaan nähden (Laudon 1991, 595). 

Muokkaamista tulee sen vuoksi välttää, jolloin olennaisimmaksi valintamenetelmäksi jää 

valmiiden toimintojen vertaaminen ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja soveltuvuus- 
kriteereihin.

4.1 Valmisohjelmistojen edut

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia valmiiden suunnitteluohjelmien merkitystä ja 

sopivuutta liikennesuunnitteluun. Varustamoalalle sopivien ylemmän tason suunnittelu- 

ohjelmiston saatavuus on ollut ja on edelleen vaatimatonta, joten on luonnollista, ettei niiden 

tuntemustakaan ole voinut kertyä. Nykyiset toimintatavat ja menetelmät on koettu riittävinä 

vuosisuunnitteluun, minkä vuoksi tietotekniikan laajempaa hyödyntämistä ei ole katsottu 

välttämättömäksi.

Finncarriers teki oman ohjelman tukemaan liiikenteensuunnittelun päätöksentekoa 1990- 

luvun alussa. Yrityksen tietohallintoresurssit eivät kuitenkaan riittäneet ohjelmiston hiomi

seen niin käyttäjäystävälliseksi kuin oli tarpeen. Sisäinen kehitystyö on hidasta ja kaatuu 

helposti resurssien puutteeseen. Koska ohjelmistojen vaikutukset yrityksen tulokseen ovat 

vaikeasti arvioitavissa, on mahdollista, että yritykset eivät mielellään panosta epävarmoiksi 

miellettyihin ohjelmistohankkeisiin. Ohjelmistojen arvon määritystä käsitellään luvussa 4.3.

Pakettiohjelmistoilla on useita etuja, jotka tekevät niistä houkuttelevia useille yrityksille, 

joiden tietohallintaosaaminen tai -voimavarat eivät riitä omien ohjelmien kehittämiseen. 

Nykyisin valmiita ohjelmia on saatavilla laajasti, joten omien ohjelmien tekeminen ei ole 

usein välttämätöntä. Edut liittyvät seuraaviin tekijöihin (Laudon 1991, 592):

• Suunnittelu • Ylläpito ja tukitoiminnot

• Testaaminen • Dokumentaatio

• Käyttöönotto • Organisaationaaliset edut

Ohjelmiston suunnittelutyö vie helposti 50 % kehitysajasta (Laudon 1991, 592). Paketti

ratkaisussa ohjelmiston valmistaja on tehnyt suunnittelun, mikä lyhentää ohjelmiston
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käyttöönottoaikaa sekä kustannuksia. Ohjelmiston valmistaja jakaa kehityskustannukset 

kaikkien ostajien kesken, joten ohjelmiston hinta saadaan yksilöllistä ohjelmaa edullisem

maksi. Ohjelmiston valmistaja on tekemisissä useiden asiakkaiden kanssa ja voi täten 

huomioida mitä erilaisempia tarpeita. Ohjelmisto ei välttämättä vastaa kenenkään tarpeita 

täysin, mutta usein hyvinkin riittävästi. Paketit voivat sisältää uusia ja luovia työkaluja, joita 

ei ole osattu kaivata ennen niihin tutustumista. Pakettiohjelmat levittävät osaamista eri 

yritysten kesken. Tämä on hyödyllistä silloin, kun ohjelmistolla ei tavoitella suurta kilpailu

etua, jota muut eivät saisi kopioida. Yksilöllisetkin ratkaisut ovat kuitenkin jäljiteltävissä, 

joten ohjelmistojen tuoma kilpailuetu on usein melko lyhytaikaista.

Valmisohjelmistot on testattu ennen niiden markkinoille tuomista, mikä nopeuttaa ratkaise

vasti niiden testaamista. Valmisohjelmistojen testaamisella pyritään varmistumaan ohjel

miston soveltuvuudesta yrityksen tarpeisiin sekä moitteettomasta toimivuudesta. Testaa

misella varmistetaan valmisohjelmien tietomäärittelyiden oikeellisuus ja sopivuus. Käyttöön

ottaminen on suppeissa valmisohjelmissa tehty niin yksinkertaiseksi, että käyttäjät voivat 

ottaa käyttöön ohjelmiston. Isommissa paketeissa valmistajat avustavat tai vastaavat käyt

töönotosta. Ylläpito- ja ATK-tukikustannukset muodostavat keskimäärin 50 - 80 % tieto

hallinnon budjeteista (Laudon 1991, 592). Pakettiratkaisulla voidaan alentaa näitä kustannuk

sia nopeasti ja merkittävästi.

Pakettiratkaisun edellytykset

Pakettien valmistajat vastaavat ohjelmistoversioiden päivittämisestä ja tuesta. Tutkimuksessa 

tarkasteltavat ohjelmat on pyritty valitsemaan siten, että ne ovat yksinkertaisia käyttää, eivät

kä vaadi tietohallinnon panostusta. Tarkoituksena on siten, että käyttäjät vastaavat itse ohjel

mistoista. Luonnollisesti pakettiratkaisun hyvyyteen vaikuttaa se, kuinka luotettava ja raken

tava suhde asiakkaalla on toimittajaan. Mitä kiinteämpi suhde on, sitä parempaa palvelua 

asiakas voi olettaa saavansa. Toimittajan luotettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi toimittajan 

vakavaraisuus, ikä, kasvunäkymät, maine ja referenssit. Valmistaja dokumentoi ohjelmansa, 

mikä lisää paketin luotettavuutta. Dokumentointiin liittyvät ohjelman käyttöohjeet.

Valmisohjelmistojen yksi suurimmista merkityksistä on niiden organisationaalinen vaikutus 

(Laudon 1991, 594). Kehitystyön pullonkaulat ovat ylitettävissä valmisohjelmistoilla, koska
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ohjelma on ennalta määritelty. Eri osapuolten eriävät näkemykset ohjelmiston vaatimuksista 

hidastavat omaa kehitystyötä. Valmiin ohjelmiston määrittelyt on tehty useiden yritysten 

tarpeiden perusteella, mikä lisää määrittelyiden yleistä hyväksyttävyyttä. Vaikka käyttäjät 

joutuvat sopeutumaan valmisohjelmiston toimintoihin, useimmat käyttäjät kokevat valmis

ohjelmistot luotettavemmiksi ja laadukkaammiksi kuin itse tehdyt (Laudon 1991, 593). Sisäi

sistä ristiriidoista päästään eroon hankkimalla kolmannen osapuolen valmistama pakettioh- 

jelma. Ohjelmistovalmistajat keskittyvät ohjelmistoihin, joten valmistajien kokemus, ammat

titaitoja mahdollisuudet uusimman tekniikan hyväksikäyttämiseen ovat hyvät.

4.2 Ongelmat ja käyttöönottaminen

Valmisohjelmistojen ongelmat lisääntyvät usein ohjelmiston monimutkaistuessa (Laudon 

1991, 594). Valmisohjelmistot soveltuvat parhaiten rajattuihin toimintoihin tai prosesseihin. 

Muokkaamisen tarve kasvaa toimintojen lukumäärän ja monimutkaisuuden kasvaessa. 

Tällöin yrityksen tarpeiden mukaan kehitetty ohjelma on järkevin ratkaisu. Räätälöinti 

vähentää pakettiohjelmiston etuja, koska kustannukset ja käyttöönottoaika kasvavat. Yksi

löllisen ohjelman kehittämisellä saavutetaan räätälöintiä parempi vastaavuus yrityksen vaati

muksiin ja vältytään räätälöinnin haitoilta.

Yksilöllisen oman ohjelman kehittäminen on kuitenkin kallista, hidasta ja yleensä yrityksen 

sisällä vallitsee ristiriitaisia näkemyksiä ohjelman painopisteistä. Mikäli Laudonin (1991, 

600) mainitsema 30 % ohjelmiston vastaamattomuus yrityksen vaatimuksiin ei koostu kriit

tisistä tekijöistä, on valmiin ohjelman hankkiminen yleensä edullisinta ja käytännöllisintä. 

Yritys joutuu sopeutumaan valmisohjelmistoihin enemmän kuin itse tehtyihin ohjelmistoihin. 

Tällä voi olla suotuisia vaikutuksia, kuten organisationaalisten erimielisyyksien tasaantumi

nen ja uusien toimintatapojen oppiminen. Valmisohjelmistot toimivat yleisesti hyväksyttyjen 

tietotarpeiden mukaan. Sopeutuminen rajoittaa toisaalta yrityksen liikkumavaraa. Hyvin 

erityiset, mutta toiminnan kannalta tärkeät tietomääritteet on räätälöitävä pakettiohjelmaan.

Finncarriersin ongelmana on se, että sen pääasiassa käyttämät ro-ro-alukset ovat melko 

harvinaisia koko maailman mittakaavassa. Valtameri varustamot liikennöivät pääasiassa 

konttialuksilla. Bulkkiliikenteen eli suurelta osalta hakurahdin, kuten öljy-, hiili- ja vilja- 

kuljetusten, merkitys on 90 % maailman aluskapasiteetista. Finncarriers kuljettaa hakurahtia
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pientonnistolla ja proomuilla, mutta toiminnot ovat pienempiä kuin linjaliikenne. Alusten 

reitittäminen on alustyypistä suhteellisen riippumatonta, koska tavoitteena on aina löytää 

voitollisin reitti- ja alusyhdistelmä. Siitä huolimatta eri alus- ja liikennetyypeillä on omia 
erityistarpeita.

Konttialusten kapasiteetin hallinta on yksinkertaista verrattuna ro-ro-laivoihin, joilla voidaan 

kuljettaa useita erilaisia lastityyppejä. Useat lastityypit monimutkaistavat kapasiteetin hallin

taa, koska eri tyyppien painot ja tilavuudet vaihtelevat. Ro-ro-laivoissa lastin määrää rajoittaa 

pääsääntöisesti aluksen tilavuus. Konttilaivoissa kapasiteettiraja voi tulla vastaan niin kont

tien lukumäärän eli tilavuuden tai niiden painon muodossa. Bulkkialukset lastataan niin 

täyteen kuin mahdollista, jolloin paino on usein rajoittava tekijä. Soveltuvan ohjelman tulee 

täten huomioida Finncarriersin tarpeisiin sopivat kapasiteetti- ja lastityyppimäärittelyt. 

Myöskin hinnoittelu-ja kustannuslaskenta on vaativampaa ro-ro- kuin konttiliikenteessä.

Valtamerivarustamoiden tietohallinnon resurssit ovat suuremmat kuin alueellisten varusta

moiden, joten ne kehittävät todennäköisesti itsenäisesti ohjelmistonsa. Valtameri varustamot 

eivät vastanneet niille lähetettyihin kyselypyyntöihin, joissa tiedusteltiin varustamoiden 

käyttämiä suunnitteluohjelmistoja. Hiljaisuudesta voitaneen päätellä, että ohjelmistoasiat ovat 

melko salaisia. Mikäli yritykset käyttäisivät valmisohjelmistoja, voisi yritysten olettaa vastaa

van, koska ohjelmistot ovat yleisesti markkinoilla. Luonnollisena syynä voi olla vastaamis- 

ajan puute, joten mitään pitäviä johtopäätelmiä valtamerivarustamoiden ohjelmistoista ei 

voida tehdä. Useita enemmän alueellisia varustamoita ja erityisesti bulkkikuljetuksiin erikois

tuneita varustamoita löytyy pakettiohjelmistojen valmistajien referenssilistoilta. Varustamon 

koko saattaa siten korreloida sen käyttämiin ohjelmistoihin.

Valmisohjelmistoon siirtyminen voi tietyissä tilanteissa olla erittäin vaativaa ja hidasta. 

Siirtyminen on hankalaa silloin, kun yrityksellä on entuudestaan käytössään hienostunut ja 

automatisoitu järjestelmä. Järjestelmä voi kuitenkin olla uusimisen tarpeessa, jolloin 

valmisohjelmisto on vaihtoehto muiden joukossa. Tietomääritelmät ja tietojen siirtäminen 

vanhasta ohjelmasta uuteen voivat tuottaa ongelmia. Laudonin (1991, 594) mukaan 

siirtyminen on sitä helpompaa, mitä manuaalisemmat järjestelmät yrityksellä on. 

Finncarriersin taktisen liikennesuunnittelun järjestelmät ovat melko manuaalisia, mikä 

mahdollistaa joustavan ohjelmiston käyttöönoton. Käytössä oleva Excel-taulukkolaskenta on
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hyvä laskenta- ja suunnitteluohjelmisto pieniin ongelmiin useiden pakettiohjelmistojenkin 
taustalla.

Ainakin ohjelmiston mahdollisen käyttöönoton alkuvaiheessa on oletettavissa, että ohjelmisto 

kuluttaa enemmän aikaa kuin nykyiset menetelmät. Oppimisvaiheeseen on täten panostettava, 

jotta ohjelmisto saadaan nopeasti todelliseen suunnittelukäyttöön. Käyttöönoton nopeudella 

ja vaivattomuudella on suora yhteys ohjelmiston tulevaan hyväksymiseen. Mahdollisesti 

käyttöönotettavaa ohjelmistoa on melko välttämätöntä käyttää aluksi manuaalisten 

menetelmien rinnalla, jotta sen toimivuudesta ja luotettavuudesta varmistutaan täydellisesti. 

Ohjelman käyttäminen edellyttää luottamusta ohjelmistoa kohtaan. Luotettavuus selviää 

parhaiten, kun ohjelmiston tuloksia verrataan entisillä menetelmillä saatuihin tuloksiin. DSS 

täydentää entisiä menetelmiä, mutta ei välttämättä korvaa niitä kokonaan.

4.3 Ohjelmiston arvon määritys

Suunnitteluohjelmistosta saatavan päätöksentuen merkityksen arvon täytyy ylittää ohjelmis

ton käyttämiseen ja ratkaisuiden tarkasteluun kuluvan ajan arvo, jotta ohjelmistosta olisi etua 

entisiin jäijestelmiin verrattuna. Päätöksentuen ja yrityksen tuloksen välinen riippuvuus ei ole 

yksiselitteinen. Yksittäisen päätöksen vaikutusta useiden päätösten sarjassa on vielä vaikeam

pi arvioida. Täten myös päätöksenteon tukijärjestelmien arvon kvantitatiivinen määrittäminen 

on vaikeaa, joten arviointi on yleensä laadullista. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että ohjel

miston tulee antaa uusia ja luovia työkaluja suunnittelijoiden käyttöön. Työkalujen tulee 

antaa lisämahdollisuuksia suunnitteluun sekä mielellään helpottaa suunnittelua. DSS:n 

voidaan olettaa vaikuttavan yrityksen tulokseen, mutta ei suoraan aiheuttavan sitä (Keen 

1981, 66). Ohjelmiston välttämättömyys korostuu, jos ohjelmiston ominaisuudet koetaan 

tärkeiksi ja ne ovat vaikeasti sovellettavissa manuaalisin menetelmin.

DSS:t ovat yleensä innovatiivisia. Innovatiivisuuteen liittyy tutkimusta ja kehittämistä; 

ohjelman merkitystä ei voida siten täysin arvioida etukäteen. DSS:t ovat apuvälineitä, joten 

niillä ei pyritä kustannussäästöihin toimintoja automatisoimalla, vaan antamaan lisäarvoa 

toiminnolle (Keen 1981, 66). Suunnitteluohjelmistot synnyttävät lisäarvoa, mikäli ne lisäävät 

mahdollisuutta tehdä entistä luotettavampia ja kannattavampia päätöksiä tai jos ne helpottavat 

nykyisen kaltaisten päätösten tekemistä.
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4.3.1 Perusmenetelmät

Yrityksillä ei ole monesti päätöksenteon tukijärjestelmistä paljon kokemusta, joten DSS:n 

valintakriteerit ovat melko määrittelemättömiä. Tavoitteet eli lisäarvon tuottaminen on 

helpommin selvitettävissä, mutta sitäkään ei ole yksinkertaista ilmaista määrällisesti. Täten 

perinteiset ohjelmistojen arviointimenetelmät eivät sovellu suunnitteluohjelmien - DSS:ien - 

arvioimiseen, koska perinteisissä arviointimenetelmissä yritys suhteuttaa ohjelmiston arvon 

kustannussäästöihin ja ohjelmiston määrittelyt ovat selvemmät kuin DSS:ssä. Keen (1981, 
67) luettelee kolme perusmenetelmää:

1. Kustannus-hyöty -analyysi -menetelmässä ohjelmistoja pidetään investointeina
2. Pisteytysmenetelmä -menetelmässä huomioidaan vaatimusten tärkeydet
3. Soveltuvuustutkimus -menetelmä korostaa päätöksen teknisyyttä

Kustannus-hyöty -analyysissä verrataan ohjelmistosta aiheutuneita kustannuksia sen 

tuottamiin hyötyihin ja säästöihin. Kustannus-hyöty -analyysiä käytetään investointien kan

nattavuuden arviointiin. Menetelmässä kassavirrat diskontataan nykyhetkeen, joten kannatta

vuus riippuu paljolti kassavirtaennusteiden tarkkuudesta, diskonttokorkokannasta sekä inves

toinnin jäännösarvosta. Laadullisten tekijöiden huomioimiseen ei ole mitään tiettyä menetel

mää, joten kvalitatiiviset muuttujat muutetaan kvantitatiivisiksi tapauskohtaisesti.

Pisteytysmenetelmässä vaatimukset ja niiden väliset painoarvot on tiedettävä tarkkaan, jotta 

pisteyttäminen onnistuisi. Keenin (1981, 68) mukaan menetelmä sopii suurten teknisten 

järjestelmien arvioimiseen, kuten telekommunikaatiojärjestelmien, erityisesti silloin, kun 

valittavana on useita eri hintaisia ja eri ominaisuuksia sisältäviä järjestelmiä. Päätöksen 

tekeminen pisteytyksen ja hintojen avulla on helposti subjektiivista: onko pienemmän 

pistemäärän saaneen, mutta halvemman ohjelman, hankkiminen järkevämpää kuin paremman 

pistemäärän saaneen ohjelman joka on kalliimpi. Vaikka tavoitteet ovat selvillä DSS:ien suh

teen, niiden saavuttamiseksi tarvittavien ominaisuuksien määrittäminen ja niiden välisten pai

noarvojen pisteyttäminen on käytännössä mahdotonta. Eri DSS:t voivat painottaa eri 

toimintoja, jotka kaikki voivat olla suunnittelun kannalta tärkeitä apuvälineitä. Täten 

vertailuun riittää pitkälti DSS-ohjelmistojen olennaisten kyvykkyyksien - tietokantojen, toi

mintojen, raporttien sekä käyttöliittymän - soveltuvuuden tutkiminen.
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SoveltuvuusanalyysilUi tutkitaan ohjelmistohankkeen yleisiä onnistumisen edellytyksiä. 

Soveltuvuusanalyysissä selvitetään kolme perusosiota, jotka ohjelmien tulee täyttää, jotta ne 

voidaan ottaa lopulliseen valintaprosessiin mukaan. Tämän tutkimuksen ohjelmistovertailun 

tarpeisiin ei ole tehty tarkkaa ja virallista soveltuvuusanalyysiä, koska kysymyksessä ei ole 

investointi, jossa olisi suuri taloudellinen tai toiminnallinen riski. Soveltuvuusehdoista on 

joustettu tiettyjen tutkittujen ohjelmistojen kohdalla, koska Finncarriers on halunnut saada eri 

laajuisista ja hintaisista ohjelmistoista tietoa. Toiminnallinen soveltuvuus on edellytys käyt

töönotolle. Taloudellinen ja tekninen soveltuvuus rajoittavat valintaa. Osiot ovat seuraavat 

(Osien pääotsikot Laudon 1991, 520; Finncarriersin tieto haastatteluista):

1. Tekninen soveltuvuus: onko ohjelmisto yhteensopiva nykyisten laitteistojen, 
ohjelmistojen ja teknisen osaamisen kanssa.

FINNCARRIERS
LAITTEISTOT JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
• PC/Windows 95/97 -yhteensopivuus
TIETOKANNAT
• Mielellään Microsoft Access ja/tai Oracle -yhteensopivuus
• Monikäyttäjäsovellutus, jossa tietokanta on yhteinen kaikille ohjelmistoa 

käyttäville
TEKNINEN OSAAMINEN
• Ohjelmiston tulee olla nopeasti opittavissa
• Liikennepäälliköiden ja -suunnittelijoiden tulee voida käyttää ohjelmistoa 

itsenäisesti ilman tietohallinnon apua

2. Taloudellinen soveltuvuus: ylittävätkö ohjelmiston hyödyt siitä aiheutuvat 
kustannukset.

FINNCARRIERS
• Kustannusrajana on noin 100 000 markkaa
• Ohjelmistoa ei käsitellä investointina, joten kustannus-hyöty -analyysiä ei 

suoriteta
• Hyödyt mitataan ohjelmiston sopivuudella taktiseen liikennesuunnitteluun

3. Toiminnallinen soveltuvuus: sopiiko ohjelmisto organisaatioon ja sen 
toimintatapoihin

FINNCARRIERS
• Ohjelmiston sopivuus liikennesuunnitteluun eli esimerkiksi ohjelmiston 

tietomääritteiden ja toimintojen yhdenmukaisuus nykyisten menetelmien ja 
tietotarpeiden kanssa

Perusmenetelmät vaativat melko tarkat ja kvantitatiiviset arviointikriteerit. Ohjelmistot pyri

tään valitsemaan niiden kustannusten sekä tuottojen ja säästöjen suhteessa. Ohjelmiston 

tulosten suoralla sovellettavuudella ja päätöksentekotasolla on riippuvuussuhde valintamene

telmiin (kuva 2-1). Operatiivisten jäijestelmien vaikutukset ovat kvantifioitavissa helpommin 

kuin ylemmän tason ohjelmistojen, koska tulokset näkyvät melko välittömästi toiminnassa
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esimerkiksi tehokkuuden lisääntymisenä. Perusmenetelmät sopivat (operatiivisiin) hankkei

siin, joiden tarkoituksena on toiminnan uudelleensuunnittelu ja järkeistäminen eli monesti 
automatisoiminen.

Päätöksenteon tukijärjestelmien mahdollistamat tuotot ja säästöt ovat sidoksissa niiden avulla 

tehtyihin päätöksiin, joten DSS:n käyttäjien vaikutus pysyy entisiin menetelmiin nähden 

melko muuttumattomana. Ylemmän tason ohjelmistoilla on vaikutusta operatiivisen tason 

toimintaan, mutta ohjelmiston vaikutuksen arvon erottaminen päätöksentekijöiden merkityk

sestä on vaikeaa. Suunnitteluohjelman vaikutus on välillinen ja näin ollen hankalasti kvanti

fioitavissa. Ohjelmiston välittömät edut ja haitat liittyvät sen käyttämiseen. DSS:n merkitys 

selviää vasta ohjelmiston käytön ja luovan soveltamisen myötä: valintaan liittyy ennakoi

mattomuutta. DSS:iä ei voida valita eikä verrata toisiinsa näiden syiden vuoksi pelkästään 
määrällisillä mittareilla.

4.3.2 Arvoanalyysi

Keen (1981, 69) suosittelee perusmenetelmien sijasta arvoanalyysiä DSS:ien valintaan ja 

kehittämiseen. Arvoanalyysissä selvitetään ohjelmistolle asetetut vaatimukset ja tavoitteet 

sekä kynnyshinta näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi. Mikäli vaatimukset täyttävän 

ohjelmiston kehittäminen tai hankkiminen on mahdollista kynnyshintaa alemmalla 

kustannuksella ensimmäinen versio otetaan käyttöön. Ensimmäinen versio voi olla itse 

kehitettävän ohjelmiston prototyyppi tai valmisohjelmisto, jota voidaan räätälöidä tarpeen 

mukaan. Toisessa vaiheessa käyttäjät ovat tutustuneet ohjelmistoon ja pystyvät täten 

paremmin kertomaan ohjelmistoon liittyvistä toiveistaan. Toisessa vaiheessa jatkokehittä

misen kustannukset selvitetään ja niihin suhteutetaan jatkokehittämisestä saatavat hyödyt. 

Jatkokehittämisen ehdoksi asetetaan hyödyn kynnystaso, joka parannetun version tulee 

täyttää, jotta ohjelmiston muokkaamiseen ryhdyttäisiin.

Kynnyshinta on tärkeä, jotta ohjelmistoa kehittää organisaation tarpeiden mukaan ilman 

investointeihin liittyviä riskejä. Koska DSS:t ovat melko epävarmoja hankkeita, niihin ei tule 

investoida kerralla liikaa varallisuutta. Keen (1981, 69) korostaa, että suunnitteluohjelmistot 

ovat kertahankintoja, joita käsitellään yleensä ostoina eikä poistettavina investointeina. 

Olennaista DSS-projekteissa on riskin hallinta, niin että voidaan ilman suurten taloudellisten
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menetysten uhkaa kokeilla uusia ohjelmistoja ja menetelmiä. Riskin hallinta on tällöin sama 

kuin DSS.n kustannusten rajoittaminen kynnyshinnan tasolle, joka Finncarriersin tapauksessa 

on noin 100 000 markkaa. Keenin (1981, 70) mukaan raja arvoanalyysin käyttämiselle 

investointilaskelmien sijasta on 20 000 dollaria eli noin 100 000 markkaa.

Yleensä ohjelmiston käyttämisen myötä esille nousee uusia toivomuksia sekä käytännön 

ongelmia, joita ei voitu tiedostaa ennen ensimmäisen version näkemistä. Valmisohjelmiston 

valmistajalle pystytään esittämään tarkat vaatimukset ohjelman toimintojen ja tietomääritte- 

lyiden jatkokehittämisestä. Pakettiohjelmiston valmistajat vaativat tavoitteet räätälöinnille. 

Räätälöintiä ei kannata tehdä DSS:ien tapauksessa heti alkuvaiheessa, koska ohjelmiston 

sopivuudesta ei voida olla varmoja. Hankinnan tai kehittämisen jakaminen kahteen osaan 

lisää organisaation ymmärtämystä ohjelmistosta. Ohjelmistolle asetetut toiminnalliset vaati

mukset selvenevät, jolloin myös todennäköisyys oikeanlaisen ohjelmiston saamisesta kasvaa.

Suunnittelumenetelmät kehittyvät entisen pohjalta, joten hallitsemattoman kokoisia siirtymi

siä uusiin menetelmiin ei tule tehdä. Arvoanalyysin mukainen vaiheittainen käyttöön

ottaminen on joustavampaa kuin kerralla siirtyminen. Organisaation voi olettaa hyväksyvän 

vaiheittaisen käyttöönoton paremmin kuin kertamuutoksen. Käyttäjät sitoutuvat hankkeeseen 

vahvemmin, kun heidät otetaan mukaan palautteen antajina. DSS:n tulevilla käyttäjillä ei ole 

kuitenkaan usein kokemusta DSS:stä eikä tarkkoja toiminnallisia toiveita ohjelman suhteen. 

Melko pääpiirteittäisten hyötyjen löytäminen riittää ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa 

vaiheessa käyttäjillä on omakohtaista kokemusta ohjelmistosta, minkä perusteella he voivat 

vaikuttaa olennaisesti ohjelman muokkaamiseen toisessa vaiheessa.

Ohjelmiston räätälöinnistä laaditaan kustannusarvio toisessa vaiheessa, koska tällöin vaati

mukset ovat selvemmät kuin ensimmäisessä vaiheessa. Muokkaamiseen ryhdytään ainoas

taan, jos siitä saavutettavat hyödyt ylittävät muokkaamisen kustannukset. Mikäli räätälöintiin 

ei ole edellytyksiä, ensimmäinen versio pidetään käytössä tai poistetaan käytöstä riippuen sen 

hyödystä. Mikäli ohjelma on riittämätön palvelemaan organisaatiota hyödyllisellä tavalla, se 

poistetaan ilman ongelmia, koska se ei ollut investointi.
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4.4 Ohjelmistolle asetetetut vaatimukset

Päätöksenteon tukijärjestelmien vertaamista varten ohjelmistoille asetetaan tavoitteita ja 

vaatimuksia, joiden perusteella organisaation tarpeisiin sopivin ohjelma voidaan valita. Tässä 

tutkimuksessa organisaatiolla tarkoitetaan Finncarriersia ja sen taktista liikennesuunnittelua. 

Tutkimuksen yhtenä tehtävänä on taktisen liikennesuunnittelun tarpeisiin sopivien suunnit

teluohjelmistojen etsiminen, vertaaminen ja suositteleminen. Finncarriers tulee tekemään 

valintapäätöksensä itsenäisesti pitkälti tämän tutkimuksen avulla.

DSS. n toiminnalliset tavoitteet liittyvät seuraaviin liikennesuunnittelun tarpeisiin:

Tiedonhallinta
• DSS:n tulee helpottaa joko DSS:ssä itsessään olevan tai erillisen tietokannan avulla 

suunnitteluun tarvittavien tietojen hallintaa ja monipuolista hyödyntämistä 
analyyseihin. Tietokannan tulee yhteinen kaikille ohjelmiston käyttäjille => 
monikäyttäj äversio.

Vaihtoehtoisten suunnitelmien laatiminen
• Mahdollistaa nykyistä useampien reititys- ja aikatauluvaihtoehtojen vertailun ja 

analysoinnin => ohjelman tulee lisätä suunnittelun joustavuutta ja nopeutta 
olemassa oleviin menetelmiin verrattuna => tehokkaat kustannuslaskentatoiminnot

Päätöksenteon tukeminen
• Lisätä suunnittelun analysointi- ja mallinnuskapasiteettia => päätösten ja 

lähtötietojen välisten riippuvuuksien analysoiminen (herkkyysanalyysi); ohjelman 
antamien ratkaisuiden ja niiden esittämistapojen tulee helpottaa mahdollisimman 
kannattavien päätösten tekemistä => optimointiominaisuudet

• Ohjelmalla tulee kyetä hallitsemaan kapasiteettia vuoden sisäisen kysynnän 
mukaan => esimerkiksi vuosikolmanneksittainen suunnittelu; kapasiteetin 
riittävyyden selvittäminen suhteessa kysyntään reiteittäin => aikataulun laatiminen 
koko laivastolle

• Mahdollistaa laivojen aikarahtaus- tai investointipäätösten analysoinnin 
vuosisuunnittelussa ilmenneiden kapasiteettitarpeiden pohjalta

• Break-even-pisteen laskeminen päätöksenteon, esimerkiksi hinnoittelun, tueksi

Päätöksenteon tukijärjestelmä rakentuu mallinnus- ja analysointityökaluista, tietokannoista 

sekä käyttöliittymästä. Spraguen ja Carlsonin (1982) ja Laudonin (1996) määrittelemät 

päätöksenteon tukijärjestelmien neljä kyvykkyyttä, joita käsiteltiin tutkielman luvussa 2.6, 

kuvaavat parhaiten DSS:ien ominaisuuksia. Neljä kyvykkyyttä ovat esittäminen, toiminnot, 

muistikapasiteetti sekä hallintatyökalut. Tutkimuksen ohjelmisto vertailun tavoitteena on 

löytää DSS, jonka kyvykkyydet vastaavat mahdollisimman läheisesti liikennesuunnittelun 

tarpeita. Kyvykkyydet mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen. DSS on laaja käsite, johon 

sisältyy erilaisia ohjelmistoja, joiden kyvykkyydet on rakennettu kunkin ohjelmiston
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markkinasegmentin suunnittelutarpeiden mukaan. Kuva 4-2 havainnollistaa kyvykkyyksien ja 

tavoitteiden välisiä riippuvuussuhteita.

Kuva 4-2 Päätöksenteon tukij äij estelmän kyvykkyyksien j a asetettuj en tavoitteiden
välinen riippuvuussuhde (Kyvykkyydet: Sprague & Carlson (1982) ja 
Laudon (1996))

Kuvan 4-2 mukaisesti tavoitteet ovat ohjelmalta odotettuja toimintoja, jotka voidaan toteuttaa 

DSS:n kyvykkyyksien avulla. Kunkin tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan joko yhtä tai 

useita DSS:n kyvykkyyksiä. Tavoitteiden riittävä täyttyminen on edellytys ohjelman 

valitsemiselle jatkotutkimuksiin ja mahdolliselle käyttöönottamiselle. Tavoitteet ovat lähtö

kohtana, kun etsitään oikean tyyppisiä kyvykkyyksiä sisältävää DSS:ää. Ohjelman kyvykkyy

det eli ominaisuudet eivät ole itseisarvo, vaan niiden tulee palvella taktista suunnittelua sen 

vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksessa käsitellään seuraavaksi taktisen liikennesuunnittelun 

ohjelmistoille asetettuja tavoitteita sekä kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittuja 

ohjelman kyvykkyyksiä. Aluksi pohditaan ohjelmiston ja organisaation toimintaperiaatteiden 

yhdenmukaisuutta.

DSS-ohjelmiston tulee käyttää organisaation tarpeita vastaavia tietoja analyysien pohjana, 

jotta ohjelman antamista tuloksista olisi hyötyä suunnitteluun. Ohjelmiston ja organisaation
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toimintaperiaatteiden ja tietomääritteiden riittävä, mutta mielellään uutta näkökulmaa antava 

yhdenmukaisuus on välttämätöntä, jotta ohjelma voitaisiin hyväksyä käyttöön. Riittävä 

yhdenmukaisuus vakiintuneiden tapojen ja ohjelman välillä on tarpeen, ettei organisaatio 

joudu joustamaan liikaa. Suunnitteluohjelmiston tulee tukea toimintaa eikä vaikeuttaa sitä: 

Finncarriersin suunnittelumenetelmien ja ohjelmiston toimintojen tulee tukea ja täydentää 

toisiaan.

Täydellinen yhdenmukaisuus ei ole kuitenkaan välttämätöntä, koska se voi johtaa toiminta

tapojen lukkiutumiseen. Itse kehitetyt ohjelmat pyritään sovittamaan täysin organisaation 

tarpeisiin, mutta tämä ei sinänsä anna uutta näkökulmaa liiketoimintaan. Valmiin DSS:n 

uudet ja aluksi tarpeettomilta vaikuttavat ominaisuudet voivat oppimisvaiheen jälkeen 

osoittautua luovuutta lisääviksi apuvälineiksi. Ohjelman merkitys kasvaa, kun siinä on edis

tyksellisiä työkaluja, joilla voidaan analysoida uudella tavalla vaihtoehtoisia päätöksiä 

olemassa olevan tiedon pohjalta. Tiedon ja tulosten esittämistapojen tulee sopia varustamo- 

alalle, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää päätöksentekoon soveliaimmalla tavalla.

4.4.1 Hallintatyökalut ja ohjelmistotuki

Ohjelman hallintatyökalut ovat kuvassa 4-2 tarkoituksella eri tasolla kuin muut kyvykkyydet, 

koska hallintatyökaluilla käytetään kaikkia ohjelman ominaisuuksia. Muut kyvykkyydet 

käsitelläänkin tavoitteiden alla, koska tällöin ohjelmalle asetetut vaatimukset konkretisoituvat 

kyvykkyyksinä. Hallintatyökalut eli käytännössä käyttöliittymä antaa ensivaikutelman ohjel

man käytettävyydestä. Yksinkertainen käyttöliittymä helpottaa ohjelman toimintojen oppi

mista. Suunnittelun tavoitteet saavutetaan sitä paremmin, mitä lähemmin käyttöliittymä 

vastaa ohjelman käyttäjien tarpeita.

Käyttöliittymä voi rohkaista tai lannistaa käyttäjiä, jotka eivät ole tietotekniikan ammatti

laisia. Modernit käyttöliittymät ovat graafisia eli pääasiassa Windows-pohjaisia ja ne koostu

vat erilaisista valikoista. Käyttöliittymän valikkojen tulee olla merikuljetusympäristöön ja 

taktiseen suunnitteluun sopivia. Valikoissa käytettyjen termien luontevuus varustamoalalle on 

olennaista. Käyttöliittymän kielenä voi olla englanti, ruotsi tai suomi. Finncarriersin omaa 

tuotantoa ollut suunnitteluohjelmisto oli rakennettu juuri merikuljetusten suunnittelun tarpei

den mukaan. Ohjelmisto jäi kuitenkin melko vähäiselle käytölle, koska sen käyttöliittymän
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muokkaamiseen käyttäjäystävälliseksi ei ollut resursseja. Esimerkki todistaa sen, että vaikka 

ohjelman ominaisuudet olisivat juuri varustamoalalle soveltuvia, käyttöliittymä voi vaikeut

taa ohjelmiston hyväksymistä ja käyttöönottamista.

Taktiseen liikennesuunnitteluun sopivan ohjelman ja sen käyttöliittymän tulee olla opittavissa 

ilman mittavaa koulutusta, joten ohjelman tulisi itse pystyä neuvomaan käyttäjäänsä. Ohjel

man oppimista nopeuttaa selkeä ja kattava dokumentaatio eli käytännössä käyttöopas, jonka 

tulee siis mieluiten olla elektronisessa muodossa. Hyvät oppaat ovat “help”-tyyppisiä, joista 

voidaan hakea neuvoa aina tarpeen mukaan ja ohjelma hakee ongelmaan kuuluvan ohjeen 

automaattisesti. Käyttöoppaat eivät käytännössä vastaa kaikkiin käyttäjän kysymyksiin, joten 

pakettiohjelmiston valmistajalta tai edustajalta saatavasta ohjelmistotuesta on varmistuttava.

Isoissa järjestelmissä organisaatio ei voi ilman valmistajan tukea ottaa käyttöön ohjelmistoa. 

Pienemmät ohjelmistot installoidaan useimmiten itse. Vaikka hallintatyökalut olisivat 

yksinkertaisia, toiminnoissa voi ilmetä niin sanottuja käytännön ongelmia. Valmistajan 

kokemus ohjelman käyttämisestä asiakkaan toimialalla lisää valmistajalta saatavien neuvojen 

arvoa. Sen vuoksi ohjelmiston referenssilistat ovat tärkeitä arvioitaessa ohjelman soveltuvuut

ta omaan toimintaan. Valmistajan toiminnan jatkuvuuden tulee olla taattu, jotta palvelua voi

daan olettaa saatavan myös tulevaisuudessa. Valmistajan liiketoiminnan pitkäaikaisuus ja 

kannattavuus puoltavat palvelun jatkuvuutta. Palveluun kuuluu neuvonnan lisäksi asiakkaan 

ehdotuksien huomioiminen, kun valmistaja tekee uusia ohjelmaversioita. Mikäli ohjelmiston 

nykyinen versio ei vastaa täysin asiakkaan tarpeita, tulee selvittää, kuinka halukas ja kyvykäs 

toimittaja on räätälöimään ohjelmistoa.

4.4.2 Tiedonhallinta

Joustava ja tehokas tiedonhallinta on lähtökohta suunnittelulle ja päätöksenteon tukijärjestel

mien käytettävyydelle. Tiedonhallintaa varten DSS:ssä on muistikapasiteettia, joka rakentuu 

käytännössä tietokannoista. Tietokantojen käyttökelpoisuus riippuu niissä olevien tieto- 

määritteiden riittävästä yhdenmukaisuudesta organisaatiossa käytettävien tietojen kanssa. 

Taktiseen suunnitteluun tarvittavat tiedot ovat yleensä keskimääräistietoa kysynnästä ja 

tarjonnasta, joten tieto ei ole kovin yksityiskohtaista. Tutkimusta varten tehdyissä haastatte

luissa korostui karkean tiedon käyttäminen, koska ennusteiden tarkkuus pyrkii laskemaan
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mitä yksityiskohtaisempaan tietoon mennään. Kysyntää ei esimerkiksi kannata jakaa liian 
useisiin lastityyppeihin.

Manuaalisen suunnittelun ongelmana ei niinkään ole tiedon yksityiskohtaisuuden vaan 

enemmänkin tiedon laajuuden hallinta. Tiedon laajuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

suunnittelussa huomioitavien eri tekijöiden lukumäärää. Tietokonepohjaiset apuvälineet 

avustavat tiedon laajuuden hallinnassa: muuttujien määrää voidaan lisätä suunnittelussa, mikä 

lisää suunnitelmien realistisuutta. Tiedon yksityiskohtaisuutta ei ole tarkoituksenmukaista 

lisätä, koska keskimääräistieto sopii yksityiskohtaista tietoa paremmin suunnitteluun. 

Keskimääräistiedon hajonta on pienempi kuin sen osien, koska keskimääräistiedon muodosta

vien osien hajonnat saattavat kompensoivat toisiaan. Toisaalta yhden tekijän mennessä tiet

tyyn suuntaan on todennäköistä, että muutkin tekijät menevät samaan suuntaan, koska useat 

muuttujat ovat toisistaan riippuvaisia. Tarkan tiedon saaminen on käytännössä muutenkin 

erittäin vaikeaa ellei mahdotonta, joten liialliseen tiedon hankintaan ei kannata panostaa.

Tietokannat mahdollistavat tiedon monipuolisen hyödyntämisen, mikäli suurin osa suunnitte

luun tarvittavasta tiedosta on samassa tietokannassa. Tietokantoihin soveltuva tieto on yleen

sä enemmän kvantitatiivista kuin kvalitatiivista, joten päätöksiin vaikuttavat laadulliset tekijät 

tulee huomioida DSS:n malleista saatuja ratkaisuja tulkittaessa. Tarkoituksenmukaisin DSS 

on monikäyttäjäsovellus, jossa kaikilla käyttäjillä on yhteinen tietokanta. Tällöin tiedot 

syötetään yhteen tietokantaan, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä. Tällöin myös eri 

henkilöiden tekemät vaihtoehtoiset suunnitelmat perustuvat yhdenmukaisille tiedoille, jolloin 

niiden objektiivinen vertaaminen helpottuu. Tietokantoihin tulee voida tallentaa vaihto

ehtoisia suunnitelmia.

Tietokannat voivat olla vuosisuunnittelun-tapauksessa operatiivisista tietokannoista erillään 

tai yhteydessä niihin, koska tiedon ei tarvitse olla niin ajankohtaista ja yksityiskohtaista kuin 

operatiivisissa järjestelmissä. Vuosisuunnittelussa erillinen DSS-tietokanta ei ole ongelma, 

koska tietoja ei jouduta päivittämään kovin usein. Erillinen DSS-tietokanta voi olla DSS:ssä 

itsessään tai erillisessä tietokantasovelluksessa, kuten MS Accessissä. Kuva 4-3 havainnol

listaa suorien operatiivisiin tietokantayhteyksien ja DSS:stä erillisten tietokantojen, kuten 

Accessin tai Oraclen, merkitystä DSS:n käytettävyydelle. Käytäntö ratkaisee tietokantojen 

sopivimman rakenteen: jos DSS:ssä itsessään oleva tietokanta ei ole liian vaivalloinen
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käyttää, ongelmaa ei ole. LIITTEESSÄ 4 on lisätietoa tietokantojen merkityksestä päätöksen

teon tukijärjestelmissä.

Ei välttämätön

Yhteys operatiivisiin 
tietokantoihin/ 
DSS:stä erillinen 
tietokanta

Välttämätön

Pieni

Tiedon laajuus

Suuri

Tiedon yksityiskohtaisuus 
Pieni Suuri

Ad Hoc -DSS X
(Strateginen j a taktinen 
suunnittelu) ^

Institutionaalinen-DSS
\ (Operatiivinen suunnittelu)

Kuva 4-3 Tietokantojen erillisyyden ja operatiivisten yhteyksien riippuvuus tiedon
laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta (LIITE 4: Ad Hoc-ja insti tutionaalinen- 
DSS)

Tietojen syöttäminen ja päivittäminen käy nopeammin, jos tietokanta on erillään DSS:stä. 

DSS:ssä itsessään olevaan tietokantaan tietojen syöttäminen on käyttöliittymän takia hitaam

paa kuin tietojen syöttäminen suoraan esimerkiksi Accessiin. Ohjelman käytettevyys eri

laisten suunnitteluongelmien ratkaisemiseen paranee, kun ohjelmiston käyttämiin tieto

kantoihin voidaan lisätä valmiiden tietomääritteiden rinnalle organisaation tarvitsemia omia 

tietomääritteitä. Ohjelma on sitä joustavampi, mitä vapaammin käyttäjä voi muokata 

ohjelman toimintoja ja analyyseissä käytettäviä tietomääri tteitä. Hallintatyökalujen tulee siten 

sallia mahdollisten omien tietomääritteiden vaatimia muutoksia valikkoihin ja toimintoihin, 

kuten optimointimalleihin. Jos omia tietomääri tteitä ei voida lisätä tietokantoihin, ohjelman 

valmiiden määrittelyiden tulee vastata kiinteästi organisaation vaatimuksia.
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Kuvasta 4-4 ilmenevät olennaisimmat taktiseen suunnitteluun tarvittavat tiedot, tietojen 

käyttöä selvitetään seuraavassa luvussa:

Alustiedot

• Kapasiteetti (t, m3, lm, TEU)
• Kantavuus, DWT
• Aluksen nimi/tyyppi
• T/C tai T/C-ekvivalentti

= päivä- ja pääomakustan
nukset, jos halutaan laskea 
break-even-piste 
rahtihinnoille

• Mitat (syväys, pituus, leveys)
• Nopeus lastissa ja ballastissa
• Polttoaineenkulutus
• Polttoainesäiliöiden tilavuus
• Markkina-arvo eli 

vaihtoehtoiskustannus

Satama- ja reittitiedot

• Satamien väliset etäisyydet, 
Etäisyystaulukko (oma/BP)

• Väylä-, kanava- ja luotsaus
maksut

• Satamakustannukset 
alustyypeittäin

• Satamarajoitukset (syväys, 
pituus, leveys)

• Sataman vapaus => mahdol
linen paikan odottaminen

• Polttoaineen saatavuus ja 
hinta

• Satama-aika ilman 
lisämaksuja

• Lastinkäsittelykapasiteetti

Kysyntä- ja lastitiedot

• Kysynnät satamapareittain
• Kysyntä jaettuna 

lastityypeittäin
• Lastit jaettava laivojen 

maksimi kantavuuksien/ 
tilavuuksien mukaan

• Kysynnän kausivaihtelut
• Rahtihinnat, jos T/C:tä ei ole 

määritelty
• Ahtauskertoimet eri lasteille
• Rahtiehdot

Kuva 4-4 Olennaisimmat taktiseen suunnitteluun vaadittavat tiedot

4.4.3 Vaihtoehtoisten suunnitelmien laatiminen ja päätöksenteon helpottaminen

Finncarriersin linjaliikenteen vuosisuunnittelussa Fleet-osasto laatii realistisen ja mahdolli

simman kannattavan aikataulun. Finncarriersin pientonniston ja F-Shipsin harjoittamassa 

hakurahti- ja sopimusliikennöinnissä ei laadita aikatauluja, mutta kapasiteetin ja kysynnän 

hallintaan tarvitaan työkaluja. Liikennöitävät satamat sisältyvät markkinointibudjettiin, josta 

saadaan lähtökohdaksi otettavat kysyntätiedot. Satamien liikennöintijäijestyksiä on kuitenkin 

useita. Nykyisillä melko manuaalisilla menetelmillä tietojen käsitteleminen on hidasta. Tämä 

rajoittaa suunnittelussa käytettävien muuttujien (tiedon laajuus) lukumäärää, koska yhdenkin 

lähtötiedon muuttaminen vaikuttaa useisiin eri paikkoihin laskelmassa. Tällöin vaihtoehtojen 

määrä rajoittuu käytännön pakosta alhaiseksi. Manuaaliset menetelmät eivät anna kuvaa siitä, 

kuinka useita mahdollisia reititys-, aikataulu- sekä kapasiteettivaihtoehtoja on olemassa.

Taktisen liikennesuunnittelun apuvälineiden tulee mahdollistaa useiden erilaisten reititys- ja 

aikataulutus- eli skedulointivaihtoehtojen vertaaminen ja analysoiminen nykyistä joustavam

min, kattavammin ja nopeammin. Tiedonhallintakapasiteetin lisääminen DSS:llä on avain 

useiden monipuolisten vertailujen laatimiseen. Tiedonhallinta lisää joustavuutta, kun tietoja
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voidaan yhdistellä ja käyttää usealla eri tavalla, mutta se ei vielä riitä. Jotta suunnittelun 

apuvälineistä olisi etua, niissä tulee olla analysointimenetelmiä, joita ei manuaalisesti voida 

käyttää. Taktisen tason päätöksillä on suora vaikutus operatiiviseen liikennöintiin, joten 

niiden luotettavuudesta halutaan varmasti varmistua erilaisilla analyyseillä. DSS:ien 

tarkoituksena ei ole operatiivinen matkojen hallinta, kuten tilaustenkäsittely tai lastaussuun- 

nitelmien laatiminen. Finncarriersin monipuolinen Octopus-tietojätjestelmä vastaa operatiivi

sen liikennöinnin tietojärjestelmätarpeista.

Päätöksenteon tukijärjestelmien kyvykkyyksistä päätöksentekoa ja useiden vaihtoehtoisten 

suunnitelmien laatimista tukevat eniten toiminto- ja esittämiskyvykkyydet. Tiedonhallinnan 

sekä hallintatyökalujen joustavuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat lähtökohtia kyseisten 

kyvykkyyksien hyödyntämiselle. Taktiseen suunnitteluun soveltuvia mallinnusmenetelmiä 

käsiteltiin tutkimuksen luvuissa 2-2.5. Esitellyt mallinnustavat olivat lineaarinen optimointi, 

kokonais- ja sekalukuoptimointi, verkostomallit, simulointi, heuristiikat sekä analyyttinen 

hierarkiaprosessi. Kyseiset mallinnustavat ovat DSS:n toiminto-osan mahdollisia analyysi- 

työkaluja. Mallit hyödyttävät kuvan 2-1 mukaisesti päätöksentekoa parhaiten, kun niitä 

sovelletaan suunnitteluun vaiheittaisesti kunkin mallin luontevimmalle päätöksentekotasolle.

Mallinnusmenetelmät eroavat toisistaan soveltuvuudessaan reitittämiseen ja aikatauluttami- 

seen. Luvussa 2.4 dynaamisen simuloinnin todettiin sopivan taktiseen suunnitteluun, kun tut

kitaan eri vaihtoehtojen käyttäytymistä ajan suhteen. Kuten luvussa 2.4 todettiin, simuloinnin 

ja optimoinnin pääero on se, että simuloinnissa mallin lähtötiedoiksi syötetään vertailtavat 

vaihtoehdot ja malli arvioi vaihtoehtojen käyttäytymistä ajan suhteen esimerkiksi kysynnän 

vaihdellessa. Optimoinnissa malli ratkaisee ongelman ja tuloksena on teoreettisesti optimaali

nen skedulointipäätös. Optimointimalli muuttuu simulointimalliksi, kun sen lähtötietoja muu

tetaan ja tutkitaan herkkyysanalyysillä. Siten herkkyysanalyysillä ja simuloinnilla on yhtä

läisyyksiä. Simulointi ja optimointi palvelevat taktisen suunnittelun eri vaiheita ja tehtäviä.

Vaikka vuosisuunnittelussa useimmat reitit pysyvät ennallaan, ei voitane lähteä siitä liik

keelle, että vaihtoehtoiset suunnitelmat olisivat jo täysin lukitut ennen päätöksentekoa. Siten 

suunnittelun tarkoituksena on tuottaa lukuisia vaihtoehtoisia ratkaisulta erilaisten lähtötieto- 

oletusten ja skenaarioiden mukaan. Simuloinnissa vaihtoehtojen tulee olla selvillä ennen 

simulointimallin käyttämistä, koska malli ei tuota uusia ratkaisulta, vaan arvioi jo tehtyjen
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suunnitelmien hyvyyttä haluttuihin kriteereihin verrattuna. Simuloinnilla voidaan tutkia 

strategisten verkostoratkaisuiden mielekkyyttä, kun vaihtoehtoisia päätöksiä on vain 

muutamia. Yleensä strategisten vaihtoehtojen määrä on huomattavasti pienempi kuin taktis

ten vaihtoehtojen. Simuloinnissa verkoston ja yksittäisten reittien kysyntöjä analysoidaan 

kokonaisina jakamatta niitä laivoille. Simulointi tukee verkostonsuunnittelua, jossa ollaan 

kiinnostuneita satamien välisistä virroista ajan suhteen. Verkoston reitittäminen ja aikataulut- 

taminen ei ole kuitenkaan simuloinnnin tarkoituksena, vaan yleinen verkostonsuunnittelu.

Optimointi soveltuu simulointia paremmin skeduloimiseen, mikäli suunnittelua ei tehdä 

täysin entisten ja ennalta päätettyjen ratkaisuiden pohjalta. Optimointimalleihin ei syötetä 

valmiita päätöksiä, vaan lukuisia lähtötietoja laivoista, reiteistä, satamista ja lasteista. Olen

naisimmat lähtötiedot löytyvät edellisen luvun 4.4.2 lopussa olevasta kuvasta 4-4. Toiminta

ympäristön epävarmuus voidaan huomioida optimointimalleissa käyttämällä herkkyys- 

analyysiä. Optimointi on siten monipuolinen menetelmä, koska sillä voidaan myös simuloida 

rajatussa määrin. Simulointimalleilla ei voida optimoida. Optimoinnilla tuotetaan haluttujen 

lähtötietojen pohjalta kuhunkin tilanteeseen paras ratkaisu. On toivottavaa, että ohjelmiston 

tukisi myös optimaalisten polttoaineentäydennyssuunnitelmien laatimista reiteille ja aluksille, 

joista ilmenisivät täydennyssatamat ja -aikataulut.

Optimoinnin ratkaisu ei ole suoraan sovellettavissa operatiivisen liikennöinnin pohjaksi, vaan 

ratkaisun toteuttamiskelpoisuus tulee selvittää malliin kuulumattomat tekijät huomioiden. 

Malliin kuulumattomat muuttujat ovat yleensä laadullisia, kuten asiakaspalvelua koskevia. 

Mallin lähtöoletusten, kuten rahtihintojen tai vaihtoehtoisesti mallin ratkaisuna saatavien 

rahtihintojen realistisuus on selvitettävä. Vaikutusten selvittäminen optimaaliseen ratkaisuun 

vaatii kokemusta liiketoiminnan lainalaisuuksista, kuten hintajoustoista. Mallien päätöksen

tekoa tukeva luonne korostuu tässä: DSS:n ja sen sisältämien analysointivälineiden avulla 

pyritään lisäämään päätöksentekijöiden kapasiteettia kannattavien päätösten tekemiseen.

Optimaalisen ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta voidaan analysoida simuloinnilla. Simu

loinnin kohteiksi sopivat hyvin esimerkiksi sääolosuhteiden huomioiminen aikataulun realis

tisuutta tutkittaessa, satama- eli lastaus- ja purkaustoimintojen tutkiminen ja mahdollisten 

pullonkaulojen löytäminen kuljetusputkesta. Simulointi ei sovellu parhaiten laivojen allo- 

koimiseen ja aikatauluttamiseen, mutta sillä voidaan hyvin tutkia strategisella tasolla
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verkoston toimivuutta sekä taktisten päätösten toimivuutta käytännön tasolla. Siten simulointi 

on yksi mahdollinen tapa optimointimallien ratkaisuiden sovellettavuuden tutkimiselle.

Kuten luvussa 2.5 jo todettiin, analyyttinen hierarkiaprosessi saattaa soveltua strategisen ja 

taktisen suunnittelun välille kommunikaatiovälineeksi. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole 

selvittää verkostonsuunnittelua, asiakkaiden kannattavuutta tai palvelutason kehittämistä, joi

den pohjalta analyyttinen hierarkiaprosessi lähtee liikkeelle. Hierarkiaprosessi käy parhaiten 

laajojen strategisten hankkeiden vertaamiseen. Taktiseen liikennesuunnitteluun 

hierarkiaprosessi on liian kankea ja hidas. Menetelmä palvelee verkostonsuunnittelua, mutta 

ei niinkään sen skeduloimista. Hierarkiaprosessin käyttökelpoisuuden selvittäminen on stra

tegisen tason vastuulla. Menetelmänä hierarkiaprosessin soveltuvuutta entistä asiakas- 

lähtöisempään verkostonsuunnitteluun kannattaa varmasti tutkia.

Heuristiikkoja pidetään viimeisenä vaihtoehtona, jos ongelmaa ei kyetä muilla menetelmillä 

ratkaisemaan. Heuristiikat soveltuvat yksittäisten ongelmien ratkaisemiseen, mutta laajojen 

kokonaisuuksien ratkaisemiseen ne eivät välttämättä tuota apua. Heuristiikat ovat muita 

menetelmiä yksinkertaisempia ja nopeampia ongelmanratkaisussa. Luvussa 2.5 esitelty 

säästömenetelmä (Clark ja Wright 1964) on kehitetty juuri reitittämisen tarpeisiin. Säästö- 

menetelmässä eri toimituspisteitä yhdistetään samalle reitille saavutettavien kustannus

säästöjen mukaisessa jäijestyksessä kuljetusvälineiden kapasiteettirajoituksien puitteissa. 

Menetelmä ratkaisee reitittämisen siten kapasiteettien ja säästöjen perusteella. Kuljetus

välineiden määrä optimoituu samalla.

Menetelmä ei kuitenkaan huomioi toimituspisteiden tai esimerkiksi satamien yhdistämisestä 

aiheutuneita toimitusaikojen pitkittymisiä. Menetelmään voidaan antaa rajoitteeksi tietty 

etäisyys, jota kauempana olevia pisteitä ei yhdistetä. Tällöin asiakkaalle koituvaa ajanlisäystä 

voidaan paremmin hallita. Maantiekuljetuksissa etäisyydet ovat merikuljetusten etäisyyksiä 

lyhyempiä, joten yhdistämisistä aiheutuvat ajanlisäykset ovat suurempi ongelma meri

kuljetuksissa. Soveltamista parantaisi mahdollisten toimitusaikaviivytysten huomioiminen: 

ratkaisun ajanlisäys ei saisi ylittää sallittua toimitusaikaa. Säästömenetelmän merkitys 

kasvaa, kun toimituspisteistä ei ole paluulastia lähtöpisteeseen. Kuljettaja ansaitsee yleensä 

tuloa ainoastaan kuljetettujen määrien tai matkojen perusteella, joten paluumatka tyhjänä eli 

niin sanottu painolastimatka heikentää reitin kannattavuutta. Mikäli paluumatkalle on
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saatavissa lastia, ongelma on pienempi, mutta tämä ei tietenkään estä pisteiden yhdistämistä 

kapasiteetin ja aikarajojen niin salliessa.

Merikuljetuksissa linjaliikenteen reitit eivät ole aina meno-paluulastien suhteen tasapainossa, 

mutta hakurahti- ja sopimusliikennöinnissä painolastimatkat ovat paljon yleisempiä kuin 

linjaliikenteessä. Painolastimatkalla tarkoitetaan tyhjänä liikennöimistä. Linjaliikenteen 

aloittaminen vaatii tiettyä lastimäärää kumpaankin suuntaan. Hakurahtiliikenteessä kuljetta

jalla ei ole aikataulua eikä välttämättä vakioreittejä, joten kuljettajan on sopeuduttava markki

noiden vaatimuksiin. Tällöin kunkin esille tulevan kuljetuspyynnön kannattavuuden paranta

minen purku- ja lastaussatamia yhdistämällä on sekä mahdollista että tarpeellista. Säästö- 

menetelmässä painolastimatkat ovat yhtä kuin paluumatkat, joita pyritään välttämään yhdistä

mällä satamia yhdelle reitille. Hakurahtimarkkinoilla reitittäminen on tilannekohtaisempaa ja 

lyhytjänteisempää kuin linjaliikenteessä. Suunnittelukertojen määrä on hakurahdissa suurem

pi kuin linjaliikenteessä. Säästömenetelmä on siten potentiaalinen suunnitteluväline erityisesti 

hakurahtiliikenteeseen. Linjaliikenteessä menetelmä soveltuu vuosisuunnittelun avuksi 
reitittämiseen.

Ohjelmiston tulisi edellä mainittujen syiden takia sisältää optimointi- ja heuristiikkaominai- 

suuksia. Simulointi ei ole niin välttämätön ominaisuus, koska optimointimalleillakin voidaan 

simuloida iteratiivisesti - ei kuitenkaan ajan suhteen. Simulointia ja lineaarista optimointia 

puoltavat herkkyysanalyysin käyttömahdollisuus. Mikäli ohjelma ei omaa hienostuneita mal- 

litietokantoja, jäljelle jää eri reititys-ja aikataulutusvaihtoehtojen läpilaskeminen. Läpilasken- 

nassa lasketaan jokaisen vaihtoehdon tulos ja reittiin käytetty aika. Läpilaskenta ei huomioi 

välttämättä kapasiteetin riittävyyttä kysyntään nähden: kapasiteetinhallintaominaisuudet ovat 
usein puutteellisia.

Tietokonepohjaisen läpilaskennan etuna on kaikkien alus- ja reittiyhdistelmien nopea käsitte

leminen. Tiedonhallinta on joustavampaa ja yksinkertaisempaa kuin manuaalisessa lasken

nassa, kun laskentaan tarvittavat tiedot ovat tietokannoissa. Tällöin tietoja voidaan hyödyntää 

laskelmiin monipuolisesti ja nopeasti. Läpilaskennassa voidaan monesti selvittää tulosten 

riippuvuutta lähtöoletuksista eli suorittaa herkkyysanalyysiä. Päätöksentekijä tekee läpi

laskennan tulosten, reittikohtaisten kysyntöjen ja aluskohtaisten ominaisuuksien perusteella 

lopulliset alusallokoinnit reiteille. Aluksen ominaisuuksista olennaisimmat ovat kapasiteetti
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ja nopeus. Nopeus vaikuttaa laivan kiertonopeuteen, joka määrää aluksen vuotuisen kuljetus- 

kapasiteetin.

Optimointimenetelmät tekevät suunnittelusta läpilaskentaa automatisoidumman. Kuten tutki

muksessa on jo aiemmin todettu, optimoinnin tuloksia ei voida suoraan soveltaa käytäntöön. 

Siten optimointimenetelmätkin vaativat ohjelman käyttäjältä vankkaa ammattitaitoa. 

Mallintamisen tulee lisätä mallien käyttäjien ymmärtämystä liiketoiminnan logiikasta ja 

kasvattaa suunnittelijoiden omaa kompentenssia eikä suinkaan vähentää sen merkitystä.

Operatiivisen tason DSS:llä pyritään usein toistuvien pienten päätöksien takia automatisoitui

hin päätösmenettelyihin. Ylemmän tason suunnittelussa päätösten vaikutukset ovat operatiivi

sen tason päätöksiä laajempia niin ajallisesti kuin rahallisesti. Taktisen ja strategisen tason 

päätöstilanteet ovat vaihtelevampia kuin operatiivisen ja niillä rakennetaan organisaation 

kilpailuetua. Ylemmän tason suunnittelussa ohjelmisto ei saakaan olla liian automaattinen, 

jotta päätöksentekijöiden kokemuksen merkitys, heidän aktiivisuutensa ja vastuuntuntonsa ei 

laskisi.

Vaikka vuosisuunnittelua tehdään harvoin, sen tulee olla nopeaa, jotta vaadittavat aluskapasi- 

teettipäätökset ehditään tehdä ennen liikennöinnin aloittamista uudella aikataululla. 

Kapasiteettia voidaan hallita aikarahtaamalla laivoja sisään- tai ulospäin sekä ostamalla tai 

myymällä niitä. Ohjelmiston odotetaan laativan investointi- ja aikarahtaamispäätöksiä 

avustavia analyysejä. Uusia alustyyppejä tulee voida verrata nykyisiin aluksiin. Kapasiteetin 

hallintaa varten kysynnän ja tarjonnan vastaavuus selvitetään kuukausi- tai vuosikolmannes- 

tasolla. Jotta ohjelmisto tukisi täydellisesti allokointia sen tulisi pystyä laskemaan kultakin 

reitiltä eri kysynnän tasoilla kullekin alukselle tulos kapasiteetin riittävyys huomioiden.

Optimaalinen tulos saadaan silloin, kun ohjelma käsittelee kaikki reitit ja laivat samalla, eikä 

vain kutakin reittiä tai laivaa kerrallaan. Yhden reitin laskeminen kerrallaan ei huomioi 

muiden reittien vaatimuksia ja laivojen soveltumista niille. Mikäli ohjelma ei anna suoraan 

optimaalista allokointisuunnitelmaa, päättäjän tulee itse verrata ohjelman antamia laiva- 

kohtaisia tuloksia eri reiteiltä toisiinsa. Laivojen reittikohtaisten tulosten lisäksi laivoja ja 

reittejä voidaan verrata toisiinsa nollatulokseen vaadittavan break-even-pisteen avulla. 

Kustannustehokkain laiva on silloin se, jonka break-even-piste on alhaisin.
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5 OHJELMISTOJEN ESITTELY JA VERTAILU

Tässä luvussa esitellään ja vertaillaan erityyppisiä päätöksenteon tukijärjestelmiä tutkielman 

toimeksiannon mukaisesti. Tutkimuksessa esitellyt ohjelmistot on pyritty valitsemaan niin, 

että ne sopivat kuljetusten suunnitteluun. Tutkimuksessa esiteltävät ohjelmistot on etsitty lä

hinnä internetin hakupalvelimien avulla. Altavista-niminen hakupalvelin (www.altavista.- 

com) on ollut ensisijainen ohjelmistojen etsintäväline. Hakupalvelimeen on syötetty tutki

musongelman eli varustamon taktisen liikennesuunnittelun kannalta olennaisia hakusanoja 
englannin kielellä.

Hakusanat ovat liittyneet seuraaviin tekijöihin:

• Meri (kuljetukset)
• Varustamo
• Meriliikenteen muodot (linja-, hakurahti-ja sopimusliikenne)
• Alukset (bulkki-, kontti-, roroalukset)
• (Kuljetusten)suunnittelu (operatiivinen, taktinen ja strateginen)
• Reitittäminen, aikatauluttaminen, skeduloiminen
• Verkoston ja jakeluketjun suunnittelu
• Tuotannonsuunnittelu
• Kapasiteetinhallinta
• Mallinnus

• Optimointi
• Simulointi
• Heuristiikat

• Päätöksenteon tukijärjestelmät (DSS)

Hakupalvelimien avulla haettiin listassa olevien tekijöiden perusteella viitteitä ohjelmistoista, 

jotka voisivat palvella taktista liikennesuunnittelua. Andersen Consultingin “Overview of 

Logistics 2020 Technology Enablers” (1998) oli hyödyllinen logistiikkaohjelmistojen esitte- 

lyopas. Yleisesti ottaen painetut ohjelmisto-oppaat eivät sisällä niin laajaa ja ajankohtaista 

tietoa kuin mitä internetistä on saatavissa. Erityisesti merikuljetuksiin erikoistuneista ohjel

mistoista oli tietoa käytännössä ainoastaan internetissä. Altavistan kautta löytyi ohjelmis

toihin, logistiikkaan ja kuljetuksiin erikoistuneita hakupalvelimia, jotka auttoivat merikulje

tuksiin suunnattujen ohjelmistojen löytämisessä. Hyödyllisiä kotisivuja olivat muuan muassa 

seuraavat, numerointi on paremmuusjärjestyksessä:

1. Fairplay Publications: http://www.fairplay-publications.co.uk/
• Hakemisto merikuljetuksiin erikoistuneista ohjelmistotaloista

2. Manufacturing Systems Software: 
http://www.manufacturingsystems.com/software/searchdb.cffn
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• Tuotannonohjaamisen ja logistiikan ohjelmistoja
3. Shipping International: http://www.aajs.com/shipint/

• Intemet-lehti
4. Hakupalvelin: TurboGuide: http://software-guide.com/index.html
5. Hakupalvelin: http://kuhub.cc.ukans.edu/~pctrans/software.html

Tutkimuksessa esiteltävät ohjelmistot täyttävät luvussa 4.3.1 mainitut toiminnallisen, talou

dellisen ja teknisen soveltuvuuden kriteerit tutkimuksen tavoitteiden mukaisella tavalla. 

Taloudelliseen soveltuvuuteen kuuluvassa ohjelmiston hintarajassa, 100 000 markkaa, on 

joustettu, jotta tutkielmassa voitaisiin esitellä eri tyyppisiä ja laajuisia ohjelmistoja. 

Koulutuksen merkitys ohjelman oppimisessa kasvaa, kun ohjelman koko ja monimutkaisuus 

kasvaa, joten tämänkin kriteerin kohdalla on joustettu hieman. Laajemmat järjestelmät ovat 

client/server -tyyppisiä hajautettuja tietojärjestelmiä. Toimeksiantajan toivomuksena on ollut 

saada tietoa mahdollisimman useista ohjelmistoista, mikä on ollut kriteereistä poikkeamisen 

perusteena. Kriteereissä joustaminen on mahdollistanut ohjelmistojen ominaisuuksien ja 
hintojen välisten suhteiden tutkimisen.

Tutkittavat ohjelmat keskittyvät logistiikan alueelle. Logistiikka muodostuu hankinta-, tuo

tanto- ja jakelulogistiikasta, jotka yhdessä muodostavat yrityksen logistiikkaprosessin. Yk

sittäisen yrityksen logistiikkatoiminnot ovat osa laajempaa useista yrityksistä muodostuvaa 

jakelu- tai logistiikkaverkostoa, joka rakentuu tuotteiden, palveluiden tai asiakkaiden ympä

rille. Verkoston logistiikkaosuus koostuu tuotteisiin, palveluihin tai asiakkaisiin liittyvistä 

materiaali-, tieto- ja rahavirroista raaka-aine-toimittajalta loppukuluttajalle ja lopulta kierrä

tykseen asti. Kuva 5-1 havainnollistaa tuotannollisen yrityksen logistiikkaa. Tuotantoon 

kuuluvat sekä tuotteet että palvelut.
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Palveluiden- ja 
tavaroidentoimittajat

Tavaran- tai 
palveluntoimitus T Rahaliikenne

Hankintalogistiikka

Toimitus Rahaliikenne

Tuotantologistiikka Jakelulogistiikka
Strateginen suunnittelu Strateginen suunnittelu Strateginen suunnittelu
- Osta tai valmista itse- päätökset - Sijaintipäätökset - Verkostonsuunnittelu
- Toimittajasuhteet - Kapasiteettipäätökset - Kysynnänhallinta

Tieto Tieto
◄------------- ◄-------------

Taktinen suunnittelu Taktinen suunnittelu Taktinen suunnittelu
- Varastotasopäätökset - Tuotannon vuosisuunnittelu - Skedulointi
- T uo tanto varmuus - Kapasiteetin hallinta kysynnän mukaan - Palvelutason hallinta

Materiaali Materiaali
------------ ► ------------ ►

Operatiivinen toiminta Operatiivinen toiminta Operatiivinen toiminta
- Ostotoiminta - Sisäiset kuljetukset - Tilausten-ja
- Kuljetukset - Tuotannonsuunnittelu toimi tustenkäsittely
- Raaka-ainevarastot - Välivarastot - Kuljetukset
- Ostolaskutus - Myyntilaskutus

Kuva 5-1 Logistiikan päätoiminnot ja niihin liittyvät eri suunnittelutasot

Kuvaan merkityt toiminnot ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä pyri olemaan kaiken 

kattavia. Toimintojen sisältö on riippuvainen yrityksen toimialasta ja toimintojen organisoin

nista. Kuva ilmentää prosessiajattelua, joka korostaa toimintojen yhteenkuuluvuutta ja 

toimintojen koordinoinnin merkitystä. Materiaalivirtojen sujuvuus edellyttää moitteetonta 

tiedonvälitystä ja toimintojen yhteistä suunnittelua. Kuva esittää ainoastaan logistiikka- 

toimintoja sekä niihin liittyvää strategista, taktista ja operatiivista suunnittelua. Logistiikka- 

suunnitelmat ovat osa koko yrityksen suunnitelmia ja logistiikkatoimintojen tehtävänä on 

tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tutkimuksessa esiteltävät ohjelmat tukevat logistiikkatoimintoja vaihtelevissa määrin. Tietyt 

ohjelmistot kattavat koko logistiikkaprosessin hankintalogistiikasta jakelulogistiikkaan sekä 

kaikki suunnittelun ja toiminnan tasot. Osa ohjelmistoista on suunniteltu tukemaan ainoas

taan muutamia tai yhtä toimintoa ja mahdollisesti yhtä suunnittelun tasoa toiminnon sisällä. 

Ohjelmistojen laajuus eli katettujen toimintojen ja suunnittelutasojen määrä vaihtelee 

huomattavasti. Ohjelmistojen sisältämien ominaisuuksien määrissä on eroa.
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Tutkimuksen tavoitteena on löytää taktista liikennesuunnittelua avustava ohjelmisto. 

Logistiikkaprosessin osista varustamon liikennesuunnitteluun kuuluu taktisen ja osin 

strategisen tason tuotanto- ja jakelulogistiikan toimintoja. Taktisessa tuotantologistiikassa 

tehdään vuosisuunnittelua strategisella tasolla määriteltyjen sijainti- ja verkostopäätösten 

perusteella. Asiakkaiden tarpeet eli kysyntä on suunnittelun lähtökohtana. Taktisessa 

suunnittelussa pyritään hallitsemaan kapasiteettia eli varustamon aluskantaa niin, että se 

vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita ja Finncarriersin tulokselle asetettuja 

tavoitteita. Osta tai valmista itse -päätös on tuotantoyritykselle strateginen, koska päätös 

vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja toisaalta yrityksen tulevaan tuotantokyvykkyyteen. 

Finncarriersilla taktinen liikennesuunnittelu (Fleet-osasto) vastaa yhdessä strategisen tason 

kanssa oman ja vieraan aluskapasiteetin määristä. Jakelulogistiikan piiriin kuuluvat verkoston 

reitittäminen ja aikatauluttaminen sekä tähän liittyvät optimoinnit. Liikennesuunnittelun 

kapasiteetti-ja aikataulupäätökset vaikuttavat merkittävästi palvelutasoon.

Finncarriers ei tarvitse taktisen suunnittelun ohjelmistoonsa kuin tavoitteiden mukaiset 

ominaisuudet. Yrityksellä on toimivat operatiiviset järjestelmät tilaustenkäsittelyyn, 

laskutukseen, operatiiviseen matkojen hallintaan yms., joten koko logistiikkaketjun kattava 

ohjelmisto on helposti liian mittava ja kallis taktisen suunnittelun tarpeisiin. On kuitenkin 

huomioitava, että laajoissa ohjelmissa on myös taktista suunnittelua tukevia toimintoja. 

Niiden saatavuus ilman koko ohjelmiston hankkimista voi olla ongelmallista. Olennaista 

ohjelmistoissa on se, kuinka ohjelmisto soveltuu juuri merikuljetusympäristöön.

Toimialasidonnaisuus kuvaa ohjelman sidonnaisuutta tiettyyn tai tiettyihin toimialoihin. 

Toimialat jakaantuvat toimialan sisällä osiin, joilla voi olla myös erityisvaatimuksia ohjelman 

ominaisuuksien suhteen. Merikuljetukset jakaantuvat esimerkiksi eri liikennetyyppeihin. 

Toimialasidonnainen ohjelmisto on suunniltu juuri tietyn toimialan erityispiirteiden ja 

tarpeiden mukaan. Itse kehitetyt ohjelmistot ovat yrityskohtaisia ja siten myös toimiala- 

sidonnaisia. Useat valmisohjelmat tukevat logistiikkatoimintoja yrityksen toimialasta riippu

matta. Tämä on luonnollista, koska hyvin erityisiin ja harvinaisiin tarpeisiin ei liene kannatta

vaa kehittää valmisohjelmistoja, koska markkinat ovat niin pienet. Erittäin toimiala-ja yritys

kohtaiset tarpeet täytetään siten useimmiten räätälöidyillä valmisohjelmistoilla tai yrityksen 

itse kehittämillä ohjelmistoilla.
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Taktinen suunnittelu, kuten esimerkiksi reitittäminen, on sinänsä samankaltaista yrityksen 

toimialasta riippumatta. Ohjelmiston näkökulma suunnitteluun on kuitenkin ratkaiseva. 

Näkökulma voi olla kuljetuspalveluita tarvitsevan eli asiakkaan tai kuljetuspalveluita tarjoa

van eli esimerkiksi Finncarriersin näkökulma. Finncarriers vastaa asiakasyrityksen kuljetus

tarpeista vain merikuljetusten osalta. Siten asiakasyrityksen verkostonsuunnittelussa ja 

reitittämisesssä merikuljetus on yksi vaihtoehto muiden kuljetusmuotojen, kuten maantie- tai 

lentokuljetusten rinnalla. Asiakkaalle merireitti on osa toimitusketjua.

Asiakas pyrkii optimoimaan koko toimitusketjunsa, johon voi kuulua useita kuljetusreittejä, - 

muotoja, varastoja, tuotantolaitoksia ja toimittajia. Asiakasyritykselle sopivan ohjelman tulee 

tukea kaikkia logistiikkatoimintoja, kun taas kuljetusyritys ei tarvitse näistä toiminnoista kuin 

jakelu- ja osin tuotantologistiikan toimintoja. Kuljetuspalvelun tuottajan liiketoiminta on 

kuljettamista ja sen verkosto koostuu merireiteistä. Kuljetusyritys haluaa optimoida oman 

verkostonsa reitittämisen niin, että se palvelee asiakkaita ja omia tulostavoitteita. Kuljetus

yrityksen optimointiongelma ja vastuualue on osa asiakkaan toimitusketjua: kuljetusyrityksen 

suunnitteluohjelman ei siksi tarvitse olla niin laaja kuin asiakkaan.

Esiteltävät ohjelmistot ovat luokiteltavissa edellä mainittujen tekijöiden mukaan:

• Ohjelmiston toimialasidonnaisuus: merikuljetussidonnainen vs. yleisesti 
logistiikkaa tukeva ohjelmisto ilman varustamoalalle ominaisia erikoistoimintoja 
ja tietomäärittelyitä

• Ohjelmiston pääasiallinen käyttötarkoitus: mitä toimintoja ohjelmisto tukee 
lähinnä logistiikan alueella

• Suunnittelu- ja päätöksentekotaso(t), jo(i)lle ohjelmisto on ensisijaisesti tarkoitettu
• Ohjelmiston kyvykkyyksien, kuten suunnittelutyökalujen, tietokantatoimintojen, 

käyttöliittymän ja tulosten esitystapojen hienostuneisuus ja laajuus

Tutkimuksessa esiteltävät ohjelmistot on seuraavassa lueteltu ja jaoteltu viiteen luokkaan, 

kuvat 5-2 ja 5-3 havainnollistavat ohjelmien luokittelun perusteluita. Finncarriersin nykyistä 

suunnittelutyökalua, Exceliä, ei ole esitetty kuvissa, koska sillä voidaan tehdä toimialasta 

riippumatta yksinkertaisia tai monimutkaisia malleja. Sen asettaminen matriisiin ei olisi yhtä 

yksiselitteistä kuin muiden ohjelmistojen. Kaikkien ohjelmistojen valmistajien ja/tai edus
tajien yhteystiedot löytyvät LIITTEESTÄ 5.
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Koko logistiikkaprosessin ja kaikkien suunnittelutasojen kattavuus, ei 
toimialasidonnainen:

• CAPS
• i2 Technologies, InterTrans: Rhythm (i2)
• Manugistics

Taktisen ja operatiivisen suunnittelun ja toiminnan kattavuus, 
merikuljetussidonnainen:

• CAPS: VesselPro
• Dataloy
• Shipping Commercial Software (SCS): Chartereale
• Veson

Osittainen operatiivisten logistiikkatoimintojen kattavuus, 
merikuljetussidonnainen:

• Marine Management System (MMS): Fleet Manager Enterprise
• Mariner Systems Incorporated (MSI)

Simulointiohjelma logististen toimintojen tutkimiseen, ei toimialasidonnainen:
• ImagineThat: Extend/Simulation Dynamics (SDI)

Nykyinen suunnittelutyökalu: Microsoft Excel -taulukkolaskenta

Ohjelman laajuus

Laaja
f Manugistics >

CAPS i2

VesselPro.

Dataloy
Veson

MMS/Fleet
Manager
Enterprise,

Suppea

Toimialasidonnaisuus
Suuri pieni

Kuva 5-2 Ohjelmistojen luokittelu niiden laajuuden sekä 
toimialasidonnaisuuden mukaan
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Päätöksen teko taso/ 
epävarmuus

Strateginen taso/ 
epävarmuus korkea

Manu- yCAPS 
gistics¡>y esselPr«

Taktinen taso

f Veson
Operatiivinen taso/
epävarmuus
alhainen

Fleet
Manager
Enterprise

Sovellettavuus
Suora Epäsuora

Kuva 5-3 Ohjelmistojen luokittelu niiden päätöksentekotasoille sopivuuden ja niiden 
suoran sovellettavuuden perusteella. CAPS, Manugistics ja i2 ovat erillisiä 
ohjelmistoja, jotka ovat samankaltaisia, joten ne on kuvattu saman ellipsin 
alle. (Katso myös kuva 2-1).

Esiteltävät ohjelmistot on tutkittu esitteiden, kotisivujen ja haastatteluiden avulla. Kaikkia 

valmistajia on haastateltu vapaamuotoisesti joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähkö

postitse. Esiteltävistä ohjelmistoista seuraavat on testattu joko varsinaista ohjelmaa tai demo

versiota käyttämällä:

• CAPS
• CAPS VesselPro
• Dataloy
• Shipping Commercial Software: Chartereale
• Extend & Simulation Dynamics
• MMI Pricing Manager

Muita ohjelmia ei ole voitu testata, koska valmistajat eivät ole voineet antaa tutkimuksen 

käyttöön varsinaista ohjelmistoa tai demoversiota. Näiden ohjelmistojen suhteen on luotettu 

testattuja ohjelmistoja enemmän valmistajien ja edustajien haastatteluihin. Olennaisinta on, 

että tutkimuksen perusteella parhaiten taktisen liikennesuunnittelun tavoitteita vastaavat 

ohjelmat on testattu varsinaista ohjelmaa käyttämällä. Nämä parhaiksi katsotut ohjelmistot 

ovat SCS Chartercalc ja CAPS VesselPro.
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Testatut ohjelmistot on käyty läpi Finncarriersin edustajien, tutkimus- ja kehittämispäällikkö 

Krookin ja projektipäällikkö Tapanisen kanssa. F-Shipsin liikennepäällikkö Mattila on 

avustanut SCS:n raporttien tutkimisessa. CAPSin VesselProta on testattu yhdessä ohjelmiston 

Suomen edustajan Mika Lindholmin kanssa. Mika Lindholm vastaa Fidaco Consultingissa 
CAPSin tuotteista.

Testatuista ohjelmistoista on selvitetty niiden sopivuus ohjelmistoille asetettuihin tavoitteisiin 
nähden:

• Suunnitteluun vaadittavien tietojen joustava ja monipuolinen hallinta
• Vaihtoehtoisten suunnitelmien laatimisen helpottaminen
• Päätöksenteon tukeminen erilaisilla analysointi- ja esittämistyökaluilla

Sopivuutta on tutkittu selvittämällä, kuinka ohjelmistojen kyvykkyydet mahdollistavat 

ohjelmistoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen (kuva 4-2). SCS on testattu muita perus

teellisemmin, koska jo testauksen alkuvaiheessa osoittautui, että SCS on taloudellisen sovel

tuvuuden rajana olevan 100 000 markan alla olevista ohjelmistoista kehittynein ja taktiselle 

tasolle soveliain. SCS:n testauksessa on käytetty F-Shipsin Baltian liikennettä esimerkin
omaisena suunnittelukohteena.

5.1 Jakeluketjunhallintaohjelmistot

CAPS, Manugistics ja i2:n Rhythm ovat kaikki jakeluketjunhallintaohjelmistoja. Ohjelmat 

kattavat kaikki päätöksenteon-ja toiminnan tasot sekä kaikki logistiikkaprosessin toiminnot. 

Ohjelmistojen näkökulma logistiikkaan on tuotanto- eli kuljetusyrityksen asiakkaan. Ohjel

mistojen tarkoituksena on auttaa yritystä optimoimaan koko logistiikkaprosessinsa ja 

tavoitteellisesti useiden yritysten logistiikkaketju. Järjestelmät pyrkivät olemaan erittäin 

asiakasohjautuneita. Ohjelmistot hyödyntävät tehokkaasti prosessiajattelua: toimintoja suun

nitellaan integroidusti ja tiedot ovat kaikkien osapuolten käytettävissä viiveettömästi. 

Tuotantoyritys voi kehittää ohjelmistojen avulla tiedonhallintaansa ja tiedonkulkuaan 

yrityksen sisäisten toimipisteiden ja toimintojen sekä toimittajien että asiakkaiden kanssa. 

Ohjelmistot ovat DSS-teorian kannalta sekä institutionaalisia että ad hoc-tyyppisiä, koska ne 

tukevat sekä operatiivisia toimintoja että korkeamman tason suunnittelua.

Strategisen suunnittelun apuvälineillä laaditaan optimaaliset ja koko yrityksen yhteistä 

tavoitetta tukevat integroidut hankinta-, tuotanto- ja jakelulogistiikkastrategiat. Ohjel
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mistoihin liittyy kattavia kysynnänhallinta ja -ennustejäijestelmiä, joiden pohjalta laaditaan 

tuotannon vuosisuunitelma. Ylemmän tason suunnitelmien pohjalta laaditaan alemman tason 

toimintasuunnitelmat. Ohjelmat optimoivat koko logistiikkaprosessia samanaikaisesti ja ne 

pyrkivät huomioimaan kaikki reaalimaailman rajoitteet optimoinnissa. Ohjelmistot käyttävät 

lineaarista ja sekalukuoptimointia sekä myös erilaisia heuristiikkoja ratkaisuissaan.

Taktisen tason apuvälineillä ohjataan yrityksen resurssien käyttöä mahdollisimman tehok

kaasti ja asiakaslähtöisesti strategisella tasolla määriteltyjen mahdollisuuksien puitteissa. 

Taktisen tason päätökset ohjaavat suoraan operatiivista toimintaa. Operatiivisiin toimintoihin 

liittyy koko logistiikkaprosessin laajuudelta tehtäviä, kuten lastaus- ja reitittämissuunnitel- 

mien automaattista laadintaa, varastojen täydennyssuunnitelmia, tilaustenkäsittelyä, laskutus

ta ja toimitusten seurantaa.

Ohjelmistot ovat toimialariippumattomia. Ohjelmistojen liikennesuunnittelumoduulien tar

koituksena on optimoida asiakastoimitukset ja raaka-ainetoimitukset yritykseen sekä yrityk

sen sisäiset kuljetukset. Ohjelmat avustavat muun muassa lastien yhdistämisessä, kuljetus

muodon valinnassa ja reitittämisessä. Merikuljetus on yksi vaihtoehto muiden joukossa. 

Olennaista kuljetuspalveluita ostavan asiakkaan kannalta on kuljetuksen luotettavuus, hinta ja 

aikataulu. Ohjelma ei pyri optimoimaan kuljettajan toimintaa, vaan vertaa vaihtoehtoisten 

kuljetusyritysten- ja muotojen toimintaa. Ohjelmistot tukevat päätöksentekoa erityisesti 

strategisella ja taktisella tasolla. Ohjelmistovalmistajat tavoittelevat melko automaattisia 

operatiivisia toimintoja, joten ohjelmiston ratkaisut ovat operatiivisella tasolla suoraan 

sovellettavissa päivittäisiin toimintoihin.

Logistiikkayritykset voivat optimoida omaa toimintaansa jakeluverkonhallintaohjelmilla. Ky

seisten ohjelmien käytön mielekkyys kasvaa, kun toiminta on erittäin kansainvälistä, hajautu

nutta ja kuljetusvolyymit ovat mittavia. Jotta logistiikkayritys hyötyisi ohjelmistoista, tulisi 

sen vastata mieluiten useammasta kuin yhdestä logistisesta toiminnosta. CAPS, i2 ja 

Manugistics tehostavat erityisesti logistiikkayrityksiä, jotka vastaavat useista eri kuljetus

muodoista, varastointipalveluista ja lisäarvopalveluista, kuten pakkaamisesta. Maantie

kuljetukset hallitsevat ohjelmien kuljetuspuolta. Ohjelmat sopivat erityisesti tuotanto- 

yrityksille, joiden kuljetusvolyymit ja -tiheydet ovat erittäin suuria. Merikuljetuksille 

ominaisia kustannustekijöitä ei ole valmiina eikä myöskään laivoihin liittyviä tekijöitä.
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Ohjelmien räätälöitävyys on kuitenkin joustavaa ja esimerkiksi CAPS:ssä käyttöliittymän 

termejä ja ohjelman käyttämiä laskentakaavoja voidaan helposti muokata yrityksen tarpeiden 

mukaisiksi. Ohjelmistot käyttävät erillisiä tietokantaohjelmistoja, joten tietojen päivitettävyys 
on vaivatonta.

Tutkielmassa käsiteltävään varustamon taktiseen liikennesuunnitteluun verkostonhallinta- 

ohjelmistot ovat Finncarriersin nykyisessä tilanteessa liian laajoja. Finncarriers vastaa meri

kuljetuksista, mutta sillä ei ole mahdollisuuksia asiakkaidensa kuljetusten laajempaan 

hallintaan. Kansainväliset suuret valtamerivarustamot pyrkivät kuitenkin ottamaan vastuul

leen yhä suuremman osan asiakkaidensa kuljetusten suunnittelusta ja operatiivisesta hallin

nasta (Krook, 1999). Jos varustamolla on mahdollisuus asiakkaidensa jakeluverkostojen 

kattavampaan ohjaamiseen, varustamolla on myös suurempi vapaus verkoston optimoimi

seen. Valtamerivarustamoiden tavoitteena on tarjota asiakkaan kuljetustarpeet parhaiten 

huomioiva pakettiratkaisu, jossa varustamo ostaa merikuljetuksia täydentävät juna-, lento- ja 

maantiekuljetukset alihankintana. Nykyisessä tilanteessa, kun eri yritykset optimoivat melko 

itsenäisesti verkostonsa ja niiden reitittämisen, kokonaisuus ei välttämättä ole paras 

mahdollinen. CAPSin, Manugisticsin ja i2:n Rhythmin vaikutus kustannussäästöihin ja 

asiakaspalvelun parantumiseen on merkittävin, kun tiettyyn verkostoon tai ketjuun kuuluvat 

yritykset suunnittelevat ja optimoivat toimintansa yhdessä.

Finncarriersin taktisen liikennesuunnittelun tarpeet ovat paljon suppeammat kuin 

monikansallisen konsernin logistiikkatuen tarpeet. Ohjelmistojen käyttöönottaminen vaatisi 

asiakkaiden kanssa käytäviä neuvotteluita Finncarriersin vastuun lisäämisestä asiakkaiden 

kuljetustoiminnassa. Ohjelmat mahdollistavat hyvinkin läpinäkyvän yhteistoiminnan eri 

yritysten välillä. Kun toimintaympäristö muuttuu yritysten verkottomista suosivaksi, 

jakeluverkostojen hallintaan suunnitellut järjestelmät tulevat ajankohtaisiksi. Ohjelmistojen 

käyttöönotto vaikuttaa yritysten välisiin suhteisiin, joten käyttöönottopäätös on strateginen. 

Taktinen taso on erittäin tärkeässä asemassa ohjelmistoista saatavan edun lähteenä.

CAPS, Manugistics ja i2 Rhythm ovat laajassa käytössä pääasiassa kansainvälisissä 

tuotantoyrityksissä. CAPSin asiakkaita ovat esimerkiksi American Presidents Line, Andersen 

Consulting, Coca-Cola, Chevron Chemical, Chrysler Corporation, Exel Logistics, Ford 

Motor Company, General Electric Company, Georgia-Pacific, Pepsi-Cola, United States
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Postal Service, TNT Logistics ja Wal*Mart Stores. Baan omistaa CAPSinja CAPSin tuotteet 

ovat osa Baariin toiminnanohjaus- ja jakeluketjunhallintajärjestelmiä. CAPS on myös SAP- 

yhteensopiva. Manugisticsin käyttäjiä ovat esimerkiksi Andersen Consulting, BMW, Exxon, 

Fritolay, Georgia-Pacific, Hewlett Packard Asia Pacific, Johnson & Johnson Consumer 

Europe, McDonald’s, Nestlé, Nike, Nokia, Philips Consumer Electronics ja Unilever. 

Manugistics tekee yhteistyötä lukuisten ohjelmistotuottajien, kuten toiminnanohjausjärjestel- 

mävalmistajien В äänin, Oraclen ja SAPin kanssa. 12 :n Rhythmin asiakkaita ovat esimerkiksi 

3M, Bethlehem Steel, British Steel, Ciba-Geneva Pharmaceutical, Coca-Cola, Compaq 

Computer Corporation, E & J Gallo Winery, Ford Motor Company, General Motors, IBM, 

Motorola, Novartis ja Sony Electronics/Musics Entertainment.

Valmistajat myyvät mieluiten kokonaispaketteja, joissa on kaikki logistiikkatoimintoja ja 

päätöksentekotasoja tukevat toiminnot. Myös ohjelmistojen osia, kuten kuljetustenhallinta- 

moduuleja, myydään erikseen. Osista saatava hyöty ei luonnollisesti ole yhtä hyvä kuin koko

naisjärjestelmistä, joissa toimintoja koordinoidaan optimaalisesti koko yrityksen eikä yhden 

toiminnon kannalta. Yhteydenotot toimittajiin antoivat sen kuvan, että valmistajat eivät 

mielellään myy osia, koska järjestelmien markkinat kasvavat niin nopeasti, että osien käyt

töönottoon ei välttämättä riitä resursseja. Luonnollisesti asiakaskohtaiset hankkeet ovat neu

vottelu- eli hintakysymyksiä. Paketit maksavat huomattavasti enemmän kuin Finncarriersin 

viitteellinen 100 000 markan raja.

5.2 Merikuljetusympäristöön suunnitellut ohjelmistot

Merikuljetuksiin suunniteltuja ohjelmistoja löytyi tähän tutkimukseen kolmentyyppisiä: 

suunnittelu-, hinnoittelu- ja tonnistonhallintaohjelmistoja. Suunnitteluohjelmat tukevat 

vaihtelevissa määrin eri päätöksentekotasoja. Hinnoitteluohj elmat on kehitelty 

kansainvälisten varustamoiden tarpeisiin, joilla on toimipisteitä useissa paikoissa. 

Yhteispurj ehdusliikenne asettaa hinnoittelulle omia vaatimuksiaan, koska hinnoittelusta pää

tetään yhteispurjehdukseen osallistuvien varustamojen kesken. Tonnistonhallintaohjelmat 

tukevat muun muassa laivojen henkilöstönhallintaa, kunnossapitoa ja yhteydenpitoa 
laivoihin.
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Tonnis tonhallinta- ja hinnoitteluohjelmistot

Finnlines konsernissa FG-Shipping Oy vastaa tiettyjen varustamon omistamien ja aikarahdat- 

tujen alusten hallinnasta, kuten miehittämisestä, huolloista ja varaosien hankinnasta. Alusten- 

hallinta ei ole Finncarriersin taktisen liikennesuunnittelun vastuulla, joten alusten hallintaan 

tarkoitetut ohjelmat eivät tue taktisen suunnittelun ohjelmistoille asetettujen tavoitteiden saa

vuttamista. Liikennesuunnittelun on luonnollisesti tiedettävä alusten kunnossapidon aiheutta

mat vaatimukset aikataulujen laadinnalle. FG-Shipping ja liikenteensuunnittelijoiden välille 

ei kuitenkaan tarvita kokonaista ohjelmistoa.

Mikäli FG-Shippingillä on tarvetta kattavaan laivojen hallinnan tukeen, Marine Management 
Systemsin (MMS) Fleet Manager Enterprise on yksi potentiaalinen vaihtoehto. MMS:n ohjelman 
alusten seurantamoduulista saattaisi olla hyötyä operatiiviseen liikennöintiin, koska 
FleetWATCH-moduulilla voidaan seurata suoraan elektronisesti laivojen lokikirjojen tietoja, 
kuten sijainteja, säätietoja, polttoaineen, veden ja yms. kulutusta. Nopeus- ja 
polttoaineraportoinnista saadaan alusten tiedot suorituskyky analyyseihin. Ohjelmassa on yli 50 
valmista raporttipohjaa, jotka käyttävät alan standardimuotoa: Chrystal Reports Professional. 
Ohjelmiston internet- ja sähköpostivalmiudet tehostavat yhteydenpitoa laivoihin ja varustamon 
muihin toimipisteisiin. Ohjelmisto on siten operatiivinen ja Finnlinesin tonnistosta vastaavalle 
FG-Shippingille sopiva. Taktista suunnittelua ohjelmisto ei tue kuin välillisesti edellä mainittujen 
raporttien avulla, koska ohjelmassa ei ole varsinaisia analysointi- tai mallinnustyökaluja.

Hinnoitteluohjelmat käyvät kuljetusyrityksille sekä niiden asiakkaille. Esimerkkinä hinnoitte- 

luohjelmasta tutkimuksessa on Mariner Systems, Inc.:in (MSI) valmistama Multi-Platform- 

jäijestelmä ja sen pääosana oleva Pricing Manager (PM). Ohjelmisto on kehitetty kansain

välisen kaupan ja kuljetusten hinnoittelutarpeisiin. Finncarriersin taktiseen liikenne

suunnitteluun ohjelmisto ei tarjoa työkaluja.

PM:n hintatietokantoihin voidaan syöttää yrityksen rahtihinnat ja halutessa saada automaattisesti 
markkinatietoa MSI: in intemetpalvelimesta, jolloin julkisen markkinatiedon, kuten 
hintaindeksien, hankkiminen ja käyttäminen oman päätöksenteontukena helpottuu. MSI tarjoaa 
maailmanlaajuiset aikataulutiedot linjaliikenteestä, joita asiakas tai kuljettaja voi hyödyntää 
suunnitellessaan jatkoyhteyttä tietylle toimitukselle. Yhteispurjehdukseen osallistuvien 
varustamojen tietokannat voidaan yhdistää MSI:n palveluiden kautta, jolloin hintatiedot voidaan 
muuttaa yhteispurjehduksen managerin toimesta reaaliaikaisesti. Kun ohjelmistoon syötetään 
varustamon kustannustietoa ja hinnoitteluperiaatteita, ohjelmisto auttaa minimi-, keskimääräis- ja 
maksimihmtojen laskennassa. Asiakkaille tehtävien tarjouksien käsittelyn helpottuminen on 
ohjelman toiminnallisena tavoitteena.

Merikuljetuksiin suunnatut päätöksenteon tukijärjestelmät

Merikuljetusten suunnittelua tukevat päätöksenteon tukijärjestelmät ovat huomattavasti sup

peampia kyvykkyyksiltään ja laajuudeltaan kuin jakeluketjunhallintaohjelmistot. Tutkiel

massa esiteltävät varustamoalan suunnitteluohjelmistot ovat CAPS VesselPro, Dataloy, 

Shipping Commercial Softwaren (SCS) Chartereale sekä Veson. Ohjelmat tukevat vaihtele
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vasti varustamon tuotanto- ja jakelulogistiikan suunnittelua ja osin operatiivista toimintaa. 

Analysointi- ja mallinnusominaisuudet ovat CAPSin VesselProta ja SCS:ää lukuunottamatta 

melko rajoittuneita. VesselPron juuret ovat CAPSin jakeluketjunhallintaohjelmiston Route- 

Pro-reitittämismoduulissa, minkä vuoksi VesselPro ei ole niin merikuljetusympäristöön 

sovitettu kuin muut ohjelmistot. Ohjelmien päämarkkina-alue varustamoalan sisällä on 

lähinnä hakurahti- ja sopimusliikenne ja bulkkiliikenne. Jotta ohjelmat tukisivat täysi

painoisesti linjaliikennettä ja ro-ro-kuljetuksia, niitä on räätälöitävä.

Bulkki- ja hakurahtiliikenteen keskeisyys ohjelmistoissa johtunee siitä, että bulkkiliikenteen 

osuus maailman merikuljetuksista on huomattavasti suurempi kuin linjaliikenteen ja ro-ro- 

aluksilla tapahtuvien kuljetusten. Ohjelmistot on pitkälti kehitetty raaka(öljyn), hiilen, puun, 

viljan ja muiden bulkkituotteiden kuljetusten suunnitteluun hakurahtipohjaisesti. Hakurahti- 

liikenteessä vuosisuunnittelun osuus on pienempi kuin linjaliikenteessä, koska aikatauluja ei 

laadita. Alustonniston vaatimukset ovat myös usein vaatimattomammat kuin linjaliikenteessä, 

siten aluskapasiteetti on muunneltavissa lyhyemmässä ajassa kuin linjaliikenteen aluskanta. 

Markkinatonnistosta, jota on saatavilla eniten bulkkikuljetuksiin, on usein ylikapasiteettia. 

Hakurahtivarustamonkin tulee sovittaa aluskapasiteettinsa kysyntään, mutta siitä huolimatta 

ohjelmat eivät CAPSin VesselProta lukuunottamatta tue kovinkaan hyvin kapasiteetin- 
hallintaa.

Kapasiteetin- ja kysynnänhallintaminaisuuksien olemattomuus johtunee osittain markkina- 

kapasiteetin suuresta osuudesta suhteessa varustamojen omiin aluksiin. Kapasiteettipäätökset 

ovat sinänsä melko strategisia, koska kapasiteetin lisääminen on suuri investointi, joka sitoo 

pitkäksi aikaa merkittävästi pääomia. VesselProta lukuunottamatta ohjelmistot eivät tue 

strategisen tason päätöksentekoa, kuten verkostonsuunnittelua. Tällöin on ajateltavissa, että 

myös kapasiteetinhallinta on jätetty pois strategiseen tasoon kuuluvana ongelmana. CAPSia 

lukuunottamatta merikuljetusohjelmistojen valmistajat ovat hyvin pieniä, joten niiden 

voimavarat eivät ole ilmeisestikään riittäneet laajempien analysointimenetelmien 

kehittämiseen. VesselProta ja osin SCS:ää lukuunottamatta ohjelmistoilla ei voida optimoida, 

vaan ne perustuvat vaihtoehtoisten matkojen aikojen- ja kustannusten läpilaskemiseen. 

CAPSin ja SCS:n edustajat ovat ilmoittaneet halukkuutensa tuotteidensa räätälöintiin, joten 

kapasiteetinhallinnan ominaisuuksia on mahdollisuus varmastikin parannella.
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Esiteltävistä ohjelmistoista SCS ja CAPSin VesselPro omaavat kehittyneimmät 

liikennesuunnittelua tukevat työkalut. Dataloyn toimivuudessa ilmeni testauksessa tiettyjä 

ongelmia, ja Vesonin toiminnot ovat Finncarriersin tarpeisiin aivan liian suppeat. Ohjelmat 

esitellään yksitellen myöhemmin tässä luvussa. SCS ja Dataloy laskevat käyttäjän haluamien 

reitti-ja alusvaihtoehtojen tulokset eli ne käyttävät läpilaskentaa. VesselProssa on kehitty

neimmät heuristiikat ja optimointimenetelmät, myös SCS:ssä on tiettyjä optimointi- 

mahdollisuuksia. Veson perustuu varastomalleihin, joita voidaan ajatella heuristiikkoina. 

Vesonin menetelmät ovat kuitenkin erittäin yksinkertaisia. Ohjelmistot tukevat yleisesti 

ottaen parhaiten seuraavia toimintoja:

• Tiedonhallinta: liikennesuunnitteluun tarvittavien tietojen joustava ja nopea 
käytettävyys: relevantti tieto yhdessä tietokannassa ja hyödynnettävissä 
useisiin tarkoituksiin

• Alusten kannattavuuden laskeminen eri reiteillä ja erilaisilla lasteilla: 
aluksille soveliaimpien reittien valinta

• Vaihtoehtoisten reittikuvioiden kannattavuuden arvioiminen eri laivoilla: 
reittien kannattavuuden ja palvelutason maksimoiminen oikeilla 
alusvalinnoilla

• Uusien alustyyppien vertaaminen nykyiseen tonnistoon: alusten investointi- 
ja aikarahtaamispäätösten analysoiminen

• Aikataulujen laadinnan helpottaminen kattavien etäisyystaulukoiden, alus- 
ja satamatiedostojen, kuten alusten nopeudet, satamien purkaus-ja 
lastaustehokkuudet yms. avulla

• Break-even-pisteeseen vaadittavan rahtihinnan tai vaihtoehtoisesti 
lastimäärän automaattinen laskeminen: tarjousten tekemisen ja hinnoittelun 
helpottuminen

• Vaihtoehtoisten laivojen käyttömahdollisuuksien ja kuljetuspyyntöjen 
vertaaminen toisiinsa ja laivan T/C:hen: nopeiden ja kannattavien päätösten 
tekemisen yksinkertaistuminen erityisesti hakurahtiliikenteessä

• Polttoainetäydennysten optimoiminen SCS:ssä
• Operatiivinen matkanhallinta CAPSin VesselProssa: liikenteen 

automaattinen reitittäminen kuljetustilauskannan mukaan; 
vaatimattomammin myös SCS:ssä operatiivisen toiminnan apuvälineitä

Dataloy

Dataloy on norjalaisen Erik W. Loyn kehittämä ilmaisohjelma, joka on saatavilla internetistä 

osoitteesta http://www.dataloy.no. Ohjelma auttaa matkanlaskennassa eli se laskee halutun 

reitin tuloksen sille allokoidun laivan ja lastin perusteella. Käyttöliittymä ja tietomääritteet 

ovat varustamoalalle sopivia. Ohjelma toimii tietokantaohjelmisto Corel Paradoxin alai

suudessa. Dataloyn käyttömukavuus ja -varmuus ei ollut testauksen perusteella kehuttava. 

Dataloyn virheensietokyky on alhainen, koska virheellinen tiedonsyöttäminen lukitsee
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helposti koko ohjelman, jolloin sitä ei voi enää käyttää. Dataloyssa lasketaan yksitellen 

halututtujen reitti- ja alusyhdistelmien tulokset. Ohjelmalla ei voi suorittaa automaattisia 

vertailuita eri alusten tai reittien kannattavuuden välillä tai break-even-pisteen saavuttami

seksi vaadittujen hintojen tai määrien välillä.

Dataloy käyttää BP.n etäisyystaulukoita, jotka ovat merikuljetusalalla yleisesti hyväksytyt. 

Reittien laatiminen on SCS:ään verrattuna sekavampaa. Tämä johtuu alus-, lasti- ja satama- 

tietokantojen käsittelyn kankeudesta. Ohjelma ei tue intuitiivista ohjelman oppimista ja pää

töksentekoa. Dataloyssa on elektroninen käyttöohje, joka on suhteellisen suppea. Ohjelmisto 

on suunnattu lähinnä bulkkiliikenteeseen. Kokonaisuutena Dataloy antaa puutteellisen kuvan 

itsestään huolimatta siitä, että ohjelma on selkeästi kehitetty merikuljetusten tarpeisiin. 

Ohjelman maksuttomuus on luonnollisesti etu, mutta sekin on toisaalta saattanut vaikuttaa 

ohjelman keskeneräisyyteen. Ohjelma ei ole suositeltava vaihtoehto, koska se ei toimi riittä

vän luotettavasti, eivätkä ohjelman tiedonhallinta-, esittämis-, toiminto(analysointi)- 

kyvykkyydet riitä DSSille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Veson

Veson on amerikkalaisen Veson Softwaren tuotantoa. Veson Softwaren toimipaikka on New 

Yorkissa. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja on Michael Veson. Yrityksen kotisivut 

löytyvät internetistä osoitteesta: http://www.veson.com. Ohjelman kohdeyrityksiä ovat 

bulkkitavaraa kuljettavat varustamot ja erityisesti tuotannolliset yritykset, jotka kuljettavat 

itse raaka-aineensa. Veson yhdistää laivojen reitittämisen ja aikatauluttamisen varastojen 

hallintaan. Ohjelma ei sovellu linjaliikenteen aikatauluttamiseen, koska linjaliikenteessä on 

useita lasti tyyppejä ja asiakkaita ei voida ajatella varastoina. Vesonissa laiva lastataan täyteen 

jotain tiettyä tuotetta, ja lasti kuljetetaan sitä tarvitsevaan varastoon varastolaskelmien 

perusteella. Veson tukee hakurahtivarustamon liikennesuunnittelua, jonka asiakkaita voidaan 

käsitellä “varastoina”. Ohjelman näkökulma kuljetuksiin on melko operatiivinen, joten vuosi- 

suunnitteluun Veson ei sovellu. Vesonilla voidaan laskea tulevien suunnittelujaksojen 

tuloksia suoritettavien matkojen perusteella.

Ohjelman tarkoituksena on luoda varastojen tyhjennysnopeuksien perusteella aikataulut 

laivoille. Vesonin käyttämän menetelmän mukaan tuotantolaitokset, kuten öljynjalostamot, 

kuluttavat tietyllä vakionopeudella varastoja. Varastoilla on tietyt maksimikapasiteetit ja
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varastojen täydentäminen riippuu aluksien, kuten öljy tankkerien, tyhjennysnopeuksista. 

Ohjelma huomioi varastojen ja raaka-ainelähteiden, kuten öljykenttien, väliset etäisyydet ja 

aikatauluttaa alukset min, että varastot varastot täydennetään halutulla hetkellä. Veson 

näyttää laivojen aikataulut graafisesti ajan suhteen, mikä on selkeää. Aikataulun muutokset 

voidaan tehdä suoraan graafisessa näyttötilassa, jolloin muutokset vaikuttavat varasto- 

raportteihin. Varastoraportit ennustavat tulevia varastotasoja raaka-aineen kulutuksen neljän 

viikon liukuvan keskiarvon ja täydennysaikataulujen perusteella. Todelliset toteutuneet 

varastotiedot päivitetään viikoittain ohjelmaan.

Finncamersm pientonnisto ja F-Ships liikennöivät myös hakurahtityyppisesti, mutta haastat

teluiden perusteella ohjelmisto ei sopeudu Finncarriersin toimintaympäristöön. F-Shipsin 

liikennepäällikkö Mattilan (1999) mukaan asiakkaiden kuljetustarpeet eivät ole suunnitelta

vissa varastomallien avulla. Asiakkaat tarvitsevat kuljetuksia säännöllisesti, mutta eivät kui

tenkaan min, että Finncarriers voisi hakea satamasta tavaraa halutessaan. Raaka-aine tuodaan 

satamaan osin tarpeen mukaan, eikä suuria varastoja pidetä satamissa. Asiakkaalle ei toimi

teta raaka-ainetta ellei sitä tarvita, minkä vuoksi Vesonin säännöllisellä nopeudella tapahtu

van varastojen täydennyksen ja kulutuksen malli ei sovi Finncarriersille. Mikäli raaka-ainetta 

olisi haettavissa jatkuvasti ja ilman asiakkaiden tarpeiden kuuntelemista, Veson voisi toimia. 

Veson on suunnattu yrityksille, joilla on oma satama ja sen yhteydessä oleva varasto, jolloin 

seka tuotannon- että kulj etustensuunnittelu ovat saman yrityksen vastuulla. Julkiset satamat 

eivät sovi Vesonin oletuksiin, koska useat laivat käyttävät julkisia satamia, jolloin laituripaik
kaa voi joutua odottamaan.

Vesonin matkalaskentamoduulin (kustannuslaskenta) hinta ilmoitetaan ainoastaan tarjous

pyyntöä vastaan, aikataulutusmoduulin (skedulointi) hinta vaihtelee sovelluksen luonteesta 

riippuen $25 000 - $100 000 eli noin 136 400 mk - 546 800 mk (24.3.1999). Ohjelman hinta 

on korkea suhteessa sen ominaisuuksiin sekä verrattuna kilpailijoiden hintoihin ja 

ominaisuuksiin. Vesomlla on kokemusta merikuljetuksista, mutta painopiste on huikissa ja

erityisesti öljykuljetuksissa. Vesonin palvelualttius ei myöskään vastaa kilpailijoiden 
palvelua.
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helppokäyttöinen. Suunnitelmat tehdään karttapohjalle, jossa on kaikki maailman merireitit. 

Visuaaliset symbolit auttavat verkostonsuunnittelussa ja reitittämisessä. Erilaiset värikoodit 

osoittavat reittien kannattavuutta ja käyttöasteita. VesselPron edustajan mukaan ohjelman 

automaattisesti laatimiin reitityssuunnitelmiin voi luottaa hyvin: VesselPron tuloksia voidaan 

soveltaa suoraan operatiiviseen liikennöintiin.

VesselPron tavoitteena on optimoida verkosto niin, että käyttöasteet ja kannattavuus saadaan 

maksimoitua. Ohjelma tukee aluskapasiteetin optimaalisimman koon laskemista. CAPS 

käyttää lineaarista ja sekalukuoptimointia. Valmista herkkyysanalyysimahdollisuutta ei ole, 

koska kokonaislukuoptimoinnissa herkkyysanalyysillä ei ole samaa merkitystä kuin 

lineaarisessa optimoinnissa. Ohjelman lähtötietoja voidaan kuitenkin muuttaa vapaasti ja näin 

suorittaa herkkyysanalyysiä. Suunnittelumoduulilla tehdyt kiinteät reitit ja pääreitit siirretään 

automaattisesti operatiiviseen matkanhallinta-moduuliin, jossa reitit aikataulutetaan kuljetus- 

tilauskannan vaatimusten mukaan. Alukset voidaan allokoida reiteille suunnittelumoduulissa 

joko automaattisesti tai graafista karttapohjaa käyttäen manuaalisesti. VesselPro on siten 

ainoa ohjelmisto, joka pystyy optimoimaan kaikki alus- ja reittiyhdistelmät samanaikaisesti. 

SCS käsittelee yhtä laivaa ja kaikkia reittejä tai vaihtoehtoisesti yhtä reittiä ja kaikkia laivoja 

kerrallaan, mutta ei kaikkia laivoja ja reittejä samalla. Dataloyssa ja Vesonissa ei saada 

minkäänlaisia vertailuja automaattisesti.

Operatiivisessa liikenteenhallinnassa VesselPro käyttää seitsemää erilaista heuristiikkaa, 

joista yhtenä on niin sanottu säästömenetelmä (luku 2.5). VesselProssa on CAPSin oma 

ohjelmointikieli, jolla on mahdollista mallintaa yrityksen omia päätöksentekosääntöjä 

reitittämisen tueksi. Aikataulut esitetään taulukkojen lisäksi graafisessa gant-taulukko 

muodossa ja matkat esitetään automaattisesti karttapohjalla. Tilaukset on mahdollista 

priorisoida. Operatiivinen järjestelmä voi seurata aluksia satelliittinavigaattorin avulla. 

Järjestelmä kerää automaattisesti toteumatietoa matkoista ja ohjelma tuottaa poikkeama- 

raportteja suunnitelmien (budjettien) ja toteutuneiden tietojen perusteella. Ohjelma tukee 

siten budjettiseurantaa. Budj ettiseurannan edellytyksenä on, että VesselPro kytketään 

operatiivisiin tietojärjestelmiin ja -kantoihin. Ohjelman tuottamia raportteja voidaan siirtää ja 

käsitellä Microsoftin Excelissä, Accesissä tai tuottaa alan standardiraportteja Crystal 

Reportsilla. VesselPron suunnittelu- ja toteutuneiden matkojen analysointitoiminnot ovat 

vertailluista ohjelmistoista monipuolisimmat ja visuaalisimmat.
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VesseIPro suorittaa mallintamisen, kuten reitittämisen tai verkostonsuunnittelun, tietokoneen 

muistun haetun tiedon avulla. Kun tarvittavat tiedot on haettu valmiiksi koneen muistiin, 

mallin ratkaiseminen on nopeaa. Ohjelma on yhteensopiva useimpien tietokantaohjelmien, 

kuten MS Accesin ja Oraclen, kanssa. Ohjelma hakee automaattisesti tarvitsemansa tiedot 

tietokannoista, mikäli näin halutaan. VesselProssa tietojen päivittämisen ei siten pitäisi olla 

ongelma. Ohjelman käyttämät tietomääritteet ovat muunneltavissa, mikä onkin tärkeää, koska 

ohjelma käyttämät tiedot eivät vielä täysin vastaa varustamon liikennesuunnittelun tarpeita. 

Merikuljetuksille luontaiset kustannusjaottelut ja -määritelmät vaativat hiomista. Ohjelma ei 

esimerkiksi hyödynnä T/C-kustannusta. Ohjelman joustavuus huomioiden kustannusraken

teen muuttaminen varustamoalan normeja vastaavaksi ei liene ongelma.

Ohjelma antaa käyttäjän määrittää vapaasti lastauskertoimet, niin että lastin määrää voidaan 

verrata alukselle tyypilliseen kapasiteettimääreeseen. CAPSin makrokielen avulla käyttäjä 

voi lisätä tarpeelliseksi katsottuja toimintoja ohjelmaan tai rakentaa ohjelman yhteyteen 

räätälöityjä sovelluksia. Ohjelmassa ja makrokielessä on lukuisia valmiita analysointi- 

toimintoja, joista saadaan luotua yrityksen suunnittelutoimintaa parhaiten tukevat kyvykkyy

det. CAPSin makrokieli on DSS-teorian mukaisesti DSS-generaattori, jonka työkaluilla 

rakennetaan loppukäyttäjille varsinainen päätöksenteon tukijärjestelmä. VesselPron etuna on 

se, että käyttäjät voivat itse räätälöidä ohjelmaa, jolloin liiketoimintasalaisuudet eivät paljastu 

edes ohjelmiston valmistajalle tai edustajalle. Tällöin VesselProsta saadaan valmisohjelman 

hyödyt, mutta vältetään yrityskohtaisten menetelmien ja tietojen leviäminen yrityksen 

ulkopuolelle.

VesselPron hinta on puolesta miljoonasta markasta ylöspäin riippuen CAPSin tekemistä 

räätälöinneistä. Koska VesseIPro on laajin merikuljetuksiin suunnatuista ohjelmista, 

käyttäjien koulutukseen tulee varata aikaa riittävästi. Dataloy, SCS ja Veson ovat suppeampia 

ohjelmistoja, joten niiden oppiminen käy nopeammin. VesselPron käyttöliittymä ja 

toimintojen logiikka ovat kuitenkin selkeitä, mikä helpottaa oppimista. VesseIPro on osa 

CAPSin tuoteperhettä, mikä mahdollistaa ohjelman yhdistämisen haluttaessa CAPSin 

jakeluketjunhallintaohjelmistoon. Ohjelman SAP- ja Baan-yhteensopivuudesta on etua, 

mikäli Finncamers hankkisi toiminnanohjausjäijestelmän. Finncarriersin nykyinen rooli 

kuljetusverkostossa ei edellytä kokonaisvaltaista jakeluketjunhallintaa, mutta jos
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Finncarriersin asema vahvistuu, niin yhteensopivuus CAPSin 

jakeluketjunhallintaohjelmistoon on etu.

VesselPron päätöksentekoa tukevat optimointi-ja heuristiikkamenetelmät tekevät siitä muita 

ohjelmia hienostuneemman. Taktisessa liikennesuunnittelussa ei välttämättä tarvita 

VesselPron operatiivisia automaattisia toimintoja. Ohjelmisto on tarkoitettu hyvin tiheään ja 

jatkuvaan käyttöön, joten sen laajuus ja ominaisuudet ovat mahdollisesti ylimitoitetut 

vuosisuunnittelun tarpeisiin. Toisaalta ohjelmassa on kehittyneimmät analysointitoiminnot, 

joten operatiivisen puolen voidaan katsoa tulevan kaupan päälle. Käyttäjän ja ohjelman 

joustava vuorovaikutus vaikuttaa käyttöystävällisyyteen, mikä on VesselProssa kunnossa.

VesselPron valmistaja CAPS on yksi maailman edistyksellisimmistä logistiikkaohjelmistojen 

kehittäjistä i2:n, Manugisticsin kanssa, joten ohjelmistotuen ja uusien versioiden kehittämi

sen voidaan olettaa olevan hallinnassa. Dataloyn, SCS:n ja Vesonin valmistajien resurssit 

ovat huomattavasti CAPSia rajallisemmat. CAPS tekee yhteistyötä ranskalaisen Ilogin kans

sa, joka omistaa CPLEXin. Ilog ja CPLEX ovat keskittyneet erittäin korkealuokkaisten mate

maattisten optimointiohjelmistojen kehittämiseen. CAPSin ja sen yhteistyökumppaneiden 

voimavarat takaavat tuotekehityksen jatkumisen ja uusien innovaatioiden syntymisen. 

CAPSin etuna on se, että sillä on ainoana merikuljetuksiin suunnatuista ohjelmistoista 

edustaja Suomessa. CAPSin suhtautuminen tutkimusprojektiin on ollut myönteistä. SCS on 

VesselPron merkittävin kilpailija, koska SCS:n hinta-laatusuhde on erinomainen. CAPSin 

esittämis-, käyttöliittymänhallinta-, tiedonhallinta- ja toimintokyvykkyydet ovat vertailu

ryhmään nähden parhaat - hintakin on korkein. Jotta CAPS täyttäisi täydellisesti ohjelmis

toille asetetut tavoitteet, tulee sitä räätälöidä joko CAPSin tai Finncarriersin toimesta niin, 

että se on riittävän yhdenmukainen (linjaliikenne)varustamon kustannusten esittämistapojen 
ja tietomääritteiden kanssa.

Shipping Commercial Software

Shipping Commercial Software (SCS) on lontoolainen ohjelmistotalo, jonka perustaja ja 

toimitusjohtaja on Bill Morris. SCS on perustettu vuonna 1984. SCS kehittää meri

kuljetuksiin ja varustamoalalle soveltuvia päätöksenteon tukijäijestelmiä ja operatiivisia 

ohjelmistoja. Taktisen liikennesuunnittelun tavoitteisiin parhaiten mukautuva SCS:n ohjel

misto on Chartercalc. Ohjelma on tutkimuksen perusteella yhdessä CAPSin VesselPron kans-
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sa potentiaalisin Finncarriersin tarpeisiin soveltuva ohjelmisto. SCS Chartercalc on matka- 

laskentaohjelmisto, jossa on oma sisäinen tietokanta. SCS on, kuten muutkin ohjelmat, 

suunnattu pääasiassa hakurahtiliikenteen liikennesuunnittelutarpeisiin. SCS soveltuu kuiten

kin Vesonia ja Dataloyta huomattavasti paremmin linjaliikenneympäristöön. CAPSinkin 

lähtökohdat ovat huikissa, mutta ohjelman joustava räätälöitävyys mahdollistanee ohjelman 

kehittämisen linjaliikenteeseen sopivaksi. Dataloy, SCS, Veson eivät ole asiakkaan räätälöitä

vissä, kuten CAPS on ainakin tiettyyn rajaan saakka. SCS:n Bill Morrisin on ollut tämän 

tutkimuksen suhteen palvelualtis ja SCS on valmis räätälöimään ohjelmaa tarpeen mukaan.

SCS:n käyttäjät ovat laivanomistajia, merikuljetusyrityksiä, laivameklareita/välittäjiä, inves

toijia ja pankkiireja. Ohjelmisto tukee vaihtelevasti eri lasti- ja alustyyppejä. SCS ottaa 

parhaiten huomioon bulkkialusten ja tankkereiden vaatimukset. Konttialusten ja ro-ro-laivo- 

jen TEU:ssa ja kaistametreissä mitattuja kapasiteetteja ohjelmisto ei tunne. Ohjelmiston 

hyväksymät kapasiteettiyksiköt ovat kuutiometrit, kuutiojalat sekä laivan kantavuus. 

Suuryksiköt, kuten kontit ja puoliperävaunut, ovat kuitenkin ohjelmiston lastityyppien 

joukossa, mutta ohjelmisto ei osaa verrata laivaan lastattuja suuryksiköltä laivan kapasi

teettiin. Tämä ei sinänsä ole suuri ongelma, koska ohjelmiston käyttäjät tuntevat 1 aivojensa 

kapasiteetit. Ohjelman käytettävyys ei ole kuitenkaan riittävä suuryksiköidyn eli linja

liikenteen tarpeisiin ennen kuin ohjelman laivatiedostojen kapasiteettimäärittelyt räätälöi

dään.

Ohjelmassa on tietokannat aluksille, reiteille, etäisyyksille, satamille ja lasteille/kysynnöille. 

SCS:n tietomääritteet löytyvät LIITTEESTÄ 6. Ohjelman tiedonhallintakyvykkyys palvelee 

hyvin varustamon liikennesuunnittelua. Tietomääritteet ovat kattavat, kaikkia tietomääritteitä 

ei ole pakko käyttää. Ohjelman tietokantojen käyttäminen on yksinkertaista ja melko nopeaa. 

Tietojen hakeminen tietokannoista suunnittelu- ja läpilaskentatoimintoihin on helppoa. 

Erillinen tietokanta olisi etu, koska tällöin tiedonhallinta olisi nopeampaa. SCS:ssä tiedot 

syötetään käyttöliittymän kautta, mikä on hitaampaa kuin tietojen syöttäminen erillisen 

tietokannan taulukoihin.

Automaattinen tietojen päivittäminen operatiivisista tietokannoista esimerkiksi budjetti- 

seurannan tarpeisiin ei ole perus SCS Chartercalciin mahdollista. SCS:ään on kuitenkin 

saatavilla Chartercalc Actuals -niminen lisäohjelmisto, joka toimii toteutuneiden kustannus-,
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lasti-, polttoaine-, aika-, etäisyys-, valuuttakurssi- ja rahtihintatietojen tietokantana. SCS:än 

käyttäjien täytyy kuitenkin itse päivittää toteumatiedot Actuals -ohjelmaan, joka laatii tulos

laskelmat toteumatietojen perusteella. Actualsin avulla kyetään tekemään budjettiseurantaa ja 

poikkeamaraportteja. Actualsista on hyötyä, koska sillä voidaan parantaa lähtöoletusten 

oikeellisuutta, mutta käytännössä Actuals on todennäköisesti liian kankea seurantaväline.

SCS:n tuottamia tuloksia ja raportteja ei voida siirtää jatkokäsittelyyn tietokanta-, taulukko

laskenta- tai esitysgrafiikkaohjelmiin. Mikäli ohjelmaa halutaan käyttää toteumatietojen 

seurantaan eikä pelkästään suunnitteluun, niin CAPSin VesselPro on ainoa järkevä 

vaihtoehto. CAPSin tiedonhallintaominaisuudet ovat kaikista joustavimmat, mutta SCS:n 

tietomääritteet luontuvat hieman paremmin varustamoalalle. Vuosisuunnittelun tiedon- 

hallintatarpeisiin SCS on riittävä, koska ohjelmaa ei tulla käyttämään hyvin tiheästi. 

Operatiivisessa käytössä suorat yhteydet operatiivisiin tietokantoihin ovat välttämättömät, 

koska ohjelman tietojen ajankohtaisuus ja tarkkuus ovat olennaisia. Vuosisuunnittelun tiedot 

ovat kuitenkin keskimääräisiä, joten operatiivisten järjestelmien tuottamaa tietoa on joka 

tapauksessa muokattava sopivaan muotoon ennen DSS:n tietokantoihin siirtämistä.

SCS Chartercalcilla lasketaan seuraavia asioita:

• Matkan tuotot j a kustannukset
• Break-even-pisteen laskeminen: rahtihinta tai -määrä, jolla matkan myyntikate (ylijäämä) 

on T/C-ekvivalentin suuruinen, jolloin liikevoitoksi (operatiivinen tulos) jää nolla
• T/C-ekvivalentti, joka saadaan, kun rahti- tai matkarahtaushinta on tietyn suuruinen
• Matkan arvioitujen lähtö- ja tuloaikojen laskeminen etäisyystaulukoiden ja 

laivatiedostojen perusteella; matkaan kuluvan ajan laskeminen (matkaan voi kuulua useita 
satamia)

• Satamassaoloajan laskeminen satamien lastaus- ja purkutehokkuuksien perusteella 
(tehokkuus voi vaihdella lasteittain)

• Despatchin ja demurragen maksaminen, mikäli määritellään sopimusehtoihin
• Ohjelma tarkistaa laivaan suunnitellun lastin sopivuuden kantavuuteen, syväykseen, 

tilavuuteen ja vaadittavaan polttoaineen määrään nähden: ohjelma hyödyntää 
lastikohtaisia lastauskertoimia painon muuttamiseksi tilavuudeksi tai tilavuuden 
muuttamiseksi painoksi

• Polttoaineen kulutus ja polttoainetäydennysten optimoiminen polttoainehintojen, 
kulutuksen, polttoaineen painon yms. perusteella

• Ohjelma optimoi aluksen vaihtoehtoiskustannukseen eli käytännössä markkina-arvoon 
verrattuna laivan optimaalisen nopeuden, jolla kate maksimoituu

• Mikäli reitti ei palaa lähtösatamaan, ohjelma laskee painolastimatkan (paluumatkan ilman 
lastia) kustannus- ja aikataululaskelman erot menomatkaan verrattuna

• Ohjelma antaa automaattisesti laskelmista herkkyysanalyysilaskelmat, joista ilmenee 
matkan tuloksen ja T/C-ekvivalentin herkkyys polttoaineenhinnan, rahtihinnan ja 
rahtimäärän muutoksille
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• Ohjelmalla voidaan analysoida laivan nopeuden vaikutusta polttoainekustannuksiin, 
kannattavuuteen ja aikatauluihin

Olennaisinta on, että SCS Chartecalcin yhteenvetoraporteista selviää tietyn aluksen kannatta

vuus kaikilla mahdollisilla reiteillä tai vaihtoehtoisesti tietyn reitin kannattavuus kaikilla 

mahdollisilla aluksilla. Yhteenvetoraportit, joissa laivat on järjestetty kannattavuusjärjestyk- 

seen, tukevat parhaiten laivojen allokointia reiteille ja reittien kannattavuuden arvioimista 

(Mattila, 1999). SCS:n avulla on tehokasta laatia vaihtoehtoisia reittisuunnitelmia ja antaa 

SCS:n laskea kunkin reittivaihtoehdon kannattavuus eri aluksilla tai kunkin alusvaihtoehdon 

kannattavuus eri reiteillä. Vaihtoehtojen laatimisen ehtona on ainoastaan se, että kaikkien 

laivojen ja satamien tiedot on syötetty ohjelmaan. Ohjelman käytettävyyden kannalta 

tietokannat ovat olennaisimmat, koska ne mahdollistavat yhteen kertaan syötettyjen tietojen 

käyttämisen lukuisissa laskelmissa. Satamien väliset etäisyydet ovat ohjelmaan kuuluvassa 

BP:n etäisyystaulukossa valmiina. BP:n taulukkoa voidaan vapaasti täydentää uusilla satamil

la ja niiden välisillä etäisyyksillä. SCS ei kuitenkaan optimoi kaikkia reittejä ja aluksia 

samanaikaisesti, kuten CAP S in VesselPro tekee.

SCS on läpilaskentaohjelmisto, jolla lasketaan matkojen laivakohtaisia tuloksia tai vaihto

ehtoisesti laivojen reittikohtaisia tuloksia. SCS:llä ei ole mahdollista reitittää heuristiikkojen 

ja optimoinnin avulla. Käyttäjä reitittää verkoston SCS:n antamien vertailuraporttien ja herk- 

kyysanalyysitaulukoiden avulla. VesselProlla voidaan suorittaa kaikkien päätöksenteko taso

jen suunnittelua ja toimenpiteitä, SCS painottuu kahdelle alemmalle tasolle. VesselProlla 

kyetään laatimaan hyvinkin automaattisesti verkostoja, allokoida aluksia kaikille reiteille 

samanaikaisesti ja aikatauluttaa reitit, niin että esimerkiksi kapasiteetin käyttöaste maksimoi

tuu. SCS Chartercalc avustaa päätöksenteossa, mutta ei niin automaattisesti kuin VesselPro.

Kuten tutkimuksen teoriaosuudessa on mainittu, taktisen suunnittelun päätökset eivät ole 

yleensä suoraan sovellettavissa operatiiviselle tasolle. CAPSilla luotetaan suuresti automati

soituun reitittämiseen. Riippumatta siitä, onko automaattinen reitittäminen tuloksellisempaa 

kuin manuaalinen tai päätöksentekijän ja ohjelman vuorovaikutuksella syntynyt päätös, 

automatisoituun päätöksentekoon siirtyminen olisi todennäköisesti liian suuri kulttuuri- 

muutos Finncarriersille. Luonnollisesti CAPSiä voidaan käyttää myös käyttäjävetoisesti, 

jolloin käyttäjä laatii itse suunnitelmia VesselProta hyödyntäen. CAPS mukautuu käyttäjän
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tarpeisiin, suunnittelijan kokemukseen, osaamiseen ja päätöksenteon kiireellisyyteen 

joustavammin kuin muut vertailuryhmän ohjelmat.

Suunnittelijoiden tutustuttua ohjelmaan he saattavat alkaa entistä enemmän käyttää auto

maattisia ominaisuuksia, kuten Bethlehem Steelin varustamon esimerkissä luvussa 2.7 kävi. 

Automaattiset toiminnot ovat erittäin mielekkäitä operatiivisella tasolla, jossa päätökset ovat 

usein toistuvia. Operatiiviset toiminnot eivät ole kuitenkaan taktisen suunnittelun vastuu

alueella, joten kyseiset toiminnot eivät ole kovin tärkeitä. SCS:ää käyttäessään suunnittelijat 

joutuvat tekemään päätökset itsenäisemmin ja enemmän omaa kokemustaan hyödyntäen kuin 

jos he käyttäisivät VesselProta. Nykyisistä manuaalisista ja taulukkolaskenta-avusteisista 

menetelmistä SCS:ään siirtyminen olisi pienempi organisationaalinen muutos kuin Vessel- 

Proohon siirtyminen.

SCS:ssä on valmiina herkkyysanalyysitoiminnot, joista ilmenee olennaisimpien lähtötietojen 

muutosten vaikutukset ongelman ratkaisuun ja tulokseen. SCS:n herkkyysanalyysitaulukot 

nopeuttavat suunnittelua, koska taulukosta voidaan katsoa suoraan lähtötietojen muutosten 

vaikutus tulokseen. Laskelmia ei siten tarvitse suorittaa uudelleen, kun halutaan selvittää 

lähtöoletusten muutosten vaikutus ratkaisuun ja tulokseen. CAPSin VesselPro ei anna 

laskelmista herkkyysanalyysitaulukoita, mutta luonnollisesti VesselPron lähtötietoja voidaan 

muuttaa ja laskea uusien lähtöoletusten perusteella uusi tulos. SCS:n herkkyys- 

analyysiraportti antaa suunnittelijalle varmuutta tutkittavan vaihtoehdon hyvyydestä yhdellä 

silmäyksellä.

SCS laskee matkalla ja satamissa kuluvan polttoaineen määrän ja optimoi täydennykset 

polttoaineen hinnan, kulutuksen, painon; aluksen nopeuden ja aluksen rajoittavan tekijän 

suhteen. Rajoittava tekijä voi olla lastin tilavuus, jolloin polttoainetta voidaan tankata 

enemmän kuin olisi välttämätöntä. Mikäli rajoittavana tekijänä on aluksen kantavuus eli 

paino, ylimääräistä polttoainetta ei voida ottaa. Ohjelma huomioi luonnollisesti lisäpoltto- 

aineen aiheuttaman painon lisäyksen vaikutuksen polttoaineen kulutukseen. Käyttäjä voi 

syöttää ohjelmaan haluamansa määrän vaihtoehtoisia nopeuksia. SCS laskee vaihtoehtoisten 

nopeuksien vaikutukset aluksen reittikohtaiseen aikatauluun, polttoaineen kulutukseen sekä 

break-even-pisteeseen vaadittavaan rahtihintaan tai -määrään.
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Ohjelmassa ei ole kapasiteetinhallintaominaisunksia eli ohjelmalla ei voida laskea kapasitee

tin riittävyyttä kysyntään nähden. Ohjelman suunnittelujakso on yhden matkan pituinen, 

matka pituus ja satamien määrä on kuitenkin melko vapaasti määriteltävissä. Ohjelmaan ei 

voida syöttää eri suunnittelujaksojen reittikohtaisia kysyntöjä kerralla, joiden perusteella 

ohjelma jakaisi kysynnän optimaalisesti alusten kesken ja laskisi kapasiteetin riittävyyden 

olemassa olevalla tonnistolla. Ohjelma ei pysty yhdistelemään yksittäisten matkojen 

aikatauluja toisiinsa.

Tämä on heikkous, joka tulee ratkaista joko räätälöinnillä tai Excel-sovellutuksen käyttämi

sellä kapasiteetinhallintaan. SCS:n laskelmien perusteella suunnittelija saa nopeasti tiedon 

vaihtoehtoisten reitti-, laiva-ja aikataulupäätösten tuloksista. Vertailuraportit kertovat alusten 

ja reittien kannattavuusjärjestyksen. Ohjelmisto laskee matkakohtaiset tulokset, mutta ohjel

ma ei laske yksittäisten matkojen tuloksia yhteen. Ohjelmiston hyöty kasvaa, kun matkan 

pituutta kasvatetaan koskemaan esimerkiksi viikon tai kuukauden jaksoa. Kun matkan pituus 

vastaa suunnitteluperiodia tai tyypillistä reittikuviota, johon voi sisältyä useita satamia, 

SCS:n käytettävyys kasvaa.

SCS:stä saatava hyöty olisi suurempi, jos se osaisi laskea eri matkojen tuloksia yhteen ja 

analysoida kapasiteetin käyttöä kysyntään nähden. Esimerkiksi F-Shipsin Baltian liikenteessä 

vuosi jaetaan kolmeen suunnitteluperiodiin. Suunnittelujaksot eroavat kuljetusmääriltään 

toisistaan huomattavasti. Vuosisuunnittelu edellyttää kapasiteetin jakamista kysyntää vastaa

vasti jaksoihin. SCS:llä voidaan arvioida alusten sisään- ja ulosrahtaamispäätösten 

kannattavuutta esimerkiksi nykyisen tonniston T/C-ekvivalentteihin verrattuna.

SCS laskee matkaan kuluvan ajan, jonka perusteella voidaan laskea laivan kiertonopeus 

kyseiselle reitille. Haluttu aikajakso voi olla mikä tahansa esimerkiksi kuukausi tai vuosi. 

Kun kiertonopeudella kerrotaan aluksen kapasiteetti, saadaan aluksen kuljetuskapasiteetti 

halutulle aikajaksolle. Kapasiteetin riittävyys selviää vertaamalla tätä lukua reitin jakso- 

kohtaiseen kysyntään. Edellä kerrotun toimenpiteen kirjoittaminen taulukkolaskenta

ohjelmaan on yksinkertaista. SCS:n tietokannat ja laskelmien raporttimuodot eivät ole 

yhteensopivia taulukkolaskentaohjelmien kanssa. SCS:n raporttien tietoja ei voida siirtää 

muihin ohjelmiin.
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Jos tiedot voitaisiin siirtää suoraan Exceliin, ohjelman käyttökelpoisuus kasvaisi olennaisesti. 

Nykyisessä muodossaan SCS:n tulokset jouduttaisiin syöttämään ainakin osittain 

taulukkolaskentaan jatkokäsittelyä varten, mikä lisää suunnittelijoiden työtä. Koska kapasi

teetin määrää joudutaan suunnittelemaan toisessa ohjelmassa, tulisi SCS:ssä olla tiedonsiirto- 

valmiudet ainakin taulukkolaskentaohjelmiin. Tietokantayhteyksien kehittäminen ajaisi 

saman asian, koska tällöin sekä SCS:ään että muihin sovellutuksiin voitaisiin hakea tiedot 

samasta tietokannasta. Finncarriers on toivonut erityisesti MS Access yhteyksiä.

Hallintakyvykkyydet eli käyttöliittymä ja ohjelman elektroninen ohjeistus ovat nopeasti 

opittavissa, merikuljetusympäristöön kohdistetut ja selkeät. Esittämiskyvykkyydet koostuvat 

perinteisistä taulukkomuotoisista raporteista. Raporttien tieto on jäsennelty varustamoalan 

termien ja tottumusten mukaan ja raportit on laadittu havainnollisesti. Ohjelmassa ja sen 

raporteissa ei ole lainkaan visuaalisuutta. SCS on kuitenkin Windows-pohjainen. Visuaali

sempi tulosten esitystapa antaisi tuloksista paremman yleiskuvan kuin pelkkien numeroiden 

katsominen. Yhteenvetoraportteja olisi syytä räätälöidä niin, että tulokset voitaisiin esittää 

myös graafisesti. Valuuttakurssitietokanta on räätälöitävä Euro-aikaan. Valuuttakurssien 

käsittelyssä ilmeni ongelmia, koska ohjelma ilmoittaa tulokset ainoastaan dollareissa.

SCS ei riitä välttämättä yksin vuosisuunnittelun tarpeisiin, mutta hieman räätälöitynä ja 

yhdessä taulukkolaskentasovellutusten kanssa SCS on hinta-laatu-suhteeltaan paras vaihto

ehto. Shipping Commercial Softwaren hinnasto on taulukossa 5-1 (dollarin kurssi 24.3.1999).

Taulukko 5-1 SCS:n hinnasto tutkituista ohjelmista (SCS:n kotisivut)

Yhden käyttäjän versio Usean käyttäjän versio

SCS Chartercalc US$ 3250(17770 mk) US$ 5000 (27340 mk)

SCS Chartercalc + Actuals US$ 5950 (32535 mk) US$ 7500 (41010 mk)

BP:n etäisyystaulukot

+ 10 %:n käsittelymaksu

US$ 399 (2400 mk) Jokainen lisäkäyttäjä US$ 200 (1200 mk)

Rajoittamaton käyttäjämäärä US$ 900 (5410 mk)
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5.3 Simulointi

Extend

Ohjelmistoille asetettujen tavoitteiden mukaisesti simulointivalmiudet eivät ole ensijaisia 

optimointiin tai vaikkapa läpilaskentaan verrattuna. Optimointiin sisältyvä herkkyys- 

analyysimahdollisuus on eräänlaista simulointia, joten erillistä simulointia ei välttämättä 

tarvita eikä sitä voida käytännössä kovin hyvin hyödyntääkään reitittämisessä ja 

aikatauluttamisessa. Kuten tutkielmassa on jo aiemmin todettu, simulointia varten pitää olla 

valmiit päätökset, joiden toimivuutta voidaan tutkia simuloinnilla. Simulointi sopiikin siten 

päätösten vaikutusten arvioimiseen operatiivisella tasolla. Esimerkiksi satamatoimintojen 

simuloinnilla kyetään löytämään lastaus-ja purkutoimintojen pullonkaulat.

Tutkielmaan on otettu Extend-niminen simulointiohjelma mukaan, koska sillä on rakennettu 

simulointimalleja merikuljetusympäristöön. Extend on ImagineThat-nimisen yrityksen tuote, 

jonka pohjalta Simulation Dynamics -niminen yritys on rakentanut Extendin pohjalta raaka- 

öljyn kuljetusta simuloivan mallin. ImagineThat on amerikkalainen ohjelmistotalo, jota 

edustaa Pohjoismaissa DUKE Ab Ruotsissa. Simulation Dynamicsin (SDI) laatima ratkaisu 

on sinänsä melko samantyyppinen kuin Veson-ohjelman. SDI:n mallissa simuloidaan 

raakaöljyn kuljetuksia öljytankkereilla Alaskasta USAn länsirannikolle. Mallissa on, kuten 

Vesonissakin, varastoille ja aluksille kapasiteetit, tyhjennys-ja täydennysnopeudet.

Mallissa voidaan Vesonia hienostuneemmin käsitellä mallin muuttujia todennäköisyys

jakaumien avulla. Extendissä on vakiona useita todennäköisyysjakaumia. Malli auttaa käyttä

jää ymmärtämään öljykuljetusten ja varastoinnin riippuvuussuhdetta ja löytämään oikean 

aluskapasiteetin, jolla täydennykset saadaan hoidettua riittävällä todennäköisyydellä. Koska 

Finncarriersin liikenteensuunnittelijat tarvitsevat kustannus- ja tulostietoja vaihtoehtoisista 

reitti- ja alusyhdistelmistä, ohjelma ei ole sovelias, sillä se ei laadi tuloslaskelmia. Mikäli 

reittien tarkempaan tutkimiseen jää liikennesuunnittelussa aikaa, Extend on hyvä ratkaisu 

simuloinnin toteuttamisalustaksi, koska Extend on monipuolinen simulointiohjelma ja sen 

käyttö on melko yksinkertaista.

Extend-simulointimallilla ei saavuteta ohjelmistolle asettuja tavoitteita. Extend ei tue tiedon

hallintaa, vaihtoehtoisten reittien laatimista, aikataulujen laadintaa eikä tuloslaskentaa.
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Extend tukee kylläkin toimintolaskentaa, mutta ohjelman raportit eivät ole liikennesuunnitte

lun tarpeisiin parhaimpia. Extendissä reittejä käsitellään virtoina, joten reittikohtaisten kysyn- 

töjen jakaminen lastityyppeihin ei ole ohjelman vahvuus. Linjaliikennettä ei pystytä suunnit

telemaan pelkän kokonaisvirran avulla, koska eri lastityypit vaativat erilaisia lastaustapoja ja 

ne vievät erilailla tilaa laivasta ja lisäksi rahtihinnat vaihtelevat lasteittain.

Extend on hyvä lisätyökalu suunnittelulle. Finncarriersin tulee itse laatia Extendin avulla 

omaa toimintaansa kuvaava malli. Ohjelman opetteluja siitä saatava hyöty ei ole välttämättä 

sen arvoista, koska tutkielman muilla ohjelmistoilla, erityisesti CAPSin VesselProlla ja 

SCS:llä päästään lähemmäksi ohjelmistoille asetettuja tavoitteita. Extendin perusversio mak

saa 7 000 Ruotsin kruunua eli noin 4 660 markkaa (24.3.1999). Extend ja SDI:n kehittämät 

lisäominaisuudet maksavat yhteensä 27 000 kruunua eli noin 17 970 markkaa (24.3.1999).

5.4 Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmisto

Finncarriers käyttää nykyisin Microsoftin Excel -taulukkolaskentaohjelmistoa vapaamuotoi

sesti liikennesuunnittelun apuvälineenä. Excel on toiminnoiltaan monipuolinen ja joustava 

sekä helppokäyttöinen. Excelin laajat ftmktiotoiminnot mahdollistavat monipuolisten analyy- 

sityökalujen rakentamisen. Excelillä voidaan yksinkertaisimmillaan laskea eri vaihtoehtojen 

tuloksia ja iteroida tavoitteenmukaista tulosta muuttamalla laskentaan käytettäviä arvoja. Ite

ratiivisen tavoitteen hakemisen lisäksi Excel sopii staattisen simulointiin, jossa tehtyjä 

päätöksiä eli valmiita vaihtoehtoja analysoidaan tietyllä ajanhetkellä.

Excelissä on satunnaislukugeneraattori sekä useita todennäköisyysjakaumia, joita voidaan 

hyödyntää satunnaisuuden mallintamiseen. Excel ei tue mallinnettavan ilmiön kehittymisen 

tutkimista ajan suhteen eli dynaamista simuloimista. Lähtöoletusten ja mallin tulosten välisiä 

riippuvuussuhteita voidaan Excelissä tutkia kokeilemalla eli simuloimalla erilaisia tilanteita 

tai LP:n herkkyysanalyysillä. Excelillä voidaan nopeasti muuttaa lähtötietoja ja analysoida 

niiden vaikutusta mallin ratkaisuun ja tulokseen. Excelillä voidaan laatia myös optimointi- 

malleja, joiden tuloksista Excel antaa valmiita herkkyysanalyysitaulukoita. Herkkyysanalyy- 

sitaulukot nopeuttavat ongelman ymmärtämistä sekä vähentävät tarvetta ratkaista malli 

uudelleen.



107

Taulukkolaskennalla voidaan rakentaa juuri oikeaan tarpeeseen olevia malleja, joita voidaan 

linkittää toisiinsa. Mallin koko aiheuttaa käytännön rajoitteita Excelin käytännöllisyydelle. 

Tiedonhallinta on yksi ongelma, koska muuttunut tilanne vaatii kaikkien asianomaisten 

solujen muuttamista. Mitä laajempi ja monimutkaisempi malli on, sitä hankalampaa Excel- 

mallin laatiminen ja ylläpitäminen on. Koko vuosisuunnittelun hallitseminen sillä on 

vaivalloista, mutta taktisen suunnittelun osaongelmien analysoimiseen Excel on joustava. 

Kaikkien alusten ja reittien käsitteleminen on Excelillä työlästä, koska muuttujien määrä on 

suuri eikä ohjelman käyttöliittymä tue eri suunnittelun tekijöiden ja vaiheiden yksinkertaista 

hallintaa. Excelin puutteena on etäisyystaulukoiden puuttuminen: se ei tue aikatauluttamista. 

Exceliin voidaan hakea tietoa tietokannoista, kuten Accesistä, mikä edesauttaa tietojen 

päivittämistä. Excelin tulosten havainnollistavaa esittämistä tukevat monipuoliset graafiset 

ominaisuudet.
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia seuraavia asioita:

• Selvittää päätöksenteon tukijärjestelmien ja mallinnuksen merkitys sekä 
soveltuvuus varustamon taktiseen liikennesuunnitteluun

• Määritellä ohjelmistoille asetettavat tavoitteet ja soveltuvuuskriteerit
• Auttaa yritystä taktisen suunnittelun valmisohjelmistojen ja mallien vertailussa
• Löytää Finncarriersille uusia apuvälineitä liikennesuunnittelun kehittämiseksi 

entistä joustavammaksi, nopeammaksi ja päätöksentekoa helpottavammaksi

Tutkimukselle asetetut tavoitteet on saavutettu seuraavasti. Tutkimus antaa lukijalle perus

tiedot taktiseen liikennesuunnitteluun sopivista mallinnusmenetelmistä ja ohjelmistoista. 

Tutkimus auttaa Finncarriersia ohjelmistovalinnassa, valmisohjelmistojen ja erityisesti 

päätöksenteon tukijärjestelmien merkityksen ja arvon määrityksessä. Tutkimuksessa esitellyt 

ohjelmat vastaavat osittain niille asetettuja vaatimuksia ja toiminnallisia tavoitteita. Täy

dellistä vastaavuutta ohjelmien ja niille laadittujen tavoitteiden välillä ei saavuteta. 

Tutkimukseen on pyritty löytämään kaikki markkinoilta löytyvät merikuljetusten suunnittelua 

tukevat ohjelmistot. Soveltuvuuskriteerien mukaisia ohjelmistoja ei ole tietoisesti jäänyt pois 

vertailusta. Taktista päätöksentekoa tukevat ohjelmistot ovat keskeisimmässä asemassa 

tutkimuksessa. Operatiivisia ja strategisia ohjelmistoja ei ole varsinaisesti haettu tutkimuk

seen, mutta monissa esitellyissä ohjelmissa on myös operatiivisia sekä strategisia toimintoja.

Tutkimus painottuu Finncarriersin toimeksiannon mukaisesti taktisen suunnittelun tarpeiden 

mukaisiin malleihin ja ohjelmistoihin. Tutkittujen mallien ja ohjelmistojen tarkoituksena on 

lisätä liikennesuunnittelijoiden mahdollisuuksia laatia nykyistä useampia vaihtoehtoislaskel- 

mia. Vaihtoehtoislaskelmat koskevat eri alus- ja reittiyhdistelmien sekä aikataulu- ja 

aluskapasiteettipäätösten kannattavuutta. Laskelmat perustuvat lukuisiin aluksia, reittejä, 

satamia ja lasteja koskeviin tietoihin. Laskelmien laatiminen melko manuaalisilla 

menetelmillä on joustavaa, mutta työlästä, mikä voi rajoittaa käsiteltävien vaihtoehtojen 

lukumäärää. Varustamoalan kilpailun kiristyessä yritykset vaativat entistä parempia työkaluja 

liiketoimintansa hallitsemiseksi.

Päätöksenteon tukijärjestelmille asetetut toiminnalliset tavoitteet liittyvät kolmeen asiaan:

• Suunnitteluun vaadittavien tietojen joustava ja monipuolinen hallinta
• Vaihtoehtoisten suunnitelmien laatimisen helpottaminen
• Päätöksenteon tukeminen erilaisilla analysointi- ja esittämistyökaluilla
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Päätöksenteon tukijärjestelmien merkitystä suunnittelun apuvälineenä on tutkittu sekä 

teoriassa että käytännössä. Jotta Finncarriersin liikennesuunnittelun ohjelmistolliset tarpeet 

täyttyisivät, tulee ohjelmistojen ominaisuuksien mahdollistaa tavoitteiden saavuttaminen. 

Ohjelmistojen ominaisuudet muodostuvat neljästä eri kyvykkyydestä (luku 2.6):

• Esittäminen: erilaiset tulosten esittämistavat, kuten raportit, kaaviot ja taulukot
• Hallintatyökalut: käyttöliittymä ja käyttöohjeet
• Muistikapasiteetti: tietokannat
• Toiminnot: analysointi- ja mallinnusmenetelmät, kuten optimointi ja simulointi

6.1 Mallintaminen ja liikennesuunnittelu

Koska ohjelmien suurin merkitys on niissä olevissa mallinnustyökaluissa, tutkimuksen teoria- 

osuudessa on esitelty erilaisia mallinnusmenetelmiä ja pohdittu niiden soveltuvuutta eri 

päätöksentekotasoille. Muut kyvykkyydet mahdollistavat analysointityökalujen tehokkaan ja 

yksinkertaisen käyttämisen. Tutkimuksessa käsitellyistä mallinnustavoista optimointi

menetelmät, heuristiikat sekä yksinkertaiset eri vaihtoehtojen kustannusten ja matka-aikojen 

läpilaskentatoimintot tukevat parhaiten taktista liikennesuunnittelua.

Mallien sopivuutta on selvitetty mallien antamien tulosten suoralla sovellettavuudella käytän

töön. Strategisen ja taktisen tason mallien tulokset avustavat päätöksentekoa, mutta ne eivät 

ole suoraan sovellettavissa operatiiviseen toimintaan. Yleensä ainoastaan operatiivisen tason 

malleilla pyritään mallien antamien tulosten melko automaattiseen soveltamiseen käytäntöön. 

Mallit ovat todellisuuden yksinkertaistuksia. Mallien hallittavuuden takia niissä ei ole kaikkia 

ongelmaan vaikuttavia tekijöitä. Mallin ulkopuolisten tekijöiden vaikutukset tulokseen tulee 

selvittää ennen ratkaisun toimeenpanoa. Herkkyysanalyysillä tutkitaan mallissa olevien 

lähtötietojen muutosten vaikutuksia mallin ratkaisuun ja tulokseen. Mallien perus

ominaisuudet löytyvät taulukosta 6-1.



Taulukko 6-1 Mallien perusominaisuudet

Mallinnusm en et el m ä Tarkoitus ja soveltuvuus Lähtötiedot Tulokset
Optimointi - Ongelman ratkaisu

optimaalisesti mallin 
huomioimien tekijöiden 
puitteissa
- Kun halutaan löytää 
ratkaisu matemaattisesti
- Mallin hallittavuus 
asettaa rajoitteita koolle 
=> ulkopuoliset tekijät 
huomioitava ennen 
ratkaisun soveltamista

- Ratkaistavat muuttujat
- Muuttujien väliset 
riippuvuussuhteet
- Tavoitefunktio, jota 
minimoidaan tai 
maksimoidaan
- Rajoitteet

- Herkkyysanalyysillä 
keskitytään olennaisiin 
lähtötietoihin

- Paras mahdollinen ratkaisu 
ongelmaan (reititys, 
aikataulutus y ms.)
- Tavoitefunktion 
optimaalinen arvo
- Herkkyysanalyysi, jolla 
tutkitaan lähtötietojen 
muutosten vaikutusta mallin 
ratkaisuun/tulokseen
- Tulos yhtä tarkka kuin 
lähtötiedot

Simulointi - Ongelman tai ilmiön 
tutkiminen ajan (dynaa
minen) tai hetken 
(stattinen) suhteen
- Simulointi ei optimoi 
ratkaisua
- Simuloinnilla tutkitaan 
tehtyjen päätösten hyvyyt
tä ja toimivuutta haluttu
jen kriteerien avulla
- Pullonkaulojen löytämi
nen kuljetusputkista

- Muuttujien väliset 
riippuvuussuhteet
- Satunnaisuuden 
huomioivat todennäköi
syysjakaumat
- Simuloitavat päätökset ja 
muuttujien arvot

- Simulaatiokierroksista 
lasketaan keskimääräinen 
tulos ja hajonta
- Simulaation tulokset 
auttavat selvittämään ilmiön 
herkkyyttä satunnaisuudelle
- Päätökset voidaan asettaa 
simuloinnilla paremmuus
järjestykseen
- Simuloinnilla ei tuoteta 
reitityspäätöksiä, mutta se 
auttaa päätösten tutkimisessa

Heuristiikat - Päätöksen optimoiminen 
on käytännössä vaikeaa 
=> heuristiikoilla saavute- 
taan riittävän hyviä 
ratkaisuja
- Erityisiä reititysheuris- 
tiikkoja, kuten Clarken ja 
Wrightin säästömenetelmä

- Muuttujat sekä niiden 
arvot

-Tulosten käyttökelpoisuus 
riippuu käytetyn heuristiikan 
realistisuudesta, onko 
heuristiikan päätössääntö 
relevantti ongelmaan nähden 
- Säästömenetelmän tulokset 
ovat tiettyjen rajoitteiden 
puitteissa toimeenpantavissa

Analyyttinen
hierarkiaprosessi

- Erittäin laajojen ja strate
gisten päätösten arvioimi
seen
- Menetelmään voidaan 
yhdistää optimointia
- Mahdollisuus soveltaa 
asiakasperusteiseen ver
koston optimoimiseen

- Lähtötiedot perustuvat 
asiakaskohtaisiin haastat
teluihin reittien palvelu
tasoista sekä asiakas- 
kannatta vuusanalyyseihin

- Tulokset eivät auta niin
kään taktista tasoa, vaan 
enemmän strategista verkos- 
tonsuunnittelua sekä asiak
kaiden ja reittien kannatta
vuuden arvioimista yrityk
sen palvelutaso- ja tulos
tavoitteet huomioiden



Päätöksentekotaso
Strateginen

Taktinen

Operatiivinen

Kuva 6-1 Mallidiagonaali. Matriisin mallidiagonaali osoittaa kunkin mallin viitteellisen 
soveltuvuusalueen päätöksentekotason sekä tulosten suoran sovellettavuuden 
suhteessa.

Optimoinnilla voidaan ratkaista reitittämis- ja aikatauluttamisongelmia erilaisten rajoitteiden, 

kuten kapasiteetti-, kysyntä- ja satamaraj oitteiden, puitteissa. Optimo intimallin tulos kertoo 

teoreettisesti parhaan mahdollisen alus- ja reittiyhdistelmän sekä aikataulun. Simuloinnilla tai 

lineaariseen optimointiin liittyvällä herkkyysanalyysillä voidaan järjestelmällisesti tutkia 

lähtötietojen muutosten vaikutuksia mallin tulokseen. Heuristiikat tukevat tehokasta päätök

sentekoa riittävällä tuloksellisuudella. Käytännössä optimitulosta on vaikea saavuttaa, koska 

mallin lähtötiedot ovat arvioita. Heuristiikat ovat optimointia yksinkertaisempia käyttää. 

Reitittämiseen on kehitelty erityisiä heuristiikkoja. Oman ja vieraan kapasiteetintason määrit

telyä varten on mahdollista soveltaa niin sanottua lehtipoikaongelman ratkaisumenetelmää.

Simulointimalleja käytetään valmiiden päätösten tarkasteluun haluttujen kriteerien avulla. 

Simuloimiin tulos kertoo eri vaihtoehtojen hyvyyden tietyllä kriteerillä arvioituna. Liikenne

suunnittelussa osa vakiintuneista reiteistä on edellisten vuosien perusteella tiedossa. Näitä 

voidaan tutkia simuloinnilla. Uusien reittien laatimista simulointi ei tue. Optimointimalli 

tuottaa erilaisten lähtöoletusten perusteeella vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehdot arvioidaan 

palvelutason ja tuloksen perusteella. Optimointimallien tulokset tukevat vaihtoehtojen 

vertailua. Simuloinnilla voidaan arvioida optimoinnilla tuotettujen päätösten toimivuutta ajan

•^Analyyttinen4' 
hierarkiaprosessi 

+ optimointi

Optimointi
menetelmät ja 
verkostomallit

SimulointiHeuristiikat

Automatisointiii
tarkoitettu
optimointi

Sovellettavuus
Suora Epäsuora
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suhteen. Toisaalta (lineaariseen) optimointiin sisältyvällä herkkyysanalyysilläkin voidaan 

analysoida tuloksen herkkyyttä lähtötietojen muutoksille. Simulointi on yleensä 

virtatyyppista, mikä ei tue kysynnän jakamista eri lastityyppeihin. Osin tässä mainittujen 

syiden vuoksi optimointiominaisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Eri mallinnnustapoja 

kannattaa soveltaa suunnitteluun vaiheittaisesti.

6.2 Ohjelmistot ja liikennesuunnittelu

Tutkimuksen empiria käsittelee valmisohjelmistoja, jotka tukevat taktisen suunnittelun 

päätöksentekoa. Valmisohjelmistoihin on rajauduttu Finncarriersin toimeksiannon perusteel

la. Valmiit ohjelmistot ovat usein edullisempia kuin itse kehitetyt ohjelmistot, eikä Finn

carriersin tietohallinnolla ole resursseja oman ohjelman kehittämiseen. Pakettiohjelmistot on 

testattuja niistä tulee yleensä säännöllisesti uusia versioita, joten niissä hyödynnetään uusinta 

teknologiaa. Valmisohjelmat palvelevat toimintoja, jotka ovat useille yrityksille yhteisiä. 

Pakettien haittana on toisaalta juuri se, että ne eivät välttämättä vastaa täysin minkään 

yrityksen tarpeita. Ohjelmistojen räätälöiminen on kallista ja aikaa vievää, joten riittävä 

ohjelmiston ja yrityksen tarpeiden vastaavuus on välttämätöntä. Täydellinen vastaavuus on 

teoriassa mahdollista itse tehtyillä ohjelmilla. Omat ohjelmat voivat kuitenkin lukita 

toimintatapoja, eivätkä tue toimintojen luovaa uusiutumista.

Ohjelmistojen arvostuksessa käytetyt perinteiset menetelmät, kuten kustannus-hyöty

analyysi, eivät sovellu päätöksenteon tukijärjestelmien arvioimiseen, sillä ne vaativat liian 

määrämuotoista tietoa. Perinteiset arvostusmenetelmät käyvät investointien analysoimiseen, 

mutta DSS:iä ei yleensä haluta käsitellä investointeina. DSS:ien ja yrityksen tuloksen välisen 

suhteen arvioiminen on hyvin vaikeaa, mikä estää määrällisten lukujen käyttämisen 

arvioinnissa. DSS:ien arvostaminen onnistuu mielekkäimmin arvoanalyysillä, jossa ohjelmis

ton hyödyt ja ominaisuudet suhteutetaan yrityksen niille asettamiin tavoitteisiin. Mikäli ta

voitteet saavutetaan yrityksen määrittelemän kynnyshinnan sisällä, ohjelmisto kannattaa 

hankkia. Arvoanalyysin toisessa vaiheessa ohjelmistosta on enemmän käyttökokemusta ja 

yritys voi määrittää ohjelmistolle selkeät räätälöintitarpeet. Räätälöintitarpeet ja niiden kus

tannukset suhteutetaan jälleen niistä aiheutuviin hyötyihin, minkä perusteella päätös tehdään.

Tutkielmassa on tutkittu seuraavien ohjelmien soveltuvuutta suunnittelun apuvälineiksi: 

CAPS, CAPS VesselPro, Dataloy, Extend, Fleet Manager Enterprise, i2 Rhythm,



Manugistics, Mariner Systems Incorporated (Pricing Manager), MS Excel, Shipping 

Commercial Software Chartercalc ja Veson. Ohjelmat on etsitty internetin hakupalvelimien 

sekä Andersen Consultingin (1998) “Overview of Logistics 2020 Technology Enabler” - 

oppaan avulla. Ohjelmistot voidaan luokitella muun muassa niiden kyvykkyyksien, toimi- 

alasidonnaisuuden, katettujen päätöksentekotasojen ja logististen toimintojen perusteella.

Varustamoala jakautuu osiin eri liikenne- ja alustyyppien mukaan, mikä voi vaikeuttaa 

soveliaan valmisohjelmiston löytämistä Finncarriersin linjaliikenteen ja ro-ro-alusten tarpei

siin. Merikuljetuksiin suunnattujen ohjelmistojen painopiste on hakurahti- ja sopimusliiken

teessä sekä bulkkirahdin kuljettamisessa. Suurin osa maailman meriliikenteestä on hakurahtia 

ja bulkkitavaran kuljetuksia. Linjaliikenne muodostaa Finncarriersin merkittävimmän liiken

nöinti tyypin. Hakurahti- ja sopimusliikenteellä on oma tärkeä merkityksensä Finncarriersin 

kattavalle kuljetuspalvelupaketille, mutta sen taloudellinen merkitys on huomattavasti 

pienempi kuin linjaliikenteen.

Hakurahtiliikenne on linjaliikennettä lyhytjänteisempää, koska se ei ole aikataulutettua. 

Varustamoalan ohjelmistot tukevat vaihtoehtoisten hakurahtien tehokasta vertaamista. 

Hakurahtimarkkinoilla päätöksenteolle on vähemmän aikaa kuin linjaliikenteessä, koska 

linjaliikenteessä suunnitelmia laaditaan vuosittain tai vuosikolmanneksittain, kun taas haku- 

rahtiliikenteessä päätöstilanteita on usein päivittäin. Suunnittelujakson sisällä linjaliikenteen 

reitit ovat pysyviä. Linjaliikenteessä kapasiteetinhallinta eli sen sovittaminen kysyntään 

yrityksen palvelutaso- ja tulostavoitteet huomioiden on haaste. Myös hakurahtimarkkinoilla 

se on ongelma, mutta hakurahtimarkkinoilla luotetaan enemmän markkinatonnistoon.

Ohjelmistoilla ei voida laskea esimerkiksi optimaalista oman ja vieraan tonniston määrää. 

Ohjelmat eivät VesselProta lukuunottamatta mahdollista kapasiteetin riittävyyden laskemista. 

Kapasiteetinsuunnittelu joudutaan siten suorittamaan esimerkiksi Excelillä, mikä ei sinänsä 

ole ongelma, koska kapasiteetin riittävyyslaskelmat ovat yksinkertaisia. Ohjelmistot tukevat 

kuitenkin aikarahtaus- tai investointipäätösten tekemistä, koska potentiaalisia alusehdokkaita 

voidaan verrata nykyiseen tonnistoon tai aluksille asetettuihin tavoitteisiin.

Bulkkiliikenteen suunnittelu on helpompaa kuin linjaliikenteen, koska siinä on yleensä vain 

yhtä tuotetta kerrallaan kussakin aluksessa toisin kuin linjaliikenteessä, jossa lasti muodostuu



useista eri lastityypeistä. Varastomallit soveltuvat moniin bulkkikuljetusten suunnittelu

ongelmiin, kun lastin noutamis- ja purkupaikkoja voidaan käsitellä varastoina. Finncarriersin 

toiminnassa asiakkaiden lastit ovat eri tyyppisiä, joten niitä ei kyetä käsittelemään varastoina. 

Varastomallit eivät käy Finncarriersin hakurahti 1 iikenteeseenkään: bulkkitavara ei ole 

haettavissa satamasta kuin varastosta. Suuria varastoja ei pidetä ja asiakkaat tilaavat 

kuljetuksia tavaraa tarvitessaan, kuljettaminen on asiakas- eikä varastolähtöistä. Ohjelmien 

aluskapasiteettimääreet perustuvat kantavuuteen ja kuutioihin. Ro-ro-alusten kaistametrit ja 

konttilaivojen TEU:t eivät ole mukana. SCS:llä voidaan käsitellä ro-ro-aluksille tyypillisiä 

suuryksiköityjä lasteja. Ohjelma ei kuitenkaan osaa verrata suuryksiköityä lastia käytettävissä 

olevaan aluskapasiteettiin toisin kuin tonneissa tai kuutioissa määriteltyjen lastien osalta.

Valmisohjelmistojen painottuminen hakurahtimarkkinoille johtuu todennäköisesti siitä, että 

kyseisillä markkinoilla toimivien yritysten suunnittelutarpeet ovat riittävän yhteneviä. 

Suunnittelumenetelmät ovat yksinkertaisempia kuin linjaliikenteessä, mikä helpottaa valmis

ohjelmistojen kehittämistä. Hakurahtimarkkinoilla olevia varustamoja on paljon, joten mark

kinapotentiaali on kyseisen alan valmisohjelmistoille suuri. Merkittäviä isoja valtameri- 

varustamoja on vähemmän kuin hakurahtivarustamoj a. Valtameri varustamot kuljettavat 

pääasiassa kontteja, joten ro-ro-alusten tarpeet eivät ole niillekään kovin tärkeitä.

Tutkimuksen mukaan on oletettavissa, että merkittävät valtamerivarustamot käyttävät itse 

tehtyjä ohjelmistoja ja/tai koko logistiikkaprosessin suunnitteluun ja hallintaan tarkoitettuja 

j akeluketjunhallintaohj elmistoj a. Finncarriersilla ei ole kuitenkaan vastaavaa asemaa asiak

kaidensa kuljetusketjussa kuin isoilla valtamerivarustamoilla. Yritysten verkostoitumisen 

jatkuminen voi mahdollistaa myös Finncarriersin ottamaan suuremman vastuun asiak

kaidensa kuljetusten kokonaisvaltaisemmasta suunnittelusta. Kun osapuolet optimoivat yksin 

verkostojaan, kokonaisuus ei ole välttämättä optimaalinen.

Finncarriersilla voi olla luonteva asema kuljetusten integroijana, koska se vastaa Suomelle 

hyvin tärkeästä merikulj etusosuudesta. J akeluketj unhallintaohj elmistot tulevat kyseeseen, jos 

Finncarriersin asema asiakkaiden kuljetusverkostossa muuttuu. Kyseisissä ohjelmistoissa on 

taktisen suunnittelun tarpeisiin liikaa ylimääräisiä ja kalliita toimintoja. Ohjelmistojen 

suunnittelutyökalut ovat kaikista esitellyistä ohjelmistoista kehittyneimmät. CAPSin 

VesselPro on kehitetty CAPSin j akeluketj unhallintaohj elmiston pohjalta, minkä vuoksi
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VesselPron optimointi- ja heuristiikkaominaisuudet ovat muihin merikuljetuksiin suunnattui

hin ohjelmistoihin verrattuna ylivertaiset.

Merikuljetusohjelmistoista hinnoittelu- ja tonnistonhallintaohjelmistot sopivat omiin käyttö- 

tarkoituksiinsa, mutta ne eivät tue liikennesuunnittelua - reitittämistä, aikatauluttamista ja 

kapasiteetinhallintaa. Sama koskee myös simulointiohjelmia. Simulointiohjelmat sopivat 

päätösten operatiivisen toimivuuden ja vaikutusten analysoimiseen. VesselProlla ja SCS:llä 

voidaan simuloida tilanteita rajoitetummin kuin Extendillä, joten erillistä simulointiohjelmaa 

tarvitaan, mikäli reittejä ja satamatoimintoja halutaan tutkia ajan suhteen. Simuloinnilla 

kyetään huomioimaan olosuhteiden vaikutuksia liikennöintiin. Extend ei kuitenkaan täytä 

ohjelmistoille asetettuja tavoitteita, sillä se ei tue tiedonhallintaa eikä vaihtoehtoisten reitti-ja 
aikataulusuunnitelmien tekemistä.

Finncarriers käyttää nykyisin Microsoftin Excel -taulukkolaskentaohjelmistoa vapaa

muotoisesti liikennesuunnittelun apuvälineenä. Excel on toiminnoiltaan monipuolinen, 

joustava ja helppokäyttöinen. Excel sopii taktisen suunnittelun ongelmien käsittelyyn, kun 

ongelma jaetaan osiin. Koko verkoston reitittäminen ja aikatauluttaminen vaatii jo moni

mutkaisen mallin, jonka tekeminen ja ylläpitäminen on on työlästä. Suunnitteluun tarvittavien 

tietojen hallinta ei ole Excelin avulla niin johdonmukaista ja vaivatonta kuin varustamoalalle 

suunniteltujen ohjelmistojen avulla. Excelillä saadaan laadittua tarpeen mukaisia malleja. Itse 

mallinnusprosessi on aina hyödyllinen opetustilanne. Valmisohjelmistojen toiminnot ovat 

kuitenkin helpommin hyödynnettävissä kuin Excelin toiminnot. Excel on useiden valmis

ohjelmistojen rinnalla tarpeellinen työväline niiden ongelmien ratkaisuun, joita kyseiset 

ohjelmistot eivät ratkaise.

Vertailun perusteella varustamoalalle suunnatut ohjelmistot vastaavat ohjelmistoille asetettuja 

tavoitteita parhaiten, koska niissä on huomioitu toimialan erityispiirteet. Ohjelmistojen hinnat 

ovat myös joko Finncarriersin asettaman kynnyshinnan alapuolella tai lähellä sitä, toisin kuin 

jakeluketjunhallintaohjelmistojen. Taulukossa 6-2 luetellaan varustamoalan ohjelmistojen 

olennaisimmat piirteet. Excel on mukana taulukossa, koska se on nykyinen apuväline. 

Tutkimussa mukana olleita muita ohjelmistoja ei käsitellä taulokossa, koska niiden 

soveltuvuus taktiseen liikennesuunnitteluun ei ollut riittävää.
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Taulukko 6-2 Yhteenveto varustamoalan suunnitteluohjelmistojen kyvykkyyksistä 

(kyvykkyydet: luku 2.6 ja 4.4)

Ohjelmiston yhteydessä olevat lyhenteet:

Päätöksentekotasojen kattavuus Logistiikkatoimintojen kattavuus

• Strateginen (S) • Hankinta (HA)

• Taktinen (T) • Tuotanto (TU)

• Operatiivinen (O) • Jakelu (JA)

Ohjelmisto Käyttöliittymä Tiedonhallinta Toiminnot Tulosten
(hinta) esittäminen
CAPS VesselPro - Windows-tyyppiset - Avoin ympäristö - Omia toimintoja - Visuaalinen

valikot - Automaattinen voidaan rakentaa aikataulu (Gantin
S, T, O; - Graafinen kartta- tietojenhaku erillisistä CAPS- makrokielellä kartta)
HA, TU, JA pohja verkoston- tietokannoista (Access, -V erkostonsuunnit- - Tuloslaskelmat

suunnitteluun ja Oracle yms. yhteen- telu ja reitittäminen - Reitit
(> 500 000 mk) reitittämiseen sopiva) heuristiikoilla ja opti- karttapohjalla

- Helppokäyttöinen - Toteumatietojen moinnilla (Visuaalisia symbo-
- Merikuljetuksiin automaattinen päivitys - Huomioi kapasitee- leita apuna)
melko sopiva => budjettiseuranta tin riittävyyden - Tuloksia voidaan
(ohjelma on kehitetty - Tulokset siirrettävissä - Reitittäminen käsitellä muissa
maantiekuljetusten muihin ohjelmiin karttapohjan avulla ohjelmistoissa, kuten
pohjalta) - Tietomääritteet eivät - Liikennöimis- MS Excelissä tai
- Termistö on täysin varustamoalan muodon valinta Accesissä
kuitenkin vapaasti tottumusten mukaisia - Tilausten käsittely
muunneltavissa => muunneltavuus OK

Tehokkaat vaihto-
Havainnollistava ja 
päätöksentekoa

Ohjelmistoille Tiedonhallinta- ehtojen analysointi- tukevat esittämis-
asetettu käytettävyys- tavoitteet täyttyvät menetelmät toiminnot
tavoite täyttyy VesselProlla

Dataloy - Windows-pohjaiset - Ohjelma toimii Para- - Ohjelma laskee - Tulokset
valikot doxin alaisuudessa käyttäjän määritte- yksittäisistä reiteistä

T, O; - Merikuljetuksiin - Ohjelma on vika- lemän reitin tuloksen => ei tue reittien ja
TU, JA sopiva herkkä ja siihen kuluvan ajan alusten vertaamista

- Käyttöliittymä ei - Olennaisten muuttu- - Tiettyjä herkkyys- - Esittämistapa ei ole
(ilmainen) ole kovin selkeä jien, kuten satamien, analyysitoimintoja selkeä

- Ohjelman sisäiset käsittely on sekavaa - Aikatauluttaminen - Ei graafisia
käyttöohjeet - Tietomääritteet hankalaa ominaisuuksia
vajavaiset bulkkiliikenteen

mukaisia Analysointitoiminnot Ei tue päätöksen-
Ohjelma ei ole 
käyttäjäystävällinen Toimivuus vajavaista

hyvin rajalliset tekoa



Shipping Com- - Käyttöliittymä on - SCS:ssä on sisäinen - Matkakohtaisia - Yhden aluksen
mercial Software selkeä ja termistö on tietokanta laskelmia tulos ja aikataulu
(SCS) : varustamoalalle - Sisäinen tietokanta ei - Alus/reittikohtaisia tietyllä tai kaikilla
Chartereale luontainen mahdollista tietojen vertailulaskelmia reitillä

- Ohjelman sisäinen jakamista muiden - Läpilaskenta- - Tietyn reitin tulos
T,О; käyttöopas on ohjelmien kanssa => ohjelma kaikilla laivoilla
TU, JA riittävän kattava rajoittaa tulosten - Ei mahdollista yh- - Herkkyysanalyysi-

- Ohjelmaan liittyy käsittelyä dis tää eri laivojen ja taulukot
(> 17 000 mk) vuoden mittainen - Tietokanta on reittien aikatauluja - Raportit loogisia

ohjelmistotuki joustava toisiinsa - Ei grafiikkaa
- Tietomääritteet - Break-even-pisteen - Tulokset eivät ole

Ohjelmistoille vastaavat suunnittelun tai T/C-ekvivalentin siirrettävissä jatko-
asetettu tarpeita laskenta käsittelyyn muihin
käytettävyystavoite - Suuryksiköt mukana, - Polttoaineoptimointi ohjelmiin
täyttyy mutta kapasiteetin- - Ei reittikohtäistä

hallinta ei koske kapasiteetin riittävyy- Vertailulaskelmat
suuryksiköltä den laskentaa tukevat tehokasta
- Automaattinen bud- - Herkkyysanalyysi reitti- ja alusvaihto-
jettiseuranta ei ole ehtojen
mahdollista Toiminnot olennaisia, läpikäymistä.

eivätkä yliarvioi Herkkyysanalyysi
Tietokannat vastaavat mallinnuksen merki- lisää varmuutta.
tarpeita. Sisäinen tystä. SCS nopeuttaa, Kapasiteetinhallinta-
tietokanta ei ole ongel- mutta ei automatisoi laskelmat tehtävä
ma taktisessa suunnit
telussa

liikaa suunnittelua esim. Excelissä

Veson - Yksinkertainen - Tietomääritteet - Varastonhallinta- - Visuaaliset aikatau-
- Termistö on täysin liittyvät bulkkikuljetuk- toimintoja lut ja varastoraportit

T,О; bulkkiliikenteeseen siin sekä raaka-aine- - Ennustemenetelmiä - Raportit ovat
HA,TU,JA suunnattu lähteisiin ja varastoihin - Skeduloiminen va- yhteydessä toisiinsa,

rastojen kulutusno- joten tietojen
(n. 100 000 mk) Ohjelmisto tukee Finncarriersin peuksien perusteella muuttaminen

vähiten asiakkaita ei voida toisessa vaikuttaa
linjaliikennettä käsitellä varastoina Analysointimenetel- toiseen

mät rajallisia, 
eivätkä sovellu Esittämistavat
Finncarriersille selkeitä

Microsoft Excel - Helppokäyttöinen - Tiedot syötetään joko - Excelillä voidaan - Graafiset ominai-
-taulukko- - Monipuoliset ja malliin suoraan tai rakentaa valmiista suudet tukevat
laskenta selkeät ohjelman haetaan tietokannoista toiminnoista tarpeen havainnollistavaa
(nykyinen liiken- sisäiset ohjeet - Mitä isompi malli, mukainen malli esittämistä
nesuunnittelun - Toimiala-ja sitä todennäköisempää - Kattava valikoima - Esittäminen
apuväline) tutkimusongelma on, että mallin päivittä- erilaisia funktioita sidoksissa mallin

riippumaton, jolla misessä tulee ongelmia - Mahdollista laatia esittämistapaan
Mahdollista laatia laaditaan tarpeen - Ei tue aikataulutusta, LP-malleja ja herk-
kaikkia tasoja ja mukaisia analysointi- koska Excel ei sisällä kyysanalyysi-
toimintoja ja laskentamalleja toisin kuin muut taulukoita Esittämisominai-
avustavia malleja ohjelmat etäisyys- - Simulointi mahdol- suudet, kuten myös

Tukee taktisen taulukoita lista iteroinnilla tai toiminnotkin,
suunnittelun satunnaislukujen ja riippuvat käyttäjän
vapaamuotoista Tiedonhallinta todennäköisyys- ammattitaidosta.
suunnittelua, ei tue joustavaa, mutta jakaumien avulla Käyttö ei niin
koko tonniston ja Finncarriersin tehokasta kuin
reittiverkoston mallintamistarpeisiin Työkalut rakennetaan VesselPron tai
kattavaa tehokasta nähden työlästä Excelillä => tarpeen SCS: n
käsittelyä mukaiset mallit



118

Tutkielmassa käsitellyissä varustamoalan edullisissa ohjelmistoissa ei ole kovinkaan hienos

tuneita mallinnusmenetelmiä. Suurimmassa osassa varustamoalalle suunnatuista ohjelmista ei 

ole optimointimenetelmiä, koska optimointimallit ovat vaikeita rakentaa. Optimointimallit 

ovat usein tilanne-ja yrityskohtaisia. Muita kalliimmassa ja kaikki suunnittelutasot kattavassa 

CAPSin VesselProssa on edistykselliset analysointimenetelmät, muut ohjelmat perustuvat 

läpilaskentaan. Ohjelmistopohjainen läpilaskenta tukee joustavaa ja nopeaa vaihtoehtojen 

vertaamista, mikäli tiedonhallintaominaisuudet ovat kehittyneet. Kapasiteetinhallintamah- 

dollisuudet ovat kuitenkin läpilaskentaan perustuvissa ohjelmissa melko olemattomia. Läpi

laskentaan on mahdollista yhdistää herkkyysanalyysejä, kuten Shipping Commercial Softwa

ren Chartercalcissa on onnistuneesti tehty.

Seuraavassa taulukossa 6-3 ohjelmistot on asetettu tutkimuksen tekijän toimesta paremmuus

järjestykseen asteikolla 1 (huonoin) - 5 (paras) kyvykkyyksien suhteen. Ohjelmat on 

suhteutettu taulukossa 6-3 toisiinsa nähden. Taulukossa 6-4 ohjelmat sen sijaan suhteutetaan 

niille asetettuihin tavoitteisiin nähden. Täydellinen vastaavuus tavoitteisiin verrattuna on 

arvoasteikolla 5. Täydellinen tavoitteisiin vastaamattomuus on asteikolla 0. Taulukossa 6-4 

ohjelmia ei ole siten suhteutettu toisiinsa nähden.

Taulukko 6-3 Ohjelmien paremmuusjärjestys kyvykkyyksien suhteen (1 = huonoin,
5 = paras, maksimi yhteispisteet = 20)

OHJELMA Käyttöliittymä/
Käytettävyys

Tiedonhallinta Toiminnot Tulosten
esittäminen

Yhteensä

CAPS VesselPro 4 5 5 5 19
Dataloy 1 1 2 1 5
SCS Chartercalc 5 4 4 4 17
Veson 2 2 1 2 7
Excel 3 3 3 3 12

Taulukko 6-4 Ohjelmien vastaavuus tavoitteisiin nähden (0 = ei vastaa tavoitteisiin, 
5 = vastaa tavoitteisiin täydellisesti, maksimi yhteispisteet =15)

OHJELMA Tiedonhallinta Vaihtoehtoisten suun
nitelmien laatiminen

Päätöksenteon tuki Yhteensä

CAPS VesselPro 4 5 5 14
Dataloy 1 2 1 4
SCS Chartercalc 3 4 3 10
Veson 1 1 1 3
Excel 2 3 3 8



Varustamoalalle suunnatuista päätöksenteon tukijärjestelmistä CAPSin VesselPro ja Shipping 

Commercial Softwaren (SCS) Chartereale erottuvat edukseen muista ohjelmistoista. Excelin 

arviot eivät perustu Finncarriersin nykyisiin Excelillä tehtyihin vapaamuotoisiin suunnittelu- 

työkaluihin, vaan ne kuvastavat Excelin potentiaalia varustamon taktisen suunnittelun 

apuvälineenä yleisellä tasolla. SCS ja VesselPro ovat liikennesuunnittelun vertailun 

perusteella soveliaimmat ja ainoat järkevät vaihtoehdot. Molemmilla ohjelmistoilla 

saavutetaan Exceliin nähden etua. SCS:n kanssa on tarkoituksenmukaista käyttää myös 

Exceliä. VesselPron kattamat ominaisuudet ovat niin laajat, että Exceliä ei välttämättä tarvita.

CAPSin VesselPron hinta on puolesta miljoonasta markasta ylöspäin, kun SCS Chartercalcin 

hinta on noin 17 000 markasta ylöspäin. VesselPron valmistaja on maailman edistyksellisim- 

piin logistiikkaohjelmistoihin keskittynyt CAPS, joka tekee yhteistyötä johtavien konsultti

yritysten, ohjelmistotuottajien ja tutkijoiden kanssa. CAPSin voimavarat ovat huomattavasti 

suuremmat kuin SCS:n. SCS on pieni ohjelmistotalo, jolla on kuitenkin paljon kokemusta 

merikuljetuksista. Kummankin ohjelmiston edustajien palvelualttius tätä tutkielmaa koskien 

on ollut kehuttavaa, joten kummankin voidaan olettaa haluavan Finncarriersin asiakkaakseen.

Ohjelmistot kilpailevat kuitenkin aivan eri hintaluokissa. Lopullinen valinta tulee tehdä hinta

laatu-suhteen perusteella, mikäli kynnyshintaa ei haluta nostaa. VesselPro ylittää Finn

carriersin asettaman kynnyshinnan, mutta ohjelman arvioiminen oli tarkoituksenmukaista, 

koska Finncarriers halusi tietoa eri hintaisista ja tyyppisistä ohjelmistoista. SCS:n hinta 

tavoitteista saatua pistettä kohtaan (1 700 mk/piste) on huomattavasti alhaisempi kuin Vessel

Pron pistehinta (35 714 mk/piste). Muut varustamoalan vertailuryhmän ohjelmat, Dataloy ja 

Veson, ovat toiminnoiltaan ja käyttöystävällisyydeltään liian rajoittuneita.

Joidenkin ohjelmistovalmistajien kiinnostus tutkimusta kohtaan oli vähäistä, koska kysymyk

sessä ei ole suuren luokan projekti. CAPSin ja SCS:n voidaan olettaa olevan luotettavia 

ohjelmistotoimittajia, koska niillä on kokemusta kuljetusalasta. SCS:n painopiste on täysin 

merikuljetuksissa, mikä näkyy myös ohjelman termistössä. VesselPro on maantiekuljetusten 

pohjalta kehitetty ohjelma, joten sen käyttämässä termistössä ja kustannusrakenteissa on vielä 

viitteitä maantiekuljetuksista. CAPS on kuitenkin helposti asiakkaan itsensä muunneltavissa. 

CAPSin makrokielen avulla asiakas voi itsekin laatia omiin tarpeisiinsa lisätyökaluja. SCS on 

valmistajan räätälöitävissä. Räätälöintiä varten valmistaja tarvitsee sitovan tarjouspyynnön.
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VesseIProlla voidaan suunnitella verkostoja, mitä SCS:llä ei voida. Verkostonsuunnittelu on 

strategista Finncarriersilla, joten se ei ole välttämätön ominaisuus taktisessa ohjelmassa. 

VesselPro hyödyntää optimointia sekä heuristiikkoja reitittämiseen ja aikatauluttamiseen. 

VesseIProlla on mahdollista reitittää verkosto haluttaessa automaattisesti. SCS tukee aika- 

tauluttamista ja alusten allokoimista läpilaskentatoiminnoilla ja kattavilla reitti- ja alus- 

kohtaisilla vertailuraporteilla. VesselPro ainoa varustamoalan ohjelmisto joka optimoi koko 

reittiverkoston ja tonniston samalla kertaa huomioiden kapasiteetin riittävyyden.

Suunnittelijan kokemuksella on SCS:ssä suurempi käyttöarvo kuin VesselProssa, koska SCS 

on vain apuväline. SCS ei pysty ratkaisemaan itsenäisesti ja automaattisesti reititysongelmia, 

kuten VesselPro. Taktisen suunnittelun tulokset eivät ole välttämättä suoraan siirrettävissä 

operatiiviseen liikennöintiin, koska analyysien ulkopuoliset tekijät tulee huomioida ennen rat

kaisun toimeenpanoa. Analyysien ulkopuoliset seikat ovat yleensä laadullisia ja ne koskevat 

esimerkiksi kilpailuasetelmia, hinnoitteluasemaa yms. Automaattiset toiminnot nopeuttavat ja 

helpottavat suunnittelua, mutta eivät ole suunnittelijoiden pitkäaikaiseen kokemukseen 

nähden välttämättä tarpeellisia. VesselPro ta voidaan käyttää myös vuorovaikutteisesti, joten 

se toisaalta sopeutuu joustavasti käyttäjän kokemukseen ja osaamiseen.

VesselPro kattaa kaikki varustamon suunnittelun ja toiminnan tasot. SCS on keskittynyt 

taktisen ja operatiivisen tason päätöksiin. Kuva 6-2 havainnollistaa SCS:n ja VesselPron 

soveltuvuutta eri päätöksentekotasoille sekä niiden tavoitteenmukaisuutta.

Päätöksentekotaso 
Strateginen

Taktinen

Operatiivinen

Pieni Suuri
Kuva 6-2 Kahden parhaimman ohjelmiston tavoitteenmukaisuus ja suhde

päätöksentekotasoihin

CAPS \ 
VesselPro

Tavoitteenmukaisuus
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6.3 Suositukset

Kuva 6-3 esittää kahden parhaimman varustamoalan ohjelmiston, SCS:n ja VesselPron, sekä 

nykyisen suunnitteluvälineen, Excelin, vertailun tulokset tavoitteisiin nähden. Kuva 6-3 

perustuu taulukkoon 6-4.

□ CAPS VesseIPro 
g SCS Chartercalc
□ Excel

Tiedonhallinta Vaihtoehtoisten
suunnitelmien

laatiminen

Päätöksenteon
tuki

Kuva 6-3 CAPS VesselPron, SCS:n Chartercalcin ja Excelin tavoitteenmukaisuus

VesseIPro on ominaisuuksiltaan muita varustamoalan ohjelmistoja laajempi ja kehittyneempi, 

minkä vuoksi se olisi paras ohjelma, jos Finncarriersin asettama kynnyshinta ei olisi esteenä. 

SCS:n hinta-Iaatu-suhde on kuitenkin VesselProta parempi. SCS:n ominaisuudet täyttävät 

tavoitteet riittävällä tasolla. SCS:n ominaisuudet ovat olennaisia ja helposti käytettäviä. 

Kyvykkyyksissä SCS on VesselProta parempi käytettävyydessä ja muissa ominaisuuksissa 

toiseksi paras. SCSiään siirtyminen nykyisistä menetelmistä ei olisi organisationaalisesti niin 

suuri muutos kuin VesselProhon siirtyminen. Exceliin verrattuna molemmat ohjelmistot 

tukevat vaihtoehtoisten suunnitelmien ja laskelmien tehokasta laatimista ja vertaamista. 

Tiedonhallinta on myös yksinkertaisempaa kyseisillä ohjelmistoilla kuin Excelillä. Excel on 

joustava, mutta työläs liikennesuunnittelun ongelmien ratkaisemisessa. Valmisohjelmista 

SCS ja VesseIPro tukevat suunnittelun järjestelmällisyyttä ja tehokkuutta.

Finncarriersin kynnyshinta huomioiden SCS on tutkielmassa käsitellyistä ohjelmistoista 

soveltuvin. Absoluuttisesti SCS on VesselProta rajoittuneempi ominaisuuksiltaan, mutta
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hintaansa nähden se on suhteellisesti paras. SCS kannattaa tutkimusten tulosten perusteella 

ottaa käyttöön Finncarriersilla pilottiprojektina. SCS ei ole välttämättä lopullinen valinta, 

mutta sen avulla Finncarriers saa uutta näkemystä teknologian merkityksestä liikennesuunnit
telun apuvälineenä.

Pilottikokeilun aikana SCS:n räätälöintitarpeet määritellään vielä tätä tutkimusta tarkemmin. 

Arvoanalyysin mukaisesti räätälöinnillä saavutettavat hyödyt suhteutetaan räätälöinnin kus

tannuksiin, minkä perusteella valinta tehdään. Yksi vaihtoehto räätälöinnin kustannusrajaksi 

on VesselPron hinta. VesselPron kyvykkyydet täyttävät ohjelmistoille asetetut tavoitteet pa

remmin kuin SCS:n, joten sitä ei tarvitsisi räätälöidä niin paljon kuin SCS:ää. Lopullinen 

valinta SCS:n ja VesselPron välillä tulee tehdä siinä vaiheessa, kun SCS:n räätälöinnillä saa

vutettavat parannukset ja kustannusarvio tiedetään. SCS:n räätälöinnin kustannusarviota 

varten SCS:lle tulee lähettää sitova tarjouspyyntö.

SCS:n ongelmana on puuttuva kapasiteetinhallinta ja se, että koko tonnistoa ei reititetä ja 

aikatauluteta samanaikaisesti. Kapasiteetinhallintaa varten ohjelmaan tulee räätälöidä yhtey

det taulukkolaskentaohjelmistoon, jossa kapasiteettilaskelmat voidaan suorittaa. Toinen 

vaihtoehto on SCS:n tietokantojen eriyttäminen ohjelmasta. Tällöin tiedot olisivat muidenkin 

ohjelmien käytettävissä. Jotta SCS saavuttaisi VessselPron analysointityökalujen tason, 

SCS:ään tulee lisätä heuristiikkoja ja optimointimenetelmiä. SCS:n aluskapasiteettimääreisiin 

tulee lisätä TEU:t ja kaistametrit.

Pilottiprojektiksi käy yksi linjaliikenteen linja. SCS:n nykyisen painopisteen ollessa haku- 

rahtiliikenteessä, pilottiprojekti voisi kannattaa ulottaa Finncarriersin pientonnistoon ja F- 

Shipsiin. Käyttäjien kokemukset ovat tärkeitä arvoanalyysin toisessa vaiheessa, jotta räätä

löintitarpeet tulevat kattavasti määritellyiksi. Nykyisiin melko manuaalisiin sovellutuksiin 

nähden SCS nopeuttaa monipuolisten vaihtoehtoisten laskelmien suorittamista, koska ohjel

man tietokantojen tietomääritteet tukevat suunnittelun tarpeita. SCS:n raportit tukevat 

päätöksentekoa.
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ESIMERKKI LINEAARISESTA OPTIMOINNISTA

Yrityksellä on kaksi tehdasta ja kolme myyntivarastoa. Ensimmäinen tehdas voi tuottaa kor

keimmillaan 100 yksikköä ja toinen tuotantolaitos 200 yksikköä samaa tuotetta. Ensimmäisen 

varaston myyntipotentiaali on 150, toisen 200 ja kolmannen 350. Tuotteen myyntihinta on 

ensimmäisessä varastossa 12, toisessa 14 ja kolmannessa 15. Yhden yksikön kustannukset 

valmistuksesta tehtaalla i ja sen kuljetuksesta varastoon j ovat seuraavassa taulukossa.

Valmistus-ja kuljetuskustannukset (Eppen et ai. 1988, 76)
VARASTO

TEHDAS 1 2 3

1 8 10 12
2 7 9 11

Yritys haluaa selvittää kuinka monta yksikköä sen tulisi kuljettaa kustakin tehtaasta kuhunkin 

varastoon, jotta se maksimoisi voittonsa. Varastoilla ei ole minimikysyntätasoja, jotka täytyisi 

täyttää. LP-mallilla löydetään teoreettisesti paras mahdollinen tuotannon ja kuljetusten 

allokointiratkaisu.

LP-esimerkki

xij = tehtaalta i varastoon j lähetetyt yksiköt

Katematriis

Tehdas (i)

(myyntihinta varastossa j - valmistus- ja kuljetuskustannukset tehtaalta i varastoon j)
varasto (j)

1 2 3
4
5

4
5

3
4

Tavoitefunktio voiton maksimoimiseksi:
Мах 4x„ + 5x21 + 4x12 + 5x22 + 3x13 + 4x23

Optimoinnin
Ehdollisena seuraaville rajoitteille: antama Slack (vaje)Varjohinta

arvo
‘11 + *12 + X13f 1 00 Tuotantorajoite (tehdas 1) 100 0 4
‘21 + X22 + X23 ^ 200 Tuotantorajoite (tehdas 2) 200 0 5
‘11+ X21 ^ 150 Kysyntärajoite (varasto 1 ) 150 0 0
‘12 X22 ^ 200 Kysyntärajoite (varasto 2) 150 50 0 '
‘13 X23 ^ 350

Xij >0

Kysyntärajoite (varasto 3) 0 350 0
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Tavoitefunktion maksimiarvo = 1400

Päätösmuuttujat
x 11
x21
x12
x22
x13
x23
Yhteensä

optimoinnin tulos 
100 
50 

0
150

0
0

300

Esimerkin herkkyysanalyysitaulukko on liitteen 1 lopussa. Herkkyysanalyysiä käsitellään 

tarkemmin liitteessä 2. LP-mallin antamat vastaukset ovat kokonaislukuja, vaikka malli ei ollut 

kokonaislukuinani. Lukujen jatkuvuuden vaatimuksen mukaan LP:n vastaukset voivat saada 

mitä tahansa lukuarvoja. Suunnittelumielessä tällä ei ole suurta merkitystä, koska todellisuu

dessa mallin oletukset eivät kuitenkaan ole täysin tarkkoja. Desimaalien pyöristys antaa siten 

riittävän arvion suunnittelujakson toiminnasta (Eppen et el. 1988, 371). Pienimuotoisten mal

lien ratkaiseminen onnistuuu vaivattomasti taulukkolaskennalla, kuten Excelillä.

Yrityksen tulos on suurin mahdollinen, kun molempien tehtaiden kapasiteetinkäyttöaste on 

100 %. Varaston 1 kysyntä tyydytetään kokonaan, koska sinne allokoitu määrä on yhtä suuri 

kuin sen kysyntärajoite. Varaston 2 kysynnästä jää 50 yksikköä tyydyttämättä, sillä sen vaje on 

50. Vaje syntyy, koska tehdas 1 toimittaa koko tuotantonsa varastoon 1 ja tehdas 2 toimittaa 50 

yksikköä varastoon 1 ja loput tuotannostaan varastoon 2. Varaston 3 myyntikate on muita 

alempi, minkä vuoksi sinne ei toimiteta yhtään yksikköä. Jos mallissa olisi ollut minimitasot 

kysynnän tyydyttämiselle, mallin tulos olisi muuttunut.

Herkkyysanalyysi lineaarisen optimoinnin esimerkistä:

Cell Name
Final
Value

Reduced
Cost

Objective
Coefficient

Allowable
Increase

Allowable
Decrease

$D$22 x11 optimoinnin tulos 100 0 4 1E+30 0
$D$23 x21 optimoinnin tulos 50 0 5 0 0
$D$24 x12 optimoinnin tulos 0 0 4 0 1E+30
$D$25 x22 optimoinnin tulos 150 0 5 0 0
$D$26 x13 optimoinnin tulos 0 -1.000000009 2.999999992 1.000000009 1E+30
$D$27 x23 optimoinnin tulos 0 -1.000000012 3.99999999 1.000000012 1E+30

Cell Name
Final
Value

Shadow
Price

Constraint
R.H. Side

Allowable
Increase

Allowable
Decrease

$G$12 Tuotantorajoite (tehdas 1) antama arvo 100 4 100 50 100
$G$13 Tuotantorajoite (tehdas 2) antama arvo 200 5 200 50 150
$G$14 Kysyntärajoite (varasto 1 ) antama arvo 150 0 150 150 50
$G$15 Kysyntärajoite (varasto 2) antama arvo 150 0 200 1E+30 50
$G$16 Kysyntärajoite (varasto 3) antama arvo 0 0 350 1E+30 350
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LISÄTIETOA LINEAARISEN OPTIMOINNIN HERKKYYSANALYYSISTÄ

Liitteen 1 lineaarisen optimoinnin esimerkissä tavoitefunktion kertoimet olivat päätösmuuttu- 

jien katteita. Katteet ovat ehdollisia niin myyntihinnoille kuin valmistus- ja kuljetuskustannuk

sillekin. Molemmat tekijät ovat ennusteita, joten on olennaista selvittää LP-mallin ratkaisun 

herkkyys kyseisten tekijöiden muutoksille. Esimerkkimallin rajoitefunktiot koskivat tuotantoa 

ja kysyntää. Etenkin kysyntärajoitteet eivät ole välttämättä varmoja, ja myös tuotannossa voi 

tulla yllättäviä muutoksia. Rajoitteet ovat usein riippuvaisia toisistaan, mikä lisää ratkaisun 
tarkastelun tärkeyttä.

Rajoitefunktiot kuvaavat yrityksen resursseja, kuten kapasiteettia, sekä yrityksen ulkopuolisia 

markkinaehtoja. LP-esimerkissä molempien tuotantolaitosten slackit eli vajeet olivat nolla ja 

niiden varjohinnat olivat neljä ja viisi. Vaijohinnoilla tarkoitetaan sitä, kuinka monella yksiköl

lä tavoitefunktion arvo muuttuu, kun rajoitteen oikean puolen vakion arvoa lisätään yhdellä 

(Nahmias 1997, 189). Vaijohinta kuvastaa rajoitteen arvoa. Jos rajoitteella on vajetta, niin 

rajoite ei ole sitova, eikä rajoitteella ole täten vaijohintaa. Resurssien lisääminen tulee tehdä 

optimaalisesti, jotta tulos kasvaisi vaijohinnan verran (Eppen et ai. 1988, 239).

Kun tuotantolaitoksen 1 (LIITE 1) kapasiteettia lisätään yhdellä, niin tämä vaikuttaa tavoite- 

funktion arvoon neljällä yksiköllä. Toisen tehtaan kapasiteetinlisäyksen merkitys on viisi 

yksikköä. Tehtaan 2 merkitys on yrityksen tulokselle suurempi kuin tehtaan 1, joten eniten 

resursseja tulee ohjata tehtaalle 2. Varjohinnat ovat voimassa niin kauan, kunnes mallin 

perusratkaisu ei muutu. Perusratkaisun muodostavat positiiviset muuttujat, eli esimerkkitapau

ksessa muuttujat xn, xt2 ja x22. Perusratkaisun muuttuminen tarkoittaa sitä, että jokin näistä 

perusmuuttujista menee nollaan (Nahmies 1997, 189). LP-esimerkin herkkyysanalyysi- 
taulukosta (LIITE 1) selviävät rajat, joiden sisällä ratkaisu ei muutu.

Varjohinnat mahdollistavat tehokkaan tuotannontekijöiden ohjaamisen, mikäli resursseille on 

toimivat markkinat. Useille tuotannontekijöille on markkinat, kuitenkin monille toimintaa 

rajoittaville tekijöille, kuten toimitusajoille, ei ole markkinoita. Ohjaaminen perustuu 

varjohintojen ja markkinahintojen vertaamiseen niiden rajojen sisällä, joilla varjohinta on 

voimassa. Rajoitteena olevan resurssin lisäyksiköillä on arvoa yritykselle, kun resurssi on 

niukka. Resursseja kannattaa myydä silloin, kun markkinahinta on vaijohintaa suurempi. 

Tuotantomäärä laskee, mutta tuotannontekijän arvo markkinoilla on suurempi kuin sen arvo
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yrityksen tulokselle. Päinvastoin kannattaa toimia, mikäli tuotannontekijän markkinahinta on 

alempi kuin sen merkitys yritykselle. Päätösvaihtoehdot tulee analysoida tarkasti, jotta vältytään 
liian lyhytjänteiseltä toiminnalta.

Varustamon tapauksessa laivoja käsitellään kokonaislukuina, mikäli pyöristämistä ei koeta 

mielekkääksi. Laivojen kapasiteettia käsitellään kuitenkin jatkuvana muuttujana. Herkkyys- 

analyysillä ei ole saatavissa kokonaislukuoptimoinnissa samoja tietoja kuin tavallisessa LP- 

mallissa. Yleisesti ottaen kokonaislukuoptimoinnin herkkyysanalyysin tiedot ovat merkitykset
tömiä (Eppen et ai. 1988, 374). Tämä ei tarkoita, etteikö rajoitteiden oikean puolen vakioiden 

tai tavoitefunktion kertoimien muutoksilla olisi vaikutusta kokonaislukuoptimoinnin ratkaisuun. 

Mitä-jos-kysymykset selvitetään ratkaisemalla kokonaislukuinani toistuvasti uudelleen uusilla 

lukuarvoilla. Isojen mallien ratkaiseminen voi olla kallista ja hidasta. Pääero kokonais

lukuoptimoinnin ja LP:n välillä on se, että oikean puolen vakioiden löysentäminen auttaa koko

naislukuoptimoinnissa enemmän kuin LP:ssä ratkaisun saavuttamisessa. Kokonaislukuinani voi 

siten olla herkempi lähtötietojen muutoksille kuin LP-malli.

Tavoitefunktion kertoimien muuttuminen ei välttämättä vaikuta mallin ratkaisuun eikä 

tavoitefunktion arvoon. Optimiratkaisun muuttuminen riippuu kertoimien muuttumisen 

suuruudesta; kertoimien vaihtelun seurauksena ratkaisuksi voidaan saada kaksi optimitulosta 

(Eppen et ai. 1988, 136). Rajoitteiden oikean puolen arvojen muuttaminen kasvattaa tai 

pienentää mallin ratkaisualuetta riippuen siitä, tiukennetaanko vai löysennetäänkö rajoitteita. 

Oikean puolen arvojen muuttuessa perusratkaisu voi säilyä samana, mutta kyseisten muuttujien 

arvot vaihtuvat, kun oikean puolen arvo muuttuu. Herkkyysanalyysin avulla selviävät myös 

tärkeät eli aktiiviset rajoitteet. Rajoitteet, jotka eivät ole sitovia (slack eri suuri kuin nolla) eivät 

vaikuta mallin ratkaisuun. Rajoitteita ei kuitenkaan voida asettaa ennen ratkaisua 

tärkeysjärjestykseen, minkä vuoksi kaikki relevantit rajoitteet tulee huomioida mallin 

laatimisvaiheessa.

Herkkyysanalyysi auttaa yritystä kohdistamaan resurssinsa kannattaviin kohteisiin. LP-esimerk- 

kiyrityksen (LIITE 1) tulosta voitaisiin kasvattaa tuotantoa lisäämällä. Esimerkkitapauksessa 

taijonta oli kysyntää suurempi rajoite, minkä vuoksi markkinointiin ei kannata panostaa yhtä 

paljon kuin tuotannon lisäämiseen. Vaijohinnat kertovat tämän. Herkkyysanalyysillä voidaan 
perustellusti allokoida yrityksen resurssit eri toimipaikkojen, toimintojen tai markkinoiden 

kesken. Menetelmä paljastaa kriittiset tulokseen vaikuttavat tekijät.
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VERKOSTOMALLIT

Verkostornallien suosio perustuu useiden reaalimaailman ongelmien luonnolliseen esittämis

tapaan, visualisointiin, joustavuuteen ja tehokkaisiin ratkaisumenetelmiin (Apte 1998). 

Kuljetus-, kohdistamis- ja lyhyin reitti -ongelmat voidaan hyvin kuvata verkostomalleilla 

(Eppen et ai., 380). LIITTEEN 1 kuljetusmalli soveltuu esimerkiksi myös verkostomallista, 

koska päätösmuuttujat xy voidaan kuvata seuraavanlaisella verkostolla:

Valmistuskapasiteetit
Varastot

Tehtaat Kysyntärajoitteet

(-12,150)
Kysyntä

Tarjonta U—100

U = 200

(300 yks J
(-300 yks.)

Slack = 400

• (Су, Ujj): C = kustannus ja
U = kapasiteetin yläraja väylällä ij 

» Xy = tehtaan i j a varaston j 
välisellä väylällä kulkevien yksiköiden 
määrä, yleisesti xtJ on virta solujen i ja j välillä
• Suluissa olevat numerot ( 1 ..7) ovat solunumeroita

Verkostomalli LIITTEEN 1 lineaarisen optimoinnin esimerkkitehtävästä

Yleisten oletusten vallitessa päätösmuuttujat saavat verkostomallin ratkaisussa 

kokonaislukuarvot (Eppen et ai, 377). Verkostomallit kuuluvat lineaariseen ohjelmointiin. 
Verkoston solut numeroidaan ja niiden väliset nuolet ovat päätösmuuttujia.

Päätösmuuttujia xy on yhtä monta kuin verkostossa on nuolia. Kullakin nuolella on tietyt 

parametrit: yksikkökustannus, cy, kapasiteettirajoitus, Uy, ja mahdollinen kapasiteetin alaraja ly 

(Apte 1998). Tavoitteena voi olla joko kustannusten minimoiminen tai voiton maksimoiminen. 

Jokaista verkoston solmua, kuten tehdas 1 tai varasto 2, kohden on olemassa yksi yhtälö. 

Verkosto voi olla tasapainoinen kuljetusongelma, jolloin tarjonta on yhtä suuri kuin kysyntä. 
Jos ongelma ei ole tasapainossa, malli saadaan tasapainoon lisäämällä ns. dummy-muuttuja 

joko kysynnän tai tarjonnan puolelle (Apte 1998).
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Verkostomallit sopivat myös useiden tuotteiden kuljetusten ja tuotannon samanaikaiseen 

optimointiin (Apte 1998). Useiden hyödykkeiden tapauksessa erilaiset tuotteet tai hyödykkeet 

jakavat väylän x¡jja sen kapasiteetin. Hyödykkeillä on omat tarjontansa ja kysyntänsä, mutta ne 

jakavat verkostossa samat solmut ja nuolet. Väylien eri hyödykkeiden virroista yhdistetyt virrat 

ovat ehdollisia väylien kokonaiskapasiteettirajoituksille. Mallissa huomioidaan eri 

hyödykkeiden erisuuruiset virrat ja kustannukset. Tavoitteena on löytää voiton maksimoiva 
hyödykeyhdistelmä.

Ehdolliset kapasiteetin alarajat ovat hyödyllisiä monien logistiikkaongelmien mallintamisessa 

(Apte 1998). Väylällä oleva virta on nolla, mikäli virran suuruus ei asetu kapasiteettirajojen 

välille. Ehdolliseen alarajaan liittyy usein kiinteä kustannus, joka aiheutuu ainoastaan virran 

ylittäessä ehdollisen alarajan. Ehdollisen alarajan avulla saadaan mallinnettua esimerkiksi 

minimikuormia tai osallistujien vähimmäismääriä. Perinteisessä kuljetusmallissa ei voida 

huomioida sitä, että tiettyjä reittejä ei mahdollisesti liikennöidä, ellei kuorman minimimäärää 

ylitetä (Apte 1998). Ehdollisia alarajoja sisältävällä verkostomallilla kyetään määrittelemään 

liikennöitävät reitit sekä reiteille allokoitavat laivat, niin että kysyntä saadaan tyydytettyä 

minimikustannuksilla. Maihin on sisällytettävissä alusten minimimääriä, asiakaskohtaisia 

prioriteetteja sekä reittikohtaisia kannattavuusrajoja.
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TIETOKANNAT JA PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄT

Sprague (1993, 104) jakaa informaatiolähteet ulkoisiin ja sisäisiin sekä tietokanta-ja asiakirja

pohjaisiin. Tietokannat määrittävät yksiköitä. Yksiköt voivat olla esimerkiksi asiakkaita, työn

tekijöitä, osia tai laskentakoodeja. Dokumenttien tieto on monesti monimuotoisempaa ja tulkin

nanvaraisempaa kuin tietokantojen sisältö. Asiakirjat koostuvat usein ideoista, ajatuksista ja 

mielipiteistä, jotka ovat tärkeitä päätöksenteon kvalitatiivisessa argumentoinnissa. Dokument

tien tietoa ei voida välttämättä mallintaa matemaattisesti, eikä se ole aina tarpeellistakaan. 

DSS:n olennainen tuki johtajalle on se, että se tarjoaa relevanttia ja laaja-alaista tietoa päätök

senteon kohteesta.

Tiedon neljä perustyyppiä (Sprague 1993, 105)

Sisäinen Ulkoinen

Tietokantapohjaista Perinteinen automaattinen tietojen- Julkiset tietokannat (myös internetissä)

Käsittely (operatiivinen transaktiodata) (esim. taloudelliset ennusteet)

ja johdon tietojäijestelmät (raportit) (maksullisia ja maksuttomia)

Asiakirjapohjaista Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja

“records management”

Yrityskirjastot (esim. intranetissä)

Institutionaalisen ja Ad Hoc -DSS:n tietokantatarpeet

DSS:ää voidaan käyttää operatiivisen toiminnan hallintaan, taktiseen suunnitteluun ja 

seurantaan sekä strategiseen päätöksentekoon. DSS:n soveltuvuuden painopiste on kuitenkin 

taktisella ja strategisella tasolla. Donovan ja Madnick (1977, 82) jakavat päätöksenteon tukijär

jestelmät institutionaalisiin ja Ad Hoe -systeemeihin. Reaaliaikainen junienhallintajärjestelmä 

on esimerkki institutionaalisesta DSS:stä ja tutkimuksen luvussa 2.7 esiteltävä Bethlehem 

Steelin varustamo-DSS on esimerkki Ad Hoc -DSS:stä. Institutionaaliset DSS:t soveltuvat tois

tuvien ja melko selväpiirteisten ongelmien yhteyteen. Ad Hoc -DSS:t sopivat ainutkertaisiin, 

ennakoimattomiin ja muuttuviin päätöstilanteisiin.

Keenin ja Mortonin (1978) mukaan tiedon laajuuden ja syvyyden tarve vaihtelee johdon 

toimintojen ja tason mukaan. Syvyysasteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tiedon yksityis
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kohtaisuutta. Tiedon laajuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa suunnittelussa huomioitavien 

eri tekijöiden lukumäärää. Koska Ad Hoc-ja institutionaaliset DSS:t keskittyvät johdon eri ta

soille, täytyy niiden tietotarpeiden ja tietokantavaatimusten olla ainakin osittain erilaiset 

(Gamto ja Watson 1993 (toim.), 112). Seuraava kuva havainnollistaa tiedon laajuuden ja 

syvyyden riippuvuutta päätöksenteon tasosta.

Päätöksenteon taso Tiedon laajuus

Strateginen

Taktinen

Operatiivinen

Ad Hoc -DSS 
(Bethlehemin 
varustamo -DSS)

Institutionaalinen-DSS
(j unienhallinta-DS S)

Pieni

Suuri

Päätöksenteon tason suhde tiedon laajuuteen ja syvyyteen

Institutionaalinen järjestelmä on laaja ja reaaliaikainen sekä sillä on useita käyttäjiä 

operatiivisten päätöstilanteiden parissa. Päätöstyyppien määrä on kuitenkin melko rajattu, 

toisin kuin Ad Hoe -systeemissä. Institutionaalinen järjestelmä asettaa suuret vaatimukset 

tehokkuudelle, tietojen tarkkuudelle, määrälle ja yksityiskohtaisuudelle. Esimerkiksi junien- 

hallintajärjestelmässä jo turvallisuustekijät asettavat tietojen tarkkuudelle ja ajantasaisuudelle 

erittäin suuret vaatimukset. Hinnoittelu taasen pohjautuu usein ennusteille markkinoiden kehit

tymisestä, joten tietojen tarkkuutta ei voi tarkistaa. Ad Hoe -järjestelmälle hyödyntävät usein 

myös yrityksen ulkopuolista tietoa. Ad Hoe -DSS:t tallentavat harvoin muita kuin tarvit

semiaan tietoja (Gamto ja Watson 1993(toim.), 118 - 123).

Institutionaaliset DSS:t tallentavat ja käsittelevät suuria määriä tietoja, joita ei todennäköisesti 

tulla tarvitsemaan. Institutionaalissa järjestelmissä tietokantojen tiedostojen väliset suhteet ja 

tiedon etsimis-ja tutkimistavat on kiinnitetty suunnitteluvaiheessa, mikä vähentää järjestelmän
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joustavuutta ja mahdollisuutta herkkyysanalyyseihin. Institutionaalisten DSS:ien hierarkiset tai 

verkostotietokannat ovat tehokkaita operatiivisessa toiminnassa, kun tiedon määrä on suuri. 

Ad Hoe -DSS:t pohjautuvat relaatiotietokantoihin: Ad Hoe -ohjelmistoilla on usein yksinkertai

sempaa tehdä ennaltamäärittelemättömiä kyselyitä tietokantoihin ilman tietohallinnon ammatti

laisten apua. Relaatiotietokannat esittävät tiedon kaksiulotteisina taulukkoina. Taulokoissa 

olevia tietoja on yksinkertaista yhdistellä muiden taulukoiden sisältämään tietoon, niin kaun 

kuin niillä on sama tietoelementti (Laudon 1996, 209).

“Data Warehousing”- eli tietovarastointi-konseptin soveltaminen DSS:ään voisi ratkaista 

useita aiemmin kohdattuja tietokantavaikeuksia. Päättäjille olennainen tieto organisaation 

operatiivisesta tilanteesta, trendeistä ja muutoksista on tallennettuna tietovarastossa yhteen 

paikkaan (Laudon 1996, 218). Useissa yrityksissä historiadataa on saatavilla ainoastaan 

viiveellisinä raportteina. Syynä hankalaan tiedon saantiin on yleensä tiedon hajaantuminen 

ympäri organisaatiota. Tietovarasto sisältää operatiivisista tietojärjestelmistä otettua yhteen

vetotietoa, joka soveltuu päätöksentekoa varten.

Tiedostojen ja tietokenttien määritelmät on yhdenmukaistettu tietovarastossa, mikäli yrityksen 

eri järjestelmät ovat sisältäneet erilaisia tietomääritteitä. Operatiivinen tieto on järjestetty 

monesti toimintokohtaisesti eli myynin, tuotannon, oston, palkkahallinnon tai tilausten- 

käsittelyn tarpeiden mukaan. Tietovarastoa varten tieto organisoidaan liiketoiminnalle olennai

sten muuttujien, kuten asiakkaiden, palveluiden tai tuotteiden mukaan (Laudon 1996, 219). 

Tietovarasto voi lisätä yrityksen tietoutta asiakkaistaan ja liiketoiminnastaan, koska eri tietojen 

saatavuus sekä tarpeenmukainen yhdisteleminen on yksinkertaista.
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OHJELMISTOVALMISTAJIEN JA -EDUSTAJIEN YHTEYSTIEDOT

OHJELMISTO VALMISTAJA/
EDUSTAJA

PUHELIN
NUMERO

KOTISIVU/
e-mail

CAPS CAPS Logistics/

Mika Lindholm, Fidaco 
Logistics (FidaWare Oy) 
(Espoo, Suomi)

0400 406 552
Mika Lindholm

www.caps.com/

mika.lindholm@fidaco.fi

CAPS VesselPro CAPS Logistics/

Mika Lindholm, Fidaco 
Logistics (FidaWare Oy) 
(Espoo, Suomi)

0400 406 552 
Mika Lindholm

www.caps.com

mikä. 1 indholm@fidaco. fi

Dataloy Dataloy AS 47 55 34 67 70 www.dataloy.no

CEO Erik W. Loy
Extend Simulation/
Simulation Dynamics

ImagineThat/

Stefan Enhörning, DUKE 
systems AB

+46 (0) 8 765
4880 (DUKE)

www.imaginethat.com/

staffan@duke.se

¡2 Rhythm i2Z

Juha Snellman, i2 Finland

270 682 20
(i2 Finland)

www.i2.com/

juha.snellman@i2.com
Manugistics Manugistics 01344 354 500 www.manugistics.com

Nicolia Hughes
Manugistics UK Marketing 
Department

MMI: Fleet
Manager
Enterprise

Marine Management
Systems, Inc.

Peder J. Arstorp
Director of Sales

1-203-327-
6404/
47-916-06-735

www.mmsintl.com/

PArstorp@mmsintl.com

MMS: Pricing
Manager

MSI

Michael P. McCarthy
Account Executive

843-815-5996 www.marsys.com

mmccarthy@marsys.com

Shipping Commercial
Software: Chartercalc

Shipping Commercial Soft
ware Limited

CEO Bill Morris

+44 (0) 171 355
4629

www.scscom.demon.co.uk

Post@SCSCOM.demon.co.uk

Veson Veson Software
CEO Michael Veson/

WM-data Sverige
Leif Jonas

+46 8 670 2000
(WM-Datan
vaihde)

www.veson.com

lejon@wmdata.com
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SHIPPING COMMERCIAL SOFTWAREN TIETOMÄÄRITTEET

LAIVAT

• Alustyypit: pientonnisto ja proomut (alusten nimet)

• Aluksen markkina-arvo ja hankintahinta

• Kantavuus: DWT

• Brutto-ja nettorekisteritonnit

• Lastitilojen tilavuudet (m3) (määritelmät: vilja, paalit ja kansi)

• Syväys (kesä)

• Pituus, leveys ja korkeus

• Käyttökustannukset (per päivä)

• Yleiskustannukset per päivä (muut kuin käyttö- tai matkakustannukset)

• P & I -kustannukset per päivä

• T/C-ekvivalentti tai T/C-vuokra (mahdollinen tavoite T/C hinnoittelua varten)

• Ballast & address bonus sekä yliajan hinta

• Demurrage & Despatch

• Polttoaineen kulutus lastissa ja painolastissa eri nopeuksilla (mielellään kolme 

vaihtoehtoista nopeutta)

• Polttainesäiliöiden (polttoöljyjä dieseli) tilavuus

• Vaadittava polttoaineen varmuusvarasto laivassa

• Polttoaineen hinnat eri satamissa (US$/metrinen tonni)

• Varastojen, kuten vesi, tilavuudet ja painot (gears & holds & grabs)

• Tpi/c kesä ja talvi

REITIT (TYÖLLISTÄMINEN/ EMPLOYMENT)

SATAMAT

• Reittiin kuuluvat satamat

• Satamien väliset etäisyydet

• Satamakustannukset eri alustyypeille

• Polttoaineen hinnat eri satamissa (US$/metrinen tonni)



• Satamarajoitukset: syväys, laiturien pituudet...

• Mahdollinen odotusaika

LASTIT

• Lastityypit ja -nimet

• Lastin määrä ja koko (ft tai m)

• Rahtihinnat ja mahdolliset komissiot

• Lastaus- j a purkausaj at

• Lastaus- j a purkaushinnat

• Muut kustannukset j a verot

• Lastauskertoimet (stowage factors)

• Demurrage j a Despatch

• Sopimusehdot (mikäli halutaan määritellä)

MUUT KUSTANNUKSET

• Puhdistus

• Sundries

• Kanavamaksut

• Vakuutukset

ALUSTEN REITITTÄMISTÄ JA REITTIEN ARVIOINTIA VARTEN

• Käytettävissä olevat alukset (tyypit)

• Tutkittavan ajanjakson kysyntä jaettuna satamittain ja lasteittain

• T/C-ekvivalentti tai rahtitaso tai keskimääräinen rahtitaso

• Aluksen vaihtoehtoiskustannus (markkinarvo)


