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Elektroninen kaupankäynti on entistä yleisempää kulutustavaroiden vähittäiskaupassa. Kui
tenkin lukuisat yritykset taistelevat jakeluongelmien parissa, ja erityisesti loppujakelun 
kustannukset syövät yritysten kannattavuutta. Usein syynä ovat tehottomat jakeluratkaisut. 
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten tuotteen ominaisuudet vaikuttavat jakeluun 
ja sen kustannuksiin kulutustavaran elektronisessa kaupankäynnissä. Tutkimus toteutettiin 
rakentamalla Microsoft Excel -pohjainen laskentamalli, jolla jakelukustannukset määritettiin. 
Keskeisenä ajatuksena on koko ketjun kustannusten (ml. asiakkaan kustannukset) määrit
täminen. Tällöin vältetään osaoptimointi jakeluketjussa.

Mallin rakentamisen pohjana käytettiin teoriatietoa mm. myöhäistämisen, varastojen keskittä
misen sekä jakeluketjun pituuden vaikutuksesta kustannuksiin. Nämä yhdistettiin elektronisen 
kaupan alalla tehtyihin tutkimuksiin jakelun muutoksesta ja loppujakelumuotojen kustan
nuksista. Tuloksena syntyi malli, joka laskee tuotekohtaiset varastointi-, runkokuljetus-, 
loppujakelu- sekä katekustannukset jakeluketjussa. Mallin käyttö ja kustannusten laskenta 
lähtevät kuitenkin aina tuotteen ominaisuuksista, joiden katsotaan määrittelevän mahdolliset 
jakeluketjut. Kriittisiksi tuotteen ja kysynnän ominaisuuksiksi määriteltiin tuotteen koko ja 
arvo, haluttu toimitusaika, ostotiheys, variaatioiden määrä sekä myöhäistämismahdollisuus. 
Tutkielman esimerkkituotteiksi valittiin näiden ominaisuuksien osalta toisistaan poikkeavat 
tuoteryhmät: huonekalu, tietokone, kirja ja vaate. Tulokset ovat kuitenkin yleistettävissä myös 
muille tuotteille.

Tutkielman tuloksena voidaan havaita elektronisen kaupan mahdollistavan säästöt jakelussa. 
Säästön suuruus vaihtelee 35 ja 80 % :n välillä. Suurimmat säästöt saadaan tuotteille, jotka 
ovat arvokkaita, joista on paljon variaatioita ja joiden kohdalla asiakas on valmis hyväk
symään pitkän toimitusajan. Säästö saadaan ennen kaikkea varastojen keskittämisen ja väli
portaiden ohittamisen kautta. Toimitusaika rajoittaa varastojen keskittämistä, ja todella no
pean toimituksen vaatimus nostaa kustannuksia edullisimpien tuotteiden kohdalla 30 % ja 
kalleimpien tuotteiden kohdalla yli 100 % edullisimmasta vaihtoehdosta. Edullisimpien 
mahdollisten jakeluketjujen kustannus eroaa tuoteryhmittäin, ja jakelu on suhteellisesti kal
leinta edullisimpien tuotteiden kohdalla. Näiden osalta loppujakelun kustannukset syövät 
elektronisen kaupan mahdollistamien rakennemuutosten aikaansaamat säästöt. Edullisimpien 
tuotteiden kohdalla oikean loppujakelutavan valinta voi pienentää jakelun kustannuksia jopa 
20 %. Tuotteen koon vaikutus näkyy lähinnä loppuj akelumuotojen valinnassa, ja johtaa suuri
kokoisten tuotteiden kohdalla kotijakelun pakollisuuteen. Myöhäistämisen avulla on mahdol
lista laskea kustannuksia eritoten niiden tuotteiden kohdalla, joista on olemassa runsaasti vari
aatioita. Tuotteen ominaisuuksilla voidaan kaiken kaikkiaan katsoa olevan merkittävä vaiku
tus jakelun kustannuksiin elektronisessa kaupankäynnissä.
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ABSTRACT

Electronic commerce becomes more and more common in B-to-C markets for consumer 
goods. Still many companies are struggling with distribution. Especially the cost of last-mile 
delivery is cutting their profitability. Often the cause is in the inefficient distribution structure. 
The aim of this study is in solving the connection between product characteristics, distribution 
structure and the cost of distribution. The study is based on a Microsoft Excel -computation 
model, which calculates distribution costs per product based on information given by the user 
of the model. The perspective is in the costs of the whole distribution chain including 
customers’ costs.

In building of the model several traditional theories were used. They included studies about 
postponement, centralisation of warehouses and the number of intermediaries. Also some 
newer studies about delivery cost and about the change in distribution because of electronic 
commerce were used. As a result of combining these theories the computation model was 
formed. It calculates inventory, transportation, delivery and profit margin costs based on 
restrictions from the product characteristics. Value, size, delivery time, buying frequency, 
number of variations and the possibility of postponement have been decided to be critical 
characteristics when distribution is concerned. The case products (furniture, computer, book, 
and clothing) were selected because they differ in these features. However, the results can be 
generalised to other product groups too.

The study shows that savings can be realised in electronic commerce. The saving in 
distribution costs varies between 35 and 80 %. The biggest savings are reached on products, 
which are valuable, which have many variations, and where a long lead-time can be used. The 
source of these savings is in centralisation of warehouses and in decreasing number of 
intermediaries. The lead-time restricts delivery options. The requirement of fast delivery can 
increase costs for cheaper products by 30 % and for more expensive products by over 100 %. 
The cheapest possible distribution chain varies between products and the delivery is relatively 
most expensive on the cheapest products. This is due to the cost of end delivery, which erodes 
the savings from modification of the chain structure. The selection of the end delivery method 
is important, because the right choice can decrease distribution costs even with 20 %. The size 
of the product impacts mainly the choice between end delivery methods. Postponement 
facilitates cost decreases especially on products with many variations. As a conclusion, 
product characteristics do have a major effect on distribution costs in electronic commerce.

Keywords: Electronic commerce, distribution, costs, furniture, computer, book, clothing

Total number of pages: 121



SISÄLLYS
1 JOHDANTO 8

1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet.................................................................................................................. 9

1.2 Tutkielman rajaukset....................................................................................................................................10

1.3 Tutkimusmenetelmät..................................................................................................................................... 13

1.4 Tutkielman rakenne...................................................................................................................................... 14

1.5 Terminologiaa.................................................................................................................................................. 15

2 JAKELUN MUUTOS SIIRRYTTÄESSÄ ELEKTRONISEEN KAUPANKÄYNTIIN......................18

2.1 Strateginen vaikutus: suunnan muutos työnnöstä vetoon.............................................................. 19

2.2 Operatiivinen muutos....................................................................................................................................21

2.3 Yritysten välisestä toimitusketjujen väliseen kilpailuun............................................................. 23

m 2.4 Monikanavaisuus ja sen vaikutus..............................................................................................................25

2.5 Virtuaalinen logistiikka ja show room................................................................................................. 31

3 JAKELUN KUSTANNUKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT................................................................34

3.1 Jakeluketjun tehtävät ja ketjun pituus..................................................................................................34

3.2 Tuotteen ominaisuuksien vaikutus jakeluun....................................................................................... 37

3.3 Tuotantoteknologian ja myöhäistämisen vaikutus jakelun kustannuksiin............................. 40

3.4 Varastojen lukumäärän vaikutus jakelun kustannuksiin............................................................. 45

3.5 Toimitusajan vaikutus................................................................................................................................. 48

3.6 Kuljetusten vaikutus................................................................................................................................... 50

3.6.1 Runkokuljetukset......................................................................................................................................50

3.6.2 Loppujakelu............................................................................................................................................. 50

3.6.2.1. Toimitus kotiin.......................................................................................................................................54

3.6.2.2. Postilaatikko..........................................................................................................................................55

3.6.2.3. Noutopiste..............................................................................................................................................57

3.6.2.4. Asiakas noutaa tuotteen liikkeestä......................................................................................................... 58

3.6.2.5. Jakelu muualle kuin kotiin..................................................................................................................... 59

3.7 Teorian yhteenveto.......................................................................................................................................60

3.8 Vaihtoehtona joustava jakelu.................................................................................................................61

iii



4 JAKELUKETJUN KUSTANNUSMALLI............................................................................................... 64

4.1 Mallin perusrakenne................................................................................................................................... 64

4.1.1 Mallin kysymät tiedot.............................................................................................................................. 67

4.1.2 Mallin oletukset...............................................................................................................................69

4.2 Varastoihin liittyvien kustannusten laskenta..................................................................................70

4.3 Kuljetuskustannusten laskenta.............................................................................................................72

4.4 Katekustannusten laskenta..................................................................................................................... 75

4.5 Mallin mahdolliset heikkoudet...............................................................................................................75

5 ESIMERKKITUOTTEIDEN JAKELUN KUSTANNUKSET...............................................................77

6

5.1 Huonekalut..............................................................

5.7.7 Huonekalujen erityispiirteet jakelun kannalta

5.1.2 Huonekalujen mahdolliset jakelurakenteet.....

5.1.3 Tulokset............................................................

5.2 Tietokoneet..............................................................

5.2.1 Tietokoneiden erityispiirteet jakelun kannalta

5.2.2 Tietokoneiden mahdolliset jakelurakenteet....

5.2.3 Tulokset...........................................................

5.3 KIRJAT

5.3.1 Kirjojen erityispiirteet jakelun kannalta...............

5.3.2 Kirjojen mahdolliset jakelurakenteet...................

5.3.3 Tulokset................................................................

5.4 Vaatteet..........................................................................

5.4.1 Vaatteiden erityispiirteet jakelun kannalta..........

5.4.2 Vaatteiden mahdolliset jakelurakenteet...............

5.4.3 Tulokset.................................................................

5.5 Johtopäätökset esimerkkituotteiden tuloksista

5.6 Tutkielman tulosten arviointi.................................

YHTEENVETO »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<

...77 

... 78 

...80 

...81 

...84 

..84 

..85 

..86 

..88 

..89 

..90 

..92 

..95 

..95 

..97 

..98 

100 

104 

108

6.1 Tutkielman tulokset................................................................................................................................108

6.2 Aiheita tuleviin tutkimuksiin.................................................................................................................111

IV



LÄHTEET 113

KIRJALLISET LÄHTEET................................................................................................................................................ 113

Muut lähteet...........................................................................................................................................................116

Tutkielmassa mainittujen yritysten internetosoitteet............................................................................117

LIITE 1..................................................................................................................................................................119

LIITE 2..................................................................................................................................................................120

LIITE 3....................................................................................................................«.......................................... 121

v



KUVAT
Kuva l-l : Elektronisen kaupankäynnin erilaiset kaupan käyntitavat (Hautanen 1999,12).............. 11

Kuva 2-1 : Erilaisia toimitusketjuvaihtoehtoja..................................................................................................18

Kuva 2-2: Tuottaja- ja asiakaslähtöiset toimitusketjut (Hughes, Ralf & Michels 1998, 163)........... 20

Kuva 2-3: Yhteysteknologioiden käyttö oston tukemisessa (Kasrel ym. 2000)..................................... 28

Kuva 2-4: Yhteysteknologiat soveltuvat eri kanavien tehtäviin..............................................................28

Kuva 2-5: Asiakkailla on useita vaihtoehtoja ottaessaan yhteyttä samaan jakeluketjuun........... 29

Kuva 3-1 : Aktiviteetit liittävät valmistajan ja asiakkaan yhteen (Dolan 1992)...................................35

Kuva 3-2: Erilaisten tuoteryhmien soveltuvuus kotiinkuljetukseen (Newton 2001 )........................... 39

Kuva 3-3: Tuotanto- ja logistiikkamyöhäistämismahdollisuuksien nelikenttä.................................... 42

Kuva 3-4: Lähilogistiikan järjestämismahdollisuudet (Hautanen 1999,56)............................................54

Kuva 4-1 : Jakeluvaihtoehdot.................................................................................................................................. 65

Kuva 4-2: Kuvan 4-1 symbolien selitykset...........................................................................................................65

Kuva 5-1 : Mahdolliset jakeluvaihtoehdot huonekaluille.......................................................................... 81

Kuva 5-2: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (huonekalut)................................... 83

Kuva 5-3: Mahdolliset jakeluvaihtoehdot tietokoneille.............................................................................86

Kuva 5-4: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (tietokoneet)...................................88

Kuva 5-5: Mahdolliset jakeluvaihtoehdot kirjoille...................................................................................... 92

Kuva 5-6: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (kirjat)...............................................95

Kuva 5-7: Mahdolliset jakeluvaihtoehdot vaatteille...................................................................................97

Kuva 5-8: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (vaatteet)........................................ 99

Kuva 5-9: Toimitusajan ja toimitusportaan välinen riippuvuus.................................................................101

Kuva 5-10:Elektroninen kaupankäynti pienentää jakelukustannuksia erityisesti arvokkailla

tuotteilla, joista on pauon variaatioita ja joiden toimitusaika voi olla pitkä......................... 104

VI



TAULUKOT
Taulukko 2-1 : Elektronisen kaupan jakautuminen eri yhteysteknologioiden välillä.........................26

Taulukko 3-1 : Yhteenveto jakeluketjun kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä................................60

Taulukko 4-1 : Tuotteen ominaisuuksien ja mahdollisten jakeluvaihtoehtojen valinta.....................68

Taulukko 4-2: Runkokuuetuskustannukset eri jakeluketjun portaiden välillä..................................73

Taulukko 4-3: Loppuiakelun kustannukset (mk / toimitus) (mukaillen Kallio ym. 2000)....................74

Taulukko 4-4: Loppujakelun kustannukset, kun asiakkaan kustannukset otetaan huomioon......... 75

Taulukko 5-1 : Esimerkkituotteiden ominaisuuserot jakeluun kannalta................................................. 77

Taulukko 5-2: Suhteellisten jakelukustannusten vertailu erilaisilla huonekalujen

VÄHITTÄISMYYNNIN TOIMINTATAVOILLA (PYKE YM. 2001)...............................................................................79

Taulukko 5-3: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (huonekalut)...................................................... 82

Taulukko 5-4: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (tietokoneet)...................................................... 87

Taulukko 5-5: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (kirjat)................................................................. 93

Taulukko 5-6: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (vaatteet)............................................................98

Taulukko 5-7: Edullisimmat jakeluketjut ja kustannukset esimerkkituotteille................................. 100

Taulukko 5-8: Logististen kustannusten jakautuminen (Westland & Clark 2000,529)....................105

Taulukko 6-1 : Tuotteen ominaisuuksien vaikutus jakelun kustannuksiin elektronisessa

kaupankäynnissä...............................................................................................................................................110

vii



1 Johdanto

Internet nopeuttaa elinrytmiä niin ihmisillä kuin yrityksilläkin. Olemme tottuneet reaali

aikaiseen tietoon, ja odotamme toimituksien saapuvan sillä kellonlyömällä kuin ne on luvattu. 

Toimitusajat eivät saa olla pitkiä, eikä kukaan halua varastoida. Tämä kaikki lisää logistiikan 

vaativuutta. Vaikka myynti sujuisi elektronisen kaupan välityksellä joustavasti, voi menestys 

kaatua jakeluun. Valitettavasti monet yritykset keskittyvät yhä teknologisiin seikkoihin eivät

kä logistisiin kysymyksiin, vaikka elektronisen kaupan uskotaan muuttavan yritysten jakelu

ketjujen toimintatapoja ja rakenteita. Viimeaikaiset ”e-yritysten” konkurssit osoittavat karulla 

tavalla todeksi sen, mitä teoreetikot ovat jo pitkään sanoneet: elektroninen kauppa vaatii huo

lellista paneutumista myös muualle kuin bittien maailmaan.

Jakelu ja muu logistiikka on yleisesti tunnistettu elektronisen kaupankäynnin ongelma

kohdaksi ja siitä on kiijoitettu runsaasti. Erityisesti loppujakelu on havaittu ongelmalliseksi, ja 

eräät tahot (mm. Avery 1999) ovat saaneet sen osuudeksi koko jakelun kustannuksista jopa 
lähes 90 %. Yleisesti ollaan hieman maltillisempia, mutta ongelma tunnustetaan silti. Bhise, 

Farrell, Miller, Vanier ja Zainulbhai (2000) kertovat ongelman ytimen sijaitsevan yksittäisten 

tilausten toimittamisessa erillisiin kohteisiin aiempien täysien kuormien ja vakiintuneiden 

kohteiden sijaan. Keskeisiksi haasteiksi nousevat asiakastiedon kontrollointi, eri medioiden 

kautta tulevien tilausten yhdistely, toimitusten kustannustehokas jakelu ja palautusten 

käsittely. Myös Kumar (2001) on havainnut jakelun kannattavuusongelman. Hänen mukaansa 
katteet ovat useimmissa tuotteissa liian matalat, jotta ne riittäisivät korvaamaan lisääntyneet 

kustannukset, eivätkä asiakkaat toisaalta ole valmiita maksamaan todellisia jakelukustan

nuksia. Ongelmat syntyvät asiakkaiden odotusten ja tilausten täyttämisen realiteettien välisistä 

ristiriidoista, sillä asiakkaiden uskovat internetin tarjoavan edullisimmat kustannukset, vaikka 

yksittäiset tilaukset ovat todellisuudessa kallein tapa toimittaa tuotteita (Peters 2000). Asiak

kaat näkevät myös vain laajan valikoiman edut, eivätkä valikoiman kasvattamisen aiheut
tamaa kustannusten nousua. Suomalaisista tutkijoista asiaan on perehtynyt esim. Tuunainen 

(1999), joka väitöskirjassaan kertoo tavaroiden toimittamiseen liittyvän logistiikan tarvitsevan 

uudelleenjärjestelyä. Elektronisessa kaupankäynnissä kuluttajat voivat helposti suorittaa 

ostoksia mistä tahansa maailmankolkasta ja saada tuotteen toimitetuksi kotiin. Ilman em. 

uudelleenjärjestelyä tämä kuitenkin tarkoittaa erillisiä toimituksia jokaiselta myyjältä. Tämä 

johtaa koordinoimattomaan jakeluun, josta seuraavat korkeat kustannukset.
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Internetin avulla käytävästä kaupasta odotetaan kustannussäästöjä, toiminnan nopeutusta ja 

parempaa palvelua. Näiden saavuttamiseksi tarvitaan ennen kaikkea tehokasta logistiikkaa. 

Ennusteiden mukaan jopa 10 % USA:n vähittäismyynnistä tulee vuonna 2003 elektronisesta 

kaupankäynnistä (Calkins, Farello & Smith S hi 2000). Tuotteiden myynnin lisäksi yritykset 

voivat käyttää internetiä myös kommunikoidakseen toimitusketjussa ylöspäin. Internet ja 

muut sähköiset kanavat helpottavat yritysten välistä vuoropuhelua ja mahdollistavat siten 

paremman jakeluketjun hallinnan.

Vaikka elektroninen kaupankäynti on muuttanut liiketoiminnan lainalaisuuksia monin tavoin, 

ei se kuitenkaan ole muuttanut fysiikan lakeja. Maantieteelliset etäisyydet ovat yhä olemassa, 

ja rekat, laivat, junat ja lentokoneet eivät voi liikkua kovinkaan paljoa nopeammin kuin 

nykyään. Myös eri tyyppisten tuotteiden kannalta sopivimmat jakeluketjut vaihtelevat elek

tronisessa kaupassa aivan kuten perinteisessäkin. Jotta pystyttäisiin vastaamaan vaatimukseen 

nopeuden lisäämisestä on parannus siis etsittävä muualta. Bradley (2000) viittaakin tässä 

kohdassa logistiikkajohtajiin, joiden tehtäväkuvaan kuuluu monimutkaisten verkostoiden ja 

johtamisjärjestelmien kehittäminen. Juuri nämä verkostot johtavat uudenlaisten toimitusketju- 

yhteisöjen syntyyn (Cooke 2000).

Elektroninen kauppa on ollut viime aikoina paljon otsikoissa. Internetiin pohjautuvan kaupan 

lisäksi esiin on noussut myös muiden elektronisten kanavien välityksellä käytävä kauppa, 

kuten m-kauppa (m-commerce, mobile commerce). Uudet kanavat toimivat usein rinnan 

aiempien kanssa ja asettavat lisävaatimuksia yrityksen jakelulle. Ongelmia syntyy esimerkiksi 

eri kanavia pitkin tulevien tilausten yhdistelystä jakelua varten sekä tiedon hallinnasta.

1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet

Tässä tutkielmassa tarkastellaan elektronisen kaupan mahdollistamia jakelurakenteen muutok

sia laskentamallin avulla. Tarkoituksena on tutkia, mitä erilaisia variaatiomahdollisuuksia 

jakeluketjun rakenteen suhteen tietyillä tuotteilla on, ja kuinka nämä variaatiot vaikuttavat 

jakeluketjun kustannuksiin. Tutkielmassa käsitellään aihetta kriittisesti, eli mietitään myös 

reaalimaailman aiheuttamia rajoitteita ja vaatimuksia. Ohjaavana kriteerinä käytetään tuotteen 

ominaisuuksia, jotka usein asettavat rajoitteita jakelurakenteiden valintaan. Tarkastelu keskit

tyy ennen kaikkea kulutustavaran kauppaan, koska päivittäistavarakauppaa on jo tutkittu 

huomattavasti laajemmin ja se on homogeenisempää kuin kulutustavarakauppa. Näin ollen 

tuotteiden ominaisuuksista riippuvien johtopäätösten vetäminen olisi vaikeampaa.
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Tutkimuskysymys voidaan lausua lyhyesti:

”Miten tuotteiden ominaisuudet vaikuttavat jakeluketjun rakenteen valintaan ja 

kustannuksiin kulutustavaran elektronisessa kaupassa?”

Tähän olennaisesti liittyviä ongelmia ovat:

- mitkä ovat tuotteiden kriittiset ominaisuudet jakelun kannalta

- mitkä ovat elektronisen kaupan suomat uudet mahdollisuudet jakelun toteuttamiseen

- millaiset ovat eri jakeluketjun osien kustannukset

- miten kustannukset riippuvat toisistaan

- miten uudet yhteysteknologiat vaikuttavat jakeluun.

Tavoitteena tässä tutkielmassa on selvittää, millainen jakeluketju olisi taloudellisesti kannat

tavin erilaisten tuotetyyppien osalta. Tarkasteltaviksi tuotteiksi on valittu kirja, vaate, huone

kalu ja tietokone. Ne eroavat toisistaan monien jakeluun ja sen kustannuksiin vaikuttavien 

ominaisuuksien osalta. Näistä ominaisuuksista puhutaan tarkemmin luvussa viisi.

1.2 Tutkielman rajaukset

Suurin osa elektroniseen kaupankäyntiin ja sen logistiikkaan liittyvästä tutkimuksesta on 

käsitellyt päivittäistavarakauppaa. Tässä tutkielmassa on kuitenkin tarkoitus keskittyä 

kulutustavarakauppaan, jossa volyymi vaihtelee päivittäistavarakauppaa enemmän ja tilaukset 

ovat epäsäännöllisempiä. Päivittäistavarakauppaa käytetään lähtökohtana, jonka pohjalta 

tarkastellaan muiden tuoteryhmien elektronista kauppaa. Lisäksi hyödynnetään päivittäis

tavarakaupan alueelta tehtyjen tutkimusten tuloksia.

Kulutustavarat eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan niiden joukossa on jakelulle erilaisia 

vaatimuksia asettavia ryhmiä. Esimerkiksi tuotteiden koko vaihtelee suuresti. Koon lisäksi 

kulutustavarat vaihtelevat suuresti myös muiden ominaisuuksien osalta. Osa tuotteista saattaa 

olla terveydelle haitallisia, jolloin toimittaminen yhdessä elintarvikkeiden kanssa ei tule 

kysymykseen. Tuotteiden arvo vaihtelee suuresti, ja vaatii jakelulta erilaista lähestymistapaa 

kuin suhteellisen halvat päivittäistavarat. Logistiikan osalta merkittävä ero tulee kysynnän 

erilaisuudesta. Päivittäistavaran kysyntä on melko tasaista ja ennustettavaa kun taas kulutus

tavaran kysyntä vaihtelee enemmän ja on vaikeammin ennakoitavissa.

Rajaus 1: Tarkasteltavana kulutustavara
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Kilpala ja Pekkarinen (1999) esittelevät elektronisen kaupan luokittelua. Elektroninen 

kaupankäynti voidaan luokitella sen perusteella kuka on tarjoaja ja kuka on asiakas. Tällä 

perusteella saadaan seuraavat vaihtoehdot:

1. Yritys yritykselle

2. Yritys kuluttajalle

3. Y ri tys julkishallinnolle

4. Julkishallinto kansalaisille.

Periaatteessa myös päinvastaiset suunnat ovat mahdollisia, joskin taloudelliselta merki

tykseltään pienempiä. Nämä kaupankäyntitavat on havainnollistettu alla (Kuva 1-1).

C-to-BB-to-C

G-to-C

B-to-B

C-to-G

G-to-BB-to-G

Kuluttaja

C-to-C

Hallinto

Kuva 1-1: Elektronisen kaupankäynnin erilaiset kaupankäyntitavat (Hautanen 1999, 12)

Toisaalta kauppa voidaan jakaa epäsuoraan ja suoraan elektroniseen kauppaan sen mukaan, 

millaisia tuotteita myydään ja kuinka suoraan ne toimitetaan. Epäsuora elektroninen kauppa 

tarkoittaa fyysisten tuotteiden tilaamista tietoverkkojen avulla, jolloin toimitus tapahtuu 

fyysisesti (Kilpala & Pekkarinen 1999, 14). Suora elektroninen kauppa tarkoittaa vastaavasti 
aineettomien hyödykkeiden online-toimituksia. Tämän luokituksen mukaan tässä tutkielmassa 

on tarkoitus syventyä yritysten kuluttajille suuntamaan epäsuoraan elektroniseen kauppaan.

Yksityisasiakkaille suuntautuvien toimitusten hallinta on huomattavasti yritysasiakkaille 

suuntautuvia monimutkaisempaa pienempien kertatoimitusten ja epäsäännöllisen kysynnän 

takia. Näin ollen yksityisasiakkaille tapahtuvat toimitukset ovat yleensä kalliimpia kuin
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yrityksille suuntautuvat. Tämän vuoksi tämän tutkielman tuloksia tulee käyttää yritysten 

välisessä kaupassa vain harkintaa noudattaen.

Rajaus 2: Tarkastellaan yksityisasiakkaille suuntautuvaa fyysisten tuotteiden kauppaa

Elektronisella kaupankäynnillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa kaikkien sähköisten yhteys- 

teknologioiden kautta käytävää elektronista kauppaa, eikä siis rajoittauduta aiemmin usein 

käsiteltyyn PC:n ja internetin välityksellä käytyyn kauppaan. Elektroninen kauppa muuttuu 

monikanavaisemmaksi erilaisten mobiilien yhteysteknologioiden kehittymisen myötä. Näin 

elektroninen kaupankäynti irtaantuu paikkasidonnaisuudesta. Usein yhteysteknologioiden 

käyttö on lomittaista ja ostoprosessin eri vaiheissa saatetaan hyödyntää eri yhteysteknologiaa. 

Pääasiassa uudet yhteysteknologiat ovat kuitenkin vain uusia tilaamisen ja asiakaskontaktien 

hallinnan apuvälineitä, eikä suoranaista vaikutusta jakeluun ole. Näin ollen ei ole tarkoi
tuksenmukaista rajata erilaisia yhteysteknologioita tutkimuksen ulkopuolelle. Tilattavat 

tuotteet voivat toki erota yhteysteknologioiden välillä, jolloin eroja jakelun osalta syntyy. 

Tällöinkin ohjaavana tekijänä toimivat kuitenkin tuotteiden ominaisuudet, eikä erittelytarvetta 

synny.

Rajaus 3: Sallitaan kaikkien yhteysteknologioiden käyttö

Nykyään yritykset keskittyvät entistä enemmän oman ydinosaamisensa (core competence) 

ympärille, ja sen vaikutukset on nähtävissä myös jakeluketjuissa. Yritykset hallitsevat niitä 

prosesseja, joissa ovat parhaita. Tämä johtaa vastuun jakautumiseen. Haapasen ja Vepsäläisen 

(1999, 71-74) mukaan jakelu pohjautuu neljään asiakaskanavaan: suostuttelun, rahoituksen, 

tilaamisen sekä valmistuksen ja siirron kanavaan. Näistä jokainen tarjoaa eriluonteista palve

lua ja erikoistuu erilaisiin tehtäviin. Erityistaitojen takia jokaiseen kanavaan muodostuu omat 

"pelurit”, joiden ydinosaaminen soveltuu parhaiten ko. tehtävien hoitamiseen. On helppo us

koa, että lisääntyvät kanavat vain korostavat tätä jakoa ja elektronisen kaupan voidaan katsoa 

vaikuttavan kaikkiin edellä mainittuihin kanaviin. Toisaalta monikanavamaailma mahdollistaa 

myös sen, että yksi ainoa yritys eriyttää toimintonsa jakelukanavan eri tehtävädimensioiden 

mukaan eri medioiden kautta hoidettaviksi. Tällöin yritys pystyy tehostamaan toimintaansa ja 

valitsemaan sopivan kanavan kullekin tehtävälle. Tämän tutkielman kannalta kiinnostavin 

kuitenkin on valmistuksen ja siirron kanava, joka sisältää toimitukset asiakkaalle sekä erilaiset 

jälkipalveluihin, huoltoon, varastointiin, palautuksiin ja kierrätykseen liittyvät toimenpiteet. 

Tämän kanavan sisälle jäävät kaikki jakeluun liittyvät kysymykset.
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Elektronisen kaupan toimitusketjujen prosessit voidaan jakaa kahden pääotsikon alle: toimi

tusten johtaminen ja tilausten täyttäminen. Toimitusten johtaminen {supply management) 

viittaa lähinnä toimittajien johtamiseen, hankintaan ja varastoinnin johtamiseen. Tilausten 

täyttäminen {order fulfillment) puolestaan viittaa toimintoihin asiakkaan ostopäätöksestä 

siihen pisteeseen, että asiakas on tyytyväinen. Näitä toimintoja ovat esim. tilauksen hank

kiminen, tilauksen käsittely, poiminta ja pakkaus, toimitus sekä myynnin jälkeinen palvelu ja 

palautusten käsittely (Руке, Johnson & Desmond 2001). Edellä mainituista prosesseista tämä 

pro gradu -tutkielma käsittelee lähinnä varastoinnin johtamista ja toimitusta.

Rajaus 4: Tarkastellaan valmistuksen ja jakelun kanavaa; varastoja ja toimituksia

Jakelun kustannustekijöitä on tarkasteltu useissa lähteissä jo aiemmin. Useimmiten tarkastelu 

on kuitenkin rajoittunut vain yhden tekijän analysointiin. Elektronisen kaupan puolella tämä 

on tarkoittanut sitä, että on keskitytty lähinnä loppujakelun kustannuksiin. Tässä tutkielmassa 

otetaan holistisempi näkemys ja tarkastellaan kustannuksia koko jakeluketjun matkalta val

mistajalta loppuasiakkaalle ottaen mukaan asiakkaan kustannukset. Näin estetään eri toiminta

yksiköiden osaoptimointi. Jakeluketjujen arvioinnissa keskeiset verrattavat ominaisuudet ovat 

kustannukset, laatu, toimitus ja joustavuus (Руке ym. 2001). Näistä tämä tutkielma tarkastelee 
lähinnä kustannuksia. Muut ominaisuudet otetaan huomioon lähinnä reunaehtoina mallin 

käytössä.

Rajaus 5: Katsantokantana koko ketjun kustannukset

Jakeluun liittyy lukemattomia alaprosesseja, joiden kustannukset seuraavat omia lainalaisuuk

sin. Kustannusvaikutukset ovat usein ristikkäisiä ja niiden mallintaminen on vaikeaa. Usein 

ei voidakaan yksiselitteisesti sanoa, mitkä ovat todelliset kustannukset. Tämän vuoksi tässä 

tutkielmassa ei pyritä saamaan selville absoluuttisen oikeita kustannuksia. Tutkielman 

tarkoituksena on tuottaa karkeaa kustannustietoa, jonka avulla erilaisia jakeluvaihtoehtoja 

voidaan riittävällä luotettavuudella verrata.

Rajaus 6: Tavoitteena karkeat, suhteelliset kustannukset

1.3 Tutkimusmenetelmät

Tutkielman pohjaksi on tutustuttu laajalti jakelusta julkaistuihin tutkimuksiin, ja luotettaviksi 

arvioituihin intemetlähteisiin. Luotettaviksi on arvioitu mm. yliopistojen ja arvostettujen 

lehtien (esim. Harvard Business Review) kotisivut. Apuna on käytetty erilaisten tahojen
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huimiakin visioita tulevaisuudesta, jotta mahdolliset sovellukset eivät jäisi pois. Näihin 

visioihin on kuitenkin suhtauduttu kriittisesti.

Kirjallisuudesta on etsitty teoreettista tietoa jakelun kustannusten rakentumisesta ja eri teki

jöiden välisistä vuorovaikutuksista, joiden avulla tutkimuksessa käytetty malli on rakennettu. 

Useimmat tutkimukset ovat keskittyneet johonkin tiettyyn kysymykseen, ja olleet siten 

suppeampia näkökulmaltaan. Tässä tutkielmassa on yhdistetty aiempien tutkimuksien tuloksia 

ja aikaan saatu näin kattavampi kuvaus jakeluketjun kustannuksista.

Logistiikan tutkimus on paljolti eriytynyt perinteisen ja elektronisen kaupan tutkimuksiin. 

Tätä tutkielmaa varten on tutustuttu kumpaankin alueeseen ja pyritty yhdistämään elektro

nisen kaupankäynnin alalla esitetyt visiot jakelun realiteetteihin. Tällä uudella yhdistelmällä 

on analysoitu ominaisuuksiltaan erilaisia tuotteita. Analyysin apuna on käytetty tätä tutki

elmaa varten rakennettua jakeluketjun kustannusmallia. Mallin avulla on laskettu erilaisten 

jakeluketjuvaihtoehtojen kustannukset tuotteiden asettamat reunaehdot huomioonottaen. 

Laskentatulosten pohjalta vedetään lopuksi johtopäätökset ja esitellään tutkielmassa saavu

tetut tulokset.

1.4 Tutkielman rakenne

Tämä tutkielma noudattaa seuraavanlaista rakennetta. Taustaksi luvussa kaksi selvitetään 

jakelun eroja perinteisessä ja elektronisessa kaupassa. Luvussa käsitellään myös monikana- 

vaisuuden vaikutuksia perustuen kirjallisuudessa esiteltyihin arvioihin sekä omiin päätelmiin. 

Samalla esitellään hieman niitä visioita ja väitteitä, joihin elektronisen kaupan huuma 

perustuu.

Luvussa kolme siirrytään teoreettisempaan pohdiskeluun jakeluketjun kustannuksia aiheut

tavista tekijöistä. Alalukuina käsitellään jakeluketjun tehtäviä, varastojen keskittämistä ja 

hajauttamista, jakeluketjun pituutta, myöhäistämistä, toimitusaikaa ja loppujakelua. Tässä 

luvussa mietitään myös tuotteen ominaisuuksien vaikutusta jakeluketjun valintaan sekä 

tuotteen ja kysynnän asettamia vaatimuksia koko jakeluprosessille.

Luvussa neljä kuvaillaan analyysin pohjana olevan mallin rakenne. Sen lisäksi kerrotaan 

mallissa käytetyt lähtöarvot ja mallin oletukset. Mallin osalta on yksityiskohtaisesti selostettu 

se, kuinka malli laskee kustannukset annettujen tietojen pohjalta. Lukuun sisältyy myös 

mallin kriittinen arviointi.
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Luvussa viisi esitellään esimerkkituotteet, jotka on valittu edustamaan mahdollisimman moni

puolisesti erilaisia tuotteita. Esimerkkituotteiksi on valittu huonekalu, tietokone, kirja ja vaate. 

Kunkin tuotteen osalta käydään läpi niiden erityispiirteet ja päätellään tämän pohjalta mahdol

liset jakeluvaihtoehdot. Samalla esitellään olemassa olevia toimintatapoja kyseisen tuotteen 

osalta yritysesimerkkien avulla. Jokaiselle tuotteelle on myös laskettu kustannukset eri jakelu- 

tavoilla ja näiden laskelmien tulokset esitellään tuotekohtaisesti. Luvun viisi lopuksi vedetään 

yhteen laskennoissa saadut tulokset ja verrataan niitä aiempien tutkimusten tuloksiin.

Viimein luvussa kuusi kerrataan tulokset ja esitellään jatkotutkimuskohteita.

1.5 Terminologiaa

Tässä luvussa on tarkoitus selvittää muutamia tämän tutkielman kannalta keskeisiä käsitteitä 

ja termejä siten, kuin niitä on tässä tutkielmassa käytetty. Usein samalle käsitteelle on 
olemassa useita vaihtoehtoisia määritelmiä, joista on valittu sopivin. Termejä ei ole lueteltu 

tyhjentävästi, vaan tarkoituksena on ollut nostaa esiin juuri tämän tutkielman ja sen tulkinnan 

kannalta olennaisimmat.

Ensimmäiseksi on tarpeellista määritellä elektroninen kaupankäynti. Usein käytetään myös 

termiä ”sähköinen kaupankäynti” kuvaamaan samaa asiaa. Elektroninen kaupankäynti määri

tellään eri tavoin eri yhteyksissä. Jyväskylän yliopiston Elektronisen kaupankäynnin tutki

muskeskuksessa termi on määritelty seuraavasti:

”Elektroninen kaupankäynti on tietoverkkojen avulla käytävää liiketoimintaa. Liiketoiminta 

sisältää palveluiden, tuotteiden ja informaation myymisen, maksamisen, esittelemisen, mark

kinoinnin ja jakelun eri muodoissaan sekä teknologiat, jotka mahdollistavat nämä toiminnot.”

Toisessa lähteessä elektroninen kauppa määritellään:

”E-Business tarkoittaa Internetin ja siihen liittyvien teknologioiden hyödyntämistä yrityksen 

sisällä, ostoissa ja hankinnoissa sekä markkinoinnissa” (Kärpijoki & Hyysalo 2000).

Toisissa lähteissä tehdään ero elektronisen kaupankäynnin ja elektronisen liiketoiminnan 

välille:

”Sähköinen kaupankäynti (e-commerce): Avoimien tietoverkkojen välityksellä tapahtuva 

tavaroiden ja palveluiden vaihdantatapahtuma ja sitä tukevan informaation välittäminen 

yritysten ja kuluttajien välillä tai kuluttajien kesken ”(Karjalainen 2000, 17).
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”Sähköinen liiketoiminta (e-business): Kaikki avoimien tietoverkkojen - kiinteiden ja langat

tomien - välityksellä tapahtuva kilpailuedun saavuttamiseen tähtäävä toiminta. Esimerkiksi 

informaation välittäminen koko arvoketjussa prosessien tehostamiseksi.” (Karjalainen 2000, 

17).

Yhteistä erilaisille määrittelyille on tietoverkkojen perustavaa laatua oleva rooli kaupan

käynnin tukena. Muutoin rajaukset siitä, mitä kaikkea elektroniseen kaupankäyntiin kuuluu, 

eroavat jonkin verran. Tämän tutkielman osalta noudatetaan pääsääntöisesti Jyväskylän yli

opiston Elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskuksen määritelmää.

Muiden käsitteiden osalta tyydytään lyhyempään käsittelyyn.

Kulutustavara: Kulutustavaralla tarkoitetaan loppukäyttöön asiakkaille (tässä

lähinnä yksityiset henkilöt) myytäviä hyödykkeitä, jotka ovat

muita kuin elintarvikkeita ja muita päivittäistavaraksi laskettavia

tuotteita. Niiden käyttöaika on pidempi kuin päivittäistavaroilla.

Kulutustavarat voidaan jakaa vielä kesto- ja käyttökulutustava-

roihin.

Toimitusketju: Toimitusketju (supply chain) on moniportainen yritysten ketju

raaka-aineista loppukäyttäjälle. Toimitusketju sisältää fyysisen

jakelun lisäksi myös erilaisia informaatio-, palvelu- ja rahoitus-

elementtejä.

Jakelu: Tuotteiden siirtäminen valmistajalta asiakkaalle joko suoraan tai

kaupan väliportaiden kautta.

Jakeluketju: Jakeluketju (distribution chain) on moniportainen yritysten ketju

tuotteen valmistajalta asiakkaalle. Jakeluketjun tarkoituksena on

lähinnä tuotteen siirtäminen.

Jakelurakenne: Tässä tutkielmassa jakelurakenteella tarkoitetaan toimitusketjun

fyysisten rakenneosien (portaiden lukumäärä, varastojen määrä, 

kuljetukset y ms.) muodostamaa kokonaisuutta tuotteen valmis

tajalta asiakkaalle.

Monikanavamaailma: Monikanavamaailmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa käytetään

rinnan useita sähköisiä yhteysteknologioita asiakkaiden tavoit

tamiseen.
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Sähköinen yhteysteknologia: Esim. digi-tv, mobiili internet, PC:n kautta käytettävä internet

yms.

Tietoisena termien määritelmällisestä ristiriidasta käytetään tässä tutkielmassa sekä termiä 

jakeluketju että termiä toimitusketju. Päähuomio pidetään ketjun siinä osassa, joka kulkee 

valmistajalta asiakkaalle. Ns. ylävirta jätetään siis huomiotta. Kyseessä on siis lähinnä 

jakeluketjun (distribution chain) tarkastelu. Koska lähdekiijallisuudessa kuitenkin käytetään 

usein termiä toimitusketju (supply chain) myös silloin, kun viitataan pelkästään alavirtaan, on 

sitä käytetty muutamin kohdin. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että on pyritty säilyttämään 

alkuperäisen kirjoituksen sävy. Muilta osin on käytetty termiä jakeluketju.
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2 Jakelun muutos siirryttäessä elektroniseen kaupankäyntiin

Kaupankäynnin sähköistyminen ja internetin käytön yleistyminen on vaikuttanut voimak

kaasti koko kaupankäynnin kenttään. Internetin myötä valmistajille on tullut mahdolliseksi 

tavoittaa suoraan suuri joukko yksittäisiä asiakkaita. Tämä on mahdollistanut jakeluketjun 

väliportaiden ohittamisen. Kuvassa 2-1 on havainnollistettu eräitä erilaisia toimitusketju- 

vaihtoehtoja.

Tukkukauppa

Tukkukauppa Väh.kauppa

Väh.kauppa

Tuottaja

Tuottaja

Tuottaja

Tuottaja

Selite- Business-to-business
'-----^ Business-to-consumer

Kuva 2-1 : Erilaisia toimitusketjuvaihtoehtoja

Perinteisesti suurin osa toimituksista noudatti kuvan 2-1 ylintä virtaa, ja business-to-business 

transaktioita syntyi matkan varrelle useita. Internet mahdollistaa erilaisten variaatioiden 

syntymisen, ja oikeastaan mikä tahansa toimitusketjun porras voi alkaa myydä suoraan kulut

tajille. Samalla loppuasiakkaalle syntyy useampia vaihtoehtoisia lähteitä tuotteen hankki

miseen. Yrityksille tämä merkitsee huomattavaa muutosta, sillä niiden on opittava kuluttaja- 

kaupan säännöt ja lainalaisuudet. Samalla niiden suora asiakaskunta kasvaa ja asettaa lisä

paineita yrityksen toiminnalle. Fyysistä läsnäoloa ei enää tarvita kaikilla markkinoilla. 

Sijainnista tulee epäolennainen kaupankäynnin osalta, ajasta tulee yhtenäinen kaikilla 

markkinoilla ja välimatkat menettävät merkityksensä (Pitt, Berthon & Berthon 1999). Uusi 

toimintamalli aiheuttaa ongelmia, joista suurimmat ovat jakelussa. Paremmasta asiakas
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palvelusta ja asiakkaan suoremmasta kohtaamisesta joudutaan maksamaan hinta monimut

kaisemman jakelun ja koordinointiongelmien muodossa.

Guräun, Ranchhodin ja Hackneyn (2001) mukaan internet vaikuttaa logistiikkaan monilla 

tavoin. Ensinnäkin internet voi kommunikaatiokanavana nopeuttaa transaktioita. Toiseksi 

internet voi toimia jakelukanavana tietyille, digitoitaville tuotteille. Näin ollen se poistaa 

fyysisen jakelun tarpeen ja tekee jakelusta tehokkaampaa ja nopeampaa. Kolmanneksi inter

netiä voidaan käyttää fyysisen logistiikan optimointiin. Tällöin internetiä käytetään tiedon 

välitykseen ja toimitusten koordinointiin. Asiakkaille voidaan myös tarjota ylimääräisiä tieto

palveluita. On kuitenkin huomattava, että internet ei poista fyysisen jakelun tarvetta. Se voi 

kylläkin muuttaa jakelun organisointia ja toteutusta.

Jakelukanavien valinta on yksi tärkeimmistä strategisista markkinoinnin päätöksistä, sillä se 

vaikuttaa kaikkiin muihin valmistajan markkinoinnillisiin päätöksiin, ja sitoutuminen jakelu

kanavaan on pitkäkestoista ja suhteet ovat yleensä monimutkaisia (Takeuchi 1980). Elektro

niseen kaupankäyntiin siirtyminen vaikuttaa jakelun operatiiviseen toteuttamiseen, mutta 

myös sen lisäksi strategiaan ja taustalla vaikuttaviin ajatusmalleihin. Kilpailuasetelmakin 

muuttuu yritysten välisestä toimitusketjujen väliseen. Vaikuttavat kehityssuunnat on esitelty 

luvuissa 2.1 - 2.5. Luvussa 2.1 kuvaillaan jakelun strategista muutosta ja ajattelun muutosta 

valmistajalähtöisestä työntävästä toimitusketjusta asiakaslähtöiseen vetävään toimitusketjuun. 

Luvussa 2.2 käsitellään jakelun operatiivista muutosta siirryttäessä elektroniseen kaupan

käyntiin. Luku 2.3 puolestaan esittelee kilpailuasetelman muutoksen. Elektronisen kaupan

käynnin myötä kilpailu siirtyy yhä enemmän toimitusketjujen väliseksi aiemman yritysten 

välisen kilpailun sijaan. Luku 2.4 esittelee monikanavaisuuden ja pohtii sen vaikutuksia. 

Viimein luvussa 2.5 tutustutaan virtuaaliseen logistiikkaan ja show room -konseptiin.

2.1 Strateginen vaikutus: suunnan muutos työnnöstä vetoon

Siirtyminen elektroniseen kaupankäyntiin muuttaa yritysten ajattelumallia, erityisesti jos 

myös mahdollisuudet uusiin logistisiin ratkaisuihin käytetään hyväksi. Jakeluketjussa ei enää 

ole olemassa varastojen saijaa, johon valmiita tuotteita lähetetään kysyntää sen paremmin 

tuntematta. Elektronisen kaupan aikana asiakas voi ottaa itse yhteyttä tuotteen valmistajaan, ja 

vasta tämän todellisen kysynnän perusteella käynnistetään tuotteen kuljettaminen ja mahdolli

sesti jopa valmistaminen.
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Joustavuus on elektroniselle kaupankäynnille tyypillinen piirre. Sen myötä ollaan siirtymässä 

massatuotannosta massaräätälöintiin, jossa myöhäistettyä tuotantoa käyttäen valmistetaan 

pääosin standardoidusta tuotteesta asiakaskohtaisesti muokattu versio. Tämä johtaa siihen, 

ettei enää voida tuottaa tuotteita varastoon kuten ennen, koska vasta loppuasiakkaan kysyntä 

määrittelee spesifikaatiot joiden mukaan tuote valmistetaan. Täten asiakas määrää tuotantoa ja 

luo ärsykkeen, johon koko jakeluketjun on reagoitava. Siirrytään siis pois aiemmasta tuottaja- 

lähtöisestä työntöön (push) perustuvasta ketjusta asiakasvetoiseen (puli) ketjuun. Kuva 2-2 

havainnollistaa tuottaja- ja asiakaslähtöisiä toimitusketjuja sekä luettelee niiden tyypillisiä 

piirteitä.

Valmistajalähtöinen, työntävä toimitusketju. Korkea kysynnän vaihtelu. 

Suuret varmuusvarastot. Vähän integrointia.

Asiakasvetoinen toimitusketju.Nopea tiedon kulku. Matalat varastot. 

Nopea vaste. Paljon integrointia.

Kuva 2-2: Tuottaja- ja asiakaslähtöiset toimitusketjut (Hughes, Ralf & Michels 1998, 163)

Asiakaslähtöisyys jakelukanavassa ei sinänsä ole mitään uutta. Ainakin Stern ja Sturdivant 

(1987) kirjoittivat jo 1980-luvulla asiakasohjautuvista toimituskanavista. Heidän mukaansa 

asiakaslähtöisen jakeluketjun rakentaminen on yksinkertaista. Ensin on selvitettävä, mitä 

asiakas haluaa eräkoon, odotusajan, tuotevalikoiman ja muiden tuotteen ominaisuuksien 

suhteen. Sen jälkeen tulee päättää sopivat myyntipisteet ja arvioida kustannukset. Ideaali- 

tilanteen rakentamisen jälkeen tulee verrata vaihtoehtoja ja valita sopivin. Lopuksi verrataan 

eroa nykyisen ja tulevan tilanteen välillä ja valmistaudutaan muutosten implementointiin. 

Tämä prosessi on kuitenkin nähty vaikeaksi tai tarpeettomaksi toteuttaa, ja vasta nyt yritykset 

ovat heränneet ja ymmärtäneet, että asiakas on keskeinen ja toiminnan tulisi lähteä hänestä.
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Peruskaava asiakaslähtöisen jakelun rakentamiseen ei kuitenkaan ole liiemmin muuttunut 

Stemin ja Sturdivantin artikkelista: muutos on lähinnä tapahtunut niissä mahdollisuuksissa, 

jotka yrityksellä on vastata asiakkaan toiveisiin.

Elektronisen kaupankäynnin aikakaudella on entistä tärkeämpää, että jakeluketju pystyy 

vastaamaan nopeasti asiakkaan toiveisiin. Samalla nopea reagointikyky pienentää varastoin

nin tarvetta ja laskee siten kustannuksia. Tämän takia logistiset teoriat, kuten quick response 

(QR) ja efficient consumer response (ECR) nousevat entistä keskeisemmiksi. Hughes ym. 

(1998) ovat puhuneet edellä mainittujen lisäksi responsiivisesta (responsive) toimitusketjusta. 

Siihen kuuluvia piirteitä ovat nopea vaste {quick response), joustavat toimitukset, räätälöity 

tuotanto, synkronoitu skedulointi loppukysynnän kanssa, kontrolloidut toimitusprosessit, 

kauppakumppaneiden taitojen integrointi, elektronisen kaupankäynnin täysi hyödyntäminen ja 

jatkuva tuotekehitys. Responsiivisuudesta puhuu myös Pingar (2000). Hän uskoo respon- 

siivisuuden olevan pääasiallinen erottumiskeino kilpailijoiden välillä, ja nopeimmin asiakkaan 

toiveisiin vastaavan yrityksen menestyvän parhaiten. Koko jakeluketjun tulee rakentua asiak

kaan ympärille, jotta paras mahdollinen palvelu on mahdollista.

2.2 Operatiivinen muutos

Elektronisessakin kaupankäynnissä yritysten on ymmärrettävä, että pelkkä tuotteen valmis

taminen ei vielä riitä. Tuote on saatava asiakkaiden lähelle ja lisäksi asiakkaat on saatava 

ostamaan se. Valmistajan tuleekin ensimmäiseksi jakelua suunnitellessaan miettiä, mitä kaik

kea pitää tehdä, jotta tuote saataisiin myydyksi. Kun vastaus tähän kysymykseen on saatu, 

tulee toisen kysymyksen vuoro: kuka ottaa huolehtiakseen mistäkin tehtävästä? Kysymykset 

tulee miettiä nimenomaan tässä järjestyksessä, jotta jakelu saadaan toimimaan eikä mitään 

tärkeää unohdu. Usein elektronisen kaupan myötä unohdetaan miettiä vastausta ensimmäiseen 

kysymykseen ja siirrytään suoraan toiseen. Tällöin saatetaan virheellisesti todeta oman 

organisaation kykenevän huolehtimaan kaikesta.

Kettusen ja Fileniuksen (1998, 67) mukaan kuljetustavan valinnassa nousee ensimmäisessä 

vaiheessa keskeiseksi se, kuljeteläänkö bittejä vai atomeja. Informaatiotuotteet, kuten tieto

koneohjelmistot ja uutisartikkelit, voidaan toimittaa sähköisessä muodossa suoraan asiak

kaalle. Fyysisen tuotteen tapauksessa toimitus on monimutkaisempi. Yrityksen tulee valita 

reitti ja tarvittavat väliportaat ottaen huomioon tuotteen ominaisuudet, yrityksen strategia ja 

halutun ratkaisun pysyvyys. Jakeluun liittyvät ongelmat riippuvatkin pitkälti yrityksen tuot

teiden luonteesta. Myös päivittäistavaroiden ja kulutustavaroiden jakelu asettaa erilaisia vaati -
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muksia jakeluketjulle. Kulutustavaroiden kysynnän suurempi vaihtelu vaikeuttaa esimerkiksi 

sopivan jakeluinfrastruktuurin arviointia.

Tuotteen reitti loppukäyttäjälle jää yrityksen harkittavaksi. Mikäli elektronista kauppaa 

haijoittava yritys ei itse valmista tuotetta, tulee sen päättää, tarvitseeko tuotteen kulkea sen 

varastojen kautta vai onnistuisiko kuljetus suoraan valmistajan varastosta. Jakeluketjussa voi 

myös esiintyä ongelmia kanavan jäsenten kesken. Tyypillisiä ovat esimerkiksi roolien kon

fliktit, ristiriitaiset tavoitteet ja puutteellisen kommunikoinnin aiheuttamat ongelmat 

(Takeuchi 1980). Jos valmistaja lisää uusia kanavia vastatakseen esimerkiksi kilpailuun tai 

uusien asiakkaiden tarpeisiin, voi ongelmaksi nousta myös ns. kanavakonflikti.

Hughes ym. (1998) uskovat kaupankäynnin sähköistymisen vaikuttavan toimitusketjuihin 

viidellä tavalla: alkuperäisiä termejä käyttäen tapahtuu dematerialization, disintermediation, 

deverticalization, data integration ja new product development. Dematerialization tarkoittaa 

perinteisesti myyntiin ja markkinointiin investoitujen kiinteiden panosten vähentämistä, pois

tamista ja uudelleen sijoittamista. Disintermediation tarkoittaa toimitusketjujen tiivistymistä 

väliportaiden jäädessä pois. Deverticalization puolestaan tarkoittaa laajennettujen yritysten ja 

uusien toimialaryhmittymien syntymistä. Data integrationissa kauppakumppaneille tarjotaan 

reaaliaikainen pääsy asiatietoihin ja uusien tuotteiden kehittämisessä (new product 

development) on kyseessä elektronista kauppaa tukevien, ylläpitävien ja laajentavien tuot

teiden kehittämisestä.

Useille elektronisen kaupankäynnin yrityksille on tullut yllätyksenä logistiikan hankaluus. 

Asiakkaiden suorittama loppujakelu siirtyy elektronisessa kaupassa yrityksen tehtäväksi. 

Toimituskoot pienenevät, ja toimituskohteiden lukumäärä nousee. Toiminnan onnistuminen 
vaatii nopeaa ja tarkkaa tiedonhallintaa aina tilauksesta toimitukseen asti. Vaikeinta sopeu

tuminen on niille yrityksille, jotka ovat jo sitoutuneet joihinkin fyysisiin rakenteisiin. Tämä 

johtuu vanhojen yritysten varastojen ja jakelujäijestelmien epäsopivuudesta uuteen toiminta

tapaan. Mikäli yrityksellä ei ollut lainkaan kokemusta toimituksista yksityisasiakkaille, muut

tuu jakelun kuva täysin. Uusilla yrityksillä on vaihtoehtona joko koko jakelun opiskelu tai 

kalliiden ostopalveluiden käyttö. Pienimmillä kivuilla elektronisen kaupan logistiikasta tuntu

vatkin selvinneen postimyyntiyhtiöt. Niiden varastot olivat jo valmiiksi rakennettu tukemaan 

yksittäisten toimitusten kotiinkuljetusta ja olivat täten sopivimpia elektronisen kaupan jake

luun (Distribution dilemmas 2000). Kuitenkin postimyyntiyrityksilläkin on edessään monen

laisia muutoksia. Ensinnäkin elektronisen kaupan asiakkaat odottavat parempaa palvelutasoa
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ja nopeampaa toimintaa kuin perinteisessä kaupassa. Toiseksi asiakkaat odottavat saavansa 

koko ajan oikeaa ja ajantasaista tietoa varastotilanteesta sekä tilauksesta tilasta. Kolmanneksi 

vanhat toimintamuodot on integroitava elektroniseen kaupankäyntiin em. muutosten hallin

nassa onnistumisen varmistamiseksi. Neljäs merkittävä muutos on elektronisen kaupan jatku

va muutos, joka vaatii yrityksiäkin jatkuvasti muuttamaan toimintaansa (e-Fulfillment: The 

Critical... 1999).

Uutena haasteena jakeluun on tullut myös läpinäkyvyyden lisääntyminen. Elektronisen 

kaupankäynnin aikakautena asiakas haluaa ja voi seurata tilauksensa edistymistä ja toimi

tuksen kulkua. Tämä lisää painetta yrityksen logistiikan tehostamiselle, sillä asiakas kyseen

alaistaa helposti tehottomina pitämänsä rakenteet ja siirtyy käyttämään yritystä, jonka 

toiminnoissa kokee saavansa paremman vasteen rahoilleen.

2.3 Yritysten välisestä toimitusketjujen väliseen kilpailuun

Elektroninen kaupankäynti vaikuttaa monin tavoin yrityksen ja sen jakeluketjun tapaan 

toimia. Mooren (1999) mukaan uusi talous arvostaa nopeutta, tarkkuutta, joustavuutta ja 

maailmanlaajuista saavutettavuutta. Vaikka sähköistäminen olisi avain näiden saavuttamiseen, 

ei perinteinen toimitusketju kykene vastaamaan uusiin vaatimuksiin. Selkeimpiä muutoksia 

tulee lisääntyneestä toimitusketjun hallinnan merkityksestä, joka johtaa viime kädessä 

laajennettuun yritykseen {extended enterprise). Toimitusketjujen on opittava toimimaan 

yhtenäisen yrityksen tavoin. Tulevaisuuden kilpailun odotetaankin olevan toimitusketjujen 

välistä aiemman yritysten välisen sijaan (Kalakota & Robinson 1999, 202; Ricker & Kalakota 

1999). Vaikutuksia syntyy eritoten paremman informaation saannista. Yritykset voivat myös 
käyttää internetiä kilpailustrategian vahvistamiseen tai vaihtamiseen. Tällöinkin niiden tulee 

huomioida toimitusketjuja loppuasiakkaan toiveet: ilman toimivaa yhteistyötä on mahdotonta 

tukea menestyksekästä strategiaa. Internetin moninaisista vaikutuksista huolimatta lopulliset 

odotukset kohdistuvat kuitenkin yrityksen tulokseen, sillä internetin kautta odotetaan saatavan 

joko suurempi myynti tai alhaisemmat kustannukset.

Moniportaisessa jakeluketjussa on ongelmia, joista suurimmat johtuvat puutteellisesta tiedon

kulusta ketjun eri jäsenten kesken. Erityisesti puutteellinen tiedonkulku näkyy Haapasen ja 

Vepsäläisen (1999, 90-101; myös Lee & Whang 1999) mukaan ns. piiskavaikutuksen kautta. 

Tämä johtaa varastojen kasvuun, kehnoon asiakaspalveluun ja kapasiteettiongelmiin eli 

kustannusten nousuun sekä voittojen menetyksiin koko toimitusketjun osalta. Piiskavaiku

tuksen syiden uskotaan löytyvän tiedon epätarkkuudesta, suurista kertatilauksista, hintojen
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muutoksista sekä säännöstelystä ja suoranaisesta huijauksesta. Piiskavaikutus on yksi par

haimmista esimerkeistä osaoptimoinnin vaaroista. Ratkaisuksi tarjotaan toimitusketjun hal

lintaa (Supply Chain Management, SCM). SCM:ssa keinoina piiskavaikutuksen pienen

tämiseksi ovat tiedon jakaminen, yhteiset rutiinit (esim. tietokoneavustettu tilaaminen, toimi

tusaikojen lyhentäminen) ja yhteensopivat kannusteet. Kuluttajakysyntä tullee olemaan aina 

heilahtelevaa, mutta jos ajantasainen tieto sen kehityksestä saadaan tehokkaasti kaikille ketjun 

jäsenille, pienenee piiskavaikutus jakeluketjussa huomattavasti.

Elektronisoituminen on SCM:n suuri mahdollisuus. Tietoverkkojen avulla tiedon kerääminen 

ja jakaminen helpottuu ja koko ketjun tasoinen koordinointi mahdollistuu. Tämä helpottaa 

ennustamista sekä mahdollistaa tasaisemman tuotannon ja toiminnan synkronoinnin. 

Erityisesti tasaisuutta vaativassa JIT-tuotannossa tällä on suuri merkitys. Tehokkaamman 

tiedonkäytön myötä koko toimitusketjun toiminta tulee läpinäkyvämmäksi ja ketjun toimintaa 

voidaan optimoida. Tämä johtaa varastotasojen laskuun koko toimitusketjun osalta ja tätä 
kautta kustannusten laskuun. Informaation sanotaankin korvaavan varastot (Kalakota & 

Robinson 1999, 202). Informaation kulkua koko toimitusketjun läpi helpottaa vielä mahdol

linen väliportaiden ohittaminen, jolloin tietoa jakavia tahoja on vähemmän.

Toimitusketjujen kasvava monimutkaisuus, liiketoiminnan globalisoituminen, tuotevalikoi

man muuttuminen ja tuotteiden elinkaarien lyhentyminen pakottavat yritykset miettimään 
uusia toimitusketjustrategioita (Lee & Whang 1999). Nämä uudet strategiat vaativat entistä 

suurempaa yhteistyötä ketjun jäsenten kesken. Olennainen osa tätä uutta strategiaa on edellä 

käsitelty tiedonjaon tehostuminen. Intemet-pohjaisen kaupan myötä on alettu puhumaan e- 

toimitusketjusta (e-supply chain) (esim. van Hoek 2001, Ricker & Kalakota 1999). E- 

toimitusketju tarkoittaa tilannetta, jossa jakelua käytetään differointikeinona, tietokantoja 

käytetään oppimiseen, tarkastellaan toimintaa koko jakeluketjun perspektiivistä ja pyritään 
saumattomaan integrointiin ja tarjonta verkostoihin. Yritykset liittoutuvat tarjotakseen asiak

kaalle ylivertaista palvelua. Kun koko ketju on linkitetty yhteen, on toiminnan optimointi 

mahdollista. Koska asiakkaan toiveet tiedetään paremmin, voi ketjun jokainen porras toimia 

niin, että koko ketjun kannalta tulos on paras mahdollinen.

Pelkkä informaatio ei kuitenkaan riitä, vaan koko jakeluketjun on muututtava aina fyysisiä 

rakenteita myöten. Kalakotan ja Robinsonin (1999) mukaan tärkeitä edellytyksiä toimivalle 

toimitusketjuyhteistyölle ovat yhteiset tietojärjestelmät ja uudistetut prosessit, jotka tehostavat 

toimintaa. Jotta ketju toimisi sujuvasti ja asiakkaan toiveet kyettäisiin täyttämään, on jokaisen
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osallistuvan yrityksen toiminnan oltava tarkasti hallinnassa. Jos yhden yrityksen prosessit 

eivät kykene suoriutumaan tehtävistään, vähenee koko ketjun toimintatehokkuus. Kunnolla 

toimiessaan e-toimitusketju laskee läpimenoaikoja ja eliminoi turhat aikaa vievät tehtävät.

E- tai sähköisen toimitusketjun lisäksi puhutaan arvoverkostosta (value net). Se on elektro

nisen ajan vastine arvoketjulle. Arvoverkosto on dynaaminen verkosto, joka muodostuu 

asiakas- ja toimittajakumppanuuksista sekä tietovirroista, jotka loppuasiakaskysyntä aktivoi. 

Arvoketjusta sen erottaa monimutkaisempi rakenne: kun arvoketju oli lineaarinen, on arvo- 

verkosto nimensä mukaisesti verkosto, jossa on monia solmukohtia. Arvoverkosto voi 

reagoida nopeasti ja luotettavasti asiakkaan toiveisiin. Arvoverkosto mahdollistaa yrityksille 

paremman asiakaspalvelun taijoamisen: asiakkaan ongelmien ratkaisun pelkän tuotemyynnin 

sijaan, asiakkaan kysyntään vastaamisen nopeasti ja vahvan brandin rakentamisen asiakkaalle 

arvokkailla palveluilla (Bovel & Martha 2000).

2.4 Monikanavaisuus ja sen vaikutus

Monikanavaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys käyttää useita rinnakkaisia kanavia 

asiakkaidensa tavoittamiseen. Monikanavaisuus voidaan määritellä ainakin kahdella tavalla 

(Frazier 1999). Ensimmäisen määritelmän mukaan monikanavaisuutta tarkoitetaan silloin, 

kun yritys käyttää useampaa kuin yhtä kanavaa tuotteidensa myyntiin. Tällöin esim. yritys, 
joka käyttää suoraa jakelukanavaa yritysasiakkaidensa palvelemiseen ja epäsuoraa vähittäis- 

myyntiasiakkaiden palveluun, on monikanavainen. Toisen määritelmän mukaan monikana- 

vaisuudesta puhutaan silloin, kun useampaa kuin yhtä kanavaa käytetään tuotteen kauppaa

miseksi samalle kohderyhmälle. Perinteisesti tämä on tarkoittanut esimerkiksi postimyynnin 

ja liikeketjun rinnakkaista käyttöä. Teknologian monipuolistuminen ja elektronisen kaupan

käynnin synty ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia monikanavaisuuteen. Nykyisessä kirjal

lisuudessa monikanavaisuus tarkoittaa lähinnä internetin ja fyysisen liikeketjun rinnakkaista 

käyttöä. Uusien sähköisten yhteysteknologioiden (esim. mobiili internet, navigointilaitteet) 

yleistymisen myötä monikanavaisuus saa lisää toteutusvaihtoehtoja. Kasrel, Bemoff, Dash ja 

Dorsey (2000) uskovat, että vuoteen 2003 mennessä 45 % online-käyttäjistä käyttää useampaa 

kuin yhtä yhteysteknologiaa ja että 30 %:lla kotitalouksista on vähintään kaksi yhteyslaitetta. 

Yrityksetkin uskovat elektronisten kanavien käytön lisääntyvän, ja investoivat siksi runsaasti 

kanavien kehittämiseen. Osa monikanavaista strategiaa ovat kauppoihin sijoitettavat kioskit ja 

show roomit.
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Elektronisen kaupankäynnin uskotaan muuttuvan entistä useampaa yhteysteknologiaa 

hyödyntäväksi. Koko ajan syntyy uusia interaktiivisia yhteysmuotoja kuten WAP-puhelimet, 

PDA:t {personal digital assistant), online- radiot, autonavigointisysteemit jne. Alla olevassa 

taulukossa (Taulukko 2-1) kerrotaan Veitchin (1999) arviot elektronisen kaupan jakautu

misesta eri yhteysteknologioiden välille vuonna 2004. Kotona ja muualla käytetyt yhteys- 

teknologiat eroavat toisistaan hieman, sillä esimerkiksi digitaalisen television osuus kotoa 

tapahtuvasta elektronisesta kaupasta on huomattavasti suurempi kuin sen osuus koko 

elektronisesta kaupasta.

Taulukko 2-1: Elektronisen kaupan jakautuminen eri yhteysteknologioiden välillä (Veitch 
1999)

Osuus kotoa

Yhteysteknologia
Osuus elektronisesta 

kaupasta vuonna 2004
tapahtuvasta 

elektronisesta kaupasta
PC 40,0 % 45,0 %
Digi-TV 32,0 % 41,5%
Matkapuhelin 19,0% 13,5%
Muu (kioskit yms.) 9,0 % -

Tavallisin sähköinen yhteysteknologia on toistaiseksi PC.n välityksellä käytettävä internet. 

Sen etuja ovat mahdollisuus suuren tietomäärän levittämiseen sekä ihmisten tottumus sen 

käyttämiseen. Ongelmana on yhteysteknologian paikkasidonnaisuus. Se vaatii yleensä 

kiinteän laitteen. Toinen ihmisten hyvin tuntema yhteysteknologia on digitaalinen tai inter
aktiivinen televisio. Televisioita löytyy miltei joka kodista, joten siirtyminen niiden käyttä

miseen myös ostosten tekemiseen ei vaadi suuria ylimääräisiä investointeja. Ongelmana on 

kuitenkin paikkasidonnaisuus ja se, kuinka passiiviseen tv-viihteeseen tottuneet kuluttajat 

saadaan aktivoitua interaktiiviseen vuoropuheluun.

Yhteysteknologioista mobiilin internetin sovellukset poistavat paikkasidonnaisuuden ja 

mahdollistavat ostosten teon missä vain, milloin vain. Arvioiden mukaan vuonna 2003 on 

käytössä jo miljardi matkapuhelinta. Niiden rinnalla mobiileina yhteyksinä internetiin toimi

vat kämmentietokoneet, jotka hyödyntävät matkapuhelinverkkoa tai langattomia lähiverkkoja. 

KPMG:n arvion mukaan ennen vuotta 2003 tulee olemaan enemmän langattomia kuin 

kiinteitä internetyhteyksiä ja suurin osa elektronisen kaupankäynnin transaktioista saa alkunsa 

tai ne päätetään langattoman välineen avulla (Kärpijoki & Hyysalo 2000). Mobiililla 

henkilökohtaisella laitteella on monia merkittäviä etuja (ma. 2000):
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- Välittömyys: yhteyden saanti ei ole aikaan tai paikkaan sidottu, palvelut ovat aina 
tarjolla.

- Tavoitettavuus: henkilö on helposti tavoitettavissa. Lisänä paikannuspalvelu.

- Henkilökohtaisuus: matkapuhelimesta tulee tärkeä henkilökohtainen apuväline, jossa 
on myös henkilön omia tietoja.

- Turvallisuus: turvallisuutta ja tunnistusta parantavat palvelut.

Viimeisenä yhteysteknologiaryhmänä ovat navigointilaitteet, jotka vastaavat käyttäjän kysy

myksiin missä määränpää sijaitsee, missä käyttäjä itse on, miten määränpäähän pääsee ja 

missä yhteisön jäsenet, resurssit tai asiakkaat sijaitsevat. Kaupallisissa sovelluksissa navi

gointilaitteet toimivat pääasiassa tukemassa muita kaupankäynnin muotoja. Ne voivat 

esimerkiksi ohjata asiakasta liikekeskuksen sisällä oikeaan liikkeeseen tai tiedottaa, missä 

tietty tuote on tarjouksessa.

Vaikka edellä esiteltiin yhteysteknologiat erillisinä, on huomattava, että reaalimaailmassa ne 

tulevat toimimaan rinnakkain ja limittäin. Suurimmat edut uusista kaupankäynnin välineistä 

saadaan juuri niiden käytön yhdistelyllä. Tämä johtaa työnjaon jakautumiseen yhteys- 

teknologioiden välillä, sillä eri yhteysteknologiat soveltuvat ostoprosessin eri vaiheisiin (Kuva 

2-3). Kaikkien laitteiden avulla tulisi huolehtia tietoisuuden levittämisestä, PC ja PDA 

laajempien näyttöjensä avulla tukevat harkintaa, PDA ja WAP-puhelimet helpottavat miel

tymyksen rakentamista, PC:t ja digi-tv osallistuvat useimpien kauppojen solmintaan (etenkin 

jos kyse on isommista hankinnoista) ja kaikkien laitteiden yhteistoiminnalla rakennetaan 

uskollisuutta. Saman ostoprosessin aikana voidaan siis käyttää useita yhteysteknologioita, ja 

valinta riippuu viime kädessä asiakkaan preferensseistä. Näin siis parhaimmillaan. Monikana- 

vaisuudessa on myös riskinsä: yhden kanavan epäonnistuminen karkottaa asiakkaat myös 

kaikista muistaja tulee siten kalliiksi yritykselle.
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Asiakkaat

Kaikki laitteet
Rakenna tietoi
suutta kaikkialle 
ulottuvilla 
viesteillä.

PC, PDA
Käytä rikkai
ta ympäris
töjä helpot
tamaan 
asiakkaan 
tiedon 
etsintää.

Mobiilit laitteet
Käytä mobiileja 
laitteita helpotta 
maan toimittajar 
valintaa asiak
kaan sijainnin 
mukaan.

ITV, PC
Mahdollista 
hankinnat 
laitteilla, jot
ka tukevat 
yksityiskoh
taista inputia

Kalkki laitteet
Palkitse moni- 
kanavakäyttöä 
uskollisuuden 
rakentamiseks

Kuva 2-3: Yhteysteknologioiden käyttö oston tukemisessa (Kasrel ym. 2000)

Toisaalta yhteysteknologioita voidaan tarkastella jakelukanavamallin (Haapanen & Vepsä
läinen 1999) pohjalta (Kuva 2-4). Yhteysteknologiat soveltuvat eri kanavien toimintaan. 

Kanavat, jotka tavallisesti yhdistävät yrityksen ja asiakkaan, saavat lisävaikutteita yhteys- 

teknologioista. Sekä yritykset että asiakkaat käyttävät yhteysteknologioiden kenttää huoleh

tiakseen kanavien tehtävistä.

Show room
Jakelukanavat

Suostuttelun kanava

Rahoituksen kanava

Tilaamisen kanava

listuksen ja siirron k

PC-
Internet

Navi
gointi

Mobiili
internet Digi-tv

Sähköiset yhteysteknologiat

Kuva 2-4: Yhteysteknologiat soveltuvat eri kanavien tehtäviin
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Monikanavaisuuden kautta asiakkaan mahdolliset kontaktit samaan jakeluketjuun monin

kertaistuvat (Kuva 2-5). Asiakas voi ottaa yhteyttä samaan jakeluketjun portaaseen monen eri 

yhteysteknologian avulla. Lisäksi hän voi olla yhteydessä jakeluketjun eri portaisiin. Ongel

maksi nousee asiakkaan omistaminen, tiedon hallinta ja toiminnan koordinointi tasaisen 

laadun takaamiseksi. Kommunikointia tulee parantaa, jotta yhdelle asiakkaalle menevät 

toimitukset voidaan yhdistää mahdollisimman tehokkaasti sekä saman jakeluketjun sisältä että 

eri jakeluketjuista.

Kuva 2-5: Asiakkailla on useita vaihtoehtoja ottaessaan yhteyttä samaan jakeluketjuun

Monikanavaisuus voi nostaa yrityksen markkinapeittoa ja aiheuttaa alalle tulon esteitä. 

Kuitenkin siihen liittyy myös riskejä: brandin sisäinen kilpailu ja kanavien väliset konfliktit 

voivat nousta suuriksi ongelmiksi ja laskea koko ketjun motivaatiota tuotteiden myymiseen. 

Monikanavaisessa elektronisessa kaupassa voi syntyä ongelmia käyttöliittymien epäyhte

näisyydestä, standardien puutteesta sekä tasaisen asiakaskokemuksen luomisesta. Yritysten, 

jotka haluavat hyödyntää monikanavaista elektronista kauppaa, tulee muistaa yhteystekno- 

logioiden erilainen luonne ja käyttötilanne. Eri teknologioita varten tuleekin kehittää sille 

sopivia palveluita. Kanavien eroamisen estämiseksi on teknologioiden välisestä kommu

nikaatiosta pidettävä erityistä huolta. Osaltaan tähän liittyy asiakasprofiilien teko. Asiakas 

tulee tunnistaa, ottaapa hän yhteyttä minkä kanavan kautta tahansa. Tiedon jako eri kanavien 

välillä tulee olla tehokasta, jotta vältetään tyytymättömät asiakkaat. Williamsin ym. (2000)
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mukaan jopa 97 % online-kauppiaista pystyy kertomaan asiakkaille fyysisten liikkeidensä 

sijainnin, mutta vain 13 % kykenee kertomaan onko haluttua tuotetta varastossa asiakkaan 

saapuessa fyysiseen toimitilaan. Turhan matkan tehnyt asiakas todennäköisesti menetetään.

Monikanavaisuus aiheuttaa lisäpaineita yrityksille, sillä asiakas odottaa eri kanavilta erilaista 

suoriutumisnopeutta. Jo aiemmin kuluttaja oppi siihen, että postimyynnistä tilattuna tuotteen 

saaminen kestää kauemmin kuin mitä jos sen hakisi itse kaupasta. Mukavuus kuitenkin 

korvasi menetetyn ajan. Internetin aikakaudella ihmisistä on tullut aina vaan kiireisempiä, ja 

sen tähden intemet-tilausten toimitusajoiksi ei juurikaan hyväksytä postimyynnissä hyväk

syttyjä toimitusaikoja. PC-Intemetkin on kuitenkin jossain määrin kiinteä toimintatapa, 

päinvastoin kuin mobiili internet. Kuluttaja, joka on tottunut ottamaan yhteyden toisiin heti, 

siinä paikassa missä kulloinkin on matkapuhelimen välityksellä, ei suostu odottamaan 

tekemänsä tilauksen toimitusta kovinkaan kauaa. Lisäksi mobiilin internetin kautta tehtävät 

tilaukset ovat usein triviaaleja perustavaroita, joita asiakas ei muutenkaan olisi valmis 

odottamaan. Sen tähden on mietittävä myös sitä, miten saadaan jakeluketju toimimaan 

riittävän nopeasti ja eri kanavien väliset erot huomioiduksi. Mikäli kanaville luvataan erilaisia 

toimitusaikoja ja -hintoja, on jakelujärjestelmään luotava toimiva priorisointisäännöstö.

Monikanavaisuuden kokonaisvaikutusta jakeluun on vaikea ennustaa. Tällä hetkellä vaikuttaa 

siltä, että uudet yhteysteknologiat tulevat toimimaan ainoastaan uusina tilauskanavina. Tällöin 

niiden vaikutus jakeluun on pieni. Toisaalta uusien yhteysteknologioiden erityispiirteet ja - 

vaateet lisäävät jakelun monimutkaisuutta. Tilauksia tulee entistä useammasta lähteestä, ja 

toimitukselle saatetaan asettaa uusia vaatimuksia. Tällä perusteella voidaan ajatella jakelun 

koordinoinnin vaikeutuvan ja kustannusten mahdollisesti nousevan. Monikanavaisuudesta 
voidaan kuitenkin ajatella olevan myöskin hyötyä jakelun kannalta. Erityisesti loppujakelussa 

voidaan ajatella löydettävän etuja. Esimerkiksi mobiileja teknologioita voidaan hyödyntää 

tiedottaessa asiakkaalle tuotteen saapumisesta. Samoin voidaan varmistaa asiakkaan kotona- 

olo, jolloin turhat jakelukäynnit jäävät pois. Navigointilaitteiden avulla asiakas voidaan ohjata 

noutopisteeseen, ja mahdollisesti tasoittaa noutopisteiden ruuhkahuippuja. Myös postilaatik- 

kojakelussa voidaan saada etuja, sillä mobiilien laitteiden avulla voidaan helposti siirtyä 

laatikoiden yhteiskäyttöön, ja lukita ne koodilukoilla. Koodi on toimituksen jälkeen helppo 

toimittaa asiakkaan tietoon esimerkiksi tekstiviestinä, jolloin oikea koodi jää vain asiakkaan ja 

tavarantoimittajan tietoon. Turvallisuus ja luottamuksellisuus säilyy, ja samalla laatikon 

käyttöastetta voidaan nostaa.
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Deloitte Consulting (Beyond the Boundaries... 2000) uskoo, että ne yritykset, jotka kyke

nevät tarjoamaan asiakkaille monikanavaisuuden helppouden sekä mukavuuden ja toimit

tamaan saumatonta palvelua kannattaville asiakkaille kaikissa kanavissa, tulevat menes

tymään. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa ja vaatii tehokasta tietotekniikan hyödyntämistä.

2.5 Virtuaalinen logistiikka ja show room

Elektroninen kaupankäynti ja uudet yhteysteknologiat mahdollistavat entistä paremman 

tiedonsiirron eri jakeluketjun jäsenten välillä. Parempi ja helpommin saatavilla oleva 

informaatio helpottaa jakeluketjun sisäistä koordinointia, pienentää piiskavaikutusta ja lisää 

luottamusta ketjun jäsenten kesken. Koordinointi parantaa ketjun suorituskykyä ja auttaa 

vastaamaan kasvaviin asiakkaiden tarpeisiin nopeammilla ja luotettavammilla toimituksilla. 

Tieto jakeluketjussa olevista varastoista mahdollistaa myös koko ketjun toiminnan opti

moinnin niin, että varastot minimoituvat. Tällöin myös kustannussäästöt voivat olla huomat

tavia. Tähän perustuukin ajatus virtuaalisesta logistiikasta.

Väliportaat ovat perinteisesti hoitaneet varastointia. Internetin myötä informaatio tulee 

korvaamaan fyysisiä varastoja ja jopa täysin virtuaalisesta logistiikasta on puhuttu. Tätä käsi

tettä on esitellyt ainakin Clarke (1998). Hänen mukaansa kaikki varastoista tuotantoon ja 

markkinoihin voi olla virtuaalista. Esimerkiksi virtuaalisessa varastoinnissa useammat yrityk

set omistavat samat varastossa olevat tavarat, ja tarpeen mukaan yritykset voivat käyttää niitä. 

Tämä soveltuu erityisesti tuotteille, joiden kysyntä ei ole säännöllistä. Mikäli virtuaaliseen 

logistiikkaan siirrytään, on yritysten välisessä kaupassakin mahdollisuus siirtyä tasolle, jossa 

vain tieto tavaran olemassaolosta siirtyy osapuolelta toiselle. Tällöin väliportaiden varastointi- 

tehtävä muuttuu ja saattaa poistua kokonaan.

Eräs virtuaalisen logistiikan sovellus ovat näyttelyhuoneet eli show roomit. Niitä on tutkinut 
mm. Kämäräinen ja Yijölä (2001). Elektroninen kauppa mahdollistaa siirtymisen show 

roomien käyttöön. Kun kuluttajat siirtyvät lisääntyvissä määrin käyttämään elektronista 

kauppaa ostoksiinsa, jää nykyisten perinteisten liiketilojen rooli sangen pieneksi. Useat tahot 

kuitenkin uskovat, että myös fyysistä läsnäoloa tarvitaan elektronisen kaupankäynnin aikana 

erityisesti niiden tuotteiden osalta, joita mielellään testataan ja kokeillaan ennen hankintaa. 

Fyysisten toimitilojen rooli tulee muuttumaan merkittävästi, ja niistä tulee enemmän näyttely

tilojen kaltaisia. Erilaisten hybridimallien (click and mortar, brick and click yms. termit 

yleisesti käytössä) uskotaan olevan avain menestykseen, sillä internet itsessään kykenee 

suoriutumaan vain muutamista liiketoiminnan pyörittämiseksi vaadittavista toiminnoista ja

31



fyysistä verkkoa tarvitaan yhä tuotteiden valmistamiseen, jakeluun, asiakkaiden koulut

tamiseen sekä palautusten, korjausten ja ylläpidon hoitamiseen (Wise & Christner 2000). 

Show roomitkin tarvitsevat toimiakseen tekniikan tukea, ja niihin liittyvät läheisesti kioskit ja 

muut in-store teknologiat. Tällöin asiakas saapuu liikkeeseen, sovittaa tuotteen ja ostaa sen 

joko myöhemmin tai kaupassa sijaitsevasta kioskista (esim. Hanover 1999). Käytännössä 

kioski on tietokonepääte. Päätteiden avulla on myös mahdollista tutkia tuotevalikoimaa. 

Varsinainen tuote jää kuitenkin kauppaan. Pelkät tilaamisen mahdollistavat teknologiat eivät 

vielä riitä, vaan myös valmistusprosessit tulee mukauttaa uuteen tilanteeseen. Tuotteet tulee 

suunnitella sellaisiksi, että niiden tuotanto ja viimeistely onnistuu nopeasti. Myös tehtaista on 

saatava joustavia, jotta ne soveltuvat myös lyhyiden sarjojen valmistamiseen.

Toimintamallina show room pienentää liikkeiden tilavaatimuksia, koska varastoja ei tarvita. 

Toisaalta tämä mahdollistaa myös varastoinnin tuotteiden kysynnän mukaan: vain nopeasti 

liikkuvia tuotteita, joiden kysyntä on suurta, kannattaa varastoida jokaisessa myyntipisteessä. 

Harvemmin kysyttyjä tuotteita (ns. B- ja C-tuotteet) voidaan varastoida keskitetysti kauem

pana (Williams, Cooperstein & Hamel 2000, Rajagopalan & Kumar 1994). Keskittämisen 

avulla voidaan varastoja pienentää entisestään. Tällöin varastoinnin kustannukset pienenevät. 

Toisena etuna myyjille Kämäräinen ja Yrjölä (2001) mainitsevat kysynnän ennusteiden paran

tumisen, sillä ennusteet voidaan tehdä ensimmäisten ostojen perusteella. Parempi ennuste

tarkkuus johtaa nopeampiin toimituksiin, sillä ”turhia" tuotteita ei enää valmisteta. Samalla on 

mahdollista tarjota entistä laajempaa tuotevalikoimaa pienillä kustannuksilla, sillä liikkeessä 

ei enää tarvita varastointitilaa eikä myytäviä tuotteita tarvita kuin yksi kappale kutakin.

Tuotantoprosessin ollessa riittävän nopea show roomit mahdollistavat myös massa- 

räätälöityjen tuotteiden tekemisen. Tällöin esimerkiksi vaatekaupoissa olevat kangasmallit ja 

mallikappaleet toimivat vain pohjana asiakkaan mittojen mukaan tehtäville vaatteille. Asiak

kaille istumattomat vaatteet poistuvat ja palautukset vähenevät. Koska tuotanto on tilaus

ohjautuvaa, ei liikkeisiin myöskään synny ylijäämävarastoja, jotka vaatisivat alennusmyyntiä. 

Tunnettu tosiasiahan on, että vain noin 50 - 60 % vaatteista kyetään myymään täydellä 

hinnalla (Feitzinger & Lee 1997). Tämä kaikki johtaa suurempaan myynnin arvoon 

myymäläneliömetriä kohti, ja pienentää yrityksen varastoihin liittyvää riskiä.

Show roomin kustannusvaikutukset voivat olla huomattavat. Jos ajatellaan vaatekaupassa 

olevan 100 kpl eri mallisia vaatteita, ja jokaista on tarjolla kolmea eri väriä ja viittä eri kokoa 

ja esim. vain kaksi kappaletta samaa kokoa, saadaan kaupassa olevien vaatteiden luku
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määräksi 3000. Mikäli identtisten vaatteiden kappalemäärä pudotetaan yhteen, puolittuu tässä 

tapauksessa määrä 1500 kpkseen. Edelleen värivaihtoehtojen poistaminen vähentää tuotteet 

kolmasosaan eli 500 kpkseen. Mikäli vielä kootkin voidaan poistaa esim. elektronisen sovi

tuksen avulla, päädytään alkuperäiseen 100 erilaiseen malliin. Mikäli keskivertovaatteen hinta 

on esim. 100 mk, muuttuu liikkeessä olevan myytävän tavaran arvo siis 300 000 markasta 10 

000 markkaan. Ero on suuri, ja jos lisäksi otetaan huomioon varastojen keskittämisen mahdol

listama säästäminen ennustevirheiden tasoittuessa, vaikuttaa show room entistä kiinnos

tavammalta vaihtoehdolta.

Show roomista on hyötyä myös asiakkaille. Kämäräisen ja Yrjölän (2001) mukaan hyöty 

tiivistyy neljään kohtaan: Ensinnäkin valikoima on laajempina asiakas voi tutustua useampiin 

tuotteisiin yhdessä paikassa tarvitsematta etsiä tuotteita monista liikkeistä. Toiseksi hyödyksi 
katsotaan se, että asiakas voi käyttää useita kanavia tilauksen tekoon. Näin asiakas voi 

paremmin vertailla tuotteita ja hintoja, eikä hänen kotiinkuljetuksen ansiosta tarvitse enää 

palata takaisin siihen liikkeeseen, josta hän haluaa ostaa tuotteen. Kolmanneksi myyjät voivat 

paremmin keskittyä myymään ja palvelemaan, kun liikkeissä ei ole varastoja. Viimeisenä 

tärkeänä hyötynä Kämäräinen ja Yrjölä mainitsevat sen, että uusi kaupankäyntimuoto 

mahdollistaa samat palvelut maaseudulle ja kaupunkiin.

Ennen kaikkea show room -idealla voidaan nähdä olevan käyttöä vaatekaupassa, jonka osalta 

elektroninen kauppa on juuri kokeilumahdollisuuksien puutteen vuoksi käynnistynyt hitaasti. 

Tuotteiden esittelyyn on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota, ja useat yritykset (esim. 

Lands’End) ovat kehittäneet kolmiulotteisia mallinukkeja, joiden päällä asiakas voi tarkastella 

vaatetta mistä kulmasta haluaa. Perinteisen kaupan puolella show room -ideaa voidaan katsoa 
hyödynnettävän esimerkiksi huonekalu- ja autokaupassa. Niissä varsinaisessa liikkeessä on 

vain yksi näytekappale kutakin tuotetta ja ostaja saa oman kappaleensa varastotoimituksena. 

Näin kallis liiketila voidaan pitää pienempänä, varastojen keskityksen avulla saadaan säästöjä, 

turhia kuljetuksia vältetään ja myös tuotetta voidaan kustomoida myöhemmin. Show room 

toimii välimuotona elektronisen ja perinteisen kaupan välillä.
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3 Jakelun kustannuksiin vaikuttavat tekijät

Perinteinen jakeluketju kulkee valmistajalta tukkuportaan ja vähittäismyyntiportaan kautta 

kuluttajalle. Jakeluketju suorittaa tehtäviä, jotka ovat tarpeen tuotteen saamiseksi asiakkaalle 

oikea-aikaisesti. Ketjun rakenne on hioutunut vuosikymmenten saatossa nykyisen kaltaiseksi, 

ja sen voisikin uskoa olevan lähes optimaalinen perinteisen kaupan olosuhteiden vallitessa. 

Elektronisen kaupan mahdollistamat muutokset toimintatavoissa sen sijaan heiluttavat näitä 

totuttuja perustoja edellisen luvun mukaisesti, ja aiheuttavat tarpeen tarkastella asiaa uudem

man kerran. Ennen kuin täysin virtuaaliseen logistiikkaan voidaan siirtyä, säilyy jakelu 

merkittävänä kustannustekijänä.

Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin niitä tekijöitä, jotka erottavat jakeluketjut toisistaan ja 

aiheuttavat kustannuksia. Eroja löytyy niin rakenteesta kuin toimintatavoistakin. Tekijöitä 

tarkastellaan ennen kaikkea elektronisen kaupan näkökulmasta. Jotta eri tekijöiden merkitys 

jakeluketjun toiminnallisuudelle saataisiin selville, on aluksi luvussa 3.1 tarkasteltu ketjun 

yleisiä tehtäviä ja vasta sen jälkeen on tartuttu muuttujien analysointiin. Jakeluketjun vaih

tuvia ominaisuuksia tarkastellaan erillisinä ja pyritään löytämään niiden asettamat vaati

mukset ja kustannusvaikutukset. Luvussa 3.2 tarkastellaan tuotteen ominaisuuksien vaikutusta 

jakeluun. Se muodostaa perustan mallin kehittämiselle. Luvussa 3.3 tarkastellaan tuotanto
teknologian valinnan ja myöhäistämisen vaikutusta jakeluketjun valintaan ja kustannuksiin. 

Luvussa 3.4 tarkastellaan varastojen keskittämisen tai hajauttamisen vaikutusta ja luvussa 3.6 

kuljetuksia. Luku 3.7 esittää yhteenvedon teoriasta. Luvussa 3.8 käsitellään joustavaa jakelua 

vaihtoehtona pysyville rakenneratkaisuille.

3.1 Jakeluketjun tehtävät ja ketjun pituus

Jakeluketju suorittaa tuotteen valmistajan puolesta monia tehtäviä, kuten myynnin, fyysisen 

jakelun, asiakaspalvelun ja informoinnin. Rangan (1994) mainitsee kanavan yleisiksi tehtä

viksi tuoteinformaation välittämisen, tuotteiden räätälöinnin, tuotteiden laatutakuun, eräkoon 

sovittamisen asiakkaan tarpeita vastaavaksi, valikoiman järjestämisen, saatavuuden takaa

misen, myynnin jälkeisen palvelun ja logistiikan erilaisine vaiheineen (kuljetus, varastointi, 

jakelu...). Tapoja luokitella nämä tehtävät on monia, ja toinen yleisesti käytetty luokittelu on 

jako kysynnän luomiseen, varastointiin, fyysiseen jakeluun, myynnin jälkeiseen palveluun, 

luoton antamiseen ja tuotteen modifiointiin (Cespedes 1989). Väliportaiden voidaan myös
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ajatella edellisten lisäksi tarkkailevan markkinoita ja alentavan etsintäkustannuksia (Giaglis, 

Klein & O’Keefe 1999).

Jakelukanavaa kuvaa paremmin kuvan 3-1 kaltainen tilanne, jossa valmistaja ja asiakas 

kytkeytyvät toisiinsa erilaisten toimintojen kautta ennemmin kuin staattisella yrityksestä 

yritykseen -ketjulla (Dolan 1992).

Kuva 3-1: Aktiviteetit liittävät valmistajan ja asiakkaan yhteen (Dolan 1992).

Kenen sitten pitäisi suorittaa mikäkin tehtävä? Vastaus on sangen yksinkertainen: tehok

kaimman organisaation. Perinteisessä kaupassa on ollut väliportaita, koska ne ovat tehostaneet 

toimintaa. Elektroninen kauppa on muuttanut osaa taustalla vaikuttavista lainalaisuuksista, 

mutta onko se vaikuttanut niin paljon, että väliportaat joutavat historiaan? Totuus kuitenkin 

on, että ”you can eliminate the middleman, but not the middleman ’s function ” (Cespedes 

1989). Aiemmin suurin osa aktiviteeteista suoritettiin kaupanteon hetkellä, mutta kehittyneet 

informaatio-ja kommunikaatiojärjestelmät mahdollistavat näiden tehtävien erottamisen toisis

taan eri ajankohtiin, eri paikkoihin ja jopa eri suorittajille (Kopczak 2001).

Elektronisen kaupan jakeluprosessi on perusidealtaan yksinkertainen ja vastaa perinteisen 

kaupan sekä esim. postimyynnin ideologiaa: tavoitteena on saada asiakkaan haluama tuote 

toimitetuksi hänelle oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeaan hintaan, oikeassa kunnossa ja 

oikeissa määrissä. Käytännössä toteutus on kuitenkin monimutkaisempaa johtuen osin lisään

tyneistä kontaktipinnoista ja osin asiakkaan kasvaneista vaatimuksista.
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Jakeluketjun rakenteen ja väliportaiden määrän valinta on tasapainottelua kontrollin ja resurs

sien välillä. Mitä enemmän väliportaita yritys käyttää, sitä vähemmän se tarvitsee omia 

resursseja, mutta sitä vähemmän sillä on mahdollisuuksia kontrolloida tuotteen kulkua ja 

myyntiä. Elektronisen kaupankäynnin myötä väliportaiden rooli muuttuu perinteisestä tuot

teiden saatavuuden varmistamiseen perustuvasta roolista enemmän tiedon välitykseen ja 

myynnin tukipalveluihin. Väliportaiden uskotaankin elektronisen kaupankäynnin myötä joko 

poistuvan markkinoilta laskevien transaktiokustannusten myötä (disintermediation), erikois

tuvan ja tulevan sitten takaisin markkinoille (reintermediation) tai markkinoille uskotaan 

ilmestyvän kokonaan uudenlaisia väliportaita palvelemaan uudistuneen infrastruktuurin 

tarpeita (cybe mediation) (Giaglis ym. 1999). Se, mitä tulee tapahtumaan, riippuu markki

noiden rakenteesta, väliportaiden roolista ja asemasta aiemmin, kilpailusta sekä kaupattavasta 

tuotteesta. On jo havaittavissa, että elektronisen kaupankäynnin myötä markkinoille syntyy 

monia uudentyyppisiä väliportaita, joiden roolit keskittyvät tiedon välittämiseen (ns. 

infomediaryt (Moon 1999)), maksujen välittämiseen tai puhtaisiin kuljetuspalveluihin (esim. 

ns. 3rd party logistics). Kaikki uudet väliportaat eivät ota tuotetta hallintaansa lainkaan. Nämä 

uudet väliportaat tulevat korvaamaan entisiä, ja onkin vaikea sanoa, lyhenevätkö jakeluketjut 

kaupankäynnin sähköistymisen myötä vai eivät. Se riippuu paljolti siitä, lasketaanko nämä 

perinteisistä väliportaista poikkeavat uudet toimijat mukaan jakeluketjun pituuteen.

Elektroniseen kauppaan liitetään yleensä mahdollisuus myydä suoraan loppuasiakkaille. 

Tämän uskotaan saavan aikaan säästöt, jotka mahdollistavat kuluttajalle huomattavasti totut

tua halvemmat hinnat. Benjamin & Wigand (1995) ovat laskeneet, että poistamalla tukku

kaupan ja vähittäiskaupan jakeluketjusta ja toimittamalla siis suoraan valmistajalta asiak

kaalle, voidaan vähentää kustannuksia jopa 62 %. Ohittamalla tukkukauppa saavutetaan 28 % 

säästö. Tämä säästö nähdään kilpailukeinoksi, jonka avulla voidaan laskea tuotteiden hintoja 

hieman kilpailijoita alemmas ja saavuttaa siten markkinajohtajuus. Väliportailta poisjäävillä 

katteilla uskotaan voitavan rahoittaa niin loppujakelu kuin suuremmat voitot itse valmistus- 

yrityksellekin. Benjaminin ja Wigandin tutkimuksessa ei ole kuitenkaan huomioitu sitä 

tosiasiaa, että samanlainen muutosmahdollisuus on kaikilla yrityksillä. Näin ollen välipor

taiden ohittamisesta saatava lisäkate katoaa todennäköisesti kilpailun myötä asiakkaiden 

hyödyksi. Tutkimuksessa ei ole myöskään ajateltu väliportailla olevan muuta kuin kustan

nuksia aiheuttava rooli. Näin ollen niiden suorittamat tehtävät ovat jääneet vaille huomiota, 

eikä laskelmissa ole huomioitu sitä, että näistä pakollisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset 

siirtyvät nyt valmistajan kannettavaksi pienentäen täten sen voittomarginaalia.
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Jakeluketjun pituuden valintaa ohjaavat pääasiassa tuotteen ja kysynnän ominaisuudet. 

Lisäksi valintaan vaikuttavat yrityksen strategiset tavoitteet. Lyhyeen kanavaan päädytään 

yleensä, jos yritys haluaa ohjata ja kontrolloida jakelua, jos tuotteet vaativat hyvin tuotteeseen 

perehtynyttä myyntihenkilökuntaa ja asiakkaiden koulutusta, tai jos yritys haluaa taata hyvän 

palvelun. Dolanin (1992) mukaan väliportaiden käyttöön päädytään yleensä silloin, kun tuot

teiden kysyntävolyymi ei riitä kannattavan jakelujärjestelmän luomiseksi tai jos asiakkaat 

ovat maantieteellisesti laajalle hajautuneet. Myös asiakkaan odotukset vaikuttavat jakelu

ketjun valintaan. Mikäli asiakkaat haluavat nopeita toimituksia, suuria valikoimia tai arvos

tavat paikallisuutta, kannattaa yrityksen käyttää välittäjiä jakeluketjussaan.

3.2 Tuotteen ominaisuuksien vaikutus jakeluun

Tuotteen ominaisuudet ohjaavat jakeluketjun rakenteen valintaa monella tavalla. Myös tuot

teiden kysynnän luonteella ja asiakkaiden vaatimuksilla on merkitystä. Perinteisessä kaupan

käynnissä on rakennettu perusta asiakkaiden odotuksille, eikä niistä voida elektronisen 
kaupankäynnin myötä tinkiä. Esimerkkinä voidaan mainita toimitusaika. Eräiden tuotteiden 

kohdalla on totuttu pitkiin toimitusaikoihin, eikä niitä liiemmin kritisoida. Toisten tuotteiden 

kohdalla asiakas on ennen elektronisen kaupan tuloa tottunut saamaan tuotteet välittömästi 

haltuunsa kaupan tapahduttua, ja olettaa näin tapahtuvan myös elektronisessa kaupan

käynnissä. Elektronisessa kaupankäynnissä oma erikoisryhmänsä ovat tuotteet, jotka voidaan 

toimittaa asiakkaalle sähköisessä muodossa (esim. lentoliput, tietokoneohjelmat). Näiden 
osalta kaupankäynnin sähköistyminen johtaa varsinaisen fyysisen kuljettamistarpeen vähene

miseen ja lopulta poistumiseen.

Asiakkaiden vaatima tai yrityksen lupaama toimitusaika ohjaa jakeluketjun rakenteen valintaa 

merkittävästi. Mikäli asiakkaat vaativat nopeaa toimitusta, on yrityksellä oltava paikallista 

edustusta esimerkiksi varastojen muodossa. Pidemmän toimitusajan ollessa mahdollinen on 

yritys vapaampi valitsemaan jakeluketjurakenteensa. Yleensä niiden tuotteiden osalta, joita 

hankitaan usein, asiakkaat haluavat nopeita toimituksia. Harvemmin hankittavia tuotteita 

odotetaan vastaavasti pidempään.

Myös tuotteiden fyysiset ominaisuudet johtavat erilaisiin vaatimuksiin jakeluprosessilta. 

Esimerkiksi päivittäistavarakaupan puolella on erityisen tärkeää nopea toimitus tuotteiden 

pilaantumisen estämiseksi. Muutamilla tuoteryhmillä on erityisvaatimuksia mm. kylmäketjun 

katkeamattomuuden suhteen. Myös kulutustavarakaupassa on havaittavissa tuoteryhmiä, jotka 

vaihtelevat esim. kokonsa, arvonsa tai tarvitsemiensa tukipalveluiden suhteen. Tuotteiden
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erityisominaisuudet tuleekin ottaa huomioon jakelua suunnitellessa. Kun jakeluketju on 

rakennettu, on sitä yleensä vaikea muuttaa. Loppujakelussa tuotteen ominaisuuksilla on myös 

suuri rooli. Erityisesti tuotteen koko aiheuttaa rajoituksia. Suurimmat tuotteet on asiakkaan 

kannalta järkevintä tuoda suoraan kotiin, sen sijaan että asiakas itse lähtisi niitä noutopisteestä 

hakemaan. Pienempien tuotteiden osalta valinta on vapaampi. Tuotteen arvo vaikuttaa myös 

valintoihin: edullisimpia tuotteita ei todennäköisesti kannata viedä kotiovelle, ja vastaavasti 

kaikkein arvokkaimpia tuotteita (esim. timanttikorut) ei voida jättää postilaatikkoon.

Fisher (1997) jakaa tuotteet funktionaalisiin ja innovatiivisiin niiden kysynnän mukaan. Funk

tionaalisilla tuotteilla kysyntä on ennustettavissa, katteet ovat pieniä ja tuotevalikoima pieni. 

Ne palvelevat perustarpeita, jotka eivät juurikaan muutu ajan mittaan. Toisaalta toimitusaika 

asiakaskohtaisesti valmistettaville tuotteille on pitkä. Innovatiivisilla tuotteilla sen sijaan ky

syntä on vaikeammin ennustettavissa, tuotteen elinkaari on lyhyempi, katteet suurempia ja 

tuotevalikoima suuri. Ennustevirheiden mahdollisuus on suuri ja usein kohdataan tilanne, 

jossa asiakkaan haluamaa tuotetta ei ole tarjolla. Toisaalta toimitusaika tilattaville tuotteille on 

lyhyt.

Erilaisesta kysynnästään johtuen tuotteet vaativat erilaisen toimitusketjun. Fisherin (1997) 

mukaan funktionaaliset tuotteet tarvitsevat fyysisesti tehokkaan toimituskanavan, jonka 

päätarkoituksena on toimittaa tuotteet tehokkaasti ja mahdollisimman alhaisella kustannuk
sella. Varastoinnissa pyritään minimoimaan varastot koko ketjusta ja toimitusaikaa pyritään 

lyhentämään mahdollisimman paljon kustannuksien nousematta. Innovatiiviset tuotteet tarvit

sevat sen sijaan responsiivisen (herkästi reagoivan) toimitusketjun, jossa päätarkoituksena on 

vastata mahdollisimman nopeasti vaihtelevaan kysyntään. Tavoitteena on minimoida tilanteet, 

joissa tuotetta ei ole myydä asiakkaalle. Varastoinnissa käytetään apuna puskurivarastoja, ja 

toimitusaika pyritään puristamaan mahdollisimman lyhyeksi. Valitsemalla oikeanlaiset toimi

tusketjut pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin taloudellisella ja tehokkaalla tavalla. 

Vastaavasti myöskin ongelmat toimituksissa eroavat tuotetyypeittäin: funktionaalisille tuot

teille suurimmat ongelmat ovat kysynnän vahvistuminen toimitusketjussa eli piiskavaikutus ja 

toimitusketjun jäsenten suorittama osaoptimointi. Innovatiivisten tuotteiden suurimmat ongel

mat tulevat kysynnän ennustamisen hankaluudesta, josta johtuvat suuret puutekustannukset 

sekä tuotteiden vanhentumisesta aiheutuvat kustannukset.

Tuotteen erilaisten variaatioiden määrä vaikuttaa myös kannattavimpaan jakeluketjuvalintaan. 

Mikäli variaatioita on runsaasti, kannattaa varastojen keskittäminen. Tällöin saadaan pienen
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nettyä kysynnän paikallisten vaihteluiden aiheuttamia puutteita ja ylimääräisiä varastoja. 

Variaatioiden lisääntymisen katsotaan vaikuttavan samoin kuin tuotevalikoiman kasvat

tamisen. Mm. Pouri (1993) on kirjoittanut tuotevalikoiman merkityksestä yleisellä tasolla, ja 

muistuttaa, että jo pelkällä järkeilyllä voidaan käsittää, että suuryrityksen 50 000 tuote- 

nimikettä aiheuttavat paljon enemmän murhetta kuin pienyrityksen 1 000 nimikettä. Jo oikean 

hankintamäärän arvioiminen on vaikeaa, ja voi johtaa 50 000 tai 1 000 nimikkeen yli- 

varastointiin. Tarkemmin variaatioiden vaikutusta ovat tutkineet esim. Thonemann ja Bradley 

(2001). Heidän mukaansa varastoinnin kustannukset kasvavat konkaavisti variaatioiden luku

määrän mukaan.

On kuitenkin huomattava, että yhtä tärkeää kuin oikean kuljetusmuodon valinta on valita 

oikeat tuotteet elektroniseen kauppaan. Tuotteen ominaisuudet määrittelevät pitkälti sen, 

voiko elektroninen vähittäiskauppa menestyä. Jotta kaupankäynti olisi kannattavaa, tulee 

yrityksen joko saavuttaa suuri asiakastiheys tai myydä tuotteita, joista saadaan korkea kate 

(Newton 2001). Näin kuljetuskustannukset saadaan katettua. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-2) 

on havainnollistettu joitakin tyypillisesti kotiin kuljetettavia tuoteryhmiä ja niiden sovel

tuvuutta siihen. Vaaka-akselilla tuotteet on sijoitettu tuotteen katteen mukaisesti, pysty

akselilla sen mukaan, kuinka valmis asiakas on maksamaan kotiinkuljetuksesta.

Elintarvikkeet

Perusvaatteet

Rakennus
materiaali

Toimisto-
tarvikkeet

Kuluttaja- yalmisateriat 
.elektroniikka/^________/-

Lelut

Kuivapesu

Huonekalut

Varaosat

Gourmet- 
ruoat ,

Muotivaatteet

Lahjatavarat

Lääkkeet

Matala ^ , Korkea
Tuotteen kate

Kuva 3-2: Erilaisten tuoteryhmien soveltuvuus kotiinkuljetukseen (Newton 2001)

39



Tuotteiden soveltuvuus kotiinkuljetukseen parantuu, jos kate on suuri ja asiakas on valmis 

maksamaan kotiinkuljetuksesta. Newtonin (2001) mukaan asiakkaat ovat yleensä valmiita 

maksamaan enemmän suurten ja vaikeasti kuljetettavien tuotteiden sekä asennusta vaativien 

tuotteiden kotiinkuljetuksesta. He ovat myös valmiita maksamaan, mikäli tuotteita ei ole 

paikallisesti saatavilla. Toisaalta yritykset voivat tarjota kotiinkuljetusta lähinnä tuotteille, 

joista saadaan korkea kate. Näin ollen luokan IV (oikea yläkulma, Kuva 3-2) tuotteet 

soveltuvat parhaiten kotiinkuljetukseen. Ihannetapauksessa yrityksellä olisi toimitettavana 

tuotteita kaikista luokista, jolloin saataisiin suuri asiakastiheys ja samalla voitaisiin jakaa 

kalliit kuljetuskustannukset laajemman tuotevalikoiman kesken.

Kuljetettavista tuotteista johtuvien erojen ja erikoisvaatimuksien takia ei voida esittää yhtä 

universaalisti parasta jakeluketjua, vaan erilaisille ketjuille on paikkansa. Samoin erilaiset 

asiakasryhmät arvostavat esimerkiksi loppujakelun osalta eri ratkaisuja. Usein tuotteiden 

varastointikin kannattaa jäljestää tuoteryhmien erityispiirteet huomioiden ja varastoida 

harvemmin kysytyt tuotteet keskusvarastoihin ja hajauttaa useimmin kysytyt tuotteet lähellä 

asiakasta sijaitseviin varastoihin. Tällöin yritykselle jää tehtäväksi laatia jakelustrategiansa 

siten, että asiakastoiveiden ja taloudellisuuden välille muodostuu optimi. Tuotteen ja kysyn

nän asettamia rajoituksia mahdollisille jakeluvaihtoehdoille ei saa kuitenkaan unohtaa.

3.3 Tuotantoteknologian ja myöhäistämisen vaikutus jakelun kustannuksiin

Tuotteen ominaisuudet määrittelevät pitkälti sen vaatiman tuotantoteknologian. Halvat, yksin

kertaiset, helposti varastoitavat ja kuljetettavat tuotteet joista ei ole useita variaatiota voidaan 

valmistaa valmiiksi asti odottamatta asiakastilauksia. Tällöin tuotantoideologiana toimii MTS 
(make-to-stock), varastoon valmistaminen. Kun tuotteen arvo kasvaa, tai vaihtoehtoiset 

variaatiot lisääntyvät, kannattaa usein viivyttää tuotantoa kunnes asiakkaiden toiveista on 

saatu käsitys. Äärimmäinen esimerkki tästä on DTO {design-to-order), tilauksen mukaan 

suunnittelu. Siinä asiakas yleensä ottaa toiveensa kanssa yhteyttä yritykseen ja vasta tämän 

jälkeen aloitetaan tuotteen suunnittelu ja valmistus vuoropuhelussa asiakkaan kanssa. 

Tuotteen ollessa modulaarinen on mahdollista valmistaa osat valmiiksi, ja koota se sitten 

asiakastilauksen mukaisesti. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan nimellä ATO (assemble-to-order), 

tilauksesta kokoaminen. Perusvaihtoehtona on myös MTO (make-to-order), tilauksesta 

valmistaminen. Tällöin tuotteella on tietty perusrakenne, jonka mukaan se aina valmistetaan. 

Valmistus kuitenkin aloitetaan vasta kun varmuus kysynnästä on saatu. Elektronisen kaupan 

soveltuvuudesta eri tuotantofilosofioille voidaan olla monta mieltä. Toisaalta uudet yhteys-
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teknologiat mahdollistavat tiiviimmän yhteydenpidon valmistajan ja asiakkaan välillä, 

toisaalta teknologioiden yleistymisen ja väliportaiden vähentymisen myötä kontaktit muut

tuvat koneellisemmiksi ja vuoropuhelun luonne muuttuu. Tällöin yhteinen suunnittelu vai

keutuu.

Postponement -käsite liittyy erottamattomasti tuotantoteknologian valintaan. Myöhäistäminen 

(postponement) tarkoittaa tuotannon ja jakelun vaiheiden siirtämistä ajankohtaan, jolloin 

tilaus on saatu (Waller, Dabholkar & Gentry 2000). Käytännössä tämä siis tarkoittaa siirty

mistä varastoon valmistamisesta (MTS) kohti tilauksesta valmistamista (MTO). Myöhäis- 

tämisen avulla valmistaja voi siirtää riskiä asiakkaille. Myöhäistettävät vaiheet voivat olla 

mitä tahansa, jota tapahtuu ennen kuin asiakas ottaa tuotteen haltuunsa. Myöhäistäminen 

voidaan jaotella kahteen luokkaan: tuotanto- ja logistiikkamyöhäistämiseen (Pagh & Cooper 

1998). Tuotantomyöhäistämisessä kyse on tuotteen pitämisessä neutraalissa muodossa niin 

pitkään kuin mahdollista. Logistiikkamyöhäistämisessä pyritään tuotteiden siirtämistä keskus

varastosta tai tehtaalta viivyttämään, kunnes saadaan varmuus siitä, missä kysyntää on. 

Tällöin vältytään ylimääräisiltä kuljetuskustannuksilta. Elektronisen kaupankäynnin voidaan 

katsoa tukevan erityisesti logistiikkamyöhäistämisestä, sillä väliportaiden ohittaminen ja 

varastojen keskittäminen vähentävät nimenomaan turhia kuljetuksia.

Myöhäistämisen logiikka liittyy riskiin ja epävarmuuteen, joka lisääntyy tuotteiden diffe- 

roinnin (muoto, paikka ja aika) myötä. Mikäli tuotanto ja logistiset operaatiot voidaan siirtää 

ajankohtaan, jolloin lopulliset asiakastilaukset on saatu, voidaan epävarmuutta ja riskiä 

pienentää huomattavasti tai eliminoida ne kokonaan. Logiikka myöhäistämisen takana 
nojautuu varastointikustannuksiin. Varastoon sitoutuu huomattavasti vähemmän pääomaa, jos 

tuotteet, joita varastoidaan, ovat raaka-aine- tai puolivalmistemuodossa. Mitä enemmän tuot

teessa on räätälöitäviä ominaisuuksia, sitä kannattavampaa on tutkia myöhästyttämismahdol- 
lisuuksia. Tällöin komponentit ja tuotteet voidaan varastoida keskitetysti ja toimittaa suoraan 

niitä tarvitsevalle taholle. Myöhäistäminen sopii käytettäväksi, kun tuotteen yksikkökustannus 

on korkea, toimialalla myynti vaihtelee paljon, yrityksellä on useita jakelukeskuksia tai 

varastoja tai yritys tarjoaa useita versioita tuotteesta (Waller ym. 2000). Erityisesti laajan 

valikoiman yhteydessä myöhäistäminen pienentää varastointikustannuksia.

Myöhäistämisen vastakohtaisena ajatuksena on spekulaatio, jossa tuotteiden muodon ja 

sijainnin spesifiointi suoritetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tuotteet pyritään 

siirtämään jakeluketjussa eteenpäin. Spekulointi mahdollistaa tuotannon ja logistiikan laajuus-
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edut (economies of scale). Spekulointi tarkoittaa tuotantoteknologioiden suhteen tarkasteltuna 

tilannetta, jossa tuotteita tuotetaan varastoon eli tuotantoteknologiana on MTS. Tällöin 

luontevana toteutuskeinona ovat tavallisesti olleet hajautetut varastot. Spekuloinnissa voidaan 

päästä kohtalaisiin kustannuksiin, mikäli tuotevalikoima on suppea.

Myöhäistämisen ulottuvuuksina toimivat siis muodon ja sijainnin myöhäistäminen. Niitä 

yhdistelemällä saadaan aikaan nelikenttä (Kuva 3-3), joka kuvaa tuotanto- ja logistiikka- 

funktioiden yhdistelmiä. Tätä ovat tutkineet eritoten Pagh ja Cooper (1998). Ensimmäinen 

strategiavaihtoehdoista yhdistää tuotannon ja logistiikan spekulaation. Kuluttajamarkkinoiden 

strategiana tämä on ollut yleisin. Ennusteiden pohjalta valmistetaan tuotteita, jotka sitten 
lähetetään edelleen jakeluketjussa. Asiakkaan ostotilaus otetaan vastaan ketjun alimmalla 

portaalla, ja tuote voidaan toimittaa välittömästi asiakkaan lähellä olevista varastoista. 

Toimintamalli siis edellyttää hajautettuja varastoja. Täyden spekulaation strategia mahdol

listaa tuotannon ja logistiikan laajuusedut, mutta johtaa suureen varastoon sitoutuneeseen 

pääomaan. Täyden spekulaation strategia ei ole ollut tavallinen elektronisessa kaupassa, sillä 

se edustaa kaikkea sitä, mistä elektronisen kaupan avulla on haluttu päästä eroon: moni- 

portaista jakeluketjua, ennakointia ja hajautettuja varastoja. Koska tämä strategia on torjuttu, 

on samalla luovuttu ainakin jossain määrin mahdollisuudesta saavuttaa yhtä aikaa tuotannon 

ja logistiikan laajuusedut.

Spekulaatio

make to 
stock

Tuotanto -------

Myöhäistämi
nen

make to order

Logistiikka
Spekulaatio Myöhäistäminen
hajautetut
varastot

keskitetyt

Täysi
spekulaatio

Logistiikka-
myöhäistä-

minen

Tuotannon
myöhäistä

minen

Täysi
myöhäistä

minen

Kuva 3-3: Tuotanto- ja logistiikkamyöhäistämismahdollisuuksien nelikenttä (Pagh & Cooper 
1998)
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Toisena vaihtoehtona on Paghin ja Cooperin (1998) mukaan tuotannon myöhäistämisen 

strategia. Siinä tuotteet kuljetetaan viimeistelyä vailla olevina jakeluketjua alas, ja vasta 

asiakastilauksen saavuttua suoritetaan viimeiset tuotannolliset vaiheet (esim. maalaus, 

pakkaus, käyttöohjeiden kielivalinta tms.). Tämä strategia mahdollistaa variaatioiden luku

määrän vähentämisen ja pienentää varaston kokonaisarvoa. Logistiikan osalta laajuusedut 

säilyvät, mutta tuotannon osalta niitä hieman menetetään.

Kolmas vaihtoehto on logistinen myöhästyttäminen. Siinä tuotanto pohjautuu spekulatiiviseen 

strategiaan ja logistiikka myöhäistämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa valmiiden tuotteiden 

varastoimista keskusvarastoon, josta ne toimitetaan tilausten mukaisesti vähittäiskauppiaille 

tai suoraan asiakkaille. Varastointikulut pienenevät keskittämisen ansiosta, mutta kuljetus

kustannukset kohoavat huomattavasti (Pagh & Cooper 1998). Logistinen myöhästyttäminen 
on elektronisen kaupan maailmassa tyypillinen käytäntö. Se kuvaa juuri sitä väliportaiden 

ohittamista, suoraa asiakastoimitusta ja varastojen keskittämistä, joka mainitaan elektronisen 

kaupan säästöjen lähteeksi.

Viimeinen vaihtoehto on täydellisen myöhäistämisen strategia. Siinä sekä tuotanto että logis

tiikka odottavat asiakkaalta tulevaa merkkiä toiminnan aloittamiseksi. Tämä johtaa laajuus- 

etujen menettämiseen. Varasiointikustannukset kuitenkin pienenevät huomattavasti. Samalla 

kuljetuskustannukset nousevat (Pagh & Cooper 1998).

Keskeisenä käsitteenä myöhäistämiseen liittyy tilauksen penetraatiopiste. Se kuvaa sitä 

pistettä, josta alaspäin jakeluketjussa toimitaan tilausohjautuvasti. Penetraatiopisteestä ylös

päin sitä vastoin toimitaan ennusteiden ja varastojen avulla. Penetraatiopiste on samalla 

viimeinen piste, jossa jakeluketjussa pidetään varastoja. Mitä kauempana asiakkaasta tämä 

penetraatiopiste pidetään, sitä suurempia säästöjä yritys voi saavuttaa. Toisaalta tämä taas 

asettaa entistä suuremmat vaatimukset jakeluketjun alavirran sujuvuudelle. Kun asiakkaalle 

on myyty tuote, on se saatava toimitetuksi hyväksyttävän ajan kuluessa. Mikä tämä hyväk

syttävä aika on, riippuu paitsi asiakkaasta ja hänen preferensseistään, myös muun muassa 

tuotteen ominaisuuksista, markkinatilanteesta ja tuotantoprosessista.

Waller ym. (2000) ovat tutkineet myöhäistämisen kustannuksia teoreettisella tasolla. 

Myöhäistämiseen liittyvistä kustannuksista toimittajan kustannuksiksi voidaan katsoa 

varastointi-, kuljetus-, käsittely-, epävarmuus- ja markkinointikustannukset. Ostajan kustan

nuksiksi voidaan puolestaan katsoa varaston pitämisestä aiheutuvat ja varaston loppumisesta 

aiheutuvat kustannukset. Waller ym. (2000) viittaavat Zinnin ja Bowersoxin (1988) tutki
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mukseen, jonka mukaan varastointikustannukset pienenevät myöhäistämisen myötä, koska 

keskeneräisiin ja geneerisessä muodossa oleviin tuotteisiin ei ole vielä sitoutunut niin paljon 

työtä ja raaka-aineita kuin valmiisiin tuotteisiin. Koska tuotteisiin sitoutuu ketjun myötä koko 

ajan lisää arvoa, on varastointikustannus suurin jakeluketjun loppupäässä ja tällöin myöhäis

tämisen suhteellinen vaikutus on myös suurin. Kuljetuskustannusten osalta tilanne on kaksi

jakoinen: toisaalta kulut voivat pienentyä halvempia tuotteita kuljetettaessa, mutta toisaalta 

kuljetuskustannukset voivat nousta pienempien toimituserien takia. Tuotannon kustannusten 

yleensä oletetaan nousevan myöhäistämisen myötä. Vain poikkeustapauksissa, joissa tuotanto 

on erityisen joustavaa, voidaan tuotantokustannusten katsoa pysyvän ennallaan. Menetetyn 

myynnin kustannusten arvioiminen on vaikeaa: toisaalta myyntiä voidaan menettää ja 

maksuhalukkuus voi laskea myöhäistämisen aiheuttaman toimitusajan pidentymisen takia, 

toisaalta myyntiä voidaan menettää, mikäli asiakkaille ei tarjota heitä varten räätälöityjä 

vaihtoehtoja.

Myöhäistämiseen liittyy myös toimitusaikaan sidonnaisia kustannuksia. Nämä kustannukset 

kasvavat kiihtyvästi toimitusajan pidentyessä. Toimitusajan pitkittyessä osa asiakkaista 

vaihtaa kilpailevaan toimittajaan tai ainakin he ovat valmiita maksamaan vähemmän. Mikäli 

toimitusaika venyy liiaksi, menettää yritys kaikki asiakkaansa. Poikkeuksena tästä on tieten

kin monopolist, jonka asiakkailla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin odottaa. Toimitusaikaan 

liittyviä kustannuksia voidaan tasoittaa lisäämällä räätälöintiä, sillä asiakkaat ovat yleisesti 
ottaen valmiita odottamaan pidempään tuotteita, jotka ovat paremmin heidän tarpeisiinsa 

sovitettuja. Toimitusajan epävarmuus karkottaa asiakkaita vielä tehokkaammin kuin pitkät 

toimitusajat, ja sen takia tehokas jakeluketjun hallinta toimitusten varmistamiseksi onkin 

erittäin tärkeää.

Tuotannon nopeus liittyy olennaisesti räätälöityjen tuotteiden myöhäistämisestä johtuviin 

kustannuksiin. Nopeammalla tuotannolla saadaan pienennettyä toimitusajasta riippuvia 

kustannuksia, koska asiakkaiden odotusaika jää lyhyemmäksi. Samalla saadaan pienennettyä 

myös varastointikustannuksia, sillä raaka-aineet, komponentit ja valmiit tuotteet ovat vähem

män aikaa jakeluketjussa sitomassa pääomaa. Nopeutetusta tuotannosta aiheutuu kuitenkin 

myös kustannuksia. Nopeuttaminen voi vaatia uusien koneiden hankintaa tai muita inves

tointeja. Kuljetus voi vaatia nopeampiin kuljetusmuotoihin siirtymistä, joka puolestaan on 

yleensä kalliimpaa.
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Paghin ja Cooperin (1998) mukaan valinta strategioiden välillä riippuu tuotteen ominai

suuksista ja kustannusten suhteellisesta suuruudesta. Jos varastointi- ja kuljetuskustannukset 

ovat suhteessa tuotteen arvoon suuret, ja tuotteen ominaisuudet ja kysyntä mahdollistavat 

myöhäistämisen, on todennäköisesti kannattavaa pyrkiä myöhäistämään tuotantoa ja kulje

tusta mahdollisimman paljon. Tuotteen vaatimukset voivat muuttua sen elinkaaren aikana. 

Myös markkinatilanne ja kysyntä voivat pakottaa yrityksen valitsemaan strategian, joka ei 

välttämättä ole pelkin taloudellisin perustein tarkasteltuna houkuttelevin. Kysynnän epävar

muus lisää myöhäistämisen houkuttelevuutta, koska se tarjoaa mahdollisuuden välttää ”tur

hien” tuotteiden valmistamisen. Toisaalta markkinatilanne voi johtaa spekulaation ja MTS:n 

hyödyntämiseen, mikäli toimitusajat kasvaisivat muutoin liian pitkiksi kilpailijoihin ja asiak

kaiden odotuksiin verrattuna. Tuotannon vaikutustakaan ei sovi unohtaa: mikäli saavutet

tavissa on huomattavat tuotannon laajuusedut, kannustaa se spekulaatiostrategian valintaan.

3.4 Varastojen lukumäärän vaikutus jakelun kustannuksiin

Varastojen tehtävänä on tasoittaa kysynnän ja tarjonnan eroja niin ajan, maantieteellisten 

erojen, määrien kuin valikoimienkin suhteen. Yleensä hajautetut varastot yhdistetään parem

paan palveluun (joskin kalliimpiin kustannuksiin). Yleisesti voidaan ajatella useita varastoja 

käytettävän, mikäli (Inkiläinen 1998,42):

asiakkaita on paljon
asiakaskunta on maantieteellisesti laajalle levinnyt 
markkinoiden keskittymisaste on pieni 
asiakkaiden kertaostos on pieni

- on olemassa useita kilpailevia väliportaita
- tuotteet ovat standardoituja.

Elektronisen kaupan luonteeseen kuuluu asiakaskunnan laajuus ja maantieteellinen haja

naisuus sekä keskimäärin pienet kertaostokset, joten luontevalta vaikuttaisivat hajautetut 

varastot. Kuitenkin elektronisen kaupan yhteydessä yleensä on siirrytty keskitettyihin varas

toihin, joista käsin loppuasiakastoimitukset lähtevät. Tavoitteena tällöin on varastointi- 

kustannusten pienentäminen.

Varastojen määrä liittyy kiinteästi jakeluketjun pituuteen. Luonnollisesti ketjun pidentyminen 

lisää varastoja, ja etenkin alimpien portaiden määrän nostaminen saattaa lisätä varastoja 

huomattavasti. Varastojen suuruus riippuu paitsi kysynnän suuruudesta, myös sen vaihtelusta 

ja halutusta palvelutasosta. Varman kysynnän vallitessa yritykset voivat varastoida juuri 

kysytyn määrän, mutta todellisuudessa kysyntä on yleensä epävarmaa ja yritysten täytyy
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varautua vaihteluun varmuusvarastoin. Varmuusvarastoja käytetään varautuessa sekä kysyn

nän että kuljetusalojen vaihteluihin. Perinteisissä jakeluketjuissa keskusvarastot hoitivat 

yleensä suojautumisen hankinnan toimitusaikojen vaihteluja ja alueelliset varastot kuljetus

alojen vaihtelua vastaan.

Varastojen suuruuden on havaittu riippuvan monesta tekijästä. Tätä ovat tarkastelleet esi

merkiksi Dubelaar, Chow ja Larson (2001). Heidän havaintojensa mukaan varastojen kasvu 

seuraa myynnin neliöjuurta. Toisaalta varastot kasvavat lisääntyvän tuotevalikoiman myötä. 

Saman ovat havainneet Thonemann ja Bradley (2001), joiden mukaan oletettaessa täydellisen 

joustavat tuotantoprosessit varastokustannukset kasvavat tuotevalikoiman suuruuden neliö

juuren suhteessa. Lisäksi kysynnän epävarmuus kasvattaa varastoja. Varmuusvarasto voidaan 

laskea kaavalla (Dubelaar ym. 2001)

SS= k * (tsr2 + stV)I/2,

jossa k = palvelutasotavoite

t = keskimääräinen toimitusaika 

sr = kysynnän keskihajonta 

st = toimitusajan keskihajonta 

г = keskimääräinen kysyntä.

Toisaalta palvelutason ja varastojen suuruuden välillä on havaittu vaikuttavan eksponen

tiaalisen suhteen. Jos kysyntä noudattaa normaalijakaumaa, silloin palvelutaso nousee 
varaston kasvaessa vähenevissä määrin ja teoreettisesti täydellisen palvelutason saavut

taminen vaatii äärettömän varaston.

Tutkimusten mukaan varastojen (erityisesti varmuusvarastojen) keskittäminen pienentää 

kokonaisvarastotarvetta ennustevirheiden tasoittumisen myötä. Tämän pienenemisen on 

havaittu noudattavan ns. neliöjuurisääntöä. Neliöjuurisäännön mukaan systeemin kokonais- 

varasto on verrannollinen varastojen lukumäärän neliöjuureen. Täten vähennys esimerkiksi 

yhdeksästä neljään varastoon johtaa noin kolmanneksen pienempään kokonaisvarastoon (eli 

9I/2 :stä 4I/2 :een) (Christopher 1986, 30-31).

Toisaalta neliöjuurisääntö voidaan ilmaista varastoihin kohdistuvan kysynnän keskihajontojen 

suhteena seuraavasti: Keskitetyn varaston kysynnän keskihajonta on hajautettuihin varastoihin 

kohdistuvien kysyntöjen varianssien summan neliöjuuri. Matemaattisesti varianssien summan 

neliöjuuri on pienempi kuin erillisten keskihajontojen summa. Tämä pienempi hajonta
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mahdollistaa saman asiakaspalvelun tason pienemmällä kokonaisvarastotasolla. Keskittämällä 

saavutettua prosentuaalista vähennystä kokonaisvarastoissa kutsutaan portfoliovaikutukseksi 

(portfolio effect) (Tallon 1993).

Anupindi ja Bassok (1999) ovat havainneet varastojen keskittämisen aina hyödyttävän 

vähittäismyyjiä. Mikäli vähittäismyyjät keskittävät varastonsa, on heidän mahdollista tulla 

toimeen pienemmällä varastolla. Valmistajan osalta tilanne ei ole näin yksinkertainen. 

Saatava hyöty tai seuraava haitta riippuu tuotteiden korvattavuudesta keskenään ja siitä, 

kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita näkemään vaivaa saadakseen haluamansa tuotteen. 

Mikäli asiakkaat ovat valmiita etsimään haluamiaan tuotteita pitkään ja korvaavia tuotteita ei 

ole, on varastojen keskittäminen hyödyllistä valmistajallekin. Mikäli tilanne ei ole edellä 

mainitun kaltainen, voi valmistajan taloudellinen tilanne jopa kärsiä varastojen keskit

tämisestä.

Usein (esim. Zinn, Levy & Bowersox 1989) neliöjuurisääntöön liittyvät mallit vaativat tiettyjä 

oletuksia. Myös tämän tutkielman kannalta oletukset yksinkertaistavat ongelmaa realisti

suuden kuitenkaan kärsimättä. Ensimmäinen oletus yleensä on, että tuotteita ei kuljeteta 

samantasoisten varastojen välillä. Vaikka näin joskus todellisuudessa tapahtuukin, on siirtojen 

määrä vähäinen ja toisaalta asiakkaiden halukkuus odottaa tuotetta yleensä niin pieni, että he 

siirtyvät muualle saadakseen tuotteen. Näin ollen siirrot jätetään huomioimatta. Toisena 

oletuksena mallin osalta on että varastojen keskittäminen ei vaikuta sisääntulevien tuotteiden 

toimitusajan vaihteluun. Täten se jätetään huomioimatta. Kolmas tärkeä oletus on että palve

lutason halutaan pysyvän vakiona varastojen keskittämisestä huolimatta. Neljänneksi olete

taan kysynnän olevan normaalisti jakautunutta kaikissa varastopisteissä.

Varastoja voidaan pienentää myös yhdistämällä varastojen hallinta toimitusajan kanssa, ja 

jakamalla tuotteiden myynti tilauksesta (order sales) ja varastosta toimitettaviin (stock sales) 

tuotteisiin. Tästä ovat kirjoittaneet Rajagopalan ja Kumar (1994). Periaatteessa perinteinen 

kaupankäynti oli ennen kaikkea suoraan varastoista tapahtuvia toimituksia. Elektroninen 

kaupankäynti irrotti tilauksen ja toimituksen prosessit toisistaan. Tilauksesta toimitus muuttui 

tavallisemmaksi. Usein toimitusajat ovat kuitenkin elektronisessa kaupassa niin tiukkoja, että 

tilauksen saavuttua toimitus tapahtuu yhä suoraan varastosta. Teknologian avulla on siis vain 

päivitetty olemassa olevaa toimintatapaa. Hieman pidemmällä toimitusajalla voitaisiin 

pienentää ja keskittää varastoja, jopa mahdollisesti tilata tuotteet suoraan valmistajalta. 

Tällöin on mahdollista tarjota myös kustomoituja tuotteita. Erityisesti joustavat tuotanto

47



tekniikat (flexible manufacturing systems) auttavat toteuttamaan tämän kannattavasti. 

Tilauksesta toimittaminen on kannattavaa erityisesti silloin, kun tuotteesta on olemassa useita 

variaatioita. Tällöin varastossa pidetään vain nopeimmin liikkuvia tuotteita, ja harvemmin 

kysyttyjä myydään tilauksesta toimitettavina. Asiakkaiden käytöstä ohjataan hinnoittelemalla 

tuotteet siten, että varastosta välittömästi tapahtuvalla toimituksella tuotteet ovat kalleimpia 

heijastaen suurimpia kustannuksia myös yritykselle.

Varastojen keskittämisestä saatava hyöty riippuu monista seikoista: esim. kysynnän korre

laatiosta eri pisteiden välillä, toimitusajan vaihtelusta ja kysynnän hajontojen suhteellisesta 

suuruudesta (Tallon 1993). Mitä suurempi on kysynnän korrelaatio eri varastojen välillä, sitä 
pienemmät säästöt voidaan keskittämisen avulla saada (Zinn ym. 1989). Toimitusajan vaih

telu puolestaan kasvattaa tarvittavia varastoja huomattavasti ja mahdollistaa suuremmat sääs

töt, mikäli kysynnät eri varastopisteissä ovat toisistaan riippumattomat.

Toistaiseksi tässä luvussa on keskittämisestä saatavan hyödyn osalta tarkasteltu ainoastaan 

varastoissa oleviin tuotteisiin sitoutunutta pääomaa. On kuitenkin itsestään selvää, että myös 

fyysisten rakennusten osalta saavutetaan säästöjä, mikäli keskittämistä tapahtuu. Vaikka 

keskitetyt varastot ovat yleensä kooltaan suurempia ja siten kalliimpia kuin aiemmat 

hajautetut rakennukset, ovat kustannukset yhteensä kuitenkin pienemmät. Yksi keskittämisen 

hyötyjä paljon tutkineista on Mats Abrahamsson (esim. 1993, 1999), ja hänen tutkimuksiaan 

hyödynnetäänkin tämän tutkielman mallin kehittelyssä. Abrahamsson (1993) on mm. 

havainnut, että keskitetyllä rakenteella on mahdollisuus saavuttaa korkea palvelutaso huomat
tavasti pienemmällä varastolla kuin hajautetulla rakenteella. Samalla pienenevät kokonais

kustannukset.

3.5 Toimitusajan vaikutus

Avain kilpailuedun saamiseen on tehokkaassa ajan hallinnassa (Daugherty & Pittman 1995). 

Edellä luvussa 3.2 (Tuotteen ominaisuuksien vaikutus jakeluun) mainittiin jo toimitusajan 

vaikuttavan mahdollisten jakeluketjurakenteiden valintaan. Nopeat toimitukset vaativat joko 

erikoiskuljetuksia tai paikallista läsnäoloa. Tällöin yritysten omat valintamahdollisuudet 

pienenevät. Näin ollen yritykset eivät voi aina valita taloudellisesti tehokkainta vaihtoehtoa, 

vaan erilaiset asiakastarpeet muokkaavat reunaehdot, joita on noudatettava. Muutoin asiakkaat 

voidaan menettää.
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Toimitusaikaan kuuluu koko se aika, joka kuluu tilauksen tekemisestä tuotteen saamiseen. 

Toimitusaika voidaan jakaa tuotannon toimitusaikaan ja kuljetuksen toimitusaikaan. 

Tuotannon toimitusaika sisältää tilauksen valmisteluun, jonotukseen, asetuksiin, valmis

tukseen, siirtämiseen ja tarkastukseen kuluvat ajat. Kuljetuksen toimitusaikaan kuuluvat 

tilauksen siirtämiseen, käsittelyyn ja valmistukseen sekä kuljetukseen kuluvat ajat (Daugherty 

& Pittman 1995).

Toimitusajan katsotaan siis riippuvan kuljetusajasta ja valmistusajasta (Bames-Schuster, 

Bassok & Anupindi 2000). Valmistusajasta toimitusaika riippuu erityisesti tilauksesta valmis

tettavissa tuotteissa. Muiden tuotteiden osalta tämän viipeen voi poistaa varastojen avulla. 

Tällöin valmistaja huolehtii kaikista varastoista ja kantaa sen takia myös riskin ja lisääntyneet 

kustannukset. Kuljetuksessa kuluvan ajan lyhentäminen on ongelmallisempaa, sillä tuotteiden 

fyysinen kuljetus vie aina tietyn ajan. Kuljetusalaa voidaan lyhentää koordinoimalla 

kuljetuksia paremmin ja käyttämällä nopeampia kuljetusmuotoja. Tämä kuitenkin lisää 

kustannuksia.

Toimitusajan vaikutusta jakelukustannuksiin ovat tutkineet mm. Bucklin ja Halpert (1963). 

Heidän mukaansa jakelukustannukset ovat toimitusajan laskeva funktio. Mikäli asiakas on 

valmis hyväksymään pidempiä toimitusaikoja, antaa se yritykselle enemmän mahdollisuuksia 

oman toimintansa suunnitteluun. Säästöt syntyvät mahdollisuudesta pienentää varmuus

varastoja, käyttää halvempia kuljetusmuotoja ja pienentää toimitiloja (Inkiläinen 1998, 39).

Toimitusajan pidentäminen on kuitenkin ongelmallista. Asiakkaat eivät ole valmiita odotta

maan loputtomasti saadakseen ostamansa tuotteen. Tuotteen luonteesta riippuu myös, kuinka 

kauan asiakas on valmis odottamaan. On havaittu positiivinen korrelaatio tuotteen suhteel

lisen arvon ja asiakkaan odotusvalmiuden välillä (Daugherty & Pittman 1995). Lisäksi 

pidentynyt toimitusaika antaa asiakkaalle lisää aikaa harkita ostostaan ja voi johtaa lisään

tyneisiin palautuksiin. Toimitusajan pidentymisen negatiivisia vaikutuksia voidaan pienentää 

esim. porrastamalla hinnoittelua halutun toimitusajan mukaan, jolloin asiakkaalla on mahdol

lisuus valita ja toisaalta yritys voi ohjata asiakkaita toimimaan tämänkin kannalta edullisim

malla tavalla. Käytännössä rajan toimitusajan pituudelle asettaa kuitenkin kilpailutilanne: 

yrityksen on kyettävä toimittamaan vastaava tuote samassa ajassa kuin kilpailijat (ma. 1995).

Toimitusajan lyhyys ei kuitenkaan yksinään riitä. Tärkeämpää kuin nopea toimitus on se, että 

toimitus saapuu perille luvattuna ajankohtana. On siis usein parempi luvata hieman hitaampi
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toimitusaika, joka voidaan varmasti pitää, kuin nopea, mutta epäluotettava toimitus. Tällöin 

asiakkaat säilyvät varmemmin tyytyväisinä.

3.6 Kuljetusten vaikutus

Jakeluprosessissa aiheutuu kustannuksia tietenkin myös erilaisista kuljetuksista. Perinteisesti 

tuotteet kuljetetaan täysinä rekkakuormina valmistajalta keskusvarastoihin, joissa kasataan 

uusia kuljetuksia vietäväksi eteenpäin. Vieläpä vähittäiskauppoihin asti kuljetukset tulevat 

tavanomaisesti täysinä kuormina. Kuljetukset siitä eteenpäin hoitaa yleensä asiakas itse. 

Elektroninen kaupankäynti muokkaa tätäkin totuttua tapaa ja aiempaa pienemmät kuljetukset 

alkavat liikkua jo entistä korkeammalla jakeluketjussa. Lisäksi yritykset hoitavat kuljetukset 

asiakkaan kotiin asti. Elektronisessa kaupassa voidaan kuljetukset jakaa kahteen alaluokkaan, 

runkokuljetuksiin ja loppujakeluun.

3.6.1 Runkokuljetukset

Runkokuljetuksilla tarkoitetaan jakeluketjun vakituisten väliportaiden välillä tapahtuvia kulje

tuksia, jotka tapahtuvat yleensä kuljetuksen kannalta edullisimpina täysinä kuormina. Hajau

tettujen varastojen tapauksessa kuljetukset ovat kokonaisuudessaan edullisempia, sillä suu

rempi osuus kuljetuksista hoituu tehokkaina runkokuljetuksina ennalta määrättyihin varasto- 

pisteisiin. Vaikka keskitetyssä rakenteessa varastoon kulkeva virta on suurempi kuin hajau

tetussa rakenteessa, muodostuu kokonaiskuljetuskustannus kuitenkin edullisemmaksi.

Runkokuljetusten kustannukset riippuvat kuljetettavasta volyymistä kyseisellä välillä, varas

tojen sijainnista ja valittavina olevista kuljetustavoista.

3.6.2 Loppujakelu

Jakelun osalta merkittävin ero elektronisen ja perinteisen kaupan välillä syntyy loppu- 

jakelusta. Perinteisessä kaupassa tuotteet kulkivat jakeluketjua pitkin ja asiakkaat huolehtivat 

pääasiassa itse kotiin toimituksista. Elektronisen kaupan myötä jakeluketjun viimeisenkin 

välin tuotteiden kuljetus siirtyy yritysten vastuulle. Tähän loppuasiakasjakeluun on kehitetty 

erilaisia malleja, joiden mukaan loppujakelu on pyritty jäljestämään. Tässä tutkielmassa ei 

kuitenkaan ole tarkoitus puuttua strategisen tason valintoihin (eli siihen, suoritetaanko jakelu 

itse vai ulkoistetaanko), vaan lähinnä fyysisen tuotteen etenemiseen asiakkaalle mahdollisim

man tehokkaasti. Tällöin työn varsinaisella suorittajalla ei ole merkitystä.
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Elektronisen kaupan loppuasiakasjakelua on tutkittu pääasiassa päivittäistavarakaupan (pt- 

kauppa) puolella. Suurimmaksi osaksi mallit sopivat myös kulutustavarakaupan puolelle, 

vaikka päivittäistavara- ja kulutustavarakauppa eroavat toisissaan monessa suhteessa. Pt- 

kauppa on usein säännöllisempää kuin kulutustavarakauppa, ja sen volyymi pysyy suun

nilleen vakiona. Kysyntää on siis helpompi ennustaa. Kun päivittäistavaraostokset suoritetaan 

pääosin yhdestä kaupasta, josta kootaan useiden eri yritysten tuotteita, muodostuu keskeiseksi 

kustannukseksi nimenomaan poiminta. Kulutustavaroita ostetaan epäsäännöllisemmin, 

useammista liikkeistä, vähemmän kerrallaan ja ne vaihtelevat enemmän kooltaan, arvoltaan ja 

ominaisuuksiltaan. Kuljetusten kannalta tämä aiheuttaa uuden mietinnän aiheen: kuinka 

yhdistellä tehokkaasti eri yrityksistä tulevat toimitukset asiakkaille.

Elektronisen kaupan jakelu rakentuu viidestä perusprosessista, joiden ymmärtäminen on 

tärkeää menestyksen kannalta (Peters 2000). Ensiksikin tilausten hallinta muuttuu huomat

tavasti yrityksen siirtyessä yritysten välisestä kaupasta kuluttajakauppaan. Tilausten määrä 

kasvaa ja koko pienenee, ja mahdolliset väärinkäytökset lisääntyvät. Toiseksi asiakaspalvelun 

merkitys muuttuu. Mikäli asiakas pettyy elektronisessa kaupassa, hän ei tule takaisin. 

Myöskin asiakkaan hyödyntämät kanavat lisääntyvät ja yrityksen tulee osata palvella 

asiakasta niiden kaikkien kautta. Kolmanneksi internetin jakamassa informaatiossakin on 

jakeluun liittyviä kysymyksiä: mitä tietoja tilauksen statuksesta tulee tarjota ja kuinka 

integroida yrityksen jakeluketjujärjestelmät internetsivuun. Neljänneksi fyysinen jakelu 

vaihtuu toisenlaiseksi. Elektronisen ja perinteisen kaupan jakelun välisistä eroista on puhuttu 

paljon. Erojen lisäksi toimintaan liittyy riskejä mahdollisten yli-investointien ja puolittaisen 

toteuttamisen myötä. Viidenneksi paluulogistiikka tulee lisääntymään. Se on kallista ja 

kuitenkin siitä tulisi tehdä asiakkaille yksinkertaista.

Lisääntyneet jakelukustannukset ovat muodostuneet ongelmaksi useimmille intemetyrityk- 

sille. Vaikka kustannussäästöjä onkin saatu jakeluketjutasolla varastoja keskittämällä ja 

ohittamalla väliportaita, on loppuasiakasj akelun tehottomuus syönyt nämä säästöt. Paikallis- 

jakelun kustannusten osuudeksi on arvioitu jopa 64 %:a jakelukustannuksista (Laseter, 

Houston, Chung, Byrne, Tumer & Devendrán 2000). Aikaisempaan, pääasiallisesti yrityksiin 

kohdistuneeseen jakeluun verrattuna eroja on monia: asiakkaille menevät erät ovat pääsään

töisesti pienempiä, toimitukset ovat epäsäännöllisempiä, toimitusten arvo on pienempi ja 

asiakkaiden tiheys (lukumäärä neliökilometrillä) vaihtelee suuresti. Yksityisasiakkaille mene

vät toimitukset ovat kaksi tai kolme kertaa kalliimpia kuin yrityksiin menevät toimitukset 

johtuen toimitusten tiheydestä ja pakettien määrästä pysähdystä kohti (Jedd 2000).
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Loppuasiakasjakelun taloudellisuus riippuu myynnin keskittymisestä (sales concentration) ja 

väestön tiheydestä (population density) sekä markkinoiden koosta (Laseter ym. 2000). Näistä 

saadaan johdettua kannattava myynnin taso. Mitä suuremmat markkinat ja keskittyneemmät 

toimitukset, sitä edullisemmaksi tulee jakelun järjestäminen. Osana kannattavuuteen vaikuttaa 

tilauksen koko. Kumarin (2001) mukaan jakelukustannukset ovat jotakuinkin vakiot riippu

matta tilauksen koosta, joten tilauksien kasvattaminen on keino kannattavuuden lisäämiseen. 

Myös tuotteesta saatava kate vaikuttaa kannattavuuteen. Barsh, Crawford ja Grosso (2000) 

ovat tutkineet erilaisia toimituskustannusten ja katteiden yhdistelmiä. Heidän mukaansa 

tilauksen on oltava arvoltaan vähintään $25, jotta siitä voitaisiin millään katteella saada 

voittoa toimituskustannuksen ollessa $10. Vieläpä $100 arvoisilla tilauksillakin olisi suotavaa, 

että tuotteesta saatava kate ylittäisi 25 %, jotta tuotto nousisi tyydyttäväksi. Hyvää tuottoa 

saataisiin vasta katteen ylittäessä 40 %. Näiden kustannusten laskennassa on oletettu, että e- 

kauppiaalla on käytössään tehokas jakelukanava. Kumar (2001) kuitenkin muistuttaa, että 

jakelun järjestäminen elektronisessa kaupassa on tasapainottelua kustannusten minimoinnin ja 

asiakkaiden miellyttämisen välillä. Mikäli asiakkaita halutaan miellyttää ja heidän annetaan 

valita toimitusaika vapaasti, seuraa yleensä ongelmia kapasiteetin mitoittamisen ja jakelu- 

reittien optimoinnin suhteen.

Koska yritykset ovat havainneet loppujakelun vaikeaksi ja kustannuksiltaan suureksi, ovat ne 

ryhtyneet ulkoistamaan jakeluaan. Esimerkiksi perinteiset postit ja kuriiripalvelut hoitavat 

osaa elektronisen kaupan jakelusta. Postien kapasiteetti ei kuitenkaan ole riittävän suuri koko 

elektronisen kaupan jakelun hoitamiseksi. Rajoitteena on myös jakeluvaihtoehtojen suppeus: 

käytännössä postit tarjoavat vain kotijakelua pienille paketeille ja noutopistettä isoille. Uusia 

yrityksiä kuitenkin syntyy kaiken aikaa kilpailemaan elektronisen kaupan jakelun osuuksista. 

Eräs niistä on Sameday.com (ennen Shipper.com), joka tarjoaa saman päivän (same-day) 

jakelua tietyillä suurkaupunkialueilla ja väittää kykenevänsä siihen kilpailijoita alemmilla 

kustannuksilla. Samedayn tarjouksen takana on hajautettu lähestyminen, jossa strategisesti 

sijoitettuihin varastoihin varastoidaan suurivolyymisia tuotteita. Käytännössä tämä tarkoittaa 

niiden tuotteiden, joilla on suuri menekki, varastoimista lähelle kysyntäpistettä. Näin uskotaan 

jakelukustannusten laskevan, kun jakelun toteuttamisessa voidaan valita halvempi kuljetus

muoto kalliimman (esim. lentämisen) sijaan. Samalla nopeat toimitukset ovat yhä mahdollisia 

(Li 1999). Samedayn lähestymistavassa on omat hankaluutensa. Mikäli vähittäiskauppiaat 

eivät replikoi varasto)aan kaikille niille markkinoille, joilla ne haluavat tarjota saman päivän
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aikana tapahtuvaa toimitusta, voi toimitusajan pitäminen olla mahdotonta. Kuitenkin varas

tojen replikointikin on äärimmäisen kallista.

Samedayn lisäksi jakelumarkkinoista kilpailee useita muita yrityksiä, esimerkiksi Web van, 

Kozmo.com, Urbanfetch ja Pink Dot. Kuitenkin todellisuus tullee olemaan se, että vain yksi 

tai kaksi yritystä toimittaa tuotteita asiakkaan kotiin (Laseter ym. 2000). Tämän takia kilpailu 

alalla on kovaa. Lisäksi alalla on suuria haasteita, joista tulisi ensin selvitä: elektronisen 

kaupan rajoitettu myyntipotentiaali, jakelun korkeat kustannukset, valikoiman (selection) ja 

lajitelman (variety) välinen valinta ja olemassa oleva kilpailu. Kilpailu pienentää kullekin 

toimijalle tulevaa volyymia. Isompi volyymi mahdollistaisi suuremmat kiinteät investoinnit, 

joilla olisi mahdollista saada tehokkaammat ja erikoistuneemmat toimitilat, joiden avulla 

toimituksista saataisiin hieman halvempia. Kuitenkaan varsinaisessa fyysisessä jakelussa 

laajuusetuja ei ole.

Jakeluyritysten toimintatavat vaihtelevat suuresti niin varastojen kuin varsinaisen jakelunkin 

osalta. Elektroninen kaupankäynti on synnyttänyt uuden trade-offin: nyt on valittava nopeu

den ja valikoiman väliltä. Saavuttaakseen nopean toimituksen yrityksen on varastoitava 

tuotteita paikallisesti, jolloin äärettömän suuret valikoimat jäävät vain haaveeksi. Paikallista 

varastointia kannattavat mm. Kozmo.com ja Urbanfetch, keskitetystä varastoinnista voidaan 

esimerkkinä mainita Amazon.com. Nämä yritykset eroavat toisistaan valikoiman suuruuden 

suhteen: Kozmo.comin taijotessa noin 15 000 tuotetta on Amazonin listoilla yli 10 miljoonaa 

tuotetta (Laseter ym. 2000). Hinnoittelu on myöskin yleensä erilainen, ja vaikeuttaa yritysten 

vertailua. Lisääntyvissä määrin alkaa kuitenkin ilmetä, että yritykset haluavat kannustaa 

asiakkaita isompien tilausten tekemiseen nostamalla pienten tilausten toimitusmaksuja. 

Jakelukustannusten merkitys muuttuu tilauksen arvon mukaan. Goldman Sachsin mukaan 

$100 online-ostoksesta pyydetään keskimäärin 8%:n lähetys- ja käsittelypalkkio. $50 

tilauksesta vastaava palkkio on 11 % (Laseter ym. 2000). Isompien tilausten toimittaminen on 

siis suhteellisesti edullisempaa.

Pelkkään jakeluun erikoistuneiden yritysten täytyy tarkkailla ympäristöään. Kilpailu on kovaa 

myös perinteisen kaupan yritysten puolelta. Ne voivat tarjota asiakkaille online-ostamisen 

helppouden ja noutopisteverkoston olemassaolevien liiketilojen muodossa. Mobiilin kaupan 

myötä näiden kontaktipisteiden merkitys kasvaa entisestään, sillä paikannuspalvelujen myötä 

asiakkaan on helppo etsiä lähin tai matkan varrelle sopivin piste, josta mobiilisti ostamansa 

tuotteen noutaa.
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Päivittäistavarakaupan loppujakeluvaihtoja on esitelty Hautasen (1999) pro gradu -tutkiel

massa, jossa hän on tutkinut elektronisen päivittäistavarakaupan lähilogistiikan järjestämis

mahdollisuuksia. Vaihtoehtoisiksi tavoiksi hän nostaa asiakkaan suorittaman noutamisen, 

kotijakelun, noutopisteen ja muun jakelun. Näistä perusvaihtoehdoista saadaan aikaan erilaisia 

variaatioita muuttelemalla esim. infrastruktuurin omistusta ja jakelupisteen miehitystä. Koti- 

jakelun päävaihtoehdot riippuvat siitä, onko asiakas kotona vai ei toimituksen saapuessa. 

Tarkemmin vaihtoehdot selviävät seuraavasta kuvasta (Kuva 3-4).

EGS:a
varten
perus
tettu

Keräily varasto / muu

NOUTOPISTE MUU JAKELU KOTIJAKELU ASIAKAS NOUTAA

Oma
infra

struktuuri

Muiden
infra

struktuuri
Muualle Töihin

Asiakas

kotona

Asiakas
kotona

Kuva 3-4: Lähilogistiikan järjestämismahdollisuudet (Hautanen 1999, 56)

Päävaihtoehtoja (noutopiste, muu jakelu, kotijakelu ja asiakas noutaa) tarkastellaan seuraa- 

vana omissa alaluvuissaan 3.6.2.1 - 3.6.2.5, joissa arvioidaan tarkemmin mm. tuoteryhmiä, 

joille ne soveltuvat.

3.6.2.1. Toimitus kotiin

Kotiin toimitus antaa asiakkaille eniten arvoa. Tällöin edut elektronisesta ostamisesta konkre

tisoituvat, sillä asiakkaalta ei enää vaadita toimia tuotteen saamiseksi. Asiakkaalta tai 

yritykseltä ei myöskään vaadita erityisiä investointeja. Täten asiakkaan on helppo mukautua 

käyttämään tätä jakelumuotoa (Kallio, Kemppainen, Tarkkala & Tinnilä 2000). Yrityksen ja 

asiakkaan kohtaamispiste sijaitsee asiakkaan luona, jolloin tämän ei tarvitse nähdä vaivaa
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päästäkseen tuotteen luo. Asiakkaan ajankulutus on minimaalista, olettaen tietenkin toimi

tuksen tapahtuvan luvattuna ajankohtana.

Periaatteessa kotiin toimituksissa on kaksi perusvaihtoehtoa: joko asiakkaan täytyy olla 

kotona lähetystä vastaanottamassa tai sitten ei. Mikäli asiakkaan on oltava kotona toimituksen 

saapuessa, rajoittaa tämä asiakkaan muuta toimintaa. Tällöin toimitusten on tultava luvattuun 

aikaan, muutoin asiakas kokee helposti pettyneensä toimittajaan. Mikäli asiakkaan ei tarvitse 

olla kotona, vastaavaa ongelmaa ei synny. Sen sijaan tulee ongelmaksi toimituksen vartioi

matta jättäminen. Tämän välttämiseksi toimittajalla tulisi olla pääsy asiakkaan tiloihin tai muu 

mahdollinen toimituspaikka, joka olisi lukittavissa.

Yrityksen kannalta kotiinkuljetus on vaikea järjestää. Koska toimitusten tulee saapua oikea- 

aikaisesti ja asiakkaalle sopivana ajankohtana, voi kuljetusreitistä tulla helposti tehoton 

sokkelo. Jakelu on myös hidasta, sillä jokainen toimitus viedään eri pisteeseen. Tällöin 

jakelusta tulee kallista. Tämän takia kotiin kuljetus soveltuukin parhaiten arvokkaille tuotteil

le. Toisaalta se sopii myös asiakkaan kannalta hankalille tuotteille (esim. suuret ja painavat 

tuotteet), joissa kotiinkuljetuksesta saatava lisäarvo on niin suuri, että hän on valmis odotta

maan. Kotiin toimitus on kuitenkin tehotonta, mikäli elektronisen kaupan penetraatio nousee 

(Kallio ym. 2000). Tämä johtuu satunnaisesti toivottujen toimitusaikojen aiheuttamasta kulje

tusreittien optimointiongelmasta.

Kotiin kuljetus luonnistuu parhaiten yrityksiltä joilla on jo valmiina toimiva rakenne loppu- 

jakelun hoitamiseksi. Näin on tilanne esimerkiksi huonekaluliikkeillä.

3.6.2.2. Postilaatikko

Postilaatikkojakelua (delivery box) voisi kuvata kotijakeluksi, jossa asiakkaan ei tarvitse olla 

kotona. Perusvaihtoehtoina ovat talokohtaiset postilaatikot ja keskitetyt postilaatikot, joihin 

on hieman pidempi matka asiakkaan kotoa, mutta jotka palvelevat yrityksiä keskittämällä 

useampia postilaatikoita yhteen pisteeseen ja nopeuttavat näin jakelua. Postilaatikkojakelu on 

joustavampaa kuin kotijakelu, sillä sitä ei ole sidottu tiukasti tiettyihin jakeluaikoihin. Se 

myös laskee toimituskohtaista ajankulutusta. Asiakkaan ja yrityksen kohtaamispiste sijaitsee 

lähellä asiakasta, mutta ei kuitenkaan vaadi henkilökohtaista kohtaamista. Näin ollen se vaatii 

asiakkaalta vain vähän vaivaa.

Postilaatikkojakelu vaatii postilaatikon rakentamista ja omistamista. Mikäli taloyhtiö tai joku 

vastaava taho ei rakenna vaadittavia rakenteita, eli mikäli rakennetta ei ole olemassa, ei sitä
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tietenkään voi käyttää. Tämä hidastaa asiakkaiden siirtymistä elektronisen kaupan käyttöön. 

Vie aikaa ennen kuin kaikkialla on riittävä infrastruktuuri. Kotiinkuljetusten ja noutopiste- 

toimitusten kanssa vastaavaa ongelmaa ei synny, sillä yksittäisen asiakkaan ei tarvitse 

huolehtia infrastruktuurin olemassaolosta. Niin kauan kuin asiakkaalla on rakenne kunnossa, 

voi hän suorittaa heräteostoksia. Mikäli vaadittavaa rakennetta ei ole, vaatii ensimmäinen 

kokeiluluontoinen ostos suurehkon sitoutumisen.

Laatikoiden koon määritys on myös ongelmallista. Koko tulee mitoittaa suurimman oletetun 

tilauksen mukaan, jolloin ylimääräistä kapasiteettia jää yleensä käyttämättä huomattavasti. 

Tämä ongelma on havaittavissa erityisesti kulutustavarakaupassa, jossa kysyntä on epäsään

nöllistä sekä kooltaan vaihtelevaa ja tarvittavan jakeluinfrastruktuurin ennakointi on vaikeaa. 

Esimerkiksi saattaa käydä niin, että asiakas tarvitsee postilaatikkoaan vain kerran, pari 

kuukaudessa. Muun ajan laatikko on tyhjillään. Tämä nostaa tilauskohtaisia kustannuksia ja 

saa helposti elektronisesta kaupasta kannattamatonta. Vaihtoehtona on hybridi-jakelu, jossa 

asiakkailla on tietynkokoiset postilaatikot, ja niitä suuremmat tilaukset toimitetaan ovelle tai 

noutopisteeseen. Vaihtoehdoksi voidaan myös harkita asiakkaille omia standardikokoisia 

laatikoita ja sen lisäksi esim. taloyhtiölle isompaa tilaa suurille toimituksille. Tässä riskiksi 

nousee kuitenkin turvallisuus. Perusmuodossa postilaatikkojakelu soveltuu siis lähinnä 

pienille tuotteille. Turvallisuus on ongelmana postilaatikkojakelussa myös arvokkaiden 

tuotteiden osalta, sillä tuote jää vartioimattomana odottamaan asiakasta.

Kämäräinen, Saranen ja Holmström (2001) ovat tutkineet loppujakeluvaihtoehtoja simuloin

nin avulla. Heidän mukaansa postilaatikkojakelu on sekä myyjän että asiakkaan kannalta 

suositeltava. Asiakas ei ole riippuvainen toimitusajoista eikä kotona odottamisen vaatimusta 
ole. Yritykselle etua tulee lyhyemmistä pysähdyksistä ja mahdollisuudesta suunnitella jakelu- 

reitit paremmin. Säännöllisesti toistuvien toimitusten osalta voidaan myös käyttää vakio- 

aikataulua. Kämäräisen ym. suorittamien simulointien mukaan siirtyminen kotijakelusta posti

laatikkoon laskee kustannuksia jopa yli 40 %. Tässä ei kuitenkaan ole huomioitu postilaatikon 

hankinnasta aiheutuneita kuluja. Huonona puolena he mainitsevat henkilökohtaisen palvelun 

puutteen.

Postilaatikkojakelua käytetään muutamissa päivittäistavarakaupoissa, jotka myös tarjoavat 

asiakkaille jakelulaatikot. Streamline ostaa tuotteet suoraan valmistajilta tai maahantuojilta, 

varastoi ne jakelukeskuksiinsa ja jakelee ne sitten suoraan asiakkaille. Streamline vuokraa 

postilaatikot asiakkaille. Jakelun tehokkuudesta kerrotaan, että nopeus on noussut kymme
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neen toimitukseen tunnissa, joka on erinomainen tulos verrattuna kotijakelun kolmeen. Koti

mainen esimerkki postilaatikkojakelusta on SOK.

3.6.2.3. Noutopiste

Noutopiste perusratkaisuna tarjoaa mahdollisuuden monenlaisiin variaatioihin. Noutopiste voi 

olla miehitetty tai miehittämätön, se voi olla kaupan omaa tai muiden ylläpitämää infra

struktuuria. Kustannuksia yritykselle aiheutuu joka tapauksessa noutopisteen rakentamisesta 

ja pyörittämisestä (Hautanen 1999). Kohtaamispiste sijoittautuu ”neutraalille” alueelle: 

yleensä sekä yrityksen että asiakkaan on siirryttävä voidakseen vaihtaa tuotteen hallinnan. 

Noutopisteen sijainti ratkaisee asiakkaan näkemän vaivan suuruuden.

Jotta noutopiste toimisi ja palvelisi asiakkaita mahdollisimman hyvin, on sen oltava hyvien 
liikenneyhteyksien varrella ja avoinna mahdollisimman paljon. Noutopisteet tulisi organisoida 

siten, että asiakkaan läpimeno olisi mahdollisimman nopeaa. Mikäli ruuhka-aikoina (oletetta

vasti lounastunnit ja töiden päättymisajankohta) läpimeno ei ole riittävän sujuvaa, muodostuu 

jonoja ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluun laskee. Yleisesti ottaen noutopisteitä on kuiten

kin mukava ja helppo käyttää. Noutopisteet kannattaa sijoittaa asiakasvirtojen mukaan liiken

teen solmukohtiin, kuten metro- ja linja-autoasemille. Näissä paikoissa tilaa on kuitenkin 

vähän. Ongelmaksi saattaa muodostua myös se, että lomien aikaan ihmisten reitit yleensä 

muuttuvat eikä aiemmin hyväksi havaittu noutopiste olekaan enää sopivin. Näin ollen nouto- 

pistettä tulisi voida vaihtaa asiakkaan toiveen mukaan.

Noutopiste ei sovellu kaikkien tuotteiden loppujakeluun. Ongelmaksi nousee yleensä tuotteen 

koko. Noutopisteisiin ei tavallisesti voida varastoida suuria tuotteita, eivätkä asiakkaatkaan 

useimmiten kykenisi niitä kuljettamaan edelleen. Näin ollen se soveltuu pienien ja keski

kokoisten tuotteiden jakeluun.

Esimerkkinä noutopisteratkaisusta voidaan esitellä Suomalainen.com. Suomalainen.com on 

Suomalaisen Kirjakaupan elektroninen kauppapaikka. Se tarjoaa asiakkailleen useita vaihto

ehtoisia toimitustapoja. Asiakas voi noutaa tuotteen haluamastaan liikkeestä, se voidaan 

toimittaa hänelle postitse tai asiakas voi noutaa sen noutopisteestä. Mikäli asiakas noutaa tuot

teen liikkeestä tai noutopisteestä, ilmoitetaan toimituksen saapumisesta joko sähköpostilla tai 

puhelimitse (Hämäläinen 2000).

Hämäläinen (2000) kertoo, että noutopisteratkaisussa Suomalainen.com on yhdistänyt 

voimansa Rautakirjan omistaman R-kioski -ketjun kanssa ja tarjoaa noin 200 kioskia nouto-
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pistevaihtoehdoikseen. R-kioskeilla on kokemusta vastaavasta toiminnasta toimittuaan jo 

pitkään postimyyntiyritys Elloksen toimitusten noutopisteenä. R-kioskeilla on noutopisteenä 

tiettyjä vahvuuksia: ne sijaitsevat pääsääntöisesti kulkureittien varrella, niiden aukioloajat 

ovat pitkät ja ovat asiakkaille jo valmiiksi tuttuja.

3.6.2.4. Asiakas noutaa tuotteen liikkeestä

Asiakkaan noutaessa itse tuotteen liikkeestä tai yrityksen varastosta loppuasiakasjakelu ei 

sanottavasti muutu perinteisestä kaupasta. Kohtaamispiste säilyy yrityksen luona. Säästöt ja 

asiakkaan saama hyöty tulevat toiminnan nopeutumisesta liikkeessä. Asiakkaan kannalta 

hyöty on kuitenkin pieni, eikä tällaisen jakelumallin omaksuminen juurikaan kannusta 
asiakasta elektronisen kaupan käyttämiseen. Liikkeestä noutaminen ei sovellu suurille 

tuotteille, sillä asiakkaan on vaikea kuljettaa hankintojaan kotiin. Parhaiten se soveltuu 

tuotteille, joissa arvo on kokoon nähden suuri, tai tuotteille, jotka tulee saada haltuun juuri 

tietyllä hetkellä tai mahdollisimman pian.

Hyötynä elektronisesta ostamisesta ja liikkeestä hakemisesta on esimerkiksi saatavuuden 

varmistaminen. Asiakkaalle ei tule turhaa matkaa kauppaan, vaan hänelle ilmoitetaan koska 

tuote on saatavilla. Toinen vaihtoehto voi olla tuotteen halvempi hinta, joka voi johtua kaupan 

pienemmästä varastointitarpeesta (tällöin kauppa toimii oikeastaan show roomina). Kolmas 

peruste voi olla anonymiteetin säilyttäminen. Tällöin asiakas pääsee tuntemattomana osta

maan itselleen mahdollisesti arkaluonteisia tuotteita.

Esimerkkinä elektronisesta kaupasta, jossa asiakas noutaa tuotteen itse, voidaan mainita esim. 

edellä esitelty Suomalainen.com ja Payless Shoesource. Payless Shoesource on Pohjois- 

Amerikan suurin kenkien vähittäismyyjiä. Heillä on kattava toimitilaverkosto (yli 4 400 

liikettä) ja keskusvarasto, jonka kautta kaikki toimitukset kulkevat. Intemettoiminnon Payless 

aloitti toukokuussa 1999. Verkossa Payless.com taijoaa yli 800 kenkämallia, mukaan lukien 

harvinaisemmat koot. He takaavat, että tuotetta on aina valmiina toimitukseen. Toimitus 
liikkeeseen on ilmainen. Tämä on ero verrattuna Suomalainen.comiin, joka veloittaa liikkee

seenkin toimituksesta 25 mk. Asiakkaalla on mahdollisuus valita liike, johon hän toimituksen 

haluaa. Tilauksen saavuttua asiakas saa sähköpostitse tiedotteen tuotteen saapumisesta. Taval

lisesti tähän kuluu 7- 10 päivää.

58



3.6.2.5. Jakelu muualle kuin kotiin

Tarkasteltaessa jakelua muualle kuin kotiin nousee esille eritoten ostosten kuljettaminen 

työpaikalle. Tämä vaihtoehto palvelee asiakasta siinä, ettei tuotteiden noutamista varten 

tarvitse tehdä erillistä matkaa. Myös yrityksen kannalta vaihtoehto on kiinnostava, sillä 

tietylle työpaikalle voi olla useampia toimituksia, jolloin tilauskohtaiset jakelukustannukset 

laskevat. Ongelmana on tuotteiden säilytys, sillä useimmissa asiakasyrityksissä ei ole ylimää

räisiä tiloja ostosten säilyttämiseen. Vaihtoehtona on noutopisteen rakentaminen esimerkiksi 

yrityksen pysäköintihalliin, jolloin tämä loppujakelumuoto lähenee ideologialtaan nouto- 

pistettä. Erona on noutopisteen sijainti asiakkaan normaalilla päivittäisellä reitillä. Nouto- 

pisteen rakentaminen vaatii kuitenkin investointeja, eikä siten tule kyseeseen kovin pienten 

yritysten kohdalla. Ilman asianmukaisia säilytys- ja varastointitiloja työpaikoille tapahtuvaa 

jakelua on kuitenkin vaikea toteuttaa. Vaihtoehto ei myöskään sovellu isojen tuotteiden 

jakeluun siitä syystä, että asiakkaalle jää hoidettavaksi vaikea kotiinkuljetus, eikä hän koe 

saavansa suurtakaan hyötyä jakelupalvelusta.

Työpaikalle jakelussa on myös muitakin ongelmia (Kallio ym. 2000). Toimitusaika on 

yleensä keskusjohtoisesti määritelty, joten joustavuus kärsii. Asiakas myöskin joutuu mene

mään töistä suoraan kotiin, koska ostokset ovat mukana. Viimeisenä, ja yhtenä suurimpana 

ongelmana on se, että lomien ja viikonloppujen aikana asiakkaan täytyy mennä muualle 

ostoksille tai tulla työpaikalleen noutaakseen ostoksensa.

Päivittäistavarakaupan puolella työpaikoille tapahtuvaa jakelua käytetään jo. Esimerkkinä 

tästä käytetään Waitrose-nimistä englantilaista yritystä, joka on Ison-Britannian ensimmäinen 

verkko-ostospalvelu, joka toimittaa ostokset työpaikoille. Waitrosen vahvuutena on sen 

tunnettu maine ja liikkeistä tuttu valikoima. Toimitukset ovat ilmaisia, joskin tietty minimi- 

ostos vaaditaan. Waitrose toimittaa ostokset mihin tahansa yritykseen, joka sijaitsee 15 

minuutin ajomatkan sisällä liikkeestään. Waitrose®work on onnistunut saamaan asiakkaa

seen joukon nimekkäitä yrityksiä, kuten British Airways’n, BMW:n, The Financial Times - 

lehden ja Intelin. Asiakasyritykset ovat huomanneet eduiksi mm. sen, ettei työntekijöiden 

tarvitse olla kotona tiettyyn aikaan vastaanottamassa toimituksia. Myöskin ostosten stressit- 

tömyys, vapaa-ajan tehokkaampi käyttö ja saman päivän aikana tapahtuvat toimitukset 

katsotaan saavutetuiksi eduiksi. Niiden osalta voidaan kuitenkin väittää, että samat edut 

saavutetaan aina elektronisessa kaupankäynnissä.
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Koska muualle kuin kotiin tapahtuvaa jakelua on monen tyyppistä, on sen kustannusten 

arviointi vaikeaa ja tulisi tehdä tapauskohtaisesti. Sen vuoksi muualle kuin kotiin tapahtuvaa 

jakelua ei tarkastella jäljempänä olevassa mallissa.

3.7 Teorian yhteen veto

Edellä olevissa luvuissa 3.1- 3.6 on käsitelty elektronisen kulutustavaran kaupan jakelun 

kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä erillisinä. Nämä tekijät ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa, 

ja erillisiä vaikutuksia on usein vaikea määritellä. Usein lopullinen kustannusvaikutus on 

summa monesta osatekijästä. Jonkinasteisia suuntaviivoja on kuitenkin mahdollista vetää 

edellisissä luvuissa esiteltyjen aiempien tutkimusten perusteella. Seuraavaan taulukkoon 

(Taulukko 3-1) on kasattu kustannuksiin suoraan vaikuttavat tekijät. Tuotteen ominaisuudet 
toimivat useimmiten rajoitteena jakelurakenteen valinnalle, joten niitä ei ole sisällytetty 

yhteenvetoon. Taulukossa on ensin mainittu toimenpiteet, jotka johtavat kustannusten 

laskuun. Lisäksi on valoitettu sitä, mistä tämä kustannusten lasku johtuu. Kaikkia toimen

piteitä ei voida aina suorittaa ja sen tähden taulukkoon on myös kerätty vaatimukset, jotka 

kyseisen toimenpiteen toteuttaminen edellyttää. Ja koska kustannuksien vastapainoksi on aina 

luovuttava jostakin, on taulukkoon kerätty myös trade offit, joihin toimenpiteeseen tarttu

minen johtaa.

Taulukko 3-1: Yhteenveto jakeluketjun kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä

Jakeluketjun 
pituus

Myöhäistäminen

Varastot 

Toimitusaika

Loppujakelu

Taulukon 3-1 perusteella vaikuttaisi kannattavimmalta vaihtoehdolta toimintatapa, jossa 

tuotteet valmistettaisiin asiakastilauksien pohjalta. Samalla toimitusaika pidentyisi. Jakelu

ketju pidettäisiin mahdollisimman lyhyenä, mahdollisesti pelkkänä valmistajana. Varastot, jos 

niitä käytettäisiin lainkaan, keskitettäisiin. Loppujakelu olisi yrityksen kannalta edullisinta 

silloin, jos asiakas tulisi noutamaan tuotteen. Tämä ei kuitenkaan ole optimi koko ketjun (ml.

Kustannukset laskee, kun Syy Vaatimukset _______Trade ort

Kelju lyhenee
Portaat ja niiden vaatima 
kate vähenee, päällekkäiset 
toiminnot poistuu

Asiakkaiden tavoitettavuus, 
kyky hoitaa itse jakeluketjun 
tehtävät

Hidastuva asiakaspalvelu, 
lisääntyvät asiakaskontaktit

Myöhåistetään enemmän, 
räätälöidään enemmän 
asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti, tilausohjautuvuus 
lisääntyy

Varastojen pienentäminen, 
turhien kuljetusten 
välttäminen

Kommunikaatio asiakkaiden 
kanssa, joustavat tuotanto
ja kuljetusjärjestelmät

Hidastuva asiakaspalvelu

Keskitetään
Poistuvat päällekkäiset 
varmuusvarastot Pitkä toimitusaika Hidastuva asiakaspalvelu, 

lisääntyvät kuljetukset

Toimitusaika pitänee
Turhien tuotteiden 
valmistaminen ja 
kuljettaminen vähentyy

Kyky tilausohjautuvaan 
toimintaan, räätälöinti

Asiakkaiden vähentyminen 
pitkien toimitusaikojen takia

Asiakas liikkuu enemmän, jakelu 
on keskitetympää

Loppujakelu on kallista
Jakelu joko liikkeistä tai 
noutopisteistä, ei yksittäisiä 
toimituksia

Asiakkaiden menettämä 
hyöty, toisaalta halvemmat 
toimitukset
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asiakas) kannalta. Lähdekirjallisuus ei ole ottanut huomioon asiakkaan kustannuksia määrit

täessään loppujakelun kustannuksia. Muutoinkin vaikuttaa sangen epätodennäköiseltä, että 

asiakas olisi valmis hakemaan ostamansa tuotteen pitkän ajan kuluttua valmistajalta. Tässä 

kohdin vaikuttavat kuitenkin tuotteen ominaisuudet. Riittävän arvokkaiden tuotteiden koh

dalla asiakas on valmis näkemään paljonkin vaivaa.

3.8 Vaihtoehtona joustava jakelu

Jakelurakenne- ja loppujakeluvaihtoehtojen joukosta yritys voi löytää useammankin vaihto

ehdon, joka sopii omaan strategiaan. Toisaalta tilanteeksi voi muodostua sekin, että yritys 

löytää itselleen sekä kustannuksiltaan että ideologialtaan sopivan toimintatavan, mutta asiak

kaiden mielestä tämä ei ole paras vaihtoehto. Eri asiakasryhmien preferenssit vaihtelevat 

suuresti, samoin kuin erilaisten tuoteryhmien vaatimukset. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi 

yritysten on suositeltavaa hyödyntää joustavia kanavia ja räätälöityä logistiikkaa.

Narus ja Andersson (1996) ovat kirjoittaneet mukautuvista kanavista {adaptive channels). 

Heidän mukaansa mukautuvat kanavat ovat joustavia ja reagoivia, jolloin toimitusketju toimii 

kykyjen verkkona laajennetussa yrityksessä. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpei
den tiedostaminen ja omien voimavarojen arvioiminen. Muiden kanavan jäsenten kanssa 

liittoudutaan ja luodaan progressiivisesti suunnitelmia asiakkaiden vaihtelevien tarpeiden 

tyydyttämiseksi. Tämän mahdollistavat uudet teknologiat. Potentiaaliset hyödyt tulevat 

resurssien tasaisemmasta käytöstä ja kyvykkyyksien jakamisesta kanavan sisällä. Tarpeet

tomien tuotteiden varastoinnin ja päällekkäisten palvelujen poistumisen myötä kustannukset 

laskevat usein 15 - 20 %. Samalla menetetty myynti ja kiireellisiin tapauksiin reagoimisen 

ongelmat vähenevät.

Narus ja Andersson (1996) jakavat yritysten mukautuvien kanavien aloitteet kolmeen 

luokkaan. Ensinnäkin tavoitteena voi olla odottamattomiin tilanteisiin valmistautuminen. 

Perinteinen ratkaisu tähän on varastojen kasvattaminen. Lisäämällä kanavan sisäistä kommu

nikointia ja pitämällä tuotteita yhteisinä vaikka ne onkin varastoitu hajautetusti saavutetaan 

samat edut huomattavasti edullisemmin. Toiseksi tavoitteena voi olla asiakkaiden kasvavien 

tarpeiden tyydyttäminen laajemmalla tarjonnalla kuin tavallisesti. Tällöin jokainen yritys voi 

tarjota asiakkailleen sitä tuotteiden ja palveluiden kokonaisuutta, mikä syntyy kanavan 

jäsenten taijonnan yhdistelmänä. Kolmanneksi tavoitteena voi olla parantaa palvelun laatua 

koko kanavan osalta korvaamalla jonkun jäsenen heikkoudet toisen vahvuuksilla. Tällöin 

kaikkien ei tarvitse olla mestareita kaikessa, vaan palvelun parhaiten hallitsevat kanavan
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jäsenet huolehtivat sen taijoamisesta. Näin jokainen voi keskittyä omiin erikoiskyvyk- 

kyyksiinsä.

Vaikka mukautuvat kanavat kuulostavatkin houkutelevilta, ei niiden toteuttaminen ole 

kuitenkaan yksinkertaista. Kanavan jäseniä voi olla vaikea vakuuttaa saavutettavista hyö

dyistä. He voivat myös kokea uhkana uudet yhteistoiminnalliset sopimukset, sillä ne romut

tavat pitkään toiminnassa olleet toiminnot, vastuusuhteet ja asiakassuhteet. Myös korvaukset 

kapasiteetin yhteiskäytöstä täytyy sopia huolella.

Fuller, O’Conor ja Rawlinson (1993) puolestaan ovat tarkastelleet räätälöityä logistiikkaa 

{tailored logistics). Lähtökohtana ovat asiakkaiden vaihtelevat tarpeet ja niiden tyydyttä

miseksi soveltuva logistinen järjestelmä. Se lähtee ajatuksesta "one size does not fit all". 

Keskinkertaistaminen (averaging) on termi, joka kuvaa tämänpäiväistä logistista rakennetta 

useimmissa yrityksissä. Siinä kaikkia asiakkaita palvellaan saman kanavan kautta ja kanavan 

ominaisuudet on määritelty siten, että se on keskimäärin sopiva jokaisessa suhteessa. Loppu

tuloksena voi olla logistinen järjestelmä, joka ei sovellu yhdenkään asiakkaan tarpeisiin. 

Räätälöidyn logistiikan periaatteena puolestaan on lähteä asiakkaiden tarpeista ja niiden 

ryhmittelystä erilaisiin segmentteihin. Tämän jälkeen yritys voi valita mitä asiakasryhmiä 

haluaa palvella ja veloittaa näiltä heidän haluamiensa palveluiden kustannukset. Vaihto

ehtojen lisääminen poistaa joitakin toimintojen laajuusetuja, mutta uusia voidaan saavuttaa 

parantamalla informaation kulkua.

Joustavuutta ja mukautuvuutta jakelun järjestämiseen yrityksessä luo myös se, että yrityksen 

ei ole pakko noudattaa kaikkien tuotteiden osalta samanlaisia järjestelyjä. Esimerkiksi varas- 

tointipolitiikkaa kannattaakin useimmiten muokata tuotteittain niiden kysynnän ja merki

tyksen mukaan. Harvemmin kysyttyjä tuotteita varastoidaan keskitetysti, eikä niiden osalta 

ole tarvetta pitää yllä korkeaa palvelutasoa. Useimmin kysytyt tuotteet tulee olla helposti 

saatavilla ja toimitettavissa nopeasti. Myös kuljetukset järjestetään eri tavoin.

Yritys voi seurata edellä esiteltyjä mukautuvien kanavien ja räätälöidyn logistiikan peri

aatteita tarjoamalla asiakkaalle mahdollisuuden valita haluamansa toimitusmuoto ja -aika. 

Yritys voi ohjata asiakkaiden valintaa hinnoittelemalla vaihtoehdot siten, että valituksi tulee 

yleisimmin yrityksen kannalta toivottavin toimitustapa. Monipuolisten vaihtoehtojen tarjoa

minen on yritykselle haasteellista, mutta huolellisen jakeluketjun hallinnan avulla siitä 

voidaan selvitä.
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Kuten edellä olevasta on helppo huomata, ei e-kirjaimen ilmestyminen ole kuitenkaan 

muuttanut reaalimaailman totuuksia. Suurin osa elektronisen kaupan, olipa se sitten yksi- tai 

monikanavaista, totuuksista löytyy jo hyvin tutkituista perustotuuksista. Ongelmana on ollut 

lähinnä uutuudenviehätys ja humaltuminen tekniikan suomista uusista mahdollisuuksista. 

Mikäli asioita olisi tarkasteltu realistisemmin, olisi monessa yrityksessä vältytty ikäviltä 

yllätyksiltä. Seuraavassa luvussa rakennetaan malli, jolla voidaan edellä mainittuja ”vanhoja” 

totuuksia tarkastella elektronisen kaupan suomien mahdollisuuksien valossa ja etsiä uusia, 

tehokkaita jakeluratkaisuja erilaisille tuoteryhmille.
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4 Jakeluketjun kustannusmalli

Jakelun kustannukset muodostuvat sekä investoinneista infrastruktuuriin että operatiivisista 

kuluista. Näistä infrastruktuurikulut ovat kertaluonteisia (tosin volyymin kasvaessa lisäinves

toinnit voivat olla tarpeen). Operatiiviset kulut syntyvät tuotteiden myynnin ja kuljetustarpeen 

kautta ja ovat siten riippuvaisia toiminnan volyymista.

Yritykset ohjaavat toimintaansa pääasiallisesti taloudellisten mittarien mukaan. Elektronisen 

kaupankäynnin jakelun kustannuksia ei ole löydetyissä lähteissä aiemmin tarkasteltu koko 

ketjun näkökulmasta. Vähintäänkin asiakkaan kustannukset oli jätetty ulkopuolelle. Inkiläisen 

(1998) rakentama malli soveltuu vain perinteiseen kaupankäyntiin, sillä siinä ei ole huomioitu 

loppujakelun kustannuksia. Kallion ym. (2000) malli puolestaan keskittyi ainoastaan loppu- 

jakeluun. Tällöin sen perspektiivi ei riitä koko ketjun näkökulmasta suoritettavaan optimoin

tiin. Kummassakaan mallissa ei oltu huomioitu asiakkaan kustannuksia. Edellä mainittujen 

puutteiden vuoksi oman mallin rakentaminen operatiivisten kustannusten suuruuden määrit

tämiseksi eri vaihtoehdoissa oli tarpeen.

Edellä esiteltiin jakeluketjun eri kustannustekijät ja esitettiin arvioita niiden suuruudesta. 

Tässä luvussa kerätään tiedot yhteen ja laaditaan malli, jonka avulla eri tuotteiden kohdalla 

voidaan arvioida kustannustehokkaita jakeluketjua valmistajalta asiakkaalle tuotteen ja 

kysynnän aiheuttamat reunaehdot huomioon ottaen.

4.1 Mallin perusrakenne

Tutkielmassa hyödynnettävä malli on rakennettu Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman 

avulla. Malli sisältää kolme sivua, joista ensimmäinen on tarkoitettu pohjatietojen syöttöön, 

toinen suorittaa laskentoja taustalla (tarkoitettu lähinnä mallin logiikan tarkasteluun) ja 

kolmas kokoaa ja ilmoittaa laskentojen tulokset. Esimerkit mallin sivuista on nähtävissä 

liitteissä 1,2 ja 3.

Mallin käyttämä merkkikieli on pyritty rakentamaan yksinkertaiseksi. Mallin lomakkeilla on 

merkitty vaaleanharmaaksi ne ruudut, joihin mallin käyttäjä saa tehdä muutoksia. Tumman

harmaalla on puolestaan merkitty ne ruudut, joissa olevat tiedot on arvioitu keskimääräisen 

luotettaviksi ja sen vuoksi pysyviksi, mutta joita mallin käyttäjä voi niin halutessaan muuttaa. 

Valkeaksi jätetyt ruudut sisältävät kaavoja, eikä niitä saa muuttaa. Mallin käyttäjän vaih

dettavissa olevat muuttujat on pääosin kasattu ensimmäiselle laskentalomakkeelle (Liite 1).
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Taustat -sivulta (Liite 2) löytyy vielä muutamia puolipysyviä (tummanharmaita) ruutuja, 

jotka on selkeyden takia sijoitettu sinne.

Malli mahdollistaa seuraavanlaisten jakeluvaihtoehtojen kustannusten laskennan (Kuva 4-1):

Varastointi ja runkokuljetukset
Loppu-
jakelu

Kuva 4-1: Jakeluvaihtoehdot

Kuvassa kirjaimet A - H tarkoittavat erilaisia jakeluketjun väliportaiden yhdistelmiä. 

Numerot 1-4 tarkoittavat puolestaan eri loppujakeluvaihtoehto)a eli asiakkaan ja toimittajan 

kohtauspisteitä (1 = kotiinjakelu, 2 = postilaatikko, 3 = noutopiste ja 4 = nouto liikkeestä). 

Jakeluketjuvaihtoehdot on erotettu loppuj akeluvaihtoehdoista, koska mitä tahansa loppuj ake- 

luvaihtoehtoa voidaan käyttää kaikkien jakeluketjuvaihtoehtojen kanssa, erityisesti jos toimi

tus kulkee jonkinlaisen terminaalin läpi. Muut symbolit on lueteltu seuraavassa (Kuva 4-2):

Kansainvälinen keskusvarasto 

Suomen keskusvarasto = maavarasto 

Aluevarasto Suomessa 

Asiakkaan ja toimituksen kohtauspiste

ezzzzj> >

Erilaisia 
kuljetuksia 
pienenevällä 
volyymilla / 
kohde

Kuva 4-2: Kuvan 4-1 symbolien selitykset

Edellä esitetyt jakeluvaihtoehdot (Kuva 4-1) sisältävät suurimman osan erilaisista mahdol

lisista jakeluvaihtoehdoista tarkasteltaessa kolmen väliporrastason jakeluketjua. Portaiden
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nimet voidaan tarvittaessa muuttaa paremmin omaa tilannetta vastaaviksi. Kaikilla tasoilla on 

mahdollisuus myöhäistämiseen.

Jakeluketjuista ylimmäinen А-vaihtoehto (Kuva 4-1) vastaa perinteisen kaupan jakeluketjua, 

joka kulkee useiden väliportaiden kautta. Loput vaihtoehdot toteuttavat väitettä, jonka 

mukaan elektronisen kaupan avulla voidaan ohittaa erilaisia väliportaita. Vaihtoehdot В - G 

sisältävät väliportaisen jakelun muut vaihtoehdot. Viimein vaihtoehto H kuvaa tilannetta, 

jossa kaikki väliportaat sivuutetaan ja toimitus tapahtuu suoraan valmistajalta asiakkaalle. 

Kustannuslaskentamallia rakennettaessa lähdettiin oletuksesta, että kaikilla jakeluketjun 

rakenteilla voidaan käyttää mitä tahansa loppujakeluvaihtoehtoa. Tämä toteutuu, mikäli 

toimitukset kulkevat jonkinlaisen terminaalin tai jakeluyrityksen kautta. Muutoin ei ole realis

tista ajatella, että esim. keskusvarastosta tapahtuvassa toimituksessa voitaisiin käyttää loppu- 

jakeluvaihtoehtona noutoa liikkeestä. Kustannuslaskentamalli on kehitetty siten, että se laskee 

kustannukset erilaisille jakeluvaihtoehdoille mallin käyttäjän antamien tietojen pohjalta. 

Mallin käytössä jää käyttäjälle vastuu siitä, että analysoitavan tuotteen ja sen kysynnän 

erityispiirteet otetaan huomioon, eli malli ei vastaa loogisuudesta. Näin ollen mallilla on 

mahdollista saada sangen harhaanjohtavia tuloksia, mikäli erilaisia reunaehtoja ei oteta 

huomioon jakelu vaihtoehtoa valittaessa.

Malliin ja hahmoteltuihin jakeluvaihtoehtoihin kuuluu olennaisena osana oletus toimitus

ajoista. Mallia rakennettaessa on lähdetty ajatuksesta, että nopea (päivän sisällä) tapahtuva 

toimitus on mahdollista vain aluetason varastoista (mallissa vaihtoehdot A, C, E ja G). Keski

määräinen, muutamien päivien sisällä tapahtuva toimitus voi tapahtua aluevarastoista tai maa- 

varastosta (mallissa edellisten lisäksi vaihtoehdot В ja F). Kun toimitusaika on pitkä, voi 
toimitus tapahtua edellisten lisäksi keskusvarastosta tai suoraan valmistajalta (vaihtoehdot D 

ja H). Todellisuudessa voi olla mahdollista toimittaa tuotteita kauempaakin lyhyemmässä 

ajassa, mutta yleensä tämä vaatii siirtymistä kalliimpien kuljetusmuotojen käyttöön. Tällöin 

tulee harkita, onko saavutettava hyöty suurempi kuin kustannusten lisäys.

Mallia on ajateltu käytettävän lähinnä Suomessa, joten tietyt kustannuselementit voivat erota 

mikäli mallia tarkastellaan muissa maissa. Samoin eroja voi tulla varastojen määrissä, varas

tojen kierrossa yms. seikoissa. Näin ollen malli tulee mukauttaa vallitseviin oloihin vaih

tamalla kriittisten tekijöiden lukuarvot kyseisiin oloihin soveltuviksi. Malli on tarkoitettu 

suuntaviivojen hahmottamiseen. Sen vuoksi sitä ei voida käyttää optimointiin.
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4.1.1 Mallin kysy m ät tiedot

Malli tarvitsee laskentansa tueksi monenlaista tietoa, jotka mallin käyttäjä syöttää ensim

mäiselle sivulle (Liite 1). Ensinnäkin malliin tulee syöttää perustiedot kysynnästä. Tarvittavia 

ovat sekä kappalemääräinen kysyntä vuodessa että kysynnän vaihtelu vuoden aikana. Toiseksi 

malli tarvitsee tiedon tuotteen arvosta. Tätä arvoa käytetään muutamissa kohdissa laskennan 

perustana. Relevantiksi tuotteen arvoksi on katsottu tehdashinta, joka sisältää tuotteen valmis

tuksen kustannukset ja raaka-aineet. Lisäksi hintaan katsotaan kuuluvan myös valmistajan 

saama kate. Malli kysyy myös keskimääräisen tilauksen koon kappaleissa.

Seuraavaksi malli pyytää vahvistamaan asiakkaan käyttämän ajan kustannukseksi arvioidun 

hinnan sekä pääoman kustannusprosentin. Mikäli arvot katsotaan sopiviksi, ne voidaan 

sivuuttaa ilman muutoksia.

Seuraava erä mallin kysymiä tietoja riippuu tarkasteltavasta tuotteesta. Tärkein valinta on 

mukana olevien väliporrastasojen määrittely. Tämä vastaa logistisen myöhäistämisen määrän 

valintaa. Malli pyytää merkitsemään mukana olevan väliportaan merkillä ”1” ja ohitettavan 

portaan ”0”:lla. Valittavat tasot ovat keskusvarasto, maavarasto ja aluevarasto. Näistä keskus

varaston katsotaan olevan suuri, useiden maiden osalta yhteinen varasto. Maavarasto tar

koittaa Suomessa sijaitsevaa, vain Suomen markkinoita palvelevaa keskikokoista keskus

varastoa. Aluevarasto tarkoittaa jotakin Suomen osaa ja sen kysyntää palvelevaa pienehköä 

varastoa. Kunkin väliporrastyypin kohdalle on määritelty puolipysyvinä muuttujina varastojen 

lukumäärät (keskusvarastoja yksi, maavarastoja kaksi ja aluevarastoja kuusi kappaletta), 

varastojen riitto (määritetty kahdeksi viikoksi kaikille väliporrastyypeille) sekä kunkin väli

portaan ottama kate. Kunkin varastotason kohdalle on lisäksi määriteltävä käytettävän myö

häistämisen aste. Tämä on jaettu kolmeen tasoon: vähän (jolloin arvonsitoutumisasteena 

käytetään 100 %:ia), kohtalainen (arvonsitoutumisaste 80 %) ja paljon (arvonsitoutumisaste 

30%). Arvonsitoutumisasteella tarkoitetaan tuotteen arvon osuutta lopullisesta tehdashinnasta. 

Arvonsitoutumisaste nousee tuotteen edetessä valmistusprosessissa, kun siihen sisältyy 

enemmän työtä ja raaka-aineita. Kun mallissa määritellään arvonsitoutumisaste eri varasto- 

tasoille, on huomattava, että se ei voi aleta siirryttäessä ketjussa alemmas. Lisäksi malli 

pyytää tiedon tuotteesta olevien variaatioiden määrästä. Tämän arviointi suoritetaan kolmi

portaisella asteikolla: paljon, kohtuullisesti ja vähän. Laskennassa näihin on kytketty vas

taavasti lukuarvot 100, 10 ja 1. Variaatioiden määrällä tarkoitetaan samasta perustuotteesta 

olevien erilaisten muunnosten määrää, jota voidaan esimerkiksi myöhäistämisen avulla pie

nentää.
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Seuraavaksi malliin tarvitaan tieto käytettävästä loppujakelutavasta. Jälleen käytetään 

merkintöjä ”1” ja ”0” merkitsemään käytettävää ja ei-käytettävää jakelutapaa. Mahdolliset 

loppujakelutavat ovat kotiinjakelu, postilaatikkojakelu, noutopiste sekä liikkeestä noutaminen. 

Tässä mallissa ei ole mahdollista määrittää käytettäväksi useampaa kuin yhtä loppujakelu- 

tapaa. Syynä tähän on halu pitää malli mahdollisimman yksinkertaisena. Loppujakelutapojen 

viereen on määritetty puolipysyvinä muuttujina asiakkaalta kuluva aika kussakin jakelu- 

tavassa.

Viimeisenä suoraan laskentaan vaikuttavana tekijänä malli kysyy tavoiteltavan palvelutason. 

Jälleen haluttu palvelutaso merkitään ”l”:llä.

Viimeisenä elementtinä Pohjatiedot -sivulla (Liite 1, Taulukko 4-1) kysytään tuotteen ja 

kysynnän ominaisuuksista. Tähän kohtaan määritetyt tiedot eivät vaikuta laskentaan, vaan 

toimivat ohjeena mallin käyttäjälle valittaessa mahdollisia jakeluketjuvaihtoehtoja. Koon 
yhteydessä pieni tarkoittaa yleensä postilaatikkoon mahtuvaa tuotetta. Toimitusajan yhtey

dessä pitkällä tarkoitetaan yli viikon mittaista toimitusaikaa, keskimääräinen vastaa päivien 

mittaista ja lyhyt tarkoittaa päivää tai jopa vain muutamia tunteja. Muiden ominaisuuksien 
(ostotiheys ja variaatio) osalta kyseessä ovat lähinnä suhteelliset arviot. Sarakkeen ”tällä 

tuotteella” merkintä ”1” tarkoittaa sitä, että tarkasteltavan tuotteen ominaisuus vastaa ko. 

kohdalla olevaa ominaisuutta ja johtaa täten sarakkeen ”vaihtoehdot” mukaisiin jakelu- 

vaihtoehtoihin. Merkintä ”0” tarkoittaa vastaavasti, että kyseinen ominaisuus ei vastaa 

tarkasteltavaa tuotetta.

Taulukko 4-1: Tuotteen ominaisuuksien ja mahdollisten jakeluvaihtoehtojen valinta

Sarake "Tällä tuot
teella":
" 1" = ominaisuus to
teutuu tällä tuotteel
la
"0" = ominaisuus ei 
toteudu tällä tuot
teella

Ominaisuus________ Vaihtoehdot Talla tuotteella
Koko iso 1 1

keskik. 1,3,4 0
pieni 1,2, 3,4 0

Toimitusaika pitkä kaikki 1
keskim. A, B, C, E, F, G 0

lyhyt A, C, E, G 0
Ostotiheys usein A, C, E, G 0

silloin tällöin A, B, C, E, F, G 0
harvoin kaikki 1

Variaatiot paljon D, H 0
koht. B, D, F, H 1

vähän kaikki 0
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Taustat -sivulla (Liite 2) on lisäksi määritetty runkokuljetusten sekä fyysisten varastojen 

kustannuksia sekä arvonsitoutumisasteita. Ne on määritelty puolipysyviksi, joten yleensä niitä 

ei ole tarpeen muuttaa. Tarkemmin niiden lukuarvoista kerrotaan luvuissa 4.2 Varastoihin 

liittyvien kustannusten laskenta ja 4.3 Kuljetuskustannusten laskenta.

4.1.2 Mallin oletukset

Koska todellisuudessa jakeluprosessi on monimutkainen kokonaisuus, on sen mallintaminen 

vaikeaa, jos ei jopa mahdotonta. Siksi malleissa tarvitaan aina joitakin todellisuutta yksin

kertaistavia oletuksia. Näin on myös tässä mallissa.

Ensimmäinen voimakkaasti yksinkertaistava oletus kohdistuu kysyntään. Laskentaa varten on 

oletettu, että kysynnän suuruus on normaalisti jakautunut. Näinhän ei kuitenkaan aina ole, 

mutta oletus ei ole myöskään epärealistinen. Tämä helpottaa esimerkiksi palvelutason vaiku

tuksen laskentaa. Toiseksi kysynnästä oletetaan, että se on tasaista tarkastelujaksolla. Näin 

keskimääräisen varastotason laskenta yksinkertaistuu.

Varastoihin liittyy myös oletuksia. Ensinnäkin mallissa oletetaan, että valmistajalla ei ole 

varastoja. Valmistajan varasiointikustannukset eivät siis sisälly laskentoihin. Oletuksena on 

siis, että mikäli jakeluketjussa ei ole ollenkaan väliportaita ja toimitus tapahtuu suoraan 

valmistajalta, on kyseessä ns. MTO -tilaus, jossa tuote valmistetaan tätä nimenomaista 

kysyntää tyydyttämään. Tämä on mahdollista joustavien tehdasprosessien yhteydessä arvok- 

kaimmilla tuotteilla, mutta harvoin edullisimpien tuoteryhmien tapauksessa. Tämän oletuksen 
aiheuttama mahdollinen ristiriitaisuus todellisuuden kanssa on mahdollista kiertää nostamalla 

arvioitua tehdashintaa, jolloin valmistajan varastointikustannukset tulevat sisälletyksi jakelu

ketjun kokonaiskustannuksiin. Myös varastoihin toimituksiin liittyy oletuksia. Toimituksesta 

ei oleteta aiheutuvan viivettä, eikä siten toimitusajan vaihtelua tarvitse ottaa huomioon.

Kiinteiden kustannusten (esim. varastorakennukset) osalta on päädytty käyttämään vakioista 

kustannusta (prosenttia tehdashinnasta). Tämä on voimakas yksinkertaistus, eikä huomioi 

toiminnan laajenemisesta saatavaa etua. Tähän päädyttiin ensiksikin jotta mallinnus olisi 

helpompaa. Toiseksi päätöksen takana oli tieto siitä, että useat elektronisen kaupan yritykset 

ostavat varastopalveluita ja ulkoistavat muutenkin logistiikkaansa. Tällöin he yleensä 

maksavat jonkun tietyn vakioisen summan käsiteltyä yksikköä kohden. Tämä ei juurikaan 

vaihtele toiminnan volyymin mukaan.
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Mallissa oletetaan myös erityisesti loppujakelun osalta mahdollisuus ostaa jakelupalvelulta 

ulkopuoliselta taholta. Näitä kuljetusyrityksiä voivat olla esim. kuriiripalvelut ja posti. Näin 

ollen yrityksen suorittama valinta väliportaiden määrän osalta ei sulje pois mitään loppu- 

jakeluvaihtoehtoa vaan mahdollistaa tehokkaimman loppujakelutavan valinnan.

4.2 Varastoihin liittyvien kustannusten laskenta

Varastokustannukset muodostuvat kahdesta erillisestä osasta. Toisaalta kustannukset syntyvät 

kiinteistä rakenteista johtuvista kustannuksista, toisaalta varastoitaviin tuotteisiin sitoutuvasta 

pääomasta. Keskittämisestä saatavat hyödyt (esim. luku 3.4 Varastojen lukumäärän vaikutus 

jakelun kustannuksiin) toteutuvat nimenomaan varastointikustannusten kohdalla.

Fyysisistä varastoista aiheutuvat kustannukset on määritetty prosentteina tuotteen tehdas- 

hinnasta. Tämä on yksinkertaistus, jossa toiminnan laajuuden vaihtumisesta saatavat edut ja 

haitat jäävät huomioimatta. Toisaalta tämä on realistista, jos varastotoiminnot ajatellaan ostet

taviksi ulkopuoliselta toimijalta, kuten elektronisessa kaupassa usein on tapana. Tällöin 

toiminnan laajuudesta saavutettavat edut tulevat nimenomaan varastoa pyörittävälle taholle, 

eikä sille yritykselle, joka tuotteita valmistaa. Varastokustannusten (warehousing costs) osalta 
on hyödynnetty Abrahamssonin ja Aronssonin (1999) laskelmia. Tutkimuksissaan he määrit

tivät logististen kustannusten rakenteen eri maissa ja erilaisilla varastoratkaisuilla. Tämän 

tutkielman mallia varten on hyödynnetty Suomen kohdalla olleita lukuja. Maavarastoa varten 

on käytetty maakohtaisiin varastoihin liitettyjä lukuja ja keskusvarastoa varten pohjois

maiseen keskitettyyn varastoon liittyviä lukuarvoja. Abrahamsson ja Aronsson (ma. 1999) 

määrittivät kustannukset Ruotsin kruunuina, mutta tätä tutkielmaa varten laskettiin kustan

nusten prosentuaalinen osuus myytävien tuotteiden kustannuksista. Varastokustannuksina 

käytettiin nimenomaan Abrahamssonin ja Aronssonin warehousing -kustannuksia, joihin 

sisältyvät rakennukset, ylläpito, koneet ja laitteet sekä henkilökunta. Näin laskettuna saatiin 

keskusvaraston kustannuksiksi 2,7 % tehdashinnasta ja maavaraston kustannuksiksi 4,9 %. 

Koska Abrahamsson ja Aronsson eivät käsitelleet tutkimuksessaan aluevarastoja, niiden 

jouduttiin kustannukset arvioimaan. Koska volyymi pienenee entisestään siirryttäessä maa- 

varastosta aluevarastoon, arvioitiin että aluevaraston kustannukset ovat noin 1,5 -kertaiset 

maavarastoon nähden. Näin ollen aluevaraston kustannukset määritettiin 7,4 %:ksi tehdas- 

hinnasta. Kustannustason nousu siirryttäessä kohti pienempiä varastoyksiköitä tasoittaa 

osaltaan sitä, että malli ei suoranaisesti ota huomioon toimintavolyymin muutosta.
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Varastointikustannukset (inventory costs) johtuvat tuotteiden varastointitarpeesta. Varastojen 

suuruus määräytyy kysynnän suuruuden ja vaihtelun, halutun palvelutason, varastojen luku

määrän sekä varastojen riiton funktiona. Tuotevariaatioiden määrä vaikuttaa myös varastoi

tavien tuotteiden lukumäärään. Varastoihin sitoutuva pääoma puolestaan riippuu esim. tuotan

nollisen myöhäistämisen asteesta.

Mallissa varastointikustannusten laskenta perustuu keskimääräisen varaston suuruuden 

määrittelyyn. Ilmoitetun varaston riiton (päivissä) ja kysynnän (vuositasolla) perusteella 

lasketaan kullakin varastointitasolla varastossa keskimäärin oleva tuotteiden määrä kappa

leissa kaavan

keskivarasto = ( riitto * vuosimyynti ) / 365

mukaan. Koska kysyntä vaihtelee, tulee keskimääräiseen varastoon lisätä vielä toivotun pal

velutason mukaisesti varmuusvarastoa. Varmuusvaraston suuruus saadaan kaavan

varmuusvarasto riiton aikana = k * (myynnin vaihtelu (vuodessa) *riitto / 365 )

mukaan, jossa k on normaalijakauman antama luku tavoiteltavalle palvelutasolle. Esim. 

palvelutasoa 95 % vastaava k: n arvo on 1,645. Tämä on yksinkertaistus luvussa 3.4 esitettyyn 

kaavaan. Yksinkertaistuksen takana ovat oletukset toimitusten viipeettömyydestä ja tasaisesta 

kysynnästä. Keskimääräinen varasto saadaan laskemalla keskivarasto ja varmuusvarasto 

yhteen.

Edellä kerrotulla tavalla saadaan määritettyä tarvittava varasto, mikäli varastot ovat keskitetyt 

yhteen pisteeseen. Varastojen hajauttaminen lisää varastoitavien tuotteiden tarvetta neliöjuuri- 

säännön mukaan (selostettu tarkemmin luvussa 3.4). Näin ollen tietyllä väliporrastasolla 

keskimäärin varastossa olevien tuotteiden lukumäärä saadaan kertomalla edellä kuvatulla 

tavalla laskettu keskimääräinen varasto kyseisellä tasolla olevien varastojen lukumäärän 

neliöjuurella.

Varsinaisesti varastoista aiheutuvat kustannukset saadaan määritettyä, kun edellä laskettu 

tuotteiden määrä kerrotaan niiden arvolla. Tämä kerrotaan vielä kyseiselle tasolle määri

tellyllä arvonsitoutumisasteella, jotta saataisiin varastoihin sitoutunut pääoma. Arvonsitoutu- 

misasteeksi on määritetty 100%, kun pohjatiedot lomakkeelta on valittu vähäinen myöhäis- 

tämisaste; 80 % kun kohtalainen ja 30 % kun myöhäistämisen määrä on suuri. Huomioon 

otetaan myös variaatioiden määrä. Pourin (1993, 68) peukalosäännön (vastaa Thonemannin ja 

Bradleyn (2001) tuloksia) mukaan materiaalikustannukset ovat suoraan verrannollisia
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tuotteiden lukumäärän neliöjuureen siten, että samansuuruisen menekin tyydyttäminen yhden 

sijasta kolmella tuotteella nousevat materiaalikustannukset yli 70 % (vit. ll/2 = 1 ja 3I/2 » 

1,73; kasvua 73 %). Näin ollen varastoihin sitoutunut pääoma kerrotaan variaatioiden määrän 

neliöjuurella. Kullakin tasolla laskennallisesti oleva variaatioiden määrä saadaan kertomalla 

annettu variaatioiden määrä myöhäistämisen asteella. Myöhäistäminenhän tunnetusti viiväs

tyttää myös tuotteen erikoistumista ja säilyttää sen geneerisessä muodossa pidempään. Yksin

kertaistuksen vuoksi oletetaan, että myöhäistäminen vähentää variaatioiden määrää samassa 

suhteessa kuin se vähentää sitoutunutta pääomaa. Edellä lasketulle sitoutuneelle pääomalle 

lasketaan sitten pääomakustannus. Tämän jälkeen kokonaiskustannus jaetaan kysynnän suu

ruuden mukaan, jolloin saadaan varastointikustannus tietyllä väliporrastasolla myytävää 

kappaletta kohden.

Tietyn tason varastointikustannukset myytyä kappaletta kohti saadaan siis kaavalla:

Varastoi ntikustannukset /kpl =

riitto * kysyntä k * vaihtelu * riitto
365 3 65

> lehdashinla * arvonsitoulumisasle * -J varastojenkin * variaatiot * arvonsitoutumisaste) * pääomakustan n us

kysyntä

Varastoihin liittyvät kustannukset saadaan laskemalla kaikkien väliportaiden varasto- ja 

varastointikustannukset yhteen.

4.3 Kuljetuskustannusten laskenta

Kuljetuskustannusten laskenta on suoritettu kaksiosaisesta Kustannukset on jaettu runkokulje- 

tuskustannuksiin ja loppujakelukustannuksiin, kuten luvussa 3.6 edellä on esitetty. Näitä 

käsitellään erillisinä, eikä valinta väliportaiden määrän suhteen vaikuta mahdollisiin loppu- 

jakeluvaihtoehtoihin. Tämä perustuu edellä mainittuun oletukseen ostopalveluista ja ulkois- 

tamisesta.

Runkokuljetuskustannukset muodostuvat valittujen väliportaiden mukaan. Kustannusten 

suuruus riippuu kyseisellä välillä kuljetettavasta volyymistä sekä matkasta. Hinta on määri

tetty prosenttina tuotteen tehdashinnasta. Kustannusarviot, jotka toimivat mallin perus

oletuksina, on lainattu Inkiläisen (1998, 207) kehittämästä Analytical Distribution System 

Simulator (ADSS) -mallista. Inkiläisen malliin verrattuna vähittäiskauppa on korvattu tässä
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mallissa loppujakelulla. Taulukossa 4-2 on lueteltu runkokuljetuskustannukset eri väli

portaiden välillä.

Taulukko 4-2: Runkokuljetuskustannukset eri jakeluketjun portaiden välillä (prosenttia 
tuotteen tehdashinnasta) (Inkiläinen 1998, 207)

Kuljetusväli______________ % arvosta
T uottaja-keskusvarasto 5%
T uottaja-maavarasto 10%
T uottaja-aluevarasto 15%
Tuottaja-loppujakelu 20%
Keskusvarasto-maavarasto 10%
Keskusvarasto-aluevarasto 15%
Keskusvarasto-loppujakelu 20%
Maavarasto-aluevarasto 5%
Maavarasto-loppujakelu 10%
Aluevarasto-loppujakelu 5%

Kuten yllä olevasta taulukosta (Taulukko 4-2) on havaittavissa, kustannukset ovat suurimmat 

kun tuotteita kuljetetaan suoraan tuottajalta loppujakeluun tai keskusvarastosta loppujakeluun. 

Tällöin keskitetystä, kaukana loppupisteestä sijaitsevasta kohteesta kuljetetaan tuotteita 

useisiin kohteisiin, jolloin kertakuljetus on pieni. Vastaavasti kustannukset ovat pienimmät 

kuljetettaessa tuotteita tuottajalta keskusvarastoon (suuri volyymi), maavarastosta alue- 

varastoon (lyhyehkö matka ja kohtuullinen volyymi) ja aluevarastosta loppujakeluun (lyhyt 

matka).

Taulukon 4-2 mukaisilla kustannuksilla erot eri jakeluketjupituuksien välillä jäävät pieniksi 

(tehdashinnan ollessa 100 mk suorajakelu tuottajalta loppujakeluun 20 mk, kaikkien väli

portaiden kautta 25 mk). Vaikka keskitetty jakelu on kustannustehokkaampaa kuin jakelu 

pienemmissä erissä, nousevat kustannukset kuitenkin lisääntyneiden käsittelykertojen myötä. 

Tämä on pyritty ottamaan huomioon mallissa lisäämällä Inkiläisen (1998) määrittämiin 

runkokuljetuskustannuksiin aina 10 % väliporrasta kohden. Näin ollen, jos kaikkien väli

portaiden kautta jakelu maksaa 25 mk / tilaus, ja väliportaita on 3 kpl, muodostuu 

kuljetuskustannus kaavan

25 mk + 3 * 10 % * 25 mk = 32,5 mk mukaan.

Malli laskee runkokuljetuskustannukset yksinkertaisesti kertomalla mukana olevien runko- 

kuljetusvälien kustannusprosentit tuotteelle määritellyllä tehdashinnalla ja laskemalla saadut 

kustannukset yhteen. Myöhäistämisen ei katsota vaikuttavan kuljetuskustannuksiin merkit

tävästi.
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Loppujakelun kustannuksien osalta on nojauduttu paljolti Kallion ym. (2000) tekemään 

tutkimukseen. Vaikka tässä nimenomaisessa tutkimuksessa on tarkasteltu elektronista päivit

täistavarakauppaa, ovat siellä esitetyt loppujakelun kustannukset yleistettävissä kulutus- 

tavarakaupankin puolelle. Eroja syntyy tietenkin esim. siitä, että kulutustavarakaupassa poi

minnan osuus on pienempi kuin päivittäistavarakaupassa. Erot kuitenkin tasoittuvat muiden 

kustannusten kautta ja oletettavasti loppujakelu on likimain samanhintaista päivittäis- ja 

kulutustavarakaupassa. Kallion ym. (2000) tutkimuksessa on käytetty useita eri muuttujia 

loppujakelun kustannusten määrittämiseen. Koska tässä tutkielmassa on tarkoitus vetää 

suuripiirteisiä suuntaviivoja, ei lukuja hyödynnetä aivan yhtä tarkkoina kuin mitä ne on tutki

muksessa esitetty. Tutkimuksesta on käytetty kerran viikossa tapahtuviin toimituksiin liittyviä 

lukuarvoja, sillä kulutustavaraostoksia harvoin tehdään useana päivänä viikossa. Kallio ym. 

(2000) esittää useita eri kysynnän tasoihin liittyviä kustannuslukuja. Tässä tutkielmassa 

käytetään keskimääräisiä lukuja, jotka vastaavat suurin piirtein Kallion ym. tutkimuksen 8 % 

kysynnän tasoa. Liikkeestä noutoa ei Kallion ym. tutkimuksessa tarkasteltu, joten sen osalta 

kustannukset perustuvat omiin arvioihin. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 4-3) on lueteltu 

kustannuselementit ja niiden suuruudet eri loppujakeluvaihtoehdoissa.

Taulukko 4-3: Loppujakelun kustannukset (mk / toimitus) (mukaillen Kallio ym. 2000)

Loppujakelutapa Backend Poimmtakust. Jakelukust. Front end Yhteensä
Kotiin jakelu 17,0 22,5 22,0 0,0 61,5
Postilaatikko 11,0 22,5 6,5 3,5 43,5
Noutopiste 11,0 22,5 2,0 9,0 44,5
Nouto liikkeestä 7,0 22,5 0,0 2,0 31,5

Taulukon 4-3 back end -kustannukset tarkoittavat liikkeen päässä tehtäviä investointeja 

varastoihin, hyllytykseen, työvoimaan yms. Vastaavasti front end -kustannukset tarkoittavat 

asiakkaan päässä tehtäviä investointeja infrastruktuuriin (esim. postilaatikot). Kuten yllä 

olevasta voidaan havaita, poiminnan aiheuttamat kustannukset ovat merkittävän suuret, ja 

samansuuruiset kaikkien vaihtoehtojen välillä. Onkin aiheellista kysyä, tarvitseeko tällaisia 

kaikissa vaihtoehdoissa samanlaisia kustannuseriä sisällyttää laskelmiin. Tässä tutkielmassa 

ne on päätetty ottaa mukaan, sillä näin voidaan tarkastella koko jakeluprosessin kustannuksia 

ja kustannuksia voidaan verrata paremmin perinteisen kaupankäynnin kanssa.

Selkeänä erona Kallion ym. (2000) tutkimukseen tämä malli mahdollistaa myös asiakkaan 

kustannusten huomioimisen. Loppujakeluvaihtoehdot vaativat asiakkaalta eri määrän aikaa, 

jolle on määritelty kustannus. Ajaksi on arvioitu kotiinjakelun osalta 0,1 h, postilaatikon
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kohdalla 0,25 h, noutopisteen tapauksessa 0,5 h ja liikkeestä noutoon on arvioitu kuluvan 1 

tunti. Näillä ajoilla tarkoitetaan asiakkaan varsinaisesti käyttämää aikaa toimituksen vastaan

ottamiseen, eikä siis huomioida esim. kotona tapahtuvaa toimituksen odottelua (joka voi olla 

merkittävän pituinen aika). Mikäli asiakkaan kustannuksena pidetään 50 mk / h, ja ajat olete

taan edellä mainituiksi, muuttuvat loppujakelun kustannukset seuraaviksi (Taulukko 4-4):

Taulukko 4-4: Loppujakelun kustannukset, kun asiakkaan kustannukset otetaan huomioon.

Loppujakelutapa Kustannus (mk / tilaus)
Kotiin kuljetus 66,5
Postilaatikko 56,0
Noutopiste 69,5
Nouto liikkeestä 81,5

Malli laskee jakelun kustannukset lisäämällä kuljetuskustannuksiin valitun loppujakelu- 

muodon kustannukset. Tilauksen koon vaikutus on huomioitu siten, että loppuj akelukustannus 

jaetaan keskimääräisen tilauksen koon mukaan. Tämä on myös voimakas yksinkertaistus, sillä 

ihan näin suoraviivaista riippuvuutta ei ole todettu. Likimääräisellä tasolla tämä kuitenkin 

pitää paikkansa, ja tarkkuus riittää tämän mallin tarpeisiin.

4.4 Katekustannusten laskenta

Jokainen jakeluketjun porras haluaa saada toiminnalleen katetta. Näin ollen jokainen porras 

nostaa tuotteen hintaa jollakin määrätyllä osuudelle. Tämä osuus vaihtelee voimakkaasti 

toimialoittain. Kuten aiemmin luvussa kolme jo kerrottiin, Benjamin ja Wigand (1995) ovat 

laskeneet, että suorat toimitukset voivat olla jopa 62 % edullisempia kuin kaikkien väli

portaiden kautta kulkevat. Tähän malliin on määritetty oletusarvot eri väliportaiden aiheut

tamalle hinnan lisäykselle Inkiläisen (1998, 207) ADSS -mallin lukuarvojen mukaan. Näin 

ollen keskusvarasto lisää kustannuksia 20 %, maavarasto 15 % ja aluevarasto 15 %.

Mallissa katekustannukset tulevat huomioiduksi mukaan merkittyjen väliportaiden mukaan. 

Jokaisen mukana olevan väliportaan kohdalla tuotteen kustannuksiin lisätään ko. portaan 

mukainen prosentti tehdashinnasta. Mahdollisten useiden väliportaiden kohdalla kustannukset 

lasketaan yksinkertaisesti yhteen.

4.5 Mallin mahdolliset heikkoudet

Koska mallista on haluttu tehdä mahdollisimman yksinkertainen, seuraa siitä tiettyjä heik

kouksia. Ensinnäkin yksinkertaistuksia on jouduttu tekemään paljon. Näin ollen malli ei
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kuvaa täysin todellisuutta. Toisaalta tämän tutkielman kannalta ei ollut tarkoituksenmukaista 

pyrkiä absoluuttisen oikeita lukuarvoja tarjoavaan malliin (verrattuna esim. TAI:n Ecomlog- 

tutkimukset (esim. Kämäräinen ym. (2001)), joissa simulaatioiden avulla pyritään selvit

tämään eri vaihtoehtojen todelliset kustannukset tarkasti), vaan suuntaa-antavat ja suuruus

luokaltaan oikeat tulokset riittävät heurististen suositusten esittämiseen.

Toiseksi mallin pohjana käytetyt luvut ovat voimakkaita yleistyksiä. Näin ollen ne eivät 

välttämättä edusta mitään tuoteryhmää puhtaasti. Malli kuitenkin mahdollistaa käyttäjälleen 

lukuarvojen muokkaamisen oman arvion mukaan. Näin ollen mallia voidaan hyödyntää 

erilaisten tuoteperheiden tarkasteluun vähäisellä vaivalla. Tähän liittyen esimerkiksi loppu- 

jakelukustannuksia voidaan kritisoida voimakkaasti. Ne on määritelty vakioisiksi, eivätkä 

siten huomioi esimerkiksi tuotteen koon vaikutusta kustannuksiin. Malli antaa kuitenkin 
käyttäjälleen mahdollisuuden uusien numeroarvojen määrittämiseen tämän kaltaisiin kohtiin, 

ja taipuu siten erilaisiin tilanteisiin. Tässä tutkielmassa kustannukset on pidetty samoina eri 

tuoteryhmillä, jotta mahdollisia eroja saataisiin esille.

Kolmas heikkous liittyy mallin tekniseen hyödyntämiseen. Mallia käytettäessä jää suuri 

vastuu käyttäjälle siitä, että tarkastellaan vain realistisia vaihtoehtoja. Mikäli harkintaa ei 

käytetä, voidaan mallilla saada sangen harhaanjohtavia tuloksia. Mallissa on myös muuta

missa kohdissa oltava huolellinen, jotta valituksi tulee vain yksi vaihtoehto. Jos näihin kohtiin 

valitaan useampia vaihtoehtoja, muodostuu laskelma virheelliseksi. Kuten kaikissa tietokone

malleissa, näppäinvirheet voivat aiheuttaa ongelmia. Näistä kaikista ongelmista päästään 

kuitenkin kun käyttäjä on huolellinen.

Neljäs ja ehkä vakavin heikkous mallissa on sen jonkinasteinen herkkyyden puute. Erilaisista 

jakeluvaihtoehdoista tulee kustannuksiltaan melko samanlaisia. Kallein ja edullisin vaihtoehto 

erottuvat yleensä helposti, mutta muut vaihtoehdot ovat sangen lähellä toisiaan. Toisaalta näin 

on usein todellisuudessakin ja näiden kustannuksiltaan lähellä toisiaan olevien vaihtoehtojen 

välillä tehtävä valinta riippuu usein yrityksen omista valinnoista, toimialan käytännöistä ja 

erilaisten vaihtoehtojen tarjonnasta.
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5 Esimerkkituotteiden jakelun kustannukset

Kulutustavara on laaja käsite, jonka alle kuuluu mitä moninaisempia tuotteita. Koska kaikkien 

niiden tarkastelu ei ole yhtä aikaa mahdollista, on tässä tutkielmassa valittu tarkasteltaviksi 

toisistaan jakelun kannalta tärkeiden ominaisuuksien kannalta eroavat tuotteet. Toisaalta ne on 

valittu siten, että mahdollisimman monet erilaiset ominaisuudet tulevat katetuksi. Jakelun 

kannalta on tärkeiksi ominaisuuksiksi ajateltu tuotteen koko ja arvo, asiakkaan toivoma 

toimitusaika, tuotteen ostotiheys, samasta perustuotteesta olevien variaatioiden määrä sekä 

soveltuvuus myöhäistämiseen. Esimerkkituotteiksi valittiin huonekalu, tietokone, kirja sekä 

vaate, sillä niiden ominaisuudet poikkeavat näiden dimensioiden suhteen riittävästi toisistaan. 

Tarkemmin erot on nähtävissä taulukossa 5-1.

Taulukko 5-1: Esimerkkituotteiden ominaisuuserot jakeluun kannalta

Huonekalu Tietokone Kirja Vaate
Koko / Arvo Suuri Suuri Pieni Pieni / keskik.
Toimitusaika Pitkä Keskim. Keskim. Lyhyt
Ostotiheys Harvoin Harvoin Silloin tällöin Usein
Variaatiot Kohtalaisesti Paljon Vähän Paljon
Myöhäistäminen Keskim. Hyvä Huono Keskim.
- ketjussa Keski m. Hyvä Huono Keskim.
- valmistajalla Hyvä Hyvä Huono Keskim.

Tässä luvussa tarkastellaan ominaisuuksiltaan erilaisia kulutustavaroita: huonekaluja, tieto

koneita, kirjoja ja vaatteita. Kustakin tuotteesta esitellään niiden erityispiirteet, johdetaan 

erityispiirteiden pohjalta mahdolliset jakeluketjut ja lasketaan edellisessä luvussa kuvatun 

mallin avulla niiden kannattavimmat jakeluvaihtoehdot. Kaikkien tuotteiden osalta käytetään 

edellisessä luvussa määriteltyjä kustannuksia. Lisäksi pääomakustannuksena käytetään 20 %, 

jonka voidaan katsoa sisältävän myös korvauksen oman pääoman käytöstä ja mahdollisesta 

hävikistä. Asiakkaan kustannuksena käytetään 50 mk / h. Kaikissa laskelmissa on tilaus- 

kokona yksi.

5.1 Huonekalut

Ensimmäisenä tarkasteltavana tuoteryhmänä ovat huonekalut. Tässä luvussa esitellään niiden 

erityispiirteet, esimerkkejä elektronisessa kaupassa toimivista huonekalukauppiaista, realis

tiset jakeluvaihtoehdot teorian pohjalta sekä mallin avulla saadut tulokset.
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5.1.1 Huonekalujen erityispiirteet jakelun kannalta

Huonekalut ovat tyypillisesti suurikokoisia ja arvokkaita tuotteita. Niitä ostetaan suhteellisen 

harvoin - esimerkiksi sohva kestää useita vuosia, jopa vuosikymmeniä täysin käyttökel

poisena. Ne ovat kestokulutustavaroita. Huonekaluja valmistetaan useita eri malleja ja niistä 

on usein taijolla variaatioita esimerkiksi erilaisilla kankailla. Huonekalut on perinteisesti 

myyty varastotoimituksina, eli liikkeissä on ollut esillä esimerkkituote ja lisäksi ehkä kangas- 

näytteet vaihtoehtoisista kankaista, mutta varsinainen myytävä tuote on toimitettu asiakkaalle 

varastosta. Tämän toimintatavan vuoksi toimitusaika on usein ollut pitkä. Myös tuotteen 

arvon ja harvoin tapahtuvan hankinnan ansiosta ostosta on oltu valmiita odottamaan pitkään

kin. Huonekaluihin liittyy usein halu nähdä tuote ja kokeilla sitä ennen ostoa. Tämä johtuu 

erityisesti investoinnin suuruudesta sekä palautuksen vaikeudesta tuotteen koon vuoksi. 

Huonekaluja voidaan myöhästyttää muodon osalta ketjussa hieman, sillä usein kaupoissa 

suoritetaan viimeisiä asennuksia ja kokoonpanon toimenpiteitä.

Pyken ym. (2001) mukaan perinteisessä kaupankäynnissä huonekalujen kohdalla jakeluketju 

lähtee yleensä asiakkaasta. Asiakas poikkeaa liikkeeseen ja valitsee sopivan huonekalun ja 

haluamansa kankaan. Tämän jälkeen hän jättää tilauksensa liikkeelle. Liikkeestä tilaus toimi

tetaan edelleen valmistajalle, joka tilaa halutun kankaan ja valmistaa huonekalun seuraavassa 

suunnitellussa eräajossa. Tuotannon jälkeen valmistaja lähettää huonekalun muiden mukana 

täytenä kuormana tietyn alueen huonekalukauppiaille. Kauppias puolestaan pitää tuotetta 

varastossa vielä niin kauan, että ehtii suorittaa viimeiset asennukset (esim. huonekalun 

jalkojen kiinnitys) ja korjata mahdolliset viat. Tämän jälkeen huonekalu viedään asiakkaalle. 

Kauppias vastaa tuotteesta ja palautuksista.

Vaikka huonekalujen voisi kuvitella vaativan tutustumista ennen hankinnan suorittamista, on 

elektroniseen kaupankäyntiin syntynyt myös huonekaluja myyviä yrityksiä. Asiakkaiden 

vastustuskin on ollut ennalta arvioituun nähden pientä ja myynti on kasvanut koko ajan (Руке 

ym. 2001). Yritykset käyttävät usein erilaisia teknologisia apukeinoja (esimerkiksi virtuaaliset 

näyttelytilat) havainnollistaakseen tuotteet asiakkaille. Näin toimii esimerkiksi Living.com 

(Amazon.comin omistama huonekaluyritys) ja GoodHome.com. Perinteisen kaupan alueelta 

on myös tullut vakavasti otettavia toimijoita elektroniselle markkinapaikalle (Pig in a poke, 

2001). Näistä voidaan mainita esim. Ethan Allen.

Pyken ym. (2001) mukaan elektronisessa kaupassa huonekalujen kohdalla on jakeluketjujen 

suhteen useita vaihtoehtoja riippuen yrityksen strategiasta. Puhtailla e-kaupoilla tilaus tulee
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yritykselle, joka toimittaa sen valmistajalle, jonka luona tuotanto tapahtuu kuten perinteisessä 

kaupassa. Sen jälkeen huonekalu kuljetaan asiakkaalle. Asennus ja mahdollinen vahinkojen 

korjaus suoritetaan asiakkaan luona. Esimerkkeinä tällaisesta toimintatavasta voidaan mainita 

esim. elokuussa 2000 lopettanut Fumiture.com. Mikäli elektronisen kaupan yrityksellä on 

varastoja, varastoivat ne tavallisesti tuotteita, joita ei kustomoida. Muiden tuotteiden tapauk

sessa jakeluketju kulkee valmistajalta varastoon, jossa voidaan tehdä korjauksia. Sieltä tuote 

toimitetaan asiakkaalle, ja asennus suoritetaan asiakkaan kotona. Tämän toimintatavan yrityk

sistä voidaan mainita esim. Living.com ja BenchmarkBeHOME. Kolmannessa vaihtoehdossa 

valmistaja käy suoraan kauppaa asiakkaiden kanssa. Tällöin jakeluketju noudattaa puhtaiden 

e-kauppojen jakeluketjua. Näistä yrityksistä voidaan mainita esim. American Leather. Neljäs 

vaihtoehto on perinteisten huonekaluliikkeiden aloittama verkkokauppa. Tällöin jakeluketju 

noudattaa yleensä perinteisen kaupan jakeluketjua. Esimerkkinä voidaan mainita esim. Ethan 

Allen.

Kustannukset muodostuvat erilaisiksi eri toimintatavoilla. Suhteellisia kustannuksia eri 

toimintatapojen välillä on arvioinut Руке ym. (2001) (Taulukko 5-2). Perinteisen kaupan 

toiminta vaikuttaa edullisimmalta vertailun valossa, mutta jos mukaan otetaan myös tilauksen 

hankinnan kustannukset, muuttuu tilanne tasaisemmaksi. Perinteisessä kaupassa tilauksen 

hankintaan uppoaa eniten kustannuksia. Kustannustietojen valossa huonekalujen elektroninen 

kaupankäynti vaikuttaa haastavalta, koska jakelukustannukset ovat korkeat ja laadunvalvonta 

vaikeampaa kuin perinteisessä toimintatavassa. Parhailta toimintatavoilta vaikuttavat perintei

sen kaupan ja elektronisen kaupan yhdistäminen sekä ns. IKEA -malli, jossa puhtaat e-kaupat 

myyvät suppeasta valikoimasta matala- ja keskilaatuisia tuotteita, joiden palautukset ja kor

jaukset hoitavat asiakkaat itse.

Taulukko 5-2: Suhteellisten jakelukustannusten vertailu erilaisilla huonekalujen vähit
täismyynnin toimintatavoilla (Руке ym. 2001).

Kustannuslaji
Kanava Palautukset Varastointi Korjaukset Kuljetus Laatu
Perinteinen kauppa matala keskimäär. matala matala matala
Puhdas e-kauppa korkea matala korkea korkea korkea
E-kauppa + varastot korkea keskimäär. keskimäär. keskimäär. keskimäär.
Huonekalukauppias verkossa matala keskimäär. matala matala keskimäär.

Elektronisen kaupan yritykset voivat siis saada kustannusetua tilauksen hankinnasta, sillä 

niiden ei tarvitse yllä pitää liiketilojen verkostoa. Lisäksi ne voivat tarjota suuremman 

valikoiman. Kuljetuksista ja varastoinnista ei juurikaan kustannusetua synny, sillä kuljetukset
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siirtyvät aiemmin taloudellista täysistä kuormista yksittäisiin kuljetuksiin. Varastot puolestaan 

ovat yleensä jo perinteisessäkin toimintatavassa keskitetyt.

Esimerkkinä jakelun toteutuksesta mainitaan Living.com. Living.com toteuttaa jakelunsa 

keskitetyn varaston kautta. Näin se voi vähentää kustannuksia, joita perinteisessä huonekalu

kaupassa muodostuu esimerkkituotteiden esillä pidosta useissa vähittäismyyntipisteissä. Kes

kitetty varastointi on mahdollista, sillä huonekaluala on tunnettu pitkistä toimitusajoistaan, 

joten asiakkaat eivät oleta saavansa tuotteita nopeasti (Scarborough 2000).

5.1.2 Huonekalujen mahdolliset jakelurakenteet

Tätä tutkielmaa varten huonekalut on määritelty kooltaan ja arvoltaan suuriksi tuotteiksi, joita 

hankitaan harvoin ja joiden toimituksia ollaan valmiita odottamaan pitkään. Variaatioita niissä 
on kohtuullisesti. Myöhäistämismahdollisuutta on hieman: vaikka tuotteiden pääominaisuudet 

määritellään jo valmistajalla, voidaan ketjussa vielä esimerkiksi tehdä viimeisiä kokoamis- 

toimenpiteitä.

Koko rajoittaa loppujakelua. Koska huonekalut ovat kooltaan suuria ja usein ongelmallisen 

muotoisia, eivät loppujakelumuodoista useimmat sovellu käytettäväksi. Postilaatikkojakelua 

ei ymmärrettävästi voida käyttää. Myös noutopiste on ongelmallinen, sillä huonekalujen 

varastointi noutopisteeseen vaatisi paljon tilaa ja toisaalta jäljelle jäisi asiakkaan kannalta 

ongelmallinen kuljetus. Sama kuljetusongelma on tietenkin myös liikkeestä noudossa. Näin 

ollen ainoa soveltuva vaihtoehto on kotiin kuljetus, joka on jo perinteisen kaupankin alalla 

yleisesti käytetty jakeluvaihtoehto.

Jakeluketjurakenteista periaatteessa kaikki ovat mahdollisia. Tämän saa aikaan ennen kaikkea 
pitkän toimitusajan hyväksyminen. Ennalta arvioiden tuotteen suuren arvon huomioon ottaen 

on oletettavaa, että kannattavimmiksi vaihtoehdoiksi nousevat ne, joissa varastointia on 

mahdollisimman vähän. Myös katekustannusten pienentäminen on tärkeää kustannusten mini

moimiseksi. Kuvassa 5-1 on esitetty mahdolliset jakeluketjut huonekaluille (selitteet samat 

kuin kuvalle 4-1, s.65).
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Kuva 5-1 : Mahdolliset jakeluvaihtoehdot huonekaluille

Kuten kuvasta 5-1 nähdään, kaikki jakeluketjuvaihtoehdot ova mahdollisia, mutta ainoastaan 

yksi loppuj akeluvaihtoehto on käyvä. Näin ollen muodostuu yhteensä kahdeksan erilaista 

mahdollista jakelurakennetta.

5.1.3 Tulokset

Huonekalujen elektronisen kaupan kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla on listattu seuraa- 

vassa taulukossa (Taulukko 5-3). Taulukkoon on sisällytetty myös ne vaihtoehdot, jotka eivät 

ole mahdollisia tuotteen suuresta koosta johtuen. Taulukon ensimmäinen sarake kertoo kuvan 

4-1 mukaiset jakeluvaihtoehdot tutkittaville neljälle tuotteelle. Toisessa sarakkeessa on 

laskettu ns. perinteisen toimintatavan mukaiset kustannukset. Tällöin kustannuksiin lasketaan 

varastoihin liittyvät kustannukset, runkokuljetusten kustannukset sekä katekustannukset. 

Kolmannessa sarakkeessa on edellisiin lisätty asiakkaan kustannus, jotta saataisiin selville 

jakelun todellinen kustannus. Asiakkaan kustannuksena käytettiin 50 mk per tuote, sillä halut

tiin käyttää kustannusta, joka vastaa perinteisen kaupan tilannetta, jossa asiakas menee liik

keeseen ostaakseen haluamansa tuotteen. Neljäs sarake ottaa huomioon varastoihin liittyvät 

kustannukset, runkokuljetuskustannukset, loppujakelun sekä katekustannukset ja toimii näin 

elektronisen kaupan kustannusten perusversiona. Viimeisessä sarakkeessa on laskettu elektro

nisen kaupankäynnin todelliset kustannukset ja lisätty asiakkaan kustannus laskelmaan. 

Taulukon yläosassa on lisäksi lueteltu tuotteen kysyntänä käytetyt perusarvot sekä tuotteen

81



ominaisuudet. Samanlainen taulukkorakenne esiintyy myös muiden esimerkkituotteiden 

yhteydessä.

Taulukko 5-3: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (huonekalut)

Tuote: Huonekalu
Kysyntä: 10 000 kpl / vuosi, vaihtelu 500, tehdashinta 10000, palvelutaso 95 %
Ominaisuudet: Suuri, toimitusaika pitkä, ostotiheys harvoin.

Variaatioita keskimääräisesti, myöhäistämistä vähän.
Kustannukset per kpl

Jakeluketju Perinteinen Perinteinen* E-kauppa* E-kauppa** Kommentti
A1 10 643,18 10 693,18 10 704,68 10 709,68
A2 10 643,18 10 693,18 10 686,68 10 699,18 Ei mahdollinen (koko)
A3 10 643,18 10 693,18 10 687,68 10 712,68 Ei mahdollinen (koko)
A4 10 643,18 10 693,18 10 674,68 10 724,68 Ei mahdollinen (koko)
B1 7 705,53 7 755,53 7 767,03 7 772,03
B2 7 705,53 7 755,53 7 749,03 7 761,53 Ei mahdollinen (koko)
B3 7 705,53 7 755,53 7 750,03 7 775,03 Ei mahdollinen (koko)
B4 7 705,53 7 755,53 7 737,03 7 787,03 Ei mahdollinen (koko)
C1 8 142,51 8 192,51 8 204,01 8 209,01
C2 8 142,51 8 192,51 8 186,01 8 198,51 Ei mahdollinen (koko)
C3 8 142,51 8 192,51 8 187,01 8 212,01 Ei mahdollinen (koko)
C4 8 142,51 8 192,51 8 174,01 8 224,01 Ei mahdollinen (koko)
D1 5 204,86 5 254,86 5 266,36 5 271,36
D2 5 204,86 5 254,86 5 248,36 5 260,86 Ei mahdollinen (koko)
D3 5 204,86 5 254,86 5 249,36 5 274,36 Ei mahdollinen (koko)
D4 5 204,86 5 254,86 5 236,36 5 286,36 Ei mahdollinen (koko)
E1 7 338,32 7 388,32 7 399,82 7 404,82
E2 7 338,32 7 388,32 7 381,82 7 394,32 Ei mahdollinen (koko)
E3 7 338,32 7 388,32 7 382,82 7 407,82 Ei mahdollinen (koko)
E4 7 338,32 7 388,32 7 369,82 7 419,82 Ei mahdollinen (koko)
F1 4 450,67 4 500,67 4 512,17 4 517,17
F2 4 450,67 4 500,67 4 494,17 4 506,67 Ei mahdollinen (koko)
F3 4 450,67 4 500,67 4 495,17 4 520,17 Ei mahdollinen (koko)
F4 4 450,67 4 500,67 4 482,17 4 532,17 Ei mahdollinen (koko)
G1 4 887,65 4 937,65 4 949,15 4 954,15
G2 4 887,65 4 937,65 4 931,15 4 943,65 Ei mahdollinen (koko)
G3 4 887,65 4 937,65 4 932,15 4 957,15 Ei mahdollinen (koko)
G4 4 887,65 4 937,65 4 919,15 4 969,15 Ei mahdollinen (koko)
H1 2 000,00 2 050,00 2 061,50 2 066,50
H2 2 000,00 2 050,00 2 043,50 2 056,00 Ei mahdollinen (koko)
H3 2 000,00 2 050,00 2 044,50 2 069,50 Ei mahdollinen (koko)
H4 2 000,00 2 050,00 2 031,50 2 081,50 Ei mahdollinen (koko)

Perinteinen = runkokuljetus + varastointi + katekustannukset 
Perinteinen* = perinteisen kaupan ketju (A)+ asiakkaan kustannus 
E-kauppa* = ilman asiakkaan kustannusta 
E-kauppa“ = asiakkaan kustannus mukana

Elektroninen kaupankäynti mahdollistaa suuret säästöt huonekalujen kaupan jakelussa. Ver

rattuna perinteisen kaupan toimintastrategiaan säästöä syntyy jopa 80 %, jos siirrytään elekt

ronisen kaupan mahdollistamaan tehokkaimpaan vaihtoehtoon (Hl, suora toimitus valmista-
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jaita, merkitty taulukossa tummennetulla). Pienillä muutoksilla ja väliportaiden ohittamisella 

on mahdollisuus saada kymmenien prosenttien säästöt. Kustannukset laskevat erityisesti pois
jäävien katteiden sekä varastoint¿kustannusten laskun takia. Edullisimmillaan jakelun kustan

nukset ovat 21 % tehdashinnasta. Ero eri sarakkeiden välillä ei ole kuin muutaman prosentin 

luokkaa. Tämä kuvaa hyvin sitä, että näin arvokkaiden tuotteiden osalta loppujakelun 

kustannukset eivät ole merkittäviä saavutettaviin säästöihin nähden siirryttäessä perinteisestä 

kaupankäynnistä elektroniseen. Toimitusajan merkitys voidaan selvittää vertaamalla nykyistä 

jakelukustannusta edullisimpaan aluevarastosta tapahtuvaan toimitukseen (Gl). Havaitaan, 

että todella nopean toimitusajan vaatimus nostaa jakelukustannuksia jopa 130 %.

Kuvassa 5-2 on havainnollistettu kustannusten jakautumista eri jakeluvaihtoehdoissa huone

kaluilla. Kuvaaja on piirretty elektronisen kaupan kaikki kustannukset huomioivien laskel

mien perusteella (sarake E-kauppa**). Koska kyseessä ovat arvokkaat tuotteet, jää loppujake

lun ja asiakkaan kustannusosuus pieneksi. Asiakkaan kustannukset ovat suurimmillaan 2,4 % 

jakelun kustannuksista (vaihtoehdossa H4). Edullisimmassa jakeluketjussa Hl (suora toimitus 

kotiin) asiakkaan kustannukset ovat 0,24 %. Suurimmat säästöt saavutetaan väliportaiden ohi

tuksessa vähenevästä katteesta. Runkokuljetusten osuus säilyy miltei samana kaikissa vaihto

ehdoissa. Kustannusrakenne ei juurikaan muutu perinteisen kaupan kustannusrakenteesta.

Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa 
Tuote: Huonekalu
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Kuva 5-2: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (huonekalut) (asiakkaan ja 
loppujakelun kustannukset suhteessa niin pienet, etteivät ne erotu kuvassa)
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5.2 Tietokoneet

Tietokoneet ovat olleet yksi ensimmäisistä tuoteryhmistä, jotka siirtyivät myytäväksi elektro

nisen kaupankäynnin kautta. Osasyynä on ostajien suuri tottumus tietokoneiden käyttöön. 

Seuraavassa esitellään tietokoneiden ominaispiirteet tuotteina, esimerkkejä elektronisista 

tietokonekaupoista sekä realistiset jakeluvaihtoehdot teorian pohjalta ja huomioiden tieto

koneiden ominaisuudet. Mallin avulla lasketaan kustannukset mahdollisille jakeluvaihto- 

ehdoille.

5.2.1 Tietokoneiden erityispiirteet jakelun kannalta

Tietokoneet ovat suhteellisen suurikokoisia ja arvokkaita tuotteita huonekalujen tapaan. 

Kooltaan tietokoneet ovat huonekaluja huomattavasti pienempiä, mutta ovat kuitenkin niin 

suuria, että aiheuttavat ongelmia kotiinkuljetuksessa. Tietokoneita ostetaan koteihin niiden 

arvon takia harvoin. Tietotekniikan nopea kehitys johtaa kuitenkin entistä tiheämpään uusi- 

mistarpeeseen. Tuotteena tietokoneet ovat lähinnä innovatiivisia kestokulutustavaroita. Tieto
koneet ovat suhteellisen uusi tuoteryhmä, jonka kohdalla asiakkaiden toiveet ovat vasta muo

toutumassa. Toimitusajan suhteen asiakkaat ovat kuitenkin vaativia, sillä tietokoneita ei olla 

valmiita odottamaan yhtä kauaa kuin esimerkiksi huonekaluja.

Tietokoneista on olemassa lukuisia erilaisia variaatioita. Useimmiten asiakas voi itse määri

tellä tiettyjen kriteerien pohjalta tietokoneen rakenteen melko itsenäisesti. Tietokonepaketti 
(näyttö, kovalevy, muistin määrä jne.) kootaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tietokoneiden 

modulaarisuus eli rakentuminen selkeästi itsenäisistä osista mahdollistaa tämän toiminta

mallin. Useimmiten ei olekaan kannattavaa koota tietokoneita valmiiksi, sillä kysyntää on 

vaikea ennakoida. Lisäksi tietokoneiden nopea vanhentuminen lisää riskiä, joka syntyy varas

tojen myötä. Koko rajoittaa myös mahdollisten erilaisten variaatioiden lukumäärän varas

toimista. Tietokoneita on lisäksi suhteellisen helppo koota myös jakeluketjun alemmilla 
portailla, joten myöhäistäminen on onnistuu.

Dell on tunnetuimpia esimerkkejä tietokoneiden maailmasta. Dell on kuuluisa nopeista 

toimituksistaan. Tietokoneet kootaan asiakastilauksen pohjalta, ja lähetetään suoraan asiak

kaalle. Tuotantoprosessi tilauksen saamisesta tuotteen lähettämiseen kestää noin puolitoista 

päivää. Tämän on mahdollistanut läheiset suhteet tavarantoimittajiin. Dell puolestaan hyötyy 

suorista toimituksista ja tilaukseen valmistamisesta vähentyvien varastointikulujen myötä. 

Tuotantoa heillä on USA:ssa, Männissä, Malesiassa ja Kiinassa. Valmiita tuotteita ei ole tarve
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varastoida lainkaan. Toimitusmalli vaatii kuitenkin asiakkailta asiantuntemusta, jotta he 

pystyvät määrittelemään tarpeitaan vastaavan kokoonpanon.

Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan ole perehtyneitä tietokoneisiin. Havaittuaan tämän ja 

tarpeen järjestää palautukset, korjaukset ja huollot, Gateway loi itselleen liiketilojen ketjun. 

Gateway on paljolti Dellin varjoon jäänyt tietokoneita myyvä yritys. Gateway päätti keskittyä 

yksityisasiakkaisiin, ja niistä ennen kaikkea ensi kertaa tietokonetta hankkiviin. Tälle 

ryhmälle on usein tärkeää nähdä ja päästä tutustumaan tietokoneeseen ennen ostopäätöksen 

tekemistä. Täyttääkseen tämän tarpeen Gateway pemsti liiketilojen ketjun alkuperäisten 

puhelin- ja intemetmyyntiensä tueksi. Vuoteen 1999 mennessä yritys avasi 200 Gateway 

Country -kauppaa. Erikoista tässä oli se, että nämä liikkeet eivät varastoineet lainkaan 

tuotteita vaan toimivat esittelytiloina (show room). Näissä kaupoissa asiakas voi kokeilla 

erilaisia tietokoneita ja hankkia myyjiltä apua ostopäätöksen tueksi. Asiakas voi valittuaan 

sopivan ominaisuusyhdistelmän tilata haluamansa koneen, joka kootaan hänelle keskus

varastossa ja toimitetaan suoraan kotiin yleensä 48 tunnin sisällä. Tällöin elektronisen kaupan 

hyödyt realisoituvat sekä myyjälle että ostajalle. Samalla kun asiakas vierailee liikkeessä, voi

daan hänelle myydä myös muita tuotteita ja koulutuspaketteja. Esimerkiksi 40 % Gatewayn 

asiakkaista ottaa myös sen tarjoaman internetyhteyden (Wise & Christner 2000). Internet 

puolestaan mahdollistaa tehokkaamman tilausten vastaanottamisen sekä tuen järjestämisen.

5.2.2 Tietokoneiden mahdolliset jakelurakenteet

Tässä tutkielmassa tietokoneet on määritelty kooltaan suuriksi tuotteiksi, joita ostetaan 

harvoin. Niitä ei kuitenkaan olla valmiita odottamaan yhtä kauan kuin huonekaluja, vaan 

toimitusajaksi on määritelty keskimääräinen. Tietokoneesta on olemassa lukuisia erilaisia 

variaatioita johtuen sen modulaarisuudesta. Tietokone kootaan erillisistä osista asiakkaan 

toiveita vastaavasti. Näin ollen myös myöhäistämiseen on erinomaiset mahdollisuudet. 

Todellisuudessa mahdollinen myöhäistämisen määrä riippuu tietenkin ketjun jäsenten kyvyk

kyydestä huolehtia asennuksista.

Koska tietokone on kooltaan suuri, ei sitä voida toimittaa postilaatikoihin tai noutopisteisiin. 

Suositelluin ratkaisu on kotiinjakelu. Jakeluketjuista pois karsiutuvat D (toimitus keskus

varastosta) ja H (toimitus valmistajalta), sillä niissä toimitusaika venyy liian pitkäksi. Todel

lisuudessa näitä vaihtoehtoja kuitenkin käytetään mnsaasti, sillä asiakkaat eivät ole vielä 

alkaneet vaatia todella ripeitä toimituksia. Mahdolliset jakeluvaihtoehdot on seuraavassa 

(Kuva 5-3).
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Kuva 5-3: Mahdolliset jakeluvaihtoehdot tietokoneille

Kuten kuvasta 5-3 voidaan nähdä, jää jakeluketjuvaihtoehtoja jäljelle kuusi. Loppujakelu- 

vaihtoehdoista ainoastaan kotiinkuljetus on mahdollinen, jos oletetaan, ettei asiakkaalla 

tarvitse olla omaa kulkuneuvoa. Kaikkiaan mahdollisia jakelurakenteita on siis kuusi.

5.2.3 Tulokset

Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoille tietokoneiden osalta on lueteltu taulukossa 5-4. 

Taulukko on rakenteeltaan vastaava kuin edellä huonekalujen osalta. Taulukkoon on laskettu 

myös niiden vaihtoehtojen kustannukset, jotka eivät ole mahdollisia joko tuotteen koon tai 

toivotun toimitusajan takia.
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Taulukko 5-4: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (tietokoneet)

‘ Tuote: Tietokone
Kysyntä: 10 000 kpl / vuosi, vaihtelu 500, tehdashinta 8000, palvelutaso 95 %
Ominaisuudet: Suuri, toimitusaika keskimääräinen, ostotiheys harvoin.

Variaatioita paljon, myöhästyttämistä paljon.
Kustannukset per kpl

Jakeluketju Perinteinen Perinteinen* E-kauppa* E-kauppa** Kommentti
A1 8 314,40 8 364,40 8 375,90 8 380,90
A2 8 314,40 8 364,40 8 357,90 8 370,40 Ei mahdollinen (koko)
A3 8 314,40 8 364,40 8 358,90 8 383,90 Ei mahdollinen (koko)
A4 8 314,40 8 364,40 8 345,90 8 395,90 Ei mahdollinen (koko)
B1 6 065,08 6 115,08 6 126,58 6 131,58
B2 6 065,08 6 115,08 6 108,58 6 121,08 Ei mahdollinen (koko)
B3 6 065,08 6 115,08 6 109,58 6 134,58 Ei mahdollinen (koko)
B4 6 065,08 6 115,08 6 096,58 6146,58 Ei mahdollinen (koko)
C1 6 372,06 6 422,06 6 433,56 6 438,56
C2 6 372,06 6 422,06 6 415,56 6 428,06 Ei mahdollinen (koko)
C3 6 372,06 6 422,06 6 416,56 6 441,56 Ei mahdollinen (koko)
C4 6 372,06 6 422,06 6 403,56 6 453,56 Ei mahdollinen (koko)
D1 4 122,74 4 172,74 4 184,24 4 189,24 Ei mahdollinen (toimitusaika)
D2 4 122,74 4 172,74 4 166,24 4 178,74 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
D3 4 122,74 4 172,74 4 167,24 4 192,24 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
D4 4 122,74 4 172,74 4 154,24 4 204,24 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
E1 5 711,67 5 761,67 5 773,17 5 778,17
E2 5 711,67 5 761,67 5 755,17 5 767,67 Ei mahdollinen (koko)
E3 5 711,67 5 761,67 5 756,17 5 781,17 Ei mahdollinen (koko)
E4 5 711,67 5 761,67 5 743,17 5 793,17 Ei mahdollinen (koko)
F1 W3SÖ2W* '-- 3 552.34 i 3*563.84 ' 3568,84*
F2 3 502,34 3 552,34 3 545,84 3 558,34 Ei mahdollinen (koko)
F3 3 502,34 3 552,34 3 546,84 3 571,84 Ei mahdollinen (koko)
F4 3 502,34 3 552,34 3 533,84 3 583,84 Ei mahdollinen (koko)
G1 3 809,33 3 859,33 3 870,83 3 875,83
G2 3 809,33 3 859,33 3 852,83 3 865,33 Ei mahdollinen (koko)
G3 3 809,33 3 859,33 3 853,83 3 878,83 Ei mahdollinen (koko)
G4 3 809,33 3 859,33 3 840,83 3 890,83 Ei mahdollinen (koko)
H1 1 600,00 1 650,00 1 661,50 1 666,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
H2 1 600,00 1 650,00 1 643,50 1 656,00 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
H3 1 600,00 1 650,00 1 644,50 1 669,50 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
H4 1 600,00 1 650,00 1 631,50 1 681,50 I Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)

Perinteinen = runkokuljetus + varastointi + katekustannukset 
Perinteinen+ = perinteisen kaupan ketju (A)+ asiakkaan kustannus 
E-kauppa* = ilman asiakkaan kustannusta 
E-kauppa** = asiakkaan kustannus mukana

Elektroninen kaupankäynti mahdollistaa huomattavat säästöt myös tietokoneiden osalta, 

Säästö on kuitenkin pienempi kuin huonekalujen tapauksessa, sillä toimitusaikavaade estää 

kaikkein halvimpien j akeluvaihtoehtojen käyttämisen. Säästöä verrattuna perinteiseen, kaik

kien väliportaiden kautta kulkevaan jakeluketjuun tulee kuitenkin miltei 60 %. Edullisim

maksi vaihtoehdoksi jää El, jossa tuote kulkee valmistajalta asiakkaalle maavaraston kautta ja 

toimitetaan kotiin. Kustannukset ovat tällöin 45 % tehdashinnasta. Jälleen on havaittavissa, 

ettei perinteisten ja elektronisen kaupan sarakkeiden kustannusten välillä ole suurtakaan eroa. 

Loppuj akelukustannukset eivät siis estä elektronisen kaupan hyödyntämistä, vaan saavutet

tavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat. Kustannusten suhteellisen merkityksen voi nähdä
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seuraavasta kuvasta (Kuva 5-4). Säästöt saadaan ensisijaisesti katekustannusten vähen

tymisestä. Myös varastointikustannukset vaihtelevat merkittävästi eri vaihtoehtojen välillä. 

Sen sijaan runkokuljetuskustannusten määrä säilyy miltei vakiona. Asiakkaan kustannusten ja 

loppujakelukustannusten suhteellinen osuus on lähes merkityksetön. Kustannuksiltaan edulli- 

simmassa mahdollisessa ketjussa F1 (toimitus maavarastosta kotiin) asiakkaan kustannusten 

osuus on vain 0,14% jakelun kustannuksista.

Kustannusten jakautuminen eri jakeluvalhtoehdoissa 
Tuote: Tietokone
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Kuva 5-4: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (tietokoneet) (asiakkaan ja 
loppujakelun kustannukset suhteessa niin pienet, etteivät ne erotu kuvassa)

Toimitusajan merkitystä voidaan arvioida vertaamalla kustannuksia nykyisen suositusketjun 

sekä nopeampien ja hitaampien ketjujen välillä. Havaitaan, että siirtyminen nopeampaan 

toimitukseen nostaisi kustannuksia noin 9 %. Vastaavasti toimitusajan pidentämisellä olisi 

suurempi merkitys: jakelun kustannuksia olisi mahdollista laskea 53 %.

5.3 Kirjat

Kirjat ovat yksi niistä tuoteryhmistä, joiden on katsottu sopivan erityisen hyvin elektroniseen 

kaupankäyntiin. Eräs tunnetuimmista elektronisen kaupan yrityksistä Amazon.com on 

aloittanut toimintansa nimenomaan kirjojen parista. Vaikka kirjat voitaisiin myydä ja 

toimittaa digitaalisestikin, haluavat ihmiset ainakin toistaiseksi ne perinteisessä muodossa. 

Näin ollen kirjojen tarkastelu yhtenä esimerkkituotteena on perusteltua. Tämänkin esimerkki
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tuotteen käsittely noudattaa samaa rakennetta kuin edellä huonekalujen ja tietokoneiden 

osalta: ensin esitellään tuotteiden erityispiirteet ja johdetaan niiden ja teorian pohjalta mahdol

liset jakeluketjut, joille lasketaan mallin avulla kustannukset.

5.3.1 Kirjojen erityispiirteet jakelun kannalta

Kirjat ovat yleensä kooltaan ja arvoltaan melko pieniä. Niiden muoto on kätevä varastointiin 

ja kuljetuksiin. Koska kirjat ovat arvoltaan edullisia, voidaan niitä ostaa huomattavasti useam

min kuin esimerkiksi huonekaluja. Esimerkiksi opintoihin ja työhön liittyvien kirjojen osalta 

usein onkin näin. Asiakasryhmästä riippuen kirjojen ostofrekvenssi vaihtelee suuresti. Perin

teisesti joulun läheisyydessä kirjojen myynti on huipussaan. Muutoin kiijamyynti on suhteel

lisen tasaista ympäri vuoden. Toisaalta kirjojen kysyntä on vaativaa: Kirjojen toivottu toimi

tusaika vaihtelee, mutta koska kyseessä on asiakkaan näkökulmasta standardituote, ei toimi

tusta olla valmiita odottamaan kovinkaan pitkään. Tietystä kirjasta ei ole yleensä olemassa 

kuin yksi versio (saman kirjan erikielisiä versioita käsitellään yleensä eri kirjoina), mutta 

valikoimaa pitää yleensä olla tarjolla runsaasti, sillä asiakkaat arvostavat yritystä valikoiman 

suuruuden mukaan. Kirjat on helppo esitellä sähköisesti, eivätkä vaadi asiakkaalta varsinaista 

tuotteen tarkastelua ennen ostopäätöstä.

Amazon.com on ehkä tunnetuin ja käytetyin esimerkki elektronisen kaupan alalta. Se aloitti 

toimintansa heinäkuussa vuonna 1995 kirjojen myynnillä ja on kasvanut niistä päivistä 
kirjojen, videoiden, elektroniikan, keittiötarvikkeiden ja työkalujen elektronisen kaupan 

jättiläiseksi. Vuoden 2000 liikevaihto oli $ 2,76 miljardia. Amazonin antamien tietojen 

mukaan jakelun kustannukset olivat vuonna 2000 noin 13 % liikevaihdosta (sisältää myös 

kuljetusmaksut) tai 15 % tuotemyynnistä.

Amazon.com lähti alun perin liikkeelle virtuaalisilla varastoilla. Tavoitteena oli liike

toiminnan pyörittäminen ilman omia fyysisiä varastoja ja logistisen myöhäistämisen vieminen 

äärimmäisyyteen: Asiakastilaus sai tuotteen lähtemään valmistajalta. Tätä aiemmin tuotteita ei 

kuljettu mihinkään. Ajan myötä ja volyymin kasvettua kävi ilmeiseksi, että tarvetta omallekin 

varastolle on, ja logistisen myöhäistämisen aste pieneni. Toimittajat eivät kyenneet vastaa

maan kysyntään samaa tahtia, ja niinpä toimitukset olivat myöhässä. Tämän vuoksi 

Amazon.com rakennutti omat varastot Seattleen (Washington), New Casticen (Delaware), 

Femelyyn (Nevada), Coffeyvilleen (Kansas), Campbellsvilleen ja Lexingtoniin (Kentucky) 

sekä McDonoughiin (Georgia). Varastojen sijainti on valittu markkinoiden ja veroetujen 

mukaan. Amazon on perustanut myös intemetsivustot Euroopan tarpeisiin Isoon-Britanniaan
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ja Saksaan. Samalla Amazon on kyennyt nopeuttamaan toimituksia Eurooppaan, sillä se 

perusti omat varastot myös Sloughiin ja Marston Gateen (Iso-Britannia) sekä Regensburgiin 

(Saksa). Näiden varastojen lisäksi Amazon.comilla on myös seitsemän asiakaspalvelu- 

keskusta: Seattle ja Tacoma (Washington), Grand Forks (North Dakota), Huntington (West 

Virginia), Slough (Iso-Britannia), Regensburg (Saksa) ja Hague (Alankomaat) (Guräu ym. 

2001).

Amazonin markkina-alueena toimii koko maailma ja asiakkaita on yli 17 miljoonaa yli 220 

maassa. Amazon on puhdas elektronisen kaupan yritys, eikä sillä siis ole olemassa fyysisiä 

toimitiloja saati sitten liikehuoneistojen ketjuja ympäri maata. Myöskään omaa kuljetus

kalustoa ei ole. Näin ollen jakelun järjestäminen puhtaasti omin voimin olisi ylivoimaista. 

Pääasiallinen jakelustrategia onkin suora postitus. Amazon on solminut DHL:n, U.S. Postal 

Servicen ja FederalExpressin kanssa kuljetussopimukset asiakastoimitustensa osalta. Kulje
tusmaksut on porrastettu maantieteellisten alueiden mukaan toimitusajoittain. Lisäksi eri 

tuotekategorioille on omat toimitusmaksunsa. Tällä pyritään huomioimaan tuotteiden erilaiset 

vaatimukset jakelulta.

Amazonin toimintaa ja taloudellista tulosta seuraamalla on helppo havaita, että varastot- 

tomuus ei ole itsestään selvästi hyvä asia. Varastottomuus saattaa yrityksen voimakkaasti 
riippuvaiseksi muista yrityksistä, sekä vaikeuttaa nopeaa toimittamista. Tällöin palvelutaso 

helposti putoaa ja asiakkaat siirtyvät muualle. Amazonin on onnistunut nostaa toimintansa 

volyymia huomattavasti, mutta siitä huolimatta se tuottaa edelleen tappiota. Eräiden laskel

mien mukaan tappiota syntyy noin $ 7 per tilaus muiden kuin kirjojen osalta (Barsh ym. 

2000). Herää kysymys, onko toiminta sittenkään järkevää. Sitä tarkastellaan seuraavassa 

mallin avulla.

5.3.2 Kirjojen mahdolliset jakelurakenteet

Kirjan ominaisuudet mahdollistavat runsaasti toimintatapavaihtoehtoja. Seuraavassa tarkas

tellaan kirjojen vähittäismyyntiä harjoittavia yrityksiä, jotka ovat siis liikeidealtaan Amazonin 

kaltaisia. Suomalaisista yrityksistä voi esimerkkinä mainita esim. Suomalaisen Kirjakaupan.

Ensinnäkin kirja on helposti varastoitava tuote ominaisuuksiensa puolesta. Toisaalta on syytä 

huomata, että tietyt kirjat ovat muoti-ilmiöitä, joten niiden kysyntä on voimakasta hetken 

aikaa, ja sen jälkeen laskee lähes olemattomaksi. Missään tapauksessa kirjoja ei yleensä olla 

valmiita odottamaan kovin kauaa. Jo viikko alkaa tuntua pitkältä ajalta. Näin ollen, jotta 

asiakkaiden toiveet voitaisiin tyydyttää tässä suhteessa, tulee joko käyttää nopeita kuljetus
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muotoja tai hajauttaa varastoja asiakasta lähemmäs. Hajautettuna ei toki voida pitää suurta 

valikoimaa.

Tässä tutkielmassa kirjaa on käsitelty pienikokoisena tuotteena, joita ostetaan silloin tällöin. 

Toivottu toimitusaika on yleensä päiviä, eli keskimääräinen. Yhdestä kirjasta ei ole olemassa 

useita variaatioita, eikä se sovellu myöhäistämiseen. Kirjojen yhteydessä on puhuttu paljon 

ns. print-on-demand kirjoista, jolloin myöhäistäminen on viety äärimmilleen, ja kirja tehdään 

vasta asiakkaan toivomuksesta. Tämä ei kuitenkaan ole vielä kovinkaan tavallista, eikä sitä 

sen tähden ole huomioitu tässä tutkielmassa. Perinteisen myöhäistämisen estää se, ettei 

kirjassa ole juurikaan jälkeenpäin asennettavia osia, ja toisaalta sen arvo on niin alhainen, ettei 

yksittäistuotantoon kannata ryhtyä. Toisaalta variaatioiden määrää voidaan ajatella myös 

tuotevalikoiman kannalta. Tällöin menestymistä haluavat kirjakaupat pyrkivät tarjoamaan 

mahdollisimman suuren valikoiman kirjoja. Valikoiman kasvattaminen kannustaa keskit

tämään varastoja entistä enemmän.

Loppujakelun osalta kirjat ovat ihanteellisia. Dimensioidensa puolesta kirja soveltuu kaikkiin 

loppujakelumuotoihin. Useimmat kirjat mahtuvat postilaatikoihin ongelmitta. Edullisina tuot

teina niitä ei kuitenkaan kannata kuljettaa kotiin ainakaan ainoina toimitettavina tuotteina. 

Valinta loppukuljetusmuodon välillä tulisikin tehdä kustannuksia minimoiden. Jakeluketju- 
rakenteista pois karsiutuvat ne, joissa toimitusaika venyy pidemmäksi kuin hyväksytty. Näin 

ollen vaihtoehdot D (toimitus keskusvarastosta suoraan) ja H (toimitus suoraan valmistajalta) 

jäävät pois. Mahdolliset jakeluvaihtoehdot on kuvattu seuraavassa kuvassa (Kuva 5-5).
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Kuva 5-5: Mahdolliset jakeluvaihtoehdot kirjoille

Kuten kuvasta 5-5 nähdään jää mahdollisia jakeluketjuja kuusi. Samalla loppujakelu- 

vaihtoehdoista kaikki neljä ovat mahdollisia. Näin ollen mahdollisia jakeluvaihtoehtoja 

syntyy yhteensä 24.

5.3.3 Tulokset

Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoille kirjojen osalta on lueteltu taulukossa 5-5. Taulukko on 

rakenteeltaan vastaava kuin edellä huonekalujen ja tietokoneiden osalta. Taulukkoon on 

laskettu myös niiden vaihtoehtojen kustannukset, jotka eivät ole mahdollisia toivotun toimi

tusajan takia.
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Taulukko 5-5: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (kirjat)

Tuote: Kirja
Kysyntä: 10 000 kpl / vuosi, vaihtelu 500, tehdashinta 100, palvelutaso 95 %
Ominaisuudet: Pieni, toimitusaika keskimääräinen, ostotiheys silloin tällöin.

Variaatioita vähän, ei myöhäistämistä.
Kustannukset per kpl

Jakeluketju Perinteinen Perinteinen+ E-kauppa* E-kauppa** Kommentti
A1 101,33 151,33 162,83 167,83
A2 101,33 151,33 144,83 157,33
A3 101,33 151,33 145,83 170,83
A4 101,33 151,33 132,83 182,83
B1 74,52 124,52 136,02 141,02
B2 74,52 124,52 118,02 130,52
B3 74,52 124,52 119,02 144,02
B4 74,52 124,52 106,02 156,02
C1 77,81 127,81 139,31 144,31
C2 77,81 127,81 121,31 133,81
C3 77,81 127,81 122,31 147,31
C4 77,81 127,81 109,31 159,31
D1 51,00 101,00 112,50 117,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
D2 51,00 101,00 94,50 107,00 Ei mahdollinen (toimitusaika)
D3 51,00 101,00 95,50 120,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
D4 51,00 101,00 82,50 132,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
E1 69,33 119,33 130,83 135,83
E2 69,33 119,33 112,83 125,33
E3 69,33 119,33 113,83 138,83
E4 69,33 119,33 100,83 150,83
F1 43,02 93,02 104,52 109,52
F2 43,02 93,02 86,52 M 99,02
F3 43,02 93,02 87,52 112,52
F4 43,02 93,02 74,52 124,52
G1 46,31 96,31 107,81 112,81
G2 46,31 96,31 89,81 102,31
G3 46,31 96,31 90,81 115,81
G4 46,31 96,31 77,81 127,81
H1 20,00 70,00 81,50 86,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
H2 20,00 70,00 63,50 76,00 Ei mahdollinen (toimitusaika)
H3 20,00 70,00 64,50 89,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
H4 20,00 70,00 51,50 101,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)

Perinteinen = runkokuljetus + varastointi + katekustannukset 
Perinteinen+ = perinteisen kaupan ketju (A)+ asiakkaan kustannus 
E-kauppa* = ilman asiakkaan kustannusta 
E-kauppa** = asiakkaan kustannus mukana

Kuten taulukosta 5-5 havaitaan, voidaan elektronisen kaupan avulla saada säästöä myös 

halvempien tuotteiden kuten kirjojen osalta. Saavutettava säästö on kuitenkin pienempi. 

Verrattaessa elektronista ja perinteistä kauppaa kaikki kustannukset huomioiden, havaitaan 

että saavutettava säästö on suurimmillaan 35 %:n luokkaa, jolloin jakelun kustannukset ovat 

99 % tehdashinnasta. Mikäli asiakkaan kustannuksia ei oteta huomioon, nousee säästö noin 50 

%:iin. Mikäli yritys ei valitse optimaalisinta jakeluketjua, pienenee säästö. Loppujakelun kus
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tannukset nousevat edullisten tuotteiden kuten kirjojen osalta jopa niin merkittäviksi, että 

jakelusta voi tulla jopa kalliimpaa kuin perinteisessä kaupassa, mikäli ketjun rakennetta ei 

pohdita riittävästi.

Kirjojen tapauksessa kannattavimmaksi ketjuksi nousee F, jossa toimitus kulkee ainoastaan 

maavaraston kautta. Loppujakeluvaihtoehtoa valittaessa tulos riippuu siitä, otetaanko asiak

kaan kustannukset huomioon vai ei. Mikäli jakeluketjua tarkasteltaisiin vain yrityksen näkö

kulmasta, olisi kannattavinta vaatia asiakasta noutamaan tuote liikkeestä. Koska tässä tutki

elmassa tarkastellaan nimenomaan koko ketjun kustannuksia, tulee asiakkaan kustannukset 

ottaa myös huomioon. Näin ollen koko ketjun kannalta halvimpiin kustannuksiin päästään 
käyttämällä postilaatikkojakelua. Toimitusajan merkityksen havaitaan pienenevän aiempiin 

tuotteisiin verrattuna, sillä nopeamman toimituksen vaatiminen nostaisi kustannuksia vain 

noin 3 % ja pidemmän toimitusajan mahdollistaminen laskisi kustannuksia 23 %.

Kustannusten jakautumisessa voidaan selvästi nähdä ero huonekaluihin ja tietokoneisiin 

verrattuna (Kuva 5-6). Koska tuotteen hinta on alhaisempi, nousee loppujakelukustannusten 

osuus huomattavaksi. Suurimmillaan loppujakelun kustannukset muodostavat 70 % jakelun 

kustannuksista (vaihtoehto Hl, suora toimitus valmistajalta kotiin). Kannattavimman loppu- 

jakelumetodin valinnan merkityksen huomaa, kun vertaa tätä prosenttiosuutta muihin saman 

ketjurakenteen kustannuksiin: postilaatikko jakelussa loppujakelun osuus on 57 %, nouto- 

pisteessä 50 % ja asiakkaan noutaessa vain 31 % kustannuksista. Suositellussa, kokonais

kustannuksiltaan edullisimmassa jakeluvaihtoehdossa (F2, toimitus maavarastosta postilaa

tikkoon) loppujakelun kustannusten osuus oli 44 %.
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Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa 
Tuote: Kirja
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Kuva 5-6: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (kirjat)

Myös asiakkaan kustannusten osuus kasvaa suureksi, ja vaikuttaa eri loppujakeluvaihto- 

ehtovalintojen kautta jopa merkittävästi lopputulokseen. Edullisimmassa mahdollisessa jake- 

luvaihtoehdossa (F2) on asiakkaan kustannusten osuus noin 13 %. Kaikkien jakeluvaihto- 

ehtojen joukossa asiakkaan kustannusten osuus on suurimmillaan jopa 49 % (H4, asiakas 

noutaa valmistajalta). Kustannusrakenne eroaa siis merkittävästi perinteisestä kirjakaupasta.

5.4 Vaatteet

Viimeisenä esimerkkituotteena toimivat vaatteet. Ne eroavat aiemmista esimerkkituotteista 

ennen kaikkea siinä, että asiakkaat haluavat tavallisesti tutustua niihin ennen ostamista. Koska 

vaatekauppaa käydään kuitenkin myös postimyynnin välityksellä, voidaan vaatteiden uskoa 

soveltuvan myös elektroniseen kaupankäyntiin. Tämän luvun rakenne noudattaa edellisten 

lukujen rakennetta: ensin mietitään vaatteiden erityispiirteitä jakelun kannalta. Sen jälkeen 

johdetaan ominaisuuksien ja teorian perusteella mahdolliset jakeluketjut. Lopuksi esitellään 

mallin avulla saadut tulokset.

5.4.1 Vaatteiden erityispiirteet jakelun kannalta

Vaatteet ovat käyttökulutustavaroita, joita ostetaan usein. Tällöin niitä ei olla valmiita odotta

maan, vaan niille vaaditaan lyhyttä toimitusaikaa. Osasyynä tähän on se, että usein vaatteita
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hankitaan tiettyä käyttötarkoitusta varten, ja niiden hankinta suoritetaan tämän tarpeen 

ilmaannuttua. Hinnaltaan ja kooltaan vaatteet ovat pieniä tai keskikokoisia. Vaatteista on 

olemassa lukuisia erilaisia versioita niin mallin, koon kuin värinkin puolesta. Variaatioiden 

lukuisuus kannustaisi myöhäistämiseen, mutta valitettavasti se on vaikeaa. Tavallisimmin 

vaatteet tehdään valmiiksi tehtaissa. Kuitenkin eräät yritykset, kuten Benetton, ovat omak

suneet myöhäistämisperiaatteen myös vaatekauppaan. Benetton on kokeillut neuleiden väsää

mistä kysynnän kehittymisen mukaan. Näin on voitu välttää suosituimpien värien loppuminen 

ja muiden kasaantuminen hyllyihin (Feitzinger & Lee 1997). Elektronisen vaatekaupan asiak

kaat ovat todennäköisesti myös katalogiostajia, jolloin he ovat jo tottuneet ostamaan vaatteita 

ilman, että voivat tunnustella kangasta, nähdä vaatteita tai kokeilla niitä päälle (Shopping for 

Apparel... 2000).

Perinteiset vaatekaupan jakeluketjut kulkevat kankaan valmistajalta vaatteiden tekijälle, josta 

vaatteet kulkevat varastojen kautta vähittäismyyjille. Vähittäismyyjä on ensimmäinen, joka 
pääsee kosketuksiin asiakkaan toiveiden kanssa. Usein vaatteiden valmistajat pyrkivät vaikut

tamaan asiakkaiden toiveisiin erilaisten muotinäytösten avulla. Käytännössä tuotteet kuitenkin 

työnnetään kanavan läpi asiakkaalle. Päätökset tuotteiden valmistamisesta tehdään yleensä 
erittäin paljon ennen niiden myyntiä. Tällöin syntyy usein ennustevirheitä, jotka realisoituvat 

myöhemmin asiakkaille alennusmyynteinä.

Vaikka vaatekauppa on perinteisesti ollut hidas omaksumaan uusia liiketoiminnan muotoja, 

on se kolmanneksi suurin vähittäismyynnin kategoria internetissä, ja Forrester Research arvioi 

elektronisen vaatteiden kaupankäynnin nousevan $ 20.2 miljardin arvoiseksi vuonna 2003. 

Tämä luku vastaa kuitenkin vain 7 % kaikesta vaatekaupasta. Omaksumisen hitauden katso
taan johtuvan vaatteiden luonteesta ostokohteena: asiakkaat haluavat nähdä, koskea ja kokeil

la tuotteita ennen hankintapäätöstä. Erilaiset teknologiset apulaitteet, kuten kolmiulotteinen 

selailu ja virtuaaliset sovitushuoneet, helpottavat tätä kuitenkin huomattavasti (Tuunainen & 

Tinnilä 2000).

Tuunaisen ja Tinnilän (2000) tutkimusten perusteella vaatekauppa hakee internetistä saman

laisia etuja kuin muutkin tuoteryhmät. Tavoitteena on säästöt mainostamisessa, brandin raken

taminen tai vahvistaminen sekä myynnin lisääminen. Samoin internetin avustuksella voidaan 

kerätä entistä parempaa tietoa asiakkaista ja heidän toiveistaan. Internetin suoma mahdol

lisuus globaaliin kauppaan on kuitenkin lähinnä ongelmallinen, sillä muoti ja trendit eroavat 

maantieteellisesti. Samoin kokonumerointi on usein erilaistapa vaatisi standardointia.
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Vaatteiden elektroniseen kauppaan on syntynyt monenlaisia toimintatapoja (Tuunainen & 

Tinnilä 2000). Perinteisen kaupan yritykset ovat perustaneet intemetsivustoja, jotka toimivat 

perinteisen kanavan rinnalla. Esimerkkinä voidaan mainita esim. JC Penney. Toisaalta on 

syntynyt myös yrityksiä, jotka toimivat pelkästään elektronisessa maailmassa. Näistä voidaan 

mainita esim. FeelPretty.com.

5.4.2 Vaatteiden mahdolliset jakelurakenteet

Tässä tutkielmassa vaate on ajateltu tuotteena pieneksi tai keskikokoiseksi. Vaatteita ostetaan 

usein, ja niiden toimitusta ei olla valmiita odottamaan kauaa. Variaatioita tuotteista on paljon, 

mutta niiden myöhäistäminen ei ole kuin kohtuullisesti mahdollista. Näistä piirteistä johtuen 

vaatteille ovat sopivia jakeluketjut A, C, E ja G. Näissä ketjuissa toimitus tapahtuu 

aluekeskuksista, ja nopea jakelu on mahdollinen. Loppujakeluvaihtoehdoista vaatteille sovel

tuvat muut paitsi postilaatikkojakelu. Sekin käy pienille lähetyksille. Alla olevassa kuvassa 

(Kuva 5-7) on havainnollistettu mahdolliset vaihtoehdot.

T
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Kuva 5-7: Mahdolliset jakeluvalhtoehdot vaatteille

Kuten kuvasta 5-7 nähdään, jää vaatteille neljä erilaista jakeluketjuvaihtoehtoa. Loppujakelu

vaihtoehdoista käyvät postilaatikkoa lukuunottamatta kaikki. Näin ollen mahdollisiksi jakelu- 

rakenteiksi jää 12 vaihtoehtoa.
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5.4.3 Tulokset

Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoille vaatteiden osalta on lueteltu taulukossa 5-6. Taulukko 

on rakenteeltaan vastaava kuin edellä huonekalujen, tietokoneiden ja kirjojen osalta. 

Taulukkoon on laskettu myös niiden vaihtoehtojen kustannukset, jotka eivät ole mahdollisia 

toivotun toimitusajan tai tuotteen koon takia.

Taulukko 5-6: Kustannukset eri jakeluvaihtoehdoilla (vaatteet)

Tuote: Vaate
Kysyntä: 10 000 kpl / vuosi, vaihtelu 500, tehdashinta 200, palvelutaso 95 %
Ominaisuudet Keskikokoinen, toimitusaika lyhyt, ostotiheys usein.

Variaatioita paljon, myöhäistämistä vähän.
Kustannukset per kpl

Jakeluketju Perinteinen Perinteinen* E-kauppa* E-kauppa** Kommentti
A1 275,35 325,35 336,85 341,85
A2 275,35 325,35 318,85 331,35 Ei mahdollinen (koko)
A3 275,35 325,35 319,85 344,85
A4 275,35 325,35 306,85 356,85
B1 185,13 235,13 246,63 251,63 Ei mahdollinen (toimitusaika)
B2 185,13 235,13 228,63 241,13 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
B3 185,13 235,13 229,63 254,63 Ei mahdollinen (toimitusaika)
B4 185,13 235,13 216,63 266,63 Ei mahdollinen (toimitusaika)
C1 207,17 257,17 268,67 273,67
C2 207,17 257,17 250,67 263,17 Ei mahdollinen (koko)
C3 207,17 257,17 251,67 276,67
C4 207,17 257,17 238,67 288,67
D1 116,94 166,94 178,44 183,44 Ei mahdollinen (toimitusaika)
D2 116,94 166,94 160,44 172,94 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
D3 116,94 166,94 161,44 186,44 Ei mahdollinen (toimitusaika)
D4 116,94 166,94 148,44 198,44 Ei mahdollinen (toimitusaika)
E1 196,40 246,40 257,90 262,90
E2 196,40 246,40 239,90 252,40 Ei mahdollinen (koko)
E3 196,40 246,40 240,90 265,90
E4 196,40 246,40 227,90 277,90
F1 107,18 157,18 168,68 173,68 Ei mahdollinen (toimitusaika)
F2 107,18 157,18 150,68 163,18 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
F3 107,18 157,18 151,68 176,68 Ei mahdollinen (toimitusaika)
F4 107,18 157,18 138,68 188,68 Ei mahdollinen (toimitusaika)
G1 129,22 179,22 190,72 195,72
G2 129,22 179,22 172,72 185,22 Ei mahdollinen (koko)
G3 129,22 179,22 173,72 198,72
G4 129,22 179,22 160,72 210,72
H1 40,00 90,00 101,50 106,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
H2 40,00 90,00 83,50 96,00 Ei mahdollinen (toimitusaika+koko)
H3 40,00 90,00 84,50 109,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)
H4 40,00 90,00 71,50 121,50 Ei mahdollinen (toimitusaika)

Perinteinen = runkokuljetus + varastointi + katekustannukset 
Perinteinen* = perinteisen kaupan ketju (A)+ asiakkaan kustannus 
E-kauppa* = ilman asiakkaan kustannusta 
E-kauppa** = asiakkaan kustannus mukana

Edellä olevasta taulukosta voidaan havaita myös vaatteiden kohdalla saatavan säästöä, kun 

hyödynnetään elektronisen kaupankäynnin antamia mahdollisuuksia jakelun uudelleenjärjes

tämiseen. Suurimmillaan säästö nousee 40 %:iin. Tällöin jakelukustannukset ovat 98 %
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tehdashinnasta. Koska vaatteetkin ovat suhteellisen edullisia, vaikuttavat loppujakelu- 

kustannukset jakelun kustannuksiin merkittävästi. Näin ollen siirryttäessä elektroniseen 

kaupankäyntiin tulee harkita myös jakelurakenteen uudistamista. Muutoin kustannukset 

voivat nousta jopa korkeammiksi kuin perinteisessä kaupassa. Kuitenkin jo pienillä jakelu

ketjun rakenteen muutoksilla voidaan saada säästöä. Edullisimmaksi vaihtoehdoksi nousee 

koko ketjun näkökulmasta jakeluketju Gl, jossa valmistajalta tuotteet siirretään suoraan 

aluevarastoon ja kuljetetaan sitten asiakkaan kotiin. Jos asiakkaan kustannuksia ei oteta 

huomioon, muuttuu kannattavimmaksi loppujakelumuodoksi nouto liikkeestä. Toimitusajan 

vaikutus kustannuksiin on suuruudeltaan keskimääräinen. Mikäli toimitusaikaa voidaan pi

dentää kohtuulliseksi, laskevat kustannukset 11 %. Pitkän toimitusajan ollessa mahdollinen 

laskevat kustannukset yli 45 %.

Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (kuva 5-8) noudattelee lähinnä kirjojen 

vastaavaa profiilia. Loppujakelun kustannusten osuus on kuitenkin pienempi (edullisimmassa 

ketjussa 31 %), ja varaston osuus merkittävästi suurempi. Tämä johtuu sekä tuotteen 

suuremmasta arvosta että variaatioiden runsaudesta. Myöhäistämisen avulla voitaisiin saada 

merkittäviä säästöjä, joten mahdollisuuksien ilmaantuessa sitä tulee käyttää.

Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa 
Tuote: Vaate
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Kuva 5-8: Kustannusten jakautuminen eri jakeluvaihtoehdoissa (vaatteet)
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Asiakkaan kustannusten merkitys vaihtelee jonkin verran. Edullisimmassa jakeluketjussa 

asiakkaan kustannusten osuus olivat alle 3 % kustannuksista. Suurimmillaan asiakkaan 

kustannukset muodostivat 41 % jakelun kustannuksista. Tämä vaihtoehto (H4) ei kuitenkaan 

ollut mahdollinen toimitusaikavaateen takia.

5.5 Johtopäätökset esimerkkituotteiden tuloksista

Mallin avulla saaduista tuloksista on koottu seuraava taulukko (Taulukko 5-7). Siinä on 

lueteltu esimerkkituotteittain edullisimmat jakeluketjut ja niistä aiheutuneet jakelukustannuk

set prosentteina tuotteen tehdashinnasta koko ketjun näkökulmasta sekä kustannusten jakau

tuminen eri kustannustekijöihin. Jakeluketjujen valinnassa on huomioitu tuotteen ja kysynnän 

ominaispiirteiden vaikutukset. On huomattavaa, että kilpailutilanne tai yrityksen strategia voi 

pakottaa yrityksen valitsemaan myös jonkun kustannuksiltaan suuremman ketjun.

Taulukko 5-7: Edullisimmat jakeluketjut ja kustannukset esimerkkituotteille

Edullisin Kustannus Kustannusten Jakautuminen
Tuote jakeluketju (% tehdashinnasta) Varasto Runkokulj. Loppujakelu Asiakas Kate

Huonekalu H1 21 % 0,00% 96,78 % 2,98% 0,24% 0,00 %
Tietokone F1 45% 15,20% 49,32 % 172% 0,14% 33,62 %
К1Иа 1 F2 99% 6,08% 22,22 % 43,93% 12,62 % 15.15%
Vaate G1 98% 28,21 % 22,48% 31,42% 2,55% 15,33%

Kustannukset vaihtelevat voimakkaasti tuotetyypeittäin. Huomion arvoista on se, että edul

listen ja arvokkaiden tuotteiden välinen kahtiajako on sangen selvä. Arvokkailla tuotteilla 
jakelun kustannusten osuus jää pieneksi, kun taas halvemmilla tuotteilla jakelun kustannukset 

nousevat lähes tehdashinnan suuruisiksi. Absoluuttinen jakelukustannus kasvaa tietenkin tuot

teen arvon mukana. Edullisin jakeluketju puolestaan oli jokaiselle tuotteelle eri tuotteiden 

ominaisuuksien erojen vaikutuksesta. Yhteistä kaikille jakeluketjuille on väliportaiden määrän 

radikaali vähentyminen perinteiseen kaupankäyntiin verrattuna.

Kuten taulukosta 5-7 voidaan havaita, vaihtelee jakelukustannusten koostumus tarkasteltavien 

tuotteiden välillä suuresti. Varastointikustannukset ovat suurimmat niiden tuotteiden osalla, 

joista on runsaasti variaatioita (vaate ja tietokone). Myöhäistäminen pienentää varastokustan- 

nuksia, sillä tietokoneen osalta varastokustannusten osuus on paljon pienempi kuin vaatteilla. 

Loppujakelun kustannusten osuus puolestaan on suurin edullisimmilla tuotteilla.

Kaikkien tuotteiden osalta elektronisen kaupan avulla voitiin saavuttaa säästöjä jakelun 

kustannuksissa. Säästömahdollisuus vaihtelee vaatteiden 35 %:sta huonekalujen 80 %:iin 

verrattaessa edullisinta elektronisen kaupan jakeluketjua perinteisen kaupan jakeluun. Perin

teisen kaupan jakeluketjuksi oletettiin kaikissa tapauksissa kaikkien väliportaiden kautta
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kulkeva jakelu ja asiakkaan kustannukseksi määriteltiin liikkeessä käynnin kustannukset. 

Saatava säästö on niin suuri, että se kattaa myös portaalta toiselle siirtyvien jakeluketjun 

tehtävien hoitamisen aiheuttamat kustannukset. Elektroninen kaupankäynti mahdollistaa kui

tenkin useita erilaisia jakeluketjuja. Arvokkaimpien tuotteiden osalta (tässä tutkielmassa 

huonekalu ja tietokone) kaikki ketjut olivat edullisempia kuin perinteinen kauppa. Halvem

pien tuotteiden osalta loppujakelun kustannukset nostivat joissakin tapauksissa elektronisen 

kaupan kalliimmaksi vaihtoehdoksi kuin perinteisen. Voidaan siis todeta, että siirryttäessä 

elektroniseen kaupankäyntiin tulee tarkasti laskea, riittävätkö saatavat säästöt korvaamaan 

loppujakelun kustannukset. Erityisesti edullisempien tuotteiden osalta tulee tarkastella erilai

sia rakenneratkaisuja.

Yleisesti voidaan sanoa, että väliportaiden ohittaminen laskee kustannuksia. Tällöin on 

kuitenkin oletettava, että väliportailla ei suuria kustannusetuja omien tehtäviensä suoritta

misessa erikoistumisen ansiosta. Huonekaluja lukuun ottamatta suositukseksi tuli yhden väli
portaan käyttö. Huonekaluille suositukseksi tuli suora toimitus valmistajalta. Tuotteen omi

naisuuksista toimitusaika vaikutti käytettävän väliportaan valintaan. Mitä lyhyempi toimitus

aika oli tarpeen, sitä alemmalla portaalla varastointi suoritettiin. Tätä suhdetta toimitusajan ja 

toimittavan väliportaan välillä havainnollistetaan seuraavassa (Kuva 5-9).

Valmistaja

Väliportaan
sijainti
jakeluketjussa

Aluevarasto

Pitkä
Toimitusaika

Lyhyt

Kuva 5-9: Toimitusajan ja toimitusportaan välinen riippuvuus
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Toimitusaika vaikuttaa voimakkaasti myös kustannuksiin. Esimerkiksi tietokoneiden kohdalla 

toimitusajan lyhentäminen nostaisi kustannuksia noin 9 % ja pidentäminen laskisi kustan

nuksia noin 53 % verrattuna nykyiseen suositukseen. Kirjoilla vaikutukset olisivat noin 3 %:n 

nousu toimitusajan lyhentyessä ja 23 %n lasku sen pidentyessä. Kustannusvaikutukset kasva

vat tuotteiden arvon mukaan. Tämä johtuu varastoihin sitoutuvan pääoman pienenemisestä ja 

toimitusajan ja varastojen lukumäärän välisestä käänteisestä suhteesta.

Ostotiheys (kuinka usein asiakas hankkii vastaavia tuotteita) vaikuttaa jakelun kustannuksiin 

samansuuntaisesti kuin toimitusaika. Mitä useammin asiakas hankkii tiettyjä tuotteita, sitä 

nopeamman toimituksen hän haluaa. Vastaavasti harvemmin hankittavia tuotteita ollaan val

miita odottamaan pidempään. Harvemmin hankittavien tuotteiden tapauksessa varastot kan

nattaa sijoittaa lähelle valmistajaa, kun taas usein hankittavat tuotteet kannattaa varastoida 

lähelle asiakasta. Hajauttaminen lisää kustannuksia.

Tuotteen koko ja arvo vaikuttavat loppujakelussa. Kustannusten erot eri loppujakelu- 

vaihtoehtojen välillä jäivät arvokkaimpien tuotteiden osalta hyvin pieniksi (noin prosentin 
luokkaa), ja on suositeltavaa valita loppujakelumuoto siten, että asiakastyytyväisyys taataan. 

Edullisempien tuotteiden osalta koko jakelun kustannukset vaihtelivat loppujakeluvaihto- 

ehtojen mukaan jopa 20 %. Tällöin on tärkeää valita koko ketjun kannalta edullisin loppujake- 

luvaihtoehto eli tässä tapauksessa postilaatikkojakelu, jos se vain tuotteen ominaisuudet 

huomioiden on mahdollinen. Muutoin loppujakelun järjestäminen syö katetta ja vaarantaa 

kannattavuuden. Vapautta loppujakelumuodon valinnassa on siis enemmän arvokkaiden tuot
teiden osalta. Koko puolestaan asettaa luonnolliset rajoitukset loppujakelulle: tiettyä kokoa 

suuremmat tuotteet eivät mahdu postilaatikoihin tai niitä ei ole järkevä jakaa noutopisteiden 

kautta.

Variaatioiden määrä vaikuttaa jakelun kustannuksiin. Mitä enemmän variaatioita tuotteesta 

on, sitä suuremmiksi kasvavat kustannukset varasiointikustannusten nousun vuoksi. Varas- 

tointikustannukset voivat variaatioiden myötä nousta jopa kaksinkertaisiksi. Tällöin keskit

täminen mahdollistaa säästämisen. Tämä on havaittavissa verrattaessa kirjojen ja vaatteiden 

kustannuksia. Jos unohdamme oletuksen toimitusajoista ja vertaamme molempien tuotteiden 

osalta jakeluketjujen F (toimitus maavaraston kautta) ja G (toimitus aluevarastojen kautta) 

kustannuksia, voidaan havaita, että tuotteella, jolla on paljon variaatioita, laskevat kustan

nukset varastojen keskittämisen (kuudesta aluevarastosta kahteen maavarastoon) myötä lähes 

10 prosenttiyksikköä enemmän kuin tuotteella, josta on vain yksi variaatio. Variaatioiden
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määrän lisääminen johtaa siis keskitetympiin jakeluratkaisuihin olettaen, että tuotteen ja 

kysynnän muut ominaisuudet sen mahdollistavat.

Myös myöhäistäminen laskee kustannuksia. Mitä enemmän myöhäistämistä on mahdollista 

toteuttaa, sitä suuremmat säästöt voidaan saavuttaa. Tämä voidaan todeta vertaamalla tieto

koneen (mahdollisuus myöhäistää paljon) ja vaatteen (mahdollisuus myöhäistää vähän) 

kustannuksia. Molemmilla tuotteilla on paljon variaatioita. Tarkasteltaessa vastaavia perin

teisen kaupan jakelutapoja (täten poistetaan loppujakelukustannuksista ja tuotteen arvosta 

johtuva ero) voidaan havaita, että vaatteilla tehdashintaan suhteutetut kustannukset ovat lähes 

kaksinkertaiset tietokoneiden vastaaviin jakelukustannuksiin verrattuna. Edullisimpaan jake

luketjuun myöhäistämisellä ei sinänsä ole vaikutusta.

Yritysten tavoitteena on yleensä voittojen maksimointi. Tämä voidaan toteuttaa joko kasvat

tamalla tuloja tai pienentämällä menoja. Tämän tutkielman tulosten pohjalta voidaan esittää 

liikkeenjohdolle suosituksia, joiden avulla elektronisen kaupankäynnin jakelun kustannuksia 

voidaan minimoida. Suositukset ovat seuraavat:

- väliportaiden määrää tulee pienentää 

toimitusaikaa kannattaa pidentää mikäli mahdollista

- mitä pidempi toimitusaika tuotteella on, sitä keskitetymmin ja lähempänä valmistusta 
se tulee varastoida

usein hankittavat tuotteet varastoidaan lähelle asiakasta

halpojen tuotteiden kohdalla loppujakelumuodoista valitaan edullisin. Kalliimpien 
tuotteiden kohdalla maksimoidaan asiakastyytyväisyys.

- variaatioiden määrän lisääntyessä varastot keskitetään 

myöhäistäminen kannattaa aina.

Suositukset voidaan havainnollistaa myös oheisen kuvan avulla (Kuva 5-10). Mallin perus

teella suurimmat hyödyt elektronisesta kaupasta on saadaan niiden tuotteiden osalta, jotka 

ovat kuvan oikeassa yläkulmassa. Jakeluketjun rakenteen muutosten avulla saavutettavat 

säästöt kasvavat nuolen suunnassa.
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Tuotteen koko / arvo
suun

tietokone
vaate

Variaatiot

luonekal

vähän
lyhyt pitkä

Toimitusaika

Kuva 5-10: Elektroninen kaupankäynti pienentää jakelukustannuksia erityisesti arvokkailla 
tuotteilla, joista on paljon variaatioita ja joiden toimitusaika voi olla pitkä.

Vaikka suurimmat hyödyt saavutetaankin tuotteilla, joiden koko tai arvo ovat suuria, joista on 

paljon variaatioita ja joiden kohdalla on mahdollista käyttää pitkää toimitusaikaa, ei se kuiten

kaan tarkoita sitä, että jakelun kustannukset olisivat näiden tuotteiden kohdalla alhaisimmat. 

Sen sijaan jakelun kustannukset ovat suhteessa tuotteen arvoon alhaisimmat niillä tuotteilla, 

jotka ovat kuvan oikeassa alakulmassa. Tämän takana on variaatioiden vaikutus. Vastaavasti 

jakelu on kalleinta vasemmassa yläkulmassa olevien tuotteiden kohdalla. Variaatioiden suuri 

määrä ja hajautettujen varastojen tarve vaikuttavat suurelta osin tähän. Elektronisen kaupan 

osalta merkittävämpää on kuitenkin tuotteen pieni arvo. Tällöin loppujakelukustannukset 

vaikuttavat suhteessa enemmän.

5.6 Tutkielman tulosten arviointi

Yleisesti tutkielman tuloksia voisi arvioida melko luotettaviksi. Laskennat ja analyysi on 

suoritettu riittävän karkealla tasolla, jolloin tulokset voidaan yleistää myös muihin tuotteisiin 

ja jopa päivittäistavarakaupan puolelle. Myös malli itsessään soveltuu useimpien tuotteiden 

analyysiin. Poikkeuksena voidaan pitää tuotteita, joissa koko ja arvo eivät korreloi posi

tiivisesti (esim. timanttisormus). Tulosten luotettavuutta selkeästi tässä käytetyistä tuotteista 

poikkeavien tuotteiden kohdalla voidaan parantaa muuttamalla mallin parametrien arvoja.
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Mallia käytettäessä havaittiin tuotteiden ominaisuuksien vaikuttavan voimakkaasti jakelun 

kustannuksien muodostumiseen ja mahdollisten jakeluvaihtoehtojen kenttään. Kun tuotteen 

ominaisuuksia pidettiin rajoittavina tekijöinä, karsiutui usein merkittävä osa jakeluvaihto- 

ehdoista pois. Useimmiten karsiutuneiden mukana oli edullisin vaihtoehto. Tämä vastasi 

täysin odotuksia.

Tuloksena saatujen kustannusten vertaaminen aiempiin tutkimuksiin on vaikeaa, sillä täysin 

vastaavalla tavalla suoritettuja kustannuslaskelmia ei löytynyt. Harvoin oli otettu huomioon 

asiakkaan kustannuksia. Vielä harvemmin laskennoissa kulkivat mukana katekustannukset. 

Kuitenkin esim. Benjaminin ja Wigandin (1995) suorittamat laskelmat kustannusten piene

nemisestä väliportaita ohittamalla antavat hyvin samansuuntaisia tuloksia. Katekustannukset 

olivat useimmiten merkittävin kustannustekijä ja se kannustaa väliportaiden ohittamiseen. 

Huomattavaa on kuitenkin se, että yhtälailla katekustannusten tapaan vaikuttivat varastointi- 

kustannukset. Ne olivat etenkin arvokkaampien tuotteiden kohdalla merkittävä jakeluketjun 

valintaa ohjaava tekijä. Loppujakelun ja asiakkaan kustannusten merkitys nousi esille vasta 

edullisimpien tuotteiden kohdalla. Sitä aiemmin edellä mainitut kustannukset olivat margi

naalisia, eivätkä juurikaan vaikuttaneet jakeluketjun valintapäätöksiin.

Perinteisen kaupan logistisista kustannuksista ovat puhuneet esimerkiksi Westland ja Clark 

(2000, 529-530). Heidän mukaansa toimialasta riippuen logistiset kustannukset voivat olla 10- 
35 % liikevaihdosta. Epäselvää on, mitä edellä mainitut logistiset kustannukset sisältävät. He 

viittaavat myös Gilmourin tekemään tutkimukseen logististen kustannusten jakautumisesta 

australialaisten yritysten joukossa vuonna 1985. Tämän tutkimuksen mukaan kustannukset 

jakautuvat seuraavasti (Taulukko 5-8):

Taulukko 5-8: Logististen kustannusten jakautuminen (Westland & Clark 2000, 529)

Kustannuslähde__________ Kustannukset (% myynnistä)
Kuljetus 2,7
Vastaanotto ja lähettäminen 1,0
Fyysiset varastot 2,2
Pakkaus 3,2
Varastoitavat tuotteet 7,2
Tilauksen käsittely 2,0
Hallinto 2,8
Yhteensä 21,1

Vastaavasti suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset 1990-luvulla ovat olleet noin 10 - 

11 % liikevaihdosta. Ne ovat jakautuneet niin, että varastointikustannusten osuus on ollut noin
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3 %, pääomakustannusten noin 2 %, kuljetuskustannusten noin 5 % ja hallinnointi- 

kustannusten osuus noin 1 %. Erot ovat kuitenkin olleet huomattavia toimialoittain. Esimer

kiksi päivittäistavarakaupan kustannuksista logistiikan osuus on ollut noin 7,5 %, elin

tarvikealan noin 12 % ja tekstiilikaupan noin 13 % (Karrus 1997, 14-15). Verrattaessa luku

arvoja on huomattava, että logistiikkakustannukset riippuvat suuresti maan erityispiirteistä.

Ongelmana verrattaessa edellä mainittujen tutkimusten tuloksia tämän mallin tuloksiin ovat 

maakohtaiset erot logistiikan kustannuksissa sekä kriittisten menestystekijöiden eroaminen 

perinteisen ja elektronisen kaupan välillä. Speitzerin (2000) mukaan merkittävimmät erot 

syntyvät tilauksen koon vaikutuksesta, hinnoittelusta, operatiivisista kustannuksista osto- 

tiheydestä ja jakelukustannuksista. Tämän vuoksi suora vertailu ei ole suotavaa. Kustannusten 

suuruusjäijestyksen voi kuitenkin havaita. Varastoiden merkitys kustannusten aiheuttajana on 

aiemmissakin tutkimuksissa suuri.

Loppujakelun kustannuksia on käsitelty tuoreemmassa kirjallisuudessa. Esimerkiksi Laseter 

ym. (2000) ovat analysoineet yhden kuutiojalan suuruisen paketin jakelukustannukset 

Washingtonin alueella. Heidän mukaansa 12 % jakelukustannuksesta syntyy kansallisessa 

jakelukeskuksessa, 6 % aiheutuu kuljetuksista, 18 % tilauksia yhdistelevästä jakelukeskuk
sesta ja jopa 64 % paikallisesta jakelusta! Jakelukustannuksen suhteellinen merkitys kuitenkin 

vähenee tuotteen arvon noustessa. Valitettavasti tässäkään tutkimuksessa ei selviä kustannus- 

elementtien tarkka sisältö.

Toinen loppujakelua analysoinut tutkimus on Barshin ym. (2000) tekemä. He laskivat neljän 

eri yrityksen antamien tietojen perusteella elektronisen kaupan osalta saatavan tilauskohtaisen 

tuloksen. Yritykset olivat Drugstore.com, Fogdog Sports, Webvan sekä eToys. Kaikki yrityk
set tekivät tappiota, ja lukuarvojen perusteella oli laskettavissa, että Drugstoren jakelukus

tannukset vaihtelivat 25 % ja 92 % välillä, Fogdog Sportsin ja Webvanin kohdalla jakelu

kustannukset olivat noin 40 % myytävän tuotteen arvosta ja eToysilla noin 60 %. Kustan

nukset olivat siis huomattavat, eivätkä saatavat katteet riittäneet korvaamaan jakelusta synty

neitä kustannuksia. On mielenkiintoista havaita, että kustannusten suuruus prosenttiosuutena 

tuotteen arvosta vastaa suuruusluokaltaan tässä tutkielmassa saatuja kustannuksia.

Mallin herkkyyttä testattiin suositusjakeluketjuissa. Tilauskoon muutos kaksinkertaiseksi 

vaikutti jakelun kustannuksiin enimmillään noin 20 % laskevasti (kirja). Tuotteen arvon 

kasvaessa vaikutus pieneni, ja huonekaluilla tilauskoon kaksinkertaistaminen pienensi kustan

nuksia vain 0,9 %. Kysynnän kaksinkertaistaminen puolestaan laski kappalekohtaisia jakelu
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kustannuksia alle prosentin, joten sillä ei voida sanoa olevan vaikutusta. Kysynnän vaihtelun 

kaksinkertaistaminen vastaavasti lisäsi kustannuksia hieman yli prosentin toimitettua tuotetta 

kohti. Mallin voidaan todeta olevan herkempi kysynnän vaihtelun suhteen kuin kysynnän 

tason suhteen.

Testattaessa mallia havaittiin, että se toimii oikean suuntaisesti, mikäli varastojen lukumäärää 
nostetaan huomattavasti (vastaamaan perinteisen kaupan varastojen lukumääriä). Muutoin 

tuloksista tuli yllätyksiä variaatioiden määrän osalta. Malli ei takaa pienillä varastojen 

määrillä sitä, että variaatioiden määrän ollessa suuri keskitetyimmät ratkaisut tulevat 

kannattavimmiksi, vaan vähenevien katekustannusten myötä voi suositukseksi tulla myös 

hajautetut varastot.
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6 Yhteenveto

Elektroninen kaupankäynti kuluttajamarkkinoilla on vielä kohtuullisen tuore ilmiö. Sen 

tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Voimme rakennella visioita, ja vasta vuosien päästä 

voimme varmuudella sanoa mikä niistä toteutui. Yksi näistä visioista on kaiken kaupan

käynnin siirtyminen tavalla tai toisella elektroniseksi. Tällä olisi suuria vaikutuksia jakeluun. 

Liikekohtaiset varastot poistuisivat, ja varastointikustannukset todennäköisesti laskisivat. 
Vastaavasti kuljetuskustannukset kasvaisivat. Kuljetusten suorittamiseen tarvittaisiin suuri 

kuljetuskaluston ja -miehistön armeija. Toistaiseksi on vaikea nähdä, mistä löytyisi riittävästi 

potentiaalia yksittäisten ihmisten ostoksilla käyttämän ajan korvaamiseksi.

Asiakkaan kannalta olennaisinta on se, että tuote on ajallaan, sovitussa kunnossa ja edullisesti 

siellä mihin se on tilattu. Perinteisen kaupan aikana tämä oli helposti toteutettavissa. Elektro
nisen kaupankäynnin aikana jakelu muuttuu vaikeammaksi. Jakeluketju on saatava toimimaan 

saumattomasti ja asiakkaiden toiveet on kommunikoitava tehokkaasti edelleen. Kuitenkin on 

olemassa riski, että jakelusta tulee kaiken kaikkiaan tehotonta. Syynä voi olla yritysten halu 

toimia liian itsenäisesti. Tällöin kaikkien yritysten toimitukset samalle asiakkaalle kuljettaisiin 

erikseen. On selvää, ettei tämä voi olla tehokkain ratkaisu. Optimaalista olisi jonkun 4PL - 

tahon käyttö koordinoimaan tilauksia ja ohjaamaan jakelua.

Asiakkaiden toiveet vaihtelevat kuitenkin tuotteittain ja tilanteittain. Tämän vuoksi on tärkeää 

selvittää, millaista jakelua asiakas kulloinkin odottaa. Tuotteen ja kysynnän ominaisuudet 

rajoittavat yrityksen mahdollisuuksia jakelun järjestämiseen. Kun mahdolliset vaihtoehdot on 

selvitetty, tulee yrityksen valita niistä kannattavin taloudellisten kriteerien perusteella.

6.1 Tutkielman tulokset

Elektroninen kaupankäynti muokkaa jakelua voimakkaasti. Ensinnäkin se aiheuttaa strate

gisen tason muutoksia, jonka seurauksena katsantokanta siirtyy yrityslähtöisestä asiakas

lähtöiseen. Toiseksi se vaikuttaa operatiiviseen toimintaan. Yritykset voivat internetin avus

tuksella lähestyä suoraan asiakkaita. Täten väliportaiden ohittaminen mahdollistuu. Tämän on 

uskottu johtavan huomattaviin säästöihin, vaikka samalla kuljetukset muuttuvat entisistä 

taloudellisista täyden kuorman kuljetuksista yksittäisiin kuljetuksiin, ja vaikka kallis loppu- 

jakelu siirtyy yritysten vastuulle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, ovatko nuo säästöt todel

lisuudessa mahdollisia.
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Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää laskentamallin avulla tuotteen ominaisuuksien 

vaikutus elektronisen kulutustavarakaupan jakelun kustannuksiin. Näkökulmana pidettiin 

koko jakeluketjua asiakkaan kustannukset mukaan ottaen. Tutkimusongelmaa lähestyttiin tar

kastelemalla aluksi jakeluketjujen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Teorian pohjalta raken

nettiin Microsoft Excel -pohjainen laskentamalli, jolla voitiin laskea tuotekohtaiset jakelu

kustannukset. Oman mallin rakentaminen oli tarpeen, sillä aiemmat mallit kattoivat aina vain 

osan jakeluketjusta eivätkä koskaan asiakkaan kustannuksia. Koska kulutustavara on tuote- 

luokkana laaja, valittiin kulutustavaroiden joukosta esimerkkituotteiksi huonekalu, tietokone, 

kirja ja vaate. Nämä eroavat toisistaan jakelun kustannusten kannalta olennaisten ominai

suuksien (koko, arvo, variaatioiden määrä, myöhäistämismahdollisuus, toimitusaika ja osto- 

tiheys) osalta. Ne myös edustavat kattavasti kulutustavaroita. Tuotteiden ominaisuuksien 

pohjalta rajattiin mahdolliset jakeluketjut, joille laskettiin kustannukset.

Laskelmat osoittivat elektronisen kaupan mahdollistavan säästöt tutkituilla neljällä tuote

ryhmällä. Saatavan säästön määrä vaihtelee voimakkaasti. Suurimmat säästöt (jopa 80 %) 

saadaan niiden tuotteiden osalta, jotka ovat arvokkaita ja joista on olemassa lukuisia vari
aatioita. Myöhäistäminen lisää säästöjä edelleen. Säästöt syntyvät elektronisen kaupankäynnin 

mahdollistamasta väliportaiden ohittamisesta, jolloin katekustannukset sekä varastointikus- 

tannukset pienenevät.

Tuotteen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti jakelun kustannuksiin ja elektronisesta kau

pankäynnistä saatavaan hyötyyn (Taulukko 6-1):
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Taulukko 6-1: Tuotteen ominaisuuksien vaikutus jakelun kustannuksiin elektronisessa 
kaupankäynnissä

Ominaisuus Vaikutus Syy

Koko / arvo

Jakelukustannusten suhteellinen osuus 
nousee tuotteen arvon laskiessa. 
Jakelukustannus vaihtelee 21-99 % 
tehdashinnasta.

Loppujakelukustan- 
nusten merkityksen 
kasvaminen

Variaatiot

Jakelukustannukset nousevat 
variaatioiden määrän lisääntyessä. 
Varastointikustannukset nousevat jopa 
kaksinkertaisiksi.

Varastojen arvon 
kasvaminen

Myöhäistäminen

Jakelukustannukset laskevat 
myöhäistämisen lisääntyessä. 
Kustannukset laskevat jopa 50 % 
myöhäistämisen myötä.

Varastoihin sitoutuvan
pääoman
pieneneminen

Toimitusaika

Jakelukustannukset kasvavat 
toimitusajan lyhentyessä. Nopean 
toimituksen vaade nostaa kustannuksia 
3-11% ja toimitusajan pidentäminen 
laskee kustannuksia 23-53 %.

Varastojen
hajauttamistarpeen
kasvaminen

Ostotiheys
Jakelukustannukset kasvavat 
ostotiheyden lisääntyessä. Vaikutus 
samansuuruinen kuin toimitusajalla.

Ostotiheyden 
kasvaessa hyväksytty 
toimitusaika lyhenee

Jakelun kustannusten suhteellinen osuus tuotteen tehdashinnasta seuraa tuotteen arvoa. Jakelu 

on suhteellisesti kalleinta edullisimpien tuotteiden kohdalla. Näiden kohdalla loppujakelu- 

kustannukset muodostavat enimmillään jopa puolet jakelun kustannuksista. Jakeluketjun 

valinnassa tuleekin huolehtia siitä, että saavutettavat säästöt riittävät korvaamaan loppu- 

jakelun kustannukset.

Tuotteen koon merkitys näkyy ensisijaisesti loppujakeluvaihtoehdon valinnassa. Jakelun 

kustannuksiin loppujakelulla on merkitystä vain suhteellisen edullisien tuotteiden kohdalla. 

Niiden osalta on tärkeää, että valitaan edullisin mahdollinen loppujakelumuoto, sillä kustan

nusero eri jakelumuotojen välillä voi nousta jopa 20 %:ksi. Arvokkaimpien tuotteiden koh

dalla tärkeämpää on varmistaa asiakkaiden tyytyväisyys.

Variaatioiden määrä vaikuttaa jakelukustannuksiin ennen kaikkea varastointikustannusten 

kautta. Mitä useampia variaatioita tuotteesta on, sitä useampia kappaleita on myös varastoi

tava. Myöhäistämisen avulla voidaan pienentää varastoitavien variaatioiden määrää ja varas

toon sitoutunutta pääomaa myös elektronisessa kaupankäynnissä.

110



Esimerkkituotteiden osalta kannattavimmat jakeluketjut vaihtelivat. Yhteistä niille oli kuiten

kin väliportaiden määrän väheneminen. Toimitusaika vaikutti olennaisesti käytettävän varas- 

tointitason valintaan. Ne tuotteet, joille vaadittiin nopeita toimituksia, jouduttiin varastoimaan 

lähelle asiakkaita. Tuotteilla, joilla toimitusaika on pidempi, voidaan varastot sijoittaa kauem

maksikin. Tällöin voidaan valita edullisimmat jakelurakenteet. Toimitusaika on voimakkaasti 

sidoksissa varastojen keskittämismahdollisuuteen. Pidemmän toimitusajan ollessa mahdolli

nen voidaan varastot keskittää ja täten pienentää varastointikustannuksia. Toimitusaika ohjaa 

siis paljolti jakeluketjun valintaa. Pidentämällä toimitusaikaa voidaan kuitenkin saavuttaa 
kymmenien prosenttien säästöt. Ostotiheyden kasvattaminen vaikuttaa samansuuntaisesti kuin 

toimitusajan lyhentäminen, sillä usein hankittavia tuotteita ei yleensä olla valmiita odottamaan 

kauaa.

Jakelukustannusten minimoimiseksi kulutustavaran elektronisessa kaupankäynnissä esitettiin 

liikkeenjohdolle seuraavat suositukset:

väliportaiden määrää tulee pienentää 

toimitusaikaa kannattaa pidentää mikäli mahdollista

- mitä pidempi toimitusaika tuotteella on, sitä keskitetymmin ja lähempänä valmistusta 
se tulee varastoida

- usein hankittavat tuotteet varastoidaan lähelle asiakasta

halpojen tuotteiden kohdalla loppujakelumuodoista valitaan edullisin. Kalliimpien 
tuotteiden kohdalla maksimoidaan asiakastyytyväisyys.

variaatioiden määrän lisääntyessä varastot keskitetään

- myöhäistäminen kannattaa aina.

On kuitenkin huomattava, että kilpailutilanne tai yrityksen strategia voi pakottaa valitsemaan 

jakeluketjun, joka poikkeaa edellä mainitusta suosituksista.

6.2 Aiheita tuleviin tutkimuksiin

Jakelu säilyy haasteena myös tulevaisuudessa. Jotta yritykset voisivat toimia kannattavasti, 

tulee niiden tietää kustannuksensa mahdollisimman tarkasti. Tässä tutkielmassa kustannuksia 

on tarkasteltu voimakkaiden yksinkertaistuksien avulla. Tarkempi analyysi on kuitenkin 

tarpeen, kun yrityksen toimintoja pyritään optimoimaan.

Vaikka malliin sisältyi jo useita muuttujia, voi sitä jalostaa edelleen. Mielenkiintoista olisi 

sisällyttää siihen uusien yhteysteknologioiden myötä mahdollisesti saavutettavat lisähyödyt. 

Toisaalta tutkimisen arvoista on myös paremman informaation jakamisen vaikutus. Tässä

111



tutkielmassa oletettiin, että koko ketju toimii yhden hallinnon alla, jolloin jokainen porras saa 

tiedon välittömästi kysynnän hetkellä. Mikäli näin ei ole tilanne, vaan viipeitä aiheutuu myös 

tiedon kulusta, muodostuu tehokkaampi informaation hyödyntäminen keskeiseksi. Tämän 

sisällyttäminen malliin monipuolistaisi sitä huomattavasti. Jo aiemmin on tehty tutkimuksia, 

joissa on todettu jakeluketjun kustannusten putoavan muutamalla prosentilla tiedonjaon 

parantuessa (Cachón & Fisher 2000). Samalla voitaisiin tutkia myös ennalta saatavan infor

maation vaikutuksia jakelukustannuksiin, sillä olisi mielenkiintoista tietää, millaisia säästöjä 

olisi toiminnassa mahdollista saavuttaa, mikäli asiakas ilmaisisi toiveensa etukäteen ja 

mahdollistaisi siten jakelun optimoinnin kokonaisuudessaan.

Mielenkiintoista olisi myös tutkia show roomin todellisia kustannusvaikutuksia jakelun 

kustannuksiin. Periaatteessa tämä on mahdollista jo tämän olemassa olevan mallin puitteissa 

parametrien arvoja muuttamalla.. Show room on mielenkiintoinen konsepti, jossa yhdistetään 

perinteisen ja elektronisen kaupankäynnin parhaat puolet. Näin ollen siitä ennustetaan tulevan 

yleinen kaupankäynnin muoto, jolloin sen kustannusvaikutukset tulisi selvittää huolellisesti.

Jakeluikkunat (delivery windows) ovat kolmas mielenkiintoinen, ja hyvinkin todellinen tutki

muskohde elektronisen kaupankäynnin jakelussa. Jakeluikkunoilla tarkoitetaan aikaväliä, 

jonka sisällä toimituksen luvataan tapahtuvan. Perinteisen kaupankäynnin aikana kyse oli 

päivistä (Corbett 1992), elektronisessa kaupankäynnissä puhutaan tunneista. Niiden avulla on 

mahdollista saavuttaa parempi asiakastyytyväisyys, tehostaa toimintaa järjestämällä kuljetuk

set paremmin ja rakentaa joustavuutta järjestelmään. Jakeluikkunoiden kustannusvaikutuksen 

selvittäminen olisi kannattavaa, sillä ne voivat mahdollistaa huomattavatkin säästöt muutoin 
tehottomassa loppujakelussa. Tutkimuksen merkitys korostuu erityisesti edullisten tuotteiden 

kohdalla, joilla loppujakelun kustannus nousee kohtuuttoman suureksi tuotteen arvoon 

nähden.
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aluevarasto

kpl 
I 1
I 2
I 6

paljon
0
0
0

to(pvä) Varasto kpl vaihtelu Varmuusvarasto Var. arvo PO kust I
14 384 19 415 415 4151096 830219 83 °l

14 384 19 415 587 5870536 1174107 117 0
14 384 19 415 1017 10168067 2033613 203 0

postponement
kohtalaisesti vähän

0,8
0,8
0,8

mukana?
0
0
0

Variaatiot mukana
valittu

keskusvarasto paljon 100 0 0 8
maavarasto koht. 10 1 10 8
aluevarasto vähän 1 0 0 8

10

Varastorakennukset %tuotteen kustannuksista
keskusvarasto 2,67 %
maavarasto 4,85 %
aluevarasto 7.28 %

etuskustannukset

% arvosta mk mukana/ei kustannus
T uottaja-keskusvarasto 5% 500 0 0
T uottaja-maavarasto 10% 1000 0 0
T uottaja-aluevarasto 15% 1500 0 0
T uottaja-loppu jakelu 20% 2000 1 2000
Keskusvarasto-maavarasto 10% 1000 0 0
Keskusvarasto-aluevarasto 15% 1500 0 0
Keskusvarasto- loppujakelu 20% 2000 0 0
Maavarasto-aluevarasto 5% 500 0 0
Maavarasto-loppujakelu 10% 1000 0 0
Aluevarasto-loppujakelu 5% 500 0 0

Yhteensä
0

2000

lujakelu
Käytössä S4P front end backend kuljetus

Kotikuljetus 1 22,5 0 17 22
Postilaatikko 0 22,5 3,5 11 6,5
Noutopiste 0 22,5 9 11 2
Haku liikkeestä 0 22,5 2 7 0

61.5
43.5
44.5
31.5

PO kusi 
0 
0 
0

PO kusi 
0

FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Per kpl

0
0
0

CjlH

Normaalijakauman lukuja

palvelutaso
80 0,84 0 0
85 1,04 0 0
90 1,28 0 0
95 1,645 1 1,645

100

(ustannukset

3 0

mukana/ei kate%

0
1.645

kustannus
keskusvarasto 0 20% 2000
maavarasto 0 15% 1500
aluevarasto
Yhteensä

0 15% 1500
I

voidaan käyttää, jos 
tuotteiden kysyntä on 
normaalisti jakautunut.

yht.
0
0
0

39
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LIITE 3

Mallin sivu ”Laskenta”

Varastokustannukset
Mukana/el Fyysiset tilat Inventory Kust/kpl

Keskusvarasto I o I I o I 0,000 0,00

Maavarasta I 0 I I 0 I 0,000 0,00

Aluevarasto I__ 2__ I I 0 I 0,000 0,00

Yhteensä I_ _ 2_ _ I 0,000 I 0,00

Kuljetuskustannukset
Runkokuljetus (kuljetus kunnes saavutaan loppukuljetuksen alueelle)

T uottaja-keskusvarasto
T uottaja-maavarasto
T uottaja-aluevarasto
T uottaja-loppujakelu
Keskusvarasto-maavarasto
Keskusvarasto-aluevarasto
Keskusvarasto-loppujakelu
Maavarasto-aluevarasto
Maavarasto-loppujakelu
Aluevarasto-loppujakelu

Yhteensä

Mukana/ei Kustannus Yht.
”/»arvosta mk

0 5% 500 0
0 10% 1000 0
0 15% 1500 0
1 20% 2000 2000
0 10% 1000 0
0 15% 1500 0
0 20% 2000 0
0 5% 500 0
0 10% 1000 0
0 5% 500 0

kpl 0
2000

Loppujakelu terminaalista

Kotikuljetus
Postilaatikko
Noutopiste
Haku liikkeestä

Käytössä Kust. Yht. Per kpl

1 61,5 61,5
0 43,5 0
0 44,5 0
0 31,5 0

Yhteensä 61,5 61,5

Asiakkaan kustannus

Kotikuljetus
Postilaatikko
Noutopiste
Liike

Käytössä Kustannus Yht. Per kpl
1 5 5
0 12,5 0
0 25 0
0 50 0

Yhteensä 5 5 I
Loppujakelun kustannus yhteensä | 66,5 | 66,5

Katekustannukset
mukana/ei kate Yht.

Keskusvarasto 0 2000 0
Maavarasta 0 1500 0
Aluevarasto 0 1500 0
Yhteensä 0

Perinteinen Perinteinen+ E-kauppa* E-kauppa** 
2000,00 2050,00 2061,50 2066,50Kappalekohtainen kustannus


