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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Radiotaajuinen tunnistaminen, eli RFID (Radio Frequency IDentification), on jo 

osoittanut soveltuvuutensa useisiin eri sovelluksiin. Useat RFID:sta tehdyt 

tutkimukset ja pilottihankkeet, sekä järjestelmien hintojen putoaminen viime aikoina, 

osoittavat osaltaan RFID-tekniikoiden kypsymistä. RFID-projektien siirtäminen 

piloteista tuotantokäyttöön on kuitenkin ollut suhteellisen vähäistä verrattuna pilottien 

määrään. RFID:n hyötyjä arvioidessa on useissa pilottiprojekteissa keskitytty 

tekniikan ja tiedonkeruun parantumisen tuomiin etuihin, mutta varsinaisten 

liiketoiminnallisten hyötyjen osoittaminen on jäänyt taka-alalle, vaikka yritykset 

vaativat yleisesti projekteilta sijoitetun pääoman takaisinmaksulaskelman (ROI- 

laskelma, Return on Investement) investo in tipäätöksiään varten. Liiketoiminnallisten 

hyötyjen näkymättömyys onkin osoitettu yhdeksi suurimmista esteistä RFID:n 

käyttöönotolle myös aikaisemmassa tutkimuksessa [1]. Tämä on yleisesti tiedostettu 

ongelmaksi, eikä ongelmaan ole esitetty selkeää ratkaisua. Osittain hyötyjen 

näkymättömyyttä selittää niiden mittaamisen vaikeus ja vaihtelu yrityksittäin sekä 

liiketoiminta-alueittain. Yrityksissä on myös historiallista syistä johtuen keskitytty 

melko yksipuolisesti tunnisteiden ja lukijoiden hintaan investointeja suunniteltaessa. 

Tunnisteen ja lukijan hinnan painottaminen on tämän tutkimuksen kannalta 

mielenkiintoista, koska yritykset saattavat olla valmiit siirtämään RFÖ:n 

käyttöönottoa keskittymällä vain yhteen tekijään monimutkaisessa 

takaisinmaksulaskelmassa. Tämä yhden kustannustekijän painottaminen 

investointipäätöksiä tehtäessä yhdistettynä tutkimustuloksiin, joissa toistuvasti 

saadaan laskettua RFIDdle hyviä takaisinmaksuaikoja, toimi alkuunpanijana tälle 

tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa päätettiin kehittää laskentatyökalu, josta RFID- 

tekniikkaan käyttöönottoa harkitsevat yritykset saisivat tukea investointipäätösten 

tekemistä varten, mikä voidaan nähdä eduksi kaikille tämän alan toimijoille.
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1.2 Tutkimuskysymykset

Tässä työssä tukitaan, voidaanko löytää yleisiä tekijöitä ja parametreja, joilla 

liiketoiminnallisten hyötyjen kartoittaminen ja sijoitetun pääoman takaisinmaksun 

laskeminen onnistuisi helppokäyttöisellä laskurilla. Tutkimuksen hypoteesina oli, että 

RFID:lla on mahdollista saavuttaa selkeitä hyötyjä yrityksen prosessien 

seuraamisessa ja logistiikassa yritysten sisällä sekä yritysten välillä.

Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen, onko mahdollista löytää kiertäviä 

kuljetusyksiköitä sisältävistä prosesseista luotettavia mittareita, joilla RFID:n 

käyttöönottoon sijoitetun pääoman tuottoa voitaisiin arvioida ennakkoon 

kohtuullisella todennäköisyydellä ja jotka olisivat hyödynnettävissä yrityksestä 

riippumatta. Alakysymyksenä tutkitaan, voiko mittari ston mallintaa ohjelmallisesti 

siten, että ohjelmisto tukisi mittariston ylläpitoa ja sitä voitaisiin käyttää apuvälineenä 

konsultoinnissa asiakasprojekteissa.

1.3 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksen rajaus kiertäviä kuljetusyksiköitä sisältäviin prosesseihin on tehty 

kahdesta syystä. Tärkein syy tälle rajaukselle on prosessien toistuvuus ja 

samankaltaisuus yrityksen sisällä ja eri yritysten välillä. Rajaus helpottaa 

samankaltaisten ongelmien löytymistä nykyisistä prosesseista, sekä auttaa etsimään 

RFÖ:n käytöllä saatavia yleisiä hyötyjä, koska yritysten välistä vertailua on 

helpompi suorittaa prosessien ollessa samankaltaisia. Toinen syy on, että uudelleen 

käytettävissä kuljetusyksiköissä yksikköön asennettavan tunnisteen hinnan merkitys 

pienenee, jolloin tähän rajaukseen sopivat yritykset ovat potentiaalisia RFID:n 

käyttöönottajia, vaikka RFID-tunnisteiden yksikköhintoja voidaan vielä pitääkin 

kohtuullisen korkeina [9].

RFID:n tutkiminen sen tekniseltä karmalta on rajattu lähes täysin tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, vaikka teknisellä tuntemuksella onkin RFDD-toteutuksissa merkittävä 

rooli. Tekniikkaa esitellään keskittyen erityisesti kustannuksiin ja hyötyihin
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vaikuttaviin tekijöihin syventymättä tarkemmin erilaisten toimintaympäristöjen 

asettamiin haasteisiin.

1.4 Tutkimuksen tavoitteet

Tämän diplomityön päätavoitteena on esitellä ja dokumentoida asiantuntijoiden ja 

esimerkkiyritysten henkilökunnan haastattelujen, sekä muun tutkimuksen tuloksena 

syntynyt laskentamalli ja arvioida sillä saatuja tuloksia RFÖ:n käyttöönoton 

hyödyistä. Tavoitteena on löytää mitattavaksi sellaisia prosessin osia, joita ei ole 

aikaisemmin otettu huomioon tämän alan tutkimuksissa. Työn alatavoitteena on 

esitellä työtavat, joilla itse laskentamalli sekä siihen perustuva ohjelmisto on 

rakennettu.

Laskentamallia tarkastellaan sen pohjalta kehitetyn ohjelmiston muodossa, jolla 

voidaan laskea eri tekijöiden vaikutus suunniteltavaan RFID-toteutukseen sekä 

arvioida toteutuksen liiketoiminnallisia hyötyjä. Tällaisia ns. ROI-laskureita on 

esitetty aikaisemmassakin kirjallisuudessa (esim. [2]), mutta niiden ongelmana on 

ollut parametrien ja toiminnan kehityksen mittauspisteiden vähyys sekä 

laskentamallien staattisuus. Laskurit ovat yleensä olleet yksinkertaisia Excel- 

taulukoita, eivätkä sellaisenaan kovin dynaamisia tai tuotteistettuja. Tässä 

tutkimuksessa aikaisempien laskureiden ongelmat ja puutteet pyrittiin ratkaisemaan 

tekemällä helposti käytettävä tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan syöttää 

yrityskohtaiset mittaustulokset eri parametreille ja laskea näin RFID-projektin 

sijoitetun pääoman tuotto. Laskurin käyttötarkoituksena on toimia lähinnä myyvän 

organisaation apuvälineenä projekteissa, joissa kartoitetaan RFID:n sopivuutta ja 

käyttöönottoa.

Tutkimuksen tärkeänä tavoitteena oli päästä vertaamaan referenssiprojektista 

löydettyjä parametreja ja niiden soveltuvuutta toisiin projekteihin, sekä arvioimaan 

laskettuja kustannuksia ja hyötyjä toteutuneisiin. Laskuri pyrittiinkin verifioimaan ja 

validoimaan todellisissa projekteissa, sekä esimerkkiyritysten henkilökunnan 

haastattelujen avulla. Koska kokonaiskustannusten ja toteutuneiden hyötyjen
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laskemiseen tarvitaan kohtuullisen pitkä aikaikkuna, ei tämän työn puitteissa voitu 

kuitenkaan täysin varmistua laskurin toimivuudesta ja sillä saatujen laskelmien 

oikeellisuudesta. Parametreja pyrittiin kuitenkin tarkentamaan kaikella projekteista 

saatavalla tiedolla. Laskurin toteutuksessa otettiin myös huomioon parametrien 

helppo muokattavuus ja tietojen päivittäminen myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi 

RFÖ-jäijestelmän eri osien hintojen ajantasaisuus on erittäin tärkeää, jotta laskurin 

antamat tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja.

1.5 Tutkimusmenetelmät

Tämä tutkimus perustuu kirjallisuustutkimukseen, osittain jäsenneltyihin 

asiantuntijahaastatteluihin sekä syksyllä 2008 tehtyihin vierailuihin yrityksissä, joilla 

on käytössä kiertäviä kuljetusyksiköltä prosesseissaan. Jotkin 

kirjallisuustutkimuksessa käytössä olleet tutkimukset ja selvitykset eivät ole julkisesti 

saatavilla, mutta useista muista pilottiprojekteista materiaalia on saatavilla Internetin 

kautta. Haastatteluilla pyrittiin rakentamaan käsitystä eri aloilla toimivien yritysten 

kiertäviä kuljetusyksiköltä sisältävien prosessien yhtäläisyyksistä. Lisäksi 

tutkimuksessa hyödynnettiin alan seminaareista saatavaa ajankohtaista tietoa. Nämä 

kolme osuutta muodostivat taustan varsinaisen tutkimuskysymyksen selvittämiseen, 

jossa yhdistetään tehdyt löydöt sekä luodaan laskennallinen malli, jossa otetaan 

huomioon RFID:n käyttöönoton erilaisia muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia.

Tutkimuksen alakysymyksen selvittämiseen käytettiin kirjallisuustutkimusta sopivan 

teknologian valitsemiseen ohjelmiston tuottamiseen. Ohjelmistolle muodostettiin 

varsinaisen tutkimuskysymyksen pohjalta vaatimukset sen toiminnalle ja 

käytettävyydelle. Lopulta valitulla teknologialla toteutettiin ominaisuuksiltaan 

mahdollisimman hyvin vaatimuksia vastaava ohjelmisto noudattaen käyttäjäkeskeisen 

tuotekehityksen periaatteita.
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1.6 Työn rakenne

Tutkimus aloitetaan luomalla tutkimuksen teoreettinen tausta esittelemällä 

tutkimuksen aihealueen kirjallisuustutkimuksessa esiin nostettuja keskeisiä käsitteitä 

sekä niiden erikoispiirteitä. Keskeisinä käsitteinä esitellään RFID-tekniikka, kiertävät 

kuljetusyksiköt sekä sijoitusten tuoton laskemiseen liittyvät mallit ja käsitteet.

Kappaleessa 3 tutkitaan RFID-investoinnin kokonaiskustannusten muodostumista 

esittelemällä RFID-jäijestelmien eri osien kustannuksia haastatteluiden ja 

kirjallisuustutkimuksen perusteella. Kustannusten tutkimisen jälkeen tutkitaan 

kirjallisuudessa esitettyjä RFID:lla saavutettuja hyötyjä erilaisista toteutuksista. 

Lopulta muodostetaan hyödyille kategoriat, joita voidaan käyttää apuna hyötyjen 

ryhmittelyssä.

Seuraavaksi, kappaleessa 4, esitellään tutkimuksen esimerkki yritysten kiertäviä 

kuljetusalustoja sisältävien prosessien mallintamisessa käytetyt tutkimusmenetelmät, 

sekä miten niihin päädyttiin. Kappaleessa luodaan prosessimallit, jotka kuvaavat 

tilaus-toimitusprosessin nykyistä tilaa sekä tavoitetilaa RFID:n käyttöönoton jälkeen.

Kappale 5 kuvaa haastattelujen ja esimerkkitapausten avulla luodut prosessimallit, 

sekä esittelee RFED:n käytön mahdollistamaa tavoitetilaa kuvaavat prosessimallit. 

Yritysten välisiä malleja verrataan toisiinsa ja osoitetaan malleista selkeimmät erot ja 

yhtäläisyydet. Kappaleessa esitellään kuvatuista prosessimalleista löydetyt toiminnot, 

joissa RFID:n käytöllä arvioidaan saavutettavan mitattavissa olevia hyötyjä

Kappale 6 esittelee tutkimustulokset ja vastaa tutkimuskysymyksiin. Kappale 

esittelee saatujen tutkimustulosten merkityksen ja arvioi niiden luotettavuuden. 

Kappaleessa pohditaan myös vaihtoehtoisia tapoja laskentamallin toteutuksessa 

tehdyille ratkaisuille.

Tutkimuksen viimeinen kappale esittää tutkimuksen perusteella tehdyt johtopäätökset 

ja arvioi tutkimusta kokonaisuutena - mitä tutkimuksella saavutettiin ja miten 

tulokset liittyvät kirjallisuudessa esitettyihin tuloksiin.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA

2.1 RFID-tekniikka

RFID-tekniikka ei ole uusi innovaatio, vaan se on ollut olemassa jo toisesta maailman 

sodasta lähtien. Tekniikka on käytössä useissa päivittäisissä sovelluksissa esimerkiksi 

erilaisissa kulku- ja maksukorteissa, autonavaimissa, väärennöksiä estävissä 

tuotemerkinnöissä, kirjastoissa ja kokoonpanolinjastoilla [11] - RFID on jo siis joka 

puolellamme. Tässä tutkimuksessa RFID:lla tarkoitetaan yleisesti radiotaajuuksilla 

tapahtuvaa tunnistamista ja siihen liittyviä ohjelmistoja ja integraatiota 

taustajäijestelmiin.

RFID-tekniikan peruskonsepti on yksinkertainen. Kahden elementin, lukijalaitteen ja 

tunnisteen välillä siirretään tietoa radioaaltojen avulla. Lukijalaitteiden omat 

ohjelmistot tai erilliset väliohjelmistot (middleware) suodattavat luettuja tietoja ja 

välittävät tiedon eteenpäin yrityksen tietojärjestelmille, jotka vastaavat tiedon 

varsinaisesta hyödyntämisestä. RFID-järjestelmän toiminta on esitetty 

yksinkertaistettuna kuvassa 1. Eräs tärkeimmistä RFID:n tarjoamista ominaisuuksista 

on sen mahdollisuus lukea tunnisteita ilman suoraa näköyhteyttä tunnisteen ja 

lukijalaitteen välillä. Tämä tarkoittaa, että luettavia yksiköitä ei tarvitse asetella 

tiettyyn asentoon lukemista varten, kuten esimerkiksi viivakoodeja käytettäessä. 

Tämä tekninen ominaisuus tarjoaa ylettömän määrän erilaisia mahdollisuuksia 

toimitusketjun eri tasoilla. RFID-lukija lukee yksittäisen tunnisteen muutamassa 

millisekunnissa ja voi lukea useita tunnisteita yhtäaikaisesti. Lukijalaite voi olla myös 

kaksitoiminen, eli kirjoittaa tunnisteisiin uutta tietoa lukemisen lisäksi.
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sO 1 x
Lukijalaite

RFID-tunniste
Kuva 1. RFID-järjestelmän rakennuspalat. [1]

Tyypillisiä valintakriteerejä RFID-jäijestelmille ovat: vaadittu lukuetäisyys, 

tunnisteen hinta, olosuhteet ja niiden asettamat vaatimukset erityisesti tunnisteille, 

materiaali johon tunniste kiinnitetään, standardiyhteensopivuus, tietoturva, 

ylläpitotyön määrä sekä integroinnin kustannukset. Kiijallisuudessa esitetään yleisesti 

RFÖ-jäijestelmien tunnetuiksi ongelmiksi niiden hinta, standardoinnin puutteet, 

yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyvät huolet, sekä luennan luotettavuus [14]. RFÖ:n 

käyttö metallia ja nesteitä sisältävässä toimintaympäristössä on eräs yleisimmistä 

ongelma-alueista, joita esitetään puhuttaessa RFID-tekniikan rajoituksista. RFID:n 

kannalta eri materiaalit voidaan jakaa radioaaltoja imeviin, läpäisemättömiin sekä 

läpäiseviin. Koska UHF-taajuuksilla radioaallot eivät läpäise metallia, on esimerkiksi 

virvoitusjuomatölkki RFID:n kannalta haastava. Toisaalta moottoriöljykanisteri taas 

ei ole, koska radioaallot läpäisevät muovia ja öljyä kaikilla RFID:n taajuusalueilla, 

kun taas muut nesteet yleensä imevät radioaaltoja. Tälläkin alueella tekniikka on 

kehittynyt viime aikoina voimakkaasti ja esimerkiksi suomalainen Confidex taijoaa 

tunnisteita, joita voidaan kiinnittää suoraan metallipintojen päälle.

2.1.1 Sähköinen tuotekoodi

Sähköinen tuotekoodi, eli EPC-koodi (Electronic Product Code) on Auto-ID Centerin 

ja Massachusettsin teknillisen korkeakoulun kehittämä standardi tuo te koodaukseen. 

Standardin ylläpidosta vastaa nykyisin EPCglobal. EPC on 96-bittinen tunnus, joka 

mahdollistaa tuoteryhmäpohjaisen tunnistustason tarkentumisen yksilöityjen 

tuotteiden tasolle [23]. Tämä standardi mahdollistaa yhteensopivuuden eri 

valmistajien EPC-tunnisteiden välillä ja määrää, millä tavalla erilaiset GS1-
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koodijärjestelmän mukaiset koodit (esim. SSCC, Serial Shipping Container Code) 

voidaan tallettaa tunnisteisiin. EPC-jäijestelmällä on Gen 2 -standardin mukaisesti 

käytössä sama radiotaajuus (860-930 MHz) kaikkialla maailmassa, mikä tukee 

EPC:n tavoitteita globaalina standardina. EPC-jäijestelmässä pyritään tunnisteen 

mahdollisimman edulliseen hintaan, minkä vuoksi EPC-tunnisteissa on hyvin vähän 

tai ei ollenkaan kirjoitustilaa, eli tunnistus perustuu lähinnä yksilölliseen 

tuotekoodiin. EPC ei itsessään tarjoa mitään lisäarvoa, vaan yrityskohtaisten koodien 

käyttö edellyttää myös lisenssin ostoa EPCglobalilta ja liittymistä Yhdysvaltalaisen 

Verisignin EPC Network -palveluun. Palvelun käyttö maksaa vuodessa EPC-koodin 

käyttövolyymista riippuen kymmenistä tuhansista jopa miljooniin euroihin. [23]

EPCIS (EPC Information Service) on EPCglobalin luoma standardi, joka määrittelee 

rajapinnan tuotteisiin liittyvän tiedon ja tapahtumien tiedonhakuun sekä 

toimitusketjun sisällä tallennukseen (niin sanottu track and tracé) [20]. Yhdessä 

Object Name Servicen (ONS) kanssa se mahdollistaa logististen ketjujen eri 

osapuolten välisen tietojenvaihdon. EPCIS perustuu tiedon esittämiseen tapahtumina, 

jotka kuvaavat eri vaiheita toimitusketjussa. Se tarjoaa siis tiedon siitä, mitä on 

toimitettu, milloin, missä ja miksi. EPCIS mahdollistaa helpon integroinnin ja tiedon 

koostamisen useasta paikasta toimien rajapintana yritysten sisäisiin tietopalveluihin. 

Standardoidun tiedonsiirron tavoitteena on helpottaa eri toimijoiden välistä 

tiedonsiirtoa ja alentaa toteutusten vaatimia kustannuksia. [28]

Kirjallisuudessa esitetään EPC usein itsestään selvänä osana RFID-toteutusta, mutta 

käytännössä sen käyttö on vielä erittäin harvinaista ja vain muutamat kaupan alan 

yritykset ovat pilotoineet sitä, eikä Suomessa ole vielä ainuttakaan EPC-koodeja tai 

EPC Network -järjestelmää käyttävää toteutusta tuotantokäytössä [23]. EPC:sta on 

myös hyvä huomata, että sen käyttöön ei vastaavasti tarvita välttämättä RFID- 

tekniikkaa, eli sitä voidaan käyttää millä tahansa järjestelmällä, jolla voidaan lukea 

yksilöllisiä tunnuksia.
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2.1.2 RFID:n integroiminen muihin järjestelmiin

Yleisesti yksi tunnetuimmista RFID-sovellusalueista on toimitusketjun hallinta ja 

erityisesti alihankkijaverkoston hallinta. Yhdysvalloissa Wal-Mart sekä Euroopassa 

Metro ja Tesco ovat toteuttaneet mittavia projekteja juuri tähän liittyen. Tällöin 

alihankkijoiden vastuulla on merkitä lähetyksensä RFID-tunnisteilla, jolloin 

lähetyksien kulkua on mahdollista seurata toimitusketjun eri vaiheissa. RFID- 

tekniikka ei yksinään paranna toimitusketjun suorituskykyä, vaan yritysten on 

kehitettävä uusia tekniikkaa hyödyntäviä prosesseja. RFID taijoaakin ennen kaikkea 

mahdollisuuksia tehokkaaseen tiedon kemuseen sekä uudenlaiseen seurattavuuteen ja 

läpinäkyvyyteen. Pyrkiessään kasvattamaan kilpailuetua muihin alan toimijoihin sekä 

löytämään investoinnille mahdollisimman suuren hyödyn, pyrkivät yritykset 

integroimaan uudet tietojäijestelmät olemassa oleviin taustajäijestelmiin. Tämän 

vuoksi yrityksiä eniten kiinnostava kustannus RFID-projekteissa on alkanut vaihtua 

viime aikoina tunnisteiden ja lukijoiden kappalehinnasta 

taustajäijestelmäintegraatioon [13]. Alla oleva kuva esittää väliohjelmiston toimintaa 

ja mahdollisia liityntäjäijestelmiä.

Tunnisteet

Kuva 2. RFID-väliohjelmisto. [23] (alkuperäistä kuvaa mukaillen)

Organisaatiot ovat valinneet erilaisia lähestymistapoja RFID-tekniikan 

käyttöönottoon. Yleinen tapa tutkia RFID:n mahdollisuuksia on suorittaa tekninen
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pilotointi, jossa tutkitaan tekniikan sopivuutta organisaation toimintaympäristöön. 

Jotkin toimijat ovat ottaneet hyvinkin passiivisen asenteen RFID:n käyttöönottoon ja 

ne tyytyvät tarkkailemaan muiden toimijoiden saavuttamia tuloksia. Toista ääripäätä 

edustaa joidenkin suurten toimijoiden (Metro, Wal-Mart, Yhdysvaltain 

puolustusministeriö) tapa ottaa RFÖ-tekniikka käyttöön ja samalla vaatia tekniikan 

käyttöä myös heidän sidosryhmiltään, kuten esimerkiksi tavarantoimittajilta. Jos 

organisaatio joutuu ottamaan vastaan tällaisia vaatimuksia, on tärkeää, että selvitetään 

tekniikan mahdollistamat hyödyt myös organisaatiolle itselleen, eikä vain tyydytä 

täyttämään vaatimuksia minimitoteutuksella ja prosesseja tarkistamatta, jolloin uuden 

tekniikan käytöstä saattaakin tulla taakka ja hyödyt jäävät löytymättä.

2.2 RFID-tekniikan kustannuskehitys

RFro sai runsaasti huomiota vuonna 2004, kun muutama jo edellä mainittu suuri 

toimija asetti vaatimuksen toimittajilleen käyttää RFID-tunnisteita toimituksissaan. 

Tällöin tutkimuksien määrä ja yleinen keskustelu aiheen ympärillä oli erittäin 

vilkasta, mistä on ollut tietoisuuden lisääntyessä hyötyä, mutta toisaalta myös haittaa. 

Tuolloin julkisuuteen tuodut tiedot hinnoista ja tekniikan toimivuudesta ovat jääneet 

elämään aiheeseen pintapuolisesti tutustuneissa yrityksissä, eikä tieto esimerkiksi 

standardien kypsymisestä ja hintojen halpenemisesta ole siirtynyt enää myöhemmin 

näihin yrityksiin. Myös keskittyminen esimerkiksi tunnisteiden kappalehintaan on 

peruja tuolloin käydyistä keskusteluista, joissa mietittiin tuoteyksikkötasoista 

merkitsemistä ja tunnistamista päivittäistavarakaupassa. Esimerkiksi Accenturen 

vuonna 2004 tekemässä tutkimuksessa [17] eurooppalaisista yrityksistä 74 prosenttia 

piti tunnisteiden ja lukijoiden hintaa suurimpana esteenä RFID:n käyttöönotolle.

Jos tarkastellaan RFID-investointien kokonaiskustannuksia, niin lukijalaitteiden 

hinnat ovat yleensä melko vaatimattomassa roolissa, sillä yksittäisen kiinteän 

lukijalaitteen hinta liikkuu 2000-3000 euron välillä tarvittavine 

tietoliikennevarusteineen ja asennuksineen [49]. Myös yksittäisen RFID-tunnisteen 

hinta on pudonnut merkittävästi viime aikoina, kuten kuva 3 osoittaa. Koska 

markkinoiden kysyntä tunnisteita kohtaan on samaan aikaan kasvanut, on turvallista
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arvioida hintojen putoavan entisestään. Samaan aikaan myös RFID-tekniikan 

standardointi on edennyt, eli tunnisteista ja lukijalaitteista on saatavilla 

kansainvälisesti standardoituja ratkaisuja. Käyttämällä standardoitua tekniikkaa, 

voidaan varmistaa laitteiston yhteensopivuus ja alentaa investoinnin 

kokonaiskustannuksia esimerkiksi integroinnin ja ylläpidon osalta, sekä varmistua 

toimittajariippumattomuudesta tekniikan osalta.

E PCglobal aloitti 
toiminnan

Gen2
standardi

— UHF-tunnisteen hinta
Kuva 3. UHF-tunnisteen hinnan kehittyminen vuodesta 2000. [31]

Koska yritykset ovat hiljalleen alkaneet nähdä RFID:n mahdollisuudet prosessien 

kehittäjänä ja tiedon lisääjänä, on kustannuspohdinta siirtynyt enemmän tekniikasta 

integraatioon. Kuva 4 esittää Aberdeen Groupin tammikuussa 2007 julkaisemaa 

tutkimustulosta [30], jossa nähdään investointipäätöksiä tekevien yrityksien 

kustannushuolien siirtyminen tekniikasta kohti integro in tikustannuksia. Tämä vastaa 

yleisesti tunnettua kehitystä uuteen teknologiaan liittyen: tekniikan kypsyessä siirtyy 

keskittyminen teknologian kustannuksista sen käytännön soveltamiseen. Toisaalta 

kuvasta voidaan nähdä myös, miten RFID:n integroiminen organisaation olemassa 

oleviin toimintoihin ja järjestelmiin vaatii huomattavia investointeja. Uusien 

prosessien kehittäminen ja liiketoiminnan muuttaminen tukemaan uutta tekniikkaa 

vaatii myös aikaa, mikä osaltaan lisää kustannuksia.
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S зо

° 12/2005 6/2006 12/2006

♦Tunnisteiden hinnat ♦Lukijoiden hinnat ♦Integrolntikustannukset 

Kuva 4. Muuttuvat kustannushuolet. (30)

2.3 Kiertävät kuljetusyksiköt

Kiertävillä kuljetusyksiköillä (RTI, Returnable Transport Items) tarkoitetaan kaikkia 

tavaran siirtoon, säilyttämiseen, käsittelyyn ja suojaukseen tarkoitettuja 

toimitusketjun välineitä, jotka palautetaan uudelleenkäytettäviksi [32]. Esimerkkejä 

tällaisista välineistä ovat laatikot, rullakot, kuormalavat, tynnyrit, ostoskärryt ja 

vaikkapa junavaunut tai juomapullot. Kuvassa 5 on joitain tyypillisiä kiertäviä 

kuljetusyksiköitä. Kiertävät kuljetusyksiköt voidaan edelleen jaotella pantillisiin ja 

pantittomiin, sekä organisaation omiin ja poolin hallinnoimiin yksiköihin. Poolilla 

tarkoitetaan usean organisaation yhdessä hallinnoimaa kuljetusyksikkövarantoa. 

Tässä tutkimuksessa termillä ”kiertävä kuljetusyksikkö” tarkoitetaan yleisesti muiden 

tuotteiden kuljettamiseen käytettävää alustaa. Termin alle katsotaan kuuluvaksi kaikki 

kuljetusalustat ja -yksiköt. Valmiit kuluttajatuotteet, kuten vaikkapa edellä mainittu 

juomapullo, on kuitenkin rajattu määritelmän ulkopuolelle.



13

Kuva 5. Erilaisia kiertäviä kuljetusyksiköltä. [37], [38], [39]

Kiertävät kuljetusyksiköt ovat liikkuvaa ja kiertävää omaisuutta, jonka yksikköhinnat 

voivat vaihdella muutamasta eurosta satoihin euroihin. Kuljetusyksiköihin sitoutuva 

pääoma Suomessa on uushankintahinnoin laskettuna 170 miljoonaa euroa. Niistä 

aiheutuvat vuosittaiset pääomakustannukset ovat 30 miljoonaa euroa, josta pelkästään 

hävikin osuus on 4 miljoonaa euroa. [34] Koska kuljetusyksiköt sitovat omistajiensa 

pääomaa, täytyy niiden olla kirjanpidollisesti hallittavissa. Jos siis yksiköitä häviää tai 

hajoaa, on niistä tehtävä kirjanpitoon poisto kirjaukset. Tällä kirjanpidollisella 

vaikutuksella on erityisesti merkitystä julkisesti noteeratuille pörssiyhtiöille, joiden 

talousviestintä asettaa tarpeita liikkuvan omaisuuden täydelliselle läpinäkyvyydelle 

[6]. Nykyisin kuljetusyksiköitä merkitään yleisesti viivakoodeilla, tosin joitain 

yksikkötyyppejä ei merkitä välttämättä ollenkaan. Koska merkintää ja tunnistamista 

tehdään hyvin vähän, on tällä alalla myös käytössä olevia sovelluksia vähän. RFID:n 

käyttöönotossa on yleensä välttämätöntä merkitä koko kuljetusyksikkökanta 

tunnisteilla, jolloin projektin investointikustannukset saattavat kasvaa huomattavan 

suuriksi. Toisaalta RFID:n käyttöönotto tarjoaa myös mahdollisuuksia, koska 

kaikkien kuljetusyksiköiden merkitsemisen myötä keinot seurannan parantamiseen 

ovat ilmeiset, kuten myöhemmissä tämän tutkimuksen kappaleissa tullaan 

osoittamaan. Tämän vuoksi kiertävät kuljetusyksiköt ovat RFID:n näkökulmasta
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mielenkiintoisia, koska tunnetusti tehokkaimmat tavat pienentää kuljetusyksiköihin 

sitoutuvaa pääomaa on tehostaa niiden kiertoa, vähentää hävikkiä ja tehostaa 

paluulogistiikkaa. [34]

2.4 Kiertävien kuljetusyksiköiden prosessit

Korkealla tasolla kiertäville kuljetusyksiköille voidaan tunnistaa kaksi erilaista 

prosessia: välitön kierto, jossa yksiköt kiertävät yrityksen sisällä tai kahden yrityksen 

välillä ja kuljetusyksikköpooli, jossa yksiköitä hallinnoidaan erillisen organisaation 

toimesta [7]. Edellä asetetun kiertävän kuljetusyksikön määritelmän mukaan tässä 

tutkimuksessa tarkasteltava kiertävien kuljetusyksiköiden prosessi on suljettu kierto. 

Tarkemmalla tasolla prosessit voidaan jakaa kolmeen osaan, sillä kahden edellä 

mainitun prosessimallin väliin mahtuu myös prosessi, jossa yksiköitä ei hallinnoida 

keskitetysti, eikä niiden kierto ole rajattua. Tällöin päädytään kolmeen erilaiseen 

prosessiin [33]:

1. Toimittajan omistamat yksiköt, joissa ei ole omistajamerkintöjä, eikä niitä ole 

tehty johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai tietylle tuotteelle. Kuljetusyksiköltä 

vaihdetaan eri osapuolten välillä ilman keskitettyä hallintoa. Esimerkiksi 

EURO-lavat ovat tämän prosessin sisällä.

2. Toimittajan omistamat yksiköt, jotka ovat toimittajakohtaisia niiden 

sisältämien merkintöjen tai tuotteiden perusteella. Tässä tapauksessa yksiköt 

palautetaan toimittajalle.

3. Kuljetusyksikköpooli omistaa yksiköt. Poolioperaattori tarjoaa yksiköt 

toimittajille ja vastaa niiden laadusta sekä määristä. Prosessi sisältää 

yksiköiden palauttamisen toimituspaikoista ja käsittelyn (huolto, pesu) ennen 

uudelleenkäyttöä.

Suljetun kierron prosessi, jossa kiertää toimittajan omistamia ja merkitsemiä 

kuljetusyksiköltä on kuvattu kuvassa 6 (huomaa, että Yritys Aja В eivät viittaa tässä 

tutkimuksessa myöhemmin käsiteltäviin yrityksiin).
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Kuljetusyksikön 
toimitus

Kuljetusyksikön siirto 
lähetettäväksi

I
Kuljetusyksikön

täyttäminen

I
Tyhjän kuljetusyksikön 

tarkastaminen
Yritys A

Tyhjän kuljetusyksikön 
vastaanotto

Kuljetusyksikön
vastaanotto

Yritys В

I Kuljetusyksikön purku 
kuormasta

Kuljetusyksikön 
I sisältämien tuotteiden 

purku

Tyhjän kuljetusyksikön 
palautus

Kuljetusyksikön siirto 
palautettavaksi

kön*.

Kuva 6. Kiertävän kuljetusyksikön kiertoprosessi. [7] (alkuperäistä kuvaa mukaillen)

Kiertoprosessissa tapahtuvan hävikin suurin syy on kuljetusyksikön soveltuvuus 

johonkin muuhun toimintaan. Esimerkiksi leipomolaatikoiden hävikkiä saatiin 

pienennettyä tekemällä laatikoille ritilämäinen pohja kiinteän pohjan sijaan. [34] Eräs 

hävikin pienentämiseksi sekä kiertonopeuden parantamiseksi käytetty keino on 

panttien käyttäminen. Panttikäsittelyssä veloitus- ja seurantaj äij e stelmän 

jäljestäminen luovat uusia vaatimuksia prosessille, mikä saattaa olla syy niiden 

käyttämättömyyteen edullisimpien kuljetusyksiköiden kanssa. Koska suurin ongelma 

kiertoprosessissa on kuitenkin kiertonopeus, pitää panttijäijestelmää toteutettaessa 

tutkia tarkasti, miten se kannustaa yksiköiden vastaanottajia mahdollisimman 

nopeaan palauttamiseen ilman että niiden käytöstä tehdään samaan aikaan 

kohtuuttoman kallista tai byrokraattisesti hankalaa.

Kiertäviä kuljetusyksiköltä sisältävissä prosesseissa voidaan löytää kaksi selkeää 

sovelluskohdetta RFID:n käyttöön: kiertävien kuljetusyksiköiden poolin hallinta, sekä 

kuljetusyksiköiden (tavaravirtojen) seuranta toimitusketjussa [7]. Poolin hallinta voi 

tässä tapauksessa tarkoittaa myös yrityksen oman kuljetusyksikkökapasiteetin 

valvontaa. RFID:n tärkeä ominaisuus on sen oleminen ”aina päällä”, eli lukijalaite 

lukee automaattisesti lukualueella olevia tunnisteita jatkuvasti, mikä mahdollistaa 

henkilöttömän työskentelyn tehostamisen. Toimitusketjun hallinnassa voidaan tällä
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ominaisuudella saavuttaa suuria hyötyjä automatisoimalla normaalisti paljon työtä 

vaativia tehtäviä, kuten saapuvien tavaroiden tarkastaminen ja viivakoodien 

lukeminen. Organisaatiot saavat myös reaaliaikaisen ja tarkan kuvan 

varastotasoistaan, mikä tarkoittaa mahdollisuutta pienempiin varasto in tikustannuksiin 

ja harvempiin varastosta loppumisiin. [16] RFID:n avulla kuljetusyksiköiden kiertoa 

voidaan tehostaa ja hävikkiä vähentää, jolloin on mahdollista saavuttaa säästöjä 

kuljetusyksiköihin sidotun pääoman pienentyessä.

2.5 Hankinnan kokonaiskustannukset

TCO (Total Cost of Ownership) on yleisesti tunnettu menetelmä hankintojen 

kustannusten arvioimiseen, kun halutaan arvioida yrityksen investointien tehokkuutta. 

TCO pyrkii kuvaamaan hankinnan kokonaiskustannuksia varsinaista hankinnan 

kustannusta laajemmin. Sitä voidaan pitää holistisena näkymänä kaikkiin 

hankintoihin ja niiden käyttöön liittyviin kustannuksiin koko yrityksen tasolla. 

Kokonaiskustannukset voidaan jakaa kahteen pääosaan: hankinta- ja 

hallintakustannuksiin. Gartner Groupin tutkimus osoitti, että ainoastaan 20 prosenttia 

kaikista IT-hankintoihin liittyvistä kustannuksista muodostuu alkuperäisistä 

hankintakustannuksista [21]. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia kustannuksia, jotka 

investointi synnyttää.

TCO-mallissa kustannukset jaotellaan kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin sen 

perusteella, pysyykö kustannus vakiona tarkastelujakson aikana riippumatta käytön 

määrästä. Laitekustannukset voidaan yleensä käsittää kiinteinä kustannuksina, kun 

taas niiden käyttöön liittyvä työ on muuttuva kustannus. Jako välittömiin ja välillisiin 

kustannuksiin tehdään sillä perusteella, voidaanko jokin kustannus liittää suoraan 

tehtyyn hankintaan, vai aiheutuuko se epäsuorasti joistakin tukitoiminnoista. TCO- 

malli pyrkii yksinkertaistamaan kokonaiskustannusten laskentaa niputtamalla 

kustannukset kategorioihin niiden kohdistumisen perusteella, eli toimintojen mukaan. 

Toimintojen mukaan luokittelu tekee kustannusten ymmärtämisestä ja löytämisestä 

helpompaa. Kustannusjaotteluun liittyvät käsitteet ja niihin liittyvät ongelmat on 

kuvattu seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 1. Kustannusjaotteluun liittyviä käsitteitä ongelmineen. (22]

Käsite

Kiinteä
kustannus

Perinteinen määritelmä Ongelma

Kustannus, joka pysyy 
tarkastelujakson aikana vakiona 
huolimatta toiminnan tasosta

Kustannukset eivät ole aidosti kiinteitä, vaan 
voivat olla sattumanvaraisesti kasaantuneita 
ja kohdennettuja.

Tarkastelujakson pituus määrää, onko 
kustannus aidosti kiinteä.

Muuttuva
kustannus

Kustannus, joka muuttuu 
suorassa suhteessa toiminnan
tasoon.

Kustannukset kohdistetaan usein väärällä 
kustannusajurilla, eli saatetaan esimerkiksi 
käyttää valmistusmäärien mukaan, vaikka 
oikea ajuri olisi käytettyjen konetuntien 
määrä.

Muuttuvia kustannuksia saatetaan yhdistää ja 
jyvittää, vaikka ne pitäisi kohdentaa suoraan 
johonkin toimintoon.

Osittain
muuttuva
kustannus

Kustannus, joka sisältää sekä 
kiinteitä että muuttuvia osia. 
Kustannus voi nousta 
esimerkiksi portaittain, eikä 
suorassa suhteessa määrään.

Samat ongelmat kuin muuttavilla 
kustannuksilla.

Muuttuva kustannus voidaan luokitella 
virheellisesti osittain muuttuvaksi 
kustannukseksi, jos kustannusajuria ei 
tunneta.

Välitön
kustannus

Muuttuva, osittain muuttuva tai 
kiinteä kustannus, joka voidaan 
liittää suoraan johonkin 
toimintoon.

Samat ongelmat kuin muuttavilla 
kustannuksilla.

Välillinen
kustannus

Muuttuva, osittain muuttuva tai 
kiinteä kustannus, joka aiheutuu 
tukitoiminnoista ja jota ei voida 
liittää suoraan johonkin 
toimintoon. Esimerkiksi tehtaan 
valaistus mahdollistaa useiden 
toimintojen suorittamisen.

Samat ongelmat kuin muuttavilla 
kustannuksilla.

Kustannukset eivät ole aidosti kiinteitä, vaan 
voivat olla sattumanvaraisesti kasaantuneita 
ja kohdennettuja.

Kustannukset eivät välttämättä olekaan 
välillisiä, vaan syvempi analyysi saattaa 
kohdistaa ne suoraan johonkin toimintoon.

Merkitsevä
kustannus

Kustannus, joka muuttuu 
riippuen tehdystä toiminnosta 
tai päätöksestä.

Tiedon tai sen tulkitsemisen puutteet 
saattavat aiheuttaa merkitsevien kustannusten 
sulkemisen laskelman ulkopuolelle.

Kustannusjaottelussa suurimmat ongelmat ovat siis, että kiinteät kustannukset eivät 

olekaan aidosti kiinteitä tai kustannuksia saatetaan kohdistaa väärien 

kustannusajurien perusteella. Kustannusajureiden tunnistaminen sekä kustannusten 

aiheutumisen pemsteet ovat TCO-mallin käytössä oleellisia, mutta toisaalta niiden
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absoluuttisen määrittelyn vaikeus tekee mallista vaikeasti käytettävän ja lisää siihen 

liittyvää epävarmuutta.

2.6 Toimintolaskenta

Yrityksen toimintaa mittaavien mittaristojen suunnitteluun on kehitetty useita 

viitekehyksiä, joista tunnetuin on Kaplanin ja Nortonin vuonna 1992 esittelemä 

Balanced Scorecard. [4] Tässä tutkimuksessa näistä viitekehyksistä valittiin 

tarkasteltavaksi kuitenkin toimintolaskentamalli. Toimintolaskennassa 

laskentakohteille kohdistetaan vain niistä suoranaisesti aiheutuvat kustannukset. Siinä 

kustannusten tarkastelu tehdään puhtaasti toiminnoittain, mikä poikkeaa perinteisen 

kustannuslaskennan tavasta jyvittää kustannuksia tuotanto- tai myyntivolyymien 

perusteella. Laskenta tehdään käyttämällä kustannusajureita, jotka kertovat miksi 

toiminto tehdään ja miksi toiminto vaatii kuluttamansa resurssit. Tällä tavalla 

pyritään selvittämään ”mitä ihmiset tekevät, miten toiminnot kytkeytyvät toisiinsa - 

millaiset ovat toimintoketjut, tuottavatko toiminnot lisäarvoa sekä tehdäänkö 

lisäarvoa tuottamattomia ja turhia toimintoja” [10]. Koska kehitettävässä 

laskentamallissa on tavoitteena tutkia yrityksen prosesseja toimintojen tehostamisen 

kannalta, sopii lähestymistapa tähän tutkimukseen hyvin. Tällöin voidaan käsitellä 

yrityksen toimintaa toimintoketjuina, jolloin toimintoja ja toimintoketjuja sekä niihin 

kytkeytyviä kustannuksia analysoimalla voidaan nähdä, mitä toimintoja tehostamalla 

olisi mahdollista saada merkittävimmät kustannussäästöt. Käytännössä osoitetaan 

siis tärkeät vaiheet, joihin pitäisi saada lisää tehokkuutta ja toisaalta karsitaan 

arvontuoton kannalta turhia vaiheita. Kuva 7 esittää toimintolaskennalla kartoitettavat 

kannattavuuden eri ulottuvuudet.
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Kuva 7. Kannattavuuden eri ulottuvuudet [5].

Toiminto on työsuoritusten, teknologian, raaka-aineiden, menetelmien ja 

toimintaympäristön yhdistelmä. [41] Toiminnon pitää määritelmän mukaisesti olla 

selkeästi rajattavissa muista toiminnoista ja sillä on suorite eli tuotos, jonka se tuottaa. 

Suoritteen aikaansaamiseksi toiminto kuluttaa resursseja, joilla on kustannustekijöitä. 

Toimintojen luokittelu voidaan tehdä lisäarvoa tuottaviin (palvelun tai tuotteen 

tuottaminen), lisäarvoa tuottamattomiin (korjaukset, tarkistukset, odotukset) ja 

lisäarvoa tuhoaviin (virheet, pilaantumiset, viivytykset). RFID-investointia 

suunniteltaessa on tärkeää löytää yrityksen toiminnasta sellaisia kustannuksia, jotka 

eivät tuota lisäarvoa, sillä niiden vähentäminen vaikuttaa suoraan investoinnin 

takaisinmaksuun.

Toimintojen suori tustiheyteen vaikuttavat tekijät ovat toimin toajureita. 

Toimintolaskennan yhteydessä voidaan käyttää toimintoajurien lisäksi yksikkö- eli 

laskenta-ajureita (myös kustannusajuri). Yksikköajurit ovat tekijöitä, jotka 

vaikuttavat yksittäisen toiminnon kustannuksiin, eli resurssikulutukseen ja siihen, 

miten toiminto suoritetaan. Esimerkiksi saapuneiden lähetysten käsittelyn ollessa 

toimintona voitaisiin käyttää yksikköajurina kirjattujen saapumistietojen 

oikeellisuutta. [5] Tämä on usein sivuutettu toimintolaskentaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa, vaikka se on varsinkin tämän tutkimuksen kannalta ensiarvoisen 

tärkeä mitattava asia.
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2.7 Toimintojen mittaaminen

Kun yrityksessä mitataan tehtävien toimintojen kustannuksia, muodostuu 

yritysjohdolle selkeä käsitys, mistä toiminnan kustannukset todella syntyvät [5]. 

Tämä ohjaa tarkastelemaan kustannusten syitä eli toimintoja. Toiminnot voidaan 

kytkeä erilaisiin menestystekijöihin, jolloin nähdään ylemmällä tasolla, mihin jonkin 

yksittäisen toiminnon kehittäminen vaikuttaa. Yhtä menestystekijää voidaan yhdellä 

tai useammalla mittarilla. Mittari tarkoittaa täsmällisesti määriteltyä menetelmää, 

jonka avulla kuvataan tietyn menestystekijän suorituskykyä [4].

Menestystekijöiden luokitteluun on erilaisia tapoja. Eräs tapa luokitteluun on 

menestystekijöiden jakaminen taloudellisiin ja ei-taloudellisiin. Taloudelliset 

menestystekijät linkittävät mittarit suoraan yrityksen talouslukuihin, kun taas ei- 

taloudelliset menestystekijät eivät perustu rahatietoon, vaan ovat yleensä työn 

tekemisen kannalta konkreettisemmin mitattavia (esimerkiksi aika-, laatu- ja 

määrämittarit). Seuraavassa taulukossa on esitetty esimerkkejä taloudellisista ja ei- 

taloudellisista menestystekijöistä:

Taulukko 2. Esimerkkejä taloudellisista ja ei-taloudellisista menestystekijöistä. [4]

Menestystekijät

Taloudelliset Ei-taloudelliset

Likviditeetti Asiakastyytyväisyys

Kannattavuus Laatu

Taloudellinen kasvu Toimitusaika

Tuotteen valmistuskustannukset Tuottavuus

Taloudellisten mittareiden ongelmina pidetään muun muassa, että ne rohkaisevat 

osaoptimointiin ja lyhyen tähtäimen ratkaisuihin. Toisaalta hyvinä puolina voidaan 

pitää niiden taijoamien tulosten vertailukelpoisuutta eri yritysten ja yksiköiden 

välillä. Samoja ongelmia on nähtävissä myös ei-taloudellisissa mittareissa, mutta 

niiden voidaan katsoa ohjaavan noudattamaan paremmin yrityksen toteuttamaa 

strategiaa, koska ne ovat konkreettisempia työntekijöiden toiminnan ohjauksen 

kannalta. [43]
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Menestystekijät voidaan jakaa myös koviin ja pehmeisiin sekä objektiivisiin ja 

subjektiivisiin mittareihin. Kova mittari on helposti kuvattavissa yhdellä luvulla, eli 

silloin mitataan esimerkiksi toistojen määrää tai niiden kestoa. Pehmeät mittarit 

puolestaan mittaavat ihmisten arvioihin perustuvia asioita, eli ne voivat olla 

esimerkiksi erilaisia kyselyitä tai arvioita. [43] Objektiiviset mittarit perustuvat 

määrälliseen informaatioon, joka saadaan organisaation toiminnasta tai sen tuloksista. 

Useimmiten taloudelliset mittarit ovat objektiivisia. Objektiivisten mittareiden 

heikkoutena on, että ne eivät aina kuvaa riittävän laajasti kohdetta, jotta niiden avulla 

voitaisiin tehdä toimenpiteitä. Subjektiiviset mittarit perustuvat arvioihin mitattavan 

menestystekijän tilasta. Niiden heikkoutena on, että ne eivät välttämättä kykene 

antamaan tarpeeksi tarkkaa kuvaa menestystekijästä, vaan enemmänkin suuntaa 

antavia viitteitä organisaation kehittämistarpeiden taustaksi. Yleisellä tasolla voidaan 

ajatella, että objektiivinen mittari tarkoittaa samaan kuin kova mittari ja 

subjektiivinen samaa kuin pehmeä mittari. Kuitenkin poikkeuksiakin on. Esimerkiksi 

asiakkaiden tekemien reklamaatioiden määrä on kova mittari, mutta reklamaatio 

perustuu asiakkaan subjektiiviseen arvioon. [4]

Tässä tutkimuksessa mittarit pyrittiin valitsemaan ja rakentamaan sellaisiksi, että 

niistä on mahdollista saada selkeitä tuloksia, esim. 3 h / päivässä vähemmän 

työvoimaa. Niinpä painotus oli ei-taloudellisten, kovien ja objektiivisten mittarien 

keräämisessä.

Toimintoja mitatessa on tärkeää arvioida myös mittarin hyvyyttä. Arviointi voidaan 

tehdä neljän tekijän avulla: validiteetti, reliabiliteetti, relevanssi ja käytännöllisyys

[4]:

■ validiteetti kuvaa mittarin kykyä mitata sitä menestystekijää, jota on tarkoitus 

mitata

■ reliabiliteetti kuvaa mittarin arvon satunnaisvirhettä; reliaabelin mittarin 

tulokset eivät vaihtele satunnaisesti, vaan ne ovat johdonmukaisia

relevanssi kuvaa sitä, onko mittari olennainen sen käyttäjän kannalta
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■ käytännöllisyys kuvaa mittarin kustannustehokkuutta eli hyötyvaivasuhdetta.

2.8 Kustannus-hyötyanalyysi

Kustannus-hyötyanalyysissa on ideana tutkia kustannuksilla saatavaa hyötyä 

matemaattisesti. Käytännössä analyysi tehdään määrittelemällä erilaiset 

hankintavaihtoehdot, joihin saattaa kuulua myös hankkimatta jättäminen. Vaikein 

tehtävä kustannus-hyötyanalyysissa on määritellä kaikki vaikutukset koko hankkeen 

ajalta ja muuttaa ne rahamääräisiksi arvoiksi. Tämä vaihe sisältää ennustamista ja 

arviointia analyysin aikaan saatavilla olevalla tiedoilla, mikä pitää huomioida 

saaduissa tuloksissa. Hankinnoille lasketut hyödyt ja kustannukset diskontataan 

nykyhetkeen jokaiselle hankintavaihtoehdolle lasketaan nettonykyarvo (NPV, Net 

Present Value). Kaava 1 kuvaa nettonykyarvon laskemisen. Kaavassa i on 

diskonttokorko, B, on hyödyn määrä vuonna t, Ct on kustannukset vuonna t ja n on 

projektin kesto vuosina. Jos nettonykyarvoksi saadaan nolla tai suurempi summa, 

voidaan investointia pitää kannattavana.

n D n ГNPV = V———Y-b_
Ä(i+o' åa+i)‘

NPV =V _5®l_
Ù (i + o'

(1)

Kun hankintavaihtoehtojen nettonykyarvot on laskettu, suoritetaan herkkyysanalyysi. 

Herkkyysanalyysissä arvioidaan laskentamallin antaman tuloksen epävarmuutta. Sen 

tavoitteena on esittää, miten mallin oletusarvojen muuttaminen vaikuttaa tulokseen. 

Kun laskentamalli siis pyrkii arvioimaan toteutettavan projektin takaisinmaksua, 

voidaan herkkyysanalyysillä arvioida eri vaiheissa tapahtuneiden virhearvioiden 

vaikutusta laskentamallin laatuun. Lopulta voidaan antaa suositus 

hankintavaihtoehdosta lasketun nettonykyarvon ja suoritetun herkkyysanalyysin 

perusteella.

Eräs kustannus-hyötyanalyysin käsite on kvasi-optioarvo, jolla tarkoitetaan 

odottamisesta saadun informaation arvoa: joskus saattaa olla kannattavaa lykätä 

jonkin projektin toteuttamista, jos on mahdollista, että lähitulevaisuudessa saadaan 

lisää hyödyllistä informaatiota [40]. Nopeasti kehittyvän tekniikan (esimerkiksi
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RFIDin) hankintaan liittyy usein epävarmuutta, joka saattaa nostaa kvasi-option 

arvon suureksi ja näin lykätä investointipäätöksiä. RFID:n kohdalla kvasi-option arvo 

on kuitenkin pudonnut huomattavasti lähivuosina standardoinnin kypsymisen vuoksi, 

minkä takia tässä tutkimuksessa odottamisen hyödyn laskemista ei huomioida 

laskentamallissa, eikä toteutetussa ohjelmistossa.
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3 RFID:N LIIKETOIMINNALLISET KUSTANNUKSET 
JA HYÖDYT

3.1 RFID-investoinnin kokonaiskustannusten arviointi

Iso osa RFID-tekniikkaan liittyvästä kirjallisuudesta käsittelee käyttöönoton 

yleisimpinä esteinä tunnisteiden hinnan, toteutuksen kokonaiskustannukset sekä 

standardoinnin kypsymättömyyden. Tällä hetkellä standardointiongelmat on ratkaistu 

isoilta osin ja esimerkiksi UHF-taajuuksilla standardit ovat olleet valmiita 

tärkeimmiltä osuuksilta jo jonkin aikaa [17]. Tunnisteiden hinta on tärkeässä roolissa 

RFÖ-investomtia suunnitellessa, vaikka se onkin vain yksi tekijä monen muun 

tekijän joukossa. Kuitenkin useassa tutkimuksessa viitataan tunnisteiden hintaan 

tavalla, josta saattaa saada vaikutelman, että hinnan putoaminen tietyn rajan alle 

laukaisisi RFID-sovellusten vyöryn. Tätä näkökulmaa voidaan pitää kapeakatseisena, 

sillä prosessikeskeisissä ympäristöissä on aina paljon huomioonotettavia 

kustannushyötynäkökulmia ja investoinnit tehdään pitkällä aikavälillä, eikä 

yksittäisen osan kustannusta voida pitää ratkaisevana. [6]

Kun edellä mainitut seikat otetaan huomioon yhdessä tämän tutkimuksen tavoitteiden 

kanssa, voidaan rajata RFID:n käyttöönoton yleisimpien tunnistettujen esteiden 

tarkastelu kokonaiskustannusten arviointiin. Seuraavissa kappaleissa on esitelty, 

miten kokonaiskustannukset muodostuvat RFID-investoinneissa.

3.1.1 Tunnisteet ja lukijalaitteet

Markkinoilla on valtava määrä erilaisin ominaisuuksin varustettuja RFID-tunnisteita. 

Tärkeimmät tunnisteen toimintaan vaikuttavat tekijät ovat: käytetäänkö aktiivisia vai 

passiivisia tunnisteita, mitä taajuutta käytetään, tunnisteen antennin koko, tunnisteen 

muistikapasiteetti, onko tunniste pelkästään luku-tilassa vai voiko sille myös 

kirjoittaa [27]. Nämä ominaisuudet vaikuttavat lukuetäisyyksiin, millaisiin esineisiin 

tunnisteita voi kiinnittää, sekä yhtenä tärkeimmistä tekijöistä - tunnisteiden hintaan. 

Ymmärrettävästi myös hankittavat määrät vaikuttavat kustannusten hintaan 

merkittävästi. Usein tunnisteiden hintaa käsitellään irrallisena asiana ja asetetaan
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jokin tietty rajahinta tunnisteille. Tunnisteiden valinta pitäisi kuitenkin tehdä aina 

järjestelmälle asetettujen vaatimusten perusteella ja laskea tämän jälkeen tarvittavien 

tunnisteiden hinnan vaikutus koko investoinnin takaisinmaksuun. Esimerkiksi UHF- 

tunnisteissa voidaan päästä jopa 40 % edullisempaan hintaan jo silloin, kun tilattavat 

määrät kasvavat 1000 kappaleesta 10000 kappaleeseen. Tämä tarkoittaa tällä hetkellä 

tietyillä tunnisteilla hinnan putoamista yli 50 sentistä alle 18 senttiin. Tunnisteiden 

hinnat muuttuvat tyypeittäin siten, että tarratunnisteilla hinnat liikkuvat tällä hetkellä 

karkeasti arvioiden 7 ja 50 sentin välillä, kun taas kovien tunnisteiden hinnat ovat 

huomattavasti korkeampia ja ne liikkuvat noin 2 ja 5 euron välillä. [49] RFID- 

tunnisteissa tyypin ja volyymin lisäksi tärkeä tekijä on tunnisteen valmistaja. 

Valmistajakohtaiset hintaerot voivat olla huomattavia teknisesti samanlaisille 

tunnisteille. Toisaalta joissakin sovelluksissa tarvitaan tunnisteilta tiettyjä muotoja tai 

valmistusmateriaaleja, joita ei ole saatavilla kaikilta valmistajilta. Tällaiset 

erikoistarpeet voivat vaikuttaa ymmärrettävästi hyvinkin paljon tunnisteen hintaan. 

Tärkeä huomio tunnisteiden hintojen viimeaikaisessa kehityksessä on, että HF- 

tunnisteet eivät ole enää välttämättä UHF-tunnisteita halvempia, vaan niiden 

kasvaneet tuotantomäärät ovat tuoneet hintoja niin paljon alaspäin, että UHF- 

tunnisteiden hinnat ovat joillakin valmistajilla jopa HF-tunnisteita alhaisempia. 

Taajuusalueen valinnan vähäinen vaikutus hintaan onkin hyvä tiedostaa, kun ollaan 

määrittelemässä RFID-jäijestelmää. Tunnisteiden kustannuksia laskettaessa pitää 

ottaa huomioon, että niitä saattaa vikaantua käytössä ja hankintaa joudutaan tekemään 

kiertävien kuljetusyksiköiden hävikin mukaisesti vuosittain. Hankinnassa on siis 

huomioitava, kannattaako (ja onko ylipäätään mahdollista) ostaa tunnisteita varastoon 

vai ostetaanko tunnisteet aina yhdessä kuljetusyksiköiden kanssa mahdollisesti jo 

valmiiksi kiinnitettyinä.

Myös lukijalaitteiden hinnat muuttuvat huomattavasti tilattavien määrien mukaan. 

Kun esimerkiksi tietyn yksittäisen kiinteän UHF-lukijalaitteen hinta on antenneineen 

noin 3000-3500 euroa, niin suuremmilla tilausmäärillä voidaan päästä jopa 

40 prosenttia halvempaan yksikköhintaan. Käsipäätelukijoilla määräalennukset ovat 

hieman alhaisempia kuin kiinteillä lukijoilla, mutta kuitenkin jopa noin 30 prosenttia 

alkuperäishinnasta. [49] Käsipäätteillä hintaan vaikuttaa kuitenkin suuresti päätteen
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varustelutaso, eli niiden kohdalla kokonaishinnat ja alennukset voivat vaihdella 

huomattavasti. Antennit ovat lukijalaitteen osa, joka on syytä huomioida 

kustannuksissa lukijalaitteesta erillään, koska niiden hinnat ja tarvittavat määrät 

vaihtelevat sovellukselle asetettujen vaatimusten ja jäijestelmän toimintataajuuden 

mukaan. Yksittäisten antennien hinnat voivat vaihdella 20 eurosta 500 euroon. 

Antennien määrä vaikuttaa myös tarvittavan kaapeloinnin määrään ja toisaalta 

kaapeleiden fyysiset rajoitukset asettavat rajoituksia antennien sijoittelulle. 

Lukijalaitteen ja antennien välinen kaapelointi on toteutettava laadukkailla 

radiokaapeleilla, jotta häiriöt ja vaimentuminen saadaan minimoitua. Radiokaapeleille 

voidaan arvioida metrihinnaksi noin 10-20 euroa. Lukijoiden kontrollointi tapahtuu 

yleensä palvelimessa ajettavan ohjelmiston avulla. Kontrollointiin ei välttämättä 

tarvita erillistä tietokonetta, mutta jos käyttöympäristö sitä vaatii, voidaan 

kustannukseksi arvioida 1000-3000 euroa.

3.1.2 Järjestelmän asennus- ja käyttökustannukset

Asennusvaihe muodostaa merkittävän kustannuksen RFID-jäijestelmien 

käyttöönotossa. Antennien, virtalähteiden ja lukijalaitteiden kiinnittäminen voi olla 

ympäristöstä riippuen haastavaa, jolloin kustannuksia muodostuu enemmän. Jos 

RFÖ:n käyttöönotto vaatii muutoksia olemassa oleviin linjastoihin, voidaan se 

huomioida asennuskuluina. Asennusvaiheen päälle tuleva merkittävä kustannus 

RFID-toteutuksissa on hienosäätövaihe. Koska RFID toimii radiotaajuuksilla, joiden 

käyttäytyminen vaihtelee aina eri käyttöympäristöissä, pitää radiokentän kattavuutta 

mitata ja etsiä mahdollisia kuolleita alueita, joihin radioaallot eivät pääse ja tehdä 

säätämistä antennien sijoitteluun sekä käytettäviin lähetystehoihin. 

Hienosäätövaiheen kustannukset ovat vaikeasti arvioitavia ja vaihe vaatii 

asiantuntemusta käytettävistä laitteista ja radioaaltojen käyttäytymisestä. [48]

Viimeinen suurempi kustannuserä muodostuu, jos sovellus integroidaan osaksi muita 

järjestelmiä. Väliohjelmiston avulla järjestelmän tunnisteista lukemat tieto saadaan 

muutettua liiketoimintatapahtumiksi. Koska väliohjelmiston merkitys on huomattava 

koko toteutuksen hyödyllisyyden kannalta, kiinnitetään sen valitsemiseen ja 

kehittämiseen yleensä paljon huomiota. Integrointi on aina tapauskohtaista ja sille on
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vaikea laskea edes keskimääräistä arvoa. Joskus RFID-sovellus voi myös toimia 

kokonaan irrallaan yrityksen muista järjestelmistä, mikä eliminoi 

integro in tikustannukset. RFID:n käyttöönotto saattaa toisaalta johtaa tarpeeseen 

korvata vanhoja järjestelmiä, jos ne eivät pysty käsittelemään tai hyödyntämään 

tehokkaasti RFID:n käytön tuottamaa suurta tietomäärää. Huolimatta valittavasta 

väliohjelmistosta, on integroinnin osuus kokonaiskustannuksista huomattava. Mitä 

suurempi on olemassa olevien järjestelmien määrä, sitä suuremmaksi integroinnin 

osuus kasvaa suhteessa hankittaviin lukijalaitteisiin ja tunnisteisiin. [49]

Seuraavassa on kaksi esimerkkiä mahdollisista kulujen jakautumisesta RFID- 

investoinneissa. Ensimmäinen esimerkki (taulukko 3) on vuoden 2002 hinnoilla 

laskettu esimerkki yhdysvaltalaisen juomavalmistaja FizzCoin RFID-investoinnista. 

[19] Investointilaskelma on mielenkiintoinen, sillä FizzCo:n valmistus- ja 

toimitusprosessi vastaa melko hyvin tämän tutkimuksen Yritys B:n toimintoja. 

Tässäkin laskelmassa on hyvä kiinnittää huomiota varsinaisen RFID-järjestelmän 

suhteellisen pieneen osuuteen kokonaiskustannuksista integroinnin kahmiessa 

leijonanosan. FizzCo:n järjestelmällään saavuttamat hyödyt on kuvattu kappaleessa

3.2.

Taulukko 3. Esimerkki mahdollisesta kulujen jakautumisesta.

Nimike Määrä Hinta yhteensä Osuus kokonaishinnasta
Tunnisteet 250 000 kpl 100 000$ n. 4 %
RFID-lukija 60 kpl 30 000 $ n. 1 %
RFID-porttilukija 60 kpl 180 000$ n. 7 %
RFID-väliohjelmisto 1 kpl 30 000 $ n. 1 %
Integrointi 1 kpl 2 380 000 $ n. 88 %
Kokonaiskustannus 2 720 500 $

Toinen esimerkki (taulukko 4) on laskettu 100 000 tunnisteen ja 30 porttilukijan 

RFID-investoinnin kustannuksista vuoden 2007 hinta-arvioilla [23].
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Taulukko 4. Esimerkki mahdollisesta kulujen jakautumisesta.

Nimike Määrä Hinta yhteensä
Osuus

kokonaiskustannuksesta
- - '

UHF GEN 2 -tunnisteet 100 000 kpl 12 000 € n. 6-10%
RFID-porttilukija (neljällä 
antennilla)

30 kpl 81 000 € n. 40-70 %
--------------------------------——J

RFID-väliohj elmisto 1 kpl 2 000—40 000 € n. 2-20 %

Integrointi 1 kpl 20 000-60 000 € n. 20-60 %

Kokonaiskustannus 115 000-193 000 €

Taulukosta on hyvä huomata, miten suuria vaihteluvälejä eri kustannuksille on 

asetettava, kun arvioidaan kulujen jakautumista ilman toimintaympäristökartoitusta. 

Varsinkin väliohjelmiston ja integroinnin summittainen arviointi johtaa usein siihen, 

että kokonaiskustannuksen vaihteluväli on kohtuuttoman suuri - tässäkin tapauksessa 

yli kuusikymmentä prosenttia.

Kertaluontoisten hankintakustannusten lisäksi RF ID-j ärj estelmien ylläpidon 

kustannukset pitää huomioida ROI-laskelmissa. Ylläpitoa voi olla esimerkiksi 

uusinta- ja korvaushankinnat käytön aikana, sekä ohjelmistoihin liittyvät lisenssi-, 

kehitys- ja ylläpitokustannukset. Suuntaa-antavana arviona ohjelmiston tuottamista 

ylläpitokuluista voidaan pitää noin kymmentä prosenttia hankintahinnasta vuosittain. 

Myös hankittavan laitteiston poistolaskelmat on sijoitettava takaisinmaksun 

laskentaan.

Tärkeänä osana RFID-jäijestelmissä on niihin liittyvät prosessit ja työntekijät. 

Yleensä suurimmat hyödyt uudesta tekniikasta saadaan vasta, kun myös yrityksen 

prosessit suunnitellaan uudestaan. Kun tietoa on saatavilla uuden tekniikan myötä 

enemmän, pitää prosessissa tehostaa työntekijöiden mahdollisuuksia reagoida 

reaaliaikaiseen tietoon. Uusien toimintojen ja teknologian koulutuskustannukset 

onkin otettava huomioon investoinnin kokonaiskustannuksia laskettaessa.

3.2 RFID-toteutuksen hyötyjen arviointi

RFID:n nopeimmin havaittavissa olevat ja suurimmat hyödyt saavutetaan 

suurimmalla todennäköisyydellä sen mahdollistamalla seurattavuuden parantumisella
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toimitusketjuissa. Tämä on toisaalta mahdollisuus, mutta samalla myös RFID- 

tekniikan suurin ongelma: suurimmat hyödyt saadaan vasta, kun koko 

toimitusketjussa päästään hyödyntämään tekniikkaa täysipainoisesti. RFID 

mahdollistaa tiedon määrän ja tarkkuuden kasvamisen ennen näkemättömällä tavalla, 

joten suurimmaksi kysymykseksi nouseekin, miten tätä tietoa voidaan hallita 

tehokkaasti? Voidaanko tiedon avulla muuttaa tai poistaa nykyisiä prosesseja? 

Tärkein kysymys on kuitenkin, miten RFID voi kasvattaa organisaation kilpailukykyä 

ja kannattavuutta? [11]

Seuraa vissa kappaleissa on esitelty, minkälaisia hyötyjä RFID:n käyttöönotosta on 

mahdollista saada sekä miten hyötyjä voidaan luokitella ja arvioida.

3.2.1 Liiketoiminnalliset hyödyt

Toimitusketjut ovat muuttuneet yksinkertaisista lineaarisista ketjuista 

prosessiverkostoiksi, joissa eri osapuolet toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

tarviten mahdollisimman paljon erilaista tietoa varmistaakseen oman osuutensa 

mahdollisimman täsmällisen, tarkan ja tehokkaan suorituksen. RFID:n luontainen 

ominaisuus olla aina käytössä mahdollistaa paremman seurattavuuden kaikille 

toimitusketjun osapuolille. Koska RFID seuraa tavaroiden liikkeitä koko 

toimitusketjussa, toimii se apuna myös varkauksia, hävikkiä ja tuoteväärennöksiä 

vastaan. Yhdessä erilaisten sensorien kanssa käytettynä RFID:n tuottama paikka- ja 

aikatieto voidaan yhdistää erilaisiin ympäristön ominaisuustietoihin, jolloin saadaan 

tietoa toimituksen aikaisista tapahtumista ja voidaan osoittaa minkälaisen ketjun läpi 

tuote on kulkenut. Tämä taijoaa hyvän työkalun ratkaistessa toimituksessa 

tapahtuneita ongelmia, eli voidaan osoittaa paremmin esimerkiksi kenen vastuulla 

tuote on ollut, kun se on joutunut sopimattomiin olosuhteisiin, tai miten kauan 

tuotteen toimittaminen asiakkaalle on todellisuudessa kestänyt. [20]

RFID vaikuttaa sekä tavaroiden lähettämiseen että vastaanottoon. Automaattinen 

vastaanotto vähentää tarvittavan työmäärän tarvetta tavaroiden manuaalisessa 

tarkistamisessa, kuten myös tarvittavaa aikaa ja resursseja tavaroiden lähetyksessä. 

RFID:n avulla voidaan varmistaa, että lähetettävät tavarat ovat juuri tilattuja
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tavaroita, niitä ollaan lähettämässä tarkalleen tilattu määrä ja lastaamassa oikeaan 

kuorma-autoon. Työ intensiivisissä toimintoketjuissa RFID:n mahdollisuudet ovat 

helposti löydettävissä. RFID antaa toiveita automatisoida prosesseja 

ennennäkemättömillä tavoilla, mikä johtaisi työvoimatarpeen vähenemiseen koko 

toimitusketjussa.

Tavallisissa jakelukeskuksissa suurin yksittäinen kustannus muodostuu työvoimasta 

käsittäen 50-80 prosenttia kaikista kustannuksista [16]. Kiijallisuudessa on esitetty 

arvioita (esimerkiksi [24] ja [25]), joiden mukaan toimitusten vastaanottoon kuluvaa 

aikaa voitaisiin vähentää 30-93 prosenttia RFID-tekniikan avulla. Lisäksi on arvioitu, 

että RFID voisi tuottaa 36 prosentin työvoimasäästöt toimitusten keräilyssä ja 90 

prosentin vähennyksen lähetysprosessin varmennuskustannuksiin. Nämä luvut 

osoittavat työvoiman merkittävyyttä toimitusketjuissa, ja että jo pieni vähennys 

yksittäisiin toimintoihin käytettävässä työajassa voi tuottaa huomattavia taloudellisia 

hyötyjä. Eräässä tutkimuksessa havaittiin RFID:n tarjoavan erittäin selviä hyötyjä 

myös myyntisaamisten käsittelyprosessille. Tiedonkeruun automaattisuus ja 

reaaliaikaisuus yhdistettynä manuaalisesta tiedonsyötöstä syntyneiden virheiden 

poistumiseen vähensi myyntisaamisten laskuttamiseen vaadittavan tiedon 

keräämiseen kuluvaa kokonaisaikaa 30-45 päivästä muutamiin minuutteihin [11].

Accenturen vuonna 2004 tekemässä tutkimuksessa [17] haastateltiin usean maan 

jälleenmyynti- ja tuotanto yrityksien johtajia RFID:n käyttöönottovalmiuden 

selvittämiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, että suuri osa yrityksistä oli jo tutustunut 

RFID:n mahdollisuuksiin, mutta suunnitelmat tuotantokäyttöön otosta olivat hyvin 

varovaisia. Haastatelluista yrityksistä kuitenkin 45 prosenttia uskoi RFID- 

investointien korkeaan tuottoon. Kolme tärkeintä sovellusaluetta, joissa RFID:n 

käytöstä saatavat hyödyt näyttivät lupaavimmilta, olivat tutkimuksen mukaan:
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■ valmistuotteiden varastojen hallinta muun muassa lähetyksen ja vastaanoton 
tuottavuuden kasvun myötä

■ tuotannon seurattavuus muun muassa keskeneräisen tuotannon paremman 
seurannan avulla

■ toimitusketjun turvallisuus ja varmuus muun muassa kehittyneen 
eräseurannan ja takaisinkutsujen myötä.

Nämä sovellusalueet ovat tähän tutkimukseen valituille yritykselle merkittäviä ja ne 

tarjosivat suunnan etsiä kirjallisuudesta erilaisia toimintojen mittauskohtia, joilla 

liiketoimintahyötyjä oli havaittu.

3.2.2 RFID liiketoimintaa tehostamassa

Ympäri maailmaa on käynnistetty erilaisia pilottiprojekteja ja kartoituksia RFÖ:n 

tuomista todellisista hyödyistä. Kuten seuraavissa kappaleissa tullaan osoittamaan, 

vaihtelevat eri tutkimuksista saadut tulokset RFID:n mahdollistamien hyötyjen 

suuruudesta. Kuitenkin suurimmassa osassa tutkimuksia on löydetty aina huomattavia 

hyötymahdollisuuksia. Myös odotettavissa olevien hyötyjen suuruus RFID-tekniikkaa 

käyttäville toimitusketjun osapuolille on osoitettu useissa pilottiprojekteissa 

merkittäviksi. Seuraavassa on esitelty tämän työn kannalta mielenkiintoisia 

tutkimuksia tällaisista projekteista.

Vers Schäkel -projekti (suomeksi: tuoreketju) tutki Hollannissa RFID:n käyttöä koko 

vihannesten toimitusketjun laajuudella alkaen vihannesten toimittajasta 

supermarkettiketjun myymälöihin [18]. Projektin tarkoituksena oli tutkia, miten 

voitaisiin parantaa tuorevihannesten laatua ja hyllysaatavuutta, vähentää 

toimitusketjun hukkaa, tehostaa toimintoja sekä parantaa koko toimitusketjun 

seurattavuutta. Tutkimus poikkeaa monesta muusta alan pilotista siinä, että se tarjoaa 

myös reunaehdot sekä projektissa esiin nousseet ongelmat yleisesti tarkasteltavaksi. 

Projekti oli merkittävä monelta kannalta, sillä siinä käsiteltiin koko toimitusketjua 

tuotannosta vähittäistavarakauppaan. Tiedonsiirto perustui puhtaasti EPCglobalin 

standardeihin, RFID-tekniikka yhdistettiin sensoritekniikkaan ja toimitusketjussa 

käytettiin kiertäväviä kuljetusyksiköitä. RFID:n avulla saatavan sijaintitiedon avulla 

toteutetut hälytykset kylmäthän ulkopuolelle sijoitetuista tuotteista osoittivat
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lämpötilasensorit kuitenkin tarpeettomiksi, vaikka ne toimivatkin pilotissa hyvin. 

Toteutuksen onnistumiseksi tutkimuksessa todettiin, että tunnisteet on valettava 

kiinni kiertävinä kuljetusyksiköinä käytettyihin muovilaatikoihin. Tärkeä tekninen 

huomio oli myös lukukenttien suojaaminen siten, että vältyttäisiin yli sadan prosentin 

lukuvarmuuksilta (tämä tunnisteiden moninkertainen lukeminen todettiin myös tässä 

tutkimuksessa tehdyissä haastatteluissa suuremmaksi ongelmaksi kuin alle sadan 

prosentin lukuvarmuudet [48]). Pilotin tulokset olivat erittäin lupaavia ja kaikki 

projektin tavoitteet täytettiin. Projektissa huomattiin, että saavutettujen 99-100 

prosentin lukuvarmuuksien avulla satojen laatikoiden saapumiserien yhtäaikainen 

luku onnistui nopeasti ja virheettömästi ja mahdolliset virheet havaittiin reaaliajassa 

näyttöjen, tekstiviestien tai sähköpostien avulla. RFID-investoinnille laskettiin edellä 

mainittujen ehtojen toteutuessa 2,7 vuoden takaisinmaksuaika. Merkittävä havainto 

tutkimuksessa oli, että positiiviset liiketoimintahyödyt ovat saatavilla kaikille ketjussa 

toimiville osapuolille. Toisaalta tutkimuksessa todettiin, että tämä vaatisi kaikkien 

ketjun osapuolten innostamista ja sitoututtamista RFID:n käyttöön. Myös muissa 

tutkimuksissa ([11], [17]) on korostettu hyötypotentiaalin kasvamista, kun

mahdollisimman moni toimitusketjun organisaatioista ottaa RFID:n käyttöönsä, mikä 

osoittaa seurannan ja läpinäkyvyyden luomia uudenlaisia mahdollisuuksia.

Yhdysvaltalaisen Alineanin tekemän tutkimuksen mukaan RFID parantaa toiminnan 

tehokkuutta, vähentää liiketoimintaa liittyviä riskejä ja avaa uusia 

tuottomahdollisuuksia. Tutkimuksessa tarkastelluissa projekteissa saavutettiin 3-5 

prosentin pieneneminen toimitusketjun kustannuksissa sekä 2-7 prosentin kasvu 

liikevaihdossa RFID:n mahdollistaman parantuneen seurattavuuden ja tarkkuuden 

myötä. [25] Tämän tutkimuksen tulokset vaikuttivat erittäin lupaavilta, sillä eri 

toimialoille tehdyissä laskelmissa päästiin kaikissa alle vuoden mittaisiin 

takaisinmaksuaikoihin ja vähintään noin 200 prosentin ROI-laskelmiin. Tutkimusta 

on kuitenkin tarkasteltava erittäin kriittisesti, koska siinä esitetyt laskelmat on tehty 

puhtaasti yrityksen omien teoreettisten skenaariomallien pohjalta. Myös vaikeasti 

todennettavia tuloksia, kuten henkilöstötyytyväisyyden kasvua ja siitä aiheutuvia 

säästöjä on upotettu tuloksiin, jolloin hyötyjen toteutumisen todennäköisyydet 

hämärtyvät. Tämä on valitettava ongelma monissa tämän alan tutkimuksissa ja
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takaisinmaksuja arvioivissa laskelmissa, koska niiden luotettavuus heikentyy 

huomattavasti ja hyvinkin esitetyt laskelmat muuttuvat helposti kriittisen lukijan 

tarkastelussa yltiöpositiiviseksi mainosmateriaaliksi.

Taulukko 5. Alineante tutkimuksen löytämät RFID:n hyödyt.

Kategoria Muutos-%
Toimitusketjun kustannukset - 3-5 %
Myynti + 2-7 %

Aberdeen Group suoritti vuonna 2008 tutkimuksen, jossa selvitettiin RFID:n 

käyttöönoton hyötyjä. Käyttöönoton hyötyjä tutkittiin vuoden yli tehdyllä vertailulla, 

jossa verrattiin tutkimuksen aikaista tilannetta vuoden takaiseen tilanteeseen ennen 

RFID:n käyttöönottoa. Kahden tärkeimmän mittarin, liiketoimintaprosessien ja niiden 

hallinnan tehokkuus kasvoi 58 prosenttia sekä tietojärjestelmien toiminta ja 

liiketoimintaherkkyys kasvoi 46 prosenttia. Samaan aikaan kuitenkin 

suunnittelematon seisokkiaika kasvoi yli 16 prosenttia. Viimeinen luku kertoo 

todennäköisesti uuden jäijestelmän ”aloilleen asettumisesta” käyttöönoton 

ensimmäisinä kuukausina. Keskimääräinen infrastruktuurin kustannusten nousu oli 

investoinnin myötä 21,6 prosenttia. Investointi näkyi kuitenkin vastaavasti 

infrastruktuurin hallinnointikulujen pienentymisenä (6,2 prosenttia), sekä työvoiman 

kokonaiskustannusten pienenemisenä (14,4 prosenttia). Samalla henkilöstön 

tuottavuuden kasvuksi mitattiin yli 50 prosenttia. Yritysten saamat tulokset 

asiakastyytyväisyystutkimuksista paranivat RFID:n käytön aikana yli kuusikymmentä 

prosenttia. [15]

Aiemmin mainitun Accenturen tutkimuksen [19] perusteella kulutta]atuotteita 

valmistavien ja myyvien yritysten hyödyt RFID:n käytöstä ovat merkittäviä. 

Accenturen tutkimuksessa käsiteltiin RFID:tä yhdessä EPC:n käytön kanssa, mutta 

hyödyt liittyvät käytännössä puhtaasti RFID:n käyttöön, eli tutkimuksessa ei 

juurikaan eritelty EPC:n hyötyjä kuin yksilötasoisen tunnistuksen mahdollistajana. 

Tutkimuksessa löydetyt hyödyt valmistavalle tuotannolle sekä vähittäiskaupalle on 

esitetty seuraavassa taulukossa:
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Taulukko 6. Accenturen tutkimuksen löytämät RFED:n hyödyt valmistavalle tuotannolle ja 

vähittäiskaupalle.

Valmistava tuotanto
Kategoria Muutos-%
Varastotasot - 5-30 %
Varastointi- ja toimituskustannukset + 2-13%
Myynti + 1-5 %
Läpimenoaika -10-50%

Vähittäiskauppa
Kategoria Muutos-%
Ei-oo-myynti - 5-8 %
Varastotasot -5-10%
Myynti
Logistiikkakulut

+ 2-10%
- 3-4 %

Aiemmin esitellyn FizzCon saamat hyödyt vuositasolla lähes kolmen miljoonan 

dollarin RFID-investonuristaan (katso kappale 3.1) on esitetty seuraavassa 

taulukossa:

Taulukko 7. Esimerkki mahdollisesta kulujen jakautumisesta. [19]

Kategoria Nykyinen määrä Muutos-% Muutos Hyöty

Valmisvarasto 5 000 000 $ - 10 % 500 000 $ Käyttöomaisuuden
pienentyminen

Myynti 80 000 000 $ + 2% 1 600 000 $
Varastosta loppumisten 
vähentyminen

Myymättömät
tuotteet

912 000$ - 25 % 228 000 $ Hukan pienentäminen

Yhteensä 2 328 000 $

Vertaamalla edellä esitettyjä tuloksia eri tutkimuksista, voidaan todeta niiden olevan 

hyvinkin samansuuntaisia ja niitä voidaan näin ollen pitää kohtuullisen luotettavina, 

tai ainakin suuntaa antavina, jolloin niitä voidaan käyttää tässä tutkimuksessa pohjana 

laskentamallin viitekehykselle. Seurannan parantuminen ja sen tarkentama 

varastonhallinta mahdollistavat varastotasojen pienentämisen, mikä on merkittävässä 

roolissa sitoutunutta käyttöomaisuutta vähennettäessä. Tarkempi ja reaaliaikainen 

seuranta mahdollistaa myös nopeamman reagoinnin myynnin vaihteluihin, jolloin 

myymäläsaattavuutta saadaan parannettua, mikä taas näkyy suoraan kasvaneena 

myyntinä. Pienikin muutos voi vaikuttaa merkittävästi investoinnin takaisinmaksuun, 

kuten edellä esitetty FizzCon esimerkki osoittaa. Erityisesti varastonhallinnassa ja 

tuotteiden hävikin pienentämisessä löydettiin liiketoimintahyötyjä myös American 

Apparelin, Yhdysvaltojen suurimman vaatteidenvalmistajan pilotoidessa RFID- 

tekniikkaa myymälässään vuonna 2008. Varastonhallinnan tehtäviin käytettävä 

työaika väheni jopa 90 prosenttia (noin viidestäkymmenestä tunnista viiteen tuntiin)
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ja myymälässä esillä olevien tuotteiden hävikki pieneni yli 90 prosenttia 

(kahdeksastakymmenestä tuotteesta alle kahdeksaan). Tulokset ovat huomattavan 

hyviä ja poikkeavat niin merkittävästi muista tutkimuksista, että ne vaativat 

tarkempaa tarkastelua. Tällaisia parannuksia ei ole mahdollista saavuttaa pelkällä 

uuden tekniikan käyttöönotolla, vaan hiomalla myös prosesseja ja visioimalla uusia 

mahdollisuuksia uuden tekniikan avulla. Yksikkötasoinen tunnistus on avain 

sovelluksessa saatuihin hyviin tuloksiin, mutta yrityksessä käytettiin hyväksi tilaisuus 

ja samalla viilattiin myös prosesseja syvemmin. Tutkimuksessa todettiinkin, että 

RF1D ei itsessään tule parantamaan toimitusketjun suorituskykyä, vaan yritysten on 

kehitettävä uusia prosesseja, jotka hyödyntävät tekniikan mahdollisuuksia - 

kauppiaiden ja tavarantoimittajien tulee opetella uusia hienojakoiseen sijaintitietoon 

perustuvia toimintatapoja. [13]

3.2 J RFID:lla saavutettavien hyötyjen eri kategoriat

Tätä työtä varten edellä tunnistetuista mittauskohteista kerättiin ne, joilla voitiin 

nähdä kytkentöjä tutkimuksen rajaukseen kuuluviin prosesseihin. Erilaisia RFID- 

tekniikalla saavutettavia hyötyjä löydettiinkin kymmeniä ja ne päätettiin luokitella 

seuraavanlaisiin kategorioihin [14][23][25]:
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■ Automaatio - mahdollisuus vähentää manuaalisia työvaiheita prosessissa 

automaattisen lukemisen myötä. Tämä parantaa tuottavuutta ja vähentää 

työvoimakustannuksia, koska resurssit voidaan sijoittaa uudestaan paremmin 

arvoa tuottaviin toimintoihin.

■ Luotettavuus - reaaliaikaisen tiedon luotettavuuden kehittyminen yhdessä 

parantuneen tietoturvan ja seurantamahdollisuuksien myötä vähentää 

virheiden, hukan ja väärennösten määrää. Kun toimitustarkkuus ja 

luotettavuus kasvavat, vähenevät reklamaatiot ja niiden selvittämiseen kuluva 

aika sekä kustannukset.

■ Nopeus - työnkulun toimintojen nopeuttaminen vähentämällä etsimiseen ja 

seurantaan tarvittavaa aikaa. Mahdollisuus nopeampaan reagointiin vähentää 

myös ennakoivasti laskuihin ja maksuihin liittyvien epäselvyyksien 

selvittelyä.

■ Tiedon läpinäkyvyys - reaaliaikaisen tiedon ja kehittyneen seurannan 

taijoaminen mahdollistaa nopeampien, parempien ja tarkempaan tietoon 

perustuvien päätöksien tekemisen sekä nopeamman reagoinnin asiakkaiden 

tarpeisiin. Tämä mahdollistaa varastotasojen optimoinnin sekä kiertoajan ja 

puskuri varastojen pienentämisen, mikä vaikuttaa laskevasti tarvittaviin 

varastotasoihin sekä varastointiin liittyviin kustannuksiin (käyttöpääoma).

■ Potentiaali - tarjoaa uusia sovellusmahdollisuuksia ja kasvattaa toiminnan 

laatua toimitusketjun eri osapuolille sekä parantaa asiakkaiden kokemaa 

palvelunlaatua. Tuo uusia mahdollisuuksia liikevaihdon kasvuun 

vähentämällä tuotteiden loppumisesta johtuvaa toteutumatonta myyntiä 

varmistamalla varastotasojen vastaamisen kysyntään

Erilaisia hyötyjä löytyi monesta kohtaa toimitusketjua, mutta käytännössä kaikkien 

hyötyjen voitiin katsoa pohjautuvan tiedon määrän ja laadun kasvamiseen. On selvää, 

että myös asiakastyytyväisyyttä on mahdollista kasvattaa tarkentamalla aikatauluja, 

laatua ja saatavuutta, mutta koska se on usean tekijän summa, on se mittaaminen
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suoraan toimintojen kautta vaikeaa, eikä sitä näin ollen valittu laskennassa 

huomioitavaksi. RFID tuo sitä käyttävälle organisaatiolle uutta ja laadukasta tietoa, 

mikä voidaan liittää suoraan liikevaihdon kehittymiseen sekä toiminnan tehokkuuden 

kasvamiseen, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

Lyhyemmät
toimitusajat

Laadukas tieto

Lisämyynti / 
parempi kate

Parantunut
kiertonopeus

Parempi tilankäyttöVähentynyt
hukkatyö

Vähentyneet virheet

Pienemmät
kustannukset

Parantunut
asiakaspalvelu

Kuva 8. Laadukkaan tiedon merkitys logistiikassa [8].

Varsinkin päivittäistavarakaupassa paremmin ja laadukkaammin toimiva 

toimitusketju vaikuttaa keskeisesti myymäläsaatavuuden parantumiseen, mikä taas 

näkyy suoraan kaupan liikevaihdossa [49]. On esitetty, että vähittäismyynti menettää 

vuosittain 4 % myynnistään varaston loppumisen vuoksi [11]. Esimerkiksi Suomessa 

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kumulatiivinen myynti on vuodessa noin 

kolmetoista miljardia euroa [42], jolloin pienikin muutos liikevaihdossa saattaa olla 

merkittävä investoinnin kustannuksiin nähden. Edellä mainituissa tutkimuksissa 

arvioitiin RFID-toteutuksen kasvattavan sitä hyödyntävien organisaatioiden 

liikevaihtoa 2-7 prosenttia, parantavan käsittelyn tehokkuutta 20-30 prosenttia, 

vähentävän toiminnan kustannuksia 2-5 prosenttia sekä pienentävän varastojen 

kiertoaikoja 1-2 prosenttia. Tällaisten lukujen pohjalta on helppo ymmärtää, miksi 

joissakin tutkimuksissa on päädytty vain muutamien kuukausien 

takaisinmaksuaikoihin RFID-projekteille. Osaltaan tämä saattaa kuitenkin johtaa 

epärealistisiin odotuksiin RFID:n taijoamille hyödyille. Toisaalta tällaiset laskelmat 

saattavat johtaa myös niiden oikeellisuuden kyseenalaistamiseen, kun liian hyvältä
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kuulostavat luvut sivuutetaan pelkkinä mainospuheina. Tässä tutkimuksessa ei ole 

mahdollista arvioida näiden lukujen realistisuutta, mutta ne taijoavat hyvän 

vertailupohjan laskentamallissa huomioitavaksi.

Ottaapa yritys käyttöönsä vain pakolliset vaatimukset täyttävän yksinkertaisen 

”kiinnitä ja lähetä”-ratkaisun, jonkinasteisen integraation sisältävän ratkaisun tai 

suljetun kierron RFID-järjestelmän, vaativat kaikki toteutustavat käytännössä 

jonkinasteisia muutoksia olemassa oleviin prosesseihin. Joissain tapauksissa vaaditut 

muutokset ovat suurempia kuin toisissa, mutta joka tapauksessa muutoksia tarvitaan. 

Jos nämä liiketoimintaympäristön muutokset eivät ole hallittuja, ei voida myöskään 

hallita uuteen järjestelmään sijoitetun pääoman takaisinmaksun laskentaa. Viime 

kädessä huonosti hallitusta muutoksesta kärsivät prosessissa työskentelevät ihmiset. 

Jos muutoksen tarpeellisuutta ja merkitystä ei saada kuvattua organisaation 

tarvitsemalla tarkkuudella, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa järjestelmän 

käyttöönottoon sijoitettu aika ja raha eivät tuota prosessissa hyötyjä suunnitellulla 

laajuudella ja hyödyt voivat jäädä jopa kokonaan saavuttamatta. [14]
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4 TOIMINTOKETJUN ANALYSOINTI

4.1 Haastattelujen toteuttaminen

Tutkittujen yritysten toimintoketjujen analysoinnissa käytettiin tiedonkeruun 

menetelminä kyselyitä, haastatteluja ja havainnointia. Tutkimuksessa haastateltiin 

RFDD-toteutuksia tai niiden osia toimittavia osapuolia sekä RFID:n käyttöönottoa 

harkitsevia yrityksiä. Haastatteluita oli useita, joista osassa käytettiin täysin avointa 

haastattelua ja osassa puoliavointa haastattelurunkoa. Haastattelut aloitettiin 

avoimella haastattelulla, jossa käytiin läpi yrityksen toimintaa ja alettiin kartoittaa 

prosesseja sekä prosessivaiheita, joissa RFID:n käytöllä voitaisiin saavuttaa hyötyjä. 

Tässä vaiheessa apuna käytetty haastattelurunko on esitetty liitteessä I.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen siirryttiin vastausten ja yrityksen toiminnan 

havainnoinnin pohjalta haastatteluvaiheeseen, jossa pyrittiin tarkentamaan löydöksiä 

ja luomaan pohjaa toimintojen tarkemmalle kuvaamiselle. Haastatteluissa käytetty 

runko on esitetty liitteessä II. Haastattelut olivat lähinnä työpajatyyppisiä, jolloin 

toimintoja ja niiden kehittämistä voitiin käsitellä monelta kannalta. Tavoitteena oli 

kartoittaa erilaisia näkökulmia RFID-toteutuksiin sekä niihin liittyviin hyötyihin, 

haasteisiin ja visioihin. Erilaisten näkökulmien avulla pyrittiin luomaan 

vaatimusmäärittely toteutetulle ohjelmistolle, jonka avulla RFÖ:n käyttöönoton 

hyötyjä voidaan arvioida.

Kun yrityksien toiminnasta saatiin muodostettua periaatteellinen toimintakaavio, 

tarkennettiin seuraavassa vaiheessa aikaisemmin kerättyjä tietoja prosessien 

toiminnoista ja liiketoimintaympäristöstä. Tässä vaiheessa keskityttiin erityisesti 

toimintojen kuvaamiseen. Tarkennuksessa käytettyjä kysymyksiä on esitetty liitteessä 

III.
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4.2 Mallintamisen toteuttaminen

Koska RFID-sovellukset sisältävät useita muuttuvia tekijöitä, joiden vaikutukset koko 

toimintaketjuun voivat olla hyvin merkittäviä, kartoitettiin tässä tutkimuksessa 

erilaisia mittareita, joilla voidaan arvioida jo etukäteen RFÖ-tekniikan käyttöönoton 

mahdollisia hyötyjä liiketoiminnalle. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää selkeitä ja 

konkreettisesti mitattavissa olevia mittareita, sekä erilaisia yleisiä parametreja, joita 

voitaisiin hyödyntää toimialariippumattomasti. Koska parametreissä on huomattavaa 

vaihtelua toimialoittain ja yrityksittäin, pyrittiin samalla löytämään metodi, jolla 

parametrien eri variaatioiden esittäminen olisi mahdollista.

Kartoitusprosessissa tutkittiin valittujen yritysten liiketoimintaprosessista toimintoja, 

joihin tekniikan käyttöönotolla voisi olla vaikutusta. RFID-tekniikan käyttöönottoa 

suunnitte levan yrityksen omaa tieto-taitoa hyödyntäen pyrittiin tunnistamaan ne 

alueet, joissa olisi mahdollista saada suurimmat hyödyt RFÖ-tekniikan avulla. Myös 

aikaisemmista projekteista saatua kokemusta käytettiin hyväksi tutkittaessa osa- 

alueita, joihin RFID-tekniikan käytöllä voisi olla erityisen selvä merkitys. 

Konkreettisesti mitattavien parametrien lisäksi etsittiin myös sellaisia tekijöitä, joiden 

mittaaminen on vaikeaa, mutta joihin RFÖ-tekniikka saattaa vaikuttaa. Tavoitteena 

oli löytää mitattavaksi sellaisia prosessin osia, joita ei ole aikaisemmin otettu 

huomioon tämän alan tutkimuksissa.

4.3 Prosessien kartoituksen toteuttaminen

RFÖ:n käyttöönottoa suunniteltaessa pitäisi arvioida vähintään, mitä prosesseja 

muutetaan, miten RFID vaikuttaa fyysiseen ympäristöön ja mitä resursseja muutoksia 

tarvitaan tekniselle puolelle [14]. Edellä tehtyjen kirjallisuustutkimuksen sekä 

asiantuntijahaastatteluiden perusteella voitiin arvioida, että suurimmat hyödyt 

RFÖ:sta on mahdollista saada prosesseja tehostamalla. Tästä syystä päädyttiin 

tarpeeseen kuvata prosessien nykyinen taso mahdollisimman tarkasti, jotta 

kehitystarpeita ja mahdollisuuksia voitiin suunnitella ja asettaa takaisinmaksun 

kannalta tavoiteltava kehitystaso.
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Prosessien kartoittaminen aloitettiin vaiheella, jossa tutkittiin yleisesti toimintoja ja 

prosesseista löytyviä mittareita, joihin RFID:n käytöllä voisi olla mahdollista 

vaikuttaa. Tutkimusta varten valittiin kaksi kohdeyritystä, joissa tiedettiin käytettävän 

kiertäviä kuljetusyksiköitä ja jotka voisivat näin ollen olla potentiaalisia RFID:n 

käyttöönottajia. Yrityksissä käytiin ensin kertomassa tutkimuksen tavoitteista ja 

tutustumassa yritysten toimintaan käytännössä. Käytännön tutustuminen prosesseihin 

oli tärkeä vaihe luotaessa kysymyksiä, joilla toimintokartoitusta tehtiin, koska näin 

kysymyksiä voitiin kohdentaa ja tarkentaa yrityksille sopiviksi sekä vähentää täten 

asiakasyritysten työmäärää. Kiijallisuudesta löydettyjen mahdollisten hyötyjen 

pohjalta luotiin kysymyssaija ja toimintoerittely, joihin yrityksiltä pyydettiin 

mahdollisimman tarkkoja vastauksia. Käytännössä kysymykset jaettiin kolmeen 

osioon, joista ensimmäisessä listattiin yrityksen yleisiä toimintoja ja mittareita, joita 

on havaittu aiemmassa tutkimuksessa olevan mahdollista tehostaa RFID:n avulla. 

Yrityksille annettiin siis esimerkkejä toiminnoista ja mittareista, joista yritykset 

valitsivat tärkeimmät ja mahdollisesti täydensivät luetteloita. Esimerkkejä 

toiminnoista ja mittareista on lueteltu taulukossa 8.

Taulukko 8. RFID:lla tehostettavissa olevia toimintoja ja kehitettävissä olevia mittareita.

Tunnistettu toiminto

1. Palautusten käsittely

2. Vastaanotto

3. Hyllytys

4. Keräily

5. Pakkaus ja lähetyksen valmistelu

6. Lähetys

7. Varaston hallinta

8. Asiakaspalautusten hallinta

9. Työntekijöiden moraali ja tuottavuus

Tunnistettu mittari

1. Hävikki

2. Kiertoaika

3. Johdon käytössä olevien tilastojen 
kattavuus, yleinen raportointi

4. Tilankäyttö

5. Liitännäiset tilakustannukset

10. Asiakaspalvelu

Toimintojen tunnistaminen ja nostaminen tarkempaan tarkasteluun oli kartoituksen 

ensimmäinen vaihe, joka oli toteutettavissa kohtuullisen pienellä työmäärällä, kun
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kiijallinen pohjatyö oli tehty. Toimintojen ja mittarien tunnistamista täsmennettiin 

myös vierailukäynnillä saadulla näkemyksellä yrityksien toiminnasta. Tällä tavalla 

voitiin laajentaa tarkasteluun otettavilla asioilla, joita yritykset eivät itse pitäneet 

merkittävinä, mutta joihin oli löydetty aikaisemmassa tutkimuksessa selkeitä 

kytkentöjä RFÖ:n käyttöön.

Toisessa vaiheessa yritys valitsi oman toimintansa kannalta mielenkiintoisimmat 

hyödyt aikaisemmissa tutkimuksissa löydettyjen hyötyjen joukosta. Tämän vaiheen 

tarkoituksena oli avata ajattelua ja mahdollisuuksia, joita uudella tekniikalla voidaan 

saavuttaa. Visiointi on tärkeää, koska silloin saatetaan löytää selke itäkin 

takaisinmaksumahdollisuuksia, joiden ei ole ajateltu aikaisemmin olevan 

ratkaistavissa tai joita ei ole pidetty edes ongelmina. Hyötyjä listatessa yrityksille 

annettiin käyttöön lista (taulukko 9), jossa lueteltiin esimerkkejä RFID:n 

mahdollistamista hyödyistä. Listan käytössä muistutettiin, että sen merkitys on vain 

antaa suuntaviivoja hyötyjen visiointiin, eikä se ole mikään kattava listaus RFID:n 

hyödyistä. Tällä tavalla yritettiin saada haastateltavat henkilöt visioimaan itse 

mahdollisia hyötyjä yrityksen omassa toiminnassa. Visiointivaiheessa pyrittiin 

olemaan keskittymättä teknisiin yksityiskohtiin tai rajoituksiin, koska silloin ideoiden 

esilletuominen olisi saattanut vaikeutua. Tutkimuksessa huomattiin, että 

haastatteluissa on tässä vaiheessa pyrittävä innostamaan osallistujia rohkeaan 

visiointiin, jotta saadaan esille ongelmia nykyisessä toiminnassa mahdollisimman 

laajasti.
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Taulukko 9. Esimerkkejä RFID:n mahdollistamista hyödyistä.

Tunnistettuja RFID:n mahdollistamia hyötyjä

Parempi varastonhallinta parantuneen tarkkuuden ja seurattavuuden ansiosta 

Varaston jäljitettävyyden parantuminen

Varaston kierron nopeutuminen (ylimääräisen varaston pienentäminen)

Varastotilan optimointi

Mahdollisuus kokonaan paperittomaan toimintaan

Manuaalisten työvaiheiden ja toissijaisten prosessien väheneminen, tuottavuuden kasvu 
varastoprosesseissa

Tilausten oikeellisuuden kasvattaminen, toimitusten oikea-aikaisuus, täyttöasteet 

Tehokkaampi yritysten resurssien ja omaisuuden käyttö 

Poikkeamatilanteiden parempi hallinta ja reaaliaikainen reagointi

Kun yritysten toiminnot ja tavoiteltavat hyödyt saatiin kartoitettua, siirryttiin 

kolmanteen vaiheeseen kartoituksessa ja hahmoteltiin yrityksen toiminnalliset 

osastot. Osastot voivat tarkoittaa tässä tapauksessa esimerkiksi lähetystä, vastaanottoa 

tai laskutusta, eli ne eivät ole välttämättä todellisia osastoja tai edes kustannuspisteitä. 

Osastojen tietoja käytetään ohjaustietoina ryhmiteltäessä kustannuksia ja hyötyjä, 

mutta ne antavat myös yrityksille jäsennellyn kuvan omasta toiminnastaan. Nämä 

tiedot ovat merkittävässä osassa myös toteutetun laskentaohjelmiston kannalta. 

Kerätyt toiminnallisten osastojen tiedot on kuvattu taulukossa 10.

Taulukko 10. Yrityksen toiminnallisten osastojen tiedot.

Osaston tiedot

1. Osaston päävastuualueet

2. Osaston työntekijöiden päätehtävät

3. Osaston organisaatio, kuinka paljon ja minkälaista henkilökuntaa

4. Osaston yleinen työnkulku, kuka tekee ja mitä

Kartoituksen toisessa vaiheessa listatuista toiminnoista valittiin yritykselle 

tärkeimmät toiminnot ja alettiin jakaa toimintoja pienempiin kokonaisuuksiin, 

tarkentaa toimintojen tietoja sekä yhdistää niitä edellä luotuihin toiminnallisiin 

osastoihin. Toimintojen tarkentaminen on kriittinen vaihe jäsenneltäessä yrityksen
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toimintaa, eli esimerkiksi asiakkaalle tuotettu lisäarvo on erittäin tärkeä tunnistaa 

toiminnon merkittävyyden kannalta - jos toiminnossa ei tuoteta lisäarvoa, pitäisi 

toiminnosta päästä karkeasti arvioiden kokonaan eroon. Toimintojen tietojen 

keräämisen mallina hyödynnettiin erityisesti toimintolaskennan periaatteita 

toimintojen kuvaamiseen [5]. Kartoitetut toimintojen tiedot on kuvattu taulukossa 11. 

Koska kartoituksessa ei ollut vielä käytössä ohjelmistoa näiden tietojen keräämiseen, 

huomattiin pian, että vaihe oli liian työläs yritysten itsenäisesti toteutettavaksi, eli 

tässä vaiheessa vaadittiin ohjausta tietojen tuottamiseen. Toimintojen listauksessa 

pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota poikkeustapauksiin, esimerkiksi ”mitä jos 

laatikoita puuttuu”. Tällä tavalla voidaan arvioida varsinkin virhetilanteista aiheutuvia 

toimintoja ja niiden vaatimaa työmäärää. Erityisesti tämä vaihe kartoituksessa osoitti, 

miten paljon yrityksissä on hiljaista tietoa, jota ei ole virallisesti kuvattu eikä 

dokumentoitu. Tässä vaiheessa on tärkeä selvittää, mille toiminnoille ja 

kustannuksille on jo saatavilla tietoa, jotta voidaan arvioida millaisia ponnistuksia 

vaaditaan tarpeellisen tiedon tuottamiseen. Nyt kaikkia tietoja ei ollut suoraan 

saatavilla, eikä niitä saatu kohtuullisessa ajassa, joten ne jäivät kokonaan 

täydentämättä. Tämä hiljaisen tiedon esilletuominen pyrittiin ottamaan huomioon 

toteutetussa ohjelmistossa joustavan työnkulun suunnittelun avulla. Koska tämä 

tutkimus tehtiin julkisena työnä, törmättiin myös ongelmiin tietojen tutkimuskäyttöön 

luovuttamisessa, sillä ymmärrettävästi yritykset eivät halua tätä erittäin 

1 iiketoimintakriittistä tietoa kilpailijoidensa saataville.
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Taulukko 11. Toimintojen tiedot.

Toiminnon tieto

1. Toiminnon nimi ja kuvaus (koko organisaation ymmärtämä nimi)

2. Toiminnon vastuuhenkilö

3. Mitä toiminto tuottaa

4. Mitä lisäarvoa toiminto tuottaa asiakkaalle

5. Ketkä henkilöt osallistuvat toiminnon suoritteiden aikaansaamiseen

6. Henkilöiden käyttämä työaika suoritteiden aikaansaamiseen

7. Muut toiminnon suorittamisen edellyttämät resurssit henkilöresurssien lisäksi (tilat, koneet ja 
laitteet tms. - aika tai prosenttia kokonaiskäytöstä)

8. Toimintoa edeltävä toimintoja toimintoa seuraava toiminto (toiminnon toimittaja ja asiakas)

Kartoitusvaiheessa kerättyjä tietoja ja kartoituksessa esiin tulleita ongelmia 

hyödynnettiin mahdollisimman laajasti toteutetun ohjelmiston vaatimusmäärittelyssä. 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tutkittujen yritysten toimintaa ja prosesseja 

kartoitusvaiheessa kerättyjen tietojen pohjalta julkisen tutkimuksen mahdollistamalla 

tarkkuudella.
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5 KIERTÄVIEN KULJETU S YKSIKÖIDEN PROSESSIT 
TUTKITUISSA YRITYKSISSÄ

5.1 Yritys A - nykyinen toiminta ja prosessit

Yritys A:n prosesseissa käsitellään useita kiertäviä kuljetusyksikkötyyppejä, mutta 

tarkastelun ulkopuolelle rajattiin kuljetusyksiköt, jotka eivät ole yrityksen omaisuutta 

tai joiden käsittelyprosessit eivät sisälly tämän tutkimuksen rajaukseen. 

Tarkasteltavaksi jäi kaksi erityyppistä samaan toimitusprosessiin sisältyvää 

kuljetusyksikköä, joista toinen on pantillinen ja toinen on kierrossa ilman 

pantt¿käsittelyä. Päivittäin pantillisia kuljetusyksiköltä lähetetään noin 2 000 

kappaletta ja niiden seurantaan sisältyy tarkka seurantavelvollisuus yksiköiden 

sisältämien tuotteiden vuoksi. P antiton kuljetusyksikkö voi sisältää muiden tuotteiden 

lisäksi useita pantillisia kuljetusyksiköitä, eli se on niin sanottu alimman tason 

kuljetusyksikkö. Näitä alemman tason yksiköitä on kierrossa tutkitussa yrityksessä 

noin 70 000 ja sesonkiaikana niitä saatetaan lähettää päivittäin jopa 

10 000 kappaletta. Kiertävien kuljetusyksiköiden palauttamisessa määrien seuranta 

perustuu täysin kuljettajien ilmoittamiin määriin. Kuljetusliikkeille maksetaan 

korvaus jokaisesta palautetusta kuljetusyksiköstä, eli kuljettajat keräävät tyhjät 

kuljetusyksiköt asiakkailta toimitusten yhteydessä ja palauttavat ne 

uudelleenkäytettäviksi. Sama käytäntö on sekä pantillisilla että pantittomilla 

kuljetusyksiköillä. Kuljettajien tekemien ilmoitusten perusteella muodostetaan 

hyvitykset kuljetusliikkeille sekä pantillisia kuljetusyksiköitä palauttaneille 

asiakkaille.

Lähetystoiminnoissa koko prosessin kannalta merkittävä asia on yrityksen 

lähetysalueen jakautuminen neljään keräilyalueeseen, joista autonkuljettaja kerää 

saamansa ennakkotiedon perusteella kuljetusyksiköt kuljetettavaksi. Kuljettaja voi 

liikkua keräilyn aikana useita kertoja eri lähetysalueiden välillä keräämässä 

kuljetusyksiköitä. Kuljettajalla on keräilyssä käytössään vain laskennallinen arvio 

kerättävistä kuljetusyksiköistä, eli täsmällistä tietoa ei ole saatavilla. Laskennallinen
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arvio muodostetaan taustajäijestelmässä arvioimalla toimitettavien tuotteiden 

vaatimia kuljetusyksiköitä. Käytännössä määrät voivat vaihdella laskennallisista 

määristä jonkin verran. Koska kuljetusyksiköiden jakauma keräilyalueiden kesken ei 

ole kuljettajalla tarkasti tiedossa, tapahtuu tässä vaiheessa prosessia usein virheitä. 

Virheet voivat olla väärien yksiköiden keräämistä, tai yksiköiden jäämistä 

keräämättä, koska niiden sijaintia keräilyalueilla ei tiedetä. Toimituspoikkeamia 

selvitettäessä [26] kuljetusyksiköiden jättäminen lähetysalueelle kuljetusliikkeiden 

toimesta muodosti noin viidesosan kaikista poikkeamista. Koska kuormaamisessa ja 

tavaroiden toimittamisessa on tiukat aikaikkunat, saattaa kiire aiheuttaa, ettei 

kadoksissa olevia kuljetusyksiköitä ehditä etsiä tai niiden kadoksissa olemista edes 

ilmoittaa lähettämötyöntekijöille. Tavaroita jää usein löytymättä myös sen vuoksi, 

että ne ovat väärällä keräilyalueella, josta kuljettaja ei osaa niitä etsiä. Kaikista 

poikkeamista näiden osuus on neljätoista prosenttia. Suuret toimitusmäärät 

aiheuttavat kuljetusyksiköiden sekaantumista entisestään, minkä vuoksi alueella 

työskentelee useita lähetysaluetyöntekijöitä, joiden tehtävänä on järjestellä 

lähetysaluetta alueen yleisen siisteyden ylläpidon lisäksi.

Kun lähetyksen kuljetusyksiköt on keräilty, saa kuljettaja ajokeskuksesta mukaansa 

tarvittavat asiapaperit. Rahtikirjat tehdään kuljettajan tekemien merkintöjen tai 

lähettämötyöntekijän ylösoton perusteella, joten rahtikirjan tiedot eivät välttämättä 

ole täysin virheettömiä. Kuljetusten seuraaminen reaaliaikaisesti ei ole nykyisin 

mahdollista, eli kuljetusten lähtöaikoja tai jo lastattuja lähetyksiä ei voida seurata 

kuin tarkastamalla tilanne lähettämöstä. Toimituspoikkeamia tutkittaessa tarve 

reaaliaikaiseen seurantatietoon on selvästi havaittavissa, sillä neljäkymmentä 

prosenttia kaikista poikkeamien syistä jää tällä hetkellä selvittämättä. Tähän määrään 

sisältyy muun muassa tapaukset, joissa ei ole voitu päätellä, onko kuljettajalta jäänyt 

kuormaamatta kuljetusyksikkö unohduksen tai huolimattomuuden vuoksi, vai onko 

kuljetusyksikkö sijainnut väärällä lähetysalueella.

Asiakkaiden ja muiden osapuolien toimituspoikkeamista tekemien reklamaatioiden 

selvittämiseen vaaditaan ajoittain suurtakin työpanosta, sillä selvittely on pitkälti 

manuaalista, koska toimitusketjun eri vaiheista ei ole saatavilla reaaliaikaista
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täsmällistä tietoa. Jos reklamaatio aiheutuu kuljetusliikkeestä - esimerkiksi 

rikkoutuneesta tavarasta - korvataan tavara asiakkaalle ja se peritään 

kuljetusliikkeeltä. Näissä tapauksissa Yritys A:lle aiheutuu kuluja 

reklamaatiokäsittelystä ja laskutusprosesseista. Joissain tapauksissa vastaanotetut 

reklamaatiot saattavat myös osoittautua virheellisiksi, eli kuljetusyksiköt voivat olla 

toimitettu asiakkaalle, mutta esimerkiksi poikkeavaan paikkaan jätettynä. Yleisimmät 

reklamaatioiden syyt ovat toimituspuutteet ja väärille asiakkaille toimitetut 

kuljetusyksiköt. Virheiden määrässä on havaittavissa kasvua kausittain, eli 

sesonkiaikana toimitusmäärien kasvaessa myös virheiden määrät kasvavat. 

Kesäkaudella on lisäksi nähtävissä kesätyöläisten vaikutus virheiden määrään. 

Lähetyksen toimituspoikkeamista väärälle asiakkaalle toimittaminen muodosti 

seitsemän prosenttia. Reklamaatioiden tarkistamisessa tarkistetaan alkuperäisessä 

keräilyssä asiakkaalle kerätyt kuljetusyksiköt ja määrää verrataan kuljettajan 

ilmoittamaan määrään kuormatuista kuljetusyksiköistä sekä asiakkaan ilmoittamaan 

vastaanotettuun määrään. Tällä vertailulla voidaan päätellä, onko kuljetusyksikkö 

jäänyt alun perin toimittamatta kokonaan, vai onko se mahdollisesti toimitettu 

väärälle asiakkaalle. Jos kuljetusyksikkö epäillään toimitetun väärälle asiakkaalle, 

pitää reklamaation selvittäjän soittaa kaikki saman kuorman asiakkaat yksitellen läpi, 

mikä vaatii huomattavaa työpanosta. Ongelmallisin tilanne syntyy, jos 

kuljetusyksikkö on lastattu väärään kuormaan jonkin toisen kuljetusliikkeen 

kuljetettavaksi, koska tällöin ei ole tietoa mille kuljetusreitille yksikkö on toimitettu.

Tällä hetkellä Yritys A:n laskutus perustuu suurilta osin kuljetusliikkeiden 

toimittamiin ajoilmoituksiin, joissa on eriteltynä kuljetusliikkeen toimittamat 

kuljetusyksiköt asiakkaittani. Käytännössä laskutus perustuu siis kuljettajien 

ajoilmoituksiin kirjaamiin toimitusmääriin. Ajoilmoitukset lähetetään päivittäin, 

mutta varsinaisen laskutuksen kuljetusliikkeet suorittavat viikoittain tai kaksi kertaa 

kuukaudessa. Laskujen tarkistaminen on monivaiheista manuaalista työtä, joka on 

virhealtista ja työlästä. Koko laskujen käsittelyprosessin kesto on tutkitussa 

yrityksessä noin kaksi työpäivää. Koska kuljetusliikkeiden laskutus perustuu 

lähetettyihin ajoilmoituksiin, eikä käytössä ole muuta tietoa, on laskutuksessa 

luotettava kuljetusliikkeiden lähettämään tietoon laskutusperusteista.
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5.2 Yritys A:n tunnistetut mahdollisuudet RFIDzn käyttöön

Koko kiertävien kuljetusyksiköiden toimitus- ja palautusprosessista havaittiin useita 

toimintoja, joissa RFID:n käytöllä voitaisiin saavuttaa selviä hyötyjä, jotka ovat 

mallinnettavissa myös ROI-laskurissa. Haastattelujen perusteella selkeimmät RFID:n 

mahdollistamat hyödyt olisivat:

■ Reaaliaikainen poikkeamatilanteiden seuranta

■ Kiertävien kuljetusyksiköiden sijainnin seuranta

■ Reaaliaikainen laskutus ja palautusten hyvitys

■ Reaaliaikainen tieto toimituksista asiakkaille ja kuljetusliikkeille

Reaaliaikaisella seurannalla päästäisiin kiinni poikkeamatilanteisiin välittömästi 

niiden tapahtuessa. Kuljettaja voisi esimerkiksi saada keräilylistat sähköisessä 

muodossa käsipäätteelle, jolloin hän saisi kuormausvaiheessa heti tiedon, jos väärää 

kuljetusyksikköä ollaan lastaamassa väärään autoon, tai jos keräilyä yritettäisiin 

kuitata valmiiksi kun samaan kuormaan tarkoitettuja kuljetusyksikköjä olisi vielä 

jollakin lähetysalueella. Myös lähetysaluetyöntekijät saisivat heti tiedon, jos he ovat 

siirtämässä kuljetusyksikköä väärälle keräilyalueelle. Reaaliaikainen seuranta 

mahdollistaisi myös turhien viiveiden kartoittamisen. Esimerkiksi liian pitkä 

paikallaan olo prosessin tietyssä vaiheessa voisi laukaista automaattisesti hälytyksen.

Kiertävien kuljetusyksiköiden sijainnin seuranta on merkittävä asia hävikin kannalta. 

Sijaintitiedon saamisen merkitys korostuu sesonkiaikojen lähestyessä, jolloin 

kuljetusyksiköt saattavat loppua kesken, jos niiden kierto ei ole tarpeeksi tehokasta. 

Niinpä sesonkiaikoina kuljetusyksiköiden kotiinkutsuista saataisiin tehokkaampia, 

kun ne voitaisiin kohdentaa tarkasti niille asiakkaille, joilla kuljetusyksiköltä 

seurantatiedon perusteella on. Sijainnin seuranta tarjoaa myös vaihtoehdon 

pantillisille kuljetusyksiköille. Panttikäsittely vaatii yleensä automatisoitunakin 

rahansiirtoon liittyviä työvaiheita, jotka aiheuttavat kustannuksia sekä toimittajalle 

että vastaanottajalle. Haastatteluissa selvisi myös, että pantillisuus ei välttämättä 

vaikuta asiakkaiden haluun palauttaa kuljetusyksiköitä. Tämä saattaa johtua siitä, ettei
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asiakasyrityksessä ole kaikilla tasoilla tiedossa kuljetusyksiköiden pantillisuus, tai 

sitten asiaan ei vain yksinkertaisesti kiinnitetä juurikaan huomiota. Niinpä 

pantillisuudella ei välttämättä saada tehostettua juurikaan kuljetusyksiköiden kiertoa 

ja panttikäsittelystä aiheutuu vain ylimääräisiä kustannuksia, jolloin sen korvaaminen 

uudenlaisella toimintamallilla voisi mahdollistaa huomattavat kustannussäästöt.

Reaaliaikainen laskutus on eräs aikaisemmassa tutkimuksissa ja piloteissa löydetyistä 

RFID:n mahdollisuuksista (esim. [25], [29]). Siinä kuljetusyksiköiden lähettäminen 

yrityksen lähetysalueelta tai kuljetusyksiköiden jättäminen asiakkaan purkualueelle 

laukaisee laskutustoiminnon, jonka perusteena ovat tunnistetut kuljetusyksiköt. Tämä 

mahdollistaa hyvin pitkälle viedyn tai jopa lähes täysin automaattisen laskutuksen, 

jolloin useita manuaalisia työvaiheita voidaan jättää pois. Vastaava hyöty on 

mahdollista saavuttaa palautettavien pantillisten kuljetusyksiköiden hyvityksissä, 

jolloin hyvitykset voitaisiin maksaa automaattisesti tunnistettujen kuljetusyksiköiden 

perusteella.

Asiakkaiden saama reaaliaikainen toimitustieto kuljetusyksiköittäni on nostettu tässä 

esiin hyötynä, vaikka sen sijoittaminen laskentamalliin onkin vaikeaa. Asiakkaan 

saama lisäarvo vain kuljetusyksikkötasolla voi myös olla kyseenalaista verrattuna 

yksikkötasoiseen tietoon. Kuitenkin tämän tiedon hyödyntäminen, esimerkiksi 

saapuneiden tavaroiden tarkistamisessa ja kuljetusyksikkötasoisissa reklamaatioissa, 

voisi olla hyöty, jolle voitaisiin laskea myös rahallista arvoa. Kuljetusliikkeillä 

reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen on asiakkaita helpompaa, koska purkuaikoja ja 

määriä voidaan käyttää suoraan veloitusperusteina, jolloin kuljettajien manuaalisen 

työvaiheet tiedonylläpitoon liittyen jäisivät pois. Yhdistettynä paikkatietoon tämä 

mahdollistaisi myös nykyistä tarkemman tason laskutuksen sekä tehokkaamman ja 

joustavamman kuljetusreittien suunnittelun.

Yrityksen nykyisen kiertävien kuljetusyksiköiden kiertoprosessin perusteella 

luonnosteltiin tunnistettujen mahdollisuuksien perusteella prosessikaavio, jossa 

RFÖ:ia hyödynnetään eri toiminnoissa. Visio mahdollisesta kiertoprosessista on 

esitetty kuvassa 9. RFID:n liittyminen ja potentiaaliset hyödyt eri toiminnoissa on 

kuvattu taulukossa 12.
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Kuva 9. Mahdollinen kuljetusyksiköiden kiertoprosessi tutkitussa Yritys A:ssa RFID:n avulla.
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Taulukko 12. Havaitut mahdollisuudet RFED:n käyttöön tehostamaan toimintoja Yritys A:ssa.

Tunnistettu toiminto Toiminnon kuvaus

1. Palautusten käsittely Palautettavat kuljetusyksiköt voitaisiin tunnistaa RFID:n 
avulla automaattisesti. Mahdollisuus kuljetusyhtiöille 
maksettavien palkkioiden maksamisen automatisointiin.

2A.
2B.

Kuljetusyksiköiden määrän 
hallinta tuotannossa

Mahdollisuus reaaliaikaiseen kuljetusyksiköiden kulutuksen 
seurantaan tuotannossa. Tuotannon häiriötön toiminta 
kuljetusyksiköiden tasaisella saatavuudella.

3. Pantillisten 
kuljetusyksiköiden 
kohdistaminen tilauksiin

Tarkempaa seurantaa vaativien kuljetusyksiköiden tarkka 
kohdistus toimituksiin.

4. Lähetysalueen hallinta Lähetysjonojen hallinta, lattiapinta-alan tehokkaampi käyttö.

5. Keräilyn (kuorma- 
autoihin)
Hallinta

Keräilyn reaaliaikainen seuranta, varoitukset virheellisistä tai 
puuttuvista kuljetusyksiköistä.

6. Toimitusten seuranta Mahdollisuus sähköisiin toimitusilmoituksiin, automaattinen 
laskutus, toimitusketjun seuranta.

7. Kuljetusyksiköiden 
sijainnin hallinta

Kuljetusyksiköiden hävikin pienentäminen, kohdennetut 
kotiinkutsut, mahdollisuus panttikäsittelyn korvaamiseen 
reaaliaikaisella seurannalla.

Tavaravirtojen yhdistely Yksittäisten kuormien yhdistäminen isommiksi toimituseriksi.

5.3 Yritys В - nykyinen toiminta ja prosessit

Yritys В tuottaa tuoretuotteita päivittäistavarakaupalle ja käyttää toiminnoissaan 

pääasiassa vain yhdentyyppistä kiertävää kuljetusyksikköä — laatikkoa, josta ei 

veloiteta panttia asiakkailta. Yrityksen valikoimassa on 130 erilaista tuotetta ja niitä 

valmistetaan täysin tilausohjautuvasti, vaikka tuotanto aloitetaankin jo aamulla ennen 

iltapäivällä saapuvia tilauksia. Valmistamisen jälkeen tuotteet keräillään asiakas ja 

reitti kerrallaan keräilylinjastolla. Prosessi on keräilyn ja laskutuksen osalta melko 

hioutunutta, eli yritys toteuttaa käytännössä reaaliaikaista laskutusta, koska 

keräilylinj aston päässä lähetetään lasku automaattisesti keräiltyjen määrien 

perusteella asiakkaalle. Tämä täyttää myös tarpeen reaaliaikaisesta rahtikirjasta, sillä 

rahtikirja perustuu keräilyssä muodostettuun laskuun. Jos keräilyssä syntyy puutteita, 

lähetetään näistä tieto sähköpostilla asiakkaille. Päivittäin tapahtuvan jakelun piirissä 

on noin 4500 asiakasta, joille toimitetaan tuotteita 250 jakeluautolla, joihin mahtuu
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kerralla 800-1000 laatikkoa. Yrityksen koko tuotanto- ja toimitusprosessi on 

tehokasta, eli esimerkiksi toimitusvarmuus on noin 99,5 prosenttia.

Yrityksen toiminta jakautuu Suomessa yhteensä 15 toimipisteeseen, joista tuotteita 

toimitetaan suoraan asiakkaille, mutta enenevissä määrin myös muille toimipisteille. 

Näiden niin sanottujen runko kuljetusten tarkoituksena on mahdollistaa keskitetty 

tuotanto toimipisteille tuotteittain, jolloin tuotannon tehokkuus kasvaa. 

Runkokuljetukset ovat lisääntyneet viimeaikoina ja tulevat entisestään lisääntymään 

tuotevalikoiman kasvaessa. Runkoreittejä eri toimipisteiden välillä on 

kaksikymmentä. Toimipisteiden välillä kuljetettavien tuotteiden - siirtotuotteiden - 

toimitusvarmuus on tällä hetkellä jonkin verran pienempi kuin suorissa toimituksissa 

ollen 96 prosenttia. Tämä johtuu kuitenkin enemmän keskitettyyn tuotantoon 

liittyvistä tuotannollisista asioista, kun taas suorissa toimituksissa puolen prosentin 

osuus muodostuu pääosin keräilyvirheistä. Runkokuljetuksien luonne poikkeaa 

suoratoimituksista huomattavasti, koska käytännössä silloin siirretään aina 

myyntiennusteisiin perustuvia määriä. Tämä johtuu siitä, että rungot lähtevät 

liikkeelle jo ennen tilauksien saapumista. Kun runkokuljetus tuo tuotteita 

toimipisteisiin, voi kuormasta siis puuttua tuotteita, jos myyntiennuste on poikennut 

toteutuneesta tilauskannasta. Jakeluautojen kuljettajat saattavat tehdä 

käytännönkokemuksensa avulla lennosta ratkaisuja tuotteiden tasaamiseksi 

saadessaan tietoa kuljetusten aikana todellisista tilausmääristä. Tämä on hallitsematon 

prosessi ja perustuu täysin kuljettajien väliseen keskusteluun ja arvioihin parhaista 

jakosuhteista. Runko kuljetuksissa ei nykyisin tehdä saapumistarkistuksia 

vastaanottavissa toimipisteissä ollenkaan. Tämä on lähinnä a ikäkysymys, eli tiukoissa 

aikatauluissa ei ole aikaa manuaaliseen tarkistamiseen ja toisaalta luotetaan siihen, 

että määrät ovat sisäisten tilauksien mukaisia. Jotta puutteiden jakamista voitaisiin 

tehdä tasaisesti ja ilman kuljettajien arvioihin perustuvia toimenpiteitä, olisi 

tuotteiden puuttuminen hyvä saada tietoon jo ennen kuljetuksen saapumista 

toimipisteille. Tuotteiden puuttuminen vaikuttaa suoraan toimitusvarmuuteen, mikä 

taas vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, eli tiedosta olisi merkittävää hyötyä, mutta 

nykyisin sitä ei ole saatavilla reaaliaikaisesti.
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Yrityksen toiminnan ehdoton edellytys on kiertävien kuljetusyksiköiden jatkuva 

saatavuus. Laatikoita on ostettu vuosien varrella yhteensä noin miljoona kappaletta ja 

niiden vuosihävikiksi arvioidaan 3-5 prosenttia, eli vuosittain kierrosta katoaa noin 

30 000 kuljetusyksikköä. Arviolta 30 prosenttia kaikista hankituista laatikoista on 

kadonnut ja nykyiseksi laatikkokannaksi arvioidaan 600 000 laatikkoa. Ennen 

laatikoiden hävikistä suhteellisen suuri osuus muodostui laatikoiden ajautumisesta 

kiertoprosessin ulkopuolelle, eli laatikoita varastettiin tai asiakasyritykset luovuttivat 

niitä luvatta yksityisten henkilöiden käyttöön. Nykyisin ainoa merkittävä hävikin syy 

on laatikoiden rikkoutuminen. Kuljetusyksiköiden keski-iän kasvaminen kasvattaa 

käytöstä poistettavien yksiköiden määrää vuosittain, koska laatikoissa käytetty muovi 

ei vanhetessaan kestä enää yhtä hyvin kolhuja. Kuljetusyksiköiden käsittelyyn on 

tullut myös lisää automaatiota vuosien varrella ja koneiden käsittely on 

kovakouraisempaa kuin manuaalinen työ. Laatikoista 120 000 on aktiivisessa 

käytössä päivittäin ja näistä 35 prosenttia on runkokuljetuksissa. Toimitusmäärissä on 

selviä vaihteluja viikon sisällä, eli viikon keskellä olevina arkipäivinä toimitettavat 

määrät ovat selkeästi pienempiä kuin viikon aikana muuten. Esimerkiksi eräästä 

pääkaupunkiseudun toimipisteestä toimitetaan tuolloin 13 000 laatikkoa, kun muina 

päivinä toimitettavat määrät ovat noin 16 000 laatikkoa. Päivittäisellä vaihtelulla ei 

ole kuitenkaan juuri merkitystä, kun tutkitaan lähetysmäärien kausivaihteluita lähellä 

suuria juhlapyhiä, joista selkeimmin erottuvat Juhannus, Pääsiäinen ja Joulu. 

Korkeimmillaan laatikoiden kokonaistarve koko yrityksessä voi nousta tällöin jopa 

200 000 kappaleeseen normaalista 120 000 kappaleesta. Sesonkiaikoina järjestetään 

jopa erillisiä kuljetuksia noutamaan toimitetut laatikot takaisin tuotantokäyttöön jo 

saman toimituspäivän iltana. Sesonkivaihteluiden vuoksi laatikoita joudutaan 

säilyttämään vuokratussa keskusvarastossa, josta ne otetaan käyttöön sesonkiaikoina. 

Varastointi muodostaa kohtuullisen kustannuserän, mutta on käytännössä 

välttämätöntä, koska nykyisellään toimipisteissä ei ole mahdollista varastoida 

ylimääräisiä laatikoita.

Vuosittainen kuljetusyksiköiden uushankintamäärä on ollut yhtä suuri kuin hävikki, 

eli noin 30 000 laatikkoa, mutta viime aikoina hankintoja on rajoitettu suunnitteilla 

olevan laatikkokannan uusimisen vuoksi. Yrityksen oman arvion mukaan 30^10
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prosenttia laatikoista on kateissa tai muuten pois kierrosta ja näistä ainakin noin 

100 000 laatikkoa on asiakkaiden tiloissa. Kateissa olevan määrän tarkka arviointi ja 

erityisesti asiakkailla olevien laatikoiden palauttaminen kiertoon on kuitenkin 

osoittautunut vaikeaksi ja käytännössä jopa mahdottomaksi, koska tuotteiden 

esillepanoa tapahtuu paljon kuljetuslaatikoissa. Tästä laatikoiden käyttämisestä 

”myymäläkalustona” on muodostunut alan vallitseva käytäntö, vaikka hyväksyntää 

laatikoiden tällaiseen käyttöön ei olekaan virallisesti annettu. Kuljettajia on tällä 

hetkellä ohjeistettu tuomaan takaisin yhtä monta laatikkoa kuin on toimitettu, mikä 

toimii kohtuullisen hyvin toimituksissa sekä asiakkaille että muihin 

toimintayksiköihin, mutta kertyneen myymäläkaluston takaisin kerääminen on 

mahdotonta, koska arviot asiakkailla olevista kuljetusyksiköiden määristä ovat täysin 

summittaiseen arvioon perustuvia, eli todelliset määrät eivät ole tiedossa 

seurantatiedon puuttumisen vuoksi. Koska yhden laatikon hinta on noin 2,5 euroa, on 

kyse merkittävästä omaisuudesta, jota ei voida nykyisellään hallita tehokkaasti.

5.4 Yritys B:n tunnistetut mahdollisuudet RFIDrn käyttöön

Yrityksen suunniteltu kuljetusyksiköiden uusiminen taijoaa selkeän mahdollisuuden 

RFID:n käyttöönottoon. Tärkein syy uusimiselle on kuljetusyksiköiden viemä tila 

varastoitaessa ja tyhjinä kuljetettaessa. Uudella kuljetusyksikkötyypillä olisi 

mahdollista pienentää kuljetus- ja varastointikuluja, sillä niiden tarvitsema tila 

pinottuna on vain kolmasosa nykyisten laatikoiden tilatarpeesta. Koska 

kuljetusyksiköiden uusinta on joka tapauksessa näköpiirissä, kartoittaa yritys myös 

mahdollisuuksia tuottaa yksiköt RFID-tunnisteilla, jolloin hankinnassa olisi 

mahdollista päästä huomattavasti edullisempaan lopputulokseen kuin kiinnittämällä 

tunnisteet jälkikäteen satoihin tuhansiin kulj etusyksiköihin. Uuden tyyppisen laatikon 

kappalehinta on noin 3,10 euroa. Tällä hetkellä yritys arvioi RFID-tunnisteen 

kiinnittämisen tuovan lisähintaa laatikolle 10-20 senttiä.

Laatikoiden uusiminen on kokonaisuudessaan suuri investointi, joten on 

ymmärrettävää, että investointia halutaan seurata tulevaisuudessa tarkemmin. Tällä 

hetkellä laatikoiden takaisintulosta ei saada tietoa, eli kuljetusyksiköiden kiertoajasta
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ei ole tarkkaa tietoa. Sen sijaan lähetetyistä laatikoista saadaan tieto kuorma-autoittain 

ja tieto on saatavissa asiakkaittainkin, eli yritys tietää, montako laatikkoa on lähetetty 

tietylle asiakkaalle. RFID:n avulla voitaisiin tarkentaa seurantaa, eli saataisiin tietoa 

lähetetyistä ja vastaanotetuista kuljetusyksiköistä. Mahdollisuus laskea laatikoiden 

kiertoaika asiakkaan päässä voisi olla merkittävä asia laatikkokannan hallinnalle. 

Kiertoaikaan voitaisiin vaikuttaa, kun tiedettäisiin täsmällisesti, missä laatikot 

sijaitsevat (takaisinkutsu). Tämän tiedon avulla kiertoa voitaisiin nopeuttaa 

esimerkiksi takaisinkutsuilla tai antamalla yksinkertaisesti tietoa autokuljettajille 

kuljetusyksiköiden kasaantumisesta tietyille asiakkaille, jolloin kuljettajat osaisivat 

kysyä palautettavia yksiköitä toimituksen yhteydessä asiakkaalla.

Kuljetusyksikkö kannan uusimisessa yrityksen on uusittava koko kanta kerralla, sillä 

uudet yksiköt ovat erikokoisia ja vaativat näin ollen muutoksia myös 

tuotantolinjastoihin. Tämän vaihdoksen myötä päästään tilanteeseen, jossa asiakkailla 

ei ole yhtään uuden tyyppistä kuljetusyksikköä omissa varastoissaan. Jos 

laatikkokannan uusimisessa käytetään hankintamääränä päivittäisen kierron lukuja, 

päädytään pian tilanteeseen, jossa laatikoita on ostettava lisää asiakkaiden kierrosta 

varaama määrä, eli noin 100 000-200 000 kappaletta, mikä tarkoittaa noin 20-45 

laatikkoa asiakasyritystä kohden. Tästä asiakkaiden myymäläkaluston tarjoamisesta, 

hyvästä asiakaspalvelusta, syntyy siis 300 000-600 000 euron kustannuserä 

(pahimmallaan yli 130 euroa per asiakas)! Kun laatikoiden kiertoa alettaisiin seurata, 

huomattaisiin todennäköisesti jo alkuvaiheessa palautumisen olevan pientä, koska 

laatikoita jäisi asiakkaille myynti- ja esittelyalustoiksi. Seurannan avulla voitaisiin 

kuitenkin arvioida tilannetta paremmin ja luoda selvät säännöt takaisinkutsuille, kun 

palauttamattomien laatikoiden määrä ylittää tietyn tason.

Kuljetusyksiköiden seuranta on yritykselle toiminnan varmistamisen kannalta 

tärkeämpää toimintayksikkötasolla kuin asiakastasolla, koska sesonkiaikana 

toimintayksiköt ylivarautuvat ja keräävät laatikoita omiin varastoihinsa - myös 

väliaikaisiin vuokravarastoihm. Nykyisin joudutaankin sesonkiaikoina soittelemaan 

laatikoiden perään muihin toimintayksiköihin, jotta laatikoiden tasainen saatavuus 

voidaan taata. Tällä hetkellä yrityksessä on kuitenkin melko tarkasti tiedossa, ketkä
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laatikoita varaavat ja mistä niitä voi noutaa, eli seuranta ei toisi tähän välttämättä 

suurta lisäarvoa. Laatikoiden seuranta on kuitenkin henkilösidonnaista työtä - 

käytännössä yksi henkilö tietää, mistä kadonneita laatikoita kannattaa "metsästää”. 

Välittömästi sesongin loputtua alkavat toimintayksiköt palauttaa ylimääräisiä 

laatikoita keskusvarastoon. Jos uudet ja paremmin pinoutuvat laatikot otetaan 

käyttöön, niin saattaisi olla mahdollista varastoida laatikot toimipisteissä, kun 

tilantarve putoaisi nykyisestä kolmasosaan. Tämä on kierto aikojen, 

varastointikustannusten ja yksinomaan tyhjien laatikoiden siirtoon käytettyjen 

kuljetusten vähentämisen kannalta merkittävä asia.

Tuotantolinjan sisällä tapahtuvalle seurannalle ei löydetty kartoituksessa ilmeisiä 

hyötyjä. Koska tuotantolinjastoa joudutaan kuitenkin muokkaamaan, olisi yrityksellä 

mahdollisuus RFID:n hyödyntämiseen myös tuotannossa. Tuotannossa laatikoihin 

liittyvistä toiminnoista niiden manuaalinen siirtely havaittiin suurimmaksi 

yksittäiseksi ongelmaksi ja automaation lisäämiselle olisi tarvetta, sillä työntekijöiden 

työvuoron aikana siirtämien ja nostamien laatikoiden yhteismassa voi olla useita 

tonneja. Tuotantolinjan sisällä hidastavaksi ja resursseja sitovaksi toiminnoksi 

havaittiin koko ajan yleistyvä yksin kappalein tehtävä keräily, eli asiakkaille 

joudutaan keräämään täysien laatikoiden sijaan yksittäisiä kappaleita eri tuotteita. 

Tässä tunnistettu mahdollisuus oli automaattikeräilyn toteuttaminen, jolloin työn 

fyysisen rasittavuuden pienentäminen olisi automatisoinnin suurin hyöty. Keräilyn 

automatisoinnissa on kuitenkin ongelmana tilantarve, sillä yrityksen eri toimipisteet 

on rakennettu tilaa säästäen, eikä pinta-ala yksinkertaisesti riitä isommille 

keräilylinjastoille. Automaation lisääminen RFID:n avulla myös tuotannon sisällä on 

kuitenkin tarkemman tutkimuksen arvoista.

Selkein liiketoimintahyöty yrityksessä saavutettaisiin, kun kuljetusyksiköiden 

seuranta ulotettaisiin koko kiertoprosessiin. Tämä vaatisi käytännössä myös autojen 

kuljettajille RFID-lukijoita, joita käytettäisiin tunnistamaan laatikoita eri vaiheissa 

(lastaus, purku, tyhjien palautus). Isossa osassa jakeluautoja on jo tällä hetkellä 

ajoneuvopäätteet tai kämmenpäätteet ja niissä käytetään tuotannonohjausjärjestelmää, 

jolla kuljetustietojen reaaliaikainen seuranta on mahdollista. Tämä mahdollistaa
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yrityksen ja kuljetusyhtiöiden tietojärjestelmien integroimisen. Tutkimuksessa 

kartoitettu mahdollinen kuljetusyksiköiden kiertoprosessi RFID:n avulla on esitetty 

kuvassa 10 ja toimintojen tarkemmat kuvaukset ovat taulukossa 13.

Z'" Keskusvarasto

■Tyhjien
palautus

У
Tyhjän laatikon

palautus kaupasta

4-i

Purku kaupassa

Kuva 10. MahdoUinen kuljetusyksiköiden kiertoprosessi tutkitussa Yritys B:ssa RFID:n avulla.
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Taulukko 13. Havaitut mahdollisuudet RFH):n käyttöön tehostamaan toimintoja Yritys B:ssa.

Tunnistettu toiminto Toiminnon kuvaus

1. Lähetys RFÖ-tekniikan avulla voitaisiin tarkentaa seurantaa, eli 
saataisiin tietoon lähetetyt ja vastaanotetut laatikot. Kiertoa 
voitaisiin nopeuttaa (takaisinkutsut, kuljettajille tieto laatikoiden 
kasaantumisesta... )

2a.
2b.

Kuljetusyksiköiden seuranta 
ja määrän hallinta läpi koko 
toimitusketjun

Kuljetusyksikkökantaa ollaan uusimassa. Vaihdos tuo tarpeen 
paremmalle seurannalle. Kuljetusyksiköihin sitoutunut omaisuus 
on huomattava, joten kiertoaikojen tehostaminen on selvä hyöty. 
Samalla on mahdollista saada nykyistä hävikin määrää 
pienemmäksi. Tämä on keskeisin löydetyistä hyödyistä.

3. Runkokuljetuksilla 
siirrettävien tuotteiden 
parempi seuranta

Runkokuljetukset toimittavat ennusteiden mukaan. 
Toimitusvarmuutta olisi mahdollista kasvattaa paremmalla 
tiedolla. Toimitusvajeiden tasaamisen automatisointi poistaisi 
manuaalista työtä.

4. Toimitusten seuranta Toimitusten reaaliaikainen seuranta, varoitukset virheellisistä tai 
puuttuvista kuljetusyksiköistä. Asiakkaille mahdollisuus 
saapumisen käsittelyn automatisointiin.

5.5 Yhteenveto

Edellä kuvattiin kahden yrityksen kiertoprosessien ja niiden toimintojen 

kartoituksessa syntyneet tulokset. Kummassakin tapauksessa RFID:n myötä 

paranevan seurannan taijoamat hyödyt olisivat ilmeiset. Kuljetusyksiköihin on 

sitoutunut paljon pääomaa molemmissa yrityksissä, joten pienikin parannus 

kiertoajoissa ja mahdollisuus kuljetusyksiköiden määrän pienentämiseen tarjoaisivat 

huomattavia säästömahdollisuuksia. Vaikka tutkimuksessa havaittiin, että esimerkiksi 

Yritys В:11a voi olla vaikea toteuttaa laatikkokannan pienentämistä käytännönsyistä, 

on todennäköistä että tehokkaammalla kierrolla ja laatikoiden sijainnin seurannalla 

voidaan laatikko kantaa kuitenkin pienentää koko RFÖ-investoinnin 

takaisinmaksuajan kannalta merkittävästi. Tähän liittyy paljon problematiikkaa, jonka 

yksiselitteinen kuvaaminen ei ole laskentamallissa helppoa, mutta kun asia 

tiedostetaan, voidaan siihen ottaa kantaa jo kartoitusvaiheessa.

Hyötyjen laskennan kannalta havaittiin tärkeäksi huomioida, lisätäänkö tunnisteet 

olemassa oleviin kuljetusyksiköihin, vai korvataanko koko kuljetusyksikkökanta 

RFID-tunnisteilla varustetuilla yksiköillä. Tutkittujen yritysten prosessien
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kuvaamisessa huomattiin, että laskennallisesti on merkittävää ottaa huomioon, 

ollaanko korvaamassa kaikki yksiköt tunnisteilla varustetuilla yksiköillä, vai 

uusitaanko olemassa olevaa kantaa hiljalleen. Tämä on merkittävä asiaa monelta 

kannalta: uusia kuljetusyksiköltä tarvitaan todennäköisesti vähemmän kuin nyt on 

kierrossa ja kertauusimisella voidaan tehdä poistot kaikista edeltäneistä 

kuljetusyksiköistä kerralla, mikä vaikuttaa suoraan sitoutuneen pääomaan määrään. 

Lisäksi kun yritys lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa kuljetusyksiköltä ei ole kierrossa 

vielä yhtään kappaletta, tarjoaa parempi seuranta merkittävän liiketoimintahyödyn.

Tutkituissa tapauksissa voitiin myös todeta, että RFID:n ulottaminen koko 

kiertoprosessiin tarjoaisi selvästi enemmän hyötyjä kuin keskittymällä vain tiettyyn 

osaan prosessissa. Jos RFID:n käyttö saataisiin ulotettua kaikille prosessiin liittyville 

sidosryhmille, olisi todennäköisesti koko ketjun kokemat hyödyt ja saatu lisäarvo 

huomattavasti suuremmat kuin jos eri toimijat tekisivät omia erillisiä ja suljettuja 

ratkaisuja.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

6.1 ROI-laskuri RFID:n hyötyjen laskemiseen

RFÖ-investoinnin takaisinmaksu riippuu liiketoimintaympäristöstä, 

lähestymistavasta toiminnan kehittämiseen, investoinnin suumudesta sekä yrityksen 

mahdollisuuksista hyödyntää RFID:n tarjoama uudenlainen tieto liiketoiminnan 

kehittämiseen. [44] Olipa RFÖ-tekniikan käyttöönottajana toimittaja, valmistaja, 

vähittäis- tai tukkukauppa, niin tekniikan lupaukset ja ongelmat on muutettava 

selkeäksi liiketoimintasuunnitelmaksi ja strategiaksi, joka joko tukee tai vastustaa 

tekniikan käyttöönottoa. Koska RFÖ-tekniikan alkuinvestointi on suuri, pitää 

investointi tai sen toteuttamatta jättäminen perustella huolellisesti, vaikka jotkin 

yritykset ovat joutuneet tekemään investoinnit saamiensa määräysten ohjaamina 

(esim. Wal-Martin ja DOD:n tapauksissa) [11]. Yhteinen ja tunnettu laskentamalli 

tarjoaa mahdollisuuden vertailla RFÖ-tekniikalla saavutettuja hyötyjä, jolloin eri 

liiketoimintayksiköiden ja yritysten ei tarvitse tehdä päällekkäisiä ponnisteluja tiedon 

keräämiseen ja tulosten esittämiseen. Lisäksi saadaan vertailutietoa, jota voidaan 

käyttää apuna arvioitaessa tulosten luotettavuutta. Vertailutiedon avulla on myös 

mahdollista löytää hyötyalueita, jotka saattaisivat muuten jäädä huomioitta.

RFÖ.n hyödyt voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyihin. Pidemmän 

tähtäimen hyödyt liittyvät RFID:n avulla saatavaan uudenlaiseen tietoon, jonka 

kekseliäällä käytöllä yritykset voivat saavuttaa merkittävää lisäarvoa toimintaansa. 

RFÖ:n mahdollistamat uudenlaiset tuotteet ja palvelut voivat lyhentää 

takaisinmaksuaikaa huomattavasti, mutta näiden mallintaminen millään mittaristolla 

on luonnollisesti hyvin vaikeaa tai kokonaan mahdotonta. Tässä tutkimuksessa 

keskityttiinkin pelkästään lyhyen tähtäimen hyötyihin, joista erityisen merkittäviksi 

valittiin prosessin tehokkuuden kasvun, työntekijöiden tuottavuuden ja hukan 

pienentymisen kuvaaminen. Tehtyjen haastattelujen ja havainnointien sekä 

kirjallisuusselvityksen perusteella havaittiin, että parhaiten lyhyen tähtäimen hyödyt 

RFÖ:n käyttöönotosta saadaan laskettua tutkimalla toiminnan tehostumista. Tämän
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vuoksi toimintalaskenta päätettiin valita erääksi lähestymistavaksi tutkimuksen 

mittariston ja laskentamallin rakentamiseen.

Vaikka toimintolaskennan ja sen vaatiman mittariston perusajatus on yksinkertainen, 

liittyy siihen kuitenkin merkittävä ongelma: toimintojen suorituksen mittaaminen 

vaatii sellaisen tiedon keräämistä, josta osaa ei ole yleensä koskaan aikaisemmin 

kerätty systemaattisesti, eikä tietoa ole saatavilla mistään taustajäijestelmistä. 

Toimintojen tarkempi kartoitus osoittautuikin vaikeaksi, koska laskennassa vaaditulle 

tarkkuustasolle pääseminen vaati mittaustietoa, jota ei ollut olemassa ollenkaan, tai 

josta oli vain summittaisia arvioita. Toimintolaskennassa vaadittavaa mittaristoa 

varten tarvitaankin usein oma järjestelmänsä, jonka avulla voidaan kerätä ja 

analysoida mittaustietoa [3]. Tämä oli yksi syy luoda mallinnuksen ja tiedonkeruun 

avuksi ohjelmisto, jolla tiedon keräämistä ja toimintojen kartoittamista on mahdollista 

tehdä kohtuullisella vaivalla ja iteratiivisesti.

6.2 Laskurin käyttötarkoitukset

Ensimmäinen vaihe laskurin käytölle on ajateltu olevan myynnillinen vaihe, jossa 

kartoitetaan ensin raa'alla tasolla asiakasyrityksen toimintaa ja myydään idea 

asiakkaalle. Myyntivaiheessa voidaan luoda asiakkaalle perustiedot sisältävä pohja, 

johon asiakas pääsee syöttämään parametreja karkealla tasolla, jolloin saadaan 

suuntaa-antavat arviot investoinnin suuruudesta ja mahdollisista hyödyistä. Toisessa 

vaiheessa siirrytään käymään mittareita tarkemmalla tasolla läpi. Yrityksen koko 

kiertoprosessi käydään läpi ja pyritään tunnistamaan toistuvuus prosessin sisällä ja 

verrattuna vastaaviin prosesseihin vertailuyrityksissä. Konsultin pitää pystyä 

arvioimaan, kannattaako muuttaa koko prosessia, vai voidaanko RFD:n tarjoaman 

tarkemman tiedon ja sen avulla tehostuneen johtamisen avulla virtaviivaistaa tai 

automatisoida joitain prosessin vaiheita. Koska tässä tutkimuksessa havaittiin, että 

kiertäviä kuljetusyksiköitä sisältävät prosessit ovat jo pääosin melko hioutuneita, 

voidaan uusien prosessien kehittäminen rajata tavoitteiden ulkopuolelle. Laskurin 

käytön suunniteltu prosessi on kuvattu seuraavassa kuvassa. Vaiheet on selitetty 

tarkemmin taulukossa 14.



63

Kuva 11. ROI-laskurin käyttöön suunniteltu prosessi.

Taulukko 14. Laskurin käyttöön suunnitellun prosessin vaiheet.

Toiminnon kuvaus

1. Tuotetietojen ja hinnaston päivitys

2. Asiakaskohtaisen pohjan luominen

3. Mittariston läpikäynti ja kartoitus yhdessä asiakkaan kanssa

4. Mallin rakentaminen läpikäynnin pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa

5. Arvioidaan tuloksien pohjalta, kannattaako investointi tulostaa

6. Vertailu toteutuneiden ja arvioitujen tuloksien välillä yhdessä asiakkaan kanssa

7. Ylläpidetään referenssimittaristoa toteutuneista projekteista

6.3 Laskurin käyttö

Kappaleessa 2.6 esitellyn toimintolaskentamallin kuvaamien kannattavuuden eri 

ulottuvuuksien pohjalta päädyttiin rakentamaan ohjelmisto, jolla voidaan mallintaa 

käytännössä ihmisten sijainti prosesseissa sekä mitä he tekevät. Toimintojen tuloksien 

mallintaminen rajattiin toteutuksessa käsittelyn ulkopuolelle, vaikkakin toteutuksessa 

otettiin huomioon toiminnoissa tapahtuvista virheistä aiheutuvat kustannukset.
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Laskurin käyttö perustuu pohjatiedoille yrityksen talousavuista ja suunnitellun 

projektin kestosta.

Kun pohjatiedot on syötetty, siirrytään kuvaamaan yrityksen prosesseja työnkulkujen 

avulla. Prosessien kartoituksen edetessä havaittiin selvä tarve työnkulkujen 

visualisoinnille. Visualisointi luo yhteisen näkemyksen kartoituksen etenemisestä ja 

yrityksen ulkopuolisen henkilön on helppo varmistaa prosessien ymmärtäminen 

näyttämällä kerätyt tulokset prosessikaavion muodossa. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että kuvatut toiminnot voidaan esittää havainnollistavana kaaviona helposti. 

Toteutetun laskurin tärkein toiminto onkin yrityksen prosessien kuvaaminen 

työnkulkuina. Työnkulun suunnittelu mahdollistaa toimintojen kuvaamisen 

iteratiivisesti ja tarkalla tasolla. Visuaalinen näkymä prosesseihin helpottaa 

hahmottamaan toimintoja, joiden näkyvyys on pientä, mutta joiden vaikutus voi olla 

huomattava investoinnin kannattavuutta laskettaessa.

Työnkulut jaetaan vaiheisiin, jotka voivat sisältää useita toimintoja. Toimintojen 

kuvaaminen onkin laskennan kannalta oleellista, sillä ne muodostavat pohjan 

tutkittaessa lyhyen tähtäimen hyötyjä RFÖ:n käyttöönoton myötä tavoiteltavan 

prosessien tehostumisen kautta. Toiminnot kytketään osastoihin ja niiden käyttämät 

resurssit voidaan kuvata halutulla tarkkuudella. Resurssien käytön tiheys voidaan 

kuvata joko absoluuttisena määränä tai vaihtoehtoisesti suhteellisesti työnkulun 

sisällä tai koko yrityksessä käsiteltäviin kiertäviin kuljetusyksiköihin. Laskurissa 

määritellään myös resurssien käytön kustannukset, eli esimerkiksi tavaran vastaanotto 

saattaa sisältää manuaalisen viivakoodin luku -vaiheen, johon käytetään työaikaa 

viisikymmentä sekuntia resurssin tuntikustannuksen ollessa 25 euroa yritykselle. 

Näin voidaan siis kuvata helposti esimerkiksi yhden kuljetusyksikön tunnistamiseen 

kuluva aika nykyisessä työnkulussa. Tällainen muutamien kymmenien sekuntien 

resurssitarve saattaa jäädä helposti perinteisen tarkastelun ulkopuolelle, mutta 

käsiteltävien massojen suuruuden vuoksi tällaisista toiminnoista saattaa aiheutua 

automatisoinnin myötä huomattaviakin säästöjä. Työnkulun toimintoihin voidaan 

myös kytkeä virheistä aiheutuvia työnkulkuja ja kertoa virheiden esiintymistiheys. 

Tällä tavalla on mahdollista arvioida konkreettisemmin virheiden määrän
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vähentymisen vaikutusta resurssien käyttöön ja toimintojen kustannuksiin. Laskurissa 

on mahdollista ylläpitää hinnastoa RFID-toimittajan taijoamista tuotteista ja 

palveluista. Nämä voidaan linkittää eri työnkulun toimintoihin, jolloin on helppo 

visualisoida, mihin kohtaan prosesseja vaaditaan esimerkiksi käsipäätelukijoita.

Kun työnkulku on luotu vastaamaan yrityksen nykyistä prosessia, voidaan se 

kopioida pohjaksi RFID:n avulla tavoiteltavaksi malliksi. Näitä työnkulkupareja voi 

olla useita ja niiden eroista muodostetaan visualisointi, jolloin voidaan arvioida 

saatavien hyötyjen suuruutta ja kohdistumista osastoittain tai osa-alueittain. Mallissa 

tärkeässä roolissa on myös tehtävät investoinnit, jotka voidaan syöttää työnkuluista 

erillään. Hankittavat komponentit voidaan valita etukäteen luodusta hinnastosta, 

jonka RFID-toimittaja voi räätälöidä jokaiselle asiakkaalle erikseen. Koska hintojen 

muokkaaminen on kuitenkin mahdollista työkalun avulla missä vaiheessa tahansa, 

voidaan tehdä kustannushyötyanalyysia esimerkiksi muuttamalla tunnisteiden 

yksikköhintaa, jolloin nähdään selvästi, miten hinta vaikuttaa investoinnin 

takaisinmaksuaikoihin. Investoinnin kokonaiskustannuksiin sisältyy hankittavien 

komponenttien lisäksi myös erilaisia välillisiä kustannuksia, joiden kuvaaminen ja 

erottelu on laskurissa mahdollista. Esimerkiksi koulutus on mahdollista kuvata 

vuosittaisena kuluna.

6.4 Laskurin tekninen toteutus

ROI-laskuri toteutettiin Microsoftin .NET 3.5 -frameworkin päälle rakennetulla 

Windows Presentation Foundation (WPF) ohjelmointimallilla ja koodikirjastella. 

WPF valittiin käyttöön tässä toteutuksessa lähinnä sen tarjoamien edistyneiden 

graafisten ominaisuuksien vuoksi, sillä tehtävästä ohjelmistosta haluttiin 

helppokäyttöinen sekä edustavan näköinen. Myös tekniikan uutuus oli osana 

valitsemiskriteerejä. Kehitystyökaluna oli Microsoft Visual Studio 2008, joka 

osoittautui kuitenkin monilta osin kypsymättömäksi työkaluksi WPF-kehitykseen. 

Kehitystyökään kaatuilu ilman mitään virheilmoituksia oli harmittavan yleistä - 

esimerkiksi build-komento johti usein Visual Studion sulkeutumiseen ilman mitään 

varoitusta. Kaatuilun johdosta ei yleensä menetetty tietoa, mutta työaikaa kului paljon
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ylimääräiseen työkalun käynnistelyyn. Ilman virheilmoituksia oli vaikea päätellä 

johtuivatko ongelmat enemmänkin WPF:sta kuin kehitystyökalusta. WPF vakuutti 

graafisilla ominaisuuksillaan, mutta työtä tehdessä havaittiin, ettei se ole vielä valmis 

suurempien tuotantosovelluksien kehittämiseen. Kuitenkin toteutetun kaltaisessa 

kevyessä sovelluksessa sen käyttö oli perusteltua ja tekniikan valinnalle asetetut 

tavoitteet edustavalle ulkoasulle saavutettiin.

Ohjelman toteutuksessa kartoitettiin tekniikan valitsemisen jälkeen erilaisia 

komponenttikiijastoja muun muassa keskeisimpiin toimintoihin, eli työnkulun 

suunnitteluun ja kaavioiden esittämiseen. Lähes viidenkymmenen testatun kirjaston 

jälkeen päädyttiin kuitenkin toteuttamaan toiminnallisuudet itse. Suurimpana syynä 

tähän oli soveltuvien kirjastojen lisenssiehdot, jotka eivät olisi sallineet niiden käyttöä 

kaupallisissa sovelluksissa, eikä ohjelmiston pohjalla haluttu käyttää maksullisia 

komponenttikirjastoja. Työnkulun suunnittelun pohjana käytettiin CodeProject- 

sivustolla julkaistua WPF Diagram Designer -esimerkkiohjelmaa [35], joka on 

julkaistu CPOL-lisenssillä [36]. CPOL-lisenssi mahdollistaa ohjelman vapaan 

muokkaamisen ja käytön kaupallisissa sovelluksissa, joten ohjelman 

jatkohyödyntäminen esimerkiksi konsulttiyrityksissä on tämän vuoksi mahdollista. 

Toteutettu näkymä työnkulkujen kuvaamiseen on esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12. Työnkulun kuvaaminen ohjelmalla.

Käyttäjällä on mahdollista tarkistaa suunnitelmansa hyödyt ja kustannukset missä 

vaiheessa tahansa. Kulut ja hyödyt listataan erikseen projektin elinkaaren mukaisesti 

vuosittain sekä koko projektin ajalta laskettuna. Nämä tiedot toimivat pohjana 

nykyarvolaskelmalle. Kulujen ja hyötyjen suhde esitetään myös selkeinä graafeina, 

jolloin investoinnin kannattavuudesta on helppo kommunikoida, kun voidaan 

keskittyä yritysten taloudellisissa päätöksissä käytettäviin avainlukuihin. Ohjelmiston 

tarjoamat avainluvut ovat investoinnin nettonykyarvo (NPV), investoinnin 

takaisinmaksuprosentti (ROI) ja takaisinmaksuaika. Näkymä ohjelmiston esittämiin 

avainlukuihin on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Ohjelman esittämä näkymä investoinnin kannattavuuteen.

Tiedon tallennukseen laskuri käyttää XML-tiedostostoja. Tähän päädyttiin, koska 

ohjelmistosta haluttiin tehdä mahdollisimman helposti erilaisiin käyttöympäristöihin 

soveltuva. Tällöin esimerkiksi erillisen tietokannan käyttäminen ei aina ole 

mahdollista, jos käyttäjällä ei ole käytössään asennusoikeuksia työasemalleen. XML- 

tiedostojen etuna on myös niiden helppo liikuttelu, eli tiedostoja voidaan lähettää 

tarvittaessa vaikkapa sähköpostin liitteenä.

6.5 Ongelmat laskurin käytössä

Laskurin ongelmana voidaan pitää, että siinä luotavat työnkulut saattavat antaa 

helposti rajatun näkymän investoinnin kustannuksiin tai hyötyihin. Jos tarkastelua ei 

tehdä mahdollisimman laajasti, voidaan saada epärealistisen suuria tai pieniä arvioita 

kustannuksista ja hyödyistä. Tarkastelun ulottaminen kattamaan kaikki yrityksen 

prosessit, joihin investoinnilla on vaikutusta, voi olla kuitenkin hankalaa ja jopa 

mahdotonta. Vaikka työkalu on pyritty rakentamaan siten, että se tukee iteratiivista 

toimintojen kartoitusta, voi ilman kokeneen liiketoimintakonsultin apua oleellisiakin 

prosesseja jäädä huomioimatta.

Työkalun käytössä on myös hyvä huomata, että vaikka se tarjoaakin kohtuullisen 

helpon käyttöliittymän toimintojen kuvaamiseen, on vaadittava työmäärä kuitenkin 

suuri. Kartoituksessa saatetaan myös törmätä ongelmaan, että yrityksen prosesseja ei
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ole kuvattu sillä tarkkuudella, että niistä voitaisiin tunnistaa yksittäisiä toimintoja. 

Myöskään resurssien käytöstä ei välttämättä ole olemassa tarkkoja ja realistisia 

alkuarvoja, jolloin on luotava tapa mitata resurssien ajankäyttöä tarkasteltavissa 

toiminnoissa. Kaiken kaikkiaan laskurin käyttö vaatii näkemystä yrityksen 

prosesseista ja ammattitaitoa löytää mahdollisia hyötyjä nykyisestä toiminnasta. 

Työkalu ei siis yksinään taijoa oikotietä investointilaskelmien tekemiseen.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 TULOKSET

Tässä tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen, onko mahdollista löytää 

kiertäviä kuljetusyksiköitä sisältävistä prosesseista luotettavia mittareita, joilla RFID- 

tekniikkaan sijoitetun pääoman tuottoa voitaisiin arvioida kohtuullisella 

todennäköisyydellä ja jotka olisivat hyödynnettävissä yrityksestä riippumatta. 

Tutkimuksessa huomattiin selkeitä hyötyjä RFID:n käytöstä. Tärkeimmät ja 

yleisimmät hyödyt olivat:

■ Reaaliaikainen poikkeamatilanteiden seuranta

■ Kiertävien kuljetusyksiköiden sijainnin seuranta

■ Reaaliaikainen laskutus ja palautusten hyvitys

■ Reaaliaikainen tieto toimituksista asiakkaille ja kuljetusliikkeille

Tutkimuksen oletuksena oli, että kun tarkasteltavaksi kuljetusyksiköiden 

kiertoprosessiksi valittaisiin suljettu kierto, tulisi RFID:n hyötytarkastelusta 

helpompaa kuin avoimen ketjun tutkimisesta. Oletus kiertävien kuljetusyksiköiden 

prosessien yksinkertaisuudesta verrattuna suoriin ja avoimiin ketjuihin osoittautui 

kuitenkin virheelliseksi, sillä kiertoprosessissa hyötyjä tulee huomattavasti kierron 

tehokkaammasta seurannasta ja mahdollisesta yksikkökannan pienentymisestä. 

Näiden hyötyjen mallintaminen osoittautui haastavaksi, vaikka ne saatiinkin rajatussa 

laajuudessa sovitettua ohjelmistoon. Prosessit olivat kuitenkin pääpiirteissään 

tutkituissa yrityksessä samankaltaisia, joten tutkimuksen oletus kiertoprosessien 

samankaltaisuudesta osoittautui oikeaksi, vaikkakaan tarkempi porautuminen 

prosesseihin ei ollut tässä tutkimuksessa mahdollista aikataulun ja resurssien käytön 

rajoitteiden vuoksi.
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Tutkimuksen alakysymyksenä oli, voiko mittari ston mallintaa ohjelmallisesti siten, 

että ohjelmisto tukisi mittariston ylläpitoa ja sitä voitaisiin käyttää apuvälineenä 

konsultoinnissa asiakasprojekteissa. Tutkimuksessa havaittiin nopeasti, että 

staattisilla laskentamalleilla ei ole mahdollista tuottaa yrityskohtaista ja kattavaa 

tietoa investointipäätöksien tueksi, joten skaalautuva ja jatkuvasti tarkennettavissa 

oleva laskentatyökalu osoittautui tärkeäksi.

Tutkimuksessa tuotettiin laskuri, jolla yrityksissä voidaan tutkia kustannusten ja 

hyötyjen suhdetta, jolloin toteutuksen yksittäisen osan hinnan tarkastelusta päästään 

katsomaan investoinnin kannattavuutta kokonaisuutena. Laskurin toiminta poikkeaa 

aikaisemmasta tutkimuksesta juuri ohjelmiston skaalautuvuuden vuoksi. 

Tutkimuksen edetessä huomattiin, että mittariston esittäminen irrallaan ohjelmistosta 

olisi mahdotonta, koska ei haluttu päätyä toteuttamaan aikaisemmissa tutkimuksessa 

tehtyjä staattisia malleja. Tämän vuoksi mittaristo päädyttiin upottamaan 

ohjelmistoon, jolloin siitä tuli enemmänkin osa ohjelmiston arkkitehtuuria kuin 

erillään käsiteltävä osa. Osaltaan tämä johti ohjelman laajuuden kasvamiseen liiankin 

suureksi suhteessa koko tutkimuksen laajuuteen. Laajuuden rajaaminen oli hankalaa, 

koska ohjelmaa ei päästy testaamaan todellisessa käytössä yhdessä asiakkaiden 

kanssa.

Yrityksen ulkopuolisen konsultin on tutustuttava yrityksen prosesseihin tarkasti, 

ennen kuin voidaan arvioida tarkemmin tarpeita ja RFID:n mahdollistamia hyötyjä 

yritykselle. Luotu työkalu taijoaa lisäarvoa myös yritysten prosesseihin tutustuessa, 

sillä se taijoaa mahdollisuuden visualisoida prosesseja. Näin konsultin on mahdollista 

alkaa hyötyjen laskeminen samalla, kun hän kartoittaa yrityksen prosesseja. Hyötyjen 

laskemisesta tulee myös täysin läpinäkyvää ja asiakasyrityksen on mahdollista 

tarkastella, miten saatuihin lukuihin on päästy ja tarvittaessa tarkentaa laskentaa 

haluamallaan tavalla. Tällä tavalla takaisinmaksulaskelman luvuista tulee 

konkreettisempia kuin aiemmissa tutkimuksissa luoduilla laskentatyökaluilla on 

mahdollista saavuttaa. Koska hyötyjen laskenta on läpinäkyvää ja perustuu yritykselle 

konkreettisiin asioihin, on saaduilla luvuilla suurempi painoarvo päätöksenteon 

tukena kuin mitä yksinkertaisimmilla laskentamalleilla voidaan saavuttaa.
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7.2 TULOSTEN ARVIOINTI

Tutkimuksen alussa tehtiin riskiarviointia, jossa pohdittiin mahdollisia riskitekijöitä 

tutkimuksen aikataululle sekä tutkimustavoitteille. Riskitekijöistä suurimmaksi 

muodostui RFID:n käyttöönottoa miettivien yritysten halukkuus luovuttaa tietoa 

tutkimuksen käyttöön, sekä mahdolliset aikatauluhaasteet, joita tiedon saamiseen 

liittyy. Tutkimuksen kannalta riski toteutui kahdella eri tavalla, eli ensinnäkin 

yrityksiltä oli vaikea saada tietoa julkisen tutkimuksen käyttöön ja toisaalta 

aikataulujen yhteen sovittamisen vaikeuden vuoksi tutkimuksen aikataulu venyi 

huomattavasti suunnitellusta. Yrityksiltä saatiin kerättyä tietoa hyvin, mutta sitä 

voitiin käyttää vain pohdinnan apuna tietoa julkistamatta. Tämä on sinänsä 

ymmärrettävää, koska RFID-investoinnit ovat aina suuria strategisia panostuksia, 

joissa on pureuduttava yrityksen ydintoimintoihin, eikä tällaista tietoa haluta 

luovuttaa kilpailijoiden saataville. Yritysten syksyiset kiireet vaikuttivat myös 

aikatauluihin, eli arviot tarvittavasta ajasta kysymyssaijoihin vastaamiseen 

osoittautuivat alimitoitetuiksi. Kuukauden aikaikkuna venyi yli kaksinkertaiseksi, 

eikä kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin saatu silti vastauksia. Aikatauluongelmat 

johtuivat tässä tutkimuksessa erityisesti siitä, ettei kyseessä ollut yritysten tilaama 

konsultaatiopalvelu, vaan kartoitus tarjottiin tekemään tutkimusmielessä, jolloin sille 

ei osoitettu yrityksissä varsinaisia resursseja. Tämä johti myös lopulta siihen, ettei 

tutkimuksessa päästy käsiksi tarkimmalla mahdollisella tasolla toimintoihin liittyvään 

tietoon. Jälkeenpäin asiaa tarkasteltaessa voidaan nähdä ongelmaksi juuri 

sitouttamisen puute. Jos kyseessä olisi ollut ostettu konsultaatiopalvelu akateemisen 

tutkimuksen sijaan, olisivat yritykset olleet todennäköisesti sitoutuneimpia 

käyttämään resurssejaan tuottamaan puuttuvaa tietoa prosesseihin liittyvistä 

toiminnoistaan.

Yritysten prosesseihin tutustuminen ja toiminnan näkeminen käytännössä olivat 

mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Pelkkien prosessikaavioiden tutkiminen ei anna 

mahdollisuuksia löytää toiminnasta kehityskohteita ja kyseenalaistaa vallitsevia 

toimintatapoja. Käytännön tutustuminen toimi ensiarvoisen tärkeänä pohjana 

jatkohaastatteluille. Yritysten toimintaa arvioitaessa havaittiin nopeasti, että kiertäviä
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kuljetusyksiköltä käyttävät prosessit olivat jo melko hiottuja. Tämä toisaalta vahvisti 

tarvetta työkalulle, jolla voidaan jatkuvasti tarkentaa työnkulkuja ja porautua 

toiminnoissa tasoille, joissa hyödyt alkavat näkyä. Eräs mielenkiintoinen havainto 

tutkimuksessa oli, että kiertävien kuljetusyksiköiden määrän vähentäminen kierrossa 

ei ole täysin suoraviivaista, eli asiaan saattaa liittyä ulkoisia tekijöitä, joiden vuoksi 

kuljetusyksiköiden määrää ja niihin sitoutunutta pääomaa ei päästä pienentämään, 

vaikka prosessi tehostuisikin ja kiertoajat lyhenisivät.

Toisen haastatteluvaiheen toteuttaminen kirjallisesti osoittautui huonoksi 

lähestymistavaksi. Kirjallinen työ osoittautui työpajaa työläämmäksi, mikä johti 

siihen, ettei huomattavampaa innovointia tapahtunut ja mahdollisien hyötyjen 

kartoituksessa tyydyttiin keskittymään lähinnä esimerkkeinä annettuihin hyötyihin. 

On myös tärkeää, että yritys pääsee etsimään mahdollisia hyötyjä monesta eri 

näkökulmasta: joskus liiallinen nykyiseen prosessiin ja sen toimintoihin 

keskittyminen saattaa piilottaa isojakin hyötyjä näkymättömiin. Tämä vaatii 

visualisoin ti työkalun lisäksi konsultoivalta henkilöstöltä taitoa suunnata yrityksen 

työntekijöiden pohdinta sellaiseen suuntaan, jossa on uudenlaisia mahdollisuuksia 

prosessien kehittämiseen tai jopa kokonaan uudenlaiseen liiketoimintaan. 

Yksittäisellä työkalulla ei siis voida korvata prosessien kehittämiseen erikoistunutta 

ammattilaista, vaikka havaittiinkin että yksittäisten hyötyjen esittäminen työkalun 

avulla voi tarjota hyvän avauksen keskusteluille.

7.3 TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Tutkimuksessa löydettyjä RFID:n hyötyjä ja rakennettua laskuria tullaan 

hyödyntämään jatkossa erityisesti toimittavan osapuolen apuna RFID:n käyttöönottoa 

harkitsevien yritysten investointipäätösten tukemisessa. Koska laskuria ei tämän 

tutkimuksen puitteissa päästy testaamaan käytännössä, pyritään sitä tulevaisuudessa 

käyttämään ja kehittämään projekteista saatavien kokemusten perusteella.
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Pitkän tähtäimen tavoitteena on päästä hyödyntämään laskuria lisäämään RFID- 

investointien avoimuutta ja näkyvyyttä, jotta projekteissa mahdollisesti saavutetut 

hyödyt saataisiin yleisemmin tarkasteltavaksi ja alan kehitystä vietyä eteenpäin.

7.4 JATKOTUTKIMUS

Tutkimuksessa hahmottui molemmille yrityksille ja niiden toimintamuodolle yhteisiä 

piirteitä. Vaikka tarkastelun kohteena olleet yritykset organisaation rakenteen ja 

toiminnan perusteella muistuttavatkin paljon toisiaan, löytyi niiden väliltä myös 

merkittäviä eroja. Tämän huomattiin vaikuttavan kohtuullisen vähän laskurin 

arkkitehtuuriin, joten myöhemmässä tutkimuksessa tutkittavien yritysten rajausta 

voidaan kasvattaa sisältämään kaikenlaiset liiketoimintaympäristöt, joissa RFID:n 

käytöstä voitaisiin saada hyötyjä.

Yrityksen prosessien kartoitus vastasi laskurille suunnitellusta prosessista 

käytännössä vain ensimmäistä vaihetta. Toinen vaihe ei toisaalta ollut 

mahdollinenkaan, koska ohjelmisto kehitettiin kartoituksen aikana saatujen 

kommenttien ja havaintojen perusteella, joten sitä ei päästy suoraan käyttämään. 

Toisaalta toisessa vaiheessa tarvitaan myös yrityksen tiukempaa sitoutumista 

projektiin, koska laskentaa varten tarvittavan tiedon kerääminen on työlästä. Niinpä 

ohjelmiston koettelu ja lopullinen viimeistely jää myöhemmin tehtäväksi. Laskurin 

toiminta on tärkeä tarkentaa ja verifioida tulevaisuuden tutkimuksessa.

Ohjelmisto toimii tällaisena hyvänä pohjana kehitettäväksi edelleen sisältämään 

mahdollisuuden mallintaa myös pidemmän tähtäimen hyötyjä ja vertaamaan hyötyjä 

vertailutietoon. Jatkossa olisi hyvä vertailla eri aloille toteutettujen mittaristojen 

toteutustapoja ja liittää toimivimpia ratkaisuja tässä tutkimuksessa toteutettuun 

mittaristoon.
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LIITE I - ENSIMMÄISEN 
HAASTETTELUKIERROKSEN RUNKO

Taustatiedot ja toimitusketjujen ongelmien kartoitus

Prosessien tämänhetkinen kuvaus ja toiminnot

• Onko olemassa?

Mitkä ovat suurimmat ongelmat toimitusketjussa

• Toimitetaan vääriä yksiköitä
• Toimitetaan myöhässä
• Yksiköiden sijainnin määrittely
• Yksiköiden häviäminen
• Yksiköiden yksilöiminen toimituksissa tai palautuksissa
• Epätarkat arviot yksiköiden tarpeessa

Mitkä ovat suurimmat ongelmat tilaus-toimitusketjussa?

• Varmuusvarastot
• Toimitusvarmuus
• Laatu
•

Mistä ongelmat johtuvat?

• Läpinäkymättömyys ketjussa
• Riittämätön / puutteellinen / myöhästynyt tieto
• Paperiperusteiset liiketoimintaprosessit

o Mahdollisuus tiedon virheellisyyteen
• Tiedon uudelleensyöttäminen

o Sama tieto syötetään useaan eri järjestelmään / useassa eri pisteessä
• Passiiviset sijaintimäärittelytekniikat

o Ihmiset seuraavat yksiköitä (viivakoodit...)
• Manuaalinen yksiköiden hallinnan luovutus

o Manuaalinen yksilöinti vastaanotetulle / lähetetylle tavaralle
• Ihmisten käynnistämät liiketoimintaprosessit

o Ihmiset joko aloittavat tai päättävät prosessit, jolloin syntyy resurssien 
käyttöä verrattuna automatiikkaan

Mitkä ovat suurimmat ongelmat tiedonkulussa

• Tiedon synkronointi
• Ongelmat tilauksissa, logistiikassa, laskutuksessa...
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Kategoriat:

• Tuotteen kulku
• Tiedonkulku
• Palautuksen kulku

Kuljetusyksiköiden käsittelyn ongelmakohtien kartoittaminen

• Sijoitetaanko kiertoaikojen tutkimiseen merkittävästi resursseja?
• Miten usein tavaraa häviää varastoon?
• Miten kauan kestää löytää hävinnyt tavara? (Lastattiinko väärään kuorma- 

autoon...?)
• Kuinka usein kerätään väärää tavaraa ja toimitetaan väärin?
• Kuinka usein toimitetaan myöhässä?
• Kuinka paljon aikaa ja vaivaa käytetään palautettujen yksiköiden käsittelyyn?
• Kuinka paljon aikaa ja resursseja kuluu tavaroiden skannaamiseen ja tilausten 

uudelleentarkistamiseen?
• Syntyykö prosessissa vanhentuneen päivämäärän vuoksi hukkaa?
• Kuinka usein vastaanotetaan väärää tavaraa?
• Kuinka usein joudutaan soittelemaan tjms. löytääkseen missä tavarat jollain 

hetkellä ovat?
• Kuinka usein asiakkaille pitää myydä ei-oota?
• Kuinka paljon tarvitaan resursseja osoittamaan, että tavarat on toimitettu ja 

hyväksytty?
• Kuinka paljon tarvitaan resursseja tavaroiden palautusprosessin hallintaan?
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Päätös RFID:n käyttöönotosta

• Mahdolliset ongelmat, joihin jo törmätty RFED-tekniikan kannalta (esim. 
tekniikka, prosessit jne.)

• Nykyisiä tapoja hallita, selvittää ongelmat?
• Kysymys yrityksen ГГ:lle: Mikä on yrityksen jäijestelmäintegraatiostrategia?
• Mitä tietoa halutaan ja mihin se halutaan liittää
• ROI-laskenta, onko tehty?
• RFID-tekniikalle asetetut odotukset/tavoitteet - visio?
• Projektin aikataulu?
• Projektin ehdot GO / NO-GO -päätöksille
• Ketkä ovat tärkeimmät sidosryhmät, keitä otetaan/otettu mukaan projektiin? 

Tavoitteena löytää vastaus: ”Kenellä on suurin rooli RFID:n käyttöönotossa”

• Keiden päätös vaikuttaa eniten investointiin?
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LIITE II - AVOIMISSA HAASTATTELUISSA 
KÄYTETTY HAASTATTELURUNKO

Yritykselle tärkeimpien toimintojen tarkentaminen. Esimerkkejä toiminnoista, joihin 

RFED:llä saatu hyötyjä:

• Vastaanotto
• Hyllytys
• Keräily
• Pakkaus ja lähetyksen valmistelu
• Lähetys
• Hävikki
• Kiertoaj at / Varaston hallinta
• Asiakaspalautukset
• Johdon tilastot ja raportointi
• Työntekijöiden moraali j a tuottavuus
• Asiakaspalvelu
• Tilankäyttö
• Liitännäiset tilakustannukset

Tunnistetaan tekniikan mahdollistamia hyötyjä kyseisille toiminnoille. Esimerkiksi:

• Parempi varastonhan intä parantuneen tarkkuuden ja seurattavuuden ansiosta
• Varaston jäljitettävyyden parantuminen
• Ylimääräisen varaston pienentäminen
• Varastotilan maksimointi
• Paperin käytön väheneminen
• Manuaalisten työvaiheiden ja toissijaisten prosessien väheneminen, 

tuottavuuden kasvu varastoprosesseissa
• Tilausten oikeellisuuden kasvattaminen, toimitusten oikea-aikaisuus, 

täyttöasteet
• Tehokkaampi yrityksen resurssien ja omaisuuden käyttö

Yrityksen toiminnalliset osastot (osastot voivat tarkoittaa tässä tapauksessa esim. 

lähetystä, vastaanottoa ja laskutusta)

• Mitkä ovat osaston päävastuualueet



• Mitkä ovat osaston työntekijöiden päätehtävät
• Miten osasto on organisoitu (kuinka paljon ja minkälaista henkilökuntaa)
• Minkälainen on yleinen työnkulku (kuka tekee ja mitä)

Edellä kuvatuista toiminnoista valitaan yritykselle tärkeimmät toiminnot ja jaetaan ne 

pienempiin kokonaisuuksiin.
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• Toiminnon kuvaus - mikä on toiminnon nimi? (koko organisaation 
ymmärtämä nimi!)

• Kuka on toiminnon vastuuhenkilö
• Mitä toiminto tuottaa?
• Mitä lisäarvoa toiminto tuottaa asiakkaalle? (tärkeä!)
• Ketkä henkilöt osallistuvat toiminnon suoritteiden aikaansaamiseen? (nimi ja 

aika jonka nämä henkilöt osallistuvat tähän toimintoon)
• Mitä muita resursseja toiminnon suorittaminen edellyttää kuin 

henkilöresursseja ja kuinka paljon (tilat, koneet ja laitteet tms. - aika, % tms. 
kokonaiskäytöstä)

• Mikä on kyseistä toimintoa edeltävä toimintoja mikä vastaavasti sitä seuraava 
toiminto? (toiminnon toimittaja ja asiakas)

• Mitä muuta halutaan sanoa?
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LIITE III - TOIMINTOJEN TARKENTAMINEN 
HAASTATTELUJEN POHJALTA

Yrityksille toimitettiin kuva, jossa hahmoteltiin mahdollista prosessia RFED:n kanssa 

haastattelutuokion pohjalta. Kuvan tarkoituksena oli lähinnä nostaa esille toimintoja, 

joista pitäisi päästä tekemään tarkempaa tutkimusta nykyisten toimintatapojen ja 

resurssienkäytön osalta. Toimintojen listaamisessa pyrittiin jokaisen toiminnon 

kohdalla saamaan vastaus ainakin näihin kysymyksiin:

• Mistä toiminnon suorittamistiheys riippuu (kerran tunnissa, jokaisen 
kuljetusyksikön kohdalla...)

• Miten paljon toiminto kuluttaa resursseja (henkilötyöaika)
• Miksi toiminto kuluttaa niin paljon resursseja
• Miten toiminto liittyy muihin toimintoihin (edeltävät ja seuraavat toiminnot: 

liiketoimintaketjut!)
• Mikä laukaisee toiminnon tapahtumisen (kuljetusyksikkö saapuu, kuorma- 

auto lähtee, asiakas soittaa...)
• Mistä saadaan tarvittava tieto toiminnon suorittamiseksi (ERP, kuljettaja, 

manuaalinen laskenta...)
• Mitä seurannaistoimintoja toiminto aiheuttaa (esim. pantillisen 

kuljetusyksikön vastaanotto aiheuttaa hyvitystoiminnon...)
• Kuka tarvitsee toiminnon tuotosta


