
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Markkinoinnin laitos
Logistiikka

VARASTOINNIN UUDISTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Helsingin
Kauppakorkeakoulun

Kirjasto

9$51
Liiketaloustiede 
Pro gradu -tutkielma 
Tuomas Lehti 
25.11.1999

Markkinoinnin laitoksen laitosneuvoston kokouksessa ^C/U 1999 

hyväksytty arvosanalla CaJH fi-oüATuçi,__________

Aimo Inkiläinen Anu Bask



25.11.1999Helsingin kauppakorkeakoulu 
Markkinoinnin laitos / Logistiikka 
Pro gradu -tutkielma 
Tuomas Lehti

Varastoinnin ulkoistamiseen vaikuttavat tekijät 

TIIVISTELMÄ

Kilpailun kiristyminen logistiikkamarkkinoilla on korostanut palvelua tarjoavien yritysten 
kykyä erottua kilpailijoistaan. Koska perustuote varastopalvelujen tarjonnassa on useimmilla 
tarjoajilla melko samanlainen, palvelua tarjoavien yritysten täytyy etsiä kilpailuetua muualta. 
Eräs tapa toteuttaa tämä on tarjota asiakkaille juuri niitä asioita, joista he ovat valmiita 
maksamaan. Mahdollisesta asiakkaasta on helpompi tehdä asiakas, jos tiedetään ne tekijät, 
joiden perusteella päätös varastoinnin ulkoistamisesta tehdään. Tämän jälkeen voidaan 
keskittyä tarjoamaan asiakkaalle hänen haluamiaan asioita. Ongelmana kuitenkin on, että 
muiden logistiikan alueiden tutkimuksista ei voida tehdä tarkkoja johtopäätöksiä varaston 
ulkoistamiseen ja yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi nämä tekijät 
todennäköisesti muuttuvat ajan kuluessa. Varastointipalveluja tarjoavalla yrityksellä ei siis 
välttämättä ole tietoa, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaiden päätöksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensiksi tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten päätöksiin 
ulkoistaa varastointinsa. Toiseksi tarkastellaan tekijöitä, joiden perusteella yritykset valitsevat 
itselleen yhteistyökumppanin huolehtimaan varastoinnistaan. Kolmanneksi tutkitaan, 
muuttuvatko asiakkaiden yhteistyökumppaniltaan vaatimat tekijät yhteistyön kuluessa.

Tutkimuksessa hyödynnetään aiemmin logistiikan alueella tehtyjä varastoinnin ulkoistamiseen 
ja yhteistyökumppanin valintaan liittyviä tutkimuksia sekä yleisiä ulkoistamiseen liittyviä 
teorioita. Näitä teorioita ja tuloksia hyväksi käyttäen mallinnetaan tapa, jolla päätökset varaston 
ulkoistamisesta ja yhteistyökumppanin valinnasta voidaan tehdä. Mallilla kuvataan lisäksi, 
miten eri vaiheessa olevien yritysten päätöksiä voidaan analysoida. Tutkimuksessa 
hyödynnetään 59 yritykseltä saatuja mielipiteitä varastoimin ulkoistamisesta ja 
yhteistyökumppanin valinnasta. Tulosten avulla tarkastellaan eri ulkoistamisvaiheissa olevien 
yritysten näkemyseroja.

Tärkeimmät yritysten varaston ulkoistamispäätöksiin vaikuttavat tekijät ovat tämän 
tutkimuksen tulosten mukaan pääoman sitoutuminen uusiin varastoinvestointeihin ja 
mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen. Yhteistyökumppanin valinnassa yritykset 
arvostavat eniten luottamusta yhteistyökumppaniin ja itsellä säilyvää kontrollia logistiseen 
prosessiin. Tulosten valossa näyttää myös siltä, että yhteistyön kuluessa yhteistyön sujuvuuteen 
liittyvät tekijät tulevat entistä tärkeämmiksi.
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1 JOHDANTO
Tutkimuksessa käsitellään varastoinnin ulkoistamisprosessia, johon liittyvät päätös 

varastotoiminnan ulkoistamisesta, yhteistyökumppanin valinta, tehtyjen päätösten 

toteuttaminen sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen. Ulkoistamisen taustojen lisäksi 

hahmotetaan prosessin etenemistä ja toteuttamista. Havaintoja testataan kyselytutkimuksella, 

jossa kartoitettiin varastoinnin ulkoistamiseen ja yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia 

tekijöitä.

1.1 Tutkimusongelma

Kilpailu logistiikkamarkkinoilla on suhteellisen kireää, joten palvelua tarjoavalle yritykselle on 

erittäin tärkeää pystyä erottumaan kilpailijoistaan. Perustuote varastopalvelujen tarjonnassa on 

kuitenkin kaikilla tarjoajilla melko samanlainen, joten palveluilla kilpailemisen merkitys 

korostuu. Yrityksille jää mahdollisuuksiksi joko palvella jotain tiettyä asiakasryhmää tai 

kohdistaa ponnistuksensa juuri oikeisiin asioihin. Molemmissa tapauksissa on ensiarvoisen 

tärkeää, että tunnetaan asiakkaiden mieltymykset ja miten ne muuttuvat ajan mittaan. Tämä 

tarjoaa parhaat mahdollisuudet tarjota asiakkaille juuri oikeanlaista palvelua. Ongelmana 

kuitenkin on, että oletettavasti varastopalvelut poikkeavat koko logistiikan tai esimerkiksi 

kuljetusten ulkoistamisesta, joten näihin keskittyneistä tutkimuksista saadaan todennäköisesti 

vain viitteitä oikeaan suuntaan. Lisäksi logistiikkapalvelut kehittyvät tällä hetkellä erittäin 

nopeasti ja asiakkaiden mieltymykset muuttuvat ajan kuluessa. Tämän vuoksi varastopalveluja 

tarjoavan yrityksen on vaikea tietää tarkalleen, mitkä ovat juuri tällä hetkellä tärkeimmät 

asiakkaiden päätöksiin vaikuttavat tekijät ja mitkä ne ovat muutaman vuoden kuluttua.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tälle tutkimukselle on asetettu seuraavat kolme tavoitetta:

• Löytää merkittävimmät tekijät, jotka saavat yritykset ulkoistamaan 
varastointinsa tai hylkäämään harkinnan alla ollut tai jo kokeiltu 
ulkoi stami sproj ekti

• Löytää merkittävimmät tekijät, joilla asiakkaat valitsevat itselleen 
yhteistyökumppanin hoitamaan varastointinsa

• Selvittää muuttuvatko toisen kohdan tekijät yhteistyön edetessä
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Tehtäessä päätöstä varastotoimintojen ulkoistamisesta yleensä ensimmäisenä joudutaan 

pohtimaan ulkoistamisen kannattavuutta. Tällöin tarkastellaan ulkoistamisella mahdollisesti 

saavutettavia hyötyjä ja sen mukanaan tuomia haittoja ja verrataan näitä nykyisen 

toimintatavan vastaaviin. Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, mitkä 

ovat yleisimmät tekijät, jotka saavat yritykset ulkoistamaan varastointinsa sekä mitkä tekijät 

vaikuttavat eniten yritysten päätöksiin hylätä harkinnan alla ollut tai jo kokeiltu varaston 

ulkoi stami sproj ekti.

Kun päätös varastotoimintojen ulkoistamisesta on tehty, joudutaan seuraavaksi etsimään 

varastopalveluja tarjoava yritys. Kuten kohdassa 1.1 mainittiin, varastotoimintojen 

ulkoistaminen ei kaikilta osiltaan vastaa koko logistiikan ulkoistamista, joten yritysten 

päätöksiin vaikuttavat tekijät saattavat myös poiketa tuloksista, joita on saatu tutkimalla 

yhteistyökumppanin valintatekijöitä ulkoistettaessa kaikki logistiset toiminnot tai esimerkiksi 

pelkkä kuljetus. Tavoitteena onkin löytää asiakkaiden tärkeimpinä pitämät tekijät, kun he 

valitsevat yhteistyökumppania, jonka hoidettavaksi yrityksen varastotoiminnot annetaan.

Viime aikoina on yleistynyt, että toimintoja keskitetään harvoille yrityksille, mutta niiden 

kanssa tehdään erittäin läheistä yhteistyötä. Yhteistyö ei kuitenkaan välttämättä ole aluksi näin 

läheistä, vaan se syvenee ajan mittaan. Myös läheisenä alkava yhteistyö saattaa muuttua 

myöhemmin löyhemmäksi. Tällöin on aina mahdollista, että jos yhteistyön muoto muuttuu, 

myös yhteistyökumppanilta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat. Lisäksi logistiikkapa!velujen 

tarjonta kehittyy jatkuvasti ja vanhat muoti-ilmiöt väistyvät uusien tieltä. On melko 

epätodennäköistä, että asiakkaiden yhteistyökumppaneiltaan vaatimat ominaisuudet olisivat 

viiden vuoden kuluttua samoja kuin yhteistyön alussa. Viimeisenä tavoitteena tässä 

tutkimuksessa on analysoida muuttuvatko nämä tekijät yhteistyön kuluessa.

1.3 Tutkimusmenetelmät ja sisältö

Tutkimuksessa käsitellään yleisimpiä ulkoistamiseen liittyviä teorioita sekä pyritään 

kirjallisuuden avulla etsimään yleisimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten päätöksiin 

varaston ulkoistamisesta sekä yhteistyökumppanin valinnasta. Näitä teorioita ja tuloksia 

hyväksi käyttäen mallinnetaan tapa, jolla päätökset varaston ulkoistamisesta ja 

yhteistyökumppanin valinnasta voidaan tehdä. Mallilla kuvataan lisäksi, miten eri vaiheessa 

olevien yritysten päätöksiä voidaan analysoida. Sekä käsiteltyjä teorioita että luotua mallia 

testataan kyselytutkimuksella, jossa kysyttiin 59 yritykseltä näkemyksiä varaston



ulkoistamiseen ja yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen avulla 

vastataan teorioiden ja mallin herättämiin kysymyksiin sekä tutkimuksen tavoitteisiin.

Yleisiä varastoinnin ulkoistamiseen liittyviä teorioita sekä varastoinnin ulkoistamispäätökseen 

ja yhteistyökumppanin valintaan liittyviä tekijöitä käsitellään luvussa 2. Luvussa 3 rakennetaan 

ulkoistamisprosessia kuvaava malli ja luvussa 4 testataan teoriat ja mallit empiirisellä 

tutkimuksella. Luku 5 käsittää yhteenvedon ja johtopäätökset.

8
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2 VARASTOTOIMINNAN ULKOISTAMINEN
Tässä luvussa käsitellään varastoinnin ulkoistamiseen liittyvistä teorioista ydinosaamista, 

verkottumista, logistisia yhteenliittymiä sekä ulkoistamista. Transaktiokustannus- ja 

agenttiteoriat on jätetty pois, vaikka ne saattaisivatkin sopia tutkimusaiheeseen. Ne 

muodostaisivat kuitenkin kohtuullisen suuren ja hankalasti käsiteltävän kokonaisuuden ja 

todennäköisesti eivät toisi tutkimuksen kannalta merkittävää lisäarvoa. Edellä mainittujen 

teorioiden lisäksi tutkitaan yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Logististen 

yhteenliittymien käsittelyssä keskitytään partnership-toimintaan.

2.1 Ydinosaaminen

Prahalandin ja Kamelin (1990, 83-84) mukaan ollakseen yrityksen ydinosaamista toiminnon 

on täytettävä seuraavat kolme tunnusmerkkiä. Ensiksikin sen avulla tulee olla mahdollista 

saavuttaa pääsy useille erilaisille markkinoille. Toiseksi ydinosaamisen tulee tuoda lopulliseen 

tuotteeseen suuri merkitys asiakkaan kokemana etuna. Viimeiseksi ydinosaamisen tulee olla 

sellaista, että kilpailijoiden on sitä vaikea jäljitellä. Yrityksellä saattaa myös olla jollakin osa- 

alueella kyvykkyyksiä, jotka tuottavat lisäarvoa lopulliselle tuotteelle, mutta nämä 

kyvykkyydet eivät kuitenkaan täytä ydinosaamisen tunnusmerkkejä. Tällaiset kyvykkyydet 

eivät ole yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä. Sellaisia ovat ainoastaan ydinosaamisalueet eli 

ydinkyvykkyydet.

Ydinosaamisen melko tiukoista ehdoista johtuen yhdellä yrityksellä ei yleensä ole kuin 

muutama ydinosaamisalue. Prahalandin ja Kamelin (1990, 84) mukaan vain harvat yritykset 

pystyvät rakentamaan itselleen maailman)ohtajuuden useammalla kuin viidellä tai kuudella 

osaamisalueella, mutta kyvykkyyksiä yrityksellä saattaa olla kymmeniä.

Ydinosaamiseen keskittymisestä on viime vuosina tullut suosittu apuväline yritysten strategiaa 

luotaessa. Prahalandin ja Kamelin (1990, 79) mukaan 80-luvulla huippujohtajien toimintaa 

arvosteltiin heidän kyvyllään hajauttaa ja järkeistää organisaation rakenteita, kun taas 90- 

luvulla painotetaan kykyä tunnistaa, muokata ja hyödyntää yrityksen ydinosaamisalueita, jotka 

tekevät kasvun mahdolliseksi. Kilpailun kiristyminen ja katteiden pienentyminen monella 

alalla on saanut yritykset huomaamaan, että jokin toinen yritys tekee samat toiminnot 

paremmin ja halvemmalla. Yritykset ovatkin alkaneet tutkia omia toimintojaan ja selvittää,
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mitkä ovat todella ne alueet, joilla yritys on muita edellä. On alettu keskittyä näiden 

toimintojen hiomiseen, ja lopputuotteelle arvoa tuottamattomia toimintoja on ryhdytty 

antamaan niihin erikoistuneiden yritysten suoritettavaksi. Lamming (1993, 146) on sitä mieltä, 

että kaikki toiminnot, jotka eivät kuulu yrityksen ydintoimialueeseen voidaan ulkoistaa. 

Voidaankin sanoa, että periaatteessa yrityksellä tulee olla hyvät perusteet tehdä itse jotakin 

sellaista, minkä joku toinen pystyisi tekemään paremmin ja halvemmalla. Yrityksissä on 

kuitenkin oltava tarkkana, ettei ulkoisteta mitään sellaista, mikä on toiminnan ja menestymisen 

kannalta keskeistä. Tästä syystä yrityksissä onkin alettu panostaa omien ydinosaamisalueiden 

tunnistamiseen, mikä ei välttämättä aina ole niin helppoa.

Hayes ym. (1992, 418) kuvaavat koko arvoketjun ydinosaamista toteamalla, että tehdessään 

ulkoistamispäätöksiä yritys ei pelkästään päätä, mitä tuotteita tai palveluja se ostaa muilta 

yrityksiltä. Yritys joutuu samalla päättämään, mitä kyvykkyyksiä halutaan ohjata ja kehittää 

yrityksen sisällä ja mitä voidaan luovuttaa ulkopuolisille. Heidän mukaansa yrityksen on 

päästävä käsiksi koko arvoketjun kyvykkyyksiin pystyäkseen toimimaan kilpailukykyisesti 

pitkällä aikavälillä. Se toteutetaanko näiden kyvykkyyksien saavuttaminen yrityksen sisäisesti 

vai ulkoistamalla vaihtelee kiijoittajien mielestä tilannekohtaisesti.

Prahaland ja Hamel (1990, 85) asettavat yrityksen tavoitteeksi ydinosaamisalueella saavuttaa 

maailmanjohtajuus jonkin tuotteen osa-alueen suunnittelussa ja kehittämisessä. Toisaalta 

monelle yritykselle on varmasti riittävää, että he ovat jollakin kriittisellä osa-alueella omilla 

markkinoillaan selvästi kilpailijoitaan edellä. Coynen ym. (1997, 3) mielestä on kolme eri 

mahdollisuutta saavuttaa ydinosaaminen. Ensimmäisenä vaihtoehtona he esittävät, että 

yritykselle tärkeästä kyvykkyydestä kehitetään uusi ydinosaaminen antamalla sen kehittyä 

rauhassa ajan myötä. Oivallusta ja kaukokatseisuutta vaativien kyvykkyyksien, joissa pääpaino 

on luovuudella, kehittämiseen sopii parhaiten uuden yksikön perustaminen ydinorganisaation 

ulkopuolelle. Kolmantena mahdollisuutena Coyne ym. näkevät, että ydinosaaminen voidaan 

hankkia ostamalla joko kokonaan tai osittain tällaisen ydinosaamisen omaava yritys. 

Ydinosaamisen hankkimisen tai kehittämisen jälkeen siitä on myös pystyttävä pitämään kiinni. 

Prahalandin ja Hamelin (1990, 85) mukaan säilyttääkseen johtajuuden ydinosaamisalueella 

yritykset pyrkivät maksimoimaan tuotanto-osuutensa ydinosaamisella kehitettyjen 

ydintuotteiden maailmanmarkkinoilla.
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2.2 Verkottuminen

Kuparinen ym. (1996, 24) näkevät verkottumisen pahimmillaan vain uutena terminä yritysten 

alihankintayhteistyölle, mutta parhaimmillaan yhteistyötä yritysten kesken monella tasolla. 

Oinas ym. (1998, 70) määrittelevät yritysten välisen yhteistyöverkon yritysten yhdessä 

harjoittamaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Nykänen (1998, 22) mainitsee verkostotaloudelle 

leimallisiksi piirteiksi pitkäaikaisen sitoutumisen ja voimavarojen muokkaamisen. Näistä 

määrittelyistä voidaan yhdistää kolme seikkaa, jotka tulevat esille verkottumista käsittelevässä 

kirjallisuudessa. Ensiksikin yritysverkosto ei ole vain kahden yrityksen välistä yhteistyötä, 

vaan osallisena saattaa olla useampiakin yrityksiä. Toiseksi yhteistyötä harjoitetaan yritysten 

välillä monilla eri tasoilla samanaikaisesti, ei ainoastaan esim. kuljetuksissa. Kolmanneksi 

verkottuminen on pitkäaikaista toimintaa ja vaatii jäseniltään kärsivällisyyttä. Nykäsen (1998, 

22-23) mukaan verkostotalous eroaa perinteisestä alihankinnasta olemalla vähemmän 

kilpailutettua sekä korostamalla pitkäaikaista toimintaa. Hänen mukaansa yritykset saattavat 

harjoittaa yhteistoimintaa yhdellä alueella, mutta kilpailla toisiaan vastaan toisella. Nykänen 

huomauttaa kuitenkin, että on miltei mahdoton tehdä tarkkaa rajanvetoa, missä verkosto 

päättyy ja alihankinta alkaa.

Nykäsen (1998, 22) mukaan verkottumiseen ajaa se, että yrityksissä keskitytään vain 

omimpaan osaamiseen ja pidetään näin tietty kilpailuetu itsellä. Kaikkea ei kannata tehdä itse. 

Sipilän (1998, 37) mukaan myös taloushallinnon halu siirtää kiinteitä kustannuksia 

kumppanipalveluista syntyviksi muuttuviksi kustannuksiksi ohjaa yrityksiä verkottumiseen. 

Myös Sipilä korostaa, että verkotuttaessa harvemmin tarvittavat, kapea-alaiset 

erikoisosaamisalueet tai oman toiminnan kannalta sivuosaamiset ovat hankittavissa 

huipputasoisina yrityksen ulkopuolelta. ABB Industry Machines Groupin Supply Manager 

Hannu Uusitalo toteaa saman asian (Uuskoski 1998, 35): ” Jos yrittäisimme tehdä kaiken itse 

epäonnistuisimme varmasti. Etsimme toimittajia, jotka ovat omalla ydinosaamisalueellaan 

meitä parempia. Tiiviissä yhteistyössä yritysten väliset turhat kustannukset karsiutuvat pois ja 

uskonkin, että tulevaisuudessa kilpailevat juuri tämänkaltaiset vahvat verkostot, eivät 

yksittäiset yritykset.” On kuitenkin hyvä huomata, ettei verkottuminen ole ainoa tapa siirtää 

tällaisia toimintoja toisille yrityksille. Se voidaan toteuttaa myös verkottumatta.

Verkottuminen liittyy siis läheisesti ydinosaamisen käsitteeseen. Sipilän (1998, 37) mukaan 

verkottuminen on suoraan seurausta ydinosaamisten yhdistelystä. Pitkäjänteinen työ yhdessä
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asiakastarpeiden suurempiin kokonaisuuksiin kehittymisen kanssa on Sipilän mielestä johtanut 

partnership-tyylisiin suhteisiin verkostoyritysten välillä.

Oinas ym. (1998, 70) kuvaavat verkottumisen etuja sillä, että yritysten ei tarvitse omistaa itse 

kaikkia tarvitsemiaan resursseja, vaan ne voivat vastavuoroisesti hyödyntää toistensa 

voimavaroja. Verkottumisen edut eivät kuitenkaan Kuparisen ym. (1996, 24) mukaan tule 

nopeasti. He pitävät etenkin pienten suomalaisten yritysten suurimpana virheenä, että ne 

alkavat odottaa hyötyä jo vuoden kuluttua verkottumisen alkamisesta, mikä ei Kuparisen ym. 

mielestä ole ollenkaan riittävä aika hyvän yritysverkon syntymiselle.

Verkottuminen sopii hyvin myös huolinta-alalle. В DN Cargon myyntijohtaja Jarmo Halonen 

toteaa (Kuparinen ym., 1996, 26) että kuljetusala verkottuu kovaa vauhtia. В DN Cargo on 

käyttänyt omistajiensa verkkoihin kuuluvia edustajia, jotka toimivat keskenään yhteistyössä 

koko Euroopassa. Yhtiö on pystynyt kustannussäästöjen lisäksi saamaan verkon osana 

suurempia tilauksia kuin yksin ollessaan.

2.3 Logistiset yhteenliittymät

Logististen yhteenliittymien suosio on viime vuosina lisääntynyt melkoisesti. Andersson (1995, 

31) on koonnut tutkimuksessaan yhteen mielestään tärkeimmät operationaalista logistista 

yhteenliittymää kuvaavat tekijät. ”Operatiivinen yhteenliittymä logistiikassa käsittää 

pitkäaikaisen ja intensiivisen päivittäisen yhteistoiminnan asiakkaan ja palvelun tarjoajan 

välillä molemminsuuntaisessa systeemissä, joka on suunniteltu kuljettamaan, varastoimaan ja 

lisäämään arvoa materiaaleille, puolivalmisteille tai lopputuotteille, ja jossa molemmat 

osapuolet:

• yhteisesti suunnittelevat ja toteuttavat tällaisen systeemin usein 
jakaen henkilö-ja infrastruktuuriresurssit

• yhdistävät toimintonsa tilaus-, tuote-, materiaali- ja 
informaatiovirtoja hallitakseen

saavuttaakseen molempia hyödyttävät edut (kustannusten merkittävä aleneminen ja/tai 

asiakastyytyväisyyden paraneminen aikaisempiin standardeihin ja suoritusmittareihin 

verrattuna) samalla jakaen syntyneet riskit” (Andersson 1995, 31).
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Logistisia yhteenliittymiä saattaa tämän melko kattavan määrittelynkin jälkeen olla eriasteisia. 

Bowersox ym. (1989, 217) ovat jakaneet ostaja/myyjä -palvelusuhteet kuvan 2-1 osoittamalla 

tavalla.

Strateginen
yhteenliittymäLiiketoiminnallinen

Integroidut
Yksittäinen Toistuva Partnership- Third party - palvelu-
ostotapahtuma ostotapahtuma järjestelyt järjestelyt järjetelyt

Lisääntynyt muodollisuus / sitoutuminen

Kuva 2 - 1. Ostaja/myyjä -palvelusuhteet (Bowersox ym. 1992, 217).

Bowersox ym. jakavat strategiset yhteenliittymät siis partnership-, third party- ja integroituihin 

palveluj äij estelyihin. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpään yhteistyömuotoon, 

partnershipiin palataan myöhemmin tässä luvussa. Third party -järjestelystä on kyse, kun 

peruspalvelut ja niihin liittyvät laitteistot tai tilat muunnetaan vastaamaan tietyn asiakkaan 

logistisia vaatimuksia. Eniten sitoutumista vaativan yhteistyömuodon, integroidun 

palveluj äij estelyn tarjoaja on valmis suorittamaan kaikki tai minkä tahansa osan asiakkaan 

logistisista vaatimuksista. Yleensä tällaisen palvelun välittäjän tavoitteena on tarjota 

asiakkaalle jakelu-, varastointi- ja lisäarvopalvelut avaimet käteen -periaatteella (Bowersox 

ym. 1989, 219-220).

Bowersox (1990, 38-39) tuo esille neljä tekijää, jotka hänen mielestään ovat auttaneet luomaan 

suotuisat olosuhteet logististen yhteenliittymien kehittymiselle. Ensimmäisenä hän mainitsee 

poliittisen ja lainsäädännöllisen ympäristön muuttumisen suosiollisemmaksi yhtenevien 

palvelutoimintojen kehittymiselle. Kehitys kohti kapeampia organisaatioita, on saanut johtajat 

hakemaan aikaisempaa helpommin ratkaisua ongelmiin yrityksen ulkopuolelta tai suorittamaan 

ulkopuolisilla asiantuntijoilla yrityksen osaamisalueeseen kuulumattomia toimintoja. 

Kolmanneksi Bowersox mainitsee, että kilpailun kiristyminen pakottaa yritysjohdon tekemään 

kaikkensa kustannusten laskemiseksi. Erityisesti ulkomaankauppaa tekeville yrityksille on 

Bowersoxin mielestä tärkeää, että logistiikka toimii tehokkaasti. Viimeisenä kohtana Bowersox 

tuo esille tosiasian, että informaatioteknologian valtava kehittyminen on laskenut
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tietokoneistamisen hintaa. Tietokoneet taas ovat Bowersoxin mielestä tärkein logistisia 

yhteenliittymiä koossa pitävä tekijä.

Kun olosuhteet ovat suotuisat, strategisella yhteenliittymällä eli allianssilla voidaan saavuttaa 

merkittäviä etuja yksin toimimiseen verrattuna. Kuvassa 2-2 on esitetty Anderssonin (1995, 34) 

näkemys allianssin tarjoamista teoreettisista hyödyistä.

- m ittakaavaedut
Aineettomat vaikutukset

Kuva 2-2. Allianssin teoreettiset hyödyt (Andersson 1995, 34).

Mittakaavaedut ovat seurausta palvelun tarjoajan suurista toimintamääristä, resurssiedut 

mahdollisuudesta käyttää resursseja tehokkaasti ja oppimisedut kokemuksen ja erikoistumisen 

tuomista hyödyistä. Aineettomien vaikutusten kohdalla pääsy erikoisosaamiseen tarkoittaa, että 

palvelun tarjoajalla on tietoa tai kykyä suorittaa toiminto tavalla, johon asiakas ei itse pystyisi. 

Riski vähenee allianssissa, koska kumpikaan osapuoli ei joudu kantamaan koko riskiä, vaan se 

voidaan jakaa. Kilpailun muovaamisella taas tarkoitetaan, että läheisillä suhteilla toiseen 

yritykseen saattaa olla vaikutusta kilpailijoiden toimiin (Andersson 1995, 34-39). Bowersox 

(1990, 36) mainitsee yrityksiä logistisiin alliansseihin ajavina tekijöinä mahdollisuuden alentaa 

jakelu-ja varastointikustannuksia sekä parantaa selvästi asiakaspalvelun laatua.

Kuvassa 2-1 esitetyt third party -järjestelyt ja integroidut palvelujärjestelyt ovat jo niin syvälle 

vietyjä yhteistyömuotoja, että vain harvat yritykset ryhtyvät niihin. Tämän tutkimuksen 

kannalta on järkevintä ottaa partnership-toiminta tavoitelluksi syväksi yhteistyömuodoksi, 

joten tästä eteenpäin keskitytään sen käsittelemiseen.

E Hr am ja Hendrick (1995, 41) määrittelevät partneroinnin kahden yrityksen väliseksi 

jatkuvaksi suhteeksi, joka käsittää sitoutumisen pitkäksi ajaksi sekä suhteen informaation, 

riskien ja hyötyjen yhteisen jakamisen. Andersson (1998, 23) määrittelee logistisen



partnershipin useiden logististen palvelujen ulkoistamiseksi yhtenäisessä suhteessa asiakkaan ja 

logistiikkapalvelujen tarjoajan välillä. Andersson (1998, 29-30) erittelee myös logistisen 

partnershipin tunnusmerkit, jotka ovat hänen mukaansa yhdistelmä seuraavista tekijöistä:

• logistiikan ulkoistaminen
• useiden logististen toimintojen ulkoistaminen
• käytetään rajoitettua määrää (tai yhtä) logististen palvelujen 

tarjoajaa
• läheinen j a pitkäaikainen suhde

Bowersox (1990, 38) tuo esille partnershipin määrittelyssä kaksi seikkaa, jotka erottavat 

partnershipin tavallisesta kertaluonteisesta ostotapahtumasta. Ensiksikin hänen mielestään 

partnershipissä yhteistyöyritys käsitetään lähes oman yrityksen jatkeeksi. Molemmat osapuolet 

pyrkivät hänen mukaansa hyötymään yhteistoiminnan synnyttämästä synergiasta. Toiseksi 

Bowersox korostaa molemminpuolista keskittymistä suhteen jatkumiseen, minkä seurauksena 

osapuolten välille kehittyy riippuvuus toinen toisesta, mikä taas kannustaa lisäämään 

yhteistyötä. Stuartin (1993, 23) määritelmä partnershipistä on sitä vastoin melko 

yksinkertainen. Hänen mukaansa se on vahva yritysten välinen luottamussuhde, johon sisältyy 

pitkän ajan suunnittelu-ulottuvuus.

Emmelhainzin ym. (1996, 1) huomioiden mukaan termin partnership määrittelyssä ja käytössä 

on selvää sekaannusta. He huomasivat tehdessään erästä tutkimusta, että 18 suhteesta, joiden 

kunkin piti olla hyvä esimerkki partnershipistä, vain 2 edusti partnership-suhdetta. Tämä ei 

oikeastaan ole mikään ihme ottaen huomioon miten monella eri tavalla ja laajuudella termi 

partnership on kirjallisuudessa määritelty. Tilannetta sekoittaa lisäksi se, että partnershipejä on 

eri asteisia. Kuvassa 2-3 on esitetty Emmelhainzin ym. (1996, 2) näkemys eri asteisista 

yhteistyömuodoista.

15
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Partnership!!

Kerta
luonteinen
tapahtuma

Tyyppi I Tyyppi II Tyyppi III Yhteis
hanke

Vertikaali
nen yhden
tyminen

Kuva 2-3. Eri tyyppiset yrityssuhteet (Emmelhainz ym. 1996, 2).

Emmelhainzin ym. (1996, 2-3) mukaan suurin osa organisaatioiden välisistä suhteista on 

kertaluonteisia tapahtumia. Myyjä taijoaa tällöin vakiotuotteitaZ-palveluja suurelle määrälle 

asiakkaita vakioehdoin ja -olosuhteissa. Partnerships on jaettu kolmeen eri tyyppiin. Tyyppi 

I:n partnershipissä organisaatiot tunnistavat toisensa partnereiksi ja rajoitetuin väliajoin 

koordinoivat toimintoja ja suunnittelua. Partnershipin painopiste on yleensä lyhyellä aikavälillä 

ja se koskettaa vain yhtä divisioonaa tai funktionaalista osaa kummastakin organisaatiosta. 

Tyyppi II:n partnershipissä siirrytään toimintojen koordinoinnista niiden yhdistämiseen. 

Aikajänne on pitkä, vaikka partnershipin ei uskotakaan kestävän ikuisesti. Kummastakin 

yrityksestä kuuluu partnershipin piiriin useita divisioonia ja toimialueita. Tyyppi III:n 

partnershipissä on jo kyse merkittävästä toiminnallisesta yhdentymisestä. Toinen yritys koetaan 

oman yrityksen jatkeena, eikä tyypillisesti ”päättymispäivää” ole olemassa. Emmelhainzin ym. 

(1996, 3) mukaan suurin osa partnershipeistä tulee olemaan tyypin I partnershipejä. Tyypin III 

partnership^ tulisi varata vain niille toimittajille, jotka ovat kriittisiä yrityksen pitkän 

ajanjakson menestymisen kannalta. Näitä partnershipejä tulisi suurellakin yrityksellä olla vain 

muutama.

Bowersox ym. (1989, 218) korostavat, että partnershipissä ei kuitenkaan ole kysymys 

liiketoiminnan rakenteiden tai menettelytapojen muokkaamisesta. Tämä tapahtuu vasta 

partnerships kehittyneemmissä yhteistyömuodoissa. Bowersoxin ym. mukaan partnershipin 

osapuolet tekevät kaikkensa helpottaakseen synergiaa peruspalvelujen välittämiseksi. 

Taulukosta 2-1 näkyy, miten partnership-toiminta eroaa perinteisestä ostotoiminnasta.



17

Taulukko 2-1. Perinteisen ostotoiminnan ja partnership^ elementit (Stuart 1993, 23).

Perinteinen ostotoiminta

(äärimmäinen esimerkki)

Pääpaino hinnalla

Sopimukset lyhytaikaisia

Valinta hintatarjouksen perusteella

Useita alihankkijoita

Kehityshyödyt jaetaan yritysten vallan

perusteella

Parannuksia hyppäyksittäin 

Ongelmat alihankkijan vastuulla 

Tietoa ei jaeta yrityksen ulkopuolelle 

Liiketoiminnan vastuut selvästi jaettu

Partnership

Useita kriteerejä ml. johtamisfilosofia 

Pidemmän ajan sopimuksia 

Tiivis ja laaja-alainen valintatapa 

Vähemmän valikoituja alihankkijoita 

Kehityshyödyt jaetaan tasapuolisesti

Tavoitteena jatkuva parantaminen 

Ongelmat ratkaistaan yhdessä 

Tieto jaetaan partnereiden kesken 

Lähes vertikaalinen yhdentyminen

Buzzell ym. (1995, 87) ovat sitä mieltä, että partnership-mallin nopean omaksumisen on 

mahdollistanut digitaalisen informaatio- ja viestintäteknologian lisääntynyt saatavuus, 

luotettavuus ja alentuneet kustannukset. Vaikka tuote, suhdetoiminta ja hinta ovat olleet 

perinteisesti tärkeimpiä kilpailutekijöitä, aika ja paikka ovat syrjäyttämässä näitä. Bowersoxin 

(1990, 40) mielestä logistisissa partnershipeissä onnistuneet yritykset ovat ymmärtäneet tämän 

muita paremmin. Kuten kuvasta 2-1 ilmeni, partnership on hyvin epämuodollinen yritysten 

välinen logistinen yhteenliittymä ja näin ollen sen perustaminen on suhteellisen helppoa. Itse 

asiassa Bowersoxin (1990, 37) havaintojen mukaan kuljetussektorilla on varsin tavallista, että 

partnershipiä ei ole vahvistettu kirjallisella sopimuksella.

Ei kuitenkaan riitä, että olosuhteet logististen yhteenliittymien syntymiselle ovat otolliset. 

Ryhtyessään tekemään läheistä yhteistyötä toisen organisaation kanssa yrityksen on ainakin 

uskottava voimakkaasti, että tällainen yhteistyö tulee ajan mittaan olemaan kannattavaa. 

Emmelhainz ym. (1996, 5) ottavat esille saman asian toteamalla, että jotta partnershipiin 

kannattaisi ryhtyä, johdon täytyy ottaa huomioon kaksi seikkaa. Ensiksikin molemmille 

osapuolille täytyy olla voimakkaita partnershipiin kannustavia tekijöitä, vaikka ne eivät 

olisikaan molemmille samat. Toiseksi tekijöiden täytyy olla riittävän voimakkaita, jotta
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molemmat osapuolet voivat realistisesti odottaa saavansa merkittäviä etuja suhteen 

vahvistuessa. Boddy ym. (1998, 144) mainitsevat esimerkkinä partneroinnilla saavutettavista 

eduista innovoinnin nopeutumisen, mikä on seurausta informaation jakamisesta partnereiden 

kesken suunnitteluvaiheessa. Kuvassa 2-4 on esitetty Anderssonin (1997, 128) näkemys 

tärkeimmistä logististen partnershipien ajureista.

Logistinen partnership

Keskittymien ydnliiketoirrintaan

Jakeluketjun uudelleen organisointi

Kustannusten 
alentuminen 
ja palvelun 

parantuminen

Investointien

vähentyminen

Kuva 2-4. Logististen partnershipien pääajurit (Andersson 1997, 128).

Emmelhainz ym. (1996, 4-5) mainitsevat lisäksi markkinointietuudet sekä tuottojen 

tasoittumisen ja kasvun. Bask (1998, 55) on koonnut kattavan listan erilaisia syitä ryhtyä 

partnershipiin: 1) riskin väheneminen, 2) mittakaava-ja/tai rationalisointi edut, 3) joustavuuden 

parantuminen, 4) vastaanottavuuden parantuminen, 5) kilpailuaseman vahventuminen, 6) 

mahdollisuus kilpailla (maailmanlaajuisilla) markkinoilla, 7) etuudet paikallisen partnerin 

tieto-taidosta, 8) yhdyssiteiden luominen suuriin ostajiin, 9) prosessien jäljestäminen 

tehokkaammaksi, 10) pääsy jakelukanaviin ja 11) kilpailun väheneminen.

Vaikka partnershipin avulla on mahdollista saavuttaa hyvääkin menestystä ja suuria etuja 

verrattuna muihin liiketoimintamuotoihin, partnershipiin sisältyy kuitenkin paljon riskejä ja 

moni asia voi mennä vikaan. Emmelhainz ym. (1996, 2) huomauttavat, että partnership ei ole 

välttämättä mikään vaatimus menestymiselle, eikä yrityksen pitäisikään muodostaa 

partnership-suhdetta jokaisen alihankkijan, asiakkaan ja ns. kolmannen osapuolen kanssa. 

Emmelhainz ym. (1996, 8) lisäävät vielä, että mikäli partnershipiin päädytään, tavoitteena ei
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aina tulisi olla kuvassa 2-3 mainittu tyyppi III:n partnership, vaan tilanteeseen sopivin 

partnership-muoto ottaen huomioon olosuhteet ja partnershipiin kannustavat tekijät.

Boddy ym. (1998, 149-150) mainitsevat kuusi syytä, jotka saattavat aiheuttaa partnershipin 

epäonnistumisen: 1) Aliarvioidaan partneroinnin mukanaan tuoman muutoksen laajuus, 2) 

aliarvioidaan partnerointia ympäröivät häiriötekijät, 3) jätetään eturistiriidat ratkaisematta, 4) 

luotetaan liiaksi ihmistenvälisiin suhteisiin, 5) jätetään kustannus-, hyöty- ja arvonlisämallit 

määrittelemättä sekä 6) keskitytään liian vähän pitkälle aikavälille. Bowersoxin (1990, 44) 

mielestä seuraavat tekijät aiheuttavat yleensä allianssien epäonnistumisen. Ensiksikin allianssi 

on aina ainutkertainen, joten sitä on vaikea testata etukäteen, vaikkakin jonkinlaiset simulaatiot 

saattavat tulla kyseeseen. Toiseksi on hyvin yleistä, että eri organisaatioiden kulttuurien 

kohtaaminen aiheuttaa konflikteja. Kolmantena, ja erittäin tärkeänä syynä hän mainitsee, että 

luottamuksen, jota allianssi vaatii toimiakseen kunnolla, kehittyminen ei ole aina niin helppoa 

kuin on kuviteltu. Neljänneksi useissa tapauksissa toisella jäsenellä on enemmän pelissä, 

jolloin myös yritysten sitoutuminen hankkeeseen saattaa olla epätasapainossa. Viimeiseksi 

Bowersox mainitsee keskijohdon, joka saattaa kokea oman paikkansa uhatuksi, varsinkin jos 

heidän erikoistumisalueestaan tulee ulkoistamisen kohde.

Buzzell ym. (1995, 93) esittävät kaksi seikkaa varmentamaan partnershipin onnistumisen. 

Teknologisten taitojen ja resurssien on oltava kunnossa. Lisäksi ylimmän johdon on oltava 

ehdottoman sitoutunut hankkeeseen. Anderssonin (1995, 27) mielestä onnistuneen

partnershipin saavuttamiseksi vaaditaan selkeä ymmärrys molemminpuolisista odotuksista, 

mikä taas vaatii hyvää kommunikointia, informaation vaihtoa ja luottamusmittaria. Stuart 

(1993, 23) lisää edellisiin vielä jatkuvan parantamisen etsimisen ja pyrkimyksen yhteiseen 

ongelmien ratkaisemiseen. Bowersox (1990, 45) kehottaa kokemukseen perustuen

noudattamaan seuraavia neuvoja partnershipin onnistumiseksi:

• Käsittele j äij estelyä strategisen suunnitelman toimeenpanona.
• Etsi järjestely, jolla saavutetaan mittakaavaedut samalla riskiä 

hajottaen.

• Hyödyt tulevat ainoastaan pitkäaikaisesta suhteesta, jossa osapuolet 
ovat riippuvaisia toisistaan, joten huolehdi informaation 
tasapuolisesta jakamisesta.

• Luo luottamusta organisaatioiden välille asettamalla yksiselitteisiä 
tavoitteita, luomalla selvät roolit ja mittaamalla suorituksia 
tinkimättä.



• Aloita hanke ymmärtämällä, että allianssi on ehkä lopetettava 
joskus.

2.4 Ulkoistaminen

Ulkoistamisella tarkoitetaan aikaisemmin yrityksessä itse suoritetun toiminnon antamista 

jonkin toisen yrityksen hoidettavaksi. Ulkoistettaessa logistisia toimintoja käytetään yleensä 

nimitystä third party logistics (TPL). Liebin ym. (1993, 1) mukaan termi TPL-palvelut on 

yhdenmukainen ulkoistamisen tai sopimuslogistiikan kanssa. Virumin (1993, 17) määrittelyn 

mukaan TPL on palvelua, jossa siihen erikoistunut yritys tarjoaa logistisessa kanavassa 

sopimuksessa sovitun ajan toiselle yritykselle kaikki tai merkittävän osan sen logistisista 

toiminnoista. Kyseessä on siis enemmän kuin pelkän kuljetuksen tai varastoinnin hoitaminen. 

Lisäarvopalvelut näyttelevät merkittävää osaa TPL-yritysten toiminnassa. Hannuksen (1993, 

189) mukaan tarjoamalla logistisia lisäarvopalveluja logistiikkapalveluyritys pystyy 

laajentamaan toimintaansa aiempaa laajemmalle. Logistisia palveluja toisille yrityksille 

taijoavasta yrityksestä voidaan käyttää nimitystä TPL-palveluntarjoaja. Van Dammen ja van 

Amstelin (1996, 86) mukaan useat palveluntarjoajat aloittavat tarjoamalla pelkästään 

kuljetuspalveluja, mutta kehittyvät ajan mittaan täyden palvelun logistiikkayrityksiksi.

Viimeisten vuosien aikana on täytynyt tapahtua jotakin, mikä on saanut yritykset siirtämään 

toimintojaan yrityksen ulkopuolelle yhä kasvavalla tahdilla. Dolen ja Pinkardin (1993, 52) 

mielestä maailmanlaajuinen lama pakotti yritykset etsimään tarkasti keinoja alentaa 

kustannuksia. Tuloksena on monesti ollut yritysrakenteen kaventaminen, missä on käytetty 

hyödyksi ulkoistamista. Sinkin ja Langleyn (1997, 172) mielestä päätekijät logistiikan 

ulkoistamisen taustalla ovat olleet asiakkaiden lisääntyneet vaatimukset sekä Dolen ja 

Pinkardin esittämä organisaatioiden kaventuminen. Leahy ym. (1995, 10) pitävät yhtenä 

tärkeänä syynä TPL-palvelujen lisääntymiseen liiketoiminnan pääpainon siirtymistä 

liiketapahtumista yrityssuhteisiin, kuten strategisiin alliansseihin ja partnershipeihin. 

Andersson (1995, 2) huomauttaa, että tuotantoyritysten tuotteet ovat tulleet enemmän 

samankaltaisiksi, jolloin mahdollisuudet tehdä tuotteesta asiakkaan silmissä erilainen 

muotoilulla tai suorituskyvyllä ovat pienentyneet. Tähän on Anderssonin mielestä ratkaisuna, 

että kilpailuetua ryhdytään etsimään paremman asiakaspalvelun kautta. Andersson (1995, 4) 

uskoo myös, että strategisten yhteenliittymien määrää on lisännyt teknologian kehittyminen. 

Itse asiassa hänen mielestään tietojärjestelmien kehittyminen on saattanut olla suurin syy

20
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allianssien lukumäärän kasvuun, koska se on mahdollistanut nopeamman ja luotettavamman 

tiedonvaihdon organisaatioiden sisällä ja välillä.

Logistiikkapalvelujen yleistymiseen on vaikuttanut paitsi kysynnän lisääntyminen, myös se, 

että logistiikkapalveluyrityksiä on ilmaantunut markkinoille yhä enemmän. Jakelukanavien 

eriytyminen ja teollisuuden keskittyminen ovat Hannuksen (1993, 189) mielestä luoneet 

tarvetta erilaisten materiaalivirtojen logistiseen hallintaan erikoistuneille logistiikkayrityksille. 

Myös Virum on tarkastellut logististen palvelujen tarjonnan kasvamista TPL-palvelujen 

tarjoajien kannalta. Tärkeimmät tekijät, jotka kannustavat TPL-yrityksiä tekemään entistä 

läheisempää työtä asiakkaiden kanssa ja tarjoamaan logistisia lisäarvopalveluja ovat 

kuljetusmarkkinoiden kiristyvä kilpailu, kansainvälisen kaupan kasvu, keskittyminen 

asiakaspalveluun, logististen systeemien uudelleensuunnittelu sekä TPL:n 

tuottomahdollisuudet (Virum 1993, 18-23).

Ulkoistamisen taustavaikuttimien yhteydessä on hyvä pohtia myös perusteluja logistiikan 

ulkoistamiselle. Chaloksen (1995, 35-36) mielestä yrityksen ei pitäisi ulkoistaa ainutlaatuisia 

taitoja ja osaamisalueita, korkean lisäarvon tuottavia prosesseja sekä markkinoilla johtavassa 

asemassa olevia teknologioita. Sen sijaan hänen mukaansa kypsiä tuotteita ja prosesseja 

voidaan hyvin ulkoistaa. Yleensähän ainakin suurin osa yrityksen logistisista toiminnoista ei 

kuulu yritykselle kriittisiin toimintoihin, ja ovat siten ulkoistettavissa. Anderssonin (1995, 1) 

mielestä ulkoistettavaksi sopivia logistisia toimintoja ovat mm. kuljetus, varastointi, 

tietojärjestelmät, johtamis-ja kontrollipalvelut sekä jotkin lisäarvopalvelut. Taulukossa 2-2 on 

tulokset Sinkin ja Langleyn (1997, 171) Yhdysvalloissa tekemästä kyselystä. Taulukosta 

näkyy, kuinka suuri %-osuus erilaisista logistisista toiminnoista on ulkoistettu.
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Taulukko 2-2. Logistükkapalvelujen ulkoistaminen (Sink ja Langley 1997, 171).

Logistiikkapalvelu Nykyään
Tulevai
suudessa

Ei
koskaan

Yrityksestä lähtevät kuljetukset 77,1 20,8 2,1
Yritykseen tulevat kuljetukset 63,6 29,5 6,8
Rahtilaskujen käsittelyjä maksaminen 79,3 17,2 3,4
Tietojärjestelmät 33,3 40,0 26,7
Rahdin yhdistely/jakelu 58,8 33,3 7,8
Cross-Docking (Lyh.aik. varastointi lastausta varten) 33,3 40,5 26,2
Tuotteiden kokoaminen / asennus 31,0 24,1 44,8
Varastointi 74,6 22,0 3,4
Tietyt tuotannolliset toimenpiteet 45,9 18,9 35,1
Tuotteiden merkitseminen, etiketöinti ja pakkaaminen 52,9 23,5 23,5
Liikenteen hoito / Rekkatoiminnot 39,4 45,5 15,2
Tuotteiden palautukset ja korjaus 36,8 36,8 26,3
Varaston hallinta 28,0 40,0 32,0
Tilausten syöttäminen / käsittely 38,5 11,5 50,0
Verkoston suunnittelu / konsultointi 24,0 40,0 36,0
Muu 6,7 2,7 90,6

Taulukosta näkyy, että varastointi on yksi suosituimmista ulkoistettavista logistisista 

toiminnoista. Kyselyn tekohetkellä 74,6 % vastanneista yrityksistä oli ulkoistanut 

varastointinsa ja vain 3,4 % oli sitä mieltä, että varastoinnin ulkoistaminen ei heidän 

kohdallaan ole tulevaisuudessakaan mahdollista.

Tehdessään ulkoistamispäätöstä yrityksen on pysyttävä analysoimaan ulkoistamisen 

kannattavuus järjestelmällisesti ja seikkaperäisesti. Kaikki muutoksen aiheuttamat 

kustannukset ja säästöt on pystyttävä osoittamaan. Ulkoistaessaan toimintojaan yritys tekee 

päätöksiä, joilla on vaikutusta kauas tulevaisuuteen, eikä takaisin vanhaan palaaminen 

epäonnistuneen arvioinnin jälkeen koskaan ainakaan säästä kustannuksia.

Sink ja Langley (1997, 175) ovat kehittäneet mallin, jonka tarkoituksena on helpottaa yrityksen 

ulkoistamispäätöstä ja tehdä siitä mahdollisimman analyyttinen. Malli on esitetty kuvassa 2-5.



TPL-ostoprosessi

Vaihe 2: Kehitä toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot
• Käytä sisäistä asiantuntemusta/tietotaitoa/kokemusta
• Palkkaa ulkoinen ekspertti ja/tai pyydä alihankkijan näkemys

Vaihe 4: Toteuta palvelu
• Muodosta siirtymäsuunnitelma
• Järjestä koulutusta tukemaan muutosta
• Vaiheista palvelun käyttöönotto

Vaihe 5: Jatkuva palvelun arviointi
• Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen mittaaminen
• Kontrolloi suorituksia / jatkuva parantaminen
• Kehitä suhdetta tai vaihda yhteistyökumppania

Vaihe 3: Arvioi ja valitse yhteistyökumppani
• Kehitä kriteerit / tunnista mahdolliset yhteistyökumppanit
• Hanki tarvittavat tiedot
• Arvioi / luokittele kandidaatit
• Valitse yhteistyökumppani

Vaihe 1: Tunnista tarve ulkoistaa logistiikka
• Tunnista ongelma(t) tai mahdollisuus
• Hanki ylimmän johdon suostumus
• Muodosta ostotiimi
• Yhteys keskijohtoon

Kuva 2-5. TPL-ostoprosessi (Sink ja Langley 1997, 175).



24

Kappaleissa 2.4.1 ja 2.4.2 käsitellään ulkoistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä sekä 

olosuhteita, jotka ovat suosiollisia ulkoistamispäätökselle. Kappaleessa 2.5 keskitytään 

yhteistyökumppanin valintaprosessin käsittelemiseen.

2.4.1 Ulkoistamisajurit

Ulkoistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä on kirjallisuudessa käsitelty varsin runsaasti. Tästä 

huolimatta varsinaisia varastoinnin ulkoistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä käsitteleviä 

tutkimuksia ei juurikaan ole tehty. Sen sijaan logistiikan alueella yleensä tällaisia tutkimuksia 

on tehty sitäkin runsaammin. Ulkoistamisprosessi on kuitenkin melko samanlainen riippumatta 

siitä, mitä toimintoja ollaan ulkoistamassa. Pääasiallisesti tehtävien päätösten taustalla 

vaikuttavat kaikissa tapauksissa samat tekijät. Tässä luvussa kootaan yhteen eri yhteyksissä 

tehtyjä tutkimuksia lähinnä logistiikassa, mutta myös muilla aloilla, ja pyritään löytämään 

ulkoistamispäätökseen kannustavia ja sitä vastustavia tekijöitä. Kuten aikaisemmin on todettu, 

kukin ulkoistamistilanne on ainutlaatuinen, joten kahta samanlaista tilannetta, jossa 

vaikuttaisivat juuri samat tekijät samassa suhteessa tuskin löytyy. Aikaisempien tutkimusten 

perusteella on kuitenkin havaittu, että tietyt tekijät esiintyvät toimintojaan ulkoistavien 

yritysten listoilla joitakin tekijöitä useammin. Osaan näistä tekijöistä on jo viitattu 

aikaisemmissa luvuissa.

Van Damme ja van Amstel (1996, 88-89) ovat ryhmitelleet ulkoistamista harkittaessa 

huomioon otettavat seikat neljään pääryhmään: 1) Taloudelliset tekijät 2) markkinatekijät 3) 

henkilöstön ja laitteiston saatavuus sekä 4) riippuvuus. Taloudellisissa tekijöissä on heidän 

mukaansa otettava huomioon, että pitäessään logistiset toiminnot itsellään, yritys joutuu 

investoimaan rakennuksiin ja kuljetukseen eikä voi tällöin sijoittaa näitä varoja muualle. 

Yrityksen olisi aina valittava halvin vaihtoehto, mikä saattaa van Dammen ja van Arastelin 

mukaan olla hankalaa, koska vertailukelpoisten kustannusten laskeminen on erittäin vaikeaa. 

Myös Lamming (1993, 146) viittaa tähän samaan ongelmaan. Markkinatekijät van Damme ja 

van Amstel jakavat kahteen osaan, kysynnän vaihteluun sekä kaupankäyntiin ja joustavuuteen. 

Kysynnän ollessa vaihtelevaa, on heidän mukaansa yleistä ulkoistaa ainakin kysyntäpiikit. 

Ulkoistamisen puolesta puhuu van Dammen ja van Arastelin mielestä se, että palvelun 

tarjoajalla on erikoisosaamista ulkoistettavista toiminnoista, mutta toisaalta yritys itse pystyy 

suhtautumaan joustavammin asiakkaiden toivomuksiin. Henkilöstön ja laitteiston 

saatavuudessa van Damme ja van Amstel viittaavat hieman samoihin tekijöihin kuin
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taloudellisissa tekijöissä. Pitämällä toiminnot itsellään yritys sitoutuu henkilöstön 

hankkimiseen ja kouluttamiseen sekä laitteiston hankkimiseen, mikä saattaa aiheuttaa suuriakin 

kiinteitä kustannuksia, mutta toisaalta yrityksellä säilyy parempi kontrolli näihin asioihin. 

Riippuvuudesta he mainitsevat, että pitämällä toiminnot itsellään yritys pystyy toimimaan 

ongelmatapauksissa melko nopeasti.

Chalos (1995, 33) mainitsee ulkoistamisen etuna seuraavat tekijät:

• Palveluntarj oaj alla on mittakaava- j a taitoetuj a, j otka j ohtavat 
pienempiin raaka-aine- ja työvoimakustannuksiin sekä kiinteisiin 
kustannuksiin.

• Vähentyneet investoinnit fyysiseen omaisuuteen ja työvoimaan.
• Palveluntarjoajan erikoistunut tietotaito.
• Mahdollisten ongelma-alueiden eliminoiminen.
• Kiinteiden kustannusten vaihtaminen muuttuviksi tuo vähemmän 

pääomariskiä ja matalammat kannattavuusrajat.
• Ulkoistamisen ymmärtäminen todelliseksi, ei uponneeksi 

kustannukseksi.

Daugherty ym. (1996, 24) mainitsevat ulkoistamiseen kannustavina tekijöinä alempien 

kustannusten ja paremman laadun lisäksi alemmat työvoimakustannukset, joustavuuden, 

pääsyn parempiin informaatiosysteemeihin sekä paremmat toimitukset ja palvelun. 

Anderssonin (1998, 23) mielestä tärkeitä syitä ulkoistaa logistiset toiminnot ovat odotetut 

positiiviset kustannus- ja palveluvaikutukset sekä asiakkaan halu keskittyä omaan 

ydinosaamiseensa. Halldorssónin (1998, 37) mukaan taloudellisesti ajateltuna logististen 

toimintojen ulkoistaminen vapauttaa yrityksen sijoittamaan pääomaa ja muita resursseja 

paremmin tuottaviin kohteisiin, mikä taas luo kilpailuetua. Esimerkkeinä ulkoistamisen 

haitoista hän mainitsee harvemman ja epäsuoremman kontaktin asiakkaisiin, kontrollin 

menettämisen, riskin menettää osaamista logistiikan alalla sekä riippuvuuden 

yhteistyökumppanista.

Sink ja Langley ovat tutkineet logistisia toimintojaan ulkoistaneiden yritysten kokemuksia 

saavutetuista hyödyistä ja haitoista. Tulokset näkyvät taulukossa 2-3.
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Taulukko 2-3. Logistiikan ulkoistamisesta koettuja hyötyjä ja haittoja (Sink ja Langley 1997, 
182).

Ulkoistaneiden yritysten kokemuksia Prosenttia
yrityksistä

Hyödyt:
UI koetettujen toimintojen kustannukset ovat alentuneet 57,7
Joustavuus lisääntynyt 56,3
Ulkoistettujen toimintojen palvelutaso on parantunut 52,1
Työntekijäkanta on vähentynyt 50,7
Yritys pystyy paremmin keskittymään ydinosaamiseen 38,0
Logistiikan pääomakulut ovat vähentyneet 31,0
Saatavissa enemmän / erikoistuneempaa logistista osaamista 26,8
Informaatioteknologian parantunut käyttö 19,7
Muu 12,7

Haittoja:
Kontrolli ulkoistettuihin toimintoihin on vähentynyt 35,2
Logistiikkaan käytetty aika ja vaiva eivät ole vähentyneet 33,8
Kustannukset eivät ole vähentyneet 25,4
Palveluntarjoajan työntekijöiden laatu ei ole ollut hyvä 22,5
Palvelutasositoumukset eivät ole toteutuneet 21,1
Täytäntöönpanovaihe ei toteutunut tyydyttävästi 18,3
Asiakasvalitukset ovat lisääntyneet 12,7
Muu 8,5

Tulosten valossa näyttää siis siltä, että ulkoistamalla logistisia toimintoja on mahdollista 

alentaa kustannuksia sekä lisätä joustavuutta. Toisaalta yritykset ovat kohdanneet myös luvun 

alkupuolella esitettyjä haittoja logistiikan ulkoistamisesta: Kontrolli ulkoisiin toimintoihin on 

vähentynyt ja yhteistyökumppani ei ole pystynyt pitämään yllä yhtä hyvää palvelutasoa kuin 

yritys itse.

Harkitessaan ulkoistamista yritys joutuu siis aina punnitsemaan hyötyjen ja haittojen suhdetta. 

Ulkoistamalla saattaa olla mahdollisuus alentaa kustannuksia ja keventää yritysrakennetta sekä 

päästä käsiksi osaamiseen, jota yrityksellä itsellään ei ole. Ulkoistaminen voi kuitenkin johtaa 

kontrollin menettämiseen logistiseen prosessiin, suureen riippuvuuteen yhteistyökumppanista 

tai palvelutason laskuun.
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2.4.2 Ulkoistamisolosuhteet

Tehdessään ulkoistamispäätöstä yrityksen on otettava huomioon ulkoistamisen hyötyjen ja 

haittojen lisäksi olosuhteet. Tällä tarkoitetaan sitä, missä tilanteessa yrityksen tulisi harkita, 

onko ulkoistaminen kannattavaa vai ei. Van Damme ja van Amstel (1996, 90) ovat listanneet 

tilanteita, joissa yritys voi harkita ulkoistamista.

• Muutamat tuote-/markkinayhdistelmät vaativat logistiikkaosastolta 
suhteettoman paljon huomiota.

• Tuotevalikoima laajenee vaatien lisää huomiota tilausten 
käsittelyltä, varastonhallinnalta ja logistiikan johdolta.

• Asiakkaat alkavat vaatia erikoispakkaamista ja jatkuvaa oikea- 
aikaista toimittamista.

• Yrityksen nopea kasvu vaatii myös logistiikan johdolta nopeita 
ratkaisuja.

• Yrityksellä on rajalliset investointiresurssit.
• Toiminnalla ei ole strategista merkitystä.
• Toimintoa ei tarvitse suorittaa päivittäin.
• Ad hoc -toiminto häiritsee päivittäisiä rutiineja.
• Toiminto vaatii vaihtelevaa ja/tai erityistä osaamista.
• Joidenkin tuotteiden kuljetus ja varastointi vaatii erikoistumista 

(vaaralliset tuotteet).
• Toiminto on herkkä virheille.
• Ylin johto ei kiinnitä toimintoon minkäänlaista huomiota.
• Toiminto vaatii informaatiota, jonka tuottaminen talon sisällä on 

vaikeaa.

Kuten aikaisemmissa luvuissa on todettu, yrityksen tulisi jatkuvasti tarkkailla omaa 

toimintaansa ja pyrkiä etsimään ydinosaamisalueensa. Ydinosaamisalueet yrityksen täytyy 

pitää omissa käsissään, koska niistä muodostuu yrityksen kilpailukyky, mutta kaikki muut 

toiminnot voidaan periaatteessa ulkoistaa. Ulkoistaminen voidaan ottaa harkintaan heti kun 

huomataan, ettei kyseinen toiminto kuulu yrityksen ydintoimintoihin.

2.5 Yhteistyökumppanin valinta

Tehtyään päätöksen ulkoistaa osan tai kaikki logistisista toiminnoista yrityksen on löydettävä 

sopiva yhteistyökumppani suorittamaan nämä toiminnot. Nydickin ja Hillin (1992, 32) mielestä 

huonon yhteistyökumppanin valinnasta on tullut entistä vahingollisempaa. Ottaen tämän
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huomioon yrityksen tulisi suhtautua yhteistyökumppanin valintaprosessiin ainakin yhtä 

suurella tarkkuudella kuin ulkoistamispäätöksen tekoon. Vaikka yrityksen tekemä 

ulkoistamispäätös olisikin täysin oikea, väärän yhteistyökumppanin valinnalla saatetaan 

aiheuttaa suuria vahinkoja vuosiksi eteenpäin.

Oikean yhteistyökumppanin valinnan tärkeydestä johtuen olisi tietenkin hyvä, jos 

valintaprosessia voitaisiin helpottaa saattamalla se ulkoistamispäätöksen tapaan jonkinlaisen 

analyyttisen mallin muotoon. Yhteistyökumppanin valinnan tärkeyden lisäksi jonkinlaisen 

mallin käyttöä valinnassa puoltaa se, että on kuitenkin melko epätodennäköistä, että löydetään 

yhteistyökumppani, joka on erittäin hyvä kaikilla osa-alueilla. Mallien avulla voidaan arvioida 

eri ehdokkaiden hyviä ja huonoja puolia johdonmukaisesti ja painottaa eri tekijöitä halutulla 

tavalla. Pohjois-Amerikassa tällaisten mallien käyttäminen on ilmeisesti ollut vähäistä, sillä 

Stuart (1993, 23) on huomannut, että sikäläiset yritykset ovat perinteisesti valinneet 

yhteistyökumppaninsa yksinkertaisen hintataijouskilpailun perusteella. Nydick ja Hill (1992, 

32-35) esittävät käytettäväksi yhteistyökumppanin valinnassa ns. analyyttistä 

hierarkiaprosessia (AHP), jota voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. AHP on yksi esimerkki 

siitä, miten päätöksentekoprosessi voidaan saattaa yksinkertaiseen, mutta samalla kuitenkin 

johdonmukaiseen ja analyyttiseen muotoon. Vaikka tällä tavalla ei ehkä päästäisikään täysin 

varmasti oikeaan lopputulokseen, saadaan päätöksentekijät kuitenkin arvioimaan 

yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia tekijöitä.

Ulkoistaessaan jonkin logistisen toiminnon yritys joutuu päättämään, millaisen suhteen se 

haluaa rakentaa yhteistyökumppanin kanssa. Tilanteesta riippuen yhteistyökumppanin kanssa 

voi rakentaa hyvinkin yksinkertaisen suhteen, joka perustuu jokapäiväisiin ja yksinkertaisiin 

toimintoihin. Joissakin tapauksissa on kuitenkin kannattavampaa pyrkiä luomaan 

yhteistyökumppaniin läheisempi suhde, jonka tarkoituksena on syventää yhteistyötä ajan 

mittaan. Toisaalta yrityksen tulisi pystyä päättämään, mitä ominaisuuksia se vaatii 

yhteistyökumppaniltaan, toisin sanoen painottaako yritys kumppanin valinnassa enemmän 

operationaalisia vai ehkä strategisia tekijöitä.

Näitä päätöksiä tarkastellaan seuraavissa kappaleissa. Kappale 2.5.1 käsittelee suhteelta 

haluttua yhteistyön syvyyttä ja kappale 2.5.2 yhteistyön painotusta.
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2.5.1 Yhteistyön syvyys

Tehtäessä päätöstä yhteistyön syvyydestä yrityksen on mietittävä, kuinka riippuvainen se 

haluaa olla yhteistyökumppanista. Asiaa on jo sivuttu käsiteltäessä logistisia yhteenliittymiä. 

Kuvassa 2-1 esitettiin Bowersoxin ym. ja kuvassa 2-3 Emmelhainzin ym. näkemykset siitä, 

minkälaisia yhteistyömuotoja yrityksellä on valittavanaan. Periaatteessa yritys voi heti suhteen 

alussa valita kuvassa 2-1 tai 2-3 esitetyiltä asteikoilta minkä yhteistyömuodon tahansa. Van 

Damme ja van Amstel (1996, 90) ovat sitä mieltä, että ulkoistaminen täytyisi tehdä vähitellen. 

He eivät usko, että koko logistisen järjestelmän ulkoistaminen kerralla on mahdollista, vaan 

yrityksen tulisi ulkoistaa ensin ainakin kausittaiset kysyntäpiikit. Jos tähän liitetään kohdassa 

2.3 mainittu Anderssonin määritelmä logistisesta partnershipistä, jonka mukaan logistinen 

partnership tarkoittaa koko logistiikan tai useiden logististen toimintojen ulkoistamista, 

voitaisiin päätellä, että yritysten välinen logistinen yhteistyö ei voi alkaa suoraan partnership- 

toiminnalla. On varmasti tavallista, että yhteistyö aloitetaan hyvin löyhällä ja yksinkertaisella 

tasolla, ja sitä syvennetään ajan kuluessa. Andersson (1995, 26-27) huomauttaa, että syvempiin 

logistisiin alliansseihin kuuluu myös keskeisenä osana luottamus. Hyvä keino saavuttaa tämä 

luottamus on hänen mielestään aloittaa yhteistyö pienellä mittakaavalla. Andersson jättää siis 

mahdollisuuden, että myös hieman syvempi yhteistyö voidaan aloittaa pienemmässä 

mittakaavassa ja laajentaa sitä myöhemmin.

Oliver (1990, 250-251) on määritellyt erilaisiin yrityssuhteisiin liittyviä määrääviä tekijöitä. 

Hän ehdottaa näihin tekijöihin liittyviä olosuhteita, joiden vallitessa on todennäköistä, että 

syntyvä yritysten välinen suhde on jokin tietty. Toisaalta hän toteaa, että ”erityisiä olosuhteita, 

jotka aiheuttavat erilaisten yrityssuhteiden syntymistä erilaisista syistä, ei ole vielä selvitetty.” 

Hämmingin (1993, 240) mukaan on myös erittäin mahdollista, että yhteistyön syvyydessä 

”otetaan askelia taaksepäin”. Toisin sanoen, yhteistyö ei siis aina välttämättä syvenny ajan 

kuluessa, vaan esim. partnership-yhteistyöstä saatetaan siirtyä ad hoc -toimintaan.

2.5.2 Yhteistyön painotus

Yhteistyökumppania valittaessa yritys asettaa luonnollisesti vaatimuksia, millainen hyvän 

yhteistyökumppanin tulee olla. Yritykset saattavat painottaa yhteistyökumppanin valinnassa eri 

asioita riippuen yrityksen tarpeista ja uskomuksista. Sink ja Langley (1997, 178) ovat koonneet 

joukon tekijöitä, joita he pitävät tärkeinä valittaessa TPL-palvelun tarjoajaa. Näitä ovat 

nykyisten asiakkaiden suositukset, yritysten kulttuurien yhteensopivuus, yhteistyökumppanin
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taloudellinen vakavaraisuus, johdon osaamistaso, toiminnan ja hinnoittelun joustavuus sekä 

informaatiosysteemien mahdollisuudet. Vonderembsen ja Whiten (1991, 612) mukaan 

tärkeimmät toimittajan arviointikriteerit ovat: 1) Palvelun ja tuotteiden laatu, 2) toimitusten 

oikea-aikaisuus, 3) yhteistyö ja avustaminen asiakkaan tarpeiden tyydyttämisessä sekä 4) hinta. 

Livingstonin (1992, 93) havaintojen mukaan tietojäijestelmäjohtajat pitävät tärkeinä 

ominaisuuksina yhteistyökumppanissa yrityksen liiketoiminnan tuntemista, joustavuutta, 

teknologista johtajuutta sekä fyysistä laaja-alaisuutta. Van Damme ja van Amstel (1996, 93) 

pitävät tärkeinä palvelun laatua, tuotteiden läpimenoaikaa ja toimitusten luotettavuutta, 

joustavuutta, dokumentointia ja informaation tuottamista, palvelun tarjoajan halua ja taitoa 

käydä keskusteluja asiakkaan kanssa, logististen mittaustulosten tuottamista sekä palvelun 

tarjoajan laajaa verkostoa ja maantieteellistä levinneisyyttä. Anderssonin (1995, 84) tekemän 

tutkimuksen mukaan asiakkaat arvostavat yhteistyökumppanin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi 

tärkeysjärjestyksessä: 1) Halpa hinta, 2) luvatut/sovitut palvelun parannukset, 3) 

erikoisosaaminen, 4) olemassa oleva jakeluverkko, 5) halu rakentaa asiakkaalle räätälöity 

jakeluverkko, 6) koordinointi ja kontrollointi sekä 7) suhde/verkko jonkin toisen yrityksen 

kanssa.

Kaikilla em. tekijöillä on merkitystä joissakin tilanteissa, mutta toistuvasti esiintyviä ovat halpa 

hinta, hyvä laatu, joustavuus, hyvä verkosto sekä maantieteellinen laaja-alaisuus. Bowersoxin 

ym. (1989, 202-203) havaintojen mukaan laatu on kaikkein tärkein tekijä yhteistyökumppania 

valittaessa. Sink ja Langley (1997, 170) puolestaan ovat päätyneet siihen, että kustannus- ja 

palvelutekijät ovat yhtä tärkeitä. Van Damme ja van Amstel (1996, 93) taas korostavat 

verkostoja ja maantieteellistä levinneisyyttä yhä tärkeämpinä tekijöinä. On kuitenkin syytä 

muistaa, että näissä tutkimuksissa ei ole keskitytty varaston ulkoistamistapauksiin. 

Ulkoistettaessa varastointi em. tekijöiden tärkeysjärjestys on varmasti jonkin verran erilainen.
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3 ULKOISTAMISEN TOTEUTTAMINEN JA TOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN

Tässä luvussa esitellään eräs malli siitä, miten yritykset voivat tehdä päätöksen ulkoistaa 

varastointi ja valita itselleen parhaiten sopivan yhteistyökumppanin. Lisäksi tarkastellaan sitä, 

miten yrityksen ja valitun yhteistyökumppanin välinen suhde saattaa muuttua ajan kuluessa. 

Mallissa tukeudutaan edellisessä luvussa esitettyihin varastoinnin ulkoistamista ja 

yhteistyökumppanin valintaa käsitteleviin teorioihin.

3.1 Teorioiden soveltuminen tutkimusongelmaan

Luvussa 2 on käsitelty muutamia ulkoistamiseen ja yhteistyökumppanin valintaan liittyviä 

teorioita. Näistä teorioista vähiten sopivin ulkoistamisprosessimallin kuvaamiseen on 

verkottuminen. Varsinkin varaston ulkoistamisessa on yleensä kyse ainoastaan kahden 

yrityksen välisestä yhteistyöstä. Verkottuminen taas käsittelee nimensä mukaisesti useampien 

yritysten yhteistyötä. Toisaalta jos katsotaan yhden yrityksen toimintaa laajemmin kuin 

pelkästä varastoinnin ulkoistamisnäkökulmasta, niin yrityksellä saattaa olla yhteistyötä 

joidenkin toisten yritysten kanssa muilla aloilla. Varastoinnin ulkoistaminen on tällöin vain 

yksi pieni osa verkkoa.

Verkottumisessa on kuitenkin puolia, jotka sopivat erittäin hyvin varastoinnin 

ulkoistamisprosessimalliin. Useilla yrityksillä on tavoitteena pitkäaikainen toiminta ja 

toiminnan turvaaminen kilpailun vähentämisellä, mitkä ovat keskeisiä tekijöitä 

verkottumisessa. Kaikesta huolimatta verkottuminen liittyy varastoinnin ulkoistamiseen 

parhaiten kohdassa 2.1 käsitellyn ydinosaamisen kautta. Se että yksi yritys pystyy 

keskittymään vain siihen, mitä se osaa parhaiten, on aivan keskeisimpiä ideologioita 

verkottumisessa.

Ydinosaamisteoria sopii varastoinnin ulkoistamiseen paremmin kuin verkottuminen. Kuten 

kappaleesta 2.4.1 ilmeni, ydinosaamiseen keskittyminen on joustavuuden ja palvelutason 

parantumisen ja kustannusten alenemisen ohella useimmin mainittu ulkoistamiseen kannustava 

tekijä. Itse asiassa koko ulkoistamisajatus lähtee liikkeelle tosiasiasta, että jonkin toisen 

yrityksen osaaminen on niin paljon parempaa, että palvelu kannattaa ostaa siltä. Paitsi että 

palvelun tarjoava yritys hyödyntää omaa ydinosaamistaan tarjoamalla asiakkaalleen edullista ja
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hyvää palvelua, asiakasyritys pystyy tämän toiminnon ulkoistettuaan keskittymään paremmin 

omaan ydinosaamiseensa. Ydinosaaminen tulee siis ulkoistamisessa esille sekä palvelua 

tarjoavan että sitä ostavan yrityksen karmalta.

Verkottumis- ja ydinosaamisteoriat liittyvät siis enemmänkin yrityksen päätökseen ulkoistaa 

varastointinsa. Yhteistyökumppanin valintavaiheessa niistä ei enää ole niin paljon hyötyä. 

Tähän vaiheeseen soveltuu partnership-teoria. Partnership ei sovi kaikkiin yhteistyösuhteisiin 

eikä sitä siis aina tulisi edes tavoitella. Jos olosuhteet kuitenkin ovat oikeat, sopii partnership 

varaston ulkoistamiseen erinomaisesti. Kuten kappaleessa 2.3 havaittiin, partnershipiä ei 

kaikkien lähteiden mukaan pidetä pisimmälle vietynä yritysten yhteistyömuotona. Esimerkiksi 

kuvan 2-1 mukaan partnership-yhteistyön jälkeen yrityksellä olisi vielä mahdollisuus 

hyödyntää third party - ja integroitua palvelujäijestelyä. Toimiva partnership on kuitenkin jo 

melko läheistä yhteistyötä, eikä tämän tutkimuksen kannalta ole mielekästä käsitellä syvempiä 

yhteistyömuotoja. Partnershipiä pidetään tämän vuoksi myöhemmin esiteltävässä mallissa 

pisimmälle vietynä yhteistyömuotona.

Ulkoistamisteoria tavallaan kokoaa yhteen muut käsitellyt teoriat. Se sisältää periaatteita 

verkottumisesta, ydinosaamisesta ja logistisista yhteenliittymistä. Laaja-alaisuudestaan johtuen 

ulkoistamisteoria ei kuitenkaan pysty keskittymään kovin tarkasti mihinkään tiettyyn 

tutkimusongelman osa-alueeseen, mutta se tarjoaa tälle melko kattavan pohjan. 

Ulkoistamisteorioissa käsitellään myös ulkoistamisen saattamista järkevän prosessin malliin, 

mikä on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Lisäksi ulkoistamisteoria ottaa huomioon myös 

viimeiseksi käsitellyn kohdan, yhteistyökumppanin valinnan.

3.2 Ulkoistamisprosessimalli

Kuten edellä on jo mainittu, tämä ulkoistamisprosessimalli on laadittu nimenomaan yritysten 

yhteistyömuotoa ja yhteistyön syvyyttä silmällä pitäen. Malli pohjautuu melko yleiselle 

näkemykselle logististen toimintojen ulkoistamisesta. Mallin pohjana voidaan käyttää 

esimerkiksi kuvassa 2-5 esitettyä Sinkin ja Langleyn luomaa TPL-ostoprosessimallia. 

Perusajatuksena on, että ensin arvioidaan, kannattaako varastointi yleensä ulkoistaa vai ei. Jos 

ulkoistaminen koetaan yrityksen kannalta kannattavaksi vaihtoehdoksi, seuraavana vaiheena on 

sopivan yhteistyökumppanin valinta. Kun nämä molemmat vaiheet on suoritettu, jää jäljelle 

toteuttaminen sekä toiminnan arvioiminen ja kehittäminen.
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3.2.1 Ulkoistamisvaihe

Varastoinnin ulkoistamisprosessi lähtee yleensä liikkeelle jonkinlaisen tarpeen havaitsemisesta. 

Olosuhteiden muutos on usein laukaiseva tekijä sille, että yrityksessä aletaan harkita 

varastoinnin ulkoistamista. Yrityksen sisällä tai sen ympäristössä tapahtuu jokin muutos tai 

muutoksia, jotka pakottavat yritysjohdon kyseenalaistamaan senhetkisen toimintatavan. 

Tällaisia muutoksia saattavat olla esimerkiksi asiakkaiden muuttuneet vaatimukset, yrityksen 

toiminnan kasvu, toiminnon logistiikkaosastolta vaatima kohtuuttoman suuri huomio jne. 

Ulkoistamiseen vaikuttavia olosuhteita on käsitelty kohdassa 2.4.2. Luvussa viitattiin van 

Dammen ja van Arastelin esittämiin olosuhteisiin, joissa voidaan harkita ulkoistamista. Suurin 

osa heidän antamistaan tilanteista on sellaisia, jotka soveltuvat myös varastotoiminnan 

ulkoistamisen harkitsemiseen.

Vaikka olosuhteiden muutos antaa yleensä yritysjohdolle alkusysäyksen alkaa harkita 

varastoinnin ulkoistamista, myös muunlaiset etenemistavat ovat mahdollisia. Jos yrityksellä on 

selkeä näkemys siitä, että se pystyy varastoinnin ulkoistamisella parantamaan toimintaansa ja 

tekemään sen kustannustehokkaasti, yrityksen sisäisten tai ulkoisten olosuhteiden ei välttämättä 

tarvitse edes muuttua, vaan ulkoistamisprosessi voi saada alkunsa ilman olosuhdemuutoksia. 

Tavoitteiden täytyy tällöin kuitenkin olla erittäin selkeät ja yrityksellä on oltava selkeä 

näkemys, miten ne saavutetaan ja miten yrityksen toiminta paranee nykyiseen verrattuna. 

Kuten aiemmin on jo mainittu, ulkoistaminen on aina suuri tapahtuma ja sen epäonnistuminen 

voi tulla kalliiksi. Jos olosuhteet eivät pakota yritystä ulkoistamiseen, saavutettavissa olevan 

uuden tilan täytyy olla selkeästi parempi kuin nykyisen, jotta varastoinnin ulkoistamisprosessi 

kannattaa aloittaa.

Kuvassa 3-1 on esitetty yhteenveto mallin ensimmäisestä vaiheesta. Eri tutkimuksissa 

ilmenneitä ulkoistamisajureita käsiteltiin luvussa 2.4.1. Näiden tutkimusten perusteella on 

mahdotonta tehdä listaa eri tekijöiden tärkeysjärjestyksestä, mutta varsin usein esitettyjä 

perusteluja ovat kustannusten alentaminen sekä joustavuuden lisääminen. Myös kiinteiden 

kustannusten vaihtaminen muuttuviin on monelle yritykselle tärkeä ulkoistamisajuri.
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U LKO ISTAM IS - 
A J U R IT —►

ULKOISTAM IS - 
PÄÄTÖS

ULKOISTAM IS- 
OLOSUHTEET

Kuva 3-1. Varastoinnin ulkoistamisprosessin 1. vaihe.

3.2.2 Yhteistyökumppanin valintavaihe

Valittaessa yritykselle yhteistyökumppania, joka ottaa hoitaakseen yrityksen varastoinnin, 

ensimmäinen looginen vaihe on miettiä, kuinka läheisen suhteen yritys haluaa 

yhteistyökumppaniin rakentaa. Tämän tutkimuksen mallissa ääripäiksi on valittu ad hoc - ja 

partnership-suhteet. Ad hoc -suhteessa yhteistyö on löyhää. Yritysten välinen toiminta on vain 

astetta pidemmälle vietyä kuin normaali yksittäinen ostotapahtuma. Yhteistyökumppani hoitaa 

yrityksen varastoinnin lyhyellä sopimuksella. Hinta on merkittävässä asemassa 

yhteistyökumppanin valinnassa. Yritykset eivät myöskään vaihda keskenään tietoja 

kustannustensa jakautumisesta eikä suhteeseen sisälly merkittävää pidemmän aikavälin 

toiminnan kehittämistä. Toisessa ääripäässä, partnershipissä, yritysten välinen yhteistyö on 

erittäin läheistä. Yhteistyökumppani on tavallaan oman yrityksen toiminnan jatke. Pääpaino on 

pitkän aikavälin toiminnan kehittämisessä siten, että molemmat osapuolet hyötyvät. Muita 

tunnusmerkkejä ovat yhteinen ongelman ratkaisuja kaiken saatavissa olevan tiedon jakaminen 

osapuolten kesken tasaisesti.

Kun on päätetty, miten syvä yhteistyöstä halutaan, on seuraavaksi valittava, mitä 

ominaisuuksia yhteistyökumppanin valinnassa painotetaan. Näiden kahden vaiheen jälkeen 

voidaan tehdä päätös yhteistyökumppanin valinnasta. Varaston ulkoistamisprosessin tätä 

vaihetta on havainnollistettu kuvassa 3-2.
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YHTEISTYÖN
PAINOTUS —

YHTEISTYÖ
KUMPPANIN 
VALIN TA

HALUTTU
YHTEISTYÖN
SYVYYS

i

TOTEUTUS

Kuva 3-2. Varaston ulkoistamisprosessin 2. vaihe.

Syy siihen, että päätös halutusta yhteistyön syvyydestä on järkevää tehdä ennen kuin mietitään 

yhteistyökumppanilta vaadittavia ominaisuuksia on yksinkertaisesti se, että yhteistyön syvyys 

vaikuttaa siihen, mitä ominaisuuksia yhteistyöehdokkailta kannattaa vaatia. Jos yritys nimittäin 

on kiinnostunut hyvin löyhästä yhteistyöstä, yhteistyökumppanilta ei kannata vaatia 

ominaisuuksia, jotka painottuvat yhteistyön kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Sama pätee 

myös toisin päin.

Varaston ulkoistamismallissa on otettu lähtökohdaksi, että yritys voi painottaa 

yhteistyökumppanin valinnassa yhteistyökumppanin fyysisiä/toiminnallisia ominaisuuksia tai 

yhteistyöominaisuuksia. Yhteistyön painotusta yhteistyökumppanin valinnassa voidaan 

tarkastella liitteessä 1 esitetyn kaavakkeen avulla. Siihen on koottu yleisimpiä 

yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tekijät on jaettu kahteen ryhmään niiden 

ominaisuuksien perusteella. Ensimmäisenä ryhmänä ovat tekijät, jotka painottavat 

yhteistyökumppanin fyysisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, toisin sanoen enemmänkin 

”kovia” tekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteistyökumppanin pyytämä hinta yrityksen 

varastoinnin hoitamisesta, yhteistyökumppanin varastojen sijainti, yhteistyökumppanin kyky 

toimia maantieteellisesti laajalla alueella sekä yhteistyökumppanin kyky tuottaa varastoinnista 

logistisia ja taloudellisia mittaustuloksia. Toiseen ryhmään kuuluvat tekijät, jotka liittyvät 

yhteistyön sujuvuuteen yhteistyökumppanin ja palvelun ostavan yrityksen välillä. Tähän 

ryhmään kuuluvat mm. tiedon kulku osapuolten välillä, yhteistyökumppanin joustavuus 

erilaisissa tapauksissa, yhteistyökumppanin toiminta hätätapauksissa sekä yhteistyökumppanin 

kyky kuunnella ja keskustella asioista.
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Ideana tässä vaiheessa on, että kullekin tekijälle annetaan pisteitä yhdestä viiteen sen mukaan, 

kuinka tärkeänä ominaisuutena yritys kulloistakin tekijää yhteistyökumppanissa pitää. 

Kummankin ryhmän sisällä lasketaan ensin pisteet yhteen, jonka jälkeen lasketaan ryhmän 

pisteiden keskiarvo. Näin saadaan luku, jota voidaan vertailla ryhmien välillä. Mitä suurempi 

luku on, sitä tärkeämpänä yritys luonnollisesti pitää yhteistyökumppanissa kyseistä osa-aluetta. 

Myös kummankin ryhmän sisällä voidaan tehdä eroja yrityksen sijoittumisessa akselilla sen 

perusteella, kuinka korkeat pisteet kyseinen osa-alue saa.

Kun kaikki edellä mainitut kohdat on suoritettu, on yritys valmis valitsemaan 

yhteistyökumppaninsa ja toteuttamaan ulkoistamisprosessin kuvan 3-2 mukaisesti. 

Lopputuloksena ulkoistamisprosessin toisesta vaiheesta on, että yritys sijoitetaan kuvan 3-3 

mukaiseen koordinaatistoon halutun yhteistyön syvyyden ja yhteistyön painotuksen mukaan.

Yhteis
toiminta

YHTEISTYÖN
PAINOTUS

Fyysiset/
toiminnalliset
tekijät

Ad hoc Partnership

YHTEISTYÖN SYVYYS

Kuva 3-3. Yhteistyön syvyys/painotus -koordinaatisto.



37

Tarkempien tutkimusten puuttuessa pelkän kirjallisuuden perusteella on vaikea tehdä päätelmiä 

siitä, mihin kohtaan kuvan 3-3 koordinaatistoa valtaosa yrityksistä sijoittuu toteuttaessaan 

varastointinsa ulkoistamisen ja valitessaan itselleen yhteistyökumppanin. Kuten kappaleessa 

2.5.1 todettiin, yritysten välinen yhteistyö voidaan aloittaa suoraan partnership- yhteistyöllä, 

vaikkakin pienimuotoisena alkava ja vähitellen syvemmäksi kehittyvä yhteistyö on 

todennäköisesti yleisempi vaihtoehto. Tuntuisi järkevimmältä, että löyhää yhteistyötä haluavat 

yritykset painottaisivat yhteistyössä enemmän fyysisiä ja toiminnallisia tekijöitä ja yritykset, 

jotka haluavat aloittaa heti partnership-toiminnalla, painottaisivat enemmän yhteistyön 

sujuvuuteen ja yhteistyökumppanin luotettavuuteen liittyviä asioita. Näin ollen loogisimmat 

vaihtoehdot koordinaatistossa olisivat oikeassa yläkulmassa ja vasemmassa alakulmassa olevat 

kohdat sekä niiden välinen suora. Koordinaatiston oikeassa alakulmassa oleva vaihtoehto, jossa 

yritys haluaa tehdä partnership-yhteistyötä, mutta painottaa yhteistyökumppanin valinnassa 

enemmän fyysisiä/toiminnallisia tekijöitä kuin yhteistyötekijöitä tuntuu hieman epäloogiselta 

ajatukselta. Myös siirtyminen ad hoe -yhteistyöstä partnershipiin koordinaatiston oikean 

alakulman kautta tuskin on järkevää. Vasemman yläkulman vaihtoehto, jossa yritys haluaa 

tehdä vähemmän läheistä yhteistyötä, mutta painottaa kuitenkin yhteistyötekijöitä on varmasti 

yleistä. Yhteistyö voidaan nimittäin aloittaa ad hoc -pohjalta, mutta jo alkuvaiheessa on 

tiedossa, että yhteistyötä halutaan syventää myöhemmin. Tällöin saattaa olla jo alussa järkevää 

pyrkiä etsimään yhteistyökumppani, joka on paitsi halukas tekemään läheistä yhteistyötä, myös 

hyvä siinä. Eri asia kuitenkin on, kuinka yleistä tämän kehitysreitin käyttäminen on. 

Vaihtoehtona se on kuitenkin loogisempi kuin siirtyminen ad hoc -yhteistyöstä partnershipiin 

painottamalla koko ajan yhteistyössä fyysisiä ja toiminnallisia tekijöitä. Tuntuisikin siis siltä, 

että siirtyminen yhteistyön aikana ad hoc -toiminnasta partnership-yhteistyöhön kannattaisi 

toteuttaa siirtymällä koordinaatistossa oikeaan yläviistoon. Tämän suoran yläpuolella olevat 

vaihtoehdot olisivat myös mahdollisia, mutta suoran alapuolella olevat vaikuttaisivat 

epäkäytännöllisiltä. On myös syytä huomata jo kappaleessa 2.5.1 esille tullut seikka, että 

yhteistyön kehityssuunta ei aina kulje toiminnallisista tekijöistä yhteistyötekijöihin, vaan myös 

toisinpäin. Tätä edustavat kaavion molemmin suuntaiset nuolet.

3.2.3 Varaston ulkoistamisprosessin toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen

Kappaleissa 3.2.1 ja 3.2.2 on esitelty erikseen kaikki ne vaiheet, jotka yritys joutuu käymään 

lävitse tehdessään päätöstä varastointinsa ulkoistamisesta ja valitessaan itselleen sopivaa 

yhteistyökumppania. Kuvassa 3-4 on esitetty koko varaston ulkoistamisprosessi yhtenä
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kaaviona. Kaaviossa on myös otettu huomioon, että prosessi ei välttämättä etene 

suoraviivaisesti alusta loppuun käyden lävitse kaikki edellä mainitut vaiheet, vaan joihinkin 

vaiheisiin joudutaan ehkä palaamaan uudelleen ja suorittamaan niitä useampaan kertaan. 

Yhteistyökumppanin valinnassa ei välttämättä onnistuta ensimmäisellä kerralla, vaikka 

valintaprosessi suoritettaisiinkin hyvin. Ajan kuluessa myös olosuhteet saattavat muuttua siinä 

määrin, että yrityksen on palattava alkuun ja harkittava, onko ulkoistamisen jatkaminen enää 

kannattavaa, vai olisiko ehkä parempi ottaa toiminto takaisin itselle. Myöskään ulkoistamisen 

hylkääminen mallin ensimmäisessä vaiheessa ei tarkoita sitä, etteikö ulkoistamista kannattaisi 

harkita uudelleen, jos olosuhteet tuntuvat muuttuneen

Varastotoimintojen ulkoistamista ja oikean yhteistyökumppanin valintaa on siis prosessin 

toteuttamisen jälkeen arvioitava jatkuvasti. Vaikka toteutettujen ratkaisujen peruminen ja 

palaaminen takaisin vanhaan toimintatapaan olisikin kallis ratkaisu, yrityksen on siitä 

huolimatta suhtauduttava kriittisesti tehtyihin ratkaisuihin. Lisäksi on erittäin tärkeää, ettei 

jäädä paikoilleen, vaan toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Tämä ei siis tarkoita sitä, että 

oltaisiin tyytymättömiä ulkoistamispäätökseen tai valittuun yhteistyökumppaniin, vaan että 

yritetään löytää yhä parempia tapoja viedä toimintaa eteenpäin.
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Kuva 3-4. Varaston ulkoistamisprosessin yhteenveto.
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4 ULKOISTAMISPROSESSIMALLIN TULOKSET
Tämän tutkimuksen taustalla on kyselytutkimus, jossa kartoitettiin yritysten tärkeinä pitämiä 

tekijöitä tehtäessä päätöstä varastotoimintojen ulkoistamisesta ja valittaessa 

yhteistyökumppania hoitamaan yrityksen varastointi. Tutkimus on tehty DFDS Transport 

Oy:lle. Kyseinen yritys panostaa kokonaisvaltaiseen logistiikkapalveluun ja 

lisäarvopalveluihin, joten sille on tärkeää tietää asiakkaidensa mielipiteet eri tekijöiden 

tärkeydestä. Toiminnan laajentuessa asiakkaita on haettava yrityksistä, jotka eivät vielä ole 

ulkoistaneet varastointiaan ja mahdollisesti myös kilpailijoiden asiakkaista. Tämän vuoksi 

kyselytutkimuksen pariin otettiin myös yrityksiä, jotka eivät ole DFDS Transport Oy:n 

asiakkaita. Luvussa käsitellään ensin kyselytutkimuksen taustoja sekä DFDS Transport Oy:n 

toimialan että itse yrityksen kautta. Tämän jälkeen esitellään kyselytutkimuksen toteuttaminen 

ja tulokset sekä tehdään niistä johtopäätöksiä.

4.1 Kyselytutkimuksen tausta

Ei ole aivan yksiselitteistä määritellä tarkasti toimialaa, jolla DFDS Transport Oy toimii. Yhtiö 

tarjoaa varastointipalveluja, huolintaa, logistiikkapalveluja sekä kuljetuksia maitse, meritse ja 

lentoteitse. Liitteeseen 2 on koottu Suomessa toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat 

varastopalvelujen lisäksi joitakin muita palveluja. On hieman tulkinnanvaraista, mitkä yritykset 

luetaan DFDS Transport Oy:n kilpailijoiksi sen tarjotessa varastointipalveluja. Pelkästään niitä 

tarjoavia yrityksiä löytyy lukuisia, mutta yrityksiä, jotka tarjoavat useita eri palvelumuotoja on 

selvästi vähemmän. DFDS Transport Oy:n tavoitteena on tarjota asiakkaalle kokonaisvaltainen 

logistiikkapalvelu, joten palvelun täytyy tuolloin käsittää muutakin kuin pelkkä varastointi. 

Yrityksiä jotka tarjoavat täysin samat palvelut kuin DFDS Transport Oy taulukossa mainituilla 

aloilla ovat DSV Merikiito ja TNT Suomi. Muita lähellä olevia yrityksiä ovat Transpoint, Lahti 

Logistics sekä Ahlskog Transport-Kuljetus. Muitakin yrityksiä toki toimii samoilla alueilla, ne 

eivät vaan tuota kaikkia toimintojaan itse, vaan ostavat esimerkiksi kuljetuspalveluja toisilta 

yrityksiltä.

Koko logistiikka-alalla on jo muutaman vuoden ollut havaittavissa selkeä trendi kohti yhä 

suurempia palvelun tarjoajia. Koska liitteen 2 tiedot perustuvat viime vuoden lukuihin, ne eivät 

tällä hetkellä ole enää aivan tarkkoja. Suuret yritykset ovat jatkaneet tämänkin vuoden aikana 

jo aiemmin havaittua linjaa ja laajentaneet toimintakenttäänsä hankkimalla omistukseensa
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pienempiä logistiikkayrityksiä. Näin on tehnyt myös DFDS Transport. Yrityksellä on 

meneillään laajentumisvaihe, joten sen rakenne elää koko ajan. Tämän vuoksi jäljempänä 

esitettävä kuvaus yrityksestä on jo osittain vanhentunutta tietoa. Näyttäisi siltä, että alan 

kehitys jatkuu samansuuntaisena, joten tulevaisuudessakin alaa tulevat hallitsemaan yhä 

suuremmat ja harvemmat palveluntarjoajat.

DFDS Transport Oy on osa vuonna 1866 perustettua DFDS-yhtymää. DFDS-yhtymä on 

tanskalaisomisteinen ja sillä on 70 toimipistettä 15 eri maassa. Vuonna 1998 yhtymän 

liikevaihto oli n. 8,3 miljardia markkaa ja henkilökuntaa oli 6300. DFDS-yhtymän 

ydintoimialuetta ovat merikuljetukset, pääasiallisesti Pohjanmerellä. Yhtiö tarjoaa meritse sekä 

matkustaja- että tavarakuljetusta. Näiden ympärille on kehitetty myös maitse ja ilmateitse 

suoritettavia kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä lisäarvopalveluja. Yrityksellä onkin 

tarkoituksena pystyä tarjoamaan asiakkaalle ovelta ovelle tapahtuva kuljetuspalvelu. Yhtymä 

on jaettu kolmeen divisioonaan kuvan 4-1 mukaisesti.

DFDS Group

TOR LINE

liikevaihdosta

Shipping Line

DFDS
TRANSPORT

58 %
liikevaihdosta

Transport Division

31 %
liikevaihdosta

SCANDINAVIAN
SEAWAYS

Passanger
Division

Kuva 4-1. DFDS-yhtymä.

Scandinavian Seaways on matkustajaliikenteeseen erikoistunut divisioona, joka on ollut 

toiminnassa jo 130 vuotta. Yhtiöllä on 7 omaa autolauttaa, joilla se kuljettaa vuosittain yli 1,5 

miljoonaa matkustajaa ja 200 000 autoa. Yrityksellä on satamia Hollannissa, Saksassa, 

Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa.
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Tor Line vastaa yhtiössä rahdin kuljettamisesta meritse. Yhtiö on toiminut Pohjanmerellä 

vuodesta 1965. Käytössä on 13 ro/ro -alusta, jotka kulkevat Göteborgista Imminghamiin ja 

Hanvichiin Englannissa ja Gentiin Belgiassa sekä Imminghamistä Rotterdamiin.

DFDS Transport hoitaa yhtymän maa- ja ilmakuljetukset sekä huolinnan. Toimipisteitä 

Pohjois-Euroopassa on n. 70, ja yhteistyösopimuksilla on katettu muukin Eurooppa. Lisäksi 

mm. Yhdysvaltoihin ja Kaukoitään tehdään overseas-kuljetuksia.

DFDS Transportin Suomen osasto, DFDS Transport Oy, on perustettu vuonna 1989. Yksiköllä 

on henkilökuntaa 120 ja liikevaihtoa 250 miljoonaa markkaa. Vantaan, Turun, Vaasan ja 

Haminan toimipisteiden kautta kulkee vuosittain n. 150 000 lähetystä. Yhtiö tekee mielellään 

sopimuksia, joilla se tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen logistiikkapalvelun. Tätä helpottaa 

se, että kaikki palvelutoiminnot koottiin keväällä 1999 yhdeksi logistiikkakeskukseksi 

Vantaalle. Uudessa varastossa on n. 6 000 m2 lämmintä varastotilaa ja 12 000 lavapaikkaa. 

Lisäksi asiakkaille voidaan tarjota erilaisia lisäarvopalveluja kuten pakkaus, etiketöinti jne.

4.2 Kyselytutkimus

Lähtiessään myymään varastointipalveluja mahdollisille asiakkaille, palveluja tarjoava yritys 

saattaa erikoistua johonkin toimialueeseen tai sitten sillä saattaa vain olla jollakin alueella 

sellaisia vahvuuksia, joita sen kannattaa hyödyntää palvelujen myynnissä. Vaikka asia olisikin 

näin, on kuitenkin aina hyvä tietää, mitä asiakas haluaa. Ei ole hyötyä tarjota sellaisia 

palveluja, joista asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan. Toisaalta jos tiedetään, minkä 

tekijöiden perusteella asiakkaat päätöksiään tekevät, voidaan toimintaa näillä osa-alueilla 

pyrkiä vahvistamaan.

Kuten kappaleessa 2 todettiin, varsinkin kun on kysymys toimintojen ulkoistamisen 

toteuttamisesta, asiakkaiden päätöksiin vaikuttavat tekijät ovat melko hyvin tiedossa 

riippumatta siitä, minkä toiminnon ulkoistamisesta on kyse. Näiden tekijöiden tärkeysjärjestys 

saattaa kuitenkin vaihdella toimialasta riippuen. Lisäksi nykyajan liike-elämässä, jossa muoti- 

ilmiöt tulevat ja menevät, asiakkaiden päätöksiin vaikuttavien tekijöiden tärkeysjärjestys 

saattaa vaihdella ajan mittaan melko paljonkin, joten palveluja myyvä yritys ei voi jäädä kovin 

pitkäksi aikaa paikalleen ja luottaa vanhoihin tutkimustuloksiin. Tämän tutkimuksen tekoa 

puolsi lisäksi se, ettei alalta löytynyt vastaavanlaista aikaisempaa tutkimusta.
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4.2.1 Tavoitteet

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli hakea vastauksia kysymyksiin, mitkä tekijät ovat määrääviä 

yritysten tehdessä päätöstä varastointinsa ulkoistamisesta sekä valitessaan yhteistyökumppania 

hoitamaan yrityksen varastoinnin. Varastointinsa jo ulkoistaneita yrityksiä pyydettiin lisäksi 

arvioimaan, mitkä yhteistyökumppanin ominaisuudet ovat heidän mielestään tulleet 

tärkeämmiksi ja mitkä taas vähemmän tärkeiksi yhteistyön kuluessa. Näiden tekijöiden lisäksi 

oltiin kiinnostuneita siitä, miksi jotkin ulkoistamishankkeet hylätään. Tavoitteena oli hakea 

selvyyttä tähän kysymällä yrityksiltä, jotka olivat joko harkinneet varastointinsa ulkoistamista, 

mutta luopuneet ajatuksesta, kokeilleet varastointinsa ulkoistamista, mutta palanneet takaisin 

vanhaan toimintatapaan tai olivat olleet tyytymättömiä johonkin yhteistyökumppaniin ja 

vaihtaneet toiseen syitä heidän tyytymättömyyteensä.

4.2.2 Käytännön toteutus

Vastauksia aiemmin esitettyihin tavoitteisiin lähdettiin etsimään postitse suoritetulla 

kyselytutkimuksella. Tähän vaihtoehtoon päädyttiin, koska henkilökohtainen haastattelu 

katsottiin liian aikaa vieväksi. Kirjekyselyä pohjustettiin kuitenkin soittamalla ensin yrityksiin, 

joista oltiin kiinnostuneita. Vasta kun kohdeyrityksestä oli saatu lupaus kyselyyn 

vastaamisesta, lomake postitettiin. Kuten edellä mainittiin, yhtenä osana kyselyn tavoitteita oli, 

että voitaisiin vertailla yritysten yhteistyökumppanin valinnassa tärkeinä pitämien tekijöiden 

muuttumista yhteistyön kuluessa. Tämän vuoksi kohdeyrityksiksi valittiin sekä varastointinsa 

jo ulkoistaneita yrityksiä että yrityksiä, jotka eivät vielä olleet ulkoistaneet varastointiaan. 

Varastointinsa jo ulkoistaneiksi yrityksiksi valittiin DFDS Transport Oy:n asiakkaiden lisäksi 

myös muiden palvelun tarjoajien asiakkaita, koska pelkästään DFDS Transport Oy:n 

asiakkaiden lukumäärän ei katsottu riittävän luotettavien johtopäätösten tekemiseksi. 

Varastointiaan ulkoistamattomiksi yrityksiksi valittiin paitsi sellaisia, joissa ulkoistamista oli 

harkittu, myös sellaisia, joissa ulkoistamista ei oltu edes harkittu. Soittamalla ensin 

kohdeyrityksiin ja kysymällä halukkuutta kyselyyn vastaamiseen toivottiin saavutettavan 

lopulta n. 50 %:n palautusprosentti.

Kysymyslomakkeesta pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertainen vastausprosentin 

kasvattamiseksi. Annettujen vaihtoehtojen arvioinnin rastittamalla katsottiin soveltuvan 

tarkoitukseen parhaiten. Tätä vaihtoehtoa tuki lisäksi se, että varaston ulkoistamiseen ja 

yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavat tekijät oli helppo kerätä ja esittää lyhyiden
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väittämien muodossa, joiden merkitystä voitiin helposti arvioida rasti ruutuun -menetelmällä. 

Kysymykset jaettiin lomakkeeseen muutamaksi kokonaisuudeksi ottaen huomioon 

tutkimukselle asetetut tavoitteet. Kysymyslomake on esitetty liitteenä 3. Vastaajan aseman, 

yrityksen liikevaihdon ja henkilöstömäärän lisäksi taustatiedoissa kysyttiin mm. varastoinnin 

ulkoistamisastetta ja yrityksen toimialaa. Yritysten toimiala otettiin huomioon jo yrityksiä 

valittaessa siten, että vastauksia saataisiin mahdollisimman monelta toimialalta.

4.2.3 Tulokset ja johtopäätökset

Kyselykaavakkeita lähetettiin lopulta 75 yritykseen. Kaavake palautettiin 59 yrityksestä, eli 

vastausprosentti oli niinkin korkea kuin 79. Tätä edesauttoivat luultavasti ensiksikin se, että 

kohdeyrityksiin soitettiin ennen kaavakkeen postittamista, joten vastaanottajat olivat jo osittain 

sitoutuneet kyselyyn vastaamiseen. Toinen vastausprosenttia nostanut seikka oli varmasti se, 

että kaavake oli suhteellisen helppo ja nopea täyttää. Taulukossa 4 - 1 on esitetty yhteenvetoa 

kyselyyn vastanneiden yritysten taustatiedoista.
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Taulukko 4 - 1. Kyselyyn vastanneiden yritysten perustaustatiedot.

Asema yrityksessä: Yrityksiä %

Toimitusjohtaja 7 12
Logistiikkapäällikkö 32 54
Muu 20 34

Liikevaihto (Milj. mk/vuosi):

1 -15 3 5
16 -50 12 20
51 -100 5 8
101 -500 24 41
501 - 15 25

Henkilöstön lukumäärä:

1 -50 23 39
51 -100 9 15
101 -250 13 22
251 -500 8 14
501 - 6 10

Toimiala:

Metalliteollisuus 1 2
Elektroniikkateollisuus 3 5
Metsäteollisuus 1 2
Elintarviketeollisuus 3 5
Tekstiiliteollisuus 1 2
Muu teollisuus 2 3
Tukkukauppa 40 61
Vähittäiskauppa 5 8
Muu 10 15

Suurin osa kyselyyn vastanneista henkilöistä oli joko yritystensä toimitusjohtajia tai 

logistiikkapäälliköitä. Lopuista vastaajista oli valtaosa materiaali-, hallinto-, talous- tai 

kehitysjohtajia. Kyselyyn vastasi kussakin yrityksessä henkilö, joka ei välttämättä tee yksin 

lopullista päätöstä varastoinnin ulkoistamisesta, mutta ainakin tutkii ratkaisun eri vaihtoehdot 

ja valmistelee asian ylemmän tason päätettäväksi. Sekä liikevaihdollisesti että 

henkilölukumäärän mukaan yritykset jakautuvat melko tasaisesti. Toimialoissa sen sijaan on 

merkittävä keskittyminen tukkukauppaan. Tämä johtuu osaltaan siitä, että vastaajia ei pyydetty 

erittelemään tukkukauppansa alaa. Tukkukauppa-nimikkeen alla on siis mm. elektroniikka-, 

tekstiili- ja elintarviketukkukauppaa harjoittavia yrityksiä.
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Taulukkoon 4 - 2 on kerätty kyselyyn vastanneiden yritysten ulkoistamiseen ja partnership- 

toimintaan liittyvää tietoa.

Taulukko 4-2. Taustatietoa kyselyyn vastanneiden yritysten ulkoistamisasteista.

Ulkoistamisaste:

Ei edes harkittu 11 19%
Harkittu, mutta ajatuksesta luovuttu 18 31 %
Harkittu ja mahdollisesti toteutetaan 5 8%
Aiotaan ulkoistaa 1 2 %
Ulkoistettu kokonaan tai osittain 24 41 %

Ulkoistaneet yritykset: El KYLLÄ

a) Valmius suositella yhteistyökumppania muille 3 20
b) Valmius valita nykyinen yhteistyökumppani nyt uudelleen 6 15

Yritysten arvioita itsestään: Erittäin Erittäin
huono hyvä

Johdon tietotaito logistiikan partnership-toiminnassa 0 12 19 22 5
Johdon halukkuus logistiikan partnership-toimintaan 3 6 13 30 6
Valmius aloittaa logistiikan partnership-toiminta 3 13 15 22 5

Nykyisen yhteistyökumppanin tarjoamat lisäarvopalvelut:

Tuotteiden merkitseminen tai pakkaaminen 17
Tuotteiden kokoaminen 8
Laskutuksen hoitaminen 3
Kuljetusasiakirjojen hoitaminen 21
Tuotteiden palautus ja korjaaminen 9
Jotkin tuotannolliset toimenpiteet 1
Muu 3

Ulkoistamisastetta on käytetty jaettaessa yrityksiä varastointinsa jo ulkoistaneisiin ja ei- 

ulkoistaneisiin sekä ulkoistamista jollakin tasolla harkinneisiin. Taulukosta näkyy, että 

kyselyyn vastanneista yrityksistä 41 % oli ulkoistanut varastointinsa joko osittain tai kokonaan, 

ja vastaavasti 19 % ei vielä ollut edes harkinnut ulkoistamista. Lopuissa yrityksissä 

ulkoistamista oli ainakin harkittu. Näistä yrityksistä kuudessa varastoinnin ulkoistamista oli 

tutkittuja sen toteuttamista myöhemmin joko harkittiin tai siitä oli jo tehty päätös.
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Varastointinsa ulkoistaneista yrityksistä suurin osa oli tyytyväisiä yhteistyöhön nykyisen 

yhteistyökumppaninsa kanssa, mutta jopa 25 % ei valitsisi nykyistä yhteistyökumppaniaan tällä 

hetkellä uudelleen. Tämä osoittaa osaltaan sen, että yhteistyökumppanin vaihtaminen ei ole 

helppoa. Yksi mahdollisuus on, että yhteistyökumppaniin sitoutuneet yritykset yrittävät tehdä 

töitä suhteen parantamiseksi niin kauan kuin mahdollista, koska paremman 

yhteistyökumppanin löytäminen on vaikeaa tai se tuo ainakin hetkellisesti lisää kustannuksia. 

Toinen mahdollisuus on, että yhteistyökumppaniinsa tyytymättömät yritykset ovat jo päättäneet 

irrottautua suhteesta, mutta uuden partnerin löytäminen vaatii aikaa.

Vastatessaan kyselyyn yritykset antoivat kullekin väitteelle pisteitä yhdestä viiteen sen mukaan 

kuinka tärkeänä he pitivät kyseistä tekijää. Kuvasta 4-2 näkyy, mitkä tekijät vaikuttivat 

yritysten päätöksiin joko kun ne tekivät päätöksen varastointinsa ulkoistamisesta tai kun ne 

mahdollisesti tulevat sellaisen tekemään.

Ei lainkaan Erittäin
tärkeä tärkeä

Pääoman sit. uusiin varastoinvestointeihin 
Mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen 

Kilpailukyvyn parantaminen 
Toiminnan joustavuuden lisääminen 

Varastoinnista aiheutuvien kust. alentaminen 
Kiinteiden kustannusten vaihtaminen muuttuviin 
Kust. ja palveluiden mitattavuuden parantaminen 

Varastoinnin kustannustietoisuuden parantaminen 
Pääoman sit. nyk. varastotiloihin ja -resursseihin 

Oman varastotilan riittämättömyys 
Mahd, hyödyntää parempaa varastointiosaamista 

Varastointitarpeen epätasaisuus 
Varastoinnissa esiintyvien ongelmien eliminoiminen 

Omien varastoresurssien riittämättömyys 
Uusien jak.kanavien luominen tai vanhojen uud.suun 

Varastoitavien tuott. sit. pääoman vähentäminen 
Omien riskien vähentäminen 

Omien sid.ryhm. mielipiteet varastoinnin ulkoist.
Itse toteutettavien ATK-investointien kalleus 

Omasta varasto.rak. ja -laitt. eroon pääseminen 
Omien varastoresurssien vajaakäyttö 

Oman varastotilan vajaakäyttö 
Kilpailijan esimerkin seuraaminen

Kuva 4-2. Varastoinnin ulkoistamispäätökseen vaikuttavat tekijät kaikkien 
vastanneiden yritysten mielestä.

Mitään suuria yllätyksiä ei näissä tuloksissa ole. Tärkeimpinä tekijöinä vastaajat pitivät 

pääoman sitoutumista uusiin varastoinvestointeihin, mahdollisuutta keskittyä omaan
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ydinosaamiseen, kilpailukyvyn parantamista, toiminnan joustavuuden lisääntymistä sekä 

varastorakennuksesta, -laitteistosta ja -henkilöstöstä aiheutuvien kustannusten alentamista. 

Erot tärkeimpien tekijöiden välillä ovat lähinnä marginaalisia. Kaikki edellä mainitut tekijät 

ovat lisäksi tuttuja jo kappaleesta 2.4.1. Nämä tulokset ovat kuitenkin nimenomaan yritysten 

tärkeimpinä pitämiä tekijöitä heidän tehdessään päätöstä ulkoistaa varastointi. Näin ollen niitä 

voidaan soveltaa suoraan kuvassa 3-4 esitetyn varaston ulkoistamisprosessimallin 

ulkoistamisajuri-kohtaan. Tämä on varastointipalveluja tarjoavan yrityksen hyvä tietää, jotta 

omaa toimintaa voidaan kehittää asiakkaan haluamaan suuntaan ja lisäksi osataan vedota 

oikeisiin asioihin myyntitilanteessa sekä välttää mahdollisten asiakkaiden merkityksettöminä 

pitämiä tekijöitä.

Kaikkein vähiten yritysten päätöksiin vaikutti kilpailijoiden esimerkin seuraaminen. Myöskään 

oman varastotilan ja -resurssien vajaakäyttöä yritykset eivät pitäneet merkittävänä tekijänä 

harkita varastoinnin ulkoistamista. Ilmeisesti tällaisissa tapauksissa joko pyritään laajentamaan 

omaa toimintaa tai ehkä vuokrataan omia varastotiloja muiden käyttöön. Lisäksi on 

huomattavaa, että tekijät kuten omien varastotilojen ja -resurssien riittämättömyys sekä 

varastointitarpeen epätasaisuus vaikuttivat yritysten päätöksiin melko vähän.

Sen lisäksi, että vastauksia käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena, niistä pyrittiin myös löytämään 

keskeisimmät eri vastaajaryhmien eroja kuvaavat tekijät sekä ryhmittelemään vastauksia 

laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Kyselyn vastausaineistolle tehtiin regressioanalyysi, jolla 

selvitettiin, kuinka hyvin vastaukset selittävät eri taustamuuttujien vaihtelua. Tautamuuttujista 

kyselyyn vastanneen henkilön asema yrityksessä jätettiin pois, koska sen ei katsottu tuovan 

tutkimukselle tarpeeksi lisäarvoa. Yritysten toimialaa ei myöskään käytetty selitettävänä 

taustamuuttujana, koska se oli mitattu laatueroasteikolla. Regressioanalyysi tehtiin siis kolmen 

taustamuuttujan, liikevaihdon, henkilöstön lukumäärän sekä ulkoistamisasteen suhteen. 

Liitteenä 4 on esitetty yhteenveto kysymyksille 10-32 eli varaston ulkoistamispäätöstä 

kartoittaneille kysymyksille tehdystä regressioanalyysistä.

Kunkin kolmen kohdan alla on varaston ulkoistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä siinä 

järjestyksessä, kuinka hyvin ne selittävät vastausten eroja kyseisen taustamuuttujan suhteen. 

Taulukon sarakkeesta “multippelikorrelaation neliö” nähdään, että vastauksilla voidaan selittää 

vain 27 % liikevaihdon vaihtelusta, kun mukaan otetaan 6 merkityksellisintä muuttujaa.
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Tällöinkin kahden viimeisen muuttujan riskitasot ovat jo 19 ja 22 %. Kyselyyn vastanneiden 

yritysten liikevaihdon vaihtelua pystytään siis selittämään vastauksilla erittäin huonosti.

Tarkasteltaessa vastauksia henkilöstön lukumäärän suhteen tilanne on vieläkin huonompi. Jo 

paras selittävä muuttuja, oman varastotilan riittämättömyys, joudutaan ottamaan mukaan 22 

prosentin riskitasolla. Kolmella tärkeimmällä muuttujalla voidaan selittää ainoastaan 10,5 % 

vaihtelusta. Henkilöstön lukumäärällä ei siis ole juurikaan yhteyttä ulkoistamispäätösten 

perusteluihin.

Eroja voidaan selittää selvästi parhaiten kyselyyn vastanneiden yritysten varastoinnin 

ulkoistamisasteessa. Tämän taustamuuttujan suhteen voidaan viidellä eniten selittävällä 

muuttujalla selittää lähes 52 % vaihtelusta. Lisäksi muuttujien merkitsevyystaso on erittäin 

hyvä, sillä korkeimman riskitason omaavan muuttujan riskitaso on ainoastaan 1 %.

Seuraavaksi tulkitaankin, miten eri vastaajaryhmien vastaukset eroavat toisistaan, kun 

varastoinnin ulkoistamisastetta käytetään taustamuuttujana. Kyselyyn vastanneet yritykset on 

jaettu kolmeen ryhmään: varastointinsa jo ulkoistaneisiin, ulkoistamista harkinneisiin ja niihin, 

jotka eivät olleet edes harkinneet varastointinsa ulkoistamista. Selittävinä tekijöinä käytetään 

merkitsevyysjärjestyksessä viittä regressioanalyysissä esille tullutta muuttujaa, jotka kuvaavat 

parhaiten ryhmien eroja. Koska regressioanalyysissä muuttujia otetaan vaiheittain mukaan 

siten, että uusi muuttuja korreloi mallissa jo olevien kanssa mahdollisimman huonosti, 

muuttujat edustavat itse asiassa laajempaa asiakokonaisuutta. Kaikissa muuttujia kuvaavissa 

kaavioissa on merkitty kunkin ryhmän kohdalle ryhmän vastausten pistekeskiarvo (M) minimin 

ollessa 1 ja maksimin 5. Kaavioissa on lisäksi kunkin kolmen ryhmän välisten t-testien tulokset 

sekä niiden merkitsevyystasot. Mitä suuremman nimellisarvon t-testi antaa, sitä merkittävämpi 

on kahden ryhmän keskiarvojen ero. T-testin tuloksen vieressä oleva p-arvo kuvaa, kuinka 

suuri riski sisältyy t-testin tuloksen hyväksymiseen. Kuvassa 4-3 on kuvattu eri 

vastaajaryhmien vastausten jakautuminen tärkeimmän selittävän muuttujan, kilpailijan 

esimerkin seuraamisen kohdalla.
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1. KILPAILIJAN ESIMERKIN SEURAAMINEN

1 2 3 4 5

ULKOISTANEET (3) M=1.33

Kuva 4-3. Varaston ulkoistamispäätöstä selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan. 
Muuttuja 1.

Kuvan 4-3 kaavioista nähdään, että varastointinsa jo ulkoistaneet yritykset painottavat 

vähemmän kilpailijoidensa esimerkin seuraamista kuin kaksi muuta vastaajaryhmää. 

Ulkoistamista harkinneiden yritysten mielipiteet eivät ole aivan yhtä jyrkkiä, mutta nekään 

eivät pidä tätä tekijää kovin tärkeänä. Myöskään yrityksille, jotka eivät ole edes harkinneet 

varastointinsa ulkoistamista, kilpailijan esimerkin seuraaminen ei tunnu olevan tärkeää. 

Selvästi merkittävin ero on ulkoistaneiden ja ei-edes-harkinneiden välillä, mikä ilmenee t-testin 

korkeana arvona. Tulosta voidaan pitää tilastollisesti merkittävänä, sillä sen hyväksymiseen 

sisältyy ainoastaan 0,4 %:n riski. Myös kahdessa muussa tapauksessa ryhmien keskiarvoissa on 

eroja, joskaan ei aivan yhtä suuria kuin ulkoistaneiden ja ei-edes-harkinneiden välillä. 

Harkinneiden ja ulkoistaneiden t-testin arvon hyväksymiseen sisältyy 6,1 %:n riski, 

harkinneiden ja ei-edes-harkinneiden jo 17,8 %:n riski. Tuloksiin vaikuttaa todennäköisesti 

jonkin verran se, etteivät varastointinsa jo ulkoistaneet yritykset ehkä koe enää tarvetta seurata 

kilpailijoitaan, koska ulkoistamisprosessi on jo toteutettu.
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2.VARASTOINTITARPEEN EPÄTASAISUUS

rara
E

raI

El EDES HARKINNEET (1) M=2.73

ULKOISTANEET (3) M=3.58

HARKINNEET (2) M=3.13

t P
1/2 -.951 .349
1/3 -1.949 .060
2/3 -1.241 .221

Kuva 4-4. Varaston ulkoistamispäätöstä selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan. 
Muuttuja 2.

Kuvasta 4-4 nähdään vastaajaryhmien mielipiteiden vaihtelu varastointitarpeen epätasaisuuden 

tärkeydestä. Selvästi suurin ero on jälleen varastointinsa jo ulkoistaneiden yritysten ja ei-edes- 

harkinneiden yritysten välillä. Varastointinsa jo ulkoistaneiden yritysten keskiarvo on 3,58, kun 

se ei-edes-harkinneilla on vain 2,73. Varastointinsa jo ulkoistaneet yritykset painottavat 

kyseistä tekijää siis selvästi ei-edes-harkinneita enemmän. T-testiarvon hyväksymiseen sisältyy 

tässä tapauksessa 6 %:n virhemahdollisuus. Myös ulkoistaneiden ja harkinneiden yritysten 

vastausten keskiarvojen välillä on jonkin verran eroa, mutta virhemahdollisuus on tässä 

tapauksessa jo 22,1 %. Pienin ero ja suurin virhemahdollisuus on ei-edes-harkinneiden ja 

harkinneiden yritysten välillä. Yrityksien jotka eivät ole edes harkinneet varastointinsa 

ulkoistamista mielipiteet jakautuvat melko tasaisesti ei-tärkeän ja tärkeän välille. Ulkoistamista 

harkinneiden yritysten mielipiteet painottuvat jo selkeästi tärkeän puolelle, mutta erittäin 

tärkeänä tätä tekijää piti vain pari yritystä. Sen sijaan varastointinsa jo ulkoistaneista yrityksistä 

vain harva katsoo, ettei varastointitarpeen epätasaisuudella ole mitään merkitystä. Useimmat 

niistä pitävät tätä tekijää joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
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3. ITSE TOTEUTETTAVIEN ATK-INVESTOINTIEN KALLEUS

:<ö

ULKOISTANEET (3) M=2.13

Kuva 4-5. Varaston ulkoistamispäätöstä selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan. 
Muuttuja 3.

Kuvan 4-5 mukaan tarkasteltaessa itse toteutettavien ATK-investointien kalleuden merkitystä 

vasrastoinnin ulkoistamispäätökseen vaikuttavana tekijänä merkittävimmät erot 

vastaajaryhmien välillä ovat ulkoistaneilla ja harkinneilla. Varastointinsa jo ulkoistaneet 

yritykset painottavat tätä tekijää selvästi vähemmän, mikä näkyy korkeana t-testiarvona. Eroa 

voidaan pitää merkittävänä, sillä virhemahdollisuus on ainoastaan 0,6 %. Varastointinsa jo 

ulkoistaneet painottavat tätä tekijää myös enemmän kuin yritykset, jotka eivät ole edes 

harkinneet ulkoistamista. Ero näiden kahden ryhmän välillä ei ole kuitenkaan yhtä suuri. 

Vastausten painottumisessa varastointinsa ulkoistamista harkinneiden ja ei-edes-harkinneiden 

yritysten välillä ei ole nähtävissä selkeää eroa. Ulkoistamista harkinneet yritykset näyttäisivät 

olevan sitä mieltä, ettei tällä tekijällä ole normaalia suurempaa merkitystä 

ulkoistamispäätökselle. Sitä vastoin vaikuttaa siltä, että varastointinsa ulkoistaneiden yritysten 

mielestä itse toteutettavien ATK-investointien kalleudella ei ole merkitystä. Vastausten 

taustalta paistaa jälleen läpi, että nämä yritykset eivät enää kiinnitä tähän asiaan huomiota, 

koska asia on jo hoidettu.
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4. MAHDOLLISUUS HYÖDYNTÄÄ PAREMPAA VARASTOINTIOSAAMISTA

15
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El EDES HARKINNEET (1) M=3.64 HARKINNEET (2) M =4.04

1 2 3 4 5

ULKOISTANEET (3) M=3.83

t P
1/2 -1.940 .061
1/3 -1.359 .183
2/3 .554 .582

Kuva 4-6. Varaston ulkoistamispäätöstä selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan. 
Muuttuja 4.

Kuvan 4-6 perusteella varastointinsa ulkoistamista harkinneiden ja sen toteuttaneiden yritysten 

mielipiteet vaikuttaisivat melko samanlaisilta. T-testiarvo ei ole kovin korkea, ja 

virhemahdollisuus on 58,2 %, jos näiden kahden ryhmän välillä yritetään nähdä eroa. Näiden 

ryhmien vastaukset painottuvat selkeästi sille karmalle, että mahdollisuudella päästä käsiksi 

parempaan varastointiosaamiseen on merkitystä ulkoistamispäätöstä tehtäessä. Yritykset jotka 

eivät ole edes harkinneet ulkoistamista, eivät ilmeisesti usko yhtä selvästi löytävänsä 

ulkoistamalla parempaa varastointiosaamista täyttämään omat tarpeensa. Tämän ryhmän 

vastausten painotus eroaa sekä varastointinsa jo ulkoistaneista että tätä harkinneista. Ainakin 

harkinneiden ja ei-edes-harkinneiden välistä eroa voidaan pitää merkittävänä. Ulkoistaneiden ja 

ei-edes-harkinneiden yritysten erossa on jo selvästi suurempi virhemahdollisuus. Varastointinsa 

ulkoistaneiden yritysten, ja myös sitä harkinneiden, mielipiteet kuitenkin osoittavat, että 

ilmeisesti ulkoistamalla varastotoiminnot todella on mahdollista päästä käsiksi parempaan 

varastointiosaamiseen. Toisaalta yritykset, jotka eivät ole edes harkinneet varastointinsa 

ulkoistamista saattavat perustella ainakin itselleen, että oman varaston pitäminen on parempi 

ratkaisu, koska parempaa varastointiosaamista ei ole löydettävissä. Myöntämällä pääsevänsä 

ulkoistamalla käsiksi parempaan varastointiosaamiseen ne asettavat huonoon valoon 

päätöksensä olla ulkoistamatta varastointiaan. Aivan vastaavasti on varastointinsa 

ulkoistaneiden yritysten etujen mukaista katsoa saavuttaneensa paremman 

varastointiosaamisen, koska varastointi on jo ulkoistettu.
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5. OMIEN VARASTO RESURSSIEN VAJAAKÄYTTÖ
12

10
8

ULKOISTANEET (3) M=2.04

Kuva 4-7. Varaston ulkoistamispäätöstä selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan.
Muuttuja 5.

Kuvassa 4-7 nähtäviin tuloksiin näyttäisi jälleen vaikuttavan se, ettei varastointinsa 

ulkoistaneilla yrityksillä ole paljon omia resursseja kiinni varastoinnissaan. Näin ollen on 

melko luonnollista, että tällaiset yritykset painottavat omien resurssien vajaakäyttöä vähemmän 

kuin kaksi muuta vastaajaryhmää, koska varastointinsa ulkoistaneet ovat päässeet omista 

resursseista irti. Ulkoistamista harkinneiden ja ei-edes-harkinneiden mielipiteet jakautuvat 

paljon tasaisemmin, eikä näiden ryhmien vastausten painotuksessa ole nähtävissä merkittävää 

eroa. Näillä ryhmillä esiintyy myös paljon todennäköisemmin resurssien vajaakäyttöä, joten ne 

myös pitävät tätä tekijää varastointinsa ulkoistaneita yrityksiä tärkeämpänä.

Varastoinnin ulkoistamiseen vaikuttavien tekijöiden jälkeen yrityksiltä kysyttiin heidän 

mielipiteitään tärkeimmistä tekijöistä valittaessa yhteistyökumppania hoitamaan varastointi. 

Kuvassa 4-8 on esitetty yhteenveto kaikkien kyselyyn vastanneiden yritysten mielestä 

tärkeimmistä tekijöistä.



Ei lainkaan 
tärkeä

Erittäin
tärkeä
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Luottamus yhteistyökumppaniin 
Yrityksellä säilyvä kontrolli log. prosessiin 
Tiedon kulku yrityksen ja partnerin välillä 

Partnerin joustavuus toim. muutospyynnöissä 
Partnerin kyky ilmoittaa ennakolta ongelmista 

Toiminnan vastuukysymysten selkeys 
Partnerin kyky kuunnella ja keskustella asioista 
Partnerin kyky toimia nopeasti hätätapauksissa 

Partnerin kokemus varastointialalta 
Partnerin joustavuus varastotilatarpeen mukaan 

Partnerin pyytämä hinta varaston ulkoistamisesta 
Yrityksen tietojen salassa pysyminen muilta 

Mahdollisuus laajentaa yhteistyötä myöhemmin 
Vaihtoehtoisten menetelmien suosittelu ongelmissa 

Partnerin varaston turvallisuuskysymykset 
Partnerin tuottamat log. ja tai. mittaustulokset 

Toiminnan yhteinen strateginen suunnittelu 
Yrityksen ja partnerin tietojärj. yht.sopivuus 

Partnerin kyky toimia maantieteellisesti laajalla
Partnerin maine 

Yrityksen aikaisemmat kokemukset partnerista 
Mahdollisuus sekä koti- että ulkomaan kuljetuksiin 

Partnerin tarjoamat lisäarvopalvelut 
Partnerin läheinen sijainti omiin toimipaikkoihin 

Partnerin esittämä asiakasreferenssilista 
Mahdollisuus yht.sopimatt. aineiden varastointiin 

Mahdollisuus vaarallisten aineiden varastointiin

1 2 3 4 5

Kuva 4-8. Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavat tekijät kaikkien vastanneiden 
yritysten mielestä.

Tärkeimpinä tekijöinä yritykset pitivät luottamusta yhteistyökumppaniin, itsellä säilyvää 

kontrollia logistiseen prosessiin, tiedon kulkua yrityksen ja yhteistyökumppanin välillä, 

yhteistyön vastuukysymysten selkeyttä, yhteistyökumppanin joustavuutta toimituksia 

koskevien muutospyyntöjen suhteen sekä yhteistyökumppanin kykyä ilmoittaa ennakolta 

mahdollisista ongelmista. Ehkä hieman yllättäen varastoinnin ulkoistamisen hinta ei ole 

vastaajien mielestä kymmenen tärkeimmän tekijän joukossa. Sen sijaan valtaosa listan 

kärkipään tekijöistä painottuu yhteistyön toimivuuteen kumppanien välillä. Listan loppupäästä 

löytyy sellaisia tekijöitä kuin yhteistyökumppanin läheinen sijainti yrityksen omiin 

toimipaikkoihin nähden, yhteistyökumppanin kyky hoitaa sekä koti- että ulkomaan kuljetukset 

sekä tarjottavat lisäarvopalvelut. Vaikuttaisikin siltä, että yritykset arvostavat enemmän ns. 

pehmeitä tekijöitä kuin konkreettisia, kuten hintaa ja varaston sijaintia. Myöskään 

yhteistyökumppanin esittämällä asiakasreferenssilistalla tai yrityksen aikaisemmilla 

kokemuksilla yhteistyökumppanista ei näytä olevan merkittävä vaikutusta yhteistyökumppania 

valittaessa.

Edellä esitetyt tulokset kuvaavat siis vastaajien mielipiteitä, kun heitä käsitellään yhtenä 

kokonaisuutena. Yrityksiä jotka olivat jo ulkoistaneet varastointinsa pyydettiin
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kysymyslomakkeessa erittelemään, mitä tekijöitä he pitävät tärkeinä toiminnassaan 

yhteistyökumppaninsa kanssa tällä hetkellä. Yrityksiltä jotka eivät vielä olleet ulkoistaneet 

varastointiaan kysyttiin heidän mielipiteitään jos tai kun ne joutuvat valitsemaan 

yhteistyökumppanin. Näitä tuloksia vertailemalla voidaan tehdä päätelmiä mihin suuntaan 

yritysten yhteistyökumppanissa tärkeinä pitämät tekijät muuttuvat, kun ulkoistaminen on 

toteutettu.

Liitteenä 5 on kysymyksille 34-60 eli yhteistyökumppanin valintaa käsitteleville tekijöille tehty 

regressioanalyysi. Analyysi on tehty samojen periaatteiden mukaan kuin varaston 

ulkoistamispäätökseen vaikuttavien tekijöiden kohdalla, ja myös tulokset ovat samantyyppisiä. 

Käytettäessä vastanneiden yritysten liikevaihtoa taustamuuttujana nähdään 

multippelikorrelaation neliö -sarakkeesta, että viiden merkityksellisimmän muuttujan avulla 

voidaan selittää noin 32 % liikevaihdon vaihtelusta. Viides muuttuja joudutaan kuitenkin 

ottamaan mukaan 30 prosentin riskitasolla. Henkilöstön lukumäärä taustamuuttujana päästään 

jo hieman parempiin tuloksiin. Seitsemällä muuttujalla voidaan selittää vaihtelusta 45 %. 

Riskitaso on korkeimman muuttujan kohdalla tällöin 11%. Parhaiten vastauksilla pystytään 

kuitenkin jälleen selittämään kyselyyn vastanneiden yritysten ulkoistamisasteen vaihtelua. 

Kahdeksalla merkittävimmällä muuttujalla pystytään selittämään 58 vaihtelusta. Muuttujien 

riskitasokin on korkeimmillaan tässä tapauksessa vain aavistuksen suurempi kuin käytettäessä 

taustamuuttujana henkilöstön lukumäärää.

Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan tästä eteenpäin lähemmin 

kyselyyn vastanneiden yritysten ulkoistamisasteen mukaan. Vaikka tehdyn regressioanalyysin 

perusteella pystytäänkin selittämään vastauksista 58 % käyttämällä kahdeksaa muuttujaa, vain 

kolme tärkeintä muuttujaa tuovat vertailuun todellista lisäarvoa. Tämä voidaan havaita liitteen 

5 regressioanalyysistä, jonka mukaan kolme tärkeintä muuttujaa nostavat selitysastetta kukin 

vähintään 11 prosenttiyksikköä, mutta neljännestä muuttujasta alkaen muutos on enää 

korkeintaan viisi prosenttiyksikköä. Neljännestä muuttujasta alkaen kolmen vastaajaryhmän 

välillä on jo hankala nähdä suuria eroja. Tämän vuoksi seuraavaksi tarkastellaan 

vastaajaryhmien eroja ainoastaan kolmen eniten vaihtelua selittävän muuttujan kohdalla.
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1. YHTEISTYÖKUMPPANIN KYKY HOITAA SEKÄ KOTI- ETTÄ ULKOMAAN KULJ.

1 2 3 4 5

ULKOISTANEET (3) M=2.67

Kuva 4-9. Yhteistyökumppanin valintaa selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan.
Muuttuja 1.

Kuten kuvasta 4-9 näkyy, varastointinsa ulkoistaneiden yritysten vastausten painotus poikkeaa 

selvästi kahden muun ryhmän vastauksista, kun on kyse yhteistyökumppanin kyvystä hoitaa 

sekä koti- että ulkomaan kuljetukset. Vastausten pistekeskiarvo varastointinsa ulkoistaneiden 

joukossa on huomattavasti alhaisempi kuin harkinneilla ja ei-edes-harkinneilla. T-testien suuret 

arvot sekä ulkoistaneiden ja harkinneiden että ulkoistaneiden ja ei-edes-harkinneiden välillä 

tukevat tätä havaintoa. Lisäksi virhemahdollisuus kummassakin kohdassa on erittäin pieni. Sen 

sijaan ei-edes-harkinneiden ja harkinneiden yritysten vastausten painotuksissa ei ole 

havaittavissa merkittäviä eroja. Näyttäisi siis siltä, että kyseisen tekijän merkitys vähenee 

varastoinnin ulkoistamisen jälkeen. Jälleen törmätään kuitenkin olettamukseen, että 

varastointinsa jo ulkoistaneet yritykset eivät kiinnitä kuljetuksiin niin paljon huomiota kuin 

aikaisemmin, varsinkin jos ne eivät ole kohdanneet tällä saralla ongelmia ulkoistamisen 

jälkeen. Tekijää saatetaan kuitenkin kaikesta huolimatta pitää tärkeänä. Tämä saattaisi olla yksi 

syy ulkoistaneiden yritysten vastauksissa näkyvään vaihteluun. Ongelmia kohdanneet yritykset 

pitävät tätä muuttujaa ehkä tärkeämpänä kuin ilman ongelmia selvinneet.
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2. MAHDOLLISUUS LAAJENTAA YHTEISTYÖTÄ MYÖHEMMIN

Kuva 4-10. Yhteistyökumppanin valintaa selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan. 
Muuttuja 2.

Mahdollisuus laajentaa yhteistyötä myöhemmin koetaan kuvan 4-10 mukaisesti lähes samalla 

tavalla varastointinsa ulkoistaneiden ja tätä harkinneiden yritysten ryhmissä. Pääosa näiden 

ryhmien vastaajista kokee asian tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Melko alhainen t-testiarvo 

osoittaa, että ryhmien välillä on vaikea nähdä eroja. Ei-edes-harkinneiden yritysten vastausten 

painotus poikkeaa selvästi muiden ryhmien vastauksista. Varastointinsa jo ulkoistaneet ja tätä 

harkinneet yritykset painottavat mahdollisuutta laajentaa yhteistyötä myöhemmin 

tulevaisuudessa selvästi enemmän. Tämä havaitaan korkeina t-testiarvoina ja niiden 

hyväksymiseen liittyvänä pienenä riskinä. Tämän tekijän painotus näyttäisi siis kasvavan 

varastoinnin ulkoistamisprosessin edetessä. Ainakaan mitään selkeää tuloksia väärentävää 

taustatekijää ei tässä kohdassa ole nähtävissä.
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3. YRITYKSEN JA YHT.TYÖKUMPPANIN TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENSOPIVUUS

■m

El EDES HARKINNEET (1) M=4.36 HARKINNEET (2) M=3.96
10

t P
1/2 1.139 .263
1/3 2.796 .009
2/3 2.187 .034

0 ----------------------- .----------- ------------ ------------------------ ■-----------U-----------
1 2 3 4 5

ULKOISTANEET (3) M=3.21

Kuva 4-11. Yhteistyökumppanin valintaa selittävät tekijät ulkoistamisasteen mukaan. 
Muuttuja 3.

Kuvasta 4-11 nähdään, että kysymys yrityksen ja yhteistyökumppanin tietojärjestelmien 

yhteensopivuudesta aiheuttaa jonkin verran eroa kaikkien kolmen ryhmän vastauksiin. 

Yritykset jotka eivät ole edes harkinneet varastointinsa ulkoistamista painottavat tätä tekijää 

näistä ryhmistä eniten. Kahdesta muusta ryhmästä varastointinsa ulkoistaneiden vastausten 

painotus poikkeaa eniten ei-edes-harkinneiden vastauksista. Ero on jopa kohtuullisen suuri, 

kuten t-testin arvo osoittaa. Virhemahdollisuus tämän havainnon hyväksymisestä on vain 0,9 

%. Varastointinsa jo ulkoistaneiden vastaukset hajaantuvat laajalle, eikä selkeää yhteistä 

painotusta ole nähtävissä. Myös ulkoistamista harkinneiden vastaukset poikkeavat ei-edes- 

harkinneiden tavoin selvästi jo ulkoistaneista. Ulkoistamista harkinneiden yritysten vastausten 

pistekeskiarvo on lähes yhtä korkea kuin ei-edes-harkinneilla. Myös harkinneiden ja 

ulkoistaneiden yritysten vastausten painotuksen eroa voidaan pitää merkittävänä, sillä 

virhemahdollisuus on 3,4 %. Sitä vastoin ulkoistamista harkinneet ja ei-edes-harkinneet 

yritykset suhtautuvat tähän kysymykseen melko samalla tavalla. Molemmat ryhmät painottavat 

tietojärjestelmien yhteensopivuutta paljon. Näyttäisi siis siltä, että ennen ulkoistamista tätä 

tekijää pidetään tärkeänä, mutta ulkoistamisen jälkeen mielipiteet jakaantuvat. Saattaa olla, että 

yritykset, jotka ovat onnistuneet luomaan itsensä ja yhteistyökumppaninsa välille toimivan 

tietojen vaihdon eivät koe asiaa enää kriittiseksi. Sen sijaan yritykset, jotka ovat kohdanneet 

tällä osa-alueella ongelmia, voivat pitää sitä edelleen erittäin tärkeänä.
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Yhteistyökumppanilta vaadittavien ominaisuuksien muuttumista voidaan tutkia myös 

tarkastelemalla kuvaa 4-12, jossa on esitetty, kuinka eri tekijöiden merkitys on varastointinsa 

ulkoistaneiden yritysten mielestä muuttunut yhteistyösuhteen aikana toiminnassa 

yhteistyökumppanin kanssa. Numeroasteikko kuvaa, kuinka paljon vastausten keskiarvo 

poikkeaa kysymysasteikon (1-5) matemaattisesta keskiarvosta (3).

Merkitys Merkitys
pienentynyt kasvanut

Partnerin kyky toimia nopeasti hätätapauksissa 
Tiedon kulku yrityksen ja partnerin välillä 

Partnerin kyky ilmoittaa ennakolta ongelmista 
Partnerin joustavuus varastotilatarpeen mukaan 
Partnerin kyky kuunnella ja keskustella asioista 

Partnerin joustavuus toim. muutospyynnölssä 
Mahdollisuus laajentaa yhteistyötä myöhemmin 

Luottamus yhteistyökumppaniin 
Yrityksellä säilyvä kontrolli log. prosessiin 

Yrityksen ja partnerin tietojärj. yht.sopivuus 
Partnerin kokemus varastointialaita 

Toiminnan vastuukysymysten selkeys 
Partnerin läheinen sijainti omiin toimipaikkoihin 

Partnerin pyytämä hinta varaston ulkoistamisesta
Partnerin maine 

Partnerin varaston turvallisuuskysymykset 
Vaihtoehtoisten menetelmien suosittelu ongelmissa 

Toiminnan yhteinen strateginen suunnittelu 
Partnerin tarjoamat lisäarvopalvelut 

Yrityksen tietojen salassa pysyminen muilta 
Yrityksen aikaisemmat kokemukset partnerista 

Partnerin tuottamat log. ja tai. mittaustulokset 
Partnerin kyky toimia maantieteellisesti laajalla 

Mahdollisuus yht.soplmatt. aineiden varastointiin 
Mahdollisuus vaarallisten aineiden varastointiin 

Partnerin esittämä asiakasreferenssilista 
Mahdollisuus sekä koti- että ulkomaan kuljetuksiin

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Kuva 4 -12. Yhteistyökumppanin ominaisuuksien merkityksen muuttuminen 
yhteistyön kuluessa varastointinsa ulkoistaneiden mielestä.

Eniten ovat vastaajien mielestä kasvattaneet merkitystään yhteistyökumppanin kyky toimia 

nopeasti hätätapauksissa, tiedon kulun merkitys yritysten välillä, yhteistyökumppanin kyky 

ilmoittaa ennakolta mahdollisista ongelmista sekä yhteistyökumppanin joustavuus 

varastotilatarpeen mukaan. Myös muut selvästi tärkeämmiksi tulleet tekijät ovat sellaisia, jotka 

liittyvät yritysten välisen yhteistyön toimivuuteen. Merkitystään menettäneet tai yhtä tärkeinä 

säilyneet tekijät ovat pääsääntöisesti konkreettisempia kuin edellä mainitut tekijät.

Tarkasteltaessa yritysten tärkeinä pitämiä tekijöitä varaston ulkoistamispäätöstä tehtäessä 

todettiin, että tulokset antavat varaston ulkoistamisprosessimallin ensimmäiseen vaiheeseen
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soveltuvan listan varastoinnin ulkoistamispäätökseen vaikuttavista tekijöistä ja ovat siten 

sovellettavissa analysoitaessa mallin avulla yritysten käyttäytymistä. Aivan vastaavasti 

yrityksiltä saatuja vastauksia yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavista tekijöistä 

varastoinnin ulkoistamisessa voidaan hyödyntää kuvassa 3-4 esitetyn mallin toisessa vaiheessa 

analysoitaessa sitä, miten haluttu yhteistyön painotus vaikuttaa yhteistyökumppanin valintaan. 

Varsinkin kuvien 4-9 - 4-12 tulosten valossa vaikuttaa siltä, että yhteistyön alussa yritykset 

painottaisivat enemmän fyysisiä ja toiminnallisia tekijöitä yhteistyökumppanin valinnassa ja 

myöhemmässä vaiheessa tulisivat oleellisemmiksi yritysten väliseen yhteistyöhön liittyvät 

tekijät. Näin ollen yritykset sijoittuisivat kuvan 3-3 koordinaatistossa myöhemmässä vaiheessa 

yhteistyötä pystysuoralla akselilla korkeammalle kuin yhteistyön alussa. Sitä mihin yritykset 

sijoittuvat yhteistyön eri vaiheissa yhteistyön syvyys -akselilla ei voida tutkimuksessa saatujen 

tulosten perusteella arvioida.

Yritysten sijoittumista yhteistyön painotus -akselilla eli pystysuoralla akselilla eri vaiheissa 

voidaan myös tarkastella liitteenä 1 olevan kaavakkeen avulla. Kuten kappaleessa 3.2.2 

todettiin, kaavakkeen tarkoituksena on helpottaa analysointia siitä, mihin kohtaan yhteistyön 

painotus -akselia yritys kuvan 3-3 koordinaatistossa sijoittuu. Kaavakkeessa olevat 

yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavat tekijät on jaettu kahteen eri ryhmään sen perusteella, 

liittyvätkö ne enemmän yhteistyökumppanin toiminnallisiin tai fyysisiin ominaisuuksiin vaiko 

yhteistyön sujuvuuteen partnereiden välillä. Tarkoituksenahan on, että annetaan kullekin 

väittämälle pisteitä yhdestä viiteen sen mukaan, kuinka tärkeänä ominaisuutena palvelun 

tarjoajassa kyseistä ominaisuutta pidetään. Molempien ryhmien sisällä lasketaan väittämien 

pisteet yhteen, jonka jälkeen niistä lasketaan keskiarvo. Jos yhteistyökumppanin fyysiset ja 

toiminnalliset ominaisuudet saavat enemmän pisteitä kuin yhteistyöominaisuudet, yritys 

sijoittuu vaaka-akselilla keskiviivan alapuolelle. Jos taas yhteistyöominaisuudet ovat 

hallitsevampi ryhmä, yritys sijoittuu vaaka-akselilla keskiviivan yläpuolelle. Enemmän pisteitä 

saanut ryhmä sijoitetaan pystyakselille pisteiden mukaan. Mitä vähemmän pisteitä se on saanut, 

sitä alemmas omaa puoliskoaan se sijoitetaan.

Jos edellä mainittu menetelmä suoritetaan kyselyyn vastanneille yrityksille, saavat 

yhteistyökumppanin fyysiset/toiminnalliset ominaisuudet ei-edes-harkinneilta yrityksiltä 

keskiarvon 3,54, harkinneilta 3,49 ja ulkoistaneilta 3,10. Yhteistoimintaominaisuuksille ei- 

edes-harkinneet yritykset antavat keskiarvon 4,23, harkinneet 4,27 ja ulkoistaneet 4,20. 

Kaikille kolmelle ryhmälle näyttäisi siis tämän analyysin mukaan olevan tärkeämpiä tekijöitä



62

yhteistyökumppanin hyvät ominaisuudet yhteistyön sujuvuuden hoitamisessa, eivät niinkään 

fyysiset tai toiminnalliset tekijät. On kuitenkin hyvä huomata, että ensinnäkin ei-ulkoistaneet 

yritykset antavat molemmille ryhmille korkeammat pisteet kuin varastointinsa ulkoistaneet. 

Tämä saattaa johtua siitä, että lievän epävarmuuden vallitessa rima yhteistyökumppanin 

valinnassa halutaan toiminnan alussa asettaa ehkä mieluummin hieman liian korkealle kuin 

liian matalalle. Lisäksi on syytä huomata, että ryhmien välinen ero on varastointinsa 

ulkoistaneilla yrityksillä selvästi suurempi kun kahdella muulla ryhmällä.

Viimeisenä kohtana kyselylomakkeessa kysyttiin mielipiteitä yrityksiltä, jotka olivat joko 

harkinneet tai kokeilleet varastointinsa ulkoistamista, mutta luopuneet siitä tai olivat vaihtaneet 

varastointiaan hoitanutta yhteistyökumppania. Pyrkimyksenä oli saada selville päällimmäiset 

tekijät varastoinnin ulkoistamishankkeiden epäonnistumiseen. Syitä on tarkasteltu kuvassa 4- 

13.

Vaikuttanut Vaikuttanut
erittäin vähän erittäin paljon

Varastoinnin ulkoistamisen kalleus 
Asiakkaiden palaute huonosta toimitusvarmuudesta 

Partnerin puut. tietämys toimialanne erityisvaatim 
Kontrollin menettäminen logistiseen prosessiin 
Partnerin puutt. kyky ilm. ennakolta ongelmista 

Huono tiedon kulku yrityksen ja partnerin välillä 
Partnerin huono joust, varastotilatarpeen mukaan 

Partnerin riittämättömät tietojärjestelmät 
Halunne pysyä strategisesti riippumattomana 
Partnerin puutt. kyky kuunnella ja keskustella 

Partnerin huono luotettavuus 
Partn. puutt. kyky suositella vaiht.eht. ongelmiss 

Asiak. palaute huonosta inf. saatav. partnerilta 
Partnerin joustamattomuus muutospyynnöissä 

Huono mahd. toim. yhteiseen strat. suunnitteluun 
Partn. puutt. kyky toimia nopeasti hätätapauksissa 

Lisäarvopalveluiden puuttuminen 
Riski toimintojen keskitt. yhdelle toimittajalle 

Puutt. mahd. laajentaa yhteistyötä myöhemmin 
Partn. puutt. kyky tuottaa log. ja tai. mitt.tulok 

Varastoinnin ulkoist. huono hyväksyntä yrityksessä 
Partnerin varaston puutteelliset turv.tekijät 

Oman varastotyövoiman menettäminen 
Yrityksen tietojen salassa pysymättömyys 

Partnerin huono kyky toimia maantiet, laajalla 
Haluttomuus tehdä pitkäaikaisia sitoumuksia 

Partnerin kaukainen sijainti toimipaikkoihin 
Var.rak. ja -laitt. eroon pääsemisen vaikeus

1 2 3 4 5

Kuva 4-13. Syyt ulkoistamisesta luopumiseen ja yhteistyökumppanin vaihtamiseen.

Tuloksista voidaan erottaa tekijät, jotka ovat liittyneet suoraan yhteistyökumppaniin sekä 

tekijät, jotka ovat olleet ainakin epäsuorasti riippumattomia yhteistyökumppanista. 

Tärkeimpinä yhteistyökumppaniin liittyvinä tekijöinä yritykset pitivät asiakkaiden palautetta
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huonosta toimitusvarmuudesta, yhteistyökumppanin puutteellista tietämystä asiakkaan 

toimialan erityisvaatimuksista, yhteistyökumppanin huonoa kykyä ilmoittaa ennakolta tulevista 

ongelmista sekä huonoa tiedon kulkua yrityksen ja yhteistyökumppanin välillä. Muita tekijöitä, 

jotka vaikuttivat eniten varastoinnin ulkoistamisesta luopumiseen olivat varastoinnin 

ulkoistamisen kalleus, kontrollin menettäminen logistiseen prosessiin, yrityksen halu pysyä 

strategisesti riippumattomana sekä riski toimintojen keskittymisestä yhdelle toimittajalle.

Näitä sekä kuvan 4-12 tuloksia voidaan hyödyntää analysoitaessa toiminnan kehittämistä 

kuvan 3-4 varastoinnin ulkoistamisprosessimallissa. Varsinkin palveluntarjoajan on helpompi 

ennakoida yhteistyön kuluessa mahdollisesti vastaantulevia ongelmia, kun sillä on jo viitteitä 

siitä, mitkä tekijät asiakkaiden mielestä todennäköisesti tulevat olemaan ongelma-alueina ja 

mitkä tekijät puolestaan tulevat kasvattamaan merkitystään. Varsinkin palvelun tarjoajan omaa 

toimintaa, ja miksei myös asiakkaan toimintaa, voidaan siis jo etukäteen pyrkiä ohjaamaan 

hyväksi havaituille urille ennen kuin ongelmia ilmenee.
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Kilpailun koventuminen logistiikkamarkkinoilla on johtanut siihen, että logistiikkapalveluja 

tarjoavien yritysten on yhä hankalampi erottua kilpailijoistaan pelkästään hinnalla. Kilpailuetua 

on haettava muualta. Yhtenä ratkaisuna on, että hankitaan aiempaa enemmän tietoa asiakkaista 

ja pyritään tällä tavalla ohjaamaan omaa toimintaa sellaiseksi, josta asiakas on valmis 

maksamaan. Tämä muodosti lähtökohdan tutkimukselle.

Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin, että pystyttäisiin selvittämään mitkä ovat ratkaisevat 

tekijät, kun varastopalvelujen ulkoistamista harkitsevat yritykset tekevät ulkoistamispäätöstä. 

Luonnollinen etenemisjärjestys varastotoimintojen ulkoistamisessa on, että 

ulkoistamispäätöksen jälkeen valitaan jokin varastopalveluj a tarjoava yritys hoitamaan tätä 

tehtävää. Valitessaan yhteistyökumppania ulkoistava yritys pyrkii löytämään 

yhteistyökumppanin, joka vastaisi mahdollisimman hyvin yrityksen asettamia tavoitteita. 

Varastopalveluj a tarjoavalle yritykselle onkin ensiarvoisen tärkeää, että se tietää suurin piirtein, 

mitä asiakkaat siltä odottavat. Näiden tekijöiden selvittäminen asetettiin toiseksi tavoitteeksi. 

Koska asiakkaiden tilanne ja mielipiteet saattavat yhteistyön aikana muuttua, 

varastointipalveluja tarjoavan yrityksen on pystyttävä seuraamaan tarkasti kehitystä myös sen 

jälkeen, kun se on saanut itselleen asiakkaita. Jos palvelun tarjoajalla on jo etukäteen aavistus 

siitä, mihin suuntaan asiakkaiden vaatimukset tulevat kehittymään, se pystyy varautumaan 

tulevaan jo ennakolta. Tällaisten kehitysteiden selvittäminen asetettiin tutkimuksen 

kolmanneksi tavoitteeksi.

Näihin kolmeen kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia alan kirjallisuuden avulla. 

Tutkimalla varastotoimintojen ulkoistamiseen liittyviä teorioita hahmotettiin 

ulkoistamisprosessien taustalla olevia tekijöitä sekä alalla viime aikoina tapahtunutta ja 

mahdollisesti lähitulevaisuudessa tapahtuvaa kehitystä. Tarkasteltaviksi teorioiksi valittiin 

ydinosaaminen, verkottuminen, logistiset yhteenliittymät sekä ulkoistaminen. Erittäin tärkeänä 

osana käsiteltiin alan kirjallisuuden näkökulmasta yritysten päätöksiä ohjaavia tekijöitä 

varaston ulkoistamisessa ja yhteistyökumppanin valinnassa. Koska aiempia Suomessa 

toteutettuja varastotoimintojen ulkoistamiseen liittyviä tutkimuksia ei ollut saatavissa, ei 

myöskään pystytty ennakolta tarkasti määrittelemään, mitkä tekijät vaikuttaisivat eniten 

yritysten päätöksiin ulkoistaa varastotoimintonsa. Useimmin esiintyneitä olivat:
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• alentuvat kustannukset
• lisääntyvä joustavuus
• parantuva palvelutaso
• mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen
• kiinteiden kustannusten vaihtaminen muuttuviin.

Ulkoistamispäätökseen vaikuttavien tekijöiden jälkeen etsittiin sopivan yhteistyökumppanin 

valinnassa tärkeinä pidettäviä seikkoja. Myös tältä osa-alueelta oli vaikea löytää yksiselitteisiä 

tutkimuksia tekijöiden paremmuusjärjestyksestä. Lisäksi monilla kirjoittajilla oli varsin 

erilaisia käsityksiä asioista. Tähän saattoi vaikuttaa osaltaan se, että jouduttiin käyttämään 

useilla eri aloilla tehtyjä tutkimuksia. Joka tapauksessa eri lähteissä oli tekijöitä, jotka 

mainittiin useampaan kertaan. Tällaisia olivat:

• yhteistyökumppanin pyytämä hinta
• joustavuus yhteistyössä
• palveluntarjoajan fyysinen laaja-alaisuus
• hyvä laatu.

Kun oli tutkittu alan kirjallisuutta, voitiin alkaa hahmottaa prosessia, jonka varastotoimintonsa 

ulkoistavat yritykset käyvät lävitse. Prosessin ensimmäiseksi vaiheeksi muodostui tilanne, 

jossa varasto toimintojaan ulkoistava yritys ensinnäkin tarkastelee oman yrityksen olosuhteita 

sekä punnitsee varaston ulkoistamisen tuomia etuja ja haittoja. Jos olosuhteet katsotaan 

suotuisiksi ja ulkoistamisen edut haittoja suuremmiksi, siirrytään yhteistyökumppanin 

valintaan. Tässä vaiheessa ulkoistava yritys harkitsee ensin, kuinka tiiviin ja läheisen suhteen 

se haluaa muodostaa palveluntarjoajaan. Valinnan mahdollisuudet liikkuvat hyvin löyhästä ad 

hoe -suhteesta partnership-yhteistyöhön. Kun päätös suhteen syvyydestä on tehty, voi yritys 

miettiä, mitä ominaisuuksia se haluaa painottaa yhteistyökumppanin valinnassa. Luodussa 

mallissa otettiin lähtökohdaksi, että yritys voi karkeasti jakaen painottaa kahdenlaisia 

ominaisuuksia. Joko halutaan yhteistyökumppanin olevan parempi fyysisiltä 

ominaisuuksiltaan, kuten esim. sijainniltaan, verkostoltaan, tietojärjestelmiltään tai hyvien 

mittaustulosten toimittamisessa. Toisena vaihtoehtona on, että yhteistyökumppani on hyvä 

tekemään yhteistyötä asiakkaan kanssa. Paras mahdollinen tilanne on luonnollisesti sellainen, 

jossa yhteistyökumppani on todella hyvä molemmilla em. osa-alueilla. Mallissa on kuitenkin 

lähdetty siitä, että tällaisen yrityksen löytäminen on erittäin vaikeaa, joten joudutaan ehkä 

tekemään valintoja ominaisuuksien suhteen. Tehtyään kaikki yhteistyökumppaniin liittyvät
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päätökset yritys on valmis toteuttamaan prosessin. Se ei kuitenkaan pääty tähän, vaan vaatii 

jatkuvaa arviointia ja toiminnan kehittämistä. Tutkimuksessa tehdyn mallin avulla 

varastotoimintansa ulkoistavia yrityksiä voidaan tarkastella koordinaatistossa, jonka vaaka- 

akselilla on haluttu yhteistyön syvyys ja pystyakselilla yhteistyön painotus. Mallin käytön ei 

tarvitse rajoittua pelkästään varaston ulkoistamispäätöksiin, vaan sitä voidaan hyvin soveltaa 

ainakin muilla logistiikan alueilla.

Tehdylle mallille haettiin käytännön pohjaa tekemällä eri alojen yrityksille kyselytutkimus, 

jossa selvitettiin varastotoimintojen ulkoistamiseen ja yhteistyökumppanin valintaan 

vaikuttavia tekijöitä. Kysely suoritettiin postitse, ja siihen vastasi 59 yritystä, joista 24:ssä oli 

jo toteutettu varastotoimintojen ulkoistaminen. Kyselystä saatujen tulosten mukaan yritykset 

pitivät tärkeimpinä tekijöinä varaston ulkoistamispäätöksissä:

• pääoman sitoutumista uusiin varastoinvestointeihin
• mahdollisuutta keskittyä omaan ydinosaamiseen
• kilpailukyvyn parantamista
• toiminnan joustavuuden lisääntymistä
• varastorakennuksesta, -laitteistosta tai -varastohenkilöstöstä 

aiheutuvien kustannusten alentamista

Vähiten vaikuttavina tekijöinä pidettiin kilpailijan esimerkin seuraamista sekä omien 

varastoresurssien ja -tilojen vajaakäyttöä. Tulokset ovat yllättävänkin lähellä aikaisemmin 

tehtyjen tutkimusten tuloksia. Mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen ja toiminnan 

joustavuuden lisääntyminen olivat tärkeimpiä syitä sekä aikaisempien että nyt tehdyn 

tutkimuksen mukaan. Myös kustannusten alentamista pidettiin tärkeänä nyt ja aikaisemmissa 

tutkimuksissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa mainittiin kiinteiden kustannusten vaihtaminen 

muuttuviin, mikä liittyy läheisesti nyt esille tulleeseen pääoman sitoutumiseen uusiin 

varastoinvestointeihin. Aiemmin havaitun parantuvan palvelutason voidaan katsoa kuuluvan 

osaksi tässä tutkimuksessa havaittuun kilpailukyvyn parantumiseen.

Tärkeimpien varaston ulkoistamispäätökseen vaikuttavien tekijöiden selvittämisen jälkeen niitä 

tarkasteltiin kyselyyn vastanneiden yritysten ulkoistamisasteen mukaan. Yritykset jaettiin 

ulkoistaneisiin, sitä harkinneisiin ja ei-edes-harkinneisiin. Regressioanalyysillä selvitettiin 

tekijät, joilla parhaiten voidaan selittää vastaajaryhmien ulkoistamisen vaihtelua:

kilpailijan esimerkin seuraaminen
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• varastointitarpeen epätasaisuus
• itse toteutettavien ATK-investointien kalleus
• mahdollisuus hyödyntää parempaa varastointiosaamista
• omien varastoresurssien vajaakäyttö

Näiden tekijöiden lähempi tarkasteleminen antoi viitteitä siitä, että varastointitarpeen 

epätasaisuus ja mahdollisuus päästä käsiksi parempaan varastointiosaamiseen ovat 

varastointinsa ulkoistaneille yrityksille tärkeämpiä kuin yrityksille, jotka eivät ole edes 

harkinneet ulkoistamista. Omien varastoresurssien vajaakäytön merkitys ja kilpailijan 

esimerkin seuraaminen taas vaikuttaisivat käyttäytyvän päinvastoin kuin em. tekijät. Itse 

toteutettavia ATK-investointeja ei koettu varastointinsa ulkoistaneiden joukossa tärkeäksi 

tekijäksi, mutta ulkoistamista harkinneet painottivat sitä enemmän.

Varastoinnin ulkoistamispäätökseen vaikuttavien tekijöiden jälkeen kyselytutkimuksessa 

kartoitettiin yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia seikkoja. Tärkeimpinä kyselyyn 

vastanneet pitivät seuraavia tekijöitä:

• luottamus yhteistyökumppaniin
• itsellä säilyvä kontrolli logistiseen prosessiin
• tiedon kulku yrityksen ja yhteistyökumppanin välillä
• yhteistyön vastuukysymysten selkeys
• yhteistyökumppanin kyky ilmoittaa ennakolta mahdollisista 

ongelmista
• yhteistyökumppanin joustavuus toimituksia koskevien 

muutospyyntöj en suhteen

Jos verrataan näitä tuloksia aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, yhteneväisyyksiä ei löydy 

aivan yhtä paljon kuin tarkasteltaessa varaston ulkoistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä. 

Molemmissa tapauksissa arvostettiin kylläkin joustavuutta yhteistyössä, mutta esimerkiksi 

aikaisemmissa tutkimuksissa tärkeänä pidetty yhteistyökumppanin pyytämä hinta 

varastotoiminnan hoitamisesta ei tässä tutkimuksessa osoittautunut läheskään yhtä tärkeäksi. 

Näiden tulosten mukaan yritykset arvostavat enemmän yhteistyön toimivuuteen liittyviä 

tekijöitä kuin mitä aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi. Vastaajien mielestä esimerkiksi 

yhteistyökumppanin kyky toimia maantieteellisesti laajalla alueella ei vaikuttanut päätöksiin 

niin paljon kuin aikaisempien tutkimusten perusteella olisi voinut odottaa.
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Myös näitä tuloksia tarkasteltiin hieman lähemmin, jotta voitaisiin tehdä päätelmiä eri 

tekijöiden merkityksen muuttumisesta yhteistyön kuluessa. Vastausten vaihtelua pystyttiin 

selittämään parhaiten yritysten ulkoistamisasteessa. Regressioanalyysin avulla muuttujiksi 

saatiin yhteistyökumppanin kyky hoitaa sekä koti- että ulkomaan kuljetukset, mahdollisuus 

laajentaa yhteistyötä myöhemmin sekä yrityksen ja yhteistyökumppanin tietojärjestelmien 

yhteensopivuus. Lähemmän tarkastelun mukaan yhteistyökumppanin kyky hoitaa sekä koti- 

että ulkomaan kuljetukset ja yritysten välisten tietojärjestelmien yhteensopivuus menettäisivät 

merkitystään yhteistyön kuluessa. Sen sijaan mahdollisuutta laajentaa yhteistyötä myöhemmin 

pidettiin sitä tärkeämpänä, mitä suurempi ulkoistamisaste vastanneilla yrityksillä oli. Kuvioissa 

4-11 ja 4-12 tarkasteltiin lisäksi yhteistyötekijöiden merkityksen muuttumista varastointinsa 

ulkoistaneiden yritysten mielestä yhteistyön edetessä sekä syitä ulkoistamisprojektien 

hylkäämiseen. Nämä tulokset antoivat viitteitä siitä, että yrityksen ja yhteistyökumppanin 

välisten suhteiden hoitaminen tulisi sitä tärkeämmäksi mitä kauemmin yhteistyö kestää. 

Erilaiset fyysiset ja toiminnalliset seikat sitä vastoin menettäisivät ajan mittaan merkitystään.

Mallin ja tutkimustulosten avulla pystyttiin siis vastaamaan kaikkiin kolmeen tavoitteeksi 

asetettuun kysymykseen. Löydettiin yleisimmät varaston ulkoistamispäätökseen ja 

yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavat tekijät sekä voitiin tehdä joitakin johtopäätöksiä 

näiden tekijöiden merkityksen muuttumisesta yhteistyön aikana. Varastoinnin 

ulkoistamisprosessimallille ei saatu kyselytutkimuksen puolelta tukea varaston ulkoistamiseen 

vaikuttavista olosuhteista eikä haluttuun yhteistyön syvyyteen liittyvistä tekijöistä. Nämä 

antaisivat mahdollisuuden jatkotutkimuksen tekemiselle. Etenkin konkreettisten tulosten 

saaminen siitä, haluavatko varastointinsa ulkoistavat yritykset aloittaa yhteistyön mieluummin 

ad hoc -pohjalta vai partnership-toiminnalla ja miten tämä muuttuu yhteistyön aikana antaisivat 

pohjaa tarkastella yrityksiä tarkemmin yhteistyön syvyys/painotus -koordinaatistossa.
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Liite 2
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p#V

4°

Ab Ahlskog Transport - Kuljetus Oy X X X X X 2-2,5 5-9
AJG-Logistiikka Oy X X 13,5 30-100
ASG European Road Transport Oy X X X X 500- 200-499
Oy Botnia Shipping Ab X X 15-50 20-49
Container-Depot Ltd Oy X 15-50 20-49
Contai nerships Ltd Oy X X X 110 106
DFDS Transport Oy X X X X X X 250 120
Oy DSV Meri kiito Ab X X X X X X 208 110
Edita-yhtiöt Oy Edita Ab X 31 851
A.E. Erickson Oy Ab X X 101-200 205
Finnsteve Oy Ab X 100-500 500-999
Helsingin KTK Oy X X X X 100-500 50-99
Oy Huolintakeskus Ab Fashionet X X 40-80
Inkoo Shipping Oy X X 15-50 20-49
Oy ITS Japan, Finland X X X 16-50 10-19
Kiitolinja Oy X X 500- 200-499
Kotkan Vapaavarasto Oy X 6-15 20-49
Kuljetusliike Y Auramaa Oy X X X X 50-100 100-199
Kuljetusliike R. Pynnönen Oy X X 101-500 100-199
Lahti Logistics Oy X X X X X 30-40 40-50
Lappeenrannan Vapaa-alue Oy X 5-15 5-9
Oy Monihuolinta - Multisped Ab X X X X 0-5 10-19
Oy Nielsen Global Freight Corporation X X 100-500 100-199
NorthEuro Logistics Oy X X X 16-50 5-9
North Euroway Oy X X X 16-50 17
Nurminen Prima Oy X X X 50 33
Oy M Rauanheimo Ab X 15-50 50-99
Savon Kuljetus Oy X X X 100-500 20-49
Stevena Oy X X 15-50 10-19
TNT Suomi Oy X X X X X X 210 190
Transpoint Oy Ab X X X X 500- 1000-
Turun Vapaavarasto Oy X 5-15 5-9
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TAUSTATIEDOT

1. Yrityksenne nimi:

] Muu, mikä?______________

□ 1OI-5OO □ 501- 

□25I-5OO □ 501- 

merkitkää niiden tärkeysjärjestys):

3 Konepajateollisuus 
] Muu metalliteollisuus 
3 Elektroniikkateollisuus 
] Muu sähkötekninen teollisuus 
3 Metsäteollisuus 
3 Lääketeollisuus 
3 Elintarviketeollisuus 
3 Tekstiiliteollisuus 
] Muu teollisuus 
3 Tukkukauppa 
] Vähittäiskauppa
] Muu, mikä?_____________________________________________________________

2. Asemanne yrityksessä: □ Toimitusjohtaja □ Logistiikkapäällikkö

3. Yrityksenne liikevaihto (Milj. mk / vuosi): □ 0-15 □ 16-50 □ 51 - 100

4. Yrityksenne henkilöstön lukumäärä: □ 0 - 50 □ 51 - 100 | | 101 -250

5. Yrityksenne toimiala (mikäli yrityksenne toimii useammalla kuin yhdellä toimialalla,

6. Kuinka tuttua varastopalveluiden ulkoistaminen on yrityksellenne:

3 Emme ole edes harkinneet.
I Olemme harkinneet, mutta luopuneet ajatuksesta.

3 Olemme harkinneet ja toteutamme mahdollisesti______vuoden kuluttua.
J Aiomme ulkoistaa varastointimme____ vuoden kuluttua.
U Olemme ulkoistaneet varastointimme a) kokonaan______ vuotta sitten.

b) osittain ______ vuotta sitten.

7. Jos olette jo ulkoistaneet varastointinne, olisitteko

a) valmiit suosittelemaan nykyistä yhteistyökumppanianne muille?

b) valmiit valitsemaan nykyisen yhteistyökumppaninne tällä hetkellä uudelleen?

□

□

Kyllä
□

□

8. Arvioikaa yritystänne seuraavien asioiden suhteen.
Erittäin Erittäin
huono hyvä

a) Johdon tietotaito logistiikan partnership-toiminnassa. □ □ □ □ □

b) Johdon halukkuus logistiikan partnership-toimintaan. □ □ □ □ □

c) Valmiutenne aloittaa logistiikan partnership-toiminta . □ □ □ □ □

9. Mikäli olette jo ulkoistaneet varastointinne, tarjoaako yhteistyökumppaninne teille joitakin seuraavista lisäarvopalveluista?

3 Tuotteiden merkitseminen tai pakkaaminen 
3 Tuotteiden kokoaminen 
] Laskutuksen hoitaminen 
3 Kuljetusasiakirjojen hoitaminen 
] Tuotteidenne palautusten ja korjausten hoitaminen 
3 Jotkin tuotannolliset toimenpiteet
3 Muu, mikä?________________________________________________________ _
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Arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat / olivat teille tehdessänne päätöstä varastointinne ul- 
koistamisesta. Ottakaa kantaa väittämiin tekemällä yksi rasti jokaisen väittämän kohdalla.

TALOUDELLISET TEKIJÄT Ei lainkaan
tärkeä

Erittäin
tärkeä

10. Pääoman sitoutuminen nykyisiin varastotiloihin ja -resursseihin. □ □ □ □

11. Pääoman sitoutuminen uusiin varastoinvestointeihin. □ □ □ □ □

12. Oman varastotilan vajaakäyttö. □ □ □ □ □

13. Omien varastoresurssien vajaakäyttö. □ □ □ □ □

14. Oman varastotilan riittämättömyys. □ □ □ □ □

15. Omien varastoresurssien riittämättömyys. □ □ □ □ □

16. Kiinteiden kustannusten vaihtaminen muuttuviin. □ □ □ □ □

17. Omasta varastorakennuksesta ja -laitteistosta eroon pääseminen. □ □ □ □ □

18. Varastoitavien tuotteiden sitoman pääoman vähentäminen. □ □ □ □ □

19. Varastorakennuksesta, -laitteistosta tai -varastohenkilöstöstä aiheutuvien 
kustannusten alentaminen.

□ □ □ □ □

20. Itse toteutettavien ATK-investointien kalleus. □ □ □ □ □

STRATEGISET TEKIJÄT

21. Mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen. □ □ □ □ □

22. Varastoinnissa esiintyvien ongelmien eliminoiminen. □ □ □ □ □

23. Toiminnan joustavuuden lisääminen. □ □ □ □ □

24. Uusien jakelukanavien luominen tai vanhojen uudelleensuunnittelu. □ □ □ □ □

25. Mahdollisuus hyödyntää parempaa varastointiosaamista. □ □ □ □ □

26. Kilpailukyvyn parantaminen. □ □ □ □ □

MUUT TEKIJÄT

27. Varastointitarpeen epätasaisuus. □ □ □ □ □

28. Kustannusten ja palveluiden mitattavuuden parantaminen. □ □ □ □ □

29. Varastoinnin kustannustietoisuuden parantaminen. □ □ □ □ □

30. Omien sidosryhmienne mielipiteet varastointinne ulkoistamisesta. □ □ □ □ □

31. Omien riskien vähentäminen. □ □ □ □ □

32. Kilpailijan esimerkin seuraaminen. □ □ □ □ □

33. Muu syy: □ □ □ □ □



Liite 3-3

Jos ette vielä ole ulkoistaneet varastointipalvelultanne, arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat 
teille valitessanne yritystä hoitamaan varastopalveluitanne.

Jos taas olette jo ulkoistaneet varastointipalvelunne, arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat 
teille yhteistyössänne yhteistyökumppanin kanssa. Ottakaa kantaa väittämiin tekemällä yksi rasti jo

kaisen väittämän kohdalla.

YHTEISTYÖTEKIJÄT Ei lainkaan
tärkeä

Erittäin
tärkeä

34. Yhteistyökumppanin kyky kuunnella ja keskustella asioista. □ □ □ □ □
35. Yhteistyökumppanin joustavuus toimituksia koskevien muutospyyntöjen 

suhteen.
□ □ □ □ □

36. Yhteistyökumppanin kyky ilmoittaa ennakolta mahdollisista ongelmista. □ □ □ □ □

37. Yhteistyökumppanin kyky suositella vaihtoehtoisia toimintatapoja ongelmati
lanteissa.

□ □ □ □ □

38. Mahdollisuus toiminnan strategiseen suunnitteluun yhdessä yhteistyökump
panin kanssa.

□ □ □ □ □

39. Luottamus yhteistyökumppaniin. □ □ □ □ □
40. Tiedon kulku yrityksenne ja yhteistyökumppanin välillä. □ □ □ □ □
41. Yhteistyökumppanin kyky toimia nopeasti hätätapauksissa. □ □ □ □ □
42. Yrityksenne tietojen salassa pysyminen muilta yrityksiltä. □ □ □ □ □

43. Yhteistyökumppanin maine. □ □ □ □ □

44. Yhteistyökumppanin esittämä asiakasreferenssilista. □ □ □ □ □

45. Yrityksenne aikaisemmat kokemukset yhteistyökumppanista. □ □ □ □ □

46. Yhteistyökumppanin kokemus varastointialalta. □ □ □ □ □

47. Yhteistyökumppanin kyky tuottaa logistisia ja taloudellisia mittaustuloksia va
rastoinnista.

□ □ □ □ □

48. Mahdollisuus laajentaa yhteistyötä myöhemmin. □ □ □ □ □

YHTEISTYÖKUMPPANIN MUUT OMINAISUUDET

49. Yhteistyökumppanin mahdollisuudet joustaa nopeasti varastotilatarpeenne 
mukaan.

□ □ □ □ □

50. Yhteistyökumppanin varaston turvallisuuskysymykset (esim. paloturvallisuus, 
valvonta).

□ □ □ □ □

51. Yhteistyökumppanin läheinen sijainti omiin toimipaikkoihinne nähden. □ □ □ □ □
52. Yhteistyökumppanin kyky toimia maantieteellisesti laajalla alueella. □ □ □ □ □
53. Yhteistyökumppanin kyky hoitaa sekä kotimaan että ulkomaan kuljetukset. □ □ □ □ □
54. Yhteistyökumppanin kyky hoitaa vaarallisten aineiden varastointi. □ □ □ □ □
55. Yhteistyökumppanin kyky hoitaa yhteensopimattomien aineiden varastointi. □ □ □ □ □
56. Yhteistyökumppanin tarjoamat lisäarvopalvelut (esim. laskutus, pakkaus). □ □ □ □ □

MUUT TEKIJÄT
57. Yrityksellänne säilyvä kontrolli logistiseen prosessiin. □ □ □ □ □
58. Yhteistyön vastuukysymysten selkeys. □ □ □ □ □
59. Yhteistyökumppanin tarjoama hinta varastoinnin ulkoistamisesta. □ □ □ □ □
60. Yrityksenne ja yhteistyökumppanin tietojärjestelmien yhteensopivuus. □ □ □ □ □



VASTATKAA TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSIIN VAIN, JOS OLETTE JO ULKOISTANEET Liite 3-4 
VARASTOINANNE SEKÄ

1) OLITTE HENKILÖKOHTAISESTI MUKANA TEKEMÄSSÄ ULKOISTAMISPÄÄTÖSTÄ
2) MUISTATTE VIELÄ PÄÄTÖKSIIN VAIKUTTANEET TEKIJÄT HYVIN

Arvioikaa onko seuraavien tekijöiden merkitys muuttunut ulkoistamispäätöksen tekohetken jälkeen 
tärkeämmäksi vai vähemmän tärkeäksi. Ottakaa kantaa väittämiin tekemällä yksi rasti jokaisen väittä
män kohdalla.

YHTEISTYÖTEKIJÄT
Nyt selvästi
vähemmän
tärkeä

Ei
muu
tosta

Nyt
selvästi

tärkeämpi
61. Yhteistyökumppanin kyky kuunnella ja keskustella asioista. □ □ □ □ □
62. Yhteistyökumppanin joustavuus toimitusta koskevien muutospyyntöjen 

suhteen.
□ □ □ □ □

63. Yhteistyökumppanin kyky ilmoittaa ennakolta mahdollisista ongelmista. □ □ □ □ □
64. Yhteistyökumppanin kyky suositella vaihtoehtoisia toimintatapoja ongel

matilanteissa.
□ □ □ □ □

65. Mahdollisuus toiminnan strategiseen suunnitteluun yhdessä yhteistyö
kumppanin kanssa.

□ □ □ □ □

66. Luottamus yhteistyökumppaniin. □ □ □ □ □
67. Tiedon kulku yrityksenne ja yhteistyökumppanin välillä. □ □ □ □ □
68. Yhteistyökumppanin kyky toimia nopeasti hätätapauksissa. □ □ □ □ □
69. Yrityksenne tietojen salassa pysyminen muilta yrityksiltä. □ □ □ □ □
70. Yhteistyökumppanin maine. □ □ □ □ □
71. Yhteistyökumppanin esittämä asiakasreferenssilista. □ □ □ □ □
72. Yrityksenne aikaisemmat kokemukset yhteistyökumppanista. □ □ □ □ □
73. Yhteistyökumppanin kokemus varastointialalta. □ □ □ □ □
74. Yhteistyökumppanin kyky tuottaa logistisia ja taloudellisia mittaustuloksia 

varastoinnista.
□ □ □ □ □

75. Mahdollisuus laajentaa yhteistyötä myöhemmin. □ □ □ □ □

YHTEISTYÖKUMPPANIN MUUT OMINAISUUDET
76. Yhteistyökumppanin mahdollisuudet joustaa nopeasti varastotilatarpeenne 

mukaan.
□ □ □ □ □

77. Yhteistyökumppanin varaston turvallisuuskysymykset (esim. paloturvalli
suus, valvonta).

□ □ □ □ □

78. Yhteistyökumppanin läheinen sijainti omiin toimipaikkoihinne nähden. □ □ □ □ □
79. Yhteistyökumppanin kyky toimia maantieteellisesti laajalla alueella. □ □ □ □ □
80. Yhteistyökumppanin kyky hoitaa sekä kotimaan että ulkomaan kuljetukset. □ □ □ □ □
81. Yhteistyökumppanin kyky hoitaa vaarallisten aineiden varastointi. □ □ □ □ □
82. Yhteistyökumppanin kyky hoitaa yhteensopimattomien aineiden varastoin

ti.
□ □ □ □ □

83. Yhteistyökumppanin tarjoamat lisäarvopalvelut (esim. laskutus, pakkaus 
jne.).

□ □ □ □ □

MUUT TEKIJÄT
84. Yrityksellänne säilyvä kontrolli logistiseen prosessiin. □ □ □ □ □
85. Yhteistyön vastuukysymysten selkeys. □ □ □ □ □
86. Yhteistyökumppanin tarjoama hinta varastoinnin ulkoistamisesta. □ □ □ □ □
87. Yrityksenne ja yhteistyökumppanin tietojärjestelmien yhteensopivuus. □ □ □ □ □



Liite 3-5VASTATKAA TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSIIN VAIN JOS JOKIN SEURAAVISTA 
KOHDISTA PITÄÄ PAIKKANSA. MERKITKÄÄ RASTI KYSEISEN VAIHTOEHDON 
KOHDALLE.

П OLETTE HARKINNEET VARASTOINANNE ULKOISTAMISTA, MUTTA LUOPUNEET 
AJATUKSESTA.

□ OLETTE KOKEILLEET VARASTOINANNE ULKOISTAMISTA, MUTTA LUOPUNEET SIITÄ 
KOKONAAN.

□ OLETTE VAIHTANEET YHTEISTYÖKUMPPANIA.

Arvioikaa kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat teille luopuessanne varastoinnin ulkoistamishank- 
keesta tai vaihtaessanne yhteistyökumppania. Ottakaa kantaa väittämiin tekemällä yksi rasti jokaisen 

väittämän kohdalla.

YHTEISTYÖKUMPPANIIN LIITTYVÄT TEKIJÄT Ei lainkaan
tärkeä

Erittäin
tärkeä

88. Yhteistyökumppanin (ehdokkaiden) huono luotettavuus. □ □ □ □ □
89. Yhteistyökumppanin puutteellinen tietämys toimialanne erityisvaatimuksista. □ □ □ □ □
90. Yhteistyökumppanin vajavaiset tai riittämättömät tietojärjestelmät. □ □ □ □ □

91. Yhteistyökumppanin puutteellinen kyky kuunnella ja keskustella asioista. □ □ □ □ □

92. Yhteistyökumppanin joustamattomuus muutospyyntöjen suhteen. □ □ □ □ □
93. Yhteistyökumppanin puutteellinen kyky ilmoittaa ennakolta mahdollisista on

gelmista.
□ □ □ □ □

94. Yhteistyökumppanin puutteellinen kyky suositella vaihtoehtoisia toimintata
poja ongelmatilanteissa.

□ □ □ □ □

95. Huono mahdollisuus toiminnan strategiseen suunnitteluun yhdessä yhteistyö
kumppanin kanssa.

□ □ □ □ □

96. Yhteistyökumppanin puutteellinen kyky toimia nopeasti hätätapauksissa. □ □ □ □ □

97. Yrityksenne tietojen huono salassa pysyminen muilta yrityksiltä. □ □ □ □ □

98. Puutteellinen mahdollisuus laajentaa yhteistyötä myöhemmin. □ □ □ □ □

99. Yhteistyökumppanin puutteellinen kyky tuottaa logistisia ja taloudellisia mitta
ustuloksia varastoinnista.

□ □ □ □ □

100. Yhteistyökumppanin varaston puutteelliset turvallisuustekijät (esim. palotur
vallisuus, valvonta).

□ □ □ □ □

101. Yhteistyökumppanin kaukainen sijainti omiin toimipaikkoihinne nähden. □ □ □ □ □

102. Yhteistyökumppanin vajavainen kyky toimia maantieteellisesti laajalla alu
eella.

□ □ □ □ □

103. Yhteistyökumppanin huonot mahdollisuudet joustaa nopeasti varastotilatar- 
peenne mukaan.

□ □ □ □ □

104. Lisäarvopalveluiden puuttuminen yhteistyökumppanin tarjonnasta. □ □ □ □ □

105. Huono tiedon kulku yrityksenne ja yhteistyökumppanin välillä. □ □ □ □ □

MUUT TEKIJÄT
106. Halunne pysyä strategisesti riippumattomana. □ □ □ □ □
107. Kontrollin menettäminen logistiseen prosessiin. □ □ □ □ □
108. Liian suuri riski toimintojen keskittymisestä yhdelle toimittajalle. □ □ □ □ □
109. Omasta varastorakennuksesta ja -laitteistosta eroon pääsemisen vaikeus. □ □ □ □ □

KÄÄNNÄ!
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MUUT TEKIJÄT Ei lainkaan
tärkeä

Erittäin
tärkeä

110. Varastoinnin ulkoistamisen huono hyväksyntä yrityksessänne. □ □ □ □ □
111. Haluttomuutenne tehdä pitkäaikaisia sitoumuksia. □ □ □ □ □
112. Varastoinnin ulkoistamisen kalleus. □ □ □ □ □
113. Asiakkaillenne palaute huonosta toimitusvarmuudesta. □ □ □ □ □
114. Oman varastotyövoimanne menettäminen. □ □ □ □ □
115. Asiakkaillenne palaute huonosta Informaation saatavuudesta yhteistyökump

paniltanne.
□ □ □ □ □

116. Muu syy: □ □ □ □ □

Tämä tila on varattu vapaille kommenteille.
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