
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Markkinoinnin laitos
Logistiikka

Ulkoistetut logistiikkapalvelut ja tietojärjestelmät

Helsingin
Kauppakorkeakoulun

Kirjasto

гюь
Liiketaloustiede 
Pro gradu -tutkielma 
Petri Tervonen 
11.09.2000

Markkinoinnin laitoksen laitosneuvoston kokouksessa 2Qo<-> hyväksytty

arvosanalla <£xtKvA. <-A^e ____________________

Ari P.J. Vepsäläinen Aimo Inkiläinen



11.09.2000Helsingin kauppakorkeakoulu 
Markkinoinnin laitos / Logistiikka 
Pro gradu -tutkielma 
Petri Tervonen

Ulkoistetut logistiikkapalvelut ja tietojärjestelmät

TIIVISTELMÄ

Erityyppiset ulkoistetut logistiikkapalvelut ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina. 
Samanaikaisesti tietotekniikan kehitys on mahdollistanut aikaisempaa tehokkaamman toiminnan 
koordinoinnin erillisten yritysten välillä. Yksittäisten palveluiden ostamisen rinnalle on tullut 
kokonaisten logistiikkatoimintojen ulkoistaminen (Third Party Logistics, 3PL) ja viimeisimmässä 
vaiheessa logistiikan hallinnon ulkoistaminen logistiikkaintegraattorille (Fourth Party Logistics, 
4PL). Kehityksen seurauksena yritysten välinen verkostoituminen on lisääntynyt ja yrityksen 
ulkoisen verkoston hallinnasta on tullut kriittinen kilpailutekijä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 
ulkoistettujen logistiikkapalveluiden uusimpia kehitysvaiheita, logistiikkatoimintojen ulkoista
mista (3PL) ja logistiikkaintegraattoria (4PL) sekä niiden tietojärjestelmäratkaisuja.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka lisääntynyt ulkoistaminen, yritysten välinen 
verkostoituminen ja tietojärjestelmien kehitys vaikuttavat erilaisten logistiikkapalveluiden 
kehittymiseen. Lähtöhypoteesina on, että uusien avointen standardien ja tietojärjestelmien avulla 
osa nykyisistä, monimutkaisiksi mielletyistä palveluista saattaa muuttua yksinkertaisiksi 
rutiinipalveluiksi. Tavoitteena on erityisesti selvittää, onko muodikas logistiikkaintegraattori ja 
4PL yleensä aidosti uusi toimintamalli vai ainoastaan kehittynyt versio 3PL-toimintamallista. Tätä 
tarkoitusta varten tutkimuksessa esitetään molempia toimintatapoja kuvaava ja niiden 
vertailemisen mahdollistava kvalitatiivinen malli. Tutkimuksen toisena päätavoitteena on selvittää 
logististen tietojärjestelmien roolia yritysten välisen toiminnan koordinoinnissa. Lisäksi 
tutkimuksen empiirisenä tavoitteena on arvioida ja luokitella kohteeksi valittujen kahdentoista 
teollisuuden, kaupan ja logistiikkapalveluyrityksen toimintamalleja teoriasta johdettujen kriteerien 
avulla.

Tutkielmassa esitetyn palveluja ja kanavia erittelevän mallin mukaisesti nykyinen 3PL - 
logistiikkapalveluiden ulkoistaminen - on läheisten kumppanuussuhteiden kautta lisännyt 
hierarkkista toiminnan ohjausta, kun taas 4PL-toimintamalli - logistiikan kokonaishallinnon 
eriyttäminen jakelutoiminnoista - saattaa luoda edellytykset markkinalähtöisten logistiikka
palveluiden nykyistä runsaammalle tarjonnalle. Tämän seurauksena logistiikkapalveluyritykset 
kehittyvät todennäköisesti kahteen suuntaan: osa tarjoaa yksinkertaisia transaktioperusteisia 
palveluja ja osa kokonaisvaltaisia hallintapalveluja. Markkinalähtöisten palveluiden yleistyminen 
edellyttää kuitenkin uudenlaisia avoimia tietojärjestelmäratkaisuja eri osapuolilta. Haastatellut 
yritykset toimivat vielä varsin konservatiivisesti ja ulkoistettujen logistiikkapalveluiden käyttö 
rajoittuu tällä hetkellä lähinnä yksinkertaisten rutiinipalveluiden ostamiseen. Uudenlaisten 
logistiikkatoimintamallien käyttöönotto näyttääkin edellyttävän toimialan ulkopuolisten 
innovatiivisten yritysten mukaantuloa. Tietojärjestelmäratkaisut ostetaan sen sijaan jo nyt hyvin 
usein ulkopuolisilta tietotekniikkayrityksiltä. Tästä huolimatta kokonaisvastuu ja järjestelmä- 
hallinta halutaan säilyttää omalla organisaatiolla.
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ABSTRACT

During the last years there has been a considerable growth in the demand of outsourced logistics 
services, because in the new network economy companies concentrate increasingly on core 
competencies and capabilities. At the same time advanced information technology has enabled 
efficient coordination of operations in inter-enterprise networks. Due to these developments new 
type of outsourcing models have evolved. Besides traditional routine services many companies 
have outsourced complete logistic functions to third-party providers (Third Party Logistics, 3PL). 
Furthermore, some companies have outsourced entire logistics management to logistics integrators 
(Fourth Party Logistics, 4PL). The focus of this study is on the strategic and operative modelling 
of 3PL and 4PL services and information systems.

The research problem is to analyze how outsourcing, networking of companies and advanced 
information systems affect the development of logistics services. For instance, open standards and 
information systems may transform some current complex services into simple routine services. 
The first objective is to clarify, in the context of a descriptive model, if 4PL is a truly new 
outsourcing model or only a new buzzword for an advanced version of 3PL. Second objective is to 
explain the role of logistic information systems in inter-enterprise coordination. Moreover, the 
empirical objective is to analyze and categorize twelve manufacturing, retailing and logistic 
service companies with criteria derived from theories.

According to the analysis, the 3PL mode initially increased the hierarchical coordination between 
companies through closer partnerships, whereas the 4PL mode may, through separated 
management, create preconditions for increasing the use of market-based logistics services. 
Furthermore, the study implies that logistic service companies are expected to develop on two 
main directions: some companies will concentrate on offering standard transaction-based services 
while others will concentrate on offering complete managerial services. However, the growth of 
market-based services calls for new kind of open and standardized information system solutions. 
The empirical study revealed that most interviewed companies operate very traditionally using 
outsourced logistics mainly in simple routine services. It seems obvious that the emergence of new 
innovative and co-operative business models will call for the arrival of IT-oriented newcomers. On 
the other hand, outsourcing of information systems is already a common practice, even though 
system administration is still considered a duty for the internal IS organization.
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1. Johdanto

Viimeisten vuosikymmenten aikana yritysten toimintaympäristö on muuttunut muun muassa 

jatkuvan kansainvälistymisen, tietoteknisen kehityksen ja alati kovenevan kilpailun johdosta. 

Druckerin (1988) mukaan yritykset joutuvat tottumaan entistä epävarmempaan toiminta

ympäristöön myös jatkossa. Menestyäkseen uudessa palvelutaloudessa yritykset keskittyvät yhä 

enenevässä määrin ydinosaamisen ja strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen, jonka seurauksena 

koko talouden logiikka uudistuu. Muutos vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintatapoihin ja 

rakenteisiin, sillä monet perinteiset vertikaalisesti integroituneet yritykset ulkoistavat toimintojaan, 

jolloin yritysten välisten kumppani-ja allianssisuhteiden merkitys lisääntyy.

Kehityksen seurauksena perinteinen yritysten välinen kilpailu muuttuu joustavien yritys

verkostojen väliseksi kilpailuksi, jolloin asiakkaalle ja sidosryhmille tuotettavaa arvoa arvioidaan 

koko yritysverkoston, ei siis vain yksittäisen yrityksen näkökulmasta. Tällöin logistiikan rooli eri 

organisaatioiden toimintojen yhdistäjänä korostuu. Logistiikan merkitys kilpailutekijänä kasvaa 

myös markkina-alueiden kansainvälistymisen ja asiakasvaatimusten kasvamisen johdosta. 

Yritysten sisäisesti tuottamien logistiikkapalveluiden ja ostettujen yleispalvelujen rinnalle on 

viime vuosina kehittynyt joukko uusia ulkoistettuja erikoispalveluita. Operatiiviset logistiset 

allianssit logistiikkapalveluyritysten kanssa (Third Party Logistics, 3PL) ovat lisääntyneet ja nyt 

myös logistiikan hallinto voidaan ulkoistaa logistiikkaintegraattoreille (Fouth Party Logistics, 

4PL), jotka ovat erikoistuneet toimitusketjujen ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Tietotekniikalla on verkostotalouden syntymisessä keskeinen rooli. Internetin mahdollistaman 

sähköisen kaupan ja liiketoiminnan seurauksena monien toimialojen perinteiset toimintatavat ovat 

murroksessa ja yritykset pyrkivät kehittämään uudenlaisia yhteistoimintaan ja ulkoistettuihin 

palveluihin perustuvia toimintamalleja. Matonen et ai. (1987) mukaan kehittyneen tietotekniikan ja 

laskeneiden tietoliikennekustannusten johdosta yritysten välisiä toimintoja voidaan integroida ja 

koordinoida tehokkaasti samalla kun omistuksellisten siteiden ja maantieteellisen läheisyyden 

merkitys vähenee. Uudet tekniset ratkaisut murtavat siis vanhoja yhteistoiminnan esteitä ja luovat 

edellytyksiä uusille toimintatavoille.
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet

Erityyppisten palveluiden ulkoistamista ja yritysten välistä verkostoitumista on tutkittu viime 

vuosina runsaasti ja aiheen ajankohtaisuus sekä kiinnostavuus lisääntyy jatkuvasti. Tähän saakka 

tutkimus on perustunut toisaalta yleisiin teoreettisiin malleihin ja toisaalta edelläkävijäyritysten 

esimerkkeihin, mutta uusien tietoteknisten sovellusten ja sähköisen viestinnän kehittymisen 

ansiosta mallien laajamittainen soveltaminen on mahdollista. Vaikka ulkoistamista on erityisesti 

tietojärjestelmien osalta käsitelty eri yhteyksissä runsaasti, on ulkoistettujen logistiikkapalveluiden 

tutkimus vielä suhteellisen kapea-alaista.

Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, kuinka ulkoistaminen, yritysten välinen 

verkostoituminen ja tietojärjestelmien kehitys vaikuttavat erilaisten logistiikkapalveluiden 

kehittymiseen. Erityisesti tavoitteena on kuvata ja analysoida ulkoistettujen logistiikkapalveluiden 

uusimpia kehitysvaiheita, operatiivista logistista allianssia (Third Party Logistics, 3PL) sekä 

logistiikkaintegraattori-toimintamallia (Fourth Party Logistics, 4PL). Osaltaan tutkimus pyrkiikin 

vastaamaan kysymykseen, onko logistiikkaintegraattori aidosti uusi toimintamalli vai ainoastaan 

kehittynyt 3PL-yritys, kuten monista aikaisemmista tutkimuksista voisi päätellä. Tutkimuksen 

toisena päätavoitteena on selvittää logististen tietojärjestelmien roolia yritysten välisen toiminnan 

koordinoinnissa sekä kuvata 3PL- ja 4PL-yritysten tietojärjestelmätarpeita ja ratkaisuja. Tähän 

liittyen huomiota kiinnitetään erityisesti tietojärjestelmien hankintavaihtoehtojen selvittämiseen. 

Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena on selvittää, voidaanko tutkimusta varten haastateltuja 

yrityksiä luokitella ja kuvata teoriaosassa esitettyjen mallien avulla.

1.2 Tutkimustapa

Tutkimus perustuu logististen toimintamallien sekä niitä tarjoavien ja hyödyntävien yritysten 

kvalitatiiviseen kuvaamiseen kirjallisuustutkimuksen ja haastattelujen pohjalta. Palveluyrityksistä 

tarkastellaan erityisesti ulkoistettuja logistiikkatoimintoja tarjoavaa logistiikkapalveluyritystä 

(3PL) ja kokonaishallintapalveluita tarjoavaa logistiikkaintegraattoria (4PL). Tutkimuksessa 

selvitetään 3PL- ja 4PL-yritysten toimintatapoja, työnjakoa ja sijaintia erityyppisissä arvoketjuissa. 

Lisäksi tutkimuksessa käsitellään tietotekniikan roolia verkostoitumisessa, logistisia tieto

järjestelmiä, sähköisen kaupankäynnin vaikutuksia toimitusketjujen hallintaan ja tietojärjestelmien
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hankintaa sekä erityisesti niiden ulkoistamista erityyppisissä logistiikkayrityksissä. Teoreettinen 

tutkimus perustuu alan kirjallisuuteen sekä tieteellisiin julkaisuihin.

Tutkimuksen empiriaosassa kartoitetaan haastattelututkimuksen avulla suomalaisia logistiikka- 

yrityksiä sekä muita yrityksiä, joilla logistiikkatoiminnot muodostavat merkittävän osan liike

toiminnasta. Valitut kaksitoista kohdeyritystä edustavat sekä logistiikkapalveluiden tarjoajia että 

asiakkaita. Kohdeyritykset on lisäksi valittu niin, että ne edustavat mahdollisimman monipuolisesti 

erilaisia logistisia toimintamalleja. Aluksi empiriaosassa selvitetään kohdeyritysten logistiset 

toimintatavat, jonka jälkeen analysoidaan yritysten tietojärjestelmäratkaisuja. Tiedonhallinnassa 

keskitytään kriittisten tietovirtojen löytämiseen. Tarkoituksena ei ole siis löytää valmiita 

tietojärjestelmäratkaisuja, vaan keskittyä yritysten tietoj ärj estelmätarpeiden selvittämiseen 

yleisellä tasolla. Edelleen empiriaosassa selvitetään ulkoistettujen tietojärjestelmäpalveluiden 
hyväksikäyttöä kohdeyrityksissä. Lisäksi empiriaosassa pyritään selvittämään, millä edellytyksillä 

haastateltavat yritykset ovat valmiita ulkoistamaan tietojärjestelmänsä systeemi-integraattorin 

hoidettavaksi ja minkälainen palvelun tulisi eri osapuolten näkökulmasta olla.

1.3 Tutkimuksen sisältö

Tutkimus on jäsennelty seuraavasti: Ensimmäisessä luvussa esitetään lyhyesti tutkimuksen tausta, 

tavoitteet, tutkimustapa, rajaukset sekä keskeiset käsitteet. Tutkimuksen toisessa luvussa 

käsitellään ulkoistettujen logistiikkapalveluiden kehittymistä ja käydään läpi aihepiiriä koskevaa 

kirjallisuutta. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tietotekniikan roolia logistiikan verkostoitu- 

misessa. Erityisesti luvussa syvennytään tietojärjestelmien hankintavaihtoehtojen selvittämiseen. 

Neljännessä luvussa kootaan yhteen teoriaosassa tehdyt havainnot ja esitetään logistiikka

palveluiden eriytymistä kuvaava sekä 3PL- ja 4PL-yrityksiä luokitteleva deskriptiivinen malli. 

Viidennessä, tutkimuksen empiriaosan aloittavassa luvussa tarkastellaan kohteeksi valittujen 

kahdentoista kaupan, teollisuuden ja logistiikkapalveluyrityksen logistisia toimintamalleja sekä 

tietojärjestelmäratkaisuja teoriasta johdettujen kriteerien avulla. Lopuksi luvussa kuusi kootaan 

yhteen tutkimuksen pohjalta tehdyt johtopäätökset.
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1.4 Keskeiset käsitteet

Integrointi Yhteistyön edellytysten luominen yritysten välille. Osapuolten ominaisuuksien ja 

tavoitteiden tunnistamista ja yhdistämistä luontevaksi kokonaisuudeksi (Haapanen & Vepsäläinen, 

1999).

Koordinointi Yhteistyön tehokas toteuttaminen eri osapuolten välillä niiden toimintaa yhteisesti 

ohjaamalla, toimintatapoja yhteen sovittamalla ja tavoitteita yhdenmukaistamalla (Haapanen & 

Vepsäläinen, 1999).

Kolmannen osapuolen logistiikkapalveluntarjoaja (3PL) Logistiikkayritys, jonka hoidettavaksi 

asiakasyritys on ulkoistanut yhden tai useampia operatiivisia logistiikkatoimintoja. Tavallisesti 

toiminnot ovat yksinkertaisia rutiinipalveluita, kuten varastointia ja kuljetusta.

Logistiikkaintegraattori (4PL) Toimitusketjun ohjaaja, joka kokoaa ja hallitsee omia ja 

ulkopuolisten palveluntarjoajien resursseja, kyvykkyyksiä sekä teknologioita tarjotakseen 

asiakkaille kattavia toimitusketjuratkaisuja (Andersen Consulting, 2000)

Systeemi-integraattori Palveluntarjoaja, joka yhdistää eri osapuolten tietojärjestelmiä sekä

tarjoaa kattavia ulkoistettuja tietojärjestelmäpalveluita asiakkailleen.

Toimitusketju Keskenään yhdistettyjen ja toisistaan riippuvaisten organisaatioiden

muodostama verkosto, joka läheisen yhteistyön avulla valvoo, johtaa ja kehittää materiaali- ja 

informaatiovirtoja tuottajilta loppukäyttäjille (Christopher, 1998, 19).

Verkostoituminen Yritysten, asiakkaiden ja julkisten organisaatioiden yhteistyön ja

keskinäisen riippuvuuden lisääntyminen (Vepsäläinen & Haapanen, 1999).
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2. Logistiikkapalvelut ja -verkostot

Kilpailun kiristyessä yritykset joutuvat jatkuvasti etsimään uusia kilpailukyvyn lähteitä. 

Ylikapasiteetista kärsivien markkinoiden kansainvälistyminen sekä uuden teknologian 

aikaansaama asiakkaiden vallan kasvu aiheuttavat monille yrityksille hintapaineita ja tarvetta 

kustannusten laskemiseen. Eräs tapa vähentää toiminnallisia kustannuksia ja oman pääoman 

tarvetta on tukitoimintojen ulkoistaminen. 1990-luvun ulkoistamistrendiä voidaankin pitää 

eräänlaisena lamakauden seurauksena, sillä talouden laskusuhdanteen johdosta yritykset pyrkivät 

eroon ylimääräisistä rönsyistään. Kustannussäästöjen lisäksi ulkoistaminen on mahdollistanut 

keskittymisen ydinkyvykkyyksien kehittämiseen sekä asiakaspalvelun parantamiseen.

Ydinosaamiseen keskittyminen nousi yleiseksi puheenaikeeksi, kun Prahalad ja Hamel julkaisivat 

kuuluisan aihetta käsittelevän artikkelinsa. Heidän mukaansa (1990, 80) yritysten tulisi keskittää 

resurssinsa rajoitettuun joukkoon ydintoimintoja, jotka antavat yrityksille kilpailuetua muuttuvilla 

markkinoilla. Nämä toiminnot muodostavat yrityksen ydinosaamisalueen, jota yrityksen tulee 

ylläpitää ja kehittää. Stalk et ai. (1992, 66) toivat lisäväriä keskusteluun huomauttamalla, että 

ydinosaamisen lisäksi menestyvien yritysten tulisi kehittää myös ydinkyvykkyyksiä. Heidän 

mukaansa ydinosaamisen käsite keskittyy yrityksen sisäiseen teknologiseen ja tuotannolliseen 

osaamiseen, mutta ydinkyvykkyydet perustuvat laajempaan asiakkaan havaitsemaan ja koko 

toimitusketjun läpäisevään osaamiseen.

Kehityksen seurauksena yritykset ovat tulleet yhä riippuvaisemmiksi yrityksen ulkopuolisesta 

yhteistyöverkosta ja verkoston hallinnasta on tullut monissa tapauksissa merkittävä kilpailutekijä. 

Kotlerin ja Achrolin (1999, 146) mukaan liiketoimintaympäristön dynaamisuuden ja tieto- 

intensiivisyyden kasvu edistää hierarkkisten ja vertikaalisesti integoituneiden yritysten 

muuttumista erityyppisiksi joustaviksi verkostoiksi. Monissa tapauksissa yritysten ja tuotteiden 

välinen kilpailu muuttuu yritysten muodostamien verkostojen eli taijonta- tai arvoketjujen 

väliseksi kilpailuksi. Heidän mukaansa verkostoihin kuuluvat yritykset voivat saavuttaa 

huomattavaa kilpailuetua perinteisiin hierarkkisiin yrityksiin verrattuna, koska 2000-luvulla 

keskeinen taloudellinen resurssi ei ole enää materiaali, työvoima tai pääoma vaan tieto.

Liiketoiminnan tietointensiivisyyden lisääntyessä yritysverkkojen merkitys kasvaa, koska 

verkostot omaavat perinteisiä hierarkkisia organisaatiota paremmat tiedon prosessointikyvyt
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(Drucker, 1993). Toimintojen ulkoistamisella ja verkostoitumisella pyritäänkin yhä useammin 

luomaan uusia toimintamalleja sekä kehittämään osaamispohjaista kyvykkyyttä. Samalla 

yksittäisen yrityksen sijasta tarkastelun kohteeksi on otettu kokonaiset yritysten väliset verkostot, 

arvoketjut.

Tässä luvussa käsitellään yritysten logististen toimintojen ulkoistamista ja logistiikkaverkostojen 

muodostumista. Aluksi tarkastellaan logististen toimintojen ulkoistamiseen vaikuttavia tekijöitä 

sekä käydään lyhyesti läpi logistiikkapalveluiden ulkoistamisessa toteutuneet kehitysvaiheet. 

Tämän jälkeen syvennytään ulkoistamisen uusimpien kehitysvaiheiden tarkasteluun vertailemalla 

kolmannen osapuolen logistiikkapalveluntarjoajan (3PL) ja logistiikkaintegraattorin (4PL) 

ominaispiirteitä. Eri toimintamalleja vertaillaan ensin operatiivisesta palvelunäkökulmasta, jonka 

jälkeen toimintamallien eroja ja yhtäläisyyksiä analysoidaan rakenteellisten sekä organisatoristen 

tekijöiden avulla.

2.1 Logistiikkapalveluiden kehittyminen

Aikaisemmin oli tyypillistä, että yritykset hoitivat itse omat logistiikkatoimintonsa, joten sitä 

voidaan kutsua termillä First Party Logistics (1PL). Yritykset omistivat omat varastonsa ja 

kuljetuskalustonsa sekä huolehtivat toimituksista asiakkaille. Yritysten toimintaympäristö oli 

kuitenkin varsin rajattu, mistä syystä kuljetusetäisyydet olivat lyhyitä. Yritysten välinen kilpailu 

perustui pitkälti tuotteisiin ja yritykset keskittyivät valmistukseen. Toisaalta hintakilpailu oli 

suhteellisen vähäistä ja logistiikkakustannuksia käsiteltiin yleiskustannuksina, jolloin niitä ei 

juurikaan eritelty. Toimintatapa edellytti yrityksiltä pitkälle vertikaalisesti integroitunutta 

rakennetta, koska kaikki tarvittavat palvelut tuotettiin sisäisesti.

Varsinainen logistiikkapalveluiden ulkoistaminen käynnistyi yksittäisten palveluiden ostamisella 

kuljetusliikkeiltä (Second Party Logistics, 2PL). Kilpailun kiristyttyä yritysten markkina-alueet 

kasvoivat, eikä oma kuljetuskapasiteetti enää riittänyt tuotteiden toimittamiseen asiakkaille. 

Samalla kustannusten merkitys kasvoi hintakilpailun lisääntyessä. Ostopalveluihin turvautumalla 

yritykset saattoivat luopua omasta kuljetuskalustosta joko kokonaan tai osittain. Ostamalla 

kuljetuksia ulkopuolelta yritykset pystyivät hankkimaan kapasiteettia sekä aikaisempaa 

joustavammin että kustannustehokkaammin. Yhteistyö rajoittui kuitenkin yksittäisiin
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transaktioihin, eikä osapuolten prosesseja oltu integroitu keskenään. Tämän seurauksena 

toiminnan koordinointi vaikeutui ja yritysten omat kuljetussuunnitteluosastot kasvoivat.

Kehityksen kolmannessa vaiheessa yritykset ovat keskittäneet logistiikkatoimintojaan muutamalle 

logistiikkapalveluntarjoajalle (Third Party Logistics, 3PL). Ulkopuoliselle palveluyritykselle on 

annettu vastuu esimerkiksi yrityksen varaston ylläpidosta ja ohjauksesta tai kuljetusten 

hoitamisesta. Ulkoistetut toiminnot ovat olleet pääsääntöisesti standardeja rutiinipalveluja ja 

asiakasyritykset ovat säilyttäneet omat logistiikan ohjaustoimimiot. Perinteiseen palveluiden 

ostamiseen verrattuna asiakasyrityksen ja palveluyrityksen välinen yhteistyö on tiiviimpää. 

Esimerkiksi yritysten operatiivisia prosesseja on pyritty yhdistämään päivittäisen toiminnan 

tehostamiseksi.

Kehityksen neljännessä vaiheessa yrityksen kasvaneen alihankkijaverkoston hallinta on keskitetty 

ulkopuoliselle logistiikkaintegraattorille (Fourth Party Logistics, 4PL). Lisääntynyt yksittäisten 

palveluiden ulkoistaminen on aiheuttanut ongelmia verkoston hallinnassa ja tästä johtuen yritykset 

ovat halunneet keskittää toimintojaan. Monissa tapauksissa perinteisillä logistiikkapalvelu- 

yrityksillä ei ole ollut kuitenkaan koko toimitusketjun hallintaan vaadittavia kyvykkyyksiä ja 
resursseja. Tästä syystä on muodostunut uudenlaisia yritysverkostojen hallintaan erikoistuneita 

integraattoriyrityksiä. Logistiikkapalveluiden ulkoistamisen ja verkottumisen kehitystä 

havainnollistaa kuva 2-1.

Jakelun 
tehokkuus 

ja tieto - 
järjestelmien 

kehitys

>4 PL Logistiikka-
intearaattor

Logistiikkapalvelujen
ulkoistaminen

Logistiikkapalvelujen ostaminen

Yrityksen omat logistiikkatoiminnot '

Kuva 2-1. Logistiikkapalveluiden ulkoistamisen ja verkostoitumisen kehitys (Haapanen & 
Vepsäläinen, 1999, 213).
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2.2 Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen- Third Party Logistics

Useat yritykset ovat siirtäneet logistiikkatoiminto] aan ulkopuolisten palveluntarjoajien 

hoidettavaksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Perinteisten syiden, kustannussäästöjen 

saavuttamisen ja toiminnan tehostamisen lisäksi ulkoistamisen taustalta voidaan löytää monia 

muita syitä. Menestyksekkäät yritykset keskittyvät yhä useammin ydintoimintoihinsa, jolloin 

tukitoiminnot ulkoistetaan. Asiakasvaatimusten kasvaessa valmistajien pitää myös pystyä 

reagoimaan kysynnän muutoksiin aikaisempaa joustavammin. Van Dammen ja Ploos van 

Arastelin (1996, 85) mukaan logististen toimintojen ulkoistamista voidaankin pitää yritysten 

vertikaalisen differoitumisprosessin loogisena seurauksena.

Logistiikkapalveluiden kysyntäpuolella monet yritykset ovat pyrkineet uudistamaan jakelu- 

rakennettaan sekä vähentämään työvoimakustannuksia ja logistiikkaan sitoutuneita omaisuuseriä. 

Tarjontapuolella taas kuljetusalan säännöstelyn purkaminen, peruspalveluiden katteiden 

laskeminen ja saatavilla olevan pääoman kasvu ovat vaikuttaneet ulkoistamispalveluiden tarjonnan 

kasvuun (Berglund et ai., 1999, 60). Daugherty et ai. (1996, 23) huomauttavat lisäksi 

ulkoistamisen mahdollistavan kehittyneempien tietojärjestelmien hyödyntämisen sekä 

asiakaspalvelun parantamisen. Ulkoistamispäätösten taustalta voidaan siis havaita monenlaisia 

motiiveja ja tavoitteita. Berglund (2000, 3) on määritellyt logistiikkatoimintojen ulkoistamisen 

(Third Party Logistics) seuraavasti:

Yrityksen ja ulkopuolisen palveluntarjoajan muodolliseen tai epämuodolliseen 

sopimukseen perustuva pitkäaikainen molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, jonka 

seurauksena huomattava joukko yrityksen logistisista toiminnoista siirtyy palvelun

tarjoajan hoitoon ilman, että kuljetettavien tuotteiden omistusoikeus siirtyy.

Määritelmän mukaan logistiikkapalveluyritystä, jolle toiminnot ulkoistetaan voidaan kutsua 

kolmannen osapuolen logistiikkapalveluntaijoajaksi (Third Party Logistics Provider). Baden ja 

Muellerin (1999) mukaan vuonna 1997 yli 69 prosenttia Fortune 500 listan yrityksistä käytti 

jonkin tyyppisiä ulkoistettuja logistiikkapalveluita. Berglund et ai. (1999, 62) ovat arvioineet, että 

Euroopan ulkoistettu]en logistiikkapalveluiden markkinat ovat kooltaan viidestä seitsemään 

miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tutkimusten mukaan ulkoistettu]en logistiikkapalveluiden käytön
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odotetaan lisääntyvän reilusti myös tulevaisuudessa (Peters et ai., 1998, 19). Sink ja Langley 

(1997, 184) ovatkin arvioineet, että logistiikkapalveluiden markkinat ovat vasta kasvuvaiheessa.

2.2.1 3PL palvelunäkökulmasta

Ulkoistamisen alkuvaiheessa 3PL-yritykset ovat hoitaneet tyypillisesti standardeja rutiinipalveluja. 

Yleisimmin ulkoistetut logistiikkatoiminnot ovatkin kuljetus, rahtikirjojen tarkastus ja laskutus 

sekä varastointi. Myös erilaisten lisäarvopalvelujen ulkoistaminen on lisääntynyt. 3PL-yritykset 

hoitavat asiakkaidensa puolesta esimerkiksi tuotepalautuksia, pakkaamista sekä valmistus- 

toimintoja (Sink & Langley, 1997, 171). Tulevaisuudessa ulkoistamisen painopiste siirtyy yhä 

enemmän yksittäisistä rutiinipalveluista kattavien logististen kokonaisratkaisujen ulkoistamiseen, 

sillä yhä useammat yritykset haluavat keskittää ostopalvelunsa vain yhden palveluntarjoajan 

haltuun (Daugherty et ai., 1996, 24). Berglund et ai. (1999,68) pitävät kokonaispalveluiden 

kehittymistä markkinoiden kypsymisen luonnollisena seurauksena, koska palveluiden ja 

markkinoiden segmentoituessa monet 3PL-yritykset laajentavat alkuperäistä palvelutarjontaansa 

uusille asiakassegmenteille. Joka tapauksessa kattavien kokonaispalveluiden kehittyminen johtaa 

läheisempään yritysten väliseen yhteistyöhön.

Kaiken kaikkiaan 3PL-termillä tarkoitetaan monentyyppisiä palveluyrityksiä, joiden 

palvelutarjonta eroaa huomattavasti toisistaan. Suurin osa nykyisistä 3PL-yrityksistä on kehittynyt 

perinteistä kuljetus-, huolinta-ja varastointiyrityksistä, jotka ovat laajentaneet palvelutarjontaansa 

alkuperäisestä (Peters et ai., 1998, 11). Berglund et ai. (1999, 62) pitävät näitä yrityksiä 

ulkoistettu]en logistiikkapalveluiden ensimmäisenä vaiheena. Heidän mukaansa toisessa vaiheessa 

palveluita ovat alkaneet tarjota kuriiri- sekä pikarahtiyritykset ja kolmannessa vaiheessa alalle ovat 

tulossa ohjelmistotalot, liikkeenjohdon konsulttitoimistot sekä rahoituspalveluiden tarjoajat. Siinä 

missä ensimmäisen ja toisen vaiheen yritykset keskittyvät perinteisiin logistisiin toimintoihin, 

kuten kuljetukseen ja varastointiin, perustuu kolmannen vaiheen yritysten toiminta Berglundin et 

ai. (1999, 63) mukaan informaation hyödyntämiseen.

Andersson (1997, 82) toteaa kuitenkin, että asiakasyritysten ja 3PL-yritysten välinen yhteistyö 

keskittyy suurilta osin kuljetus- ja varastopalveluihin, eikä tällä hetkellä mikään viittaa siihen, että 

jatkossa yhteistyösuhteet sisältäisivät enemmän ei-perinteisiä ja ei-standardeja logistisia palveluita. 

Siten logististen kumppanuussuhteiden palvelut ovat pitkälti rajoitettu perinteisiin perus
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palveluihin, mikä saattaa tosin johtua toimialan kehittymättömyydestä ja kokonaispalvelujen 

tarjonnan puutteellisuudesta.

Baskin (1999, 79) mukaan osa suurista 3PL-yrityksistä tarjoaa kattavaa palveluvalikoimaa laajalle 

asiakaskunnalle, kun taas pienet palveluntarjoajat erikoistuvat usein tietyn tyyppisiin palveluihin 

tai asiakkaisiin. Edelleen osa yrityksistä tarjoaa yksittäisiin transaktioihin perustuvia palveluita, 

kun taas osa pyrkii toimimaan läheisessä kumppanuussuhteessa asiakkaidensa kanssa. Petersin 

(1998, 15) mukaan monet logistiset palveluntarjoajat erikoistuvat tarjoamaan palveluitaan tietyille 

toimialoille, koska tehokas toiminta edellyttää riittävää toimialaosaamista. Bask (1999, 80) on 

luokitellut 3PL-yritykset neljään luokkaan yrityksen toimialariippuvuuden ja palvelutarjonnan 

laajuuden perusteella (Kuva 2-2).

Suuri

Palvelutarjonnan
laajuus

Pieni
Generalist! Spesialisti

Palveluntarjoajan
toimialariippuvuus

Kuva 2-2. SPL-yritysten toimintatavat (Bask, 1999, 80)

Berglund et ai. (1999, 63) jakavat 3PL-yritykset puolestaan kahteen luokkaan, palveluntarjoajiin ja 

ratkaisumallien tarjoajiin. Palveluntarjoajat ovat heidän mukaansa keskittyneet muutamiin 

standardipalveluihin, joiden tuottamisessa pyritään saavuttamaan mittakaavaetuja. Ratkaisumallien 

tarjoajat puolestaan keskittyvät tarjoamaan monimutkaisia, pitkälle määriteltyjä ja räätälöityjä 

palveluita tietyille toimialoille. Ratkaisumallien tarjoajat hyödyntävät toiminnassaan joustavaa 

alihankkijaverkostoa, kun taas palveluntarjoaja tuottaa palvelun tavallisesti sisäisesti. Heidän 

mukaansa suurin osa nykyisistä 3PL-yrityksistä on perinteisiä palveluntarjoajia, kun taas 

ratkaisumallien tarjoajat ovat vasta muodostumassa.
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Berglund et al. (1999, 63) mainitsevat lisäksi, että palveluntaijoajien on löydettävä asiakkaita, 

joiden vaatimuksiin heidän tarjoamat standardipalvelut ovat riittäviä. Ratkaisumallien tarjoajien 

puolestaan pitäisi löytää asiakkaita, joiden logistiset tarpeet ovat monimutkaisia ja joille logistiikka 

ei ole ydinosaamisaluetta. Berglundin ratkaisumallien tarjoaja vastaa monelta osin ulkoistamisen 

uutta toimintamallia, logistiikkaintegraattoria. Tuotettujen palveluiden näkökulmasta yritykset 

ovatkin monilta osilta samanlaisia, mutta myöhemmin organisatorisessa tarkastelussa mallien 

väliltä voidaan löytää huomattavia eroja.

2.2.2 3PL organisaationäkökulmasta

Anderssonin (1995, 31) mukaan 3PL-yrityksen ja asiakasyrityksen välinen suhde voidaan 

määritellä operatiiviseksi allianssiksi, jolla on yleisesti seuraavat piirteet. Ensinnäkin logistinen 

operatiivinen allianssi käsittää pitkäaikaisen ja intensiivisen päivittäisen yhteistyön asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välillä. Yhteistyötä tukemaan osapuolet ovat kehittäneet kahdenkeskisen 

järjestelmän tai toimintamallin, jonka avulla kuljetukset sekä varasto-ja lisäarvopalvelut tuotetaan. 

Anderssonin mukaan järjestelmä on yhdessä suunniteltu ja toteutettu. Lisäksi se sisältää jaettuja 

resursseja, henkilökuntaa ja infrastruktuuria. Järjestelmä yhdistää eri osapuolten toiminnot ja 

valvoo tilaus-, tuote-, materiaali- ja informaatiovirtoja. Keskeistä tässä määrittelyssä on, että 

yhteistyö perustuu päivittäisille operatiivisille toiminnoille ja että niiden toteuttamista varten on 

rakennettu kahdenkeskinen ohjaus-ja valvontajärjestelmä.

Daughertyn et ai. (1996, 28) mukaan nykyiset 3PL-yritykset eivät suunnittele toimintaansa 

ennakoivasti. 3PL-yritykset keskittyvät heidän mukaansa päivittäisen operatiivisen toiminnan 

hoitamiseen ja lyhyen aikavälin operatiivisten parannusten etsintä on monissa tapauksissa 

korvannut pitkäjännitteisen strategisen suunnittelun. Vaikka lyhyen aikavälin tehokkuus onkin 

välttämätöntä kilpailussa selviytymisen kannalta, ei se takaa menestymistä pitkällä tähtäimellä. 

Tästä syystä ne logistiset palveluyritykset, jotka pystyvät ennakoimaan nykyisten ja potentiaalisten 

asiakkaidensa tarpeet, sekä kehittämään ratkaisut tarpeisiin ovat parhaassa kilpailuasemassa.

Anderssonin (1995, 152) mukaan suurin osa 3PL-yrityksen ja asiakkaan välisestä informaation 

vaihdosta tapahtuu operatiivisella tasolla. Hän huomauttaa kuitenkin, että myös yritysten logistisen 

johdon ja ylimmän johdon välillä on säännöllistä yhteydenpitoa. Suurimmassa osassa 

yhteistyösuhteita 3PL-yritys vastaa operatiivisen tason toimintojen hoitamisesta, kun taas asiakas

yritykset ovat itse keskittyneet strategisen tason toimintojen johtamiseen (Andersson, 1997, 58).
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Andersson toteaa lisäksi, että monissa tapauksissa 3PL-yrityksellä on operatiivista roolia 

merkittävämpi rooli. Erityisesti näin on varastointi- ja tietojäijestelmäpalveluiden kohdalla. 3PL- 

yrityksen ja asiakkaan välistä yhteistyösuhdetta ja työnjakoa voidaan havainnollistaa kuvalla 2-3.

Asiakasyritys SPL-yritys 2PL-yritys

Strategiat

Systeemit
vZy r ^

Operaatiot QO
Kuva 2-3. 3PL-yrityksen ja asiakasyrityksen välinen työnjako

Matriisin mukaisesti 3PL-yritys on keskittynyt lähinnä operatiivisten toimintojen tuottamiseen ja 

kehittämiseen, kun taas strategisen tason asiat on jätetty asiakasyrityksen huolenaiheeksi. 

Vastaavasti yritysten väliset informaatiovirrat keskittyvät operatiivisen toiminnan ympärille. 3PL- 

yrityksen ja asiakasyrityksen operatiivisen tason prosessit ja systeemit on siis integroitu 

keskenään. Valittu toimintatapa ja työnjako edellyttää, että asiakasyritykset säilyttävät omat 

logistiikkaa koordinoivat strategisen tason ohjaus- ja suunnittelutoiminnot. Vertailun vuoksi 

matriisiin on sijoitettu myös perinteiset transaktiopohjaiset ostopalvelut 2PL-yritykseltä.

Operatiivisella tasolla asiakasyrityksen ja 3PL-yrityksen välillä on kiinteä vertikaalinen yhteistyö

suhde. 3PL-yritys voi hyödyntää palveluiden tuottamisessa alihankkijoina myös muita logistiikka- 

ja tietotekniikkayrityksiä. Asiakkaan vaihtoehdot on kuitenkin rajoitettu 3PL-yritykselle 

mieluisimpiin alihankkijoihin. Kanavanäkökulmasta tarkasteltuna 3PL-yritys onkin enemmän 

suljettu kanava kuin avoin kanava. Suljetun kanavan ansiosta 3PL-yritys pystyy sulkemaan suorat 

kilpailijansa asiakkaan valittavissa olevien vaihtoehtojen ulkopuolelle. Asiakas voi luonnollisesti 

vaihtaa pääyhteistyökumppaniaan ja siten kanavaa, mutta tämä vaatii huomattavia ponnistuksia. 

Vaikka yritysten välinen kanava on suljettu, se voi silti hyödyntää molempia osapuolia 

aikaisempiin toimintatapoihin verrattuna alentamalla toimintojen koordinoinnista aiheutuvia

transaktiokustannuksia. Markkinoiden kehittyessä tilanne saattaa kuitenkin muuttua, kuten
i

logistiikkaintegraattorin läheisempi tarkastelu osoittaa.
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2.3 Logistiikkaintegraattori - Fourth Party Logistics

Hyötyjen lisäksi logististen toimintojen ulkoistaminen on aiheuttanut myös huomattavia ongelmia. 

Ulkoistamisen lisääntyessä yritysten yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut, minkä 

seurauksena yritysten ulkoisen verkoston hallinnasta on tullut yhä vaikeampaa. Lisäksi 

perinteisillä logistiikkapalveluyrityksillä ei ole ollut tarvittavia teknologiaratkaisuja koko toimitus

ketjun logistiikkatoimintojen ohjaamiseksi. Osa ulkoistamisella aikaansaaduista toiminnallisista 

kustannussäästöistä onkin menetetty lisääntyneisiin hallinnointikustannuksiin. Fosterin (1999a) 

mukaan logististen toimintojen ulkoistamisella ei olla saavutettu tavoiteltuja parannuksia. 

Asiakaspalvelu ei ole parantunut toivotulla tavalla, varastotasoja ei olla saatu laskemaan eikä 

yritysten tuottavuus ole lisääntynyt. Tähän mennessä hyötyjä on hänen mukaansa saavutettu 

lähinnä vähentyneiden toimintakustannusten muodossa.

Lambertin (1996, 15) mukaan nykyisessä kilpailuympäristössä toimivien organisaatioiden on 

muodostettava aikaisempaa läheisempiä yhteistyösuhteita avaintoimittajien, kumppanien ja 

asiakkaiden kanssa, mikäli ne haluavat säilyttää nykyiset markkina-asemansa. Samalla on 

kuitenkin muistettava, että läheisiä kumppanuussuhteita ei voida kehittää kaikkien yhteistyö- 

yritysten kanssa. Logistiikkapalveluyritykset ovat tämän seurauksena muodostamassa strategisia 

kumppanuussuhteita johtavien konsulttitoimistojen sekä teknologiayritysten kanssa, jotta ne 

pystyisivät yhdessä tarjoamaan asiakkailleen tehokkaita toimitusketjustrategioita, teknologia- 

ratkaisuja sekä operatiivisen johtamisen kykyjä globaalissa mittakaavassa (Bade & Mueller, 1999).

Ratkaisuksi logistiikkapalveluiden ulkoistamisessa havaittuihin ongelmiin Andersen Consulting on 

kehittänyt logistiikkaintegraattori-toimintamallin (Fourth Party Logistics, 4PL), jolla voidaan 

Andersen Consultingin mukaan saavuttaa tehokas toimintojen integrointi ja korkea palvelujen 

laatu sekä vähentää kustannuksia koko toimitusketjun tasolla. Andersen Consulting on määritellyt 

logistiikkaintegraattorin (Fourth Party Logistics Provider) seuraavasti:

Logistiikkaintegraattori on toimitusketjun ohjaaja, joka kokoaa ja hallitsee omia ja 

ulkopuolisten palveluntarjoajien resursseja, kyvykkyyksiä sekä teknologioita tarjotakseen 

asiakkaille kattavia toimitusketjuratkaisuja.

Logistiikkaintegraattori ratkaisee siis teoriassa monet logistiikan ulkoistamiseen liittyvät ongelmat 

koordinoimalla resursseja sekä ohjaamalla ja kehittämällä koko toimitusketjun toimintaa.
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Logistiikkaintegraattori pystyy integroimaan toimitusketjun logistiset toiminnot aikaisempaa 

tehokkaammin, koska se voi valita vapaasti parhaan mahdollisen palveluntarjoajan jokaista 

toimintoa hoitamaan (Foster, 1999a). Lisäksi logistiikkaintegraattori yhdistää konsulttitoimistojen 

perinteisen osaamisalueen, eli toimitusketjustrategioiden muodostamisen, logististen palvelun

tarjoajien operatiiviseen osaamiseen sekä teknologiayritysten järjestelmäosaamiseen ja tarjoaa näin 

asiakasyrityksille yhden ainoan kontaktipisteen, joka hoitaa kaikkien logististen toimintojen 

haltuunoton (Bade & Mueller, 1999). Logistiikkaintegraattorin sijaintia arvoketjussa voidaan 

havainnollistaa asiakaskanavien mallilla (kuva 2-4).

Logistiikka
integraattori

KauppaTuotanto

Kuva 2-4. Logistiikkaintegraattorin sijainti arvoketjussa (mukaillen Vepsäläinen, 1999)

Andersen Consultingin (2000) mukaan logistiikkaintegraattori tuottaa arvoa omistajilleen sekä 

asiakkailleen lisäämällä liiketoiminnan tuottoja, laskemalla operatiivisia kustannuksia ja 

vähentämällä tarvittavan käyttöpääoman sekä toimitusketjuun sitoutuneen pääoman määrää. 

Andersenin Consultingin (2000) mukaan liiketoiminnan tuotot lisääntyvät tehostuneen 

asiakaspalvelun, paremman tuotteiden laadun sekä lisääntyneen tuotteiden saatavuuden avulla. 

Tehokkaiden tietojärjestelmäratkaisujen sekä toiminnan ohjauksen avulla toimitusaikoja 

asiakkaalle voidaan nopeuttaa, samalla kun toimitusvirheiden määrä saadaan alenemaan. 

Logistiikkaintegraattori voi myös tarjota asiakkaille uusia joustavia lisäarvopalveluita. Edelleen 

koko toimitusketjun synkronoinnilla voidaan vähentää operatiivisia kustannuksia, koska osto- ja 

jakelukustannuksissa saadaan aikaan säästöjä mittakaavaetujen avulla. Lisäksi toimitusketjun 

koordinoinnilla varastojen kiertoaikoja voidaan nopeuttaa, jolloin varastotasot laskevat.
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Erikoistumisen johdosta logistiikkaintegraattorilla on myös suuremmat resurssit kehittää 

arvoketjun logistisia prosesseja. Lisäksi yrityksellä on paremmat mahdollisuudet uudistaa 

toimitusketjun rakenteita, koska sillä ei ole rasitteena vanhoja toimintatapoja. Asiakasyritysten ei 

puolestaan tarvitse sitoa pääomiaan oman kuljetuskapasiteetin tai tietojärjestelmien hankintaan. 

Tämän seurauksena pääomaa vapautuu varsinaiseen tuottavaan toimintaan. Logistiikka- 

integraattori mahdollistaakin yksittäisten palvelujen ulkoistamista suuremmat säästöt. Siinä missä 

perinteinen ulkoistaminen on keskittynyt lähinnä toimintakustannusten karsintaan, tarjoaa 

logistiikkaintegraattori asiakkailleen myös strategisia toimitusketjun hallintaan liittyviä 

kyvykkyyksiä. Stonen (1999) mielestä logistiikkaintegraattorit ovat kuitenkin lähinnä informaation 

hallintaan erikoistuneita tietotekniikkayrityksiä, jotka ovat laajentaneet toimintaansa logistiikkaan. 

Hänen mukaansa niiden pääpaino on edelleen tekniikassa eikä logistiikan kokonaisvaltaisessa 

johtamisessa.

2.3.1 4PL palvelunäkökulmasta

Tehokkaiden toimialalähtöisten logistiikkaintegraattoreiden avulla haetaan hyötyjä, joita 

perinteisillä toimintatavoilla ei voida saavuttaa. Kyse ei ole siis pelkästään yksittäisten palvelujen 

ja toimintojen, vaan yrityksen koko logistiikan johtamisen ja kehittämisen antamisesta 

ulkopuolisten hallintaan. Logistiikkaintegraattori luo palveluverkoston, joka yhdistää esimerkiksi 

kuljetus-, varasto- ja tietojärjestelmäpalvelulta sekä tarjoaa asiakkailleen näitä yhdistäviä 

kokonaisratkaisuja. Kun toimiva verkosto on saatu aikaiseksi, voi logistiikkaintegraattori myydä 

samantyyppisiä palveluja muillekin saman toimialan yrityksille, siis myös toistensa kilpailijoille. 
Tällä tavoin saavutetaan volyymin kasvun kautta mittakaavaetuja ja yhdistetään yhteiseen 

verkostoon sekä palvelun tarjoajat että asiakkaat (Vainionpää, 1999).

Kehityksen ensimmäisessä vaiheessa logistiikkaintegraattorit muodostuvat erikoispalveluina 

tiettyjen toimialojen ympärille. Eri toimialat verkostoituvat eri vauhtia ja niihin kohdistuvat 

asiakasvaatimukset vaihtelevat. Asiakasvaatimusten korostuminen edellyttää logistiikka

integraattori lta toimialaosaamista, prosessi- ja tuotetuntemusta, uusia asiakaskohtaisia tieto

järjestelmiä, kehittyneitä tietoliikenneyhteyksiä sekä integroituja systeemejä. Lisäksi logistiikka- 

integraattorin on pystyttävä kehittämään toimialakohtaisia lisäarvopalvelulta sekä integroituja 

palvelukokonaisuuksia (Haapanen & Vepsäläinen, 1999, 209).
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Logistiikkaintegraattorin toiminta edellyttääkin osaamista koko toimialan arvokentästä ja 

teollisuuden sekä kaupan välisen yhteistyöfoorumin kehittämistä (Haapanen & Vepsäläinen, 1999, 

210). Gattoman mukaan (1998) logistiikkaintegraattori soveltuu erityisen hyvin toimialoille, joilla 

on useita pieniä, riippumattomia toimijoita ja joilla on matalat katteet. Näillä toimialoilla mikään 

yritys ei pysty hankkimaan merkittävää kilpailuetua toimitusketjun hallinnalla, koska 

mittakaavaetuja ei voida saavuttaa. Edelleen hänen mukaansa logistiikkaintegraattori soveltuu 

yrityksille, joille logistiikka ei ole ydinosaamisalue ja joilla on useita erillään sijaitsevia 

tulosyksikköjä. Vaikka logistiikkaintegraattori räätälöidäänkin aina tapaus- ja toimialakohtaisesti, 

voidaan toimintatavoissa erottaa Andersen Consultingin mukaan kolme perustoimintamallia:

Synergiamalli (Synergy Plus)

Synergiamallissa logistiikkaintegraattori on 3PL-yrityksen yhteistyökumppani ja tarjoaa sille 

puuttuvia teknologiaratkaisuja sekä strategisia toimitusketjun johtamis- ja kehittämiskyvykkyyksiä 

(Foster, 1999b). Toimintatavassa logistiikkaintegraattori toimii 3PL-yrityksen sisällä ja yritykset 

voivat hyödyntää molempien organisaatioiden kyvykkyydet ja vahvuudet (Andersen Consulting, 

2000). Logistiikkapalveluntarjoajan on oltava kuitenkin varsin suuri, jotta se pystyy tarjoamaan 

asiakkailleen (F; kuva 2-5) kattavan palveluvalikoiman sovitulla toiminta-alueella.

Kokonaispalvelumalli (Solution Integrator)

Kokonaispalvelumallissa logistiikkaintegraattori työskentelee asiakasyrityksen, esimerkiksi 

teollisuusyrityksen palveluksessa ja tarjoaa tälle kattavan toimitusketjun hallintaratkaisun. Samalla 

logistiikkaintegraattori toimii kontaktifoorumina logistisille palveluntarjoajille (Foster, 1999b). 

Toimintamallissa logistiikkaintegraattori siis kokoaa ja hallitsee omia ja ulkopuolisten 

palveluntarjoajien resursseja, kyvykkyyksiä sekä teknologioita ja integroi nämä kyvykkyydet 

asiakasyrityksen käyttöön. Logistiikkaintegraattorin ja asiakasyrityksen välinen yhteistyösuhde on 

erittäin läheinen ja logistiikkaintegraattori on useissa tapauksissa kehitetty asiakasyrityksen 

ulkoistetusta logistiikkaosastosta.

Toimialalntegraattorimalli (Industry Innovator)

Toimialaintegraattorimallissa logistiikkaintegraattori synkronisoi ja johtaa useiden samalla 

toimialalla toimivien yritysten toimitusketjuja. Tämä toimintamalli on rationaalinen toimialoilla, 
joissa tuotteiden fyysisellä siirrolla ei voida saavuttaa merkittävää kilpailuetua. 

Logistiikkaintegraattori on neutraali toimija, joka kohtelee asiakasyrityksiään tasapuolisesti
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sovittujen sääntöjen perusteella. Näin logistiikkaintegraattori voi tuoda lisäarvoa sekä asiakas

yrityksille että loppuasiakkaille, koska yritykset joilla on parhaat tuotteet, hinnat sekä 

markkinointitaidot saavuttavat suurimmat markkinaosuudet (Foster, 1999b). Vaihtoehtoiset 

toimintamallit on havainnollistettu kuvassa 2-5. Andersenin mallit eivät ota kuitenkaan 

valmistajayritysten asiakkaita eivätkä loppuasiakkaita huomioon lainkaan, vaan ne keskittyvät 

ainoastaan valmistajan ja logististen palveluntarjoajien välisen suhteen kuvaamiseen. Tästä syystä 

ne eivät sovellu kokonaisten toimitusketjujen kuvaamiseen.

Synergiamalli Kokonaispalvelu malli Toimialaintegraattorimalli

Kuva 2-5. Logistiikkaintegraattorin toimintamallit (Andersen Consulting, 2000)

Edellä mainittujen toimintamallien lisäksi Cotrill (2000) on ehdottanut neljättä mahdollista 

toimintamallia, jossa logistiikkaintegraattori tarjoaa asiakasyrityksille kattavien logistiikka

palveluiden lisäksi myös useita muita palveluita, kuten esimerkiksi rahoituspalvelulta. Tällöin 
logistiikkaintegraattorista muodostuisi eräänlainen täyden palveluvalikoiman ulkoistamistalo, joka 

hoitaisi asiakkaan puolesta lähes minkä tahansa palvelun hankinnan laajan yhteistyöverkkonsa 

avulla. Logistiikkaintegraattorista kehittyisi siis yleinen palveluintegraattori, joka toimisi joko 

teollisuuden, kaupan tai loppuasiakkaiden palveluksessa.
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2.3.2 4PL organisaationäkökulmasta

Gattoman (1998) mukaan logistiikkaintegraattori eroaa 3PL-yrityksistä kolmessa suhteessa. 

Ensinnäkin logistiikkaintegraattori on erillinen organisaatio, joka perustuu omistaja-asiakkaan ja 

yhden tai useamman kumppanin väliseen yhteisyritykseen tai pitkän aikavälin sopimukseen. 

Integraattorin kumppanit ovat tavallisesti teknologia- ja konsulttiyrityksiä. Toiseksi se toimii 

välittäjänä asiakkaan ja useiden logististen palveluntarjoajien välillä. Logistiikkaintegraattori siis 

integroi ja koordinoi ulkopuolisia resursseja asiakkaan puolesta. Kolmanneksi se johtaa ja kehittää 

ideaalitapauksessa asiakkaan koko toimitusketjua, mihin perinteiset logistiset palveluntarjoajat 

eivät pysty.

Logistiikkaintegraattorin ja asiakasyrityksen välillä on tällöin hallinnollinen yhteistyösuhde. 

Logistiikkaintegraattori toimii välittäjänä ja integroi eri palveluntarjoajien toiminnot yhtenäiseksi 

palvelukokonaisuudeksi. Samalla logistiikkaintegraattori koordinoi, eli ohjaa ja suunnittelee 

toimintoja asiakkaan puolesta. Tällöin asiakasyritys voi luopua omasta logistiikan 

ohjausorganisaatiostaan. Yritysten välistä yhteistyösuhdetta ja työnjakoa havainnollistaa kuva 2-6.

.

Asiakasyritys 4PL-yritys SPL-yritys J 2PL-yritys

Strategiat CO /CO.

Systeemit
___________ ro

Operaatiot COo>
Kuva 2-6. Logistiikkaintegraattorin ja asiakasyrityksen välinen työnjako

Kanavanäkökulmasta tarkasteltuna logistiikkaintegraattori on avoin kanava toisin kuin 3PL-yritys, 

joka on suljettu kanava. Asiakasyritys voi halutessaan valita logistiikkaintegraattorin välityksellä 

minkä tahansa palveluntarjoajan tuottamaan halutut palvelut. Mikäli asiakasyritys hankkisi 

palvelut avoimilta markkinoilta, aiheutuisi siitä huomattavat transaktiokustannukset. Käyttämällä 

logistiikkaintegraattoria välittäjänä, voidaan samat hyödyt saavuttaa ilman merkittäviä 

lisätransaktiokustannuksia, koska logistiikkaintegraattori hankkii ja koordinoi palveluita myös 

muille asiakkaille. Tästä syystä tiukasti integroidut vertikaaliset yhteistyösuhteet ja kahdenkeskiset 

tietojärjestelmäratkaisut 3PL-yritysten kanssa menettänevät houkuttelevuuttaan tulevaisuudessa.
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Vaikka logistiikkaintegraattori onkin erillinen ja itsenäinen organisaatio, voi sen riippumattomuus 

omistajista vaihdella suuresti sen mukaan, kuinka laaja integraattorin omistajapohja on. 

Omistajapohjan laajuuteen vaikuttavat useasti esimerkiksi toimialan rakenne ja perinteet. Eräillä 

toimialoilla jo muutama yritys voi saavuttaa määräävän markkina-aseman, kun taas toiset toimialat 

koostuvat useista suhteellisen pienen markkinaosuuden omaavista yrityksistä. Jollain toimialoilla 

yritykset ovat perinteisesti tehneet yhteistyötä, kun taas toisilla aloilla yhteistoiminta on 

käytännössä mahdotonta. Logistiikkaintegraattorin omistajapohjan sekä asiakassuhteiden 

läheisyyden perusteella logistiikkaintegraattorin organisaatiomallit voidaan jakaa kolmeen 

luokkaan. Vaihtoehtoiset organisaatiomallit ovat valmistajakeskeinen, neutraali ja asiakas

keskeinen organisaatiomalli.

Valmistajakeskeinen organisaatiomalli

Valmistajakeskeisessä organisaatiomallissa logistiikkaintegraattori on läheisessä riippuvuus

suhteessa omistajiensa kanssa. Valmistaj akeskeinen organisaatiomalli on tehokas toimialoilla, joita 

hallitsee muutama suuren markkinaosuuden omaava yritys. Suomen Rehun, Kemira Agron ja 

Soneran muodostama Movere on esimerkki valmistajakeskeisestä logistiikkaintegraattorista. Se 

integroi ja ohjaa omistajiensa sekä ulkopuolisten asiakkaiden tehdaslogistiikkaa, varastoja sekä 

maa- ja merikuljetuksia. Moveren omistajilla on vahva markkina-asema omalla toimialallaan ja 

Moveren ansiosta koko maatalouskaupan logistista tehokkuutta on pystytty parantamaan.

Valmistaj akeskeinen logistiikkaintegraattori on siis yleensä itsenäinen, useista kokonaisuuksista 

muodostettu yhtiö, joka tarjoaa logistiikkapalveluita omistaja-asiakkaille sekä myöhemmin myös 

muille saman toimialan yrityksille. Perustusvaiheessa omistaja-asiakkaat myyvät tyypillisesti omat 

logistiikka- ja hankintatoimintonsa sekä henkilökuntansa logistiikkaintegraattorille, joka laskuttaa 

omistaja-asiakasta näiden toimintojen hoitamisesta. Omistaja-asiakkaiden rooli on tällöin 

kaksijakoinen: ne ovat samanaikaisesti sekä logistiikkaintegraattorin kumppaneita että asiakkaita. 

Toiminnan kannalta onkin välttämätöntä, että logistiikkaintegraattori pystyy yhdistämään 

asiakkaidensa ja kumppaneidensa tavoitteet (Gattoma, 1998).

Neutraali organisaatiomalli

Monilla toimialoilla on tärkeää, että omistaja-asiakkaita on useampia, sillä tällöin mittakaavaedut 

ovat helpommin saavutettavissa. Omistajakunnan kasvaessa logistiikkaintegraattorin riippuvuus 

yksittäisistä omistajista vähenee ja itsenäinen asema vahvistuu. Lisäksi omistajista riippumaton
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asema helpottaa ulkopuolisten pääomasijoittajien ja asiakkaiden hankkimista (Gattoma, 1998). 

Erityisen tärkeää tämä on toimialoilla, jotka koostuvat useista pienen markkinaosuuden omaavista 

yrityksistä. Logistiikkaintegraattorin on oltava aidosti puolueeton, koko toimialan toimintaa 

tehostava yhteistyöfoorumi, jossa millään yrityksellä ei ole määräävää asemaa. Yrityksen 

toimiman on perustuttava toimialan laajuiseen yhteisymmärrykseen ja luottamukseen sekä 

palveluiden läpinäkyvään hinnoitteluun.

Asiakaskeskeinen organisaatiomalli

Kolmas omistajapohjaltaan erottuva organisaatiomalli on asiakaskeskeinen logistiikkaintegraattori. 

Tässä tapauksessa logistiikkaintegraattori on asiakkaiden omistama hankintoja ja logistiikkaa 

integroiva sekä koordinoiva palveluyritys. Integraation on siis kehittynyt versio perinteisestä 

hankintayhteisöstä, joka hankkii asiakkaiden tarvitsemat tuotteet ja palvelut tehokkaasti 

käyttämällä hyväksi markkinavoimaansa. Siinä missä valmistajakeskeinen ja tehokkaiden 

markkinoiden toimintamalli ovat pitkälti toimialasidonnaisia voi asiakaskeskeinen toimintamalli 

olla riippumaton tietyistä toimialoista.

Asiakaskeskeinen logistiikkaintegraattori voi olla sekä kaupan portaan että loppukäyttäjien 

omistuksessa. Mikäli logistiikkaintegraattori on kaupan omistuksessa on se kehittyneempi 

toimintatapa perinteisestä hankintayhteistyöstä. Tällöin yhteistyö ei perustu vapaamuotoiseen 

allianssiin vaan erilliseen palveluyritykseen, jonka osakkaita asiakkaat ovat. Esimerkki kyseisestä 

yrityksestä on S-ryhmän ja Tradekan omistama Inex Partners, joka tuottaa omistajilleen päivi ttäis- 

ja erikoistavaroiden valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluita. Inex hankkii asiakkailleen 

teollisia ja tuoreita elintarvikkeita sekä käyttötarvikkeita, ja huolehtii tuotteiden kuljetuksista 

valtakunnallisen logistiikkaverkostonsa kautta kaikkialle Suomeen. Inexin toimintaa kehitetään 

jatkuvasti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaupan portaan lisäksi logistiikkaintegraattori voi olla myös loppukäyttäjien muodostaman 

virtuaaliyhteisön omistuksessa. Aikaisemmin loppukäyttäjien muodostamien yhteisöjen oli 

vaikeaa saavuttaa tarvittavaa markkinavoimaa, mutta uuden teknologian ja avoimien 

tietoverkkojen avulla yhteisöt voivat kasvaa tehokkaasti toimiviksi välittäjiksi. Hagelin ja Singerin 

(1999) mukaan internetissä toimivat välittäjät muuttavat kaupankäynnin perinteistä dynamiikkaa 

kokoamalla asiakkaidensa transaktioita ja muodostamalla voimakkaita asiakasyhteisöjä. Tämän 

seurauksena asiakkaiden valta kasvaa, jolloin yritysten on huomioitava asiakkaiden tarpeet ja
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vaatimukset aikaisempaa huolellisemmin. Logistiikkaintegraattorin (4PL) eri organisaatiomallit on 

havainnollistettu kuvassa 2-7.

Valmistajakeskeinen Neutraali Asiakaskeskeinen
organisaatiomalli organisaatiomalli organisaatiomalli

Kuva 2-7. Logistiikkaintegraattorin organisaatiomallit

Yllä kuvatuista malleista valmistajakeskeinen ja neutraali organisaatiomalli ovat pitkälti 

toimialasidonnaisia. Logistiikkaintegraattorin omistajat sekä asiakkaat edustavat tiettyä toimialaa, 

jolle logistiikkaintegraattori tuottaa palveluita. Tästä huolimatta integraattorin asiakkaina saattaa 

olla muiden toimialojen edustajia, mutta niiden rooli on täydentävä. Toimialan ulkopuolisten 

yritysten avulla voidaan materiaalivirtoja sekä resurssien kulutusta tasoittaa, jolloin hankittu 

kapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön. Tavallisesti näitä toimintaa täydentäviä yrityksiä ei 

olla valittu asiakaslähtöisesti toisin kuin asiakaskeskeisessä organisaatiomallissa.
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3. Tietotekniikan rooli verkostoitumisessa

Teknologisen kehityksen seurauksena yritysten tietojärjestelmien merkitys on kasvanut. 

Tietotekniikan aikaisempi rooli yrityksen sisäisen tehokkuuden parantajana on muuttunut yhä 

enemmän uusien liiketoimintamallien mahdollistajaksi. Pelkästä organisaation sisäisestä 

kehittämisestä on siirrytty organisaatioiden välisen toiminnan kehittämiseen ja joustavien 

yritysverkostojen muodostamiseen (Venkatraman, 1994). Samanaikaisesti tietotekniikassa on 

siirrytty suurista keskustietokoneista henkilökohtaisiin tietokoneisiin ja paikallisverkkojen asiakas- 

palvelin -sovelluksista avoimissa globaaleissa tietoverkoissa toimiviin sovelluksiin.

Internetin mahdollistaman sähköisen kaupan seurauksena puhutaan jopa informaatio- 

vallankumouksesta ja uudesta taloudesta, jossa vanhat talouden lainalaisuudet eivät päde. 

Teknologiahuuman johdosta myös perinteisen teollisuuden yritykset ovat kasvattaneet 

tietotekniikkainvestointejaan huomattavasti. Suurimmassa osassa tapauksista investointien 

kannattavuutta voidaan arvioida kuitenkin vasta muutamien vuosien kuluttua. Brynjolfssonin ja 

Hittin (1998) mukaan suurimmat hyödyt tietojärjestelmäinvestoinneista saavutetaan, kun ne 

yhdistetään uusien liiketoimintastrategioiden, liiketoimintaprosessien ja organisaatiorakenteiden 

muodostamiseen. Tästä syystä perinteiset vertikaalisesti integroituneet yritykset joutuvat yhä 

useammin kilpailemaan joustavien yritysverkostojen kanssa.

Informaation hallinta on aina ollut keskeistä tehokkaalle logistiikan johtamiselle, mutta uusien 

teknologioiden myötä siitä on tullut kilpailukykyisten logistiikkastrategioiden perusta. 

Tietojärjestelmät muuttavat sisäisiä organisaatiorakenteita, mutta myös organisaatioiden välisiä 

suhteita. Uusien integroitujen järjestelmien avulla yritykset pystyvät yhdistämään sisäisiä 

toimintojaan toimittajien ja asiakkaiden toimintoihin, jolloin yritysten väliset rajapinnat 

hämärtyvät. Järjestelmien integroimiin seurauksena erillisistä yrityksistä koostuneet taijontaketjut 

muuttuvat yhtenäisiksi kysyntäketjuiksi, koska reaaliaikaisen informaation avulla yritysverkostot 

pystyvät toimimaan kysyntäohjautuvasti aikaisemman ennusteisiin perustuvan ohjauksen sijaan 

(Christopher, 1998).

Christopher (1998) kirjoittaa lisäksi internetin avulla toimivista virtuaalisista tarjontaketjuista, 

jotka ovat itsenäisten organisaatioiden vapaaehtoisia liittoutumia. Liittoutuman yritykset 

hyväksyvät yhteiset toimintasäännöt ja tuovat omat vahvuutensa koko tarjontaketjun
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arvonmuodostukseen. Christopherin mukaan virtuaaliketjut mahdollistavat globaalien 

markkinoiden saavuttamisen pienin kustannuksin. Lisäksi ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden 

jakaa tietoa keskenään erittäin kustannustehokkaalla tavalla. Toisaalta asiakkaan näkökulmasta ne 

helpottavat hankintojen tekemistä tarjoamalla kattavia palvelukokonaisuuksia, mikä vähentää 

etsintäaikaa sekä laskee transaktiokustannuksia.

Perustellusti voidaan siis väittää, että logistiikan tietointensiivisyys on kasvanut. Uusi 

tietotekniikka on sekä muutoksia alullepaneva voima että käytännön toteutusten väline. Tässä 

luvussa käsitellään tietojärjestelmien roolia logistiikkapalveluiden verkostoitumisessa ja 

virtuaalisten to imi tusketj uyrity sten muodostumisessa. Aluksi käydään lyhyesti läpi logististen 

tietojärjestelmien ominaispiirteet, jonka jälkeen käsitellään informaatioteknologian, erityisesti 

internetin ja sähköisen kaupan vaikutuksia yritysten välisten verkostojen muodostumiseen ja 

hallintaan. Lisäksi tarkastellaan tietojärjestelmien hankintaa ja erityisesti niiden ulkoistamista sekä 

sovellusvuokrausta. Lopuksi esitetään teoreettinen hankintamalli tietojärjestelmien hankinnalle 

erityyppisissä yrityksissä.

3.1 Logistiset tietojärjestelmät

Logistiset tietojärjestelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: suunnittelu- ja 

toteutusjärjestelmiin. Suunnittelujärjestelmät ovat tyypillisesti päätöksenteon tukijärjestelmiä ja ne 
koostuvat yleensä kysynnänermustamis-, varastonhallinta- ja kuljetussuunnitteluohjelmistoista 

sekä tuotannonsuunnittelun järjestelmistä. Kysyntäennusteiden avulla optimoidaan tarjontaketjun 

varastotasoja sekä analysoidaan valmistus- ja kuljetustarpeita. Toteutusj ärj estelmät tukevat taas 

fyysisen tilaus-toimitusprosessin suorittamista ja koostuvat esimerkiksi asiakaspalvelu-, ohjaus-ja 

valvontatoiminnoista. Toteutusohjelmistojen avulla ohjataan tehtyjen suunnitelmien toteuttamista 

sekä käsitellään yksittäisiä transaktioita.

Yhteistyösuhteiden merkitys tulee kasvamaan yritysten keskittyessä ydinosaamiseensa. 

Kumppanuussuhteiden kehittymisen seurauksena yritykset jakavat informaatiota yhteistyö

kumppaneilleen ja asiakkailleen aikaisempaa avoimemmin. Asiakkaat pystyvät seuraamaan 

esimerkiksi toimittajiensa varastotasoja ja tilauksen sekä lähetyksen etenemistä omilta tieto

koneiltaan. Lisäksi yritysten toiminta-alueiden laajentuessa on tavallista, että yritys suurmittelee 

tuotteen yhdessä, hankkii materiaalit toisessa ja valmistaa lopputuotteen kolmannessa maassa sekä
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myy sen lopulta globaaleilla markkinoilla. Kun logistiset kanavat pitenevät ja monimutkaistuvat 

sisältäen monia eri yrityksiä, tulee tehokkaasta tiedon välityksestä sekä toiminnan koordinoinnista 

koko toimitusketjun kilpailukyvyn avain. Logistiset tietojärjestelmät määrittävätkin pitkälti 

yrityksen kilpailukyvyn. Tietojärjestelmien avulla yritykset pyrkivät optimoimaan palvelu- ja 

kustannustasojaan sekä integroimaan toimittajia ja asiakkaita keskenään (Bardi et ai., 1994).

Logististen tietojärjestelmien avulla asiakkaat pystyvät integroimaan prosessinsa toimittajien 

prosesseihin aikaisempaa tehokkaammin. Lisäarvoa tuottavien kumppanuussuhteiden 

lisääntyminen ja virtuaaliyritysten muodostuminen onkin lisännyt dramaattisesti yritysten välisten 

logististen tietojärjestelmien tarvetta (Benjamin ja Wigand, 1995). Gustinin et al. (1995, 2) 

mukaan logistiset tietojärjestelmät ja tietotekniikka ovat kriittisessä asemassa tiukasti integroitujen 

arvoketjujen muodostamisessa. Heidän mukaansa tietojärjestelmien avulla voidaan sekä saavuttaa 

kustannussäästöjä että erilaistaa palveluita. Tämä edellyttää kuitenkin useiden organisatoristen 

rajapintojen, niin sisäisten kuin ulkoisten ylittämistä. Organisaation sisäiset logistiikkatoiminnot 

pitää yhdistää saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tämän lisäksi logistiikkatoimintojen on pystyttävä 

kommunikoimaan vaivatta organisaation muiden funktionaalisten toimintojen, kuten 

markkinoinnin ja tuotannon kanssa. Lisäksi yrityksen tietojärjestelmien on oltava yhdistetty 

ulkopuolisten arvoketjun jäsenten, toimittajien, asiakkaiden ja kolmannen osapuolen palvelun

tarjoajien järjestelmiin.

Mooney et ai. (1995) ovat ehdottaneet, että tietojärjestelmillä voi olla kolme erillistä, mutta 

toisiaan täydentävää vaikutusta yritysten liiketoimintaprosesseihin. Tietojärjestelmien 

automatisointivaikutukset viittaavat tehokkuushyötyihin, joita saadaan aikaiseksi, kun työvoimaa 

voidaan korvata tietotekniikalla. Logistiikan osalta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi manuaalisen 

kuljetusasiakiijojen käsittelyn korvaamista sähköisillä dokumenteilla. Infonnatiiviset vaikutukset 

viittaavat puolestaan tietojärjestelmien kykyyn kerätä, varastoida ja käsitellä informaatiota, jonka 

seurauksena päätösten laatua voidaan parantaa, työntekijöitä valtaistaa sekä organisaation ulkoista 

tehokkuutta kehittää. Transformatiivisilla vaikutuksilla viitataan taas tietojärjestelmien kykyyn 

edistää ja tukea prosessi-innovaatioita. Uusien toimintatapojen avulla yritykset voivat esimerkiksi 

lisätä responsiivisuuttaan ja lyhentää vasteaikojaan.

Vaikka useat viimeaikaiset artikkelit ovat keskittyneet logististen tietojärjestelmien ulkoisten 

integraatiovaikutusten selvittämiseen, on tietojärjestelmillä suuri merkitys myös pitkälle 

vertikaalisesti integroituneiden yritysten johtamisessa. Christopherin (1998) mukaan logistisia
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tietojärjestelmiä ei pitäisikään käsitellä pelkästään tarjontaketjujen integraation välineenä, koska 

niiden avulla myös yrityksen sisäistä johtamista voidaan helpottaa huomattavasti. Kuva 3-1 

havainnollistaa logististen tietojärjestelmien perustoiminnot.

•varaston hallinta 
•kysynnän ennustaminen 

•strategiasuunnittelu

Suunnittelutoiminnot

•Ulkoinen data 
•sisäinen data

Tietokannat

•oma palvelutaso 
•toimittajien suoritustaso 
•systeemien suoritustaso

Valvontatoiminnot

Asiakaspalvelu-ja 
viestintätoiminnot

•asiakastilaukset
•varastotilanne
•lähetystilanne

•tuotannonsuunnittelu 
•MRP-suunnittelu 

•myynnin suunnittelu 
•jakelun suunnittelu

Ohjaustoiminnot

Kuva 3-1. Logististen tietojärjestelmien toiminnot (Christopher, 1998, 203)

Kuva havainnollistaa logististen tietojärjestelmien moninaisia ulottuvuuksia. Strategiset 

suunnittelu- ja asiakashallintatoiminnot edellyttävät järjestelmältä kehittyneitä analyyttisiä 

ominaisuuksia. Taktisen tason ohjaus- ja operatiivisen tason toteutustoiminnot taas keskittyvät 

lähinnä yksittäisten transaktioiden tehokkaaseen hallintaan. Moninaisista tarpeista ja siitä 

johtuvasta järjestelmien monimutkaisuudesta huolimatta informaation tulisi olla yhdenmukaista ja 

helposti sekä nopeasti saatavilla. Lisäksi monista muista yrityksen osajärjestelmistä poiketen 

logistiikkajärjestelmillä on yrityksen ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia. Tästä syystä logististen 

järjestelmien integrointi sekä yrityksen ylä- että alavirran yhteistyökumppaneiden järjestelmiin on 

tärkeää.

3.2 Internetin ja sähköisen kaupan vaikutus toimitusketjun hallintaan

Talousteorioiden mukaan on olemassa kaksi perusmekanismia, markkinat ja hierarkiat, jotka 

koordinoivat materiaalien ja palveluiden virtoja arvoketjun eri vaiheissa. Markkinaohjauksessa 

markkinavoimat määrittelevät myytävän tuotteen muodon, hinnan, määrät ja jakelutavat.
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Hierarkioissa puolestaan samat dimensiot ovat riippuvaisia yritysjohdon päätöksistä. Täydellisillä 

markkinoilla ostajat voivat verrata eri toimittajia keskenään ja valita tarjonnasta haluamansa tuote

ta! palvelukokonaisuuden. Markkinoilla koordinointikustannukset nousevat kuitenkin korkeiksi, 

koska ostajan on kerättävä ja analysoitava tietoa lukemattomasta joukosta toimittajia. Hierarkiat 

puolestaan rajoittavat ostajan vaihtoehdot ennalta määriteltyyn toimittajaan. Tällöin 

tuotantokustannukset ovat yleensä markkinoita korkeammat, mutta koordinointikustannukset 

toisaalta alhaisemmat (Williamson, 1975).

Informaatiotekniikan kehitys on vähentänyt tiedon prosessoinnin ja välittämisen kustannuksia. 

Lisäksi uusi tietotekniikka mahdollistaa arvoketjujen perättäisten vaiheiden aikaisempaa 

tiukemman integraation ja edelleen elektronisten markkinoiden ja hierarkioiden syntymisen 

(Malone et ai., 1987, 484). Transaktiokustannusteorian mukaisesti tietotekniikan hyväksikäyttö 

parantaa päätöstentekijöiden käytettävissä olevan tiedon laatua ja vähentää siten epävarmuutta. 

Samoin järjestelmien lisääntynyt joustavuus vähentää erityisinvestointien tarvetta, jolloin 

edellytykset ulkoisten palveluiden käytölle paranevat. Yleisemmin ottaen palveluiden 

yleistymisessä on kyse siirtymisestä yhteistyösuhteissa hierarkkisesta käsky- tai tavoiteohjauksesta 

markkinakontrolliin (Mäkelin & Vepsäläinen, 1991, 22).

Matonen et ai. (1987, 488) mukaan tieto- ja viestintäjärjestelmät vaikuttavat elektronisten 

markkinoiden syntymiseen kolmen mekanismin kautta. Nämä mekanismit ovat:

• Sähköinen viestintävaikutus, joka tarkoittaa informaatioteknologian mahdollistamaa 

aikaisempaa nopeampaa, joustavampaa ja edullisempaa tiedonvälitystä.

• Välittäjävaikutus, joka lisää mahdollisten vaihtoehtojen määrää, parantaa vaihtoehtojen laatua 

ja vähentää ostoprosessin kustannuksia. Välittäjä on taho, joka on yhteydessä monien 

potentiaalisten ostajien ja myyjien kanssa siten helpottaen ostoprosessia. Elektronisten 

markkinoiden standardit ja protokollat mahdollistavat, että ostaja voi verrata mahdollisia 

toimittajia nopeasti, mukavasti ja edullisesti.

• Arvoketjun integraatiovaikutus, jonka seurauksena tavaran toimittaja ja hankkija voivat 

tiivistää yhteistyötään. Integraatiovaikutus perustuu informaatiota tuottavien prosessien 

aikaisempaa tiukempaan integrointiin. Tämän seurauksena tiedonsiirto nopeutuu ja virheiden 

määrä vähenee.
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Vaikka edellä mainitut vaikutukset tehostavat sekä markkinoiden että hierarkioiden toimintaa, 

Malone et ai. (1987, 489) esittävät kaksi perustelua, joiden johdosta yhä suurempi osa toiminnoista 

koordinoidaan tulevaisuudessa markkinoilla. Ensinnäkin tietotekniikan laajamittainen käyttö 

laskee koordinoinnin yksikkökustannusta. Toiseksi koordinointikustannusten laskiessa niiden 

merkitys pienenee, jolloin markkinoiden tehokkuus tuotannossa korostuu.

Clemonsin ja Row:n (1992, 9) mukaan informaatiotekniikan mahdollistama transaktioriskien ja 

koordinointi-kustannusten samanaikainen lasku vaikuttavat kuitenkin yritysten kahdenkeskeisten 

tiukasti yhdistettyjen toimintamallien yleistymiseen, koska informaatioteknologian ansiosta 

yhteistyö-kumppanin vaihtaminen on aikaisempaa helpompaa. Clemonsin ja Row:n (1992, 12) 

mukaan informaatioteknologialla on seuraavat vaikutukset, jotka johtavat tiukempien yritysten 

välisten yhteistyömuotojen yleistymiseen:

• Vertikaalinen kvasi-integraatio, joka tarkoittaa toimittajien ja asiakkaiden nykyisten 

yhteistyösuhteiden muuttumista aikaisempaa läheisemmiksi.

• Ulkoistaminen. Korkean transaktioriskin ja kustannusten vuoksi aikaisemmin itse suoritetut 

toiminnot siirretään ulkoisille palveluntarjoajille mittakaavaetujen saavuttamiseksi.

• Kvasi-diversifikaatio. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä yli toimialarajojen hyödyntääkseen 

avainresurssejaan uusilla alueilla sekä hyödyntääkseen avainresurssien mittakaava- ja 

monikyvykkyyden edut.

Clemonsin et ai. (1993, 17) mukaan tietotekniikan alenevat yksikkökustannukset, informaation 

parantunut saatavuus ja prosessointikyky sekä lisääntyvä tiedonsiirron standardoituminen johtavat 

transaktiokustannusten kaikkien osakomponenttien, koordinaatiokustannusten, operatiivisten 

riskien sekä opportunismiriskien pienenemiseen. Tällöin ulkoistamisella voidaan saavuttaa 

mittakaavaetuja, mutta yhteistyösuhteen perustamiseen liittyvät kustannukset johtavat pienempään 

määrään yhteistyökumppaneita.

Toisaalta Malonen et ai. (1989, 167) mukaan elektroniset markkinat tarjoavat yritysten välisiä 

yhteyksiä, aivan kuten yritysten kahdenkeskeiset järjestelmät. Elektroniset markkinat sisältävät 

myös kilpailevia toimittajia, joten asiakasyrityksillä ei ole yhteydet ainoastaan rajattuun joukkoon 

toimittajia, vaan he voivat valita, minkä toimittajan palveluita he haluavat käyttää. Elektronisten 

markkinoiden ansiosta pienet yritykset pystyvät yhdistämään resurssinsa ja kilpailemaan isoja
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yrityksiä vastaan. Elektronisten markkinoiden kehittyminen vähentääkin vertikaalisen integraation 

hyötyjä. Siten erilliset yritykset suorittavat tehtäviä arvoketjun eri vaiheissa ja elektronisten 

yhteyksien ansiosta yritysten väliset transaktiot ovat kustannustehokkaita. Koska elektroniset 

markkinat vähentävät transaktiokustannuksia, kasvaa markkinoiden aktiviteetti kokonaisuu

dessaan. Markkinoiden aktiviteetin kasvaessa elektroniset markkinat helpottavat yrityksiä ja 

asiakkaita löytämään tuotteiden ja palveluiden tehokkaimmat tarjoajat (Malone et ah, 1989, 169).

Yritysten välinen sekä yritysten ja kuluttajien välinen sähköinen kauppa on kasvanut 

eksponentiaalisesti usean vuoden ajan. Vaikka sähköinen kuluttajakauppa onkin saanut 

tiedotusvälineissä runsaasti huomiota, muodostaa yritysten välinen sähköinen kauppa yli 90 

prosenttia sähköisen kaupan kokonaisvolyymistä. Forrester Research on emiustanut, että yritysten 

välinen sähköinen kauppa ylittää 1300 miljardia dollaria vuoteen 2003 mennessä (Reeve, 1999, 3).

The Boston Consulting Group (2000) on puolestaan ennustanut, että yritysten välinen sähköinen 

kauppa on samana vuonna 2800 miljardia dollaria muodostaen 24 prosenttia yritysten välisestä 

kokonaiskaupasta. Edelleen BCG:n mukaan OVT-yhteyksien (organisaatioiden välinen 

tiedonsiirto) välityksellä tehdyt transaktiot muodostivat vuonna 1998 86 prosenttia yritysten 

välisestä sähköisestä kaupasta, mutta vuonna 2003 OVT-yhteyksien välityksellä tehtyjen 

transaktioiden määrä putoaa 27 prosenttiin. Tällöin internetin välityksellä tehdään 73 prosenttia 

yritysten välisen sähköisen kaupan transaktioista, mikä tarkoittaa 2000 miljardia dollaria. Tämä 

viittaa siihen, että Clemonsin ja Row:n (1992) ehdottamat yritysten väliset läheiset elektroniset 

hierarkiat (esimerkiksi OVT-ratkaisut) ovat vain välivaihe kehityksessä kohti Malonen et ai. 

(1989) mukaista elektronisten markkinoiden muodostumista (internet).

Internet voidaan jakaa avoimuuden suhteen kolmeen pääasialliseen kanavaan eli perusintemetiin, 

intranetiin ja extranetiin. Siinä missä perusintemet on avoin kaikille halukkaille, on intranet 

yrityksen sisäinen palomuurein eristetty järjestelmä. Extranet on puolestaan palomuurein suojattu 

valittujen yritysten välinen viestintäverkko. Suurin osa sähköisestä kuluttajakaupasta tapahtuu 

avoimessa perusintemetissä, kun taas yritysten välisen sähköisen kaupan kanavana ovat tavallisesti 

yritysten väliset extranetit. Molemmissa vaihtoehdoissa sähköisen kaupan kasvun on 

mahdollistanut helppokäyttöinen intemetteknologia ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet, jotka 

tarjoavat nopean ja kustannustehokkaan kanavan kaupallisten transaktioiden suorittamiseen.
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Internet ja elektroninen kauppa muuttavat perinteisiä liiketoimintamalleja ja tapoja. Tietotekniikan 

mahdollistamien uusien toimintamallien seurauksena toimitusketjujen tieto- ja fyysiset virrat 

voidaan erottaa toisistaan. Tämän seurauksena markkinoille muodostuu uudenlaisia välittäjiä, 

jotka eivät osallistu itse fyysisten tavaravirtojen käsittelyyn (Lewis & Talalayevsky, 1997). 

Benjaminin ja Wigandin mukaan (1995) internetin avulla käytävällä elektronisella kaupalla on 

kaksi arvoketjujen toimintaa koskevaa vaikutusta. Ensinnäkin arvoketjujen tuotot jakautuvat 

uudella tavalla, jonka seurauksena väliportaiden tuotot vähenevät. Toiseksi suljetuista kanavista, 

joko perinteisistä tai sähköisistä siirrytään elektronisiin markkinoihin. Sarkarin et ai. (1995) 

mukaan elektronisen kaupan vaikutukset eivät ole näin yksinkertaisia. Heidän mukaansa 

elektroninen kauppa mahdollistaa sekä suorien tuottaja-asiakasyhteyksien lisääntymisen ja 

nykyisten kaupan väliportaiden ohittamisen että uusien verkostoihin perustuvien välittäjäyritysten 

muodostamisen. Edelleen heidän mukaansa elektronisten markkinoiden kehittyminen 

ennemminkin lisää kuin vähentää markkinoilla toimivien välittäjien määrää.

Sähköisen kaupan kasvaessa siihen liittyvä häly ja markkinahumu tulee vähenemään, koska siitä 

tulee tavallinen liiketoiminnan muoto. Lisäksi elektronisten markkinoiden kypsyessä 

palveluntarjoajat tulevat yhdistävät voimiaan nykyistä useammin, sillä internet mahdollistaa 

yritysten välisten liittoutumien omistamien virtuaalisten sateenvaijoyritysten muodostamisen. 

Nämä virtuaaliset palveluyritykset hallitsevat kattavia asiakkaan tarvitsemia palvelu

kokonaisuuksia ja tuottavat merkittävää lisäarvoa sekä omistajille että asiakkaille. Kraut et ai. 

(1999,723) ovat määritelleet virtuaaliyrityksen seuraavasti: Ensinnäkin virtuaaliyrityksen 

tuotantoprosessit ylittävät yksittäisen yrityksen organisaatiorajat ja täten eivät ole valvottavissa 

yksittäisellä organisaatiohierarkialla. Toiseksi tuotantoprosessit ovat joustavia ja niihin voi ottaa 

osaa useita yrityksiä eri aikoina. Kolmanneksi tuotantoprosessin osapuolet sijaitsevat usein 

maantieteellisesti hajallaan. Neljänneksi yritysten välinen koordinaatio on vahvasti riippuvainen 

telekommunikaatio- ja tietoverkoista. Lisäksi nykyisen näkemyksen mukaan virtuaaliyritys on 

olemassa ainoastaan suorittaessaan toimintoja.

Lewisin ja Talalayevskyn (1997) mukaan virtuaaliset välittä) äyritykset mahdollistavat 

toimitusketjun hallinnassa tarvittavien yhteyksien ja viestien määrän minimoinnin. Heidän 

mukaansa virtuaali välittäjä vähentää päätöskustannuksia sekä agenttikustannuksia. Lisäksi 

virtuaali välittäjä suojaa jälleenmyyjiä ja asiakkaita valmistajan opportunistiselta käyttäytymiseltä, 

koska sitä voidaan hallita arvoketjun jäsenten muodostaman hallintaelimen avulla. Tämäntyyppiset
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virtuaaliyritykset ovat vasta muodostumassa, mutta erityisesti tietotekniikkayritykset ja kuljetuksia 

yhdistelevät yritykset ovat vahvassa asemassa näitä integraattoriyrityksiä muodostettaessa, koska 

fyysisten ja informaatiovirtojen hallinnointi on koko toiminnan ydin (Reeve, 1999, 15).

Yhteistoiminnallisten toimintamallien läpimurto edellyttää kuitenkin avointa, taloudellista ja 

joustavaa viestintäkanavaa. Siinä missä OVT-sovelluksilla on vain rajatut käyttötarkoitukset 

mahdollistaa internet toimitusketjun prosessien huomattavan tehostamisen. Tekniset innovaatiot, 

kuten XML-kieli ja laajakaistaviestinnän kehitys nopeuttavat kehitystä entisestään (Bauknight, 

2000, 32). Internet tarjoaakin potentiaalisen viestintäkanavan tiukalle toiminnan ohjaamiselle, joka 

on menestyvien toimitusketjujen tunnusmerkki. Kehityksen edetessä internetiin yhdistetyistä 

toimitusketjujen jäsenten järjestelmistä tulee yhtenäinen foorumi, jossa toimitusketjujen johtamista 

ja synkronointia hoidetaan. Internet ja sähköinen kauppa kannustaakin yrityksiä kehittämään 

toimialojen yhteisiä standardeja, prosesseja ja verkostoja. Läpinäkyvien toimitusketjujen ansiosta 

pystytään lisäksi tunnistamaan todellinen arvon muodostuminen, jonka avulla koko ketjun 

tehokkuutta voidaan parantaa.

Bauknightin (2000, 30) mukaan nykyisten toimitusketjujen koordinaation puute tulee ohjaamaan 

toimitusketjujen kehitystä seuraavan viiden vuoden kuluessa. Yritysten välisen koordinaation tarve 

lisää intemet-sovellusten hyväksikäyttöä merkittävästi. Vaikka suurin osa internetiin ja sähköiseen 

kauppaan liittyvistä odotuksista on vielä toteutumatta, on monilla tahoilla ryhdytty toimenpiteisiin 

konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi. Microsoft on esimerkiksi perustanut yhteistyöelimen, 

joka pyrkii yhdistämään ohjelmistotaloja, laitteistotoimittajia ja toimitusketjuyrityksiä globaalin 

integroituneen arkkitehtuurin luomiseksi. Yhteisen arkkitehtuurin avulla kriittisten tietojen vaihtoa 

toimitusketjuissa pyritään helpottamaan riippumatta siitä, minkä tyyppisiä yritysten omat 

tietojärjestelmät ovat.

Sähköinen kauppa tulee vääjäämättömästi muuttamaan kuljetuspalveluiden roolia, prosesseja ja 

rakenteita. Kuljetuspalveluyrityksille jääkin kyseisessä tilanteessa kaksi strategista vaihtoehtoa: 

joko valmistautua vahvasti standardisoituvaan liiketoimintaan, missä korkea palvelutaso ja alhaiset 

kustannukset määrittelevät menestyksen, tai pyrkiä avainasemaan toimitusketjuja hallitsevien 

virtuaaliyritysten muodostamisessa käyttämällä hyväksi operatiivista osaamista ja tietoa 

markkinoista ja asiakkaista (Reeve, 1999, 17).
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3.3 Tietojärjestelmien ulkoistaminen

Tietojärjestelmien merkitys yritysten kilpailukyvyn kannalta on kasvanut ennennäkemätöntä 

vauhtia. Samanaikaisesti yritykset kuitenkin uiko i stavat tietojäijestelmätoimintojaan aikaisempaa 

useammin. Ulkoistamisessa yritys antaa jonkin toimintonsa ulkopuolisen palveluntarjoajan 

hoidettavaksi ja tämän seurauksena yritysten välille muodostuu läheinen yhteistyösuhde. Loh ja 

Venkatraman (1992) ovat määritelleet tietojärjestelmien ulkoistamisen seuraavasti:

Tietojärjestelmien ulkoistamisessa ulkopuolinen palveluntarjoaja panostaa maksua 

vastaan huomattavan määrän fyysisiä ja / tai työvoimaresursseja käyttäjäorganisaation 

tietojärjestelmäinfrastruktuurin tai sen osan tuottamiseen.

Tietojärjestelmien ulkoistamispäätös voi riippua useista eri tasoisista tekijöistä. Talouden tasolla 

trendien ja syklien temporaalivaikutukset voivat motivoida yrityksiä rationalisoimaan 

tietojärjestelmäinfrastruktuurin hallintaa ulkoistamisen avulla. Toimialan tasolla kilpailupaineet 

saattavat houkutella yrityksiä perustamaan kumppanuussuhteita tietoj äij estelmätoimittaj ien 

kanssa. Yrityksen tasolla taas kilpailuedun etsintä saattaa toimia kriittisenä sysäyksenä 

tietojärjestelmien ulkoistamiseen (Loh & Venkatram, 1992).

Pohjimmiltaan päätös ulkoistamisesta on tavallinen ostaa vai tehdä itse - päätös. Yrityksen on 

arvioitava, kannattaako jokin toiminto tehdä itse vai ostaa palveluna ulkopuoliselta 

palveluntarjoajalta. Perinteisesti ulkoistamisen syynä on ollut mittakaavaetujen saavuttaminen, 

joita yrityksen sisäinen tietoj ärjestelmäyksikkö ei voi saavuttaa. Nykyisessä tilanteessa 

ulkoistamisen syynä on kuitenkin yhä useammin yrityksen oman tietojärjestelmäosaamisen 

riittämättömyys. DiRomualdo ja Gurbaxani (1998,69) ovat jakaneet ulkoistamisen syyt kolmeen 

luokkaan. Heidän mukaansa ulkoistamisella pyritään joko tehostamaan yrityksen sisäisiä 

tietoj ärj estelmätoimintoj aja saavuttamaan kustannussäästöjä, kehittämään yrityksen liiketoimintaa 

tai kaupallistamaan yrityksen tietojärjestelmäosaamista.

Samalla kun yritykset hyödyntävät tietojärjestelmiä liiketoiminnassaan aikaisempaa enemmän, 

ovat tietojärjestelmien kehittämis-ja ylläpitokustannukset kasvaneet räjähdysmäisesti. Siksi onkin 

ymmärrettävää, että yhä useammat yritykset ovat ulkoistaneet tietoj ärj estelmätoimintoj aan 

ulkopuolisille palveluntarjoajille. Ennusteiden mukaan tietojärjestelmien ulkoistamisen globaalit 

markkinat ovat kooltaan 137 miljardia dollaria vuonna 2001 (DiRomualdo & Gurbaxani, 1998).
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Kehityskustannusten kasvun ja ulkoistamisen välistä syy-seuraussuhdetta vahvistavat havainnot, 

joiden mukaan suurin syy ulkoistamiseen on nimenomaan kustannusten karsiminen. Vasta sen 

jälkeen tulevat mahdollisuus uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja keskittyminen 

ydinosaamiseen (Altinkemer et ai., 1994). Antonucci et ai. (1998) ovat tarkastelleet 

tietojärjestelmien ulkoistamisen hyötyjä ja riskejä seuraavasti:

Taulukko 3-1. Tietojärjestelmien ulkoistamisen hyödyt ja riskit
Ulkoistamisen hyödyt Ulkoistamisen riskit

Uusien teknologioiden hyödyntäminen 
Toiminnan laadun paraneminen 

Kustannussäästöt
Lisääntyvä joustavuus

Epäonnistuminen vaarantaa tulevaisuuden 
Tekniikan nopea kehitys 

Toimittajan vaihto vaikeaa
Kontrollin menettäminen

3.3.1 Valikoiva ulkoistaminen

Perinteisessä ulkoistamisessa ulkopuoliset tietojäijestelmätoimittajat ottavat yrityksen kaikki 

tietojärjestelmätoiminnot haltuunsa. Usein tämän tyyppiset ratkaisut sisältävät sekä henkilöstön 

että laitteiden siirtymisen palveluntarjoajan omistukseen. Täydellinen ulkoistaminen sisältää 

kuitenkin useita ongelmia, sillä yksikään jäij estelmätoimittaj a ei pysty tarjoamaan asiakkailleen 

joka suhteessa parasta ratkaisua. Yksi yleisimmin mainituista ulkoistamisen hyödyistä on 

joustavuuden lisääntyminen niin tekniikan kuin liiketoimintaympäristönkin suhteen. Kuitenkin 

perinteiset ulkoistamissopimukset perustuvat pitkän aikavälin sitoutumiseen kiinteän palveluun. 

Näin ne joustavuuden lisäämisen sijasta vaikuttavat lähinnä joustavuutta vähentävästi (Shepherd, 

1999).

Viime aikoina tietotekniikassa on yleistynyt järjestelmien modulaarisuuden mahdollistama 

valikoiva ulkoistaminen, jonka seurauksena yritykset voivat hankkia joustavasti toimivampia 

j ärj estelmäratkaisuj a. Massaräätälöinnin avulla valmiista, standardoiduista ohjelmisto- 

komponenteista voidaan koota asiakaskohtaisia j ärj estelmäratkaisuj a. Näin yritysten vaihtoehdot 

lisääntyvät huomattavasti. Yritykset voivat valikoivan ulkoistamisen avulla täydentää sisäisen 

henkilöstön osaamista ja omia resurssejaan ulkoisen palveluntarjoajien taidoilla ja resursseilla. 

Valikoivan ulkoistamisen seurauksena yrityksen kokonaisjärjestelmät koostuvat omien 

järjestelmien ja ulkopuolisten toimittajien järjestelmien yhdistelmästä. Osittainen ulkoistaminen 

merkitsee yrityksille lisäksi kustannussäästöjä, koska palvelupaketit voidaan osittamisen
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seurauksena kilpailuttaa eri toimittajien kesken (Gerston, 1997). Alla olevassa taulukossa on 

vertailtu perinteisen ja valikoivan ulkoistamisen eroja.

Taulukko 3-2. Perinteisen ja valikoivan ulkoistamisen tunnuspiirteet
Perinteinen ulkoistaminen Valikoiva ulkoistaminen

: ■

Pitkän aikavälin sopimus
Kaikki tai ei mitään mittakaava 

Toimittajalähtöisyys
Sisäisen kontrollin menetys

Korkeat riskit

Lyhyen tai keskipitkän aikavälin sopimus 
Skaalautuva mittakaava 

Asiakaslähtöisyys
Kontrolli yrityksen omissa käsissä 

Matalat riskit

Gerstonin (1997) mukaan valikoivalla ulkoistamisella on merkittävästi erilainen vaikutus 

organisaatioon kuin perinteisellä ulkoistamisella. Valikoivassa ulkoistamisessa sopimukset ovat 

yleensä edullisempia ja lyhytkestoisempia. Sopimusten kesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta 

muutamiin vuosiin ja ne kattavat sovitun joukon palveluita, laitteita tai liiketoimintayksiköitä. 

Valikoivan ulkoistamisen avulla asiakasyritykset pystyvät keskittämään omat resurssinsa 

liiketoiminnan kannalta kriittisten tietojäijestelmätoimintojen kehittämiseen ja ylläpitoon.

3.3.2 Sovellusvuokraus

Sovellusvuokrauksessa yritys vuokraa tarvitsemansa laitteet ja sovellukset ulkopuoliselta 

palveluntarjoajalta (Application Service Provider, ASP), joka vastaa laitteiden ja sovellusten 

toiminnasta. Sovellukset ja asiakkaan tiedostot sijaitsevat tavallisesti palveluntarjoajan 

palvelimilla, joita käytetään selaimien avulla intemet-verkon kautta. Sovellusvuokrauksessa 

asiakas ei osta itselleen ohjelmistojen lisenssejä ja päivityksiä, vaan maksaa niistä käytön mukaan. 

Yritykset vuokraavat käyttöönsä vain tarvitsemansa sovelluspalvelut ja voivat tarpeen vaatiessa 

kasvattaa nopeasti niiden käyttöä. Ylläpito, päivitykset ja käytön varmuus jäävät sovellusten 

vuokraajan huoleksi.

Sovellusvuokraus on siis uusi vaihtoehto tietotekniikkapalveluiden hankintaan. Perinteisessä 
ulkoistamisessa yritysten tietojärjestelmäinfrastruktuurin ja tietoliikenneyhteydet on toimittanut 

kokonaisvaltaisesti sama palveluntarjoaja. Uuden teknologian, avoimien tietoverkkojen, 

yhtenäisten protokollien, nopeutuneen tiedonsiirron ja kehittyneiden tietoturvateknologioiden 

myötä vanhat toimintatavat ovat kuitenkin muuttumassa, koska tietojenkäsittelykapasiteetin
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jakaminen on mahdollista kustannustehokkaasti. Sovellusvuokrauksessa tarjottavia palveluita ei 

tavallisesti räätälöidä asiakaskohtaisesti vaan toimialakohtaisesti.

On ennustettu, että alkuvaiheessa sovelluspalveluiden suurimpia käyttäjiä ovat nopeasti kasvavat 

pienet ja keskikokoiset yritykset. Sovellusvuokrauksen avulla ne pystyvät vuokraamaan 

käyttöönsä sovelluksia, jotka aikaisemmin olivat vain suurempien yritysten käytössä. Yrityksen ei 

tarvitse tehdä suuria investointeja omiin laitteisiin eikä ohjelmiin, sen ei tarvitse rekrytoida 

vaikeasti saatavilla olevia tietotekniikan osaajia eikä sen tarvitse huolehtia teknisten ongelmien 

ratkaisemisesta. Toisaalta sovellusvuokraus avaa uusia mahdollisuuksia pienille ohjelmistotaloille, 

jotka voivat saada sovellusvuokrauksesta uuden jakelukanavan tuotteillensa.

Tällä hetkellä sovellusvuokraus on nopeimmin kasvava tietotekniikka-alan palvelumuoto, jonka on 

arvioitu muutamassa vuodessa kattavan noin viidenneksen kaikesta sovellusliiketoiminnasta. 

Markkinatutkimusyhtiö International Data Corporationin arvion mukaan Euroopan 

sovelluspalveluiden markkinat ovat neljän vuoden kuluttua noin 7,8 miljardia dollaria eli runsaat 

50 miljardia suomen markkaa (Kauppalehti, 16.5.2000). Alan kasvuvauhti olisi saman arvion 

mukaan sata prosenttia vuodessa. Kuitenkin saman arvion mukaan ASP:n osuus koko 

ulkoistamismarkkinoista on kolmen vuoden kuluttua vain neljä prosenttia. Tällä hetkellä 

Yhdysvalloissa sovelluspalveluita käyttää noin kymmenen tuhatta yritystä (Kauppalehti Extra, 

3.5.2000). Suomessa sovellusvuokrauksen liikevaihto oli viime vuonna vain alle kymmenen 

miljoonaa markkaa (Kauppalehti Extra, 3.5.2000).

3.4 Tietojärjestelmien hankintamallit

Yritys voi siis hankkia tarvitsemansa tietojäijestelmäpalvelut useilla eri tavoilla (kuva 3-2). Se voi 

kehittää tarvitsemansa palvelut joko sisäisesti tai hankkia ne erityyppisiltä ulkopuolisilta 

toimittajilta joko kokonaan tai osittain. Ostamisen rinnalle on viime vuosina kehittynyt 

tietojärjestelmien vuokraus. Hankintaprosessin ensimmäinen vaihe on yrityksen sisäisen 

tietojärjestelmäosaston kyvykkyyksien ja resurssien arviointi. Arvioinnin avulla yrityksen johto 

pystyy määrittelemään, mitkä toiminnot tulisi suorittaa yrityksen oman tietojäijestelmäosaston 

toimesta ja mitkä toiminnot tulisi ulkoistaa.
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Tietojärjestelmien hankinta

Oma tieto- 
jgrjestelmäosasto

Ostaminen Vuokraaminen uottaminen itse)

Kokonais-
Ikoistaminei

Kuva 3-2. Tietojärjestelmien eri hankintatavat

Gerstonin (1997) mukaan arvioinnissa on kaksi tärkeää kriteeriä: toiminnon strateginen merkitys 

yrityksen kilpailukyvyn kannalta ja sisäisen tietojärjestelmäosaston tehokkuus toiminnon 

suorittamisessa. Toiminnot, jotka eivät ole strategisia yrityksen ydinliiketoiminnan kannalta ja 

joita yrityksen oma tietojäijestelmäosasto ei pysty tuottamaan kustannustehokkaasti tulisi ulkoistaa 

ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Toisaalta toiminnot, jotka tuottavat merkittävää kilpailuetua ja 

jotka yrityksen tietojärjestelmäosasto pystyy tuottamaan kustannustehokkaasti tulisi tehdä itse 

jatkossakin. Kahden muun vaihtoehdon suhteen suhteen joudutaan sen sijaan tekemään aina 

kompromisseja.

Toiminnon strateginen merkitys saattaa olla suuri, mutta siitä huolimatta sisäinen tuottaminen voi 

olla tehotonta. Tässä tapauksessa vaihtoehtoina onkin joko vahvistaa yrityksen sisäisiä resursseja, 

mikä on usein erittäin kallista, tai ulkoistaa toiminto, minkä seurauksena yritys tulee riippuvaiseksi 

valitusta yhteistyökumppanista. Neljännessä tapauksessa toiminnon merkitys yrityksen 

kilpailukyvyn kannalta ei ole kriittinen, mutta sisäinen tietojärjestelmäosasto pystyy tuottamaan 

sen kustannustehokkaasti. Yrityksen tuleekin tässä tapauksessa arvioida, voidaanko toiminnon 

ulkoistamisesta saatavilla säästöillä saada aikaan todellista lisäarvoa tuottavaa kilpailuetua siinä 

määrin, että hyödyt ylittävät lisäkustannusten määrän.

Tehokasta palvelujen hankintaa voidaan kuvata myös Vepsäläisen palvelustrategiamatriisin avulla. 

Malli perustuu transaktiokustannusteoriaan ja sen avulla yrityksen toiminnot voidaan analysoida ja 

luokitella palvelutyypin sekä palvelukanavan perusteella. Palvelun tyyppi kuvaa, kuinka 

monimutkainen tai räätälöity palvelu on. Eri palvelut on luokiteltu kolmeen luokkaan: 

räätälöidyksi, standardiksi ja rutiinipalveluksi. Palvelukanavat on myös jaettu kolmeen luokkaan



41

sen mukaan, kuinka läheinen asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen suhde on. Mallin 

palvelukanavat ovat asiantuntijakanava, kenttäorganisaatio ja itsepalvelukanava. Mäkelinin ja 

Vepsäläisen (1991) mukaan geneeriset palvelustrategiat ovat:

• Keskitetyt erikoispalvelut, jotka ovat asiantuntijan suorittamia räätälöityjä palveluita.

• Joustavat yleispalvelut, jotka ovat kenttäorganisaation tuottamia standardipalveluita.

• Yksinkertaisetpikapalvelut, jotka ovat itsepalvelukanavien avulla tuotettavia rutiinipalveluita.

Saarinen et ai. (1995,23) ovat kehittäneet palvelustrategiamallia edelleen, jotta se kuvaisi 

paremmin tietojärjestelmien hankintaa. Mallissa tietojäijestelmätoimiimot on luokiteltu seuraavasti

• Tilannekohtaiset toiminnot, kuten liiketoiminnan kannalta kriittisten ohjelmistojen kehitys.

• Asiakaskohtaiset toiminnot, kuten toimialan yhteisten järjestelmien kehittäminen.

• Standardit rutiinitoiminnot, tyypillisesti ATK-käyttötuotanto tai tietoliikenneverkon ylläpito.

Erityyppiset tietojärjestelmätoimintojen tarjoajat on puolestaan luokiteltu seuraavasti:

• Sisäinen palveluyksikkö, jonka työntekijät ovat yrityksen omia työntekijöitä

• Ulkoinen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii lyhytaikaisissa tai keskipitkissä projekteissa

• Yleinen järjestelmäintegraattori, joka tarjoaa jatkuvaa tuki- ja operointipalveluita pitkäaikaisen 

sopimuksen perusteella

TIETO JÄRJESTELMÄTOIMINTO

PALVELUN
TARJOAJA

Tilanne- Asiakas- Standardi
kohtainen kohtainen rutiini

Sisäinen
palvelu
yksikkö

Ulkoinen
asiantuntija
organisaatio

Yleinen
järjestelmä
integraattori

Kuva 3-3. Tietojärjestelmien tehokas hankintamalli
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Eri palveluntarjoajien ja tietojärjestelmätoimintojen muodostamia tehokkaita hankintastrategioita 

voidaan tarkastella edellä esitetyn matriisin avulla (kuva 3-3). Tehokkaat hankintastrategiat 

sijaitsevat mallin diagonaalilla. Diagonaalin ulkopuoliset kulmat ovat tehottomia liian suurten 

kustannuksien tai riskien vuoksi. Tehokkaat vaihtoehdot ovat siten:

1. Sisäinen hankinta - tilannekohtaiset toiminnot tulisi hankkia sisäiseltä palveluyksiköltä

2. Projektityyppinen hankinta - asiakaskohtaiset toiminnot tulisi hankkia ulkopuoliselta 

asiantuntijaorganisaatiolta

3. Jatkuva ulkoistaminen - standardit rutiinitoiminnot tulisi hankkia ulkopuoliselta 

järjestelmäintegraattorilta jatkuvan sopimuksen perusteella

Matriisin ehdottamien hankintaperiaatteiden mukaan sisäisiä tietojäijestelmäresursseja ei kannata 

käyttää yksinkertaisiin rutiinitoimintoihin, kuten ATK-käyttötuotantoon, koska yritys ei voi 

saavuttaa mittakaavaetuja niiden tuotannossa. Toisaalta liiketoiminnan kannalta kriittisten 

tietojärjestelmien kehittämisen luovuttaminen ulkoisen järjestelmäintegraattorin haltuun sisältää 

erittäin suuria riskejä (Saarinen et ai., 1995, 24). Mallin mukaan tietojärjestelmien kokonais- 

ulkoistaminen ei siis ole koskaan rationaalinen vaihtoehto, koska mikään järjestelmätoimittaja ei 

voi toimittaa kaikkia tarvittavia toimintoja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Sen sijaan 

valikoivan ulkoistamisen avulla yritykset voivat saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä 

keskittää omat resurssinsa varsinaiseen lisäarvoa tuottavaan toimintaan.
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4. Logistiikkapalveluiden eriytymistä kuvaava malli

Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä osiossa käytiin läpi ulkoistettu]en logistiikkapalveluiden 

kehittymistä. Erityisesti tarkasteltiin yksittäisten operatiivisten toimintojen ulkoistamista 3PL- 

yritykselle sekä logistiikan hallinnon ulkoistamista logistiikkaintegraattorille. Varsinkin 

logistiikkaintegraattori on käsitteenä, toimintamallina ja tutkimuskohteena sen verran uusi, että 

aihetta käsitteleviä julkaisuja on vielä niukasti. Toisaalta tarkastelukohde on erittäin laaja ja 

monimuotoinen, mistä johtuen vertailukelpoisten määrittelyjen ja luokittelujen muodostaminen on 

edellyttänyt useiden yksinkertaistettujen oletusten ja johtopäätösten tekoa.

Kirjallisuuskatsauksen toisessa osassa tarkasteltiin puolestaan tietotekniikan roolia ulkoistettujen 

logistiikkapalveluiden yleistymisessä sekä laajemmin yritysten välisten verkostojen muodostu

misessa. Edelleen osiossa käsiteltiin tietojärjestelmien hankintaa ja erityisesti niiden ulkoistamista. 

Tässä luvussa kootaan 3PL-yrityksen ja logistiikkaintegraattorin välisistä yhtäläisyyksistä ja 

eroavaisuuksista tehdyt havainnot sekä päätelmät. Lisäksi luvussa tarkastellaan 3PL-yrityksen ja 

logistiikkaintegraattorin tieto] ärjestelmätarpeita sekä esitetään teoreettisesti tehokas tieto

järjestelmien hankintamalli kummallekin yritykselle.

4.1 Palveluiden eriytyminen

Logistiikkapalveluiden ulkoistamisessa (3PL) erikoistunut palveluntarjoaja suorittaa yhtä tai 

useampaa asiakasyrityksen operatiivista logistiikkatoimintoa. Lisäksi palveluntaijoaja saattaa 

vastata osatoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Toimintatapaa on perinteisesti käytetty 

yksinkertaisten rutiinipalveluiden, kuten kuljetusten ja varastopalveluiden tuottamiseen. Viime 

vuosina erilaisten lisäarvopalvelujen kysyntä on kuitenkin kasvanut ja monet logistiikkapalvelu- 

yritykset ovat laajentaneet palveluvalikoimaansa. Yleensä yksi 3PL-yritys ei pysty kuitenkaan 

tuottamaan kaikkia asiakkaan tarvitsemia palveluita, vaan asiakkaan on turvauduttava usean 

yrityksen palveluihin.

Logistiikkaintegraattori sen sijaan ottaa tavallisesti kokonaisvastuun asiakasyrityksen 

logistiikkatoimintojen johtamisesta ja toteuttamisesta. Se tarjoaa asiakasyrityksille kattavia 

kokonaispalveluita, jotka se tuottaa joustavan alihankkijaverkoston avulla. Siinä missä 3PL- 

yritykset ovat keskittyneet pitkälti peruspalveluiden kustannustehokkaaseen tuottamiseen oman 

tuotantokoneiston avulla, kokoaa logistiikkaintegraattori alihankkijoidensa tuottamia
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palvelukokonaisuuksia tehokkaan informaationhallinnan avulla. Logistiikkaintegraattori yhdistää 

asiakasyrityksen tarvitsemat resurssit sekä koordinoi toimintaa asiakasyrityksen puolesta.

Toimintamalleja voidaan tarkastella lisäksi palvelun tarvitsijoiden ja tuotettujen palvelujen välisen 

synergian perusteella. Vaikka 3PL-yritykset yhdistelevät ja koordinoivat useiden asiakasyritysten 

logistisia virtoja, ei asiakkaiden välillä ole useinkaan merkittävää synergiaa, koska tuotetut palve

lut ovat suhteellisen yksinkertaisia. 3PL-yritys tuottaa yksinkertaisia palveluita useille asiakkaille, 

jolloin toiminnassa voidaan saavuttaa mittakaavaetuja. 3PL-yrityksen toiminta perustuukin pitkälti 

palvelujen väliseen synergiaan ja mittakaavaetujen saavuttamiseen.

Logistiikkaintegraattorit pystyvät sen sijaan tarjoamaan huomattavia asiakkaiden välisiä synergia- 

hyötyjä, koska yrityksen taijoamat palvelut on tavallisesti räätälöity tietyn toimialan tai asiakas

ryhmän ympärille. Tällöin logistiikkaintegraattori mahdollistaa palvelujen välisen synergian 
lisäksi myös palveluiden tarvitsijoiden väliset synergiahyödyt. Mittakaavaetujen lisäksi joustavaa 

verkostoa hallinnoiva logistiikkaintegraattori saavuttaa tuotannollisen monikyvykkyyden edut 

perinteistä 3PL-yritystä helpommin.

4.2 Palvelukanavat ja yhteistyön koordinointi

3PL-yritystä ja logistiikkaintegraattoria voidaan tarkastella organisatorisesta näkökulmasta 

esimerkiksi Williamsonin transaktiokustannusteorian avulla, joka käsittelee tuotteiden tai 

palveluiden tehokasta hankintaa. Williamsonin (1991) mukaan tuotteet ja palvelut voidaan hankkia 

jo edellisessä kappaleessa mainittujen geneeristen organisaatiomuotojen, markkinoiden ja 

hierarkioiden lisäksi myös hybridiorganisaatioiden välityksellä. Näin siis arvoketjun peräkkäiset 

vaiheet voidaan koordinoida joko hierarkioiden, markkinoiden tai niiden välimuodon, eli yritysten 

välisten yhteystyömuotojen kautta. Edelleen yritysten välisillä vaihdantaprosessilla, transaktioilla 

on hänen mukaansa (1985) kolme ulottuvuutta; epävarmuus, toistuvuus ja ominaispiirteet, jotka 
yhdessä määräävät kulloinkin tehokkaan hankintatavan. Esimerkiksi varmuuden vallitessa kaikki 

hankinnat tehdään markkinoilta yksittäisten transaktioiden avulla. Vastaavasti epävarmuuden 

vallitessa turvaudutaan monimutkaisempiin jäijestelyihin tai ääritapauksessa tarvittavat tuotteet ja 

palvelut tehdään itse.

Clemens ja Row (1992, 10) ovat soveltaneet transaktiokustannusteoriaa yritysten välisten 

yhteistyömuotojen ymmärtämiseksi. Heidän mukaansa yritysten välisellä yhteistyöllä, eli
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toimintojen eksplisiittisellä koordinoinnilla, pyritään lisäämään resurssien hyväksikäyttöä ja 

tuottamaan lisäarvoa. Kasvava eksplisiittinen koordinaatio voi heidän mukaansa luoda transaktio- 

riskejä altistamalla yhteistyökumppanit toisen osapuolen opportunistiselle käyttäytymiselle. Tästä 

syystä transaktion skit rajoittavatkin saavutettavissa olevan koordinaation tasoa ja vaikuttavat 

yritysten välisten yhteistyösuhteiden muotoihin. Clemensin ja Row:n mukaan tietotekniikka voi 

kuitenkin vähentää samanaikaisesti sekä koordinaatiokustannuksia että transaktiokustannuksia. 

Tämän seurauksena uudenlaiset yhteistyömuodot tulevat mahdollisiksi.

3PL-yrityksen ja asiakasyrityksen välinen yhteistyösuhde on tavallisesti operatiivinen allianssi, 

joka on keskittynyt päivittäisten logistiikkatoimintojen hoitamiseen. Yhteistyötä tukemaan 

osapuolet ovat kehittäneet kahdenkeskisen järjestelmän tai toimintamallin, joka sisältää jaettuja 

resursseja, henkilökuntaa ja infrastruktuuria. 3PL-yrityksen ja asiakasyrityksen operatiiviset 

toiminnot ja systeemit on siis yhdistetty keskenään ja operatiivisella tasolla yritysten välillä on 

kiinteä yhteistyösuhde. Logistiikkaintegraattori toimii taas välittäjänä asiakkaan ja useiden 

logististen palveluntarjoajien välillä integroimalla ja koordinoimalla ulkopuolisia resursseja 

asiakkaan puolesta. Logistiikkaintegraattorin ja asiakasyrityksen välillä on hallinnollinen 

yhteistyösuhde, jonka seurauksena asiakasyritys voi luopua omasta logistiikan ohjaus- 

organisaatiostaan. Logistiikkaintegraattorin ja asiakasyrityksen välillä ei ole operatiivisten 

toimintojen suorittamista rajoittavia erityisinvestointeja, kuten räätälöityjä kahdenkeskisiä 

järjestelmiä. Sen sijaan joustavilla järjestelmillä on luotu edellytykset ulkoisten markkinoilla 

tarjottavien palveluiden tehokkaalle käytölle.

Tämän määritelmän mukaisesti logistiikkaintegraattori voi välittää asiakkailleen minkälaisia 

palveluita tahansa, ei ainoastaan monimutkaisia asiakaskohtaisia kokonaispalvelulta, kuten 

monissa kirjoituksissa korostetaan. Transaktiokustannusteorian mukaan logistiikkaintegraattorin 

palvelutuotanto on lähempänä markkinaohjausta, kun taas 3PL-yritys tuottaa asiakkaan tarvitsemat 

palvelut hierarkkisesti. Toisaalta logistiikkaintegraattorin ja asiakasyrityksen välinen 

hallinnollinen yhteistyösuhde on hierarkkisemmin koordinoitu kuin 3PL-yrityksen ja asiakas

yrityksen välinen yhteistyösuhde.

Uudemmat toimintamallit, 3PL ja 4PL ovat siis hierarkkisemmin koordinoituja, kuin perinteiset 

ostopalvelut (2PL). Tämän seurauksena 3PL-toimintamallin kehittyminen pakotti 2PL-yritykset 

toimimaan aikaisempaa markkinalähtöisemmin. Vastaavasti voidaan myös arvioida, että 

logistiikkaintegraattoreiden lisääntyvä rooli tulee muuttamaan 3PL-yritysten toimintatapoja sekä
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asemaa markkinoilla. Kun yhä suurempi osa yritysten logistisista toiminnoista koordinoidaan 

logistiikkaintegraattoreiden toimesta, on 3PL-yritysten pakko toimia aikaisempaa markkina- 

lähtöisemmin. 3PL-yritykset lähestyvätkin toiminnassaan perinteisiä transaktioperusteisia 

ostopalveluita edustavia 2PL-yrityksiä. Joka tapauksessa vaikuttaa selvältä, että logistiikka

integraattoreiden yleistymisen nettovaikutuksena on markkinalähtöisyyden lisääntyminen 

logistiikkapalveluiden hankinnassa (kuva 4-1). Kuvan alaspäin suuntautuvat nuolet havainnollis

tavat palveluntarjoajan ja käyttäjän välisen yhteistyösuhteen lähentymistä ja turvautumista 

pienempään joukkoon palveluntarjoajia. Ylöspäin suuntautuvat nuolet kuvaavat puolestaan 

palveluiden standardoitumista ja markkinalähtöistymistä.

Markkina

2PLHallinto
rakenne

1PL -k
Hierarkia

Kuva 4-1. Logistiikkapalveluiden markkinalähtöisyyden lisääntyminen

Williamsonin mukaan (1999, 1090) yritysten välisen hallintorakenteen määrittää kolme tekijää: 

yhteisten kannustimien voimakkuus, valvontamekanismit sekä laki- ja säännösjärjestelmä. Lisäksi 

hallintorakenteeseen vaikuttavat myös osapuolten resurssit sekä rutiinit. Rutiineista erityisen 

mielenkiintoisia ovat informaation vaihtoon liittyvät rutiinit. Suurin osa 3PL-yrityksen ja 

asiakkaan välisestä informaation vaihdosta tapahtuu operatiivisella tasolla, koska 3PL-yritys 

vastaa operatiivisen tason toimintojen hoitamisesta, kun taas asiakasyritykset ovat itse keskittyneet 

hallinnollisiin toimintoihin. Toimintatapa ja työnjako edellyttää, että asiakasyritykset säilyttävät 

omat logistiikkaa koordinoivat strategisen tason ohjaus- ja suunnittelutoiminnot sekä järjestelmät. 

Logistiikkaintegraattorin ja asiakkaan välinen informaation vaihto tapahtuu puolestaan
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suurimmalta osin yritysten johtoportaiden välillä. Logistiikkaintegraattori on keskittynyt asiakkaan 

logistiikkatoimintojen hallinnointiin, jolloin asiakasyritys voi keskittyä muihin yrityksen 

toimintoihin. Operatiivisen tason johtamisen logistiikkaintegraattori tavallisesti delegoi 

alihankkijana toimivalle 2PL- tai 3PL-yritykselle.

Kanavanäkökulmasta tarkasteltuna 3PL-yritys on suljettu kanava, koska yritysten välinen 

kahdenkeskeinen integraatiomekanismi ei ole avoin ulkopuolisille yrityksille ilman 3PL-yrityksen 

suostumusta. 3PL-yritys voi hyödyntää palveluiden tuottamisessa myös muita logistiikka- ja 

tietotekniikkayrityksiä, mutta suljetun kanavan ansiosta 3PL-yritys pystyy sulkemaan suorat 

kilpailijansa asiakasyrityksen valittavissa olevien vaihtoehtojen ulkopuolelle. Pääyhteistyö- 

kumppanin vaihtamisesta taas koituu asiakkaalle huomattavat vaihdantakustannukset. 

Asiakasyrityksen ja 3PL-yrityksen välillä vallitsee informaatioasymmetria, jonka seurauksena 

asiakasyritys on altis 3PL-yrityksen opportunistiselle käyttäytymiselle. Tätä opportunistisen 

käyttäytymisen riskiä pyritään vähentämään läheisten kumppanuussuhteiden ja avoimen 

informaation vaihdon avulla.

Logistiikkaintegraattori on kanavanäkökulmasta tarkasteltuna avoin kanava ja yritysten välinen 

yhteistyö perustuu niin sanottuun avoimeen integraatioon. Periaatteessa mikä tahansa palvelun

tarjoaja voi liittyä logistiikkaintegraattorin järjestelmään, jolloin asiakas voi halutessaan valita 

minkä tahansa saavutettavissa olevan ja halukkaan palveluntarjoajan tuottamaan halutut palvelut. 

Tästä huolimatta koordinoinnin kustannukset eivät nouse saavutettuja hyötyjä suuremmiksi, koska 

logistiikkaintegraattori toimii koordinaattorina useille muillekin asiakasyrityksille. Lisäksi 

tehokkaalla tietojärjestelmien hyväksikäytöllä transaktioriskiä voidaan pienentää.

4.3 Tietojärjestelmäratkaisut

3PL-yrityksen ja asiakasyrityksen logistiset prosessit ja tietojärjestelmät on tavallisesti integroitu 

operatiivisella tasolla kiinteästi toisiinsa. Kahdenkeskinen operatiivinen tietojärjestelmä yhdistää 

eri osapuolten toiminnot ja valvoo tilaus-, tuote-, materiaali- ja informaatiovirtoja. Bowersoxin ja 

Daughertyn (1995) mukaan logististen operatiivisten allianssien lisääntyminen johtuu suurelta osin 

yritysten välisten OVT-yhteyksien kehittymisestä, jonka ansiosta yritysten välisiä toimintoja 

voidaan koordinoida aikaisempaa tehokkaammin. Toimintatavan haittapuolena on sen 

joustamattomuus. 3PL-yrityksen on rakennettava kalliit OVT-yhteydet asiakkaidensa kanssa.
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Tämän lisäksi asiakkaiden on vielä yhdistettävä omat järjestelmänsä keskenään, mikä johtaa 

useisiin päällekkäisiin yhteyksiin (Kuva 4-2).

Kuva 4-2. 3PL- ja 4PL-yritysten tietoliikenneyhteydet

Edellisessä kuvassa on havainnollistettu myös logistiikkaintegraattorin hallinnoimat 

tietoliikenneyhteydet. Logistiikkaintegraattorin ja asiakasyritysten välinen tietojärjestelmä- 

integraatio perustuu avoimiin tietoverkkoihin sekä yhtenäisiin standardeihin ja protokolliin. 

Yritysten välillä ei ole operatiivisten toimintojen suorittamista rajoittavia erityisinvestointeja, 

kuten räätälöityjä kahdenkeskisiä järjestelmiä. Sen sijaan joustavilla intemet-ratkaisuihin 

pohjautuvilla tietojärjestelmillä luodaan edellytykset ulkoisten markkinalähtöisten palveluiden 

integroinnille ja koordinoinnille. Avoimen integraation ansiosta toimittajien vaihtaminen on 

helppoa ja vaivatonta. Tavallisesti logistiikkaintegraattori tarjoaa arvoketjun eri toimijoille 

rajapinnan, jossa operatiivisten järjestelmien integrointi hoidetaan. Tämän seurauksena koko 

arvoketjussa tarvittavien tietoliikenneyhteyksien määrää voidaan vähentää huomattavasti.

Koska 3PL-yritys on keskittynyt operatiivisten toimintojen hoitamiseen, korostuu sen 

tietojärjestelmätarpeissa päivittäisten transaktioiden tehokas suorittaminen. Vastaavasti yrityksen 

informaatiovirrat keskittyvät operatiivisen toiminnan ympärille. Strategisen tason asiat sekä niiden 

johtamisessa tarvittavat tietojärjestelmät jätetään asiakasyrityksen huolenaiheeksi. 3PL-yrityksen 

kannalta on tärkeää, että sen operatiiviset tietojärjestelmät voidaan yhdistää asiakasyritysten 

järjestelmiin, sillä tällöin yritysten kahdenkeskeinen operatiivisen toiminnan koordinointi on 
mahdollista. Logistiikkaintegraattori jättää varsinaisten transaktioiden hoidon alihankkijoina 

toimivien 2PL- tai 3PL-yritysten vastuulle. Toisaalta logistiikkaintegraattorin järjestelmien on 

mahdollistettava koko toimitusketjun läpinäkyvyys, jotta yritys voi johtaa koko arvoketjun 
toimintaa. Järjestelmiltä vaaditaan lisäksi analyyttisiä ominaisuuksia, jotta eri tyyppisten 

skenaarioiden luominen ja testaaminen on mahdollista (Kuva 4-3).
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Valvontakerros

Informaatiokerros -<Г

Fyysinen kerros

Logistiikka-
integraattori

Ennustettavuus 4PL
IT

Läpinäkyvyys

Yhdistettävyys

Logistiikkapalvelu- 
yritysten verkostot

3PL
IT

Kuva 4-3. 3PL- ja 4PL-yritysten informaatiotarpeet

Sekä 3PL-yrityksen että logistiikkaintegraattorin tulee tarkoin harkita mahdolliset ulkoisesti ja 

sisäisesti tuotettavat tietojäijestelmätoiminnot. Aluksi yritysten on arvioitava järjestelmien 

strateginen merkitys kilpailykyvyn kannalta. Tietojärjestelmien merkitys on sekä 3PL-yritykselle 

että logistiikkaintegraattorille suuri, mutta logistiikkaintegraattorin tapauksessa yrityksen 

olemassaolon oikeutus tulee tehokkaasta tiedonhallinnasta. 3PL-yrityksellä on puolestaan 

tavallisesti hallussaan jonkinlainen fyysinen tuotantokoneisto, mihin sen kilpailukyky 

viimekädessä perustuu.

Strategisen merkityksen lisäksi yritysten on harkittava oman organisaation kyky tuottaa 

tietojärjestelmäpalvelut tehokkaasti. Koska 3PL-yritysten tietojärjestelmätarpeet ovat varsin 

yleisiä, korostuu niiden tuottamisessa mittakaavaetujen saavuttaminen ja kustannustehokkuus. 

Tällöin tietojärjestelmien ulkoistaminen ja läheisen yhteistyösuhteen muodostaminen 

erikoistuneen, ulkopuolisen tietojärjestelmätoimittajan kanssa on rationaalinen vaihtoehto. 

Logistiikkaintegraattorin tietoj äij estelmätarpeet ovat kuitenkin selvästi vaativammat. Yritys 

tarvitsee hyvin monipuolista tietojärjestelmäosaamista pystyäkseen ohjaamaan koko 

toimitusketjun toimintaa sekä tarjoamaan integraatiorajapinnan arvoketjun eri toimijoiden 

operatiivisille jäijestelmille. Logistiikkaintegraattorin tapauksessa valikoiva ulkoistaminen 

vaikuttaakin rationaalisemmalta vaihtoehdolta. Palvelustrategiamatriisin avulla voidaan 

hankintatarpeita havainnollistaa lisää (kuva 4-4).
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TIETOJÄRJESTELMÄTOIMINTO

PALVELUN
TARJOAJA

Tilanne- Asiakas- Standardi
kohtainen kohtainen rutiini

Sisäinen
palvelu
yksikkö

Ulkoinen
asiantuntija
organisaatio

Yleinen
järjestelmä
integraation

Kuva 4-4. Tietojärjestelmien tehokas hankintamalli 3PL- ja 4PL-yrityksille

3PL-yritys ei juurikaan tarvitse tilannekohtaisia tietojärjestelmätoimintoja, joten matriisin 

mukaisesti yrityksen ei kannata ylläpitää omaa tietojärjestelmäosaamista niiden tuottamiseen. 

Asiakaskohtaiset toiminnot sekä standardit rutiinitoiminnot on kustannustehokkaampaa hankkia 

ulkopuoliselta asiantuntijaorganisaatiolta ja systeemi-integraattorilta. Logistiikkaintegraattorin on 

sen sijaan hallittava eri tyyppisten tietojärjestelmien tilannekohtainen kehittäminen ja 

hyödyntäminen. Tästä syystä yrityksellä on oltava runsaasti omaa tietojärjestelmäosaamista. 

Yleisen tietoj ärj estelmäinfrastruktuurin kehittämisessä sekä ylläpidossa logistiikkaintegraattorin 

on kuitenkin kustannustehokkaampaa toimia yhteistyössä ulkopuolisten tietotekniikkatarjoajien 

kanssa.

Edellä mainittujen argumenttien perusteella sovellusvuokraus soveltuu paremmin 3PL-yrityksen 

kuin logistiikkaintegraattorin tietojärjestelmien hankintaan. Sovellusvuokrauksessa järjestelmiä ei 

räätälöidä asiakas- vaan toimialakohtaisesti. 3PL-yrityksen osalta tämä ei ole kuitenkaan este 

palvelujen vuokraamiselle, koska yrityksen tietoj ärj estelmätarpeet ovat varsin geneeriset. 

Logistiikkaintegraattorin tarpeisiin täydellinen sovellusvuokraus on sen sijaan riittämätön ratkaisu. 

Logistiikkaintegraattori voi valikoidusti hyödyntää sovellusvuokraajan tarjoamia palveluita, mutta 

kokonaisvastuu järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta on pidettävä yrityksen sisällä, koska se 

on ydinosaamista, mihin yrityksen tuottama lisäarvo perustuu.
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Ulkopuolinen systeemi-integraattori voi olla läheisessä yhteistyö- ja omistussuhteessa joko 3PL- 

yritysten tai logistiikkaintegraattoreiden kanssa, tai vaihtoehtoisesti toimia itsenäisenä, neutraalina 

palveluntarjoajana. Tässä tutkimuksessa määritelty logistiikkaintegraattorimalli edellyttää 

kuitenkin läheistä yhteistyötä systeemi-integraattorin kanssa. Itseasiassa logistiikkaintegraattori 

toimii itse asiakasyritystensä systeemi-integraattorina tarjoamalla logistiikkatoimintoja tukevia 

tietojärjestelmäpalveluita. On kuitenkin huomattava, että myös perinteiset logistiikka- 

palveluyritykset voivat tehdä yhteistyötä systeemi-integraattorin kanssa. Tällöin 2PL- ja 3PL- 

yritysten välinen verkosto lähestyy samantyyppistä toimintatapaa kuin logistiikkaintegraattorin 

ohjaama arvoketju. Tässä tapauksessa ongelmaksi nousee kuitenkin yhteisen koordinaation 

järjestäminen. Toiminnan tehokkuuden takaamiseksi jonkin osapuolen täytyy ohjata verkoston 

toimintaa. Onko ohjausyksikkö sitten logistiikkapalveluyritysten yhteistyöorganisaatio, systeemi- 

integraattori tai jokin muu organisaatio jää kulloinkin päätettäväksi. Lopuksi taulukossa 4-1 

kerrataan vielä 3PL-yrityksen ja logistiikkaintegraattorin tietojäijestelmätarpeita.

Taulukko 4-1. 3PL-ja 4PL-yritysten tietojärjestelmätarpeet
opiW * Le 4PL

Kiinteät kahdenkeskiset järjestelmät 
Operatiivisen tason toteutus 

Yksittäisten transaktioiden optimointi

Avoimet verkkoratkaisut ja standardit 
Strategisen tason hallinta
Koko arvoketjun optimointi

4.4 3PL-ja 4PL-palveluiden luokittelu

Tarkemman tarkastelun avulla voidaan huomata, että 3PL-yrityksen ja logistiikkaintegraattorin 

välillä on monista yhtäläisyyksistä huolimatta myös suuri joukko merkittäviä eroja. Tästä syystä 

on perusteltua erotella nämä logistiikkapalveluiden ulkoistamisen kehitysvaiheet toisistaan ja 

puhua erillisistä toimintamalleista. Tähän saakka keskustelua on sekoittanut selkeiden luokittelujen 

puute sekä tästä johtuva terminologian vaihteleva käyttö. Koska todellisia esimerkkejä aidoista 

logistiikkaintegraattoreista on vielä varsin rajatusti, on logistiikkaintegraattori -nimikettä käytetty 

myös sellaisista logistiikkayrityksistä, jotka eivät omaa määriteltyjä logistiikkaintegraattorin 

tunnuspiirteitä. Osaltaan tämä tutkimus selventää nykyistä tilannetta, sillä tutkimuksen empiriaosa 

keskittyy erityyppisten logistiikkayritysten kuvaukseen ja luokitteluun. Seuraavaan taulukkoon on 

koottu keskeisiä 3PL- ja 4PL-yrityksiä erottavia piirteitä.
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Taulukko 4-2. 3PL- ja 4PL-yritysten ominaispiirteet
ЛПГ
Oi L. 4PL

Palveluiden Toimintojen haltuunotto Koko logistiikan haltuunotto
vertailu Palvelujen välinen synergia Palvelun tarvitsijoiden välinen synergia

Lähinnä yksinkertaiset rutiinipalvelut Myös asiakaskohtaiset erikoispalvelut

Organ!- Suljettu kanava Avoin kanava
satorinen Operatiivinen yhteistyö Hallinnollinen yhteistyö
vertailu Fyysisten tuotannontekijöiden hallinta Informaation hallinta

Lisäksi 3PL ja 4PL-yritykset voidaan luokitella heikkoihin ja vahvoihin luokkiin niiden tarjoamien 

palveluiden perusteella. Kapeaa palveluvalikoimaa tarjoava logistiikkaintegraattori on heikko 

logistiikkaintegraattori ja kattavaa palveluvalikoimaa tarjoava on vahva logistiikkaintegraattori. 

Vastaavaa luokittelua voidaan käyttää myös 3PL-yrityksistä, logistiikkaintegraattoriin verrattuna 

palvelukanava on vain suljettu. Näin siis aikaisemmin mainitut Berglundin et ai. (1999, 63) 

palveluntarjoaja ja ratkaisumallien tarjoaja ovat luokittelun mukaan heikko ja vahva 3PL-yritys. 

Kilpailukykyisimmät toimintamallit lienevät kuitenkin kapeaan palvelutarjonnan heikko 3PL- 

yritys ja kattavan palvelutarjonnan 4PL-yritys.

Osittaisesta kilpailuasetelmasta huolimatta logistiikkaintegraattori ja 3PL-yritys ovat läheisessä 

riippuvuussuhteessa toisiinsa, koska kumpikaan ei tavallisesti pysty tuottamaan kaikkia asiakkaan 

tarvitsemia palveluja itsenäisesti. 3PL-yritysten palveluvalikoima ei ole tavallisesti tarpeeksi laaja 

ja lisäksi niiltä puuttuu kriittiset toimitusketjun koordinointikyvykkyydet. Toisaalta 

logistiikkaintegraattorilla ei ole omaa tuotantokoneistoa, vaan se voi olla jopa täysin virtuaalinen 

ohjausyritys. Yhdessä toimimalla kyseiset yritykset voivat kuitenkin tuottaa tehokkaita toimitus- 

ketjuratkaisuja. Logistiikkaintegraattori yhdistää ja ohjaa logistiikkapalveluyritysten toimintaa 

asiakkaan tarvitsemalla tavalla. Logistiikkaintegraattorin yhteistyöverkostoon voi kuulua useita 

logistiikkapalveluyrityksiä, mutta toisaalta logistiikkapalveluyritykset voivat kuulua useiden 

logistiikkaintegraattoreiden verkostoihin.

Lopuksi 3PL-yrityksen ja logistiikkaintegraattorin välistä eroa havainnollistetaan Vepsäläisen 

palvelustrategiamatriisin avulla (kuva 4-5). Matriisissa on kuvattu neljä eri palveluluokkaa sekä 

neljä palveluita suorittavaa palvelukanavaa. Tehokkaat palvelukanavayhdistelmät on kuvattu
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matriisin läpäisevällä diagonaalilla. Tehottomat vaihtoehdot sijoittuvat matriisin oikeaan 

ylänurkkaan sekä vasempaan alanurkkaan.

PALVELUTYYPPI
Tilannekoht. Asiakaskoht. Standardi Massa

PALVELU-
KANAVA

Massa-
larkkinat

Kuva 4-5. 3PL- ja 4PL-yritykset palvelukanavamatriisissa

Palvelustrategiamatriisi kertaa jo aiemmin havaitut logistiikkapalveluyrityksen ja logistiikka- 

integraattorin tunnuspiirteet. Logistiikkaintegraattori (4PL) on ulkopuolinen välittäjäorganisaatio, 

joka tarjoaa asiakaskohtaisia palveluita. Periaatteessa logistiikkaintegraattori voi yhdistellä ja 

koordinoida asiakkaan toimeksiannosta myös muita kuin logistiikkapalveluita, jolloin siitä voidaan 

käyttää nimitystä palveluintegraattori. 3PL-yritys on puolestaan lähempänä perinteistä 

yleispalvelua, joka tarjoaa standardoituja palveluja kustannustehokkaalla tuotantokoneistollaan.
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5. Toimialakatsaus suomalaisista logistiikkayrityksistä

Tutkimuksen empiriaosassa kartoitetaan logistiikkapalvelu- sekä teollisuuden ja kaupan yrityksiä, 

joilla logistiikkatoiminnot muodostavat merkittävän osan liiketoiminnasta. Kaikki kaksitoista 

kohdeyritystä eivät siis ole varsinaisia 3PL-yrityksiä tai logistiikkaintegraattoreita, vaan teema

haastatteluissa on keskitytty logistiikan systeemi-integraattoripalveluiden mahdollisiin asiakkaisiin 

ja yrityksiin, joilla on kokemusta tietojärjestelmien ulkoistamisesta. Yritykset on valittu lisäksi 

siten, että ne edustavat 2PL-, 3PL- ja 4PL-toimintamalleja sekä palveluntarjoajan että palveluiden 

käyttäjän näkökulmasta. Toimialakatsaus keskittyy suomalaisiin yrityksiin, vaikka tutkimuksessa 

pyritäänkin löytämään globaaleja ratkaisuja ja toimintamalleja. Tutkimuksessa haastatellut 

yritykset ovat ABB Logistics Center, Alko, Combitrans, Hartwall, JIT-Trans, Kesped, Libri- 

Logistiikka, Movere, Nokia Networks, Storaenso, Swanline ja Valio. Puolet haastatelluista 

yrityksistä edustaa logistiikkatoimialaa, kaksi yritystä elintarviketeollisuutta ja loput tietoliikenne
alaa, konepajateollisuutta, vähittäiskauppaa ja metsäteollisuutta.

Aluksi haastatellut yritykset esitellään yleisellä tasolla. Yritysten toimialojen erityispiirteet sekä 

liikeidea selvitetään ja lisäksi käydään läpi yrityksen kilpailuasema markkinoilla. Tarkempaa 

yleistietoa on kerätty liitteisiin (liitteet 1 ja 2). Tämän jälkeen kuvataan kohdeyritysten logistisia 

toimintatapoja sekä toimitusketjujen rakenteita. Lisäksi empiriaosassa selvitetään, minkälaisilla 

tietojärjestelmäratkaisuilla haastateltavat yritykset ohjaavat logistiikkatoimintojaan. Tiedon

hallinnassa keskitytään tietojärjestelmätarpeiden, arkkitehtuurien sekä kriittisten tietovirtojen 

löytämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään tietojärjestelmien ulkoistamiseen, ulkoistamisen 

syihin ja saavutettuihin hyötyihin. Edelleen empiriaosassa pyritään selvittämään, minkälainen 

logistiikan systeemi-integraattoripalvelun tulisi eri osapuolten näkökulmasta olla ja mitä hyötyjä se 

voi eri osapuolille tuoda.

5.1 Yleistietoa kohdeyrityksistä

AB В Logistics Center

ABB Logistics Center vastaa Suomessa valmistettujen ABB:n laitteiden ja varaosien maailman

laajuisesta jakelusta sekä muualla valmistettujen ABB:n laitteiden varaosatoimituksista Suomeen. 

Suomessa ABB-konsemilla on kymmenkunta omaa tehdasta sekä 100 ulkopuolista toimittajaa, 

joiden tuotteiden kuljetuksia ABB Logistics Center ohjaa. Ulkopuoliset toimittajat ovat pieniä
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yksiköitä ja niistä lähtevät tavaravirrat ovat ohuita. Lisäksi varaosatoimituksissa kuljetusten 

volyymien ennustaminen on vaikeaa. Toisaalta varaosat ovat useimmissa tapauksissa suhteellisen 

kalliita, mistä syystä niiden laajamittainen varastointi ei ole kannattavaa. Aikaisemmin ABB 

Logistics Centerin tavoitteena oli lisätä ulkopuolisten asiakkaiden osuutta toiminnasta, mutta tästä 

aikeesta on luovuttu.

Alko

Alko on alkoholijuomien erikoisliikeketju, jolla on koko maan kattava myymäläverkosto. Alkolla 

on keskeinen tehtävä suomalaisessa alkoholijärjestelmässä, koska yhtiöllä on yksinoikeus 

väkevien alkoholijuomien vähittäismyyntiin. Viime vuosina Alko on investoinut myymälä- 

verkoston uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen. Yrityksen tarkoituksena on 

kasvattaa myymälöiden määrää lähivuosina noin 280 myymälään. Alko toimii tasapuolisesti 

kaikkia tavarantoimittajia kohtaan ja se hankkii tuotteita sekä kotimaisilta että ulkomaisilta 

myyjiltä. Tällä hetkellä Alkolla on runsaat 400 tavarantoimittajaa, omaa tuotantoa yrityksellä ei 

sen sijaan ole.

Combitrans

Combitrans on kaupan ja teollisuuden osa- ja kokokuormakuljetuksia kumppanuusperiaatteella 

tarjoava logistiikkapalveluyritys. Combitransin omistavat Transpoint, UPM Kymmene ja Partek 

Paroc. Tällä hetkellä Combitrans hoitaa kokonaan tai osittain noin 40 asiakasyrityksen, eli 100 

tuotantolaitoksen kuljetuksia. Merkittävimmät yrityksen kuljettamat tuoteryhmät ovat paperi ja 

sellu, mekaaninen metsäteollisuus, rakennusaineteollisuus sekä maatalous. Suurinta kasvua 

Combitrans odottaa päivittäistavarakaupan kuljetuksista, koska niiden avulla yritys pystyy 

tasaamaan kuljetettuja tavaravirtoja. Tällä hetkellä kuljetukset suuntautuvat tuotantolaitoksilta 

satamiin, kun taas kaupan päivittäistavarakuljetukset suuntautuvat satamista sisämaahan.

Hartwall

Hartwall on Suomen johtava olut- ja virvoitusjuomavalmistaja, jonka markkinaosuus on 44,7 

prosenttia. Juomamarkkinat ovat Suomessa kypsässä vaiheessa, eikä suurta kasvua ole 

odotettavissa. Juomateollisuudelle on tyypillistä suuret myynnin kausivaihtelut, sillä kesällä 

volyymit ovat lähes kaksinkertaisia talvikuukausiin verrattuna. Toinen alalle tyypillinen piirre on 

paluulogistiikan huomattava osuus, koska pullojen kierrätysjärjestelmän ansiosta jakeluautot 

palaavat tuotantolaitoksille palautuspullokuorman kanssa. Jakelukustannukset muodostavatkin
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alalla ison osan lopputuotteen hinnasta. Toisaalta kierrätettävä pakkaus vähentää kaupan 

keskusliikkeiden kiinnostusta jakelun haltuunottoon.

JIT-Trans

JIT-Trans on Rautaruukin kuljetusyhtiö, joka on keskittynyt raaka-aineiden ja valmistuotteiden 

merikuljetuksiin. Rautaruukin kuljetukset muodostavat noin 60 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. 

Rautaruukin lastien osalta JIT-Trans hoitaa merikuljetukset sekä ahtaus- ja jatkokuljetus- 

sopimukset. JIT-Transin perusreitit on suunniteltu Rautaruukin ja ulkopuolisten laivaajien 

vientilastien mukaan. Paluulasteina reittiliikenteen laivoilla tuodaan teollisuuden raaka-aineita. 

Reittiliikenteen lisäksi JIT-Trans hoitaa myös vuosisopimuksiin perustuvia vientilaivauksia 

Itämeren ja Tanskan alueelle. JIT-Transin liikevaihdon ei odoteta kasvavan huomattavasti 

tulevaisuudessa.

Kesped

Kesped on Kesko-konsemin kuljetus- ja huolintaliike, joka on erikoistunut kaupan jakelun 

hoitamiseen. Kespedin volyymit tulevat К-ryhmästä, teollisuudelta ja muilta avoimilta 

markkinoilta. К-ryhmän ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli viime vuonna 5 prosenttia, mutta 

jatkossa osuutta pyritään kasvattamaan. Kespedin kasvutavoite pohjautuu tarpeeseen tasapainottaa 

ulkomaan liikenne, joka tällä hetkellä on tuontipainotteista. Kaupan alan keskittyneistä rakenteista 

johtuen Kesped ei kuljeta muiden kaupparyhmittymien tuotteita. Kaupan alalla nimikemäärät ovat 

jatkuvassa kasvussa, vaikka kokonaisvolyymit eivät kasva merkittävästi. Tämän seurauksena 

nimikekohtainen myynti laskee, mikä aiheuttaa suuria vaatimuksia logistiikan tehokkuudelle 

tavaravirtojen ohentuessa.

Libri-Logistiikka

Libri-Logistiikka on varasto- ja lisäarvopalvelulta toimeksiantajiensa puolesta suorittava 

logistiikkapalveluyritys. Alunperin yritys tarjosi palvelujaan graafiselle alalle, mutta viime vuosina 

asiakaskunta on laajentunut graafisen alan ulkopuolelle. Librin toiminta jakautuu yritysmyyntiin, 

jossa asiakkaina ovat esimerkiksi kirjakaupat, sekä kuluttajamyyntiin, jossa tuotteet toimitetaan 

suoraan loppukäyttäjille. Gummerus omistaa yrityksestä 80 prosenttia, mutta Librin asema on itse

näinen, mikä mahdollistaa toimialan laajuisen yhteistyön. Viime vuonna yrityksen terminaali- 

toiminta kasvoi merkittävästi ja kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Koska osa 

toiminnasta on suoraa kuluttajamyyntiä on yrityksen asiakaskanta varsin suuri.
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Movere

Movere on Kemira Agron, Suomen Rehun ja Soneran yhdessä omistama, logistiikkatoimintoja 

ohjaava ja kehittävä palveluyritys, joka on erikoistunut raskaiden bulkkituotteiden logistiikkaan. 

Yhtiö tuottaa Kemira Agrolle, Suomen Rehulle sekä ulkopuolisille asiakkaille integroituja, 

hankintalogistiikka-, laivaus-ja jakelupalveluita räätälöidyistä kokonaispalveluista yksinkertaisiin 

rutiinipalveluihin. Moveren asiakkaat eivät tällä hetkellä ole toistensa suoria kilpailijoita. Movere 

ei osallistu itse varsinaiseen fyysiseen toimitusprosessiin, vaan ainoastaan ohjaa ja koordinoi 

tilaus-toimitusketjun toimintaa.

Nokia Networks

Nokia Networks on keskittynyt verkkojärjestelmien toimittamiseen ja niihin liittyvien 

teknologioiden kehittämiseen. Yhtiön tarjoamiin ratkaisuihin kuuluvat analogiset ja digitaaliset 

matkapuhelinverkot, kiinteät liityntäverkot, erillisviestiverkot sekä näihin liittyvät keskus- 

jäijestelmät, siirtoverkot, verkonhallinta sekä älyverkkoratkaisut. Nokia Networksilla on 12 omaa 

tehdasta sekä satoja erityyppisiä toimittajia. Nokian oma valmistus on pienimuotoista, lähinnä 

ohjelmistojen kehittämistä. Yhtiö turvautuukin toiminnassaan lukuisaan joukkoon ulkopuolisia 

toimittajia, joiden valmistamien komponenttien ja moduulien integroinnista Nokia vastaa.

Storaenso

Storaenso on maailman toiseksi suurin metsäyhtiö, jonka ydinalueita ovat painopaperien, 

hienopaperin ja pakkauskartonkien valmistus. Storaensolla on valmistusta 12:ssa maassa ja yli 

60:ssä tuotantolaitoksessa. Storaenso Transport & Distribution (SETD) on konsernin sisäinen 

tukiorganisaatio, joka huolehtii tuotteiden kuljetuksista tehtailta loppuasiakkaille. SETD:n 
tavoitteena on saavuttaa huomattavia konsernin sisäisiä synergiahyötyjä kuljetus-, jakelu- ja 

lisäarvopalveluiden hankinnassa ja johtamisessa. Viime vuonna SETD:n kuljettama määrä oli 13 

miljoonaa tonnia paperia, pahvia ja sellua sekä lisäksi 4,5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa.

Swanline

Swanline on elintarvikkeiden viileäkuljetuksiin erikoistunut logistiikkapalveluyritys. Yritys tuottaa 

elintarvikkeiden jakeluun liittyviä kuljetus-, terminaali-, lähetys- ja ohjauspalvelulta kotimaisille 

teollisuusyrityksille sekä kaupalle. Elintarviketeollisuudessa on viime vuosina pyritty pääsemään 

varastoista eroon ja toimitukset tapahtuvat kysyntäohjatusti yhä tiheämmällä frekvenssillä. Tämä 

vaikeuttaa elintarvikkeiden kuljetusten järjestämistä, koska Suomessa väestöpohja on ohut ja
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välimatkat tuottajien sekä kuluttajien välillä pitkiä. Tavaravirrat ovatkin niin ohuita, että 

tehokkuutta saadaan vain keskittämällä eri tavarantoimittajien kuljetukset. Swanlinen kasvu on 

pääosin vertikaalista kasvua, jolloin yritys hoitaa aikaisempaa pidemmän osan asiakkaidensa 

toimitusprosessista.

Valio

Valio on maidon, maitovalmisteiden ja muiden elintarvikkeiden jalostukseen sekä markkinointiin 

keskittynyt teollisuusyritys. Yritys jalosti viime 68 prosenttia koko Suomen maitomäärästä. 

Valiolla on teollista tuotantoa 16:11a paikkakunnalla ja viime vuosien aikana tuotantoyksikköjen 

lukumäärä on vähentynyt samalla kun niiden keskimääräinen koko on kasvanut. Vähittäiskaupan 

logistiikassa kaupan keskusliikkeet ovat pyrkineet ottamaan jatkuvasti suuremman roolin. Valion 

mukaan maitotuotteiden kiertonopeudet sekä nopea toimitusrytmi edellyttävät kuitenkin suoria 

toimituksia. Tällä hetkellä noin puolet Valion toimituksista on saman päivän tilauksia.

5.2 Kohdeyritysten logistiset toimintatavat

Seuraavassa tarkastellaan kohdeyritysten logistisia toimintatapoja. Tutkimuksessa haastatellut 

yritykset ovat siis sekä logistiikkapalveluiden tarjoajia että käyttäjiä. Joiltain osin kyseinen 

luokittelu on kuitenkin ongelmallinen, koska osa yrityksistä tuottaa palveluita ainoastaan saman 

konsernin muille yhtiöille ulkopuolisten alihankkijoiden avulla. Tällöin onkin kysyttävä, onko 

ulkopuolisia palveluita hyväksikäyttävä sisäinen palveluyksikkö palveluiden tarjoaja vai käyttäjä. 

Tässä yhteydessä yritykset on luokiteltu palveluiden käyttäjiin ja palveluntarjoajiin sen perusteella, 

tuottaako yritys palveluita myös oman konsernin ulkopuolisille asiakkaille. Siten esimerkiksi myös 

ulkopuolisille asiakkaille palveluitaan tarjoavat Kesko-konsemin Kesped ja Rautaruukin JIT-Trans 

on luokiteltu palveluntarjoajiksi, kun taas ainoastaan omalle konsernille palveluita tuottavat 

Storaenson SETD ja ABB Logistics Center on luokiteltu palveluiden käyttäjiksi.

Mikään haastatelluista yrityksistä ei tuota kaikkia logistiikkapalveluitaan sisäisesti (1PL). 

Toisaalta ainoastaan Storaenson SETD, Alko, JIT-Trans sekä Movere toimivat täysin 

immateriaalisesti, eli eivät omista tai operoi oman henkilökuntansa toimesta fyysisiä 

logistiikkatoimintoja. Useimmat yritykset ovat ulkoistaneet kuljetuspalveluiden tuottamisen ja 

ainoastaan Kespedillä sekä Swanlinella on omaa kuljetuskalustoa. Varastopalvelut tuotetaan sen 

sijaan selvästi useammin itse ja ainakin jonkin verran omaa varasto- ja terminaalitoimintaa on
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Hartwallilla, Valiolla, Kespedillä, Nokialla, ABB Logistics Centerillä, Combitransilla, Swanlinella 

ja Libri-Logistiikalla. Tarkasteltaessa yritysten logistisia toimintamalleja voidaan todeta, että 

kohdeyritykset edustavat yksittäisten ostopalveluiden (2PL) ja ulkoistettujen logistiikka- 

toimintojen (3PL) tarjoajia ja käyttäjiä. Lisäksi Movere ja Libri voidaan luokitella jonkinasteisiksi 

logistiikkaintegraattoreiksi (4PL). Haastatellut yritykset on luokiteltu taulukossa 5-1.

Taulukko 5-1. Kohdeyritysten logistiikkatoimintamallit palvelu-ja toimitusketjuroolien mukaan 
luokiteltuina

TOIMINTAMALLI 1PL 2PL 3PL 4PL

Palvelun
käyttäjä

Tuottaja
Hartwall ABB

Storaenso Nokia
Valio

Kauppa Alko

Palvelun
tarjoaja

Tuottaja JIT-Trans Combitrans Libri
Swanline Movere

Kauppa Kesped

Suurin osa haastatelluista yrityksistä edustaa perinteisiä yksittäisiin transaktioihin perustuvia 

ostopalveluita (2PL). Storaenso, Hartwall, Valio ja Alko ostavat tarvitsemansa kuljetus- 

kapasiteetin useilta ulkopuolilta kuljetusyrityksiltä, lähinnä hinnan perusteella. Kesped ja JIT- 

Trans puolestaan tarjoavat transaktiopohjaisia kuljetuspalveluita asiakkailleen. On kuitenkin 

huomattava, että JIT-Transilla on Rautaruukin kuljetuksissa perinteistä 2PL-yritystä suurempi 

rooli, mutta koska JIT-Trans tarjoaa konsernin ulkopuolisille palveluiden käyttäjille ainoastaan 

yksinkertaisia peruspalveluita, on se tutkimuksessa luokiteltu 2PL-yritykseksi.

Logistiikkatoimintojen ulkoistamiseen (3PL) turvautuu haastatelluista yrityksistä Nokia ja ABB. 

Nokian maailmanlaajuiset kuljetukset on ulkoistettu Fritzille ja ABB:n DHL:lle. Yritykset eivät 

ole ulkoistaneet kuitenkaan kaikkia logistiikkatoimintojaan, vaan hoitavat esimerkiksi osaa 

varastoista itse. 3PL-palveluntarjoajia edustavat puolestaan Combitrans ja Swanline. Combitrans 

hoitaa kokonaan useiden tuotantolaitosten kuljetustoiminnot sekä pyrkii laajentamaan toimintaansa 

asiakkaidensa varastotoimintoihin. Swanline vastaa puolestaan useiden elintarviketeollisuuden ja 

kaupan yritysten kylmäkuljetuksista, ja myös Swanline pyrkii laajentamaan toimintaansa yhä 

pidempään osaan asiakkaidensa toimitusprosessista.
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Movere ja Libri voidaan luokitella logistiikkaintegraattoreiksi (4PL). Movere vastaa Suomen 

Rehun ja Kemira Agron kaikista logistiikkatoiminnoista, siis myös niiden ohjaamisesta. Libri 

puolestaan ohjaa useiden graafisen alan yritysten logistisia informaatio- ja materiaalivirtoja. Osa 

Librin toimittamista tuotteista jopa valmistetaan yrityksen toimesta, jolloin se toimii myös 

sopimusvalmistajana.

5.2.1 2PL-yritysten logistiikka

2PL-toimintamallia hyödyntäviä logistiikkapalveluiden käyttäjiä ovat siis Alko, Hartwall, 

Storaenso ja Valio. 2PL-palveluntaijoajia edustavat puolestaan JIT-Trans ja Kesped. Yritysten 

logistiset toimintatavat on kuvattu alla. Edelleen kappaleessa selvitetään yritysten tuottamat tai 

käyttämät logistiikkapalvelut sekä yhteistyökumppanit.

Alko

Alko hoitaa maahantuomiensa tuotteiden logistisen ohjauksen aina valmistusmaasta myymälöihin 

saakka. Osa ulkopuolisista tavarantoimittajista toimittaa tuotteet Vantaalla sijaitsevaan Alkon 

keskusvarastoon. Kuitenkin yli 85 prosenttia tavarantoimittajista hoitaa varastoinnin ja jakelun 

itse. Näissäkin tapauksissa Alko vastaa toimitusten ohjauksesta ja kaikki tilaukset kulkevat Alkon 

keskushallinnon kautta. Tavarantoimittajien lisääntyneet suorat toimitukset ovat aiheuttaneet 

myymälöiden materiaalinohjauksen tilaus-ja toimitusprosessiin uudistuksia. Myymälälogistiikkaa 

onkin tehostettu kehittämällä automaattinen tilausjäijestelmä. Alko ostaa tarvitsemansa kuljetukset 

suurilta kuljetusliikkeiltä joustavien sopimusten perusteella. Alko ilmoittaa kulloisenkin 

kuljetustarpeen ja kuljetusliike vastaa, että toimitus on perillä myymälässä haluttuna ajankohtana. 

Materiaalivirtojen yhdistäminen on jätetty kuljetusliikkeen vastuulle. Alko käyttää kiinteää 

reititystä, koska myymälöiden toimitusajat pyritään pitämään vakioina. Keskusvaraston hoidon 

Alko on ulkoistanut LP-Logistiikka Oy:lie, josta Alko omistaa vähemmistöosuuden.

Hartwall

Hartwall valmistaa juomia Helsingissä, Lahdessa ja Torniossa ja yhtiöllä on tuotantolaitosten 

yhteydessä kaksi jakelukeskusta. Jakelukeskusten lisäksi yhtiöllä on välilastauspaikkoina toimivia 

terminaaleja. Hartwall jakelee valmistamansa tuotteet suoraan vähittäiskauppoihin, ravintoloihin 

sekä muille asiakkaille kuten kioskeille. Jakelua suunnitellaan ja ohjataan jakelukeskuksista, jotka 

ovat yhtiön omistuksessa. Yhteensä jakelussa suoritetaan noin 4000 asiakaskäyntiä päivässä 

asiakkaiden kokonaislukumäärän ollessa noin 20 000. Yhtiö ei omista omaa kuljetuskalustoa vaan
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käyttää alihankkijoina pieniä kuljetusyrityksiä. Runkokuljetuksissa käytetään myös suurempien 

kuljetusliikkeiden palveluita. Terminaalit on puolestaan ulkoistettu, mutta myös niissä on 

Hartwallin omaa henkilökuntaa. Terminaalit ovat välivarastoja, joista jakeluautot täydentävät 

kuorimaan kesken jakelureitin. Osaa myymälöistä Hartwall hoitaa itse VMI-periaatteella. 

Hartwallin jakelu toimii 48 tuimin toimitusrytmillä, eli tänään tilattu tuote kuljetetaan asiakkaalle 

ylihuomemia. Tulevaisuudessa toimitusrytmiä pyritään nopeuttamaan. Alkon ja Hartwallin 

toimitusketjurakenteet on havainnollistettu kuvassa 5-1.

Valmistaja Valmistaja

Alkon
myymälä

Alkon
myymälä

Alkon
myymälä

Hartwall
Tehdas

Hartwall
Tehdas

Tukku-
asiakasKauppa Kauppa

Kuva 5-1. Alkon ja Hartwallin toimitusketjurakenteet 

Storaenso

Storaenso Transport & Distribution kuljettaa Storaenson tuotteita yli 20 000:11e loppuasiakkaalle. 

Yhteensä lähetyksiä on vuosittain noin 400 000 keskimääräisen lähetyskoon ollessa noin 38 

tomiia. Vaihtelut ovat kuitenkin suuria ja logististen virtojen ennustaminen vaikeaa. Euroopan 

sisällä tämä ei ole kuitenkaan merkittävä ongelma, koska kuljetettavat virrat ovat paksuja. 

Storaenson volyymit ovat niin suuria, että toimintaa kannattaa ohjata itse, sillä suuren 

markkinavoimansa ansiosta Storaenso pystyy hankkimaan kuljetuskapasiteettiä joustavasti 

lyhyelläkin varoitusajalla. SETD keskittyy siis toimitusketjun ohjaamiseen, valvontaan ja 

kehittämiseen. SETD suunnittelee kuljetustarpeen ja reitit, ostaa tarvittavan kapasiteetin sekä 

valvoo kuljetusten etenemistä. SETDdlä ei ole lainkaan omaa kuljetuskalustoa, vaan se ostaa 

kuljetukset yksittäisinä transaktiona kuljetusliikkeiltä ja varustamoilta. Suomen SETD tekee 

yhteistyötä pääasiassa Finncarriersin sekä muutamien ulkomaisten varustamoiden kanssa. 

Kuljetukset tehtailta satamiin hoidetaan lähinnä rautateitse ja kumipyöräliikenteenä.
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Maantieliikenteessä tehtaat ostavat kuljetukset paikallisilta kuljetusyrityksiltä. Yritys käyttää 

suurta ostovoimaansa hyväksi ja kilpailuttaa eri kuljetusyrityksiä jatkuvasti. Tulevaisuudessa 

Storaenso aikoo kuitenkin muodostaa läheisempiä kumppanuussuhteita muutamien suurten 

kuljetuspalveluyritysten kanssa.

Valio

Valio jakaa valmistamansa tuotteet suoraan 12 000 asiakkaalle omilla kuljetuksilla. Maito 

toimitetaan kauppoihin päivittäin ja samoissa kuormissa kulkevat myös muut tuotteet. Kuljetusten 

ohjaaminen ja varastojen ylläpito on keskitetty maitoa pakkaaviin meijereihin. Lisäksi Helsingissä 

sijaitsee yrityksen keskusvarasto, jossa varastoidaan pidempään säilyviä tuotteita. Omien 

tuotteiden lisäksi Valio jakelee 75 miljoonaa kiloa ulkopuolisten valmistajien, kuten teurastamojen 

sekä Fazerin tuotteita. Terminaalit ja varastot ovat pääosin Valion omassa omistuksessa ja niitä 

operoi Valion oma varastohenkilökunta. Jatkossa varastojen ulkoistamista aiotaan kuitenkin lisätä. 

Valio ei omista omaa kuljetuskalustoa, vaan hankkii tarvitsemansa kapasiteetin ulkopuolisilta 

kuljetusyrittäjiltä. Suurin osa liikennöitsijöistä on 1-3 auton yrityksiä ja Valion käytössä on 300 

jakeluautoa. Jakelukuljetukset suoritetaan ympyräkuljetuksina, jolloin paluukuljetuksia ei 

varsinaisesti käytetä. Koska kaikki tuotteet toimitetaan meijerien yhteydessä sijaitsevien 

terminaalien kautta, on Valiolla suhteellisen paljon sisäisiä siirtokuljetuksia, joissa käytetään 

suurten kuljetusliikkeiden autoja. Storaenson ja Valion toimitusketjurakenteet on havainnollistettu 

kuvassa 5-2.

Storaenso
Tehdas/

Storaenso
<TehdasSETD

Asiakas Asiakas Asiakas

Valio
Tehdas
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Tukku-
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Kuva 5-2. Storaenson ja Valion toimitusketjurakenteet
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JIT-Trans

JIT-Trans huolehtii Rautaruukin laivausten lisäksi myös ulkopuolisten lastinantajien, kuten 

Outokummun laivauksista. Merikuljetusten lisäksi yhtiö hoitaa Rautaruukin kotimaan kuljetusten 

organisoinnin yhteistyöverkkonsa kautta. JIT-Trans ei tarjoa asiakkailleen varastopalveluita, koska 

kuljetettavat tuotteet valmistetaan tilauksen perusteella. JIT-Trans ei omista käyttämäänsä 

kuljetuskalustoaan vaan hankkii tarvittavan kapasiteetin ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta. 

Meriliikenteessä JIT-Trans käyttää pääsääntöisesti kotimaisten varustamoiden aluksia. 

Ulkomaisissa määräsatamissa JIT-Trans tekee yhteistyötä noin kymmenen suuren huolintaliikkeen 

kanssa, jotka huolehtivat jatkokuljetusten järjestämisestä asiakkaille. Rautaruukin kotimaan 

kuljetuksista pääosa hoidetaan rautateitse ja lisäksi Rautaruukki ostaa kuljetuksia kymmeniltä 

maantiekuljetuksiin erikoistuneilta kuljetusliikkeiltä.

Kesped

Kesped taijoaa asiakkailleen kuljetus-, huolinta-, terminaali- ja lisäarvopalvelulta, kuten 

esimerkiksi pakkaamista ja kotiinkutsupalveluja. Kespedillä on 40 omaa jakeluautoa sekä 130 

työntekijää. Lisäksi yrityksen käytössä on 180 sopimusautoa. Sopimusautoilijoilla on tavallisesti 

kahdesta kolmeen autoa ja he ovat tiukassa sopimussuhteessa Kespedin kanssa. Runko-, hankinta- 

ja ulkomaanliikenteessä Kesped käyttää myös suurten kuljetuskonsemien, kuten Schenkerin ja 

Danzasin palveluja. Kesped tekee ulkomaantoiminnoissa yhteistyötä 50 huolintaliikkeen ja 90 

kuljetusliikkeen kanssa.

Parhaillaan Kespedin yhteistyöverkostoa ollaan uudistamassa siten, että suurten 

kulj etuskonsemien osuus kuljetuksista vähenee ja niiden tilalle etsitään itsenäisiä paikallisia 

kuljetusyrityksiä, jotka hoitavat tietyn alueen nouto- ja jakelukuljetuksia. Uudistuksella pyritään 

lisäämään yhteistyöverkoston joustavuutta. Kespedillä on oma terminaali-verkosto, joista osassa 

tarjotaan myös varastohotellipalveluja. Kesped ei omista terminaaleja ja pienemmissä 

tenninaaleissa operointi ostetaan ulkopuolisilta palveluyrityksiltä. Yhtiö vastaa itse suurempien 

terminaalien operoinnista. JIT-Transin ja Kespedin toimitusketjurakenteet on havainnollistettu 

kuvassa 5-3.
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Kuva 5-3. JIT-Transin ja Kespedin toimitusketjurakenteet

5.2.2 3PL-yritysten logistiikka

3PL-toimintamallin asiakasyrityksiä edustavat ABB Logistics Center ja Nokia Networks. 3PL- 

palveluntaijoajia ovat Combitrans ja Swanline.

ABB Logistics Center

ABB Logistics Center tarjoaa asiakkailleen kehittyneitä logistisia ratkaisuja. Yhtiöllä on tehokas 

asiakaspalvelu- ja varaosatuki-järjestelmä, jonka avulla tarjoaa varaosatoimituksia 24 tuntia 

vuorokaudessa. Hankinta- ja kuljetuspalveluiden lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä 

varastopalveluita, kuten asiakkaiden varaosavaraston hallintapalveluita. ABB Logistics Center ei 

omista omaa kuljetuskalustoa vaan tekee globaalisti yhteistyötä pikarahtipalveluita tarjoavan 

DHL:n kanssa. ABB Logistics Center ei omista eikä operoi ABB:n tehtaiden tai ulkopuolisten 

toimittajien varastoja. Sen sijaan yrityksellä on jonkin verran omaa varastointia. Jatkossa omat 

varastotoiminnot mahdollisesti ulkoistetaan varastointiin erikoistuneille palveluyrityksille. ABB 

Logistics Center onkin lähinnä kuljetuskoordinaattori, joka tarjoaa lisäksi kattavaa asiakaspalvelua 
oman asiakaspalveluhenkilöstönsä avulla. ABB:lla on toimintaa 150:ssä maassa ja jokaisessa 

maassa ABB Logistics Centerillä on pääsääntöisesti yksi yhteistyökumppani, joka hoitaa 

tuotteiden loppujakelun asiakkaille.
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Nokia Networks

Nokia Networksin tuotteiden valmistus- ja jakelutapa vaihtelee huomattavasti tuotteittain. 
Yleistäen Nokia käyttää kolmenlaisia jakeluratkaisuja. Normaalisti eri tehtaiden ja toimittajien 

valmistajia moduulit ohjataan alueellisten jakelukeskusten kautta rakennuspaikalle. Yleisempiä ja 

edullisimpia moduuleja varastoidaan jakelukeskuksissa. Jakelukeskusten operointi on ulkoistettu 

ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka eivät omista varastoitavia tuotteita, eivätkä vastaa tavaran 

riittävyydestä. Vaihtoehtoinen toimintatapa on varastoida moduuleita maakohtaisissa varastoissa ja 

toimittaa ne sieltä eteenpäin. Tätä tapaa käytetään yleisesti esimerkiksi Aasiassa, jossa 

tullimuodollisuudet hankaloittavat alueellisten jakelukeskusten hyväksikäyttöä. Kolmannessa 

toimintatavassa moduulit toimitetaan suoraan tehtailta rakennuspaikoille, jolloin ulkopuolinen 

logistiikkapalveluyritys (3PL) hoitaa lähetysten yhdistämisen. Tätä toimintatapaa käytetään 

erityisesti kalliiden tuotteiden toimituksissa. Tällä hetkellä Nokia Networksilla on yksi 

maailmanlaajuinen logistiikkapartneri, Fritz Companies, joka huolehtii Networksin kuljetuksista. 

ABB:n ja Nokia Networksin toimitusketjurakenteet on havainnollistettu kuvassa 5-4.
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Kuva 5-4. ABB:n ja Nokia Networksin toimitusketjurakenteet 

Combitrans

Combitransin ydinosaamisalue on kuljetusverkon hallinta ja yritys tarjoaa asiakkailleen kuljetusten 

kokonaishallintapalveluja. Combitransilla ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan yritys hankkii 

tarvitsemansa kapasiteetin alihankkijoina toimivilta muutaman auton kuljetusliikkeiltä. Yrityksen 

alihankkijaverkostoon kuuluu yhteensä 130 kuljetusyritystä ja 230 autoa. Lisäksi Combitrans ostaa 

runkokuljetuksia suurilta linjaliikennöitsijöiItä sekä tekee yhteistyötä samaan konserniin kuuluvan 

Transpointin kanssa. Kuljetuspalveluiden tueksi Combitrans tarjoaa varastointipalveluita eri
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paikkakunnilla. Tällä hetkellä Combitrans hoitaa esimerkiksi Optirocin varastoja. Jatkossa 

Combitrans pyrkii laajentamaan varastoliiketoimintaansa ottamalla haltuun asiakasyritysten 

varasto- ja lähettämötoimintoja. Osa varastotoiminnoista on ulkoistettu erikoistuneille 

palveluyrityksille, kun taas osaa varastoista hoitaa Combitransin oma henkilökunta.

Swanline

Swanline kuljettaa elintarviketeollisuuden tuoretuotteita tehtailta kaupan ryhmittymien 

terminaaleihin. Lisäksi pääkaupunkiseudulla sekä Oulun ja Lapin läänissä yhtiö hoitaa 

kuljettamiensa tuotteiden jakelun terminaaleista kauppoihin. Kuljetusten yhdistämisellä kaluston 

käyttöastetta sekä kuljetusten laatua saadaan nostettua. Koska kuljetusten katteet ovat laskeneet 

voimakkaasti, on paluukuormien hyödyntäminen välttämätöntä. Tuoretuotteiden kuljettamiselle on 

tyypillistä kuljetusten aikataulusidonnaisuus ja toimitusten aikaikkunoita on viime vuosina 

lyhennetty voimakkaasti. Yrityksen ohjausjärjestelmään kuuluu tällä hetkellä 38 kuljetusyhtiötä ja 

noin 100 ajoneuvoyhdistelmää. Suurin osajärjestelmän piirissä olevista kuljetusyhtiöistä on pieniä 

yhden tai kahden auton yrityksiä, mutta Swanline tekee yhteistyötä myös Kespedin ja Kiitolinjan 

kanssa. Yhtiö omistaa noin 25 prosenttia kuljetuskalustosta sekä tuottaa tarvitsemansa terminaali- 

palvelut. Jatkossa terminaalitoiminnot on tarkoitus ulkoistaa. Swanlinen ja Combitransin 

toimitusketjurakenteet on havainnollistettu kuvassa 5-5.
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Kuva 5-5. Combitransin ja Swanlinen toimitusketjurakenteet

5.2.3 4PL-yritysten logistiikka

4PL-palveluntaij oaj ia edustavat Libri-Logistiikka ja Movere. 4PL-asiakasyrityksiä ei

tutkimuksessa haastateltu.
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Libri-Logistiikka

Libri-Logistiikka on neutraalia organisaatiomallia edustava logistiikkaintegraattori, joka taijoaa 
toimeksiantajilleen tietohallinto-, lähetys-, kuljetus-, pakkaus-, varasto-, laskutus- ja tilaus

palvelulta sekä muita lisäarvopalvelulta. Tietohallintopalvelujen avulla toimeksiantajat voivat 

seurata tavaravirtoja sekä myyntitilannetta omalta päätteeltään. Lähetys- ja kuljetuspalveluissa 

Libri kerää, pakkaa ja toimittaa tuotteet. Lisäksi Librin asiakaspalveluhenkilöstö ottaa tilaukset 

vastaan puhelimitse, kirjeitse, internet- ja OVT-tilauksina sekä vastaa tuote- ja asiakas- 

tietokantojen ylläpidosta asiakkaan puolesta. Lisäarvopalveluina Libri tarjoaa esimerkiksi tuote- 
merkintäpalveluja. Graafisen alan tuotteet ovat hitaan elinkaaren tuotteita ja niitä varastoidaan 

Librin logistiikkakeskuksessa. Nopeiden elinkaarien tuotteiden osalta koko toimitusketjun läpäisy- 

kykyä pyritään kehittämään läpivirtausterminaalien ja tehokkaan toimitusketjun ohjauksen avulla. 

Libri ei ole ulkoistanut varastoja, vaan toimintaa hoitaa oma henkilöstö. Kuljetuspalvelut Libri 

ostaa sen sijaan ulkopuolilta palveluntarjoajilta kuten Kiitolinjalta ja Lars Lönnqvist Oy:ltä.

Movere

Movere on valmistajakeskeinen logistiikkaintegraattori, joka keskittyy asiakkaidensa logistiikan 

ohjaukseen ja kehittämiseen. Suuria volyymejä sekä kokonaisoptimointia hyödyntämällä yhtiö 

pyrkii tuottamaan kilpailuetua asiakkaille. Toiminta perustuu synergiaetuihin, joita saavutetaan 

kustannustehokkuuden, toiminnan laadun, asiakaspalvelun ja ympäristöystävällisyyden muodossa. 

Asiakkaiden toisiaan tukevat tavaravirrat ja niihin soveltuva kalusto ovatkin pohjana tehokkaille 

kuljetusratkaisuille. Moveren tarjoamat tehdaslogistiikkapalvelut sisältävät tilausten vastaanoton, 

varastojen hoidon ja valvonnan sekä kotiinkutsupalvelut. Kuljetuslogistiikassa Movere hoitaa 

asiakkaidensa kuljetussuunnittelun, kapasiteetin hankinnan ja ohjauksen sekä terminaalitoimiiman. 

Kansainväliset logistiikkapalvelut sisältävät rahtaussopimukset, laivakuljetusten valvonnan sekä 

satama- ja jakelutoiminnan organisoinnin. Suurille asiakkaille tarjottavien kokonaispalvelujen 

lisäksi pienille asiakkaille tarjotaan yksinkertaisia rutiinipalveluja, kuten kuljetuksia, jolloin 

kapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön. Yhtiö ei kuljetuskalustoa tai varastotiloja vaan 

hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Moveren käyttämät kuljetusliikkeet ovat pieniä 

muutaman auton yrityksiä. Kuljetusyrittäjien kilpailuttamisella, tehokkaalla kuljetussuunnittelulla 

sekä paluukuormien hyväksikäytöllä on saavutettu huomattavia säästöjä. 4PL-yritysten 

toimitusketjurakenteet on havainnollistettu kuvassa 5-6.
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Kuva 5-6. Libri-Logistiikan ja Moveren toimitusketjurakenteet

5.3 Kohdeyritysten tietojärjestelmäratkaisut

Seuraavassa tarkastellaan kohdeyritysten tietojärjestelmäratkaisuja ja selvitetään tietojärjestelmien 

merkitys yritysten kilpailukyvyn kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteistyökumppanien 

integrointiin yritysten järjestelmiin sekä yritysten välisiin tietovirtoihin. Lisäksi selvitetään 

ulkoistettujen tietojäijestelmäpalveluiden hyväksikäyttöä, ulkoistamisen motiiveja sekä toiminta

tavalla aikaansaatuja hyötyjä.

Haastatelluissa yrityksissä tietojärjestelmien rooli on toimia lähinnä operatiivisen tehokkuuden 

parantajana. Ainoastaan Storaenson, Nokian, Combitransin ja Moveren mukaan järjestelmillä on 

myös strategista merkitystä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Toisaalta juuri nämä yritykset 

toimivat suurelta osin immateriaalisesti, eli hankkivat fyysiset logistiset toiminnot pääosin 

ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tästä voidaan päätellä, että laajamittainen ulkoistettujen 

palveluiden käyttö on sidoksissa tietojärjestelmien strategiseen merkitykseen. Ulkoistettujen 

palveluiden avulla yritykset pyrkivät kompensoimaan oman tietojärjestelmäosaamisen puutteita 

sekä hyödyntämään saatavilla olevat uusimmat sovellukset. Toisaalta haastattelujen tulokset 

viittaavat siihen, että kahdenkeskeisissä hierarkkisissa yhteistyösuhteissa tietojärjestelmiä 

käytetään lähinnä operatiivisten toimintojen tehostamiseen ja automatisointiin.

Yritysten nykyiset tietojärjestelmäympäristöt perustuvat pääosin joustaviin paikallisverkkojen 

asiakas-palvelin sovelluksiin. Kuitenkin vielä neljässä yrityksessä tietojärjestelmien perustana on 

vanha keskustietokoneratkaisu. Yritysten ohjelmistoratkaisut perustuvat hyvin pitkälle kaupallisiin 

valmisohjelmistoihin, joita on jonkin verran räätälöity yrityksen tarpeisiin. Ainoastaan kolmessa
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yrityksessä suoritetaan laajamittaista ohjelmistojen kehitystyötä. Teoriaosan palvelustrategia- 

matriisin mukaisesti yritykset eivät siis suorita itse ohjelmistokehitystä, koska kaikkien yritysten 

tietojärjestelmätarpeet ovat samantyyppiset eikä jäijestelmillä voida siten saavuttaa merkittävää 

kilpailuetua. Mallin mukaan erityisesti logistiikkaintegraattoreiden tulisi suorittaa kehitystyötä, 

mutta käytännössä merkittävää eroa 3PL- ja 2PL-yrityksiin ei voida havaita. Kohdeyritysten 

tietojärjestelmäratkaisut on koottu taulukkoon 5-2.

Taulukko 5-2. Kohdeyritysten tietojärjestelmäratkaisut

TOIMINTAMALLI 1PL 2PL 3PL 4PL

Keskustietokone JIT-Trans,
Valio Combitrans Libri

Tietojärjestelmä
arkkitehtuuri 1 Kesped,

Storaenso, ABB
Hartwall, Nokia Movere

Asiakas-palvelin Alko Swanline

Valmiit,
kaupalliset

Alko,
Hartwall, ABB Libri
Kesped, Nokia Movere

Sovellukset I
Itse tehdyt,

Storaenso,
Valio Swanline

Combitrans

räätälöidyt JIT-Trans

Suurimmat ongelmat yritysten tietojäijestelmissä koetaan liittyvän järjestelmien hajanaisuuteen 

sekä eri osien väliseen integraation puutteellisuuteen. Integroimisen vaikeus korostuu erityisesti 

keskustietokone-pohjaisissa ratkaisuissa. Jatkossa yritykset aikovatkin panostaa järjestelmien 

keskinäisen toiminnallisuuden parantamiseen. Toinen selkeä kehityskohde lähes kaikille 

yrityksille on internetiin perustuvien tilausjärjestelmien kehittäminen. Lisäksi OVT-ratkaisujen 

rinnalle ollaan kehittämässä internetiin pohjautuvia yritysten välisiä tiedonsiirtoratkaisuja. 

Havainto tukee teoriaosan päätelmää, jonka mukaan OVT-ratkaisuihin pohjautuvat hierarkkiset 

yhteistyösuhteet ovat välivaihe kehityksessä kohti sähköisiä markkinoita.

Haastatellut yritykset turvautuvat tietojärjestelmien hankinnassa laajalti ulkoistettujen palveluiden 

käyttöön. Keskimääräinen tietoj äij estelmätoimintoj en ulkoistamisaste on noin 55 prosenttia. 

Kohdeyritysten näkökulmasta ulkoistamisaste on kuitenkin suurempi, koska esimerkiksi Kespedin 

järjestelmiä hoitaa samaan konserniin kuuluva Tieto-Kesko, jolloin Kespedin näkökulmasta 

järjestelmät on ulkoistettu. Samoin JIT-Transin ja Combitransin tietojärjestelmiä hoitaa saman
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konsernin palveluyritys. Tässä tutkimuksessa saman konsernin sisäiselle palveluyritykselle 

ulkoistetut tietojärjestelmätoiminnot luokitellaan kuitenkin sisäisesti tuotetuiksi. Taulukkoon 5-3 

on koottu haastateltujen yritysten tietojäijestelmien ulkoistamisasteet. Nokia Networksista tietoja 

ei ollut saatavilla.

Taulukko 5-3. Tietojärjestelmien ulkoistamisasteet
Ulkoistamis- Ohjelmisto- Ohjelmisto- Kokonais- Käyttö- Tietoliiken- Tuki- Keski-

aste (%) kehitys Ylläpito järjestelmät tuotanto neverkko toiminnot arvo
2PL

Storaenso 50 100 75 100 100 100 88
Hartwall 75 100 100 100 100 100 96

Alko 90 100 50 100 100 100 90
Valio 75 100 100 100 100 100 96

Kesped 50 0 50 0 0 0 17
JIT-Trans 25 0 0 0 0 0 4

2PL-kesklarvo 61 67 63 67 67 67 65
3PL

Nokia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ABB 50 50 50 100 100 50 67

Combitrans 25 0 0 0 0 0 4
Swanline 50 0 0 0 0 0 8

3PL-keskiarvo 42 17 17 33 33 17 26
4PL

Movere 100 100 100 100 100 100 100
Libri 100 50 0 0 0 50 33

4PL-keskiarvo 100 75 50 50 50 75 67

Keskiarvo 61 53 46 54 54 53 53

Taulukosta voidaan huomata, että erityisesti 2PL-toimintamallin yrityksissä tietojärjestelmät on 

lähes poikkeuksetta ulkoistettu. Mikäli Kespedin ja JIT-Transin kohdalla konsernin sisäisen 

palveluyrityksen hoitamat järjestelmät luokiteltaisiin myös ulkoistetuiksi, olisi ilmiö vieläkin 

selkeämpi. Toisaalta taas tarkasteltaessa 3PL- ja 4PL-toimintamallin yrityksiä voidaan huomata 

ulkoistamisasteiden laskevan lukuun ottamatta Moverea. Näin siis tulokset tukevat jossain määrin 

teoriaosan päätelmää, jonka mukaan kokonaisulkoistaminen soveltuu paremmin yksinkertaisia 

rutiinipalveluita tuottaville yrityksille kuin monimutkaisia, tietointensiivisiä palveluita tuottaville 

yrityksille. Lisäksi taulukosta voidaan havaita, että teoriaosan palvelustrategiamatriisin mukaisesti 

luonteeltaan yleisemmät ja liiketoiminnan kannalta vähempiarvoiset toiminnot, kuten käyttö- 

tuotanto, tietoliikenneverkon ylläpito sekä ohjelmistojen ylläpito on ulkoistettu useammin kuin 

liiketoiminnan kannalta kriittisemmät ohjelmistokehitys sekä kokonaisjärjestelmistä vastaaminen.
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Tarkasteltaessa syitä tietojärjestelmien ulkoistamiselle voidaan havaita, että yleisesti tärkeimmät 

tekijät päätöksen taustalla ovat olleet teknologinen tarve ja keskittyminen varsinaiseen 

ydinosaamiseen, kun taas pääomien vapauttamisen ja kustannustehokkuuden merkitys on 

pienempi. Lisäksi syiden järjestys on sama huolimatta siitä, mitä logistista toimintamallia yritys 

edustaa. Näin siis teoriaosan päätelmä, jonka mukaan kustannustehokkuus olisi yksi tärkeimmistä 

syistä, minkä vuoksi 2PL- ja 3PL-yritykset ulkoistavat jäijestelmiään, ei näyttäisi pitävän 

paikkaansa. Sen sijaan nämäkin yritykset ulkoistavat tietojäijestelmiään lähinnä teknologisen 

tarpeen sekä ydinosaamiseen keskittymisen vuoksi (taulukko 5-4).

Taulukko 5-4. fietojärjestelmien ulkoistamisen syyt (7 = tärkein, 1 = merkityksetön)
Ulkoistamisen Pääomien Kustannus- Toiminnallinen Teknologi- Keskittyminen

syyt (1-7) vapauttaminen tehokkuus tehokkuus nen tarve Ydinosaamiseen
2PL

Storaenso 4 4 4 7 7
Hartwall 3 3 6 6 6

Alko 2 2 6 6 6
Valio 6 7 4 4 4

Kesped 2 3 6 7 6
JIT-Trans 1 1 5 5 5

3PL
Nokia N/A N/A N/A N/A N/A
ABB 3 5 6 4 6

Combitrans 4 4 6 6 6
Swanline 4 6 4 6 5

4PL
Movere N/A N/A N/A N/A N/A

Libri 2 7 4 7 7
Keskiarvo 3,1 4,2 5,1 5,8 5,8

Lopuksi tarkastellaan tietojärjestelmien ulkoistamisella aikaansaatuja hyötyjä (taulukko 5-5). 

Niiden yritysten osalta, jotka eivät ole ulkoistaneet tietoj äij estelmätoimintoj aan taulukon luvut 

ovat haastateltavien arvioita mahdollisen ulkoistamisen vaikutuksista. Suurimmat hyödyt 

ulkoistamisesta on kohdeyrityksissä saatu toiminnallisen tehokkuuden kasvuna. Tämä tarkoittaa 

sitä, että ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla on saatu käyttöön aikaisempaa toimivammat 

järjestelmät ja suuremmat kehitysresurssit. Perinteisen ulkoistamisen syyn, kustannustehokkuuden, 

ei sen sijaan olla katsottu parantuneen lukuun ottamatta Valiota, jolle kustannustehokkuus oli 

tärkein motiivi ulkoistamispäätöksen taustalla. Lisäksi on mielenkiintoista huomata, että Swanline 

ja Combitrans, jotka suunnittelevat nykyistä kattavampaa ulkoistamista, odottavat myös 

kustannusten laskevan toimenpiteen seurauksena.
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Taulukko 5-5. Tietojärjestelmien ulkoistamisella aikaansaadut hyödyt 
_____________(7 = tärkein, 1 = merkityksetön)___________________

Ulkoistamisen Parempi Alhaisemmat Toiminnallinen Uudet
hyödyt (1-7) palvelu kustannukset tehokkuus toimintatavat

2PL
Storaenso 4 4 6 4
Hartwall 5 3 6 4

Alko 4 3 6 4
Valio 4 7 5 5

Kesped 1 1 6 4
JIT-Trans 4 4 5 4

3PL
Nokia N/A N/A N/A N/A
ABB 4 4 5 4

Combitrans 6 6 6 3
Swanline 3 6 6 6

APL
Movere N/A N/A N/A N/A

Libri 6 2 6 6
Keskiarvo 4,1 4,0 5,7 4,4

Tietojärjestelmäpalvelut eivät ole myöskään parantuneet merkittävästi ulkoistamisen seurauksena. 

Esimerkiksi kattavampien tukipalveluiden hyödyt menetetään usein, koska ulkopuolinen palvelun

tarjoaja koetaan helposti etäiseksi, mistä syystä kynnys yhteydenottoon nousee. Ulkoistamisen 

pitäisi mahdollistaa lisäksi uusien toimintatapojen kehittämisen, mutta toistaiseksi näitä 

mahdollisuuksia ei olla juurikaan hyödynnetty. Jatkossa uusien toimintatapojen merkitys tulee 

kuitenkin kasvamaan sähköisen liiketoiminnan yleistyessä.

Tarkasteltaessa ulkoistamisella aikaansaatuja hyötyjä suhteessa yrityksen logistiseen 

toimintamalliin voidaan huomata, että eri toimintamallien yritysten välillä ei ole havaittavissa 

merkittäviä eroja. Kuitenkin 3PL- ja 4PL-yritykset ovat nimenneet uusien toimintatapojen 

mahdollistamisen jossain määrin tärkeämmäksi kuin 2PL-yritykset. Tämä voi myös viitata siihen, 

että perinteisiin ostopalveluihin turvautuvat yritykset eivät ole yhtä tietoisia ja kiinnostuneita 

uusista toimintamalleista kuin uudentyyppiset yritykset. Toisaalta kustannusten merkitys on 

yrityksille päinvastainen. Logistiikkaintegraattori Uhrille tietojäijestelmäkustannukset eivät ole 

yhtä merkittävässä asemassa kuin esimerkiksi 2PL-yritys Valiolle tai 3PL-yrityksille Combi- 

transille ja Swanlinelle. Tilastoaineiston kapeuden vuoksi jyrkkien johtopäätösten tekeminen on 

kuitenkin mahdotonta. Lisäksi haastateltavien henkilökohtaiset mielipiteet ovat saattaneet 

vaikuttaa tuloksiin, mistä johtuen tulokset ovatkin lähinnä suuntaa antavia.
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Yhteenvetona kohdeyritysten tietojäij estelmien hankinnasta voidaan todeta, että mikään yritys ei 

tuota kaikkia tietojärjestelmäpalvelulta sisäisesti. Itse asiassa tietojäijestelmien ulkoistamisastetta 

voidaan pitää erittäin korkeana ja haastattelujen perusteella ulkoistaminen lisääntyy myös jatkossa. 

Logistiikkayritykset pyrkivät siis keskittymään yhä enemmän varsinaiseen ydinosaamiseensa 

logistiikkapalveluihin, eikä tietojärjestelmäosaamista koeta kriittisenä menestystekijänä. Vaikka 

tehokas tietojärjestelmä nähdäänkin operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömyytenä, ei 

palveluita haluta tuottaa itse. Toisaalta uudentyyppisten tietointensiivisten toimintamallien kuten 

logistiikkaintegraattorin kehittyminen saattaa muuttaa nykyistä tilannetta, mutta koska kehitys on 

vasta alkuvaiheessa, on kehityksen suuntaa vaikeaa ennustaa. Onkin mielenkiintoista nähdä, 

turvautuvatko logistiikkaintegraattorit jatkossakin ulkopuolisiin tietotekniikkapalveluihin vai 

ryhtyvätkö ne kehittämään ratkaisuja sisäisesti. Tarkemmin kohdeyritysten tietojärjestelmä

ratkaisut on kuvattu seuraavassa sekä liitteessä 3.

5.3.1 2PL-yritysten tietojärjestelmät

Alko

Alkon tietojärjestelmäinffastruktuuri perustuu NT-ympäristöön ja kaupallisiin ohjelmistoihin, eikä 

niitä olla juurikaan räätälöity. Jäijestelmäympäristö on nykyaikainen ja kehityskelpoinen, eikä 

yrityksellä ole näköpiirissä suuria investointeja. Alkolla on periaatteessa valmiudet sähköiseen 

kuluttajakauppaan, mutta tällä hetkellä laki kieltää toimintatavan. Yrityksen logistiikkatoiminnot 

tukeutuvat TIVA-jäijestelmään, joka on ruotsalaisen Industri Matematikin kehittämä Vivaldi - 

jäijestelmä. TIVA-järjestelmä huolehtii tilausten käsittelystä, hankinta- ja täydennysprosessien 

hallinnasta sekä varasto no hjauksesta. Lisäksi järjestelmä huolehtii tilausvahvistusten teosta sekä 

laskutuksesta. Tavarantoimittajat on yhdistetty järjestelmään OVT-yhteyksillä, mutta kuljetus

liikkeiden ja Alkon välinen informaationvaihto perustuu telefaxiin ja puhelimeen.

Alko on ulkoistanut noin 90 prosenttia tietojärjestelmätoiminnoistaan. Suurimmat yhteistyö

kumppanit ovat IBM ja ICL, jotka nähdään Alkossa strategisina kumppaneina. IBM vastaa Alkon 

laitteista sekä käyttöpalvelusta. ICL:lle on puolestaan ulkoistettu yrityksen intranet-ratkaisun 

ylläpitoja kehitys, myymälöiden laitteet sekä muutamia palvelimia. Myös ohjelmistojen kehitys ja 

ylläpito on ulkoistettu useille eri ohjelmistotoimittajille, joista suurimmat ovat ICL, Tietoenator ja 

eNiklas. Alko hoitaa itse ainoastaan tietojäij estelmien organisoinnin, ohjauksen, määrittelyt ja 

valvonnan. Alkossa suhtaudutaan negatiivisesti järjestelmien kokonaisulkoistamiseen systeemi- 

integraattorille, koska strateginen suunnitteluja valvonta halutaan pitää yrityksen sisällä.
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Hartwall

Viime vuosina Hartwall on panostanut voimakkaasti tietojärjestelmien kehittämiseen. Vuonna 

1995 kaikki tietojäijestelmätoiminnot ulkoistettiin EDS:lle, mutta sopimus purettiin ja uudeksi 

strategiseksi tietojärjestelmäpartneriksi valittiin ICL. Järjestelmien kehitysvastuu on kuitenkin 

Hartwallilla. Hartwallin motiivit ulkoistamiselle olivat lähinnä keskittyminen ydinosaamiseen ja 

teknologinen tarve. Viime vuomia yritykselle hankittiin SAP R/3 -toiminnanohjausjäijestelmä. 

SAP R3:n lisäksi yrityksellä on erilliset varasto-ohjaus ja kuljetussuunnitteluohjelmistot. 

Kulj etussuunnitteluj äij estelmä on Tietoenatorin kehittämä Pro-opt ja se on käytössä molemmissa 

jakelukeskuksissa. Hartwallin varastojärjestelmät on kehittänyt Demacs.

Suurten volyymien johdosta tietojärjestelmä on Hartwallin toiminnan perusedellytys. Toisaalta 

tietojärjestelmien avulla voidaan saavuttaa myös merkittävää kilpailuetua kilpailijoihin nähden, 

erityisesti tuotannon ja logistiikan suunnittelussa. Suurin osa tilauksista tulee suoraan kauppiailta 

puhelimitse. Lisäksi osa tilauksista tulee kaupan keskusliikkeiden kautta OVT-muodossa ja 

Hartwall on mukana kaupan ryhmittymien omien intemet-tilauskanavien, kuten S-netin ja la

kattavan testauksessa. Hartwall aikoo kehittää myös oman selainpohjaisen tilausjärjestelmän 

kaupan ryhmittymien ulkopuolisille asiakkaille. Yhtiössä on tutkittu lisäksi WAP-pohjaisen 

tilauskanavan avaamista ravintoloille. Jatkossa yritys aikoo hankkia myös ajoneuvopäätteet, koska 

niiden avulla ajomääräysten ja laskujen tallentamista voidaan vähentää.

Storaenso

Tietojärjestelmillä on suuri merkitys SETD:n toiminnassa ja niiden avulla voidaan saavuttaa 

merkittävää etua kilpailijoihin verrattuna. Viime vuosina yritys onkin investoinut voimakkaasti 

tietojärjestelmien kehittämiseen. Yrityksen tietojärjestelmästrategiana on ulkoistaa operointi ja 

kehitystyö, mutta säilyttää itsellä kehitys-ja valvontavastuu. Storaensolla on oma tietojärjestelmä- 

osasto sekä oma sähköisen liiketoiminnan keskus. Lisäksi Storaensolla on oma maailmanlaajuinen 

palvelinverkko, jonka operointi on ulkoistettu.

Suomen SETD:n toiminnan ydin on Tietoenatorin kehittämä markkinoinnin ja kuljetuksen 

tietojärjestelmä. Kaikki yrityksen sidosryhmät on integroitu järjestelmään, isot asiakkaat ja 

kuljetusyritykset OVT-yhteyksien välityksellä ja pienemmät internetin avulla. Jatkossa yritys 

aikoo perustaa extranet-ratkaisuun perustuvan virtuaaliyhtiön ohjaamaan toimitusketjun toimintaa,
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jolloin tilaus-toimitusprosessin läpinäkyvyyttä saadaan lisättyä. Tietoenator toimittaa järjestelmiä 

myös Storaenson kilpailijoille, mutta yritysten järjestelmät eroavat toisistaan suuresti.

Valio

Valiolla ei olla viime vuosina investoitu merkittävästi tietojärjestelmiin. Yrityksen jakelu

järjestelmä toimii VAX-ympäristössä ja se on räätälöity nopean toimitusrytmin vaatimuksiin. 

Järjestelmä on kuitenkin jo iäkäs eikä sen jatkokehittäminen ole kannattavaa. Tuotantoyksiköillä ei 

ole yhteisiä tietojärjestelmiä vaan laitosten järjestelmäympäristö on melko hajanainen. Suuressa 

osassa tuotantolaitoksista on käytössä SAP R3-järjestelmä ja Valiolla ollaan harkittu SAP R3:n 

hankkimista myös myynnin ja jakelun uudeksi järjestelmäksi.

Valion tietojärjestelmätoiminnot on ulkoistettu strategisena tietojäijestelmäkumppanina toimivalle 

ICLille, joka toimii systeemi-integraattorina sekä vastaa VAX-järjestelmän ylläpidosta ja 

kehittämisestä. Kuljetusyrittäjiä ei olla integroitu Valion järjestelmään, koska päivittäiset jakelu- 

reitit on vakioitu. Asiakkaiden tilauksista lähes 50 prosenttia tulee Valion omien puhelinmyyjien 

kautta, 20 prosenttia sähköisesti kaupan ja teollisuuden yhteisen KaTe-j ärj estelmän kautta ja loput 

kaupan ryhmittymiltä. S-ryhmän tilauksista huomattava osa tulee OVT-muodossa S-netin kautta. 

Myös Keskon ja Tradekan kanssa Valiolla on menossa OVT-järjestelmien testausvaihe. 

Teollisuuden KaTe-projektin puitteissa järjestelmien intemet-yhteensopivuutta pyritään lisäämään.

JIT-Trans

JIT-Transilla on käytössä Rautaruukki-konsernin tietojärjestelmät. Sen lisäksi yrityksellä on oma 

liikenteenohj ausj ärj estelmä sekä kustannusseurantajärjestelmä. Järjestelmät on räätälöity 

Rautaruukin ja JIT-Transin tarpeisiin ja ne pohjautuvat vanhaan keskustietokonearkkitehtuuriin, 

mistä syystä järjestelmien kehittäminen ei ole kannattavaa. Integrointi Rautaruukin järjestelmiin 

on JIT-Transin kannalta sekä vahvuus että heikkous. Integroinnin ansioista tiedon kulku 

Rautaruukin ja JIT-Transin välillä on esteetöntä, mutta ulkopuolisten yritysten integrointi 

järjestelmään on vaikeaa. JIT-Trans tekee ainoastaan tietojärjestelmien määrittelyt, jonka jälkeen 

Rautaruukin tietoj ärj estelmäyksikkö vastaa toteutuksesta.

Merikuljetuksissa vaadittavat järjestelmät eroavat huomattavasti maantiekuljetusten järjestelmistä. 

Tästä syystä valmiita ohjelmistoja ei ole saatavilla ja järjestelmät on kehitettävä itse. Laaja

mittaiseen tietojärjestelmien ulkoistamiseen yrityksellä ei ole kiinnostusta, koska kiinteä sidos
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Rautaruukkiin estää tämän. Lähivuosina JIT-Trans aikoo investoida merkittävästi uusiin 

järjestelmiin. Yritys aikoo hankkia kuljetusten seurantajärjestelmän sekä uuden järjestelmän 

ulkoisten asiakkaiden hallintaan. Tällä hetkellä yhteydet merkittäviin asiakkaisiin sekä 

yhteistyökumppaneihin on hoidettu OVT-yhteyksien avulla, mutta pienten asiakkaiden kannalta 

ratkaisu on liian kallis ja työläs toteuttaa. Yrityksessä onkin harkittu intemet-pohjaisen kevyt- 

OVT:n hankkimista. Kyseinen ratkaisu vaatisi kuitenkin huomattavia muutoksia muihin 

järjestelmiin, koska yrityksen järjestelmät eivät ole intemet-yhteensopivia.

Kesped

Kespedin tietojärjestelmät eivät ole erityisen räätälöidyt, sillä kuljetusalan vaatimukset ovat varsin 

samanlaiset eri yhtiöiden välillä. Tietojärjestelmien avulla ei yrityksen mukaan ole saatavissa 

myöskään merkittävää kilpailuetua. Tällä hetkellä Kespedillä on käytössä graafinen kuorma- ja 

reitinsuunnittelusysteemi sekä kehittynyt huolinta- ja toimitusvalvontajärjestelmä. Tapcon 

kehittämät KuTi-kuljetustietoj ärj estelmä sekä TransEumu-huolintaj ärj estelmä sijaitsevat Tieto- 

Keskon palvelimilla. Lisäksi yrityksellä on käytössä Keskon SAP R/3-toiminnan- 

ohjausjärjestelmän taloushallinnon moduuli sekä Industri Matematikin analysointiohjelmisto. 

Logistiikan ohjaustoimintojen lisäksi järjestelmässä on kattavat asiakastietokannat sekä laskutus- 

ja hinnoittelujärjestelmät.

Kespedin järjestelmien integrointi Keskon järjestelmään on strateginen kilpailuetu kilpailtaessa K- 

ryhmän kuljetuksista ja pääosa tilauksista tulee suoraan Keskon järjestelmästä. Osalla suurista 

ulkopuolisista asiakkaista on OVT-yhteys Kespediin, mutta jatkossa yhtiö aikoo hankkia 

intemetpohjaisen tilaus- ja seurantajärjestelmän. Kotimaisiin sopimusautoilijoihin pidetään 

yhteyttä lähinnä puhelimitse tai faxilla. Ajoneuvopäätteet tehostaisivat toimintaa huomattavasti, 

koska niiden avulla yritys säästyisi massiiviselta ajomääräysten manuaaliselta tallentamiselta. 

Yrityksen nykyiset järjestelmät soveltuvat hyvin sähköisen kaupankäynnin vaatimuksiin. Jatkossa 

KuTi-kuljetustietoj ärj estelmä ja TransEumu-huolintajärjestelmän integrointia aiotaan parantaa. 

Kesped on suhteellisen tyytyväinen nykyisiin toimittajiin ja sovelluksiin.

5.3.2 3PL-yritysten tietojärjestelmät

ABB Logistics Center

ABB-konsemissa ei ole käytössä konseminlaajuista toiminnanohj ausj ärj estelmää vaan eri 

divisioonien ja maayksiköiden toiminnanohj ausj ärj estelmät on yhdistetty toisiinsa Lotus Notes-
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pohjaisella tilausjärjestelmällä. Myöskään eri maiden ABB Logistics Centereillä ei ole yhteistä 

tietojärjestelmäratkaisua ja tällä hetkellä tietoj ärj estelmäympäristö on hyvin hajanainen. AB В 

Logistics Centerissä onkin havaittu tarve yhdenmukaistaa järjestelmäratkaisuja esimerkiksi uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Useat Logistics Centerit käyttävät SAP R3-toiminnan- 

ohjausjärjestelmää, mutta tällä hetkellä Suomen yksikkö ohjaa tuotelogistiikkaa IBS:n toimittaman 

Noventus Epics-j ärj estelmän avulla.

IBM toimittaa tietotekniikkainfrastuktuurin eli laitteet ja verkot koko ABB-konsemille. Lisäksi 

IBM vastaa laitteiden asennuksesta ja huollosta. Suomen ABB Logistics Centerin tieto

järjestelmien operointi on ulkoistettu ICL-Datalle. Koska ABB Logistics Service on konsernin 

sisäinen palveluyritys, on asiakkaat integroitu suoraan yrityksen järjestelmiin ja 70 prosenttia 

tilauksista tulee sähköisessä muodossa. Sen sijaan ulkopuolisia toimittajia ei olla integroitu 

yrityksen järjestelmään, koska OVT-ratkaisu on liian raskas pienille alihankkijoille. Tästä syystä 

ABB on suunnitellut intemet-pohjaisen kevyt-OVT:n hankkimista, jotta pienet toimittajat 

saataisiin integroitua yrityksen järjestelmiin. Lisäksi ABB Logistics Center on integroitu DHL:n 

tietojärjestelmiin ja DHL:n kuljetustenseurantajärjestelmä on yrityksen käytössä.

Nokia Networks

Nokia Networksin tietoj ärj estelmäympäristö on erittäin hajanainen. Kahdessa tuotedivisioonassa 

toimintaa ohjataan SAP R3 -järjestelmän avulla, kun taas kahdessa muussa divisioonassa 

käytetään vanhempia itse kehitettyjä ohjausjärjestelmiä. Lisäksi eri tehtaiden välillä on suuria eroja 

järjestelmien suhteen. Nokia Networksissa on kuitenkin tehty periaatepäätös, jonka mukaan 

jatkossa kaikki tehtaat siirtyvät SAP R3 -järjestelmän käyttäjiksi. Nokian nykyisenä tieto- 

järjestelmäpolitiikkana on valita yleisesti tarjolla olevista ohjelmistoista sopivin ja parametroida se 

Nokian tarpeisiin sopivaksi. Omaa perusohjelmistojen kehitystyötä Nokiassa ei enää suoriteta.

Toimittajat on kytketty Nokian järjestelmiin OVT-yhteyksien avulla. Kuitenkin esimerkiksi 

Kiinassa OVT-ratkaisujen hyödyntäminen on vasta alussa. Jatkossa OVT:n rinnalle tullaan 

rakentamaan intemet-pohjaisia ratkaisuja. Tästä huolimatta OVT-yhteydet tulevat olemaan 

yritysten välisen tiedonsiirron perusta myös tulevaisuudessa. Nokiassa ei uskota tämänhetkisten 

systeemi-integaattoreiden pystyvän tarjoamaan ratkaisuja Nokian ympäristöön, jossa toimittajat 

sekä järjestelmät muuttuvat jatkuvasti. Nokia haluaa jatkossakin pitää järjestelmäarkkitehtuurin
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hallinnan omissa käsissään. Ainoastaan osatoimintojen ulkoistaminen on Nokian kannalta 
mahdollista.

Combitrans

Tehokas tiedonhallinta on edellytys Combitransin liiketoiminnalle ja tietojärjestelmät ovat 

yrityksen mukaan strateginen kilpailutekijä. Yrityksen nykyisten järjestelmien ongelma on niiden 

monimuotoisuus sekä eri osien välisen integroinnin puute. Jatkossa Combitrans aikoo investoida 

voimakkaasti uusiin järjestelmiin, kuten ajoneuvopäätteisiin. Combitransin ja asiakasyritysten 

välille on pääsääntöisesti rakennettu OVT-yhteydet. Pienille asiakkaille OVT-ratkaisu on 

kuitenkin liian raskas toteuttaa ja Combitrans harkitsee internetiin pohjautuvan kevyt-OVT:n 

hankkimista. Samalla järjestelmällä olisi tarkoitus yhdistää myös alihankkijoina toimivat 

kuljetusyritykset Combitransin järjestelmään, sillä tällä hetkellä yhteydet perustuvat faxiin ja 

puhelimeen. Yrityksessä seurataan myös sähköisen kaupankäynnin kehittymistä, mutta 

järjestelmätasolla asiaan ei olla valmistauduttu.

Combitrans tukeutuu tietojärjestelmätoiminnoissa samaan konserniin kuuluvan Transpointin tieto- 

järjestelmäosastoon, joka vastaa yrityksen kokonaisjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. 

Nykyinen tietojärjestelmä kattaa laskutus-, tilitys-, rahditus- ja raportointitoiminnot. Laskutus

järjestelmä on kehitetty yhdessä Solicomin kanssa, joka vastaa järjestelmän ylläpidosta. 

Combitransilla on myös joitain Tietoenatorin ohjelmistoja sekä asiakashallintajärjestelmä, joka 

perustuu Lotus Notes-ohjelmistoon. Käyttöpalvelu on ulkoistettu Novo Groupille. Combitransissa 

suhtaudutaan positiivisesti tietojärjestelmien kokonaisulkoistamiseen, mutta yrityksen mukaan 

mahdollisilta kotimaisilta kumppaneilta puuttuu riittävä toimialaosaaminen. Combitransin ja 

systeemi-integraattorin välinen suhde tulisi olla strateginen kumppanuussuhde ja kumppanin tulisi 

olla neutraali toimija. Toisaalta tietojärjestelmien modulaarisuus mahdollistaa perusjärjestelmien 

jakamisen myös kilpailijoiden kanssa, sillä niiden merkitys kilpailuedun hankkimisessa on pieni.

Swanline

Swanlinen mukaan tietojärjestelmien avulla ei ole saatavissa merkittävää kilpailuetua kilpailijoihin 

verrattuna. Toisaalta toimiva tietojärjestelmä on tehokkaan toiminnan edellytys. Swanlinen 

nykyinen tietojärjestelmäympäristö on NT-pohjainen, ja asiakkaat on integroitu järjestelmään joko 

suoraan tai internetin välityksellä. Myös alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden ja Swanlinen 

välillä on intemet-yhteys. Yrityksen järjestelmät sisältävät tilaus-, toimitus-, laskutus- ja
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asiakashallintajärjestelmät. Järjestelmä perustuu pitkälti valmiisiin ohjelmistokomponentteihin. 

Tähän mennessä yhtiön johtaman verkoston prosessit on saatu yhdenmukaistettua, mutta 

järjestelmien integroinnissa on kehitettävää ennen kuin koko järjestelmä toimii optimaalisesti. 

Swanlinen ohjauksessa olevat autot on varustettu ajoneuvopäätteillä. Kuljetuskalusto on varustettu 

myös lämpötilan seurantajärjestelmällä ja lisäksi Swanline on kehittänyt kuormalavojen ATK- 

pohjaisen seurantajärjestelmän.

Ohjelmistokehitystä lukuun ottamatta Swanline tuottaa kaikki tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut 

sisäisesti. Swanlinessa on harkittu tietojärjestelmien kokonaisulkoistamista, mutta yrityksen 

mukaan valittava järjestelmätoimittaja tulisi olla vaihdettavissa helposti. Järjestelmäintegraation 

nähdäänkin yrityksessä enemmän perinteisenä toimittajana kuin strategisena kumppanina. 

Swanline pyrkii olemaan jatkossakin mukana uusien järjestelmien kehittämisessä. Järjestelmien 

ulkoistamisen suurimpana riskinä nähdään, että Swanline ei olisi tarpeeksi merkittävä kumppani 

systeemi-integraattorille, jolloin yritys ei välttämättä saisi tarvitsemaansa palvelua.

5.3.3 4PL-yritysten tietojärjestelmät

Libri-Logistiikka

Tietojärjestelmät ovat tärkeässä asemassa Librin operatiivisessa toiminnassa. Nykyinen graafisen 

alan tietojärjestelmä kattaa tilaus-, toimitus-, laskutus- ja tilastointijärjestelmät. Näistä tilaus-, 

laskutus-ja tilastointijärjestelmät ovat NT-pohjaiset ja VAX-toimitusjärjestelmä keskustietokone- 

pohjainen. Noin 60 prosenttia Librin järjestelmistä perustuu valmisohjelmistoihin ja noin 40 

prosenttia räätälöintiin. Graafisen alan hinnoittelujärjestelmä antaa yritykselle merkittävän 

kilpailuedun. Yhteydet yritysasiakkaisiin hoidetaan OVT-järjestelmien avulla ja toimeksiantajiin 

modeemiyhteyksien sekä ASCII-tiedonsiirtojen välityksellä. Kuljetusliikkeiden ja Librin välinen 

tiedonsiirto perustuu faxiin, sähköpostiin ja puhelimeen, mutta Librin tavoitteena on integroida 

myös kuljetusyritykset tietojärjestelmään.

Keskustietokoneeseen perustuvan toimitusjärjestelmän kehittäminen on vaikeaa ja tästä syystä 

yritys aikoo korvata järjestelmän kokonaan uudella intemet-yhteensopivalla järjestelmällä. 

Toimeksiantajille kehitetään lisäksi intemet-selaimeen perustuva käyttöliittymä, jolloin 

toimeksiantajat voivat seurata omia tapahtumiansa internetin välityksellä. Yritys ei pidä 

tietojärjestelmäosaamista ydinkyvykkyytenä vaan turvautuu ulkopuolisten ohjelmistokehittäjien 

palveluihin. Libri ostaa tilaus-, laskutus ja tilastointijärjestelmien ohjelmistokehityksen ja yllä
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pidon Helsoft Oy:Itä. VAX-toimitusjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito ostetaan Compaqilta ja 

Novo Groupilta. Libri vastaa itse NT-palvelimien ylläpidosta, ATK-käyttötuotannosta, tieto

liikenneverkon toiminnasta sekä kokonaisjärjestelmien kehittämisestä. Yrityksen tavoitteena on 

ulkoistaa myös edellä mainitut toiminnot tulevaisuudessa ja keskittyä vain ydinosaamiseensa.

Movere

Sonera toimittaa kokonaistoimituksena kaikki Moveren tarvitsemat tietojärjestelmät ja ratkaisu on 

räätälöity alusta alkaen yrityksen tarpeisiin. Tapcon kehittämä, amerikkalaiseen Progress- 

ohjelmistoon perustuva Motiva-jäijestelmä käsittää kuljetussuunnittelujärj estelmän sekä laskutus

järjestelmän. Ohjaussovellusten lisäksi Motiva-järjestelmään kuuluu kattava asiakasrekisteri- 

tietokanta, joka on jaettu useaan tasoon. Tietokanta sisältää tarvittavat tiedot sekä valmistajista, 

kaupan liikkeistä että loppuasiakkaista, jotta tuotteet voidaan toimittaa suoraan loppuasiakkaalle. 

Motiva-järjestelmän käyttöönoton jälkeen asiakasyritykset ovat voineet luopua omista 

logistiikkaj ärj estelmistään.

Motiva-järj estelmän lisäksi Soneran ja Moveren välinen kokonaispalvelusopimus sisältää 

tarvittavat verkkoratkaisut, palvelimet, reitittimet, työasemat, palomuurit, etätyöpalvelut, intemet- 

palvelut, OVT-palvelut, puheratkaisut ja taloushallinnon perusjärjestelmät sekä niiden ylläpidon. 

Tietojärjestelmäratkaisun toiminnallinen ydin, Motiva-järjestelmä, sijaitsee Soneran UNIX- 

palvelimella. Sopimuksellisesti Sonera on vastuussa Motiva-järj estelmän kehittämisestä, mutta 

käytännössä kehitystyön hoitaa Tapco, joka myy kehittämäänsä sovellusta Soneralle. Moveren 

lähiverkot perustuvat NT-palvelimiin sekä työasemiin ja koko järjestelmä noudattaa NT-UNIX 

arkkitehtuuria.

5.4 Yritysprofiilit

Tutkimuksen empiriaosassa on siis kuvattuja analysoitu valittuja logistiikkapalvelu- sekä kaupan 

ja teollisuuden yrityksiä. Lopuksi eri yrityksistä kootaan merkittävimmät havainnot. 

Haastatelluista logistiikkapalveluyrityksistä JIT-Trans ja Kesped edustavat 2PL-toimintamallia, eli 

yksittäisiin transaktioihin perustuvia logistiikkapalveluita. Molemmat yritykset toimivat pääasiassa 

suuren konsernin sisäisenä palveluyksikkönä. Tämän lisäksi ne myyvät ylimääräistä kapasiteettia 

ulkopuolisille asiakkaille, mistä syystä niitä voidaan pitää palveluntarjoajina. Sekä JIT-Trans että 

Kesped toimivat kotimaisilla markkinoilla ja niiden markkina-asema on suhteellisen vahva.
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Konsemisidoksista johtuen molemmat palveluntarjoajat hankkivat tietojärjestelmänsä sisäisesti, 

vaikka tietojärjestelmien merkitys onkin lähinnä operatiivinen.

Cornbitrans ja Swanline edustavat 3PL-palveluntarjoajia. Ne tarjoavat kumppaneilleen kuljetusten 

kokonaishallintapalveluita kotimaassa ja yritysten tarjoamat palvelut ovat pääosin yksinkertaisia 

rutiinipalveluita. Tietojärjestelmien merkitys on lähinnä operatiivinen ja sekä Cornbitrans että 

Swanline tuottavat tietojärjestelmäpalvelunsa sisäisesti, samoin kuin 2PL-palveluntarjoajat. 

Vaikuttaakin siltä, että suomalaiset logistiikkapalveluyritykset ovat kehityksessä jäljessä 

eurooppalaisia kilpailijoita, jotka hankkivat tietojärjestelmäpalvelut useammin ulkopuolilta 

palveluntarjoajilta.

Libri-Logistiikka ja Movere ovat puolestaan 4PL-palveluntarjoajia. Molemmat yritykset toimivat 

paikallisilla markkinoilla, jossa yrityksillä on vahva markkina-asema. Yritykset tuottavat yksin

kertaisten palveluiden lisäksi varsin innovatiivisia ja räätälöityjä hallintapalvelulta asiakkailleen. 

Tästä huolimatta ainoastaan Moveren mukaan tietojärjestelmillä on strategista merkitystä. 

Strategisesta merkityksestä huolimatta Movere on ulkoistanut tietojärjestelmät kokonaan ulko

puoliselle palveluntarjoajalle, joka tosin omistaa osan Moveresta. Libri sen sijaan tuottaa tieto

järjestelmäpalvelut suurelta osin sisäisesti, eikä tietojärjestelmillä ole yrityksen mukaan strategista 

merkitystä. Jatkossa Libri aikookin ulkoistaa tietojärjestelmät ja keskittyä ydinosaamiseen eli 

kattavien varasto-ja lisäarvopalveluiden tuottamiseen. Havainto on ristiriidassa teoriaosan päätel

män kanssa, jonka mukaan tietojärjestelmäosaaminen on kriittinen menestystekijä 4PL-yritykselle. 

Havainto viittaa siihen, että vaikka Libri-Logistiikka tietyillä kriteereillä täyttää logistiikkainte- 

graattorin tunnuspiirteet, on se todellisuudessa ehkä kuitenkin lähempänä 3PL-palveluntarjoajaa.

Logistiikkapalveluyritysten profiilit on havainnollistettu kuvassa 5-7. Yrityksiä on kuvattu viidestä 

eri ulottuvuudesta. Havainnot on pisteytetty asteikolla 1-3, jonka jälkeen toimintamalleittain on 

laskettu seuraavat havaintojen keskiarvot: 2PL = 1,3; 3PL = 1,5 ja 4PL = 2,1. Yrityskohtaiset 

keskiarvot ovat puolestaan: JIT-Trans = 1,2; Kesped = 1,2; Cornbitrans = 1,4; Swanline = 1,6; 

Libri-Logistiikka = 2,0 ja Movere = 2,4. Keskiarvoista voidaan huomata, että 4PL-toimintamallin 

yritykset eroavat ominaisuuksiltaan selvästi 2PL- ja 3PL-yrityksistä. Kaiken kaikkiaan keskiarvot 

kertovat, että uudempia toimintamalleja edustavat yritykset toimivat tarkastelu-ulottuvuuksien 

suhteen 2PL-yrityksiä kehittyneemmällä tavalla.
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2PL 3PL 4PL
JIT-Trans------
Kesped ------

Combitrans
Swanline

Libri-Logistiikka 

Movere

1 2 3
•Toimitusketjun Funktionaalinen 

tuotetyyppi:

•IT:n merkitys: Operatiivinen

•IT:n hankinta: Sisäinen

•Markkina-asema: Heikko

Markkina-alue: Lokaali Globaali

Vahva

Strateginen

Ulkoistettu

Innovatiivinen

Kuva 5-7. Haastateltujen logistiikkapalveluyritysten profiilit

Haastatelluista kaupan ja teollisuuden yrityksistä Alko, Hartwall, Storaenso ja Valio edustavat 

2PL-toimintamallia. Yritykset siis ostavat tarvitsemansa kuljetuspalvelut ulkopuolisilta palvelun- 

tarjoajilta lähinnä kustannuskriteerien perusteella. Kaikilla kohdeyrityksillä on vahva asema omilla 

markkinoillaan, mutta ainoastaan Storaenso toimii globaalisti. Yritysten valmistamat tai myymät 

tuotteet ovat funktionaalisia tuotteita ja tietojärjestelmät toimivat lähinnä operatiivisen toiminnan 

tehostajina. Storaenson tietojärjestelmillä on kuitenkin vahva strateginen merkitys kilpailukyvyn 

hankinnassa, koska globaali toiminnanohjaus yhdistettynä immateriaaliseen toimintatapaan asettaa 

suuret vaatimukset yrityksen tietojäijestelmille. Alkon, Hartwallin ja Storaenson profiilit ovat 

keskenään täysin identtiset. Storaenso poikkeaa sen sijaan selvästi muista 2PL-asiakasyrityksistä. 

Yritys pystyy suuren kokonsa ja markkinavoimansa ansiosta saavuttamaan monia sellaisia hyötyjä, 

joita esimerkiksi 4PL-toimintamallilla pyritään saamaan aikaiseksi.

ABB Logistics Center ja Nokia Networks edustavat 3PL-toimintamallia hyödyntäviä logistiikka

palveluiden käyttäjiä. Molemmat yritykset toimivat globaalisti ja yrityksillä on vahva asema toimi

alallaan. Yritysten tuotteet ovat luonteeltaan innovatiivisia ja niiden varastointi on kallista. Tästä 

syystä kuljetuskustannukset eivät ole kriittinen tekijä ja sekä ABB että Nokia ovat ulkoistaneet 

kuljetustoimintansa ulkopuoliselle 3PL-palveluntaijoajalle. Tietojärjestelmillä on yritysten
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mukaan myös strategista merkitystä kilpailuedun hankinnassa, mutta tästä huolimatta molemmat 

yritykset ovat ulkoistaneet suuren osan tietojärjestelmätoiminnoistaan.

Kaupan ja teollisuuden yritysten profiilit on havainnollistettu kuvassa 5-8. Toimintamalleittain 

lasketut havaintojen keskiarvot ovat: 2PL = 2,0 ja 3PL = 2,7. Yrityskohtaiset keskiarvot ovat 

puolestaan: Alko = 1,8; Hartwall = 1,8; Storaenso = 2,6; Valio = 1,8; ABB = 2,4 ja Nokia 3,0. 

Keskiarvoista voidaan huomata, että myös kaupan ja teollisuuden yritykset erottuvat ominai
suuksiltaan logistisen toimintamallin perusteella. 3PL-yritykset toimivat selvästi 2PL-yrityksiä 

kehittyneemmällä tavalla. Poikkeuksena on kuitenkin 2PL-toimintamallin Storaenso, joka suuren 

kokonsa ja voimavarojensa johdosta pystyy toimimaan muita 2PL-yrityksiä edistyksellisemmin.

2PL 3PL
Alko ---------------Storaenso-------------------- ABB

Hartwall-------------- Valio --------------- Nokia ••

•Toimitusketjun

1 2
Funktionaalinen '

3
Innovatiivinen

tuotetyyppi:

•Markkina-alue:

I !
L • X

Lokaali ^ '«j Globaali

•Markkina-asema:
r i

Heikko • /• jSs* Vahva

•IT:n merkitys: Operatiivinen 1 Strateginen

•IT:n hankinta: Sisäinen • • " Ulkoistettu

Kuva 5-8. Haastateltujen kaupan ja teollisuuden yritysten profiilit
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6. Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa on selvitetty logistiikkapalveluiden kehittymistä ja verkostoitumista. 

Erityisesti tutkimuksessa on keskitytty 3PL-ja 4PL-toimintatapojen kuvaamiseen ja analysointiin. 

Lisäksi teoriaosassa on selvitetty tietojärjestelmien roolia yritysten välisen toiminnan 

koordinoinnissa. Tutkimuksen empiriaosassa tarkasteltiin erityyppisten logistiikkaintensiivisten 

yritysten logistisia toimintatapoja sekä tietojärjestelmäratkaisuja teoriaosan luokittelujen ja mallien 

avulla. Lopuksi kootaan yhteen tutkimuksesta johdetut päätelmät.

6.1 Logistiikkapalveluiden tulevaisuus

Tähänastisen kehityksen valossa näyttää selvältä, että uudet palveluntarjoajat, kuten 4PL, tulevat 

tulevaisuudessa korvaamaan perinteistä hierarkkista toiminnan koordinointia. 4PL-kanava edistää 

markkinalähtöisten palveluiden käyttöä, mutta ei ole itsessään markkinalähtöinen yhteistyömuoto. 
Kyse onkin 4PL-yritysten aiheuttamasta nettovaikutuksesta markkinalähtöisten palveluiden 

yleistymisessä. Markkinalähtöisyyttä lisäävä nettovaikutus muodostuu siten, että vaikka 4PL- 

yrityksen ja asiakasyrityksen välinen yhteistyösuhde on johtotasolla hierarkkisesti integroitu ja 

koordinoitu, lähestyy tällä hetkellä hierarkkinen 3PL-yrityksen ja asiakasyrityksen välinen suhde 

markkinalähtöistä ja yksittäisiin transaktioihin perustuvaa 2PL-toimintatapaa (kuva 6-1). Koska 

suurin osa logistiikkapalveluyrityksistä edustaa aikaisempaa markkinalähtöisemmiksi muuttuvia 

2PL- ja 3PL-malleja, kasvaa logistiikkapalveluiden markkinalähtöisyys kokonaisuudessaan. 

Toisaalta osa nykyisistä 3PL-yrityksistä saattaa kehittyä aikaisempaa hierarkkisemmiksi 4PL- 

yrityksiksi, vaikka suurin osa 4PL-yrityksistä muodostetaankin oletettavasti uusyrityksinä, joilla ei 

ole rasitteena vanhoja toimintatapoja tai rakenteita. Tutkimustulosten perusteella voidaankin 

perustellusti todeta, että 4PL on aidosti uusi toimintamalli eikä vain kehittynyt 3PL, kuten 

aikaisemmissa tutkimuksissa on usein väitetty.

Hierarkia Markkinat

9

Kuva 6-1. 3PL- ja 4PL suhteessa geneerisiin koordinointimekanismeihin
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Tutkimustulokset viittaavatkin siihen, että ulkoistettujen logistiikkapalveluiden tarjoajat tulevat 

tulevaisuudessa kehittymään kahteen selkeästi erotettavissa olevaan suuntaan. Pääosa palvelun

tarjoajista keskittyy yksinkertaisten, markkinalähtöisten palveluiden tuottamiseen. Keskeistä 

näiden palveluntarjoajien toiminnalle on kustannustehokkuus ja korkea toiminnan laatu. Osa 

palveluntarjoajista, kuten logistiikkaintegraattorit, tulevat puolestaan keskittymään joustavien 

verkostojen koordinoimiseen ja kattavien logistiikkaratkaisujen tarjoamiseen asiakkailleen. 

Toisaalta voidaan myös miettiä, mikä on ulkoistettu]en logistiikkapalveluiden seuraava 

kehitysvaihe 4PL-mallin jälkeen. Onko se kenties 5PL ja mitä mahdollinen 5PL voisi tarkoittaa? 

Koska tutkimus viittaa markkinalähtöisten palveluiden yleistymiseen, voidaan olettaa, että 5PL 

voisi tarkoittaa siirtymistä jonkinlaiseen yhtenäiseen infrastruktuuriin, joka sisältää kaikille 

avoimet logistiikkaprotokollat ja standardit. 5PL voisi olla siis uudenlainen universaalipalvelu, 

joka on avoin kaikille halukkaille helposti saavutettavalla tavalla, jolloin hierarkkisen toiminnan 

koordinoinnin merkitys vähenee entisestään.

Toisaalta tulee muistaa, että uudet toimintamallit eivät ole automaattisesti toimivampia ja 

tehokkaampia kuin perinteisemmät toimintatavat. On selvää, että 3PL-toimintamalli ei sovellu 

kaikille yrityksille ja sama pätee myös logistiikkaintegraattoreihin. Hyvä esimerkki tästä on 

Storaenso, joka suuren markkinavoimansa ansiosta pystyy hyödyntämään 2PL-toimintamallia 

tavalla, josta hajasijoitetun tuotantorakenteen ja ohuiden tavaravirtojen yritykset voivat vain 

haaveilla. 2PL-, 3PL- ja 4PL-termit ovat menettäneet myös alkuperäisen osapuolten määrää 

kuvaavan merkityksensä ja niitä käytetään nykyisin lähinnä erityyppisten ja -sisältöisten 

logistiikkapalveluiden tuoteniminä.

6.2 Tietojärjestelmien merkitys

Tietojärjestelmien merkitys tulee tulevaisuudessa vain korostumaan nykyisestä. Tällä hetkellä 

tehokkaat kahdenkeskiset järjestelmät palveluntarjoajan ja asiakasyrityksen välillä menettävät 

uusien toimintamallien seurauksena kilpailukykynsä verrattuna avoimiin ja joustavia arvoketjuja 

yhdistäviin tieto]ärjestelmäratkaisuihin. Jäijestelmäratkaisujen ominaisuuksia on tietotekniikan 

nopeasta kehittymisestä johtuen vaikeaa ennustaa, mutta joka tapauksessa näyttää selvältä, että 

seuraavien sukupolvien logistiset järjestelmät tulevat perustumaan avoimeen ja yhtenäiseen 

intemet-protokollaan.
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Tietojärjestelmien kasvava merkitys tulee vaikuttamaan myös tietojärjestelmäpalveluiden 

tarjoajiin sekä tietojärjestelmien hankintaan. Kehittyneiden 4PL-ja erityisesti 5PL-toimintamallien 

toteuttaminen edellyttää uudenlaista suhtautumista tietojärjestelmien hankintaan. Hankinnan ja 

kehittämisen painopiste on siirrettävä yksittäisten yritysten järjestelmistä yritysverkostojen ja 

toimialojen yhteisiin järjestelmiin. Tämä saattaa avata merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia 

uudentyyppisille, yksittäisistä ohjelmistotaloista riippumattomille systeemi-integraattoreille. Tällä 

hetkellä tämäntyyppisille palveluille ei näytä olevan kuitenkaan tarvittavaa kysyntää, koska suurin 

osa erityyppisistä logistiikkayrityksistä toimii vielä vanhojen toimintaperiaatteiden mukaisesti 

keskittyen yrityksen sisäisen toiminnan tehostamiseen.

Myös kaikkia osapuolia hyödyttävä, keskenään kilpailevien yritysten yhteistyö nähdään 

useimmilla toimialoilla nykyisessä tilanteessa mahdottomana. Vaikuttaakin siltä, että monet 

perinteisesti toimivat logistiikkayritykset tulevat muuttamaan nykyisiä toimintatapojaan vasta 

pakon edessä. Uusien toimintamallien yleistyminen tuleekin todennäköisesti tapahtumaan 

innovatiivisten, logistiikkatoimialan ulkopuolisten yritysten toimesta. Ilmiö näkyy selvästi jo 4PL- 

yritysten kehittymisessä, sillä aloitteen tekijöinä nykyisissä 4PL-yrityksissä on usein esimerkiksi 

tietotekniikkayrityksiä ja konsulttitoimistoja, kun taas perinteiset logistiikkayritykset ovat 

keskittyneet lähinnä suojelemaan omia asemiaan.
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Liite 2-1. Haastatellut 2PL-yritykset asiakaskanavien mallissa
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Liite 2-2. Haastatellut 3PL-yritykset asiakaskanavien mallissa
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Liite 2-1. Haastatellut 3PL-yritykset asiakaskanavien mallissa (jatkuu)
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Liite 2-3 Haastatellut 4PL-yritykset asiakaskanavien mallissa



96

Alko

Hartwall

Valio

TIETOJÄRJESTELMÄ TOIMINTO

<o
el
<
I-
z3
_i
Ш>
_l<Q.

Tilanne
kohtainen

Asiakas
kohtainen

Standardi
rutiini

Tilanne
kohtainen

Asiakas
kohtainen

Standardi
rutiini

<O—>K<

Ш>_l<Q.

Sisäinen
palvelu
yksikkö

Ulkoinen
asiantuntija
organisaatio

Yleinen
järjestelmä-
integraattori

TIETOJARJESTELMATOIMINTO

Tilanne- Asiakas- Standardi
kohtainen kohtainen rutiini

<—>
<O—)a.<
I-
z

Ш>
_l<0.

Sisäinen
palvelu
yksikkö

Ulkoinen
asiantuntija
organisaatio

Yleinen
järjestelmä-
integraattori

Liite 3.

Liite 3-1. Haastatellut 2PL-yritykset tietojärjestelmien hankintamallissa
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