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Tässä opinnäytetutkimuksessa tarkastellaan sähköisen rahtikirjan tuomia 

kustannushyötyjä manuaalisesti täytettyyn rahtikirjaan verrattuna. Samalla selvitetään 

digitaalisen toimitusketjun tuomia muita hyötyjä kuljetusyrityksille.  Tämän lisäksi 

sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteita ja esteitä tutkitaan aiempien 

tutkimusten sekä asiantuntijahaastattelujen kautta. Rahtikirjan hallinnollisten 

kustannusten laskennassa on käytetty pohjana manuaalisen rahtikirjan hallinnollisten 

kustannusten laskentamallia, joka perustuu SCM-menetelmään. Kustannuslaskentamallia 

on laajennettu niin, että kattaa myös sähköisten toimintatapojen tuomat kustannukset. 

Sähköisen rahtikirjan käytöllä voidaan saavuttaa noin 50 %:n säästöt 

työvoimakustannuksissa manuaalisen rahtikirjan käyttöön verrattuna. ERP-järjestelmällä 

tuotetun sähköisen rahtikirjan hallinnolliset kustannukset ovat kuitenkin pienillä 

lähetysmäärillä suuremmat kuin manuaalisten rahtikirjojen, mutta lähetysmäärien 

kasvaessa hallinnolliset kustannushyödyt suosivat sähköistä rahtikirjavaihtoehtoa. 

Pilvipalveluratkaisun kautta tuotettu sähköinen rahtikirja on muita rahtikirjavaihtoehtoja 

edullisempi myös pienemmillä lähetysmäärillä. Sähköisistä toimintatavoista, 

digitaalisesta toimitusketjusta ja kuljetusyritysten kokonaisvaltaisesta 

toiminnanohjauksesta koituvat hyödyt verrattuna manuaaliseen toimintatapaan ovat 

kuitenkin huomattavasti pelkkiä välittömiä kustannushyötyjä laajemmat. 

Kuljetusyritysten sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteet ja esteet liittyvät 

lähinnä asenteisiin, totuttuihin toimintatapoihin sekä resursseihin, eikä kuljetuslajien 

välillä havaittu merkittäviä eroja. Käyttöönoton haasteet ja esteet korostuvat pienissä ja 

keskisuurissa kuljetusyrityksissä, joissa kehittämisresurssit ovat niukat eikä aikaa tai 

rahaa ole käytettävissä. Ulkoista markkinoilta tulevaa painetta ei myöskään ole riittävästi, 

joten totutut manuaaliset toimintatavat on monessa pk-kuljetusyrityksessä koettu 

riittäviksi. Logistiikan sähköisten ratkaisujen käyttöönottoon on kuitenkin olemassa 

kustannustehokkaita vaihtoehtoja, mutta niiden viemisessä pk-kuljetusyritysten tietoon on 

haasteita. 
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This study examines the cost savings of electronic consignment note compared to the 

manually-filled consignment note. Also, this study identifies the benefits of electronic 

data interchange to transport companies as well as challenges and obstacles of 

implementing logistics ICT solutions. The calculation model of administrative costs is 

based on the SCM method. Standard Cost Model (SCM) was expanded so that it also 

covers the costs of electronic consignment note. After this step it is possible to calculate 

the cost benefits. The transport company can achieve approximently 50 % cost benefits in 

labor costs when using electronic consignment note instead of manually-filled 

consignment note. However, the administrative costs of the electronic consignment note 

produced by ERP system are greater with the small shipment volumes but when volumes 

increases electronic consignment note becomes cheaper. However, the benefits of digital 

supply chain are much larger than only operational costs savings. Challenges and 

obstacles of implementing logistics ICT solutions are mostly related to the attitudes, 

practices and resources, and there were no significant differences or variation between 

transportation types. Challenges and obstacles of implementation are emphasized in small 

and medium-sized transport companies where the lack of resources causes the main 

problem. Also, there is not enough pressure from the market, so previous practices have 

been felt to be sufficient in many transport companies. There are many cost-effective 

alternatives of logistics ICT solutions but these tools have still not reached the small and 

medium-sized transport companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALKUSANAT 

Kun diplomityön tekeminen tuli minulle ajankohtaiseksi,  aloin selvittämään ajankohtaisia 

aiheita, jotka liittäisivät yhteen tuotantotalouden opintoni sekä työkokemukseni kautta 

hankitun tietämyksen ja osaamisen kotimaisesta kuljetusalasta. Aiheeksi valikoitui 

kotimaisten pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten sähköistäminen, mikä on 

kokonaisuudessaan aihe, jossa riittää tutkittavaa ja ennen kaikkea tehtävää. Toivottavasti 

tämä opinnäytetutkimus sähköisen rahtikirjan ja sähköisten prosessien tuomista 

kustannushyödyistä sekä käyttöönoton haasteiden ja esteiden havainnoinnista tuovat uutta 

ja tarpeellista tietoa. Toivon samalla, että kustannuslaskelmani kannustavat kotimaisia pk-

kuljetusyrityksiä hyödyntämään liiketoiminnassaan markkinoilla olevia sähköisiä 

ratkaisuja.  

Diplomityön tekovaiheessa olen saanut tavata paljon upeita ammattilaisia, joiden panos 

kotimaisen logistiikka- ja kuljetusalan kehittämisessä on ollut merkittävässä roolissa. 

Samalla olen saanut huomata logistisen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän 

tutkimuksen saavan laajaa tukea logistiikka-alan eri toimijoilta ja aihe herätti selvästi 

tapaamissani asiantuntijoissa samanlaista innostusta kuin itsessänikin. 

Haluan kiittää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:ia saamastani tuesta ja 

mahdollisuudesta tehdä diplomityö minulle mieluisasta aihealueesta. Lisäksi tutkimuksen 

taustalla vaikuttavat Logistiikkayritysten Liiton sekä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus 

TIEKEn aiemmat selvitykset ovat olleet olleet suurena apuna työn onnistumisessa. 

Myöskään ilman kaikkia haastatteluihin osallistuneita asiantuntijoita ei työtä olisi saatu 

tehtyä. Kokonaisuudessaan tärkeimpinä tukijoina opinnoissani vuosien varrella ja 

diplomityön tekovaiheessa ovat kuitenkin olleet läheiseni, ystäväni sekä työnantajani. 

Kiitos. 

25.4.2017 

Veli-Matti Syrjänen 
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1   JOHDANTO 

Tutkimuksessa selvitetään digitaalisen toimitusketjun ja sähköisen rahtikirjan tuomia 

hyötyjä sekä lasketaan sähköisen rahtikirjan tuomia kustannussäästöjä suomalaisessa 

kuljetusyrityksessä. Lisäksi selvitetään suomalaisten kuljetusyritysten kohtaamia 

sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteita ja esteitä sekä käydään läpi 

ratkaisuvaihtoehtoja niiden käyttöönottoon. Tutkimuksessa on tuodaan vahvasti esiin 

nykyhetken haasteet, joita kuljetusalan pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset 

kohtaavat digitaalisen murroksen aikana. Näiden lisäksi on olemassa myös 

kustannushyötyihin liittyviä motivaatiotekijöitä, joita ei Suomessa ole vielä tutkittu ja joita 

tässä työssä esitellään.  

Tutkimus on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden tietojohtamisen DI-

ohjelmaan kuuluva diplomityö, joka tehdään Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n 

toimeksiannosta. Johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimustarve, määritellään 

tavoitteet ja tutkimuskysymykset, esitellään työn rakenne sekä rajataan tutkimusaihe. 

Johdannossa selviää, että tarve kotimaisen logistiikan ja toimitusketjujen sähköistämiselle 

sekä motivaatiotekijöille on olemassa. 

1.1  Työn taustat 

Viime vuosina digitalisaatio on tullut vahvasti mukaan työelämän eri aloille eikä 

logistiikka- ja kuljetusala ole tässä mikään poikkeus. Logistiikka- ja kuljetusalalla 

toimitusketjun sähköistymistä on tapahtunut jo pitkään, mutta varsinkin viime vuosina 

digitalisaation tuoma paine on kasvattanut vauhdilla sähköisten toimintatapojen 

käyttöönottoa. Sakki (2014, 4) toteaa, että toimitusketjun hallinnan toimijaverkosto 

koostuu tavarantoimittajista, jakeluyrityksistä, tuottajista sekä asiakkaista. Tämän 

verkoston yhteistoiminnasta syntyvät Ritvasen ym. (2011, 22) mukaan logistiikan päävirrat 

eli informaatio-, materiaali-, raha- sekä paluuvirrat. Toimitusketjun sähköisiksi 

toimintatavoiksi kutsutaan kuljetus-, lähetys- ja toimitustietojen sähköistä siirtämistä 

kuljetusyritysten ja heidän kuljetusasiakkaiden välillä (Salo 2011, 6). 

Logistiikka on tavaroiden käsittelyä, kuljettamista ja säilyttämistä, mutta materiaalivirran 

hallinnan lisäksi se on informaatio-, raha- ja paluuvirtojen hallintaa  (Sakki, 1999, 24). 

Vielä tänä päivänäkään ei kaikissa yrityksissä ymmärretä informaatio- tai 

materiaalivirtojen vaikutusta kannattavuuteen (Hokkanen ym. 2011, 57-58). Logistiikan 
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kehittämisessä on tärkeää miettiä kuinka paljon tuotteen toimitusketjun aikana tehdään 

päällekkäistä työtä kuljetusyrityksen, asiakkaiden ja muiden toimijoiden kesken (Sakki 

1999, 26).  

Suomalaisen logistiikka- ja kuljetusalan tehokkuus ja kilpailukyky ovat merkittävässä 

roolissa, kun puhutaan koko Suomen kilpailukyvyn nostamisesta. Vaikka 

logistiikkakustannusten osuus suomalaisyritysten liikevaihdosta vuonna 2015 oli Solakiven 

ym. (2016, 15-16) mukaan vain noin 13.9 %, niin kilpailukyvyn kannalta logistiikan 

merkitys on paljon suurempi. Suurten kaupan alan yritysten kilpailukyvystä noin 43 % ja 

teollisuusyrityksien 35 % koostuu logistiikan hallinnasta  (Laari ym. 2012, 81).   

Kuljetusyrityksen kustannusten seurauksena muodostuu palvelun hinta, joka on 

kuljetusyritykselle tärkeä kilpailutekijä. Logistiikan yksi merkittävimmistä tavoitteista on 

kustannustehokkuus, joka koostuu muun muassa nopeista läpimenoajoista, tehokkaasta 

jakelu- ja reagoimisnopeudesta sekä lähetyksen toimittamisesta sovittuun aikaan. 

Asiakaspalvelun laadun kehittäminen on myös erittäin tärkeää eikä logistiikka ole missään 

nimessä pelkkää kustannusten säästämistä, vaan kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä 

palvelua. (Sakki 1999, 25) Palvelun hinnalla on merkitystä ja menestyvän yrityksen 

toiminnan on oltava riittävän kustannustehokasta, jotta nykyiset asiakkaat saadaan pidettyä 

sekä uusia hankittua. Mikäli näin ei ole, niin yrityksen on joko tingittävä katteistaan tai 

vaihtoehtoisesti yritettävä parantaa tehokkuuttaan kilpailijoiden kanssa samalle tasolle. 

(Profiz 2013, 5) 

Sähköisten toimintatapojen käyttöönottoon vaikuttavat oleellisesti kuljetusyrityksen 

tahtotila ja tiedossa olevat motivaatiotekijät. Motivaatio logistiikan prosessien 

digitalisointiin syntyy kustannusten pienenemisestä, asiakirjojen hukkumisista johtuvasta 

paineesta sekä koko toimitusketjun paremmasta hahmottamisesta (Eijkelenbergh ym. 2006, 

21). Juuri nämä syyt toimivat tämän tutkimuksen taustalla, kun etsitään motivaatiotekijöitä 

pienille ja keskisuurille kuljetusyrityksille sähköisten toimintatapojen käyttöönottoon. 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, jonka ohjaavana tutkimusmenetelmänä 

voidaan pitää fenomenografiaa, joka auttaa tutkimaan nimenomaan ilmiöitä ja ihmisten 

käsityksiä asioista ilmiöiden ympärillä (Metsämuuronen 2006, 228). Fenomenografiassa 

tutkimuskohteena ei sinänsä ole itse ilmiö, vaan toimijoiden ja ilmiön väliset suhteet. 

Tutkimuksessa tehtävän kustannushyötyjen laskemisen taustalla on ilmiö siitä, etteivät 
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sähköiset toimintatavat ole yleistyneet riittävästi kotimaisissa pienissä ja keskisuurissa 

kuljetusyrityksissä suhteessa kilpailijamaihin tai suuriin kuljetusyrityksiin.  

Suomalaisten Pk-kuljetusyritysten sähköisten toimintatapojen heikkoon käyttöasteeseen 

sekä käyttöönoton haasteisiin ja esteisiin yritetään löytää vastauksia ja selittäviä tekijöitä 

asiantuntijahaastatteluiden avulla, minkä lisäksi tuotetaan käyttöönottoon kannustavia 

motivaatiotekijöitä sähköisen rahtikirjan kustannushyötylaskennan avulla. 

Tutkimusstrategia muodostuu pk-kuljetusyritysten sähköisten toimintatapojen heikosta 

nykyisestä käyttöasteesta, käyttöönoton haasteista ja esteistä sekä käyttöönoton 

motivaatiotekijöiden selvittämisestä ja uusien käyttöönottoa tukevien motivaatiotekijöiden 

löytämisestä. Tutkimusstrategian muodostuminen työn rakenteen sisään on esitetty alla 

olevassa kuviossa 1.  

 

Kuvio 1.  Tutkimusstrategian muodostuminen. 

1.2  Tutkimustarve 

Sähköisen rahtikirjan tuomia kustannushyötyjä ei Suomessa ole varsinaisesti aiemmin 

tutkittu, ja tässä diplomityössä esitetään malli rahtikirjan hallinnollisten kustannusten 

laskemiseen. Sternbergin ym. (2014, 6) mukaan myöskään kansainvälisellä tasolla ei 

logistiikan teknologioiden mahdollistamia tehokkuus- ja kustannussäästöjä ole riittävällä 

tasolla tutkittu tai tehdyt tutkimukset ovat olleet ainoastaan logistiikkaa sivuavia. Maailma 
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digitalisoituu kaiken aikaa, joten luonnollisesti sähköisten palveluiden käyttöönottoa tulee 

entisestään lisätä niin teollisuudessa kuin myös kuljetusalalla.  Kotimaista kilpailukykyä on 

tulevaisuudessa pystyttävä kasvattamaan, jotta nykyiset työpaikat voidaan säilyttää sekä 

samalla luoda uusia. Teknologinen kehitys kiihtyy jatkuvalla tahdilla, joten yritysten on 

omaksuttava uusia toimintatapoja entistä nopeammin.  (Pajala 2014) 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn mukaan 

ainoastaan 43 % kuljetusyrityksistä vastaanotti säännöllisesti kuljetustilaukset sähköisesti. 

Joka kuudes vastaanotti tilauksia sähköisesti satunnaisesti tai harvoin ja noin kolmannes ei 

lainkaan. 57 % yrityksistä ilmoitti välittivänsä kuljetustilauksia suoraan ajoneuvoon. 

Sähköisiä rahtikirjoja käytti ainoastaan 35 % yrityksistä. Päätelaitteista kuljetusyritykset 

hyödynsivät operatiivisessa työssään ensisijaisesti älypuhelimia, joita käytettiin 87 %:ssa 

kuljetusyrityksistä. Pöytäkonetta tai kannettavaa tietokonetta hyödynsivät päivittäisessä 

toiminnassaan 76 % ja tablettitietokonetta 67 % yrityksistä. Sähköinen rahtikirja ja 

sähköiset tilausjärjestelmät herättivät avoimissa vastauksissa erityisen paljon kiinnostusta. 

Lisäksi luotettaville sekä keskenään yhteensopiville sähköisille järjestelmille on 

kuljetusalalla kova kysyntä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016)  

Suomalaisten kuljetusyritysten asiakkaat pitäisi saada tulevaisuudessa  käyttämään 

manuaalisten asiointitapojen sijaan sähköisiä palveluita. Kuljetusyritysten tulisi siis saada 

käyttöönsä sähköiset tilausjärjestelmät ja luopua perinteisistä puhelimella, faksilla tai 

sähköpostilla tehtävistä kuljetustilauksista. Kun muissa Pohjoismaissa lähes 95 % 

tavarankuljetusten lähetystiedoista siirtyy sähköisesti, niin Suomessa vastaava luku oli 

vuonna 2012 vain noin 40 %.  (Rantanen 2012, 6)  Tosin eteenpäin on menty Suomessakin 

vastaava luku 2016 oli koko kuljetusalalla arviolta jo noin 80 % (Logistiikkayritysten 

Liitto 2016c). Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n (2016) tilastojen mukaan 

ylivoimaisesti suurin osa Suomen autoliikennealan yrityksistä on kooltaan pieniä 

itsenäisesti toimivia kuljetusyrityksiä, mikä osaltaan selittää muita pohjoismaita 

matalampaa sähköistymisastetta varsinkin pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten osalta, 

joita SKAL:n jäsenyritykset pääosin edustavat.  

Heir ym. (2000, 7) painottaa, että vaikka toimiala olisi toimintatavoiltaan kuinka 

perinteinen tahansa, se ei yksinkertaisesti voi olla selvittämättä toimialansa digitaalisuuteen 

liittyviä asioita tai olla ottamatta niihin kantaa. Häiriöttömät ja tehokkaat toimitusketjut 

edellyttävät tehokkaita logistiikkaprosesseja, jotka perustuvat digitaalisiin ratkaisuihin. 
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Suomessa Logistiikkayritysten Liiton (2016c) kärkitavoitteena on saada Suomesta 

digitaalisten toimitusketjujen edelläkävijämaa, jossa kaikki lähetystiedot välittyvät 

sähköisesti. Sellenin ja Harperin (2003) mukaan yritykset, jotka käyttävät toiminnassaan 

laajasti paperisia asiakirjoja, saavat helposti vanhanaikaisen ja ajasta jälkeen jääneen 

yrityksen maineen. Paperisten asiakirjojen käyttö myös maksaa enemmän kuin sähköisten 

ja niiden fyysinen olomuoto toimii esteenä laajemmalle tiedon käytettävyydelle.  

Suomen verrattain matala sähköisyysaste on haastava paitsi kuljetusyrityksille, niin myös 

heidän asiakkailleen. Ratkaisua yhdenmukaisten toimintatapojen käyttöönottoon ei 

saavuteta millään yksittäisillä toimenpiteillä, vaan yhdenmukaistamisen ja harmonisoinnin 

mahdollisuuksia on etsittävä toimitusketjun kaikilta osa-alueilta. Keskeistä on 

toimitusketjun tietosisältöjen vaatimusmäärittely sekä niiden harmonisointi niin, että samaa 

tietoa voidaan käyttää toimitusketjussa samassa muodossa kaikkien toimijoiden kesken. 

Tämän jälkeen voidaan siirtyä toimintatapojen sähköistämiseen kuten sähköiseen 

tiedonsiirtoon ja edelleen sähköiseen rahtikirjaan. (TIEKE ym. 2013, 5) 

1.3  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n rooli kuljetusalalla 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on kotimainen logistiikka- ja kuljetusalan 

edunvalvontajärjestö, jonka jäsenyritykset koostuvat kymmenestä eri kuljetuslajista. 

Kuljetuslajit ovat elintarvike-, jakelu-, kappaletavara-, maa-aines-, muut massatavara-, 

säiliöauto-/ADR-, tukki- ja kuitupuutavara-, ulkomaan-, vaihtolava-/vaihtokori- ja 

ympäristökuljetukset (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016).  

SKAL:iin kuuluu 5 500 logistiikka- ja kuljetusalan yritystä, mikä vastaa Tilastokeskuksen 

(2016) toimipaikkalaskurin mukaan noin 55 % suomalaisista tieliikenteen tavarankuljetusta 

harjoittavista yrityksistä. Suomalaisten kuljetusyritysten edunvalvontatyö auttaa kaikkia 

luvanvaraista maanteiden tavaraliikennettä harjoittavia yrityksiä. SKAL:n johtoryhmä 

koostuu oman alansa asiantuntijoista, jotka tiimeineen palvelevat jäsenyrityksiä muun 

muassa vaikuttamistyöllä, tiedottamisella sekä neuvonnalla. SKAL on edunvalvontatyön 

lisäksi myös vahva logistiikka- ja kuljetusalan yhteiskunnallinen vaikuttaja. SKAL ei 

kuitenkaan toimi työmarkkinaneuvottelijana, vaan niissä kuljetusalan työnantajien 

edunvalvontaa hoitaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT. Edunvalvonta- ja 

vaikuttamistyön lisäksi SKAL kerää ja tilastoi logistiikka- ja kuljetusalan muutoksia ja 

järjestää alan koulutuksia. (SKAL 2016) 
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1.4  Tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on antaa uutta tietoa ja motivaatiotekijöitä 

sähköisten toimintatapojen ja sähköisen rahtikirjan käyttöönottamisen ja käytön tueksi. 

Tutkimuksessa esitellään SCM-menetelmään perustuva kustannuslaskentamalli, jonka 

avulla pystytään laskemaan sähköisen rahtikirjan tuomia hallinnollisia kustannussäästöjä 

suomalaisessa kuljetusyrityksessä. Pelkän sähköisen rahtikirjan kustannushyötyjen 

etsimisen lisäksi työssä käsitellään kuljetusyrityksen näkökulmasta koko kuljetusprosessia. 

Sähköisen rahtikirjan tuomia kustannushyötyjä selvitettäessä tulee lähteä liikkeelle siitä, 

että määritellään, mitä kustannushyötyjä halutaan ensisijaisesti selvittää. Tässä työssä 

päädyttiin tekemään vertailevaa tutkimusta manuaalisen ja sähköisen rahtikirjan 

aiheuttamien hallinnollisten kustannusten välillä. Sähköisten toimintatapojen 

kustannushyötyjä kyetään havainnoimaan vertaamalla niitä vastaaviin manuaalisiin 

toimintatapoihin (SCM Network 2005, 12).  

Toimitusketjun logistinen prosessi alkaa asiakkaan tekemästä tilauksesta, minkä jälkeen 

tietovirrat kulkevat koko verkoston läpi tavarantoimittajalle, joka on tyypillisesti myös 

lähettäjä. Tavarantoimittajalta tavaravirrat liikkuvat kuljetusyrityksen kyydillä 

vastaanottajalle eli kuljetusasiakkaalle (Sakki 1999, 24). Välittömiä kustannushyötyjä 

etsitään sähköisen lähetystiedon muodostaman sähköisen rahtikirjan tuomista 

prosessihyödyistä verrattuna manuaalisella tavalla kuljetusyritykseltä tilattuun 

kuljetukseen. Manuaalisesti täytetyn rahtikirjan hallinnolliset kustannukset koostuvat 

työvoimakustannuksista, joten niitä peilataan automaattisesti muodostuvaan rahtikirjaan, 

jonka sähköinen lähetystieto muodostaa. Kustannuslaskelmaa laajennetaan vielä niin, että 

mukaan lasketaan manuaalisen laskutuksen työvaiheet ja kustannukset sekä sähköisten 

ratkaisujen tuomat kustannukset. 

Tutkimuksessa selvitetään lisäksi kuljetuslajeittain Suomen Kuljetus ja Logistiikka 

SKAL:n jäsenyritysten kokemia haasteita ja esteitä sähköisen rahtikirjan käyttöönotolle ja 

verrataan tuloksia aiempiin materiaaleihin. Tutkimuksessa esitetään myös 

ratkaisuvaihtoehtoja logistiikan sähköisiä toimintatapoja suunniteltaessa ja pohditaan 

digitalisaation vaikutusta kuljetusalan tulevaisuuteen. Tutkimuskysymykset joihin halutaan 

löytää vastaukset ovat: 

1. Millaiset kustannushyödyt sähköisen rahtikirjan rahtikirjan käyttö tuo verrattuna 

manuaaliseen rahtikirjaan? 
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2. Mitä haasteita ja esteitä logistiikan sähköisten toimintatapojen käyttöönottamisessa 

on kuljetuslajeittain? 

3. Millaisia vaihtoehtoja pk-kuljetusyrityksille on saada käyttöönsä sähköiset 

toimintatavat? 

Cooperin ym. (1997, 1) mukaan käsitteinä logistiikka ja toimitusketjun hallinta tarkoittavat 

samaa tai lähes samaa ja tässä työssä puhutaan molemmista termeistä aina riippuen 

asiayhteydestä.  Kuljetusalasta puhutaan sen sijaan usein yhdessä logistiikan kanssa, mutta 

tavarankuljetusten lisäksi se sisältää myös henkilökuljetukset (ALT 2016).  

1.5  Työn toteutus 

Sähköisen rahtikirjan tuomien kustannushyötyjen laskemisessa käytetään hollantilaista 

kustannuslaskentamallia, johon sijoitetaan kotimaisen kuljetusalan työvoiman tuntihinta. 

Kustannuslaskentamallia laajennetaan myös huomioimaan manuaalinen laskutustyö osana 

rahtikirjan tuottamia kustannuksia. Lisäksi manuaalisen rahtikirjan hallinnollisten 

kustannusten laskentamallia laajennetaan myös niin, että sen avulla on mahdollista havaita 

sähköisen rahtikirjan kustannukset, jotta niitä pystytään vertaamaan manuaalisen 

rahtikirjan aiheuttamiin kustannuksiin. Sähköisten ratkaisujen aiheuttamia kustannuksia 

selvitetään julkisten kustannustietojen pohjalta. 

Kuljetuslajien kotimaisia asiantuntijoita haastattelemalla selvitetään sähköisten 

toimintatapojen käyttöönoton haasteita ja esteitä, rahtikirjan käytön erityispiirteitä  sekä 

tulevaisuuden digitaalisia näkymiä kuljetuslajeittain. Tutkimuksesta on jätetty pois muut 

massatavarakuljetukset, koska kyseinen kuljetuslaji menee päällekkäin monien muiden 

kuljetuslajien kanssa. Kuljetuslajien asiantuntijoiden haastattelemisen lisäksi tutkimuksessa 

haastatellaan IT-asiantuntijoita sekä muita logistiikka- ja kuljetusalan vaikuttajia ja 

asiantuntijoita. Haastattelut suoritettiin fyysisesti, Webropol-kyselyohjelmalla sekä 

sähköpostilla. Lisäksi tutkimuksessa avataan yksityiskohtaisemmin SKAL 

Kuljetusbarometria 3/2016, mikä mahdollistaa rahtikirjan erityispiirteiden sekä sähköisten 

toimintatapojen hyödyntämisen kohdistamisen kuljetuslajeihin. Nykyisellään SKAL 

Kuljetusbarometri käsittelee kaikkia kuljetuslajeja yhdessä, eikä eri kuljetuslajien tuloksia 

ole eroteltu erikseen. 
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1.6  Työn rakenne 

Työ sisältää yhteensä yksitoista lukua, jotka aloitetaan johdannolla, jossa esitellään 

tutkimuksen taustat, tutkimustarve, tutkimuskysymykset, työn toteutusta sekä esitellään 

työn rakenne. Johdannon on tarkoitus esitellä mistä tutkimus on saanut alkunsa ja miten se 

tulee etenemään.  

Toisessa luvussa käsitellään liiketoimintaprosessien kehittämistä leanin,  jatkuvan 

parantamisen avulla sekä liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua ja siihen liittyviä 

keskeisimpiä haasteita. Sähköisten toimintatapojen ja sähköisen rahtikirjan käyttöönotto 

edellyttää liiketoimintaprosessien näkemistä uudella tavalla ja vanhojen käytäntöjen sekä 

menetelmien kyseenalaistamista ja koko organisaation osallistamista muutokseen. 

Kolmannessa luvussa käsitellään digitalisaation vaikutusta sekä trendejä kuljetusalaan. 

Luvussa käsitellään myös kotimaisen kuljetusalan sähköistämisestä koituvia 

liiketoiminnallisia hyötyjä sekä sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteita ja 

esteitä.   

Neljännessä luvussa käsitellään rahtikirjan ominaisuuksia, standardeja, käyttöä ja historiaa 

paperisesta sähköiseen muotoon. Rahtikirjaa käsitellään lainsäädännön sekä käytännön 

näkökulmasta ja luvussa esitellään muun muassa tämän hetkinen sähköisen rahtikirjan 

käytännön soveltaminen suhteessa tiekuljetussopimuslakiin (345/1979). 

Viidennessä luvussa käydään läpi sähköisten toimintatapojen käyttöönoton vaihtoehtoja 

sekä keskeisiä prosesseja. Tämän luvun tarkoitus on esitellä mistä kuljetusyrityksen tulee 

lähteä liikkeelle suunniteltaessa sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa.  

Kuudennessa luvussa esitellään kustannusten jakautuminen kuljetusyrityksissä ja 

kustannuslaskennan taustaa. Seitsemännessä luvussa esitellään tutkimusmetodologiaa ja 

aineiston keräämisen työvaiheita. Tässä luvussa esitellään myös manuaalisen rahtikirjan 

hallinnollisten kustannusten SCM-laskentamalli, johon tämän työn kustannusten 

laskeminen perustuu. Lisäksi luvussa esitetään aineiston luotettavuus sekä mahdolliset 

epäluotettavuustekijät. 

Kahdeksannessa luvussa tehdään kustannuslaskelmia, joissa selvitetään manuaalisen 

rahtikirjan ja sähköisen rahtikirjan kustannuksia. Luvussa esitetään manuaalisen rahtikirjan 

valmistelemiseen, käsittelemiseen ja luovuttamiseen käytettävän työajan 
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kustannuslaskentamalli, jota hyödyntäen lasketaan vertailemalla sähköisen rahtikirjan 

keskeisimmät kustannushyödyt. 

Yhdeksännessä luvussa esitellään esitellään asintuntijahaastattelujen aineistoa ja tuloksia. 

Haastatteluaineisto muodostuu lausunnoista, joissa käsitellään SKAL:n kanta sähköisiin 

toimintatapoihin, kuljetuslajien eriyistarpeita ja pk-kuljetusyritysten sähköisten 

toimintatapojen sekä rahtikirjan käyttöönoton haasteita ja esteitä. Tässä luvussa esitellään 

myös Kuljetusbarometri 3/2016 avulla kuljetuslajien sähköisyysasteet. 

Lopuksi kymmenennessä ja yhdennessätoista luvuissa arvioidaan keskeisimmät tulokset ja 

tehdään johtopäätökset sekä yhteenveto. Tulosten arviointi ja johtopäätökset perustuvat 

teorian, kustannuslaskennan, haastatteluaineiston ja oman pohdinnan vertailuun. 

Yhteenvedossa käydään läpi koko tutkimus haasteineen ja onnistumisineen sekä 

ehdotetaan jatkotutkimusaiheita. Alla olevassa kuviossa 2 on esitelty työn rakenne. 

 

Kuvio 2.  Työn rakenne. 
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2    LIIKETOIMINTAPROSESSIT KANNATTAVUUDEN TAKEENA 

2.1.  Prosessit ja liiketoimintaprosessit - mitä ne ovat? 

Haverila ym. (2009, 17)  määrittelee prosessin olevan asiakokonaisuus, jossa panoksista 

syntyy tuotos saavuttaen liiketoiminnalliset tavoitteet. Toisin sanoen prosessi ottaa 

vastaaan panoksia ja yhdistää ne oikealla tavalla synnyttäen tuotoksen. Panos voi koostua 

esimerkiksi resursseista, työstä, raaka-aineista, pääomasta ja energiasta. Vaikka prosessilla 

on toiminnallinen alku ja loppu, niin se on kuitenkin jatkuvaa toimintaa eikä sitä tule 

sekoittaa projektiin, jolla on aina ajallinen alku sekä loppu (Pelin 2004, 22). Martinsuo ja 

Blomqvist (2010, 3-4) määrittävät prosessien olevan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia 

tapahtumaketjuja, joihin yritys käyttää resurssejaan. Alla olevassa kuviossa 3 on esitetty 

yksinkertaistaen prosessin kytkeytyminen asiakkaaseen. Kuvatunlaista prosessiajattelua 

voidaan hyödyntää kaikenlaisten yritysten, julkishallinnon tai voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.  

 

Kuvio 3.  Prosessin kytkeytyminen asiakkaaseen. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 4) 

Tyypillisesti prosessi jaetaan ydin- sekä tukiprosesseihin. Ydinprosessin tarkoituksena on 

palvella yrityksen ulkoisia asiakkaita, kun tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä prosesseja, 

jotka mahdollistavat ydinprosessien onnistumisen tukemalla organisaation toimintaa. 

Yrityksen tärkeimpiä prosesseja kutsutaan avainprosesseiksi, jotka yleisesti ovat myös 

yrityksen ensisijaisia kehityskohteita. Avainprosessit voivat olla niin ydin- kuin 

tukiprosesseja. (Lecklin 2006, 130)  

Prosessit voivat olla myös liiketoimintaprosesseja, jolloin ne eroavat tavallisista 

prosesseista niin, että yritys tekee niillä rahaa (Martinsuo & Blomqvist 2010, 4). Hammerin 

& Champyn (1993, 17) määritelmä liiketoimintaprosesseille on, että ne ovat toimintoja, 

jotka tuottavat arvoa asiakkaalle. Laamasen ja Tinnilän (2002) mukaan yritysten kannalta 

kiinnostavia prosesseja ovat ne, jotka ovat kriittisiä nimenomaan menestymisen kannalta. 

Näitä prosesseja kutsutaan liiketoiminta-, pää- tai avainprosesseiksi. Toimitusketjuun 
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liittyvät prosessit ovat pääsääntöisesti sidoksissa asiakkaisiin sekä niissä yleensä liikkuu 

rahaa, joten niitä voidaan kutsua liiketoimintaprosesseiksi.  

Alla olevassa kuviossa 4 on kuvattu eräs kuljetusyrityksen kriittisimmistä 

liiketoimintaprosesseista eli kuljetustilaus sähköisenä prosessina (TIEKE 2012, 13). 

Kuljetusasiakas luo kuljetustilauksen omassa järjestelmässään, joka on yhteydessä 

kuljetusyrityksen tietokantaan tai vaihtoehtoisesti tilaus voidaan kuljetusyrityksen 

verkkosovelluksessa. Sähköinen kuljetustilaus vastaanotetaan kuljetusyrityksessä, jonka 

jälkeen se käsitellään ja joko hyväksytään tai hylätään. Tämän jälkeen sanoma lähtee vielä 

takaisin asiakkaan järjestelmään, jolloin kuljetusasiakas saa varmistuksen lähetyksen 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Kuljetuksen luonteesta riippuen kuljetusasiakas voi olla 

esimerkiksi tavarantoimittaja tai loppuasiakas. 

 

Kuvio 4.  Sähköinen kuljetustilausprosessi. (TIEKE 2012, 13) 

2.2  Tehokkaat prosessit liiketoiminnan apuna 

Hörkön ym. (2005, 44) mukaan logistiikan tavoitteena on tuottaa asiakkaan haluama 

palvelutaso materiaali- ja informaatiovirran hallinnan keinoin mahdollisimman pienin 

kustannuksin. Eli logistiikan perusajatuksena on huolehtia siitä, että toimitusketjuun 

liittyvät prosessit ovat mahdollisimman tehokkaat ja laadukkaat niin logistiikkayritykselle 

kuin sen asiakkaille. Stenvall ja Airaksinen (2009, 77) määrittävät prosessien tehtäväksi 

haluttujen tulosten tuottamisen, tehokkuuden luonnin, resurssien minimoimisen sekä 

joustavuuden suhteessa olosuhteisiin. Kuljetusyrityksen ottaessa käyttöön sähköisiä 

toimintatapoja on pohjimmiltaan kysymys eräiden kriittisten liiketoimintaprosessien 

kehittämisestä sekä uudelleensuunnittelusta. Sähköiset toimintatavat poistavat turhaa 
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päällekkäistä työtä ja juuri päällekkäisten prosessien vähentäminen parantaa logistisen 

toiminnan tehokkuutta sekä tuo lisäarvoa niin palvelun tilaajalle kuin palveluntarjoajalle. 

(Hörkkö ym. 2010, 52-53)  

Prosesseja voidaan kehittää joko niin kutsutun jatkuvan parantamisen mallilla tai 

kehitystyö voidaan tehdä erillisenä projektina, jossa prosessit suunnitellaan kokonaan tai 

lähes kokonaan uudelleen. Prosessien kehittämisen tavoitteet yleensä vaihtelevat ja 

tavoitteena voi olla esimerkiksi nykyisten prosessien parantaminen tai kokonaan 

uudenlainen prosessi-innovaatio eli prosessien uudelleensuunnittelu. Prosessien 

uudelleensuunnittelu on yleensä ajankohtaista esimerkiksi liikkeen luovutusta 

valmisteltaessa tai jos nykyisen prosessin parantamisella ei enää saavuteta merkittävää 

parannusta. (Davenport 2011, 24) 

Tässä tutkimuksessa käsiteltävä kokonaisuudessaan käsiteltävä toimitusketjun hallinta on 

myös käsitettävissä prosessina, jonka tehtävänä on optimoida tuotteiden, tiedon tai 

palveluiden jakelua toimittajalta asiakkaalle. Toimitusketjun hallinta muodostuu 

liiketoimintaprosesseista, joiden avulla liiketoiminnallisessa verkostossa olevat yritykset 

pyrkivät tyydyttämään etenkin loppuasiakkaiden tarpeita. Toimitusketjun hallinta kattaa 

yrityksen resurssienhallinnan, tuotannon, logistiikan, liiketoiminnallisen tiedonhallinnan 

sekä analysoinnin. (Luomala ym. 2001, 48) Toimitusketjun osaprosessit kuljetus- sekä 

tilausprosessi ovat kuljetusyritykselle kriittisimpiä liiketoimintaprosesseja, joilla on 

merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan sekä asiakaskokemukseen. Yleisesti ajatellaan, 

että tietojärjestelmät näyttelevät merkittävää roolia liiketoimintaprosessien uudistamisessa, 

vaikka todellisuudessa prosessikehittämisessä on enemmän kyse asioiden tekemisestä 

uudella tavalla. Tietojärjestelmät toimivat prosessien uudelleenuunnittelussa enemmän 

mahdollisuuksien luojina muutokselle. (Martola & Santala 1997, 25-33) 

Toisaalta Heinrichin (2014) mukaan tietojärjestelmien laatu ja toiminnallisuus ovat 

kuitenkin erittäin vaikuttavia tekijöitä yritysten liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja 

toimivuuteen. Esimerkiksi puutteellisuudet tietojärjestelmäinfrastruktuurissa voivat 

vaikeuttaa nykyisten liiketoimintaprosessien toimivuutta ja toimia jopa esteenä uuden 

liiketoiminnan syntymiselle. Heinrich painottaa kirjassaan useaan kertaan, että joka 

tapauksessa liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja uudelleensuunnittelussa tulee 

huomioida tarkasti yrityksen nykyiset sekä tulevat järjestelmätarpeet.  
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Liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja uudelleensuunnittelussa tulee lähteä liikkeelle 

prosessien nykytilan mallintamisesta, jossa perinteisesti käytetään vuo- tai 

työnkulkukaavioita. Näissä tavoissa kuvataan ydin- ja tukiprosessit aikajärjestyksessä 

(Hannus 1994, 46). Prosessien mallintaminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa 

monimutkaisten eri organisaatiotasojen prosessien välisten riippuvuuksien havaitsemisen. 

(Adamczak ym. 2013, 257) Prosessien mallintaminen on tullut monilla toimialoilla 

olennaiseksi osaksi liiketoimintaa organisaatiohierarkian eri tasoilla. 

Liiketoimintaprosessien mallintamisessa käytetään yhä enenevissä määrin apuna 

automaation tuomia työkaluja. Kun automaation nouseminen korkeammalle 

järjestelmähierarkiassa ja tietojärjestelmien integroituminen kohtaavat, niin looginen 

seuraus on automaatiosovellusten laajentuminen tulevaisuudessa myös 

liiketoimintaprosesseihin. (Ylén ym. 2010, 37-44) 

2.3  Lean liiketoimintaprosessien kehittämisessä 

Liiketoimintaprosessien kehittämisessä törmää usein myös Lean-filosofiaan, joka 

Toussantin ja Berryn (2013, 74-82) mukaan perustuu ajatukseen, että organisaatio sitoutuu 

jatkuvasti kehittämään käytössä olevia toimintamalleja ja näin ollen saavuttamaan 

enemmän lisäarvoa sekä asiakkailleen että omistajilleen. Lean-filosofian noudattamisen 

seurauksena yritys pystyy siis saamaan enemmän aikaan vähemmällä työllä, välineillä, 

ajalla ja tiloilla (Womack ja Jones, 2003). Aden ja Deshpanden (2012, 35) mukaan Lean 

otettiin ensimmäisenä käyttöön onnistuneesti Toyotan tehtaalla Japanissa. Lean pohjautuu 

pitkälti Toyotan TPS (Toyota Pruduction System) -periaatteisiin, mutta se myös poikkeaa 

Toyotan periaatteista jonkin verran. Merkittävimmät erot ovat, että Toyotan TPS-

periaatteissa korostetaan työntekijöiden roolia ongelmien ratkaisussa sekä työvaiheiden 

yhdenmukaistamisessa. (Hall 2004, 22) 

Lean on joukko periaatteita, joita noudattamalla yritys muodostaa sekä valitsee 

liiketoimintaansa sopivat prosessit, eikä se varsinaisesti ole työkalu liiketoimintaprosessien 

uudelleen suunnitteluun tai uusiin liiketoimintamalleihin. (Hines ym. 2002, 9) Nelson-

Peterson ja Leppa (2007, 287) painottaa ettei lean ole mikään pelkkä tuotantomenetelmä tai 

säästöohjelma, vaan ennemmin lean on strateginen johtamistapa, joka perustuu jatkuvaan 

prosessien kehittämiseen. Koskenvesa (2010, 179) mukaan Leanissa tarkastellaan koko 

yrityksen arvoketjua eikä se onnistu ainoastaan kehittämällä yrityksen sisäisiä toimintoja. 

Myös yrityksen ulkopuolista koko arvoketjua tulee optimoida niin parantamalla prosesseja 

kuin tehostamalla resurssien käyttöä. Jatkuva toiminnan kehittäminen onkin yksi lean-

filosofian tärkeimpiä osa-alueita.  
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Alla olevassa kuviossa 1 esitetyt Lean-filosofian viisi perusperiaatetta ovat: 1. arvoa 

tuottavien ja tuottamattomien toimintojen tunnistaminen eli mistä asiakas on valmis 

maksamaan ja mistä ei; 2. arvovirran tunnistaminen sekä kaiken turhan ja monimutkaisen 

toiminnan poistaminen; 3. jäljelle jääneiden työvaiheiden järjesteleminen, niin että 

läpivientiajat saadaan mahdollisimman lyhyiksi; 4. imuohjauksen järjestäminen, niin että 

asiakkaille tehdään niitä asioita, mitkä vastaavat heidän tarpeitaan; sekä lopuksi 5. 

varmistetaan että kaikissa aiemmissa kohdissa tehdyt toimenpiteet ovat toteutuneet, turhat 

työvaiheet poistettu sekä jatketaan jatkuvan parantamisen toteuttamista. (Nelson-Peterson 

& Leppa 2007, 288; Koskenvesa 2010, 179) 

 

Kuvio 5.  Lean-filosofian viisi perusperiaatetta. (Nelson-Peterson & Leppa 2007, 288; 

Koskenvesa 2010, 179) 

Lean-filosofian periaatteet pohjautuvat asiakkaalle tuotettavan arvon tunnistamisesta, joka 

koostuu hinnasta, laadusta ja ajasta. Hinnan pitää olla sopiva asiakkaan tarpeisiin. Laatu 

kuvastaa tuotteen tai palvelun virheettömyyttä sekä yrityksen toiminnan tehokkuutta. 

Ajalla on erittäin suuri merkitys asiakastyytyväisyyteen. Aika koostuu yrityksen 

toimitusajasta, toimitusvarmuudesta sekä reagointiajasta. Aikaa voidaan kutsua 

merkittävimmäksi hukaksi, josta asiakas joutuu tuotteessa tai palvelussa maksamaan. 

(Hannus 1994, 213-215) Hukka voidaan jakaa kolmeen japaninkieliseen toisiinsa 

vaikuttaviin päämuotoihin eli muraan, muriin ja mudaan. Mura tarkoittaa tuotantotyön 

epätasaisuutta, muri ihmisten tai koneiden ylikuormitusta ja muda kaikkea arvoa 

tuottamatonta toimintaa. Näistä kolmesta hukan päämuodosta mura ja muri johtavat 

mudaan, jota usein käsitellään ainoana hukan muotona. Muda jakautuu useampaan 

alakohtaan, joita voidaan kutsua myös hukkatekijöiksi. (Smits 2006, 3-4) 
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Hines ja Rich (1997, 47) ovat määritelleet Ohnon (1988) määritelmän pohjalta seitsemän 

yleisintä tuotannon tai palvelun ajan hukkatekijää. Myerson (2012, 25) sekä Emiliani ja 

Stec (2014, 623) ovat lisänneet mukaan vielä kahdeksannen hukkatekijän, joka liittyy 

käyttäytymismalleihin, jotka eivät tuo lisäarvoa tuotannolle. Lisäarvoa tuottamattomat 

käyttäytymismallit voidaan kuitenkin myös mieltää resurssien heikoksi hyödyntämiseksi, 

jota käytetään tässä yhteydessä kahdeksantena hukkatekijänä. Kahdeksan hukkatekijää on 

esitetty alla olevassa kuviossa 6.  

 

Kuvio 6.  Kahdeksan tuotannon hukkatekijää. (Ohno 1988; Hines & Rich 1997, 47; 

Myerson 2012, 25; Emiliani ja Stec 2014, 622-644) 

Ensimmäinen hukkatekijä on ylituotanto, jossa yritys tuottaa tuotteita tai palveluita 

enemmän kuin mitä on tarvetta. Toinen hukkatekijä on odotus, joka tarkoittaa käytännössä 

seuraavan vaiheen odottamista esimerkiksi toimitusvaiheessa. Kolmas hukkatekijä on 

tarpeeton kuljetus, jossa kuljetustoiminta on tehotonta ja tuotteita siirrellään tarpeettomasti 

paikasta toiseen. Neljäs hukkatekijä on tehoton prosessointi, joka tarkoittaa huonon 

suunnittelun tai työmenetelmien aiheuttamia tarpeettomia työvaiheita. Viides hukkatekijä 

on turha varastointi, jossa tuotteita tai materiaaleja varastoidaan liikaa tilauksiin nähden. 

Kuudes hukkatekijä on tarpeeton liike, joka tarkoittaa työntekijöiden tekemiä turhia 

työvaiheita ja siirtymisiä prosessin aikana. Seitsemäs hukkatekijä on työntekijöiden 

tekemät virheet, jotka tuottavat lisätyötä niiden korjaamiseksi. Kahdeksantena 

hukkatekijänä on myöhemmin lisätty mukaan yritysten heikko resurssien hyödyntäminen. 

Tutkijoiden mukaan työntekijöiden osaamista sekä ammattitaitoa tulisi hyödyntää 
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tehokkaammin ja saada heidät mukaan yrityksen prosessien kehittämiseen muuttamalla 

totuttuja käyttäytymismalleja. (Hines & Rich 1997, 47;  Ohno 1988; Myerson 2012, 25; 

Emiliani ja Stec 2014, 622-644) 

Lean-menetelmien hyödyntämisen liiketoimintaprosessien kehittämisessä tiedetään 

parantaneen merkittävästi yritysten operatiivisen toiminnan läpivientiaikoja, tuottavuutta, 

työn hallintaa, laatua ja tilankäyttöä. Myös yritysten hallinnollisiin toimintoihin koituu 

merkittäviä parannuksia tilausprosessien virheiden määrissä, asiakaspalvelun nopeudessa, 

paperityön määrässä ja kulutuksessa, työvoimatarpeen suunnittelussa, hallinnollisissa 

kustannuksissa ja arkistoinnissa sekä työntekijöiden osaamisen arvioinnissa. (Kilpatrick 

2003, 3-4; Lacerda ym. 2015) Erittäin yleinen väärinkäsitys on, että lean sopii 

sovellettavaksi ainoastaan tietynlaisiin yrityksiin tai tietynlaiseen tuotantoon. Lean sopii 

kuitenkin hyödynnettäväksi kaikkiin liiketoiminnan muotoihin sekä prosesseihin. (Liu & 

Chua 2016, 11-12)  

2.4  Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu BPR 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelussa (BPR, Business Process Reengineering) 

on kyse radikaalista liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelusta, jonka lopputuloksena 

on saavuttaa merkittäviä parannuksia kustannuksissa, laadussa, palvelussa ja nopeudessa. 

(Hammer & Champy 1993, 32) Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun 

ominaispiirteenä voidaan pitää tietojärjestelmien hyödyntämistä muutoksen tukena ja 

mahdollistajana (Davenport & Short, 1990). Myös Coulson-Thomas (1994, 21) määrittelee 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun tarkoittavan radikaalia muutosta eli 

eräänlaista perustavaa laatua olevaa liiketoiminnan uudelleenajattelua sekä organisointia. 

Yritysten on oltava hereillä muutoksen tarpeesta. Lisäksi muutosprosessia on hallittava 

sisäisesti nopeammin kuin mitä yrityksen ulkoinen toimintaympäristö muuttuu. Prosessien 

tarkoituksena on aina tuottaa lisäarvoa prosessin toimijoille, ja ellei se tuota, niin yritykset 

kohtaavat ongelmia kilpailuympäristössä.  

Mikäli yritys päättää lähteä muuttamaan radikaalisti liiketoimintaprosessejaan, niin 

monimutkaisten tietojärjestelmien johtaminen ja ohjaaminen yhdenmukaisesti haluttuun 

suuntaan ovat uudelleensuunnittelun kriittisiä menestystekijöitä. Organisaation kaikilla 

jäsenillä tulee olla selkeä ja yhtenäinen näkemys sekä tahtotila tavoitteista mihin 

liiketoimintaprosessien kehittämisessä tahdotaan päästä. Muutoksen yksityiskohdat sekä 

luonne tietenkin vaihtelevat organisaation ulkoisten sekä sisäisten taustatekijöiden 

vaihdellessa. (Martola & Santala 1997, 9-13) 
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2.4.1  Käynnistäjänä sisäiset taustatekijät 

Usein yrityksen resurssien uudelleen suuntaamisen tarve kuten organisaatiokulttuurin 

muuttaminen asiakaslähtöisempään suuntaan voi toimia sisäisenä taustatekijöinä 

liiketoimintaprosessien uudelleen ajatteluun. Myös tietojärjestelmien tai johdon 

ohjausjärjestelmien merkittävät parannustarpeet voivat toimia BPR-projektin 

taustatekijöinä. Yritysostot, fuusiot, saneeraustarve sekä rakennemuutokset voivat niin 

ikään käynnistää projektin. Alla olevassa kuviossa 7 on esitelty kaikki BPR-projektin 

käynnistämisen sisäiset taustatekijät. (Martola & Santala 1997, 16-17) 

 

Kuvio 7.  Uudelleensuunnittelun sisäisten taustatekijöiden kehä. (Martola & Santala 

1997, 16-17) 

2.4.2  Käynnistäjänä ulkoiset taustatekijät 

Taustalla uudelleensuunnitelun käynnistämiselle voi toimia myös toimintaympäristöltä 

tuleva paine, kuten teknologian ja digitalisaation kehittyminen. Tavallisesti ympäristön 

aiheuttama muutospaine johtuu ongelmasta kannattavuudessa, kun yrityksen kustannustaso 

on noussut kilpailijoiden kustannustasoa korkeammaksi. Muutoksen ulkoisina 

käynnistäjinä voivat toimia alla olevassa kuviossa 8 esitetyt kilpailun vapautuminen, 

kansainvälistyminen sekä toimialan rakennemuutos. Jos muutosta ei tehdä ajoissa, niin 

muutospaineen voi huonoimmillaan laukaista vasta liiketoiminnan taloudellisten ja 

toiminnallisten ongelmien aiheuttama kriisi. Kriisitilanne voi kuitenkin parhaimmillaan 

auttaa liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelussa, koska näissä tilanteissa muutoksen 
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tarve on helpommin perusteltavissa organisaatiolle. (Martola & Santala 1997, 14-15; 

Weick & Quinn, 1999, 362-363) 

 

Kuvio 8.  Uudelleensuunnittelun ulkoisten taustatekijöiden kehä. (Martola & Santala 

1997, 14-15) 

2.5  Liiketoimintaprosessien uudistamisen onnistumisen edellytykset 

 

“Ei ole mitään vaikeammin organisoitavaa ja onnistumisen 

kannalta epävarmempaa sekä vaarallisempaa kuin muutoksen 

toteuttaminen nykyisessä järjestelmässä. Saat kimppuusi 

vihollisen jokaisesta aiemman järjestelmän kautta tai avulla 

menestyneestä. Tulet saamaan vain laimeaa tukea niiltä, jotka 

mahdollisesti menestyisivät uuden toimintatavan aikana.” 

- Niccolo Machiavelli    - 

 

Liiketoimintaprosessien uudistamisen onnistumisen tai epäonnistumisen merkittävimmät 

tekijät liittyvät muutosjohtamiseen, osaamisen johtamiseen ja tukitoimintoihin, 

organisaatiokulttuuriin, projektisuunnitteluun ja sen johtamiseen sekä organisaation IT-

infrastruktuuriin, mitkä on esitelty tarkemmin listattuna alla olevassa taulukossa 1. Näiden 

tekijöiden pohjalta on tarkennettu uudistamisen menestystekijät, joita voidaan käyttää 

yrityksessä eräänlaisena tarkastuslistana, jotta liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu 
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saadaan menestyksekkäästi käyntiin ja vietyä myös maaliin tavoitteiden mukaisesti. (Al-

Mashari & Zairi 1999, 87; 106)  

 

Taulukko 1.  Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun menestystekijät. (Al-

Mashari & Zairi 1999, 106) 

Useissa organisaatioissa liiketoimintaprosesseja kehitetään muun muassa 

laatujärjestelmien, tietojärjestelmien, organisaatiomuutosten ja investointien yhteydessä. 

Kehitystyö on hyvin usein organisoitu projekteiksi, joita ohjataan väliaikaisilla 

järjestelyillä. Näihin projekteihin liittyy haasteita ja vaikeuksia kuten, ettei 

liiketoimintaprosesseja tunnisteta oikein, niillä ei ole selvää omistajaa, sisäiset monopolit 

toimivat jarruina kehitykselle, järjestelmällisyys puuttuu tai keskitytään liikaa 

mikroprosesseihin. (Laamanen 1993, 12) Liiketoimintaprosessien uudistaminen ja uuden 

teknologian käyttöönotto tuo mukanaan aina haasteita, joista usein merkittävin liittyy 

muutosvastarintaan. Kim ja Kankanhalli (2009, 568) kuvailevat teknologian 

käyttöönottoon liittyvän muutosvastarinnan olevan eräänlaista käyttäjän vastustusta 

muutosta kohtaan. Laaksosen ym. (2005, 46) mukaan muutos voidaan kokea 

organisaatiossa joko uhkana tai mahdollisuutena, koska se on alku uudelle tai siirtymistä 

kehitysvaiheesta toiseen.  

Uuden teknologian ja toimintamallien käyttöönotosta johtuvan muutosvastarinnan syyt 

ovat moninaisia ja ne voidaan karkeasti jakaa kolmeen ihmisistä, tietojärjestelmästä tai 

vuorovaikutuksesta johtuvaan näkökulmaan. Ihmisiin suuntautuneen näkökulman mukaan 

muutosvastarinta kumpuaa yksittäisistä ihmisistä tai joukosta ihmisiä. Tietojärjestelmään 

suuntautunut näkökulma perustuu ajatukseen siitä, että muutosvastarintaa esiintyy 
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tietojärjestelmästä riippuvien tekijöiden kuten heikon järjestelmäsuunnittelun takia. 

Vuorovaikutuksesta johtuvaa muutosvastarintaa ilmenee, kun yksittäiset työntekijät ja 

tietojärjestelmä ovat keskenään vuorovaikutuksessa, jolloin nousee helposti esiin 

esimerkiksi pellot valtasuhteiden horjumisesta. Tähän asiaan vaikuttavat työntekijöiden 

henkilökohtaiset arvot ja sosiaalisten suhteiden vaihtelut. (Jiang ym. 2000, 26-27)  

Onnistunut muutosjohtaminen on avainasemassa liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelun sekä kehittämisen onnistumisessa. Muutosjohtamisen pääelementit 

koostuvat tarvittavien muutokseen tähtäävien toimenpiteiden käynnistämisestä, 

valvomisesta sekä seurannasta (Karlöf & Helin Lövingsson 2004, 149). Al-Masharin ja 

Zairin (1999, 88) liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun menestystekijöissä 

muutosjohtaminen määritellään tarkemmalla tasolla. Tässä määritelmässä onnistunut 

muutosjohtaminen koostuu motivaatio- ja palkitsemisjärjestelmän tarkastamisesta, 

kommunikoinnista, työyhteisön voimaannuttamisesta, työntekijöiden osallistamisesta 

muutoksen toteuttamiseen, koulutuksesta, muutoskulttuurin luomisesta sekä organisaation 

kannustamisesta muutokseen. Onnistuneeseen muutoksen johtamiseen liittyy olennaisella 

tavalla riittävä kommunikointi ja viestintä.  Työntekijöille on tärkeää viestiä ajoissa siitä, 

mikä muuttuu sekä mikä pysyy ennallaan. Muutos horjuttaa aina ihmisten 

perusturvallisuuden tunnetta, mistä johtuen se aiheuttaa myös perusteltua pelkoa. (Juholin 

2013, 389) 

3   DIGITALISAATION VAIKUTUS KULJETUSALAAN 

3.1  Digitalisaation ymmärtäminen 

Drathin ja Horchin (2014) mukaan digitalisaatiota käsiteltäessä voidaan puhua neljännestä 

teollisesta vallankumoudesta, mikä määrittää teknologista aikakautta, jossa tällä hetkellä 

elämme.  Rouvisen (2016) mukaan käynnissä olevassa teollisessa vallankumouksessa 

keskeisessä roolissa ovat erilaiset ohjelmistot, virtuaalimaailman hyödyntäminen, laite- ja 

järjestelmäintegraatio sekä dataan perustuvat uudet palvelu- ja liiketoimintamallit. 

Digitalisoinnissa on enemmän kyse ajattelutavan muuttamisesta eikä niinkään teknisestä 

harjoituksesta kuten yleisesti ajatellaan. Yritysten digitaaliset kanavat tulevat sekoittumaan 

tulevaisuudessa niin paljon, etteivät asiakkaat ajattele niitä enää erillisinä palveluina. 

Tämän vuoksi yrityksen prosesseissa tulee tehdä paljon integraatiotyötä, jotta sisäiset siilot 

häviävät. Digitaalisen ajattelutavan yhtenä tärkeimpänä ohjaavana tekijänä on, että osaa 

ajatella palveluita loppuasiakkaan näkökulmasta. (Ronkainen 2015) 
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Allosen mukaan (2016, 8) tarkkaa ja universaalia määritelmää digitalisaatiolle ei ole ja 

lähteestä riippuen siitä on puhuttu eri tavoin jo noin viisikymmentä vuotta. 

Digitalisoiminen on kuitenkin eräänlaista automatisointia eli manuaalisen prosessin 

viemistä sähköiseen ympäristöön. Digitalisaatiossa prosessikuvaukset ovat edelleen 

tarpeellisia, vaikka toimintatavat ja prosessit saattavat poiketa perinteisistä ja totutuista.  

(Patomo & Löfgren 2016) Toiminnan digitalisoiminen voidaan ymmärtää manuaalisen 

tiedon muuttamisena sähköiseen muotoon eli bitteihin, mikä mahdollistaa tiedon sähköisen 

tallentamisen, järjestelemisen sekä muuntelun (Kawamoton 2015). 

Suomella on maailman parhaat edellytykset hyötyä digitalisoitumisesta ja Suomi 

sijoittuikin kärkisijoille kansainvälisessä yhteensä kahdenkymmenenkahden maan 

vertailussa. Suomen jälkeen tulivat seuraavaksi muut Pohjoismaat järjestyksessä Norja, 

Tanska ja Ruotsi eli Suomen pitäisi olla digitaalisuudessa edellä kilpailijamaitaan. 

Sähköisten palveluiden nykyisessä käytössä Suomi jäi sijalle viisi ja digitaalisuuden 

vaikutusarviossa sijalle kolme. Jostain syystä kuitenkin kotimainen kuljetusala jää muista 

pohjoismaista kaikilla mitatuilla osa-alueilla. (Digibarometri 2016, 5)  

3.2 Digitaalisten palveluiden kehityskulun trendit 

Ruokosen (2016, 36-51) mukaan digimurroksen neljäs aalto on parhaillaan käynnissä niin 

maailmalla kuin Suomessa ja sen vaikutuksia yritysten liiketoimintaan on lähes 

mahdotonta sivuuttaa. Tosin joillakin toimialoilla digitaaliset palvelut ovat jo nykypäivänä 

itsestäänselvyys, kun taas toisilla ne eivät vielä ole laajasti käytössä. Alla olevassa 

kuviossa 9 on esitetty digitaalisen kehityskulun neljä lähitulevaisuuden trendiä, jotka ovat 

palveluiden käyttö mobiililaitteissa, videomuotoinen sisältö ja kerronta, digitaalisen datan 

hallinta sekä sosiaalisuus, yhteisöllisyys ja jakaminen. 

 

Kuvio 9.  Digitaalisen kehityskulun trendit. (Ruokonen 2016, 36-51) 
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Palveluiden käyttö mobiililaitteissa on ollut kasvava trendi viime aikoina. Älypuhelinten 

hyödyntäminen yritysten verkkopalveluiden käytössä on kasvanut eniten kaikista 

tietojärjestelmälaitteiden muodoista ja älypuhelimia hyödynnetään jo enemmän kuin 

pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita tai tabletteja. Älypuhelinten helppous suhteessa 

muihin laitteisiin on ollut merkittävässä roolissa niiden yleistymiseen. Mobiililaitteiden 

käyttö on erityisen runsasta vuoden 1995 jälkeen syntyneiden keskuudessa ja nuoret 

ovatkin ottaneet jo käyttöönsä niin sanotun “mobile first” -ajattelutavan. On hyvin 

mahdollista, että digitaalisten palveluiden käyttö perinteisiltä tietokoneilta on 

tulevaisuudessa muuttumassa ainoastaan ikäihmisten tavaksi. Mobiililaitteiden keskeinen 

ominaisuus on niiden henkilökohtaisuus, joka mahdollistaa käyttäjän ajankäytön sekä 

sijainnin mittaamisen, mikä on suuri mahdollisuus digitaalisten palveluiden kehittämiselle 

yritysten tarpeisiin. Digitaalisten palveluita kehittävälle yritykselle mobiililaite 

mahdollistaa nimenomaan arvokkaan datan keräämisen ja auttaa yritystä ymmärtämään 

kuluttajakäyttäytymistä. (Ruokonen 2016, 36-39) 

Myös videomuotoisesta itsensä ilmaisusta on viime vuosina tullut erittäin suosittua, mikä 

korostuu etenkin nuorten keskuudessa. Esimerkiksi Youtube-suoratoistopalvelu on 

Suomen kaikista käytetyistä verkkosivuistoista neljänneksi suosituin kohde ja nuorista se 

tavoittaa päivittäin noin 50 %. Videomuotoisen materiaalin häiriöttömän lataamisen ja 

seuraamisen on mahdollistanut laajakaista- ja mobiiliyhteyksien kasvaneet 

tiedonsiirtokapasiteetit. Pääsääntöisesti viihteellisten videoiden tarjontaan on mahdollista 

tarjota myös hyödyllistä tietoa, mikä mahdollistaa yrityksille aivan uudenlaisen 

viestintäkanavan. Jo tällä hetkellä edelläjäkävijäyritykset viestivät asiakkailleen 

videomuotoisten kanavien kautta ja mikäli viestinnän kasvu jatkuu, niin sillä tulee olemaan 

suuria vaikutuksia kaikkiin digitaalisiin palveluihin. (Ruokonen 2014, 39-42) 

Digitaalisten palveluiden kasvaessa myös käytettävissä olevan datan määrä kasvaa kovaa 

vauhtia. Kerättävä data mahdollistaa ennen näkemättömällä tavalla palveluiden 

suuntaamisen oikealle kohderyhmälle, koska algoritmit oppivat kuluttajien käyttäytymistä 

klikkausten jättämästä digitaalisesta jalanjäljestä. Käyttäjien jättämän digitaalisen 

jalanjäljen seuraamisessa on kuitenkin laillisuushaasteita ja data-analytiikan avulla 

digitaalisia palveluitaan kehittävän yrityksen on aina tapauskohtaisesti harkittava miten 

aikoo hyödyntää keräämäänsä tietoa. (Ronkainen 2014, 42-44)  
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Kerättävän datan kasvaessa törmää usein käsitteeseen “Big data”, joka on yläkäsite 

joukolle tekniikoita ja toimintamalleja, jotka tulevat tulevaisuudessa muuttamaan monien 

toimialojen tekniikoita ja toimintamalleja. Big data käsitteenä koostuu kahdesta asiasta. 

Ensimmäinen asia on havainto siitä, että viime vuosina datan määrä on lisääntynyt ja 

monipuolistunut sekä että se lisääntyy vauhdilla koko ajan. Toisena asiana on, että millä 

ratkaisuilla sekä miten suurten ja vaihtelevien datamassojen tallennusta, liikuttelua ja 

hyödyntämistä lähestytään. (Salo 2014, 8) 

Neljäs digitaalisuuden kehityskulun trendi on sosiaalisuus, yhteisöllisyys ja jakaminen, 

mikä koostuu ihmisten erilaisten digitaalisten alustojen luomista mahdollisuuksista 

ihmisten sosiaaliselle verkostoitumiselle. Ihmisten sosiaalinen verkostoituminen taas 

mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittymisen. Trendin taustalla on viime 

vuosikymmeninä voimistunut kaupungistuminen, jossa ihmiset muuttavat yhä enenevissä 

määrin maalta kaupunkiin ja elävät entistä tiheämmässä. Samalla muodostuvat tehokkaat 

verkostot, joissa on helppoa myydä, jakaa, vaihtaa tai antaa tuotteita tai palveluita 

verkostojen sisällä. (Ronkainen 2014, 45-47) 

Bardhi ja Eckhart (2012, 881) määrittelevät jakamistalouden tarkoittavan tuotteen tai 

palvelun käyttöoikeutta ilman omistusoikeuden siirtymistä. Lähinnä tästä johtuen 

jakamistalous luo yrityksille uusia haasteita, sillä jakamistalouden liiketoimintamallit ovat 

erilaisia kuin totutut liiketoimintamallit. Usein jakamistalous vaikuttaa negatiivisesti 

yrityksen perinteiseen liiketoimintaan, koska yrityksen valmistamia tuotteita tarvitaan 

entistä vähemmän. Jakamistalous tekee kuitenkin perinteisestä taloudesta entistä 

monipuolisempaa, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka taas synnyttävät 

uusia yrityksiä sekä työpaikkoja. (Lahti & Selosmaa 2013, 93–95) 

3.2.1  Toimitusketjun hallinnan kehityssuunta 

Toimitusketju kuvaa tuotteen tai palvelun matkaa raaka-aineesta loppuasiakkaalle. 

Toimitusketjuun kuuluu siis usein monia työvaiheita eri toimijoiden välillä ennen tuotteen 

tai palvelun päätymistä loppuasiakkaalle. On loogista, että kun toimitusketjun sisällä on 

asiakassuhteita, niin asiakkaan tarpeiden tyydytys on toimitusketjun kehityssuunnan 

avaintekijöitä. Toimitusketjussa on mukana aina useampi osapuoli ja useampi kuin yksi 

yritys. Tällöin toimitusketjun sisällä syntyy asiakassuhteita joiden keskinäinen 

vuorovaikutus liittyy tavarantoimituksiin, rahaliikenteeseen ja tiedonvaihtoon. (Chopra & 

Meindl 2010, 20;  Sakki 2014, s 4)  
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Toimitusketjuista saatavan digitaalisen datan määrä lisääntyy eksponentiaalisesti 

sähköisyysasteen kasvaessa, mikä luo täysin uusia mahdollisuuksia liittyen kerätyn datan 

hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa on pystyttävä haastamaan perinteisiä toimitusketjujen ja 

logistiikan perusolettamuksia sekä rakenteita. Logistiikan fyysiset rakenteet ovat 

katoamassa ja digitaalisuus kasvattaa merkitystään. Tämä ei voi olla vaikuttamatta uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien syntymiseen ja tulevaisuudessa esimerkiksi logistiikan 

tiedonhallinnan ulkoistaminen tulee todennäköisesti nykyisestä vielä kasvamaan. 

(Uusipaavalniemi & Kovács 2016) 

Logistiikan tulevaisuuden teknologisessa kehityksessä digitaalisella toimitusketjulla 

uskotaan olevan erittäin merkittävä rooli. Alla olevassa kuviossa 10 on kuvattu logistiikan 

toimijoille 2016 tehdyn kyselyn tulokset, mistä selviää asiat, joita alan ammattilaiset 

pitävät tärkeimpinä logistiikan tulevaisuuden teknologioina. Tärkeimpänä nähtiin Big 

Datan keräämisen ja analysoinnin tuomat mahdollisuudet liiketoimintaan. Salon (2013, 10) 

mukaan Big Data- analytiikassa hyödynnetään teknologioita, joilla pystytään kasvavasta 

sekä monimuotoisesta datasta jalostamaan arvokasta tietoa ja ymmärrystä liiketoiminnan 

tueksi. Toimitusketjussa kertyy paljon dataa, joten on ymmärrettävä kehityssuunta, että 

valtavista tietomassoista tahdotaan pystyä poimimaan omalle yritystoiminnalle ne kaikkein 

oleellisimmat asiat.  

 

Kuvio 10.  Toimitusketjun hallinnan teknologian kehityssuunta (SCM World, Future of 

Supply Chain Survey 2016: 1415 vastaajaa) 
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Digitalisaation oletetaan muuttavan yhteiskunnan, talouden ja yritysten toimintoja 

merkittävästi lähitulevaisuudessa. Tosin kotimaiset yritykset arvioivat melko maltillisesti 

digitaalisten palveluiden käyttöönottoa omassa operatiivisessa toiminnassaan. Kotimaiset 

yritykset arvioivat käyttävänsä vuonna 2020 eniten erilaisia pilvipalveluihin ja 

mobiilisovelluksiin perustuvia palveluita sekä digitaalisen toimitusketjun mahdollistamaa 

reaaliaikaista seurantaa. Yli 60 % teollisuusyrityksistä arvioi myös esineiden internetin 

olevan käytössä niiden operatiivisessa toiminnassa vuonna 2020. (Solakivi ym. 2016, 20)   

Digitalisaatio avaa toimitusketjun hallinnan ja logistiikan kehittämiseen uusia 

mahdollisuuksia ja Suomi voi saada tulevaisuudessa merkittäviä taloudellisia hyötyjä 

logistiikan digitalisaation ja automatisoinnin kautta. Viimeistään nykyisen 

digitalisoitumisen myötä tulee yritysten ryhtyä kyseenalaistamaan nykyisiä logistisia  

toimintatapojaan. (Sakki 2014, 7) Pilvipalveluiden yleistyminen tulee hyvin 

todennäköisesti muuttamaan digitaalisten palveluiden tarjonnan sekä luomaan kokonaan 

uusia mahdollisuuksia, jotka vievät käyttäjien sähköisyydestä saamat hyödyt aivan uudelle 

tasolle. Vaikka suuri osa pilvipalveluiden tuomista palveluista on toteutunut, niin 

pilvipalveluihin liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuutta, tiedon puutetta sekä 

ratkaisemattomia kysymyksiä. Muun muassa tietoturvaan ja pilvipalveluiden globaaliin 

hallintaan liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat negatiivisesti pilvipalveluiden 

yleistymiseen. (Lehti ym. 2012, 11) 

3.2.2  Toimitusketjun toimintojen ulkoistaminen 

Ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttö voi joskus olla hyvin perusteltua ja esimerkiksi 

yrityksen tarve investoida uusiin tietojärjestelmiin voi toimia syynä jonkin toiminnon 

ulkoistamiseen palveluntarjoajille. Kyseisen toiminnon tarjoavalle ulkopuoliselle toimijalle 

palvelun tarjoaminen on sen ydintoimintaa ja sillä on käytössään tarkoitukseen sopivat 

menetelmät, henkilöt sekä laitteet. Palveluntarjoajilla on yleensä jo valmiina yrityksen 

tarpeisiin sopiva tietojärjestelmä, joka hankkimalla vältettäisiin pitkä, riskialtis ja usein 

kallis tietojärjestelmän hankintaprosessi. (Jalanka ym. 2003, 10-11) 

Digitalisaatio tulee muuttamaan toimialojen liiketoimintamalleja, palveluja, toimitusketjuja 

ja edelleen kuljetuksia. Digitalisaatio luo yrityksille mahdollisuuksia ulkoistaa logistisia 

toimintojaan ja etenkin toimitusketjun hallintaan liittyviä toimintoja. Logistiikan 

ulkoistamisella tarkoitetaan alla olevan kuviossa 11 esitettyjä palveluiden ostamista 

ulkopuoliselta toimijalta palveluihin erikoistuneelta palveluntarjoajalta viidellä eri 
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yhteistyön tasolla. (Pöyskö ym. 2016, 3; Ritvanen ym. 2011, 128 & 143; Jalanka ym. 2003, 

8; Hickson ym. 2008, 12) 

 

Kuvio 11.  Logistiikan ulkoistamisen yhteistyötasot. (Ritvanen ym. 2011, 128 & 143, 

Jalanka ym. 2003, 8; Hickson ym. 2008, 12) 

Logistiikan ulkoistaminen voidaan jakaa pääsääntöisesti neljään eri tasoon, jotka ovat 

(1PL) yksittäisten palveluiden ostaminen ulkopuoliselta toimijalta, (2PL) useampien 

logististen palveluiden ostaminen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta kuten koko 

kuljetustoimintojen ulkoistaminen, (3PL) kaikkien palveluiden tai ainakin merkittävän 

osan ulkoistaminen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle sekä (4PL) yhteistyötaso neljännen 

osapuolen logistiikka.  

Logistiikan kehityksen suuntana pidetään niin kutsuttua neljännen osapuolen logistiikkaa, 

jossa logistiikan palveluntarjoajien yhteistyöfoorumi yhdistää keskenään palveluja, 

tietojärjestelmiä ja käyttäjiä yhtenäiseksi logistiseksi kokonaispalveluratkaisuksi. 

Neljännen osapuolen logistiikan tehtävänä on siis toimia eräänlaisena integraattorina eri 

toimijoiden kesken ja juuri tämä kehitysvaihe pakottaa logistiikan toimijoita 

yhtenäistämään digitaaliset toimintatavat, ja näkemään nykyiset kilpailijat entistä enemmän 

myös yhteistyökumppaneina. (Haapanen & Vepsäläinen 1999) Perinteisesti 4PL-tason 

yhteistyössä yritys tekee sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, joka hallinnoi koko 

toimitusketjua yhdistelemällä omia sekä muiden palveluntarjoajien palveluja sekä 
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teknologiaa. Palveluntarjoaja vastaa yleensä lähinnä tiedonsiirrosta ja usein 4PL-

palveluntarjoajat osallistuvat yritysten liiketoimintaan nimenomaan auttamalla 

hallitsemaan lukuisia niiden toiminnoissa mukana olevia 3PL-palveluntarjoajia. (Jalanka 

ym. 2003, 8 & 53; Coyle ym. 2003; Okkonen & Lukka 2004, 9)  

Kuvioon 11 on lisätty mukaan myös (5PL) viidennen osapuolen logistiikka. 5PL-tason 

toimijaa pidetään logistiikan palveluntarjoajana, joka toteuttaa kokonaisvaltaisesti 

logistiikkaratkaisut sopimuskumppanin puolesta käyttäen hyväksi eri teknologioiden 

yhteensopivuutta. 5PL-taso toimii samoilla perusperiaatteilla kuin 4PL- ja 3PL-tasot. Se 

kuitenkin eroaa näistä informaation sekä teknologian hyödyntämisen suuremmalla 

merkityksellä. (Hickson ym. 2008, 12) 

Wagnerin ja Monkin (2008, 33) mukaan järjestelmätarjoajien keskuudessa on jatkuva tarve 

jo olemassa olevien sekä uusien toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen sekä 

varsinkin niiden entistä parempaan räätälöitävyyteen yritysten tarpeisiin. Wagner ja Monk 

lisää, että viime vuosien aikana myös keveämpien toiminnanohjausjärjestelmien tarve on 

kasvanut etenkin pk-yritysten keskuudessa. Esimerkiksi erilaiset pilvessä toimivat 

liiketoimintaratkaisut voivat toimia ratkaisuna nimenomaan pk-yrityksille sähköisten 

toimintatapojen matalan kynnyksen käyttöönottoon. 

3.3  Digitaalisen toimitusketjun tuomat hyödyt kuljetusyritykselle 

Digitalisointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kokonaan uusiin toimintoihin. Lisäksi 

toimintojen digitalisointi parantaa toiminnan luotettavuutta, tehokkuutta, sekä se lisää 

optimointimahdollisuuksia, joka lisää asiakkaille tuotettavaa arvoa eksponentiaalisesti. 

(Porter & Heppelmann 2014) Digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi toimitusketjuihin ja 

sähköisten toimintatapojen mahdollistamat kustannustehokkaat ratkaisut tulevat 

tulevaisuudessa pienentämään Suomen maantieteellisistä etäisyyksistä aiheutuvia 

tuotannon kustannuksia.  Globaalissa  kilpailussa Suomen on mahdollista selvitä voittajana 

digitaalisen toimitusketjun tuomien hyötyjen ansiosta, jotka mahdollistavat tuotannon 

siirtymisen edullisten työvoimakustannusten maista lähemmäs loppuasiakkaita. (Pöyskö 

ym. 2006, 43-43) 

Logistiikan sähköisten toimintatapojen hyödyt nousevat parhaiten esille vakiintuneessa 

toimintaympäristössä, jossa liiketoimintaverkoston välillä liikkuu päivittäin tai viikoittain 

runsaasti tietoa. Hyödyt ilmenevät virheiden sekä manuaalisten työvaiheiden 
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vähenemisenä, mikä johtaa kustannusten pienenemiseen. Lisäksi sähköiset toimintatavat 

mahdollistavat kuljetusketjujen tehokkaan yhdistämisen, lähetysten hallinnan ja seurannan,  

logistiikka-alan palvelujen kehittymisen, kuljetusyritysten välisen tehokkaan yhteistyön, 

kotimaisen logistiikan kilpailukyvyn parantumisen sekä harmaan talouden tehokkaamman 

torjunnan. Sähköisten toimintatapojen käyttöönotto mahdollistaa myös 

ympäristöystävällisemmän, turvallisemman ja kokonaisuudessaan kestävämmän 

logistiikan. (TIEKE ym. 2013, 5; Pöyskö ym. 2016, 43) 

Alla olevassa kuviossa 12 on hahmoteltu toimitusprosessi kuljetusyrityksen näkökulmasta 

kahdella eri tavalla sekä sähköisesti että manuaalisesti toteutettuna (Logistiikkayritysten 

Liitto 2016d). Prosessivertailussa on nähtävissä sähköisten toimintatapojen tuomat 

tehokkuushyödyt konkreettisella tavalla verrattain manuaaliseen toimintatapaan. 

Digitaalisessa toimitusketjussa yrityksellä on lähetyksen tiedot sähköisessä muodossa, 

jolloin niitä pystytään hyödyntämään sähköisessä kuljetussuunnittelussa ja lähetykselle 

muodostamaan automaattisesti sähköinen rahtikirja. Kun kuljetusyrityksen autoissa on 

sähköiset päätteet, niin lähetystiedot ovat kuljettajan käytössä heti kuljetussuunnittelun 

valmistuttua. Samalla on mahdollista saada lähetyksiin kiinni kuljetusyrityksen 

kolliosoitelaput, mikäli lähettäjä saa ne tulostettua. Myös automatisoitu sähköinen lasku on 

mahdollista lähettää asiakkaalle suoraan kuljetusyrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Yleinen käytäntö on, että sähköinen lasku lähtee asiakkaalle, kun lähetys on saanut 

vastaanottajan kuittauksen tavaran vastaanottamisesta. Näin ollen myös kuljetusyrityksen 

manuaalinen laskuttaminen jää pois. 
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Kuvio 12. Logistiikan sähköisten toimintatapojen tuomat prosessihyödyt. 

(Logistiikkayritysten Liitto 2016d) 

Sähköinen rahtikirja toimii lähetystiedon automaattisen siirtymisen mahdollistajana, mikä 

parantaa tehokkuutta sekä mahdollistaa rahdinkuljettajan antaman ennakkoilmoituksen 

vastaanottajalle, mikä lisää palvelun laatua. Kolmanneksi se mahdollistaa sähköisten 

asiakirjojen nopeamman ja helpomman arkistoinnin, mikä poistaa turhia työvaiheita sekä 

virheitä. Neljäntenä sähköisen rahtikirjan käytön hyötynä on, että se mahdollistaa 

kuljetusyrityksen siirtymisen automatisoituun sähköiseen laskutukseen. Viidentenä 

hyötynä on, että sähköiset rahtikirjat ovat luotettavampia kuin paperiset rahtikirjat, joten ne 

ehkäisevät väärinkäytöksiä ja parantavat lastiturvallisuutta. Viidentenä sähköisen 

rahtikirjan hyötynä mainitaan sen toimivan viennin todisteena veroviranomaisille, kunhan 

rahdinkuljettaja on allekirjoittanut rahdin varmennetulla tavalla. (Claringbould 2003, 2) 

Sähköisen lähetystiedon mahdollistama sähköinen laskutus on kuljetusyrityksen 

merkittävimpiä hyötyjä, joita toiminnan sähköistäminen tuo mukanaan. Yrityksen 

siirtyminen manuaalisesta laskutustyöstä sähköiseen tuo merkittävät kustannushyödyt 
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yrityksen liiketoimintaan. Sähköisen laskutuksen kustannushyödyt tulevat pääosin 

ajallisista säästöistä, koska kaikki työntekijöiden käsin tekemät manuaaliset työvaiheet 

jäävät pois. (Kanerva 2014) 

Käytäntö ja tutkimukset osoittavat selvästi, että tehokas ja laadukas logistiikka voi perustua 

vain eri osapuolten väliseen sähköiseen tiedonsiirtoon. Sähköisen tiedonsiirron 

liiketoiminnalliset hyödyt ovat kiistattomat, mutta tästä huolimatta kuljetustilauksia 

tehdään edelleen manuaalisella tavalla. Kun lähetystiedot ovat kuljetusyrityksen tiedossa 

heti asiakkaan tekemästä kuljetustilauksesta lähtien, niin se tuo runsaasti mahdollisuuksia 

toiminnan tehostamiseen sekä laadun parantamiseen, jolloin sähköisen rahtikirjan 

automaattinen muodostuminen on osa tätä kokonaisuutta. Sähköisten toimintatapojen 

merkittävimmät hyödyt yrityksen liiketoiminnalle liittyvät virheiden vähenemiseen, 

tehokkuuden kasvamiseen sekä toiminnan laadun paranemiseen. Kyseistä kolmen 

kategorian kohtaa käytetään pohjana koottaessa yhteen merkittävimpiä hyötyjä. 

(Logistiikkayritysten Liitto 2016a) 

Virheiden väheneminen 

Digitaalisessa toimitusketjussa virheet vähenevät, koska täydelliset tiedot pysyvät 

järjestelmissä koko kuljetusketjun ajan eikä virheitä kuljetussuunnittelussa pääse 

tapahtumaan. Tarpeelliset tiedot ovat aina kuljettajien käytössä ja tarvittaessa ne voidaan 

varmistaa rahtikirjoista tai kolliosoitelapuista helposti viivakoodilukijalla. Digitaalisen 

toimitusketjun mukanaan tuomat virheiden vähenemiset luovat perustan logistiikka-alan 

palveluiden kehittymiselle tulevaisuudessakin, koska kuljetusyritykset eivät 

yksinkertaisesti voi jättäytyä pois vallitsevasta kilpailutilanteesta. (Logistiikkayritysten 

Liitto 2016a) 

Claringbouldin (2003) mukaan juuri sähköisen rahtikirjan käyttäminen estää virheiden 

mahdollisuutta lähes jokaisessa kuljetusyrityksen työvaiheessa. Kun lähetystiedot ovat 

koko ajan kuljetusyrityksen hallinnassa eikä paperilla, niin inhimillisiä virheitä ei pääse 

tapahtumaan helposti missään työvaiheessa. Myös Logistiikkayritysten Liiton mukaan 

(2016a) paperisesta rahtikirjasta syntyy helposti vääriä tulkintoja jo toimitusketjun 

alkuvaiheessa, mikä aiheuttaa ylimääräistä työtä, virheitä sekä myöhästymisiä. 

Lähetystiedot eivät myöskään ole reaaliaikaisesti kuljetusyrityksen käytettävissä kun ne 

ovat paperisessa muodossa, mikä saattaa aiheuttaa virheitä esimerkiksi asiakaspalvelussa.  
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Tehokkuus kasvaa 

Teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet tarjoavat lupaavia työkaluja tehokkuuden ja 

asiakaspalvelukokemuksen parantamiseksi (Sternberg ym. 2014, 6). Kun kuljetusyritys 

hyödyntää liiketoiminnassaan sähköisiä toimintatapoja, niin se saa käyttöönsä 

tehokkaammat kuljetukset, tehokkaamman tiedonvaihdon, helpomman kuljetusten 

suunnittelun ja optimoinnin, lyhyemmät läpimenoajat sekä tehokkaamman 

työvoimaresurssien käytön. Luonnollisesti tehokkaamman kuljetusketjun hallinnan 

lopputuloksena on parempi taloudellinen tulos. (Grabara & Kolcun 2014, 5) 

Kauremaan ja Auramon (2004, 24) tekemän selvityksen mukaan logistiikan teknologiat 

tarjoavat yrityksille eniten operatiiviseen toimintaan liittyviä tehokkuushyötyjä. Sähköiset 

toimintatavat parantavat etenkin yrityksen prosessitehokkuutta ja merkittävimmät hyödyt 

tulevat esiin transaktioiden käsittelyn, läpimenoajan, varastotoimintojen sekä 

kuljetustoimintojen tehostumisena. Logistiikkayritysten Liitto (2016a) määrittää 

toimitusketjun tehokkuuden kasvavan sähköistymisen ansiosta, kun useat manuaaliset 

työvaiheet jäävät pois, kuljetusketjujen sekä kuljetusten yhdistely helpottuu sekä 

kuljetuksia on kokonaisuudessaan tehokkaampaa hallita. Logistiikan kilpailukyky ja 

kannattavuus syntyvät automaatiosta, itsepalvelusta ja toimitilakustannusten alenemisesta 

sekä paperin tulostamisen, käsittelyn ja postittamisen vähentämisestä. Digitalisaation ja 

automatisoinnin myötä saatavat tehokkuushyödyt ovat yrityksille välttämättömiä, vaikkei 

sillä nykyisin enää pysty erottumaan eikä saavuttamaan kilpailuetua. (Logistiikan Maailma 

2016b) 

Aaltosen (2012, 28) mukaan sähköisen tiedonsiirron tuomat mahdollisuudet yhdessä 

toimivien logistiikkaratkaisujen kanssa on kuljetusyritykselle tärkeä kilpailuetu. 

Sähköisesti tehty kuljetustilaus pysyy sähköisessä muodossa aina laskutukseen asti ja 

tehostaa näin ollen jokaisen eri vaiheen käsittelyä koko toimitusketjun ajan. Claringbould 

(2003, 2) lisää sähköisen rahtikirjan käytön tehostavan lähetystiedon arkistoinnin 

tehokkuutta, kun paperisia rahtikirjoja ei tarvitse enää koota ja säilyttää. Erityisen suuret 

hyödyt kohdistuvat juuri lähetyksen yksilöivään rahtikirjaan, joka muodostuu sähköisessä 

järjestelmässä kuljetustilauksen yhteydessä. Kun rahtikirja muodostuu automaattisesti 

kerran kuljetusyrityksen tietojärjestelmään, niin jo tuotettua tietoa ei tarvitse tämän jälkeen 

enää syöttää uudelleen välivaiheiden aikana. (Logistiikan Maailma 2016a) 
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Sternberg (2011) tutki väitöskirjassaan tietojärjestelmien ja sähköisten sovellusten 

vaikutuksia ja ajallisia säästöjä kuljettajien työpäiviin, ja väitöskirjan pohjalta tehtiin 

artikkeli johon tässä tutkimuksessa viitataan (Sternberg ym. 2014). Mitattaessa vaikutuksia 

ja ajallisia säästöjä kuljettajan työpäivään, niin työvaiheet koostuivat ajamisesta, rahdin 

lastauksesta ja purusta, tauoista, hallinnosta, odottamisesta, asiakkaan palvelemista sekä 

sekalaisista rahdinkäsittelytöistä. Laajan empiirisen työajan mittaamiseen perustuvan 

tutkimuksen merkittävimmät tulokset on esitelty alla olevassa taulukossa 2, mistä nähdään 

tietojärjestelmien ja sähköisten sovellusten hyödyntämisen tuoneen yhteensä 8,3 %:n 

kokonaissäästön kuljettajan käyttämään työaikaan työpäivän aikana. Tästä 

kokonaissäästöstä peräti 5,4 % koostui kuljettajan hallinnollisista töistä. Kuljettajan 

työpäivän aikana käyttämät teknologiat olivat ERP (Enterprise Resource Planning), EDI 

(Electronic Data Interchange), DSS (Decision Support System), MCS (Management 

Control System) ja AVEIS (Human Resources Management System). Hallinnollisten 

työvaiheiden lisäksi ajamisen ja odottamisen työvaiheissa ICT:n hyödyntäminen toi 

ajallisia säästöjä. Sen sijaan rahdin lastaus- ja purkutyössä, tauoissa, palvelussa sekä 

sekalaisissa käsittelytöissä ei havaittu ajallisia säästöjä.  

 

Taulukko 2.  Logistiikan ICT:n tuomat ajalliset säästöt kuljettajan työpäivään. 

(Sternberg ym. 2014, 6) 
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Laatu paranee 

Yksi merkittävä digitaalisen toimitusketjun mukanaan tuoma hyöty on lähetyksen 

reaaliaikainen seuranta. Sähköisen seurannan avulla pystytään reaaliaikaisesti reagoimaan 

nopeasti poikkeamiin sekä minimoimaan niistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja 

haitat. Lisäksi sähköisen seurannan avulla voidaan tiedottaa asiakasta mahdollisesti jo 

etukäteen tietoon tulleista kuljetusketjun poikkeamista ja näin parantaa asiakaspalvelun 

tasoa merkittävästi. (TIEKE 2016) Logistiikan pilvipalveluiden kehittyessä mahdollistuu 

tulevaisuudessa kuljetusyrityksille lähetysten seurantatietojen helpompi sekä tehokkaampi 

välittäminen suoraan asiakkaalle. Logistiikan pilvipalvelu voi parhaimmillaan mahdollistaa 

lähetyksen reaaliaikaisen seurannan integroimisen esimerkiksi sosiaalisen median 

palveluihin, jolloin kuljetusten päivitetyt välitystiedot näkyvät automaattisesti asiakkaiden 

sosiaalisen median sovelluksissa. Lähetystietojen tarkistaminen ei enää vaatisi asiakkaalta 

aloitteellisuutta, vaan kuljetusyritys pystyy tarjoamaan palvelun asiakkaalle ilman turhaa 

kontaktointia. (Pöyskö 2016, 43) 

Logistiikkayritysten Liiton (2016a) mukaan, kun rahdinkuljettajan tekemät virheet ja niistä 

aiheutuneet viivästymiset vähenevät, niin kuljetuspalveluiden laatu paranee 

palvelukokemuksen ollessa parempi loppuasiakkaalle. Juuri palvelukokemuksen 

paraneminen on tehokkuuden paranemisen lisäksi merkittävin digitaalisuuden mukanaan 

tuoma hyöty. Myös Sternberg ym. (2015) havaitsivat tutkiessaan ICT:n vaikutuksia 

kuljettajan työpäivään, että vaikkei välittömiä ajallisia säästöjä asiakaspalvelutilanteessa 

syntynytkään, niin palvelukokemus oli kokonaisuudessaan parempi muun muassa muiden 

työvaiheiden tehostumisella sekä virheiden vähenemisellä. 

3.4  Sähköinen rahtikirja valvonnan välineenä 

Kuljetusalan yksi merkittävimpiä ongelmia on harmaa talous, joka vääristää alan kilpailua 

ja samalla vähentää valtion saamia verotuloja. Harmaa talous koostuu kaikista niistä 

toimista, joilla yritys jättää hoitamatta lakisääteisiä velvoitteitaan, kuten veroja tai 

työntekijöiden sosiaaliturvamaksuja. Kuljetusalalla harmaa talous ilmenee etenkin 

ulkomaalaisten kuljetusyritysten laittomana toimintana sekä pimeän työvoiman käyttönä ja  

pimeinä kuljetuksina, joissa tarvittavia lupia ei ole eikä kuljetussopimusta ole laadittu. 

Kuljetusalaan liittyy kabotaasin ja ulkomaalaisten kuljettajien osalta vahva kansainvälinen 

osuus, vaikka yleisesti harmaan talouden ymmärretään tarkoittavan kotimaista laitonta 

toimintaa. (Vesterinen 2011, 93; Hirvonen ym. 2010, 116) 
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Kotimaisessa tieliikenteen tavarankuljetuksessa kabotaasilla tarkoitetaan Suomen sisäistä 

kuljetusta toiseen Euroopan Unionin jäsenmaahan rekisteröidyllä ajoneuvolla. Suomessa 

kabotaasia saa harjoittaa ainoastaan väliaikaisesti, mikä tarkoittaa enintään kymmentä 

kuljetusta kolmen kuukauden aikana samalla autolla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2015b) Edellä mainitun kabotaasisäännösten rikkovaa laitonta kabotaasia on ilman 

viranomaisen valtuuksia vaikeaa luotettavasti mitata tai tutkia, mutta joitakin pohjoismaisia 

tutkimuksia on tehty. Sternberg ym. (2015) tutkivat kabotaasia pohjoismaissa ja 

havaintojen mukaan Ruotsin liikenteessä peräti 24 % ulkomaalaisista kuorma-autoista 

saattoi suorittaa laitonta kabotaasia. 

Viranomaiset ja tutkijat ovat kaivanneet pitkään uusia tehokkaita keinoja valvoa 

kuljetusalan epärehellistä toimintaa. Sähköisen rahtikirjan laajempi käyttöönotto edistäisi 

digitalisaatiota koko liikenteen alalla, mutta etenkin laittoman kabotaasiliikenteen 

valvonnassa sitä on pidetty yhtenä keskeisenä tehokeinona. Sähköinen rahtikirja ehkäisee 

tehokkaasti lähetystietojen manipulointeja sekä niihin liittyviä petoksia. Kun paperisia 

rahtikirjoja pääsee muokkaamaan helposti, niin sähköisten rahtikirjojen kohdalla se on 

hankalampaa. Sähköisten rahtikirjojen manipulointi ei tietenkään ole mahdotonta, mutta 

petosepäilyjä on kuitenkin esiintynyt erittäin vähän. (Claringbould 2003; Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2016, 4) 

3.5  Digitaalisaation uhkakuvia 

Digitalisaation ja automaation tuomat vaikutukset työmarkkinoihin ovat puhuttaneet 

pitkään ja niiden on pelätty uhkaavan ihmisten työpaikkoja, koska fyysisten työvaiheiden 

määrä vähenee. Tosiasia on, että digitalisoituminen ja automaatio uhkaavat 

maailmanlaajuisesti kymmeniä prosentteja nykyisistä työpaikoista. Maailman johtavat 

ekonomistit kuitenkin muistuttavat, että vaikka työn määrä nykyisissä työtehtävissä 

vähenee ja kokonaisia ammattikuntia lakkautetaan, niin digitalisoituminen ja 

liiketoiminnan ja tuotannon automatisointi luovat myös uusia työpaikkoja. Teollisuuden 

lisäksi automatisointi tulee vaikuttamaan vahvasti esimerkiksi liikenne- ja kuljetusalaan. 

(Matacic 2016; Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 2015) 

Teknologinen kehitys ja automatisointi johtaisivat varmuudella massatyöttömyyteen, 

mikäli se tuhoaisi enemmän työpaikkoja kuin synnyttäisi niitä. Taloushistoriasta kuitenkin 

tiedämme, että teknologinen kehitys on luonut enemmän työpaikkoja kuin tuhonnut niitä. 

Toiminnan automatisoituminen uhkaa Suomessa 20 vuoden kuluessa suurella 
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todennäköisyydellä ainakin noin 7 % nykyisistä työpaikoista. Luku jää Suomessa useita 

muita OECD-maita alhaisemmaksi, sillä tuotannossa hyödynnetään jo nykyisin verrattain 

paljon automatisointia. Lisäksi suomalainen työvoima on korkeasti koulutettua, mikä 

puoltaa tuotannon pysymistä Suomessa. (Murray 2015; Andersson ym. 2016, 11-12) 

Yhtenä uhkakuvana on organisaatioiden digitaalisten palveluiden ja järjestelmien 

altistuminen erilaisille tietoturvauhille joko ulkoapäin tai yrityksen sisältä. Kaikenlaiset 

tietoturvauhat ovat lisääntyneet runsaasti viime vuosina. Kun 2010 raportoitiin globaalisti 

yksi merkittävä tietomurto, niin tänä päivänä niitä raportoidaan kuukausittain. Yksi 

verkkohyökkäyksen muoto on palvelunestohyökkäys (Denial of Service, DoS), joka 

kohdistuu tavallisesti suuriin yrityksiin tai organisaatioihin. Palvelunestohyökkäyksissä 

pyritään löytämään jokin sovelluksessa tai verkkoprotokollan toteutuksessa oleva 

ohjelmointivirhe, johon iskemällä järjestelmä saadaan kaatumaan. 

Palvelunestohyökkäyksen tarkoituksena on siis kuormittaa palvelua, minkä seurauksena 

saadaan estettyä sen käyttö. Myös muunlaiset verkkohyökkäykset, kuten vakoilu tai 

erilaiset haittaohjelmat, ovat lisääntyneet viime vuosina. Yritysten ja julkishallinnon data ei 

ole täysin suojassa kilpailijoiden tai vieraiden valtioiden suorittamalta vakoilulta ja 

kyberturvallisuuden varustelukilvassa suojautuja uhkaa jäädä usein toiselle sijalle. (Rousku 

2014, 325-326; Oinasmaa 2013, 5-6) 

Työelämä- ja tietoturvavaikutusten lisäksi yksi merkittävä digitalisaation tuoma uhkakuva 

ja samalla mahdollisuus on jakamis- ja käyttöoikeustalous, joka on edennyt toimialoilla 

kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkoi 1990-luvulla, kun kuluttajille aukesi 

internetin kautta mahdollisuus ohittaa vähittäismyyjät arvoketjussa ja ostaa tuotteet tai 

palvelut suoraan valmistajilta tai niihin verrattavissa olevilta toimijoilta. Digitalisaation 

toinen vaihe on ollut jakamistalouden ensivaihe, missä majoitus- ja 

autonvuokrauspalveluiden myyminen mahdollistui välittäjien kautta myös kuluttajille. 

Kolmas vaihe on parhaillaan käynnissä, missä jakamistalous on muuttumassa sosiaaliseksi 

käyttöoikeustaloudeksi. (Denning 2014, 14-16) 

Käyttöoikeustaloudessa tuotteita ei enää omisteta, vaan ainoastaan niiden käyttöoikeus 

omistetaan. Tuotteiden käyttöoikeuksia kaupataan erilaisissa sosiaalisissa alustoissa, jotka 

toimivat tuotteiden ja palveluiden jakamisen lisäksi myös kuluttajan mahdollisuutena olla 

sosiaalinen sekä tavata uusia ystäviä. Tämä vaihe avaa myös uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, vaikkei vielä ole varmaa, miten se tulee vaikuttamaan 
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yritysten toimintaan. Tosin jakamistalouden yleistyessä ja muuttaessa muotoaan sekä 

perinteisten liiketoimintojen katteiden painuessa lähelle nollaa, tulevat vaikutukset 

perinteiseen liiketoimintaan olemaan todennäköisesti massiiviset. (Denning 2014, 14-16) 

3.6  Sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteet ja esteet 

Ebrahim ja Irani (2005, 602-603) ovat luetelleet ylätasolla uusien tietojärjestelmien 

käyttöönoton haasteiden ja esteiden koostuvan organisaation nykyisen IT-ympäristöstä 

heikkoudesta, tietoturvaan ja tiedon omistajuuteen liittyvistä uhista, IT-osaamisen tasosta, 

organisaation sisäisistä haasteista ja käyttöönoton sekä resurssien aiheuttamista 

kustannuksista. Kaikki edellä luetellut haasteet ja esteet ovat kiinteästi sidoksissa myös 

logistiikan sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteisiin ja esteisiin ja ne 

muodostavat pohjan tässä luvussa läpi käytyihin asioihin. Kauremaan ja Auramon (2004, 

27) laajan logistiikan, kaupan ja teollisuuden alan yrityksille tekemän kyselyn mukaan 

merkittävät haasteet ja esteet sähköisten järjestelmien käyttöönotolle koostuvat resurssien 

ja tiedon puutteesta, prosessimuutoksen ymmärtämisestä, verkoston osapuolien 

valmiuksien puutteesta, muutosvastarinnasta, rajapintaratkaisujen ongelmista, standardien 

puutteesta sekä tuoreiden sähköisten ratkaisujen kokeilemattomuudesta. 

Älyliikenneselvityksessä tarkennetaan sähköisten toimintatapojen käyttöönoton esteiden 

liittyvän yleisimmin resursseihin, asenteisiin tai toimintatapoihin. Näitä kaikkia esteitä on 

avattu laajemmin tämän kappaleen jälkeen.  Selvityksessä tehdyn laajan kyselyn mukaan 

ensisijaisiksi syiksi logistiikan sähköisten toimintatapojen sekä rahtikirjan käyttöönoton 

esteiksi kuljetusyritykset mainitsivat tiedonpuutteen sekä järjestelmätuen puuttumisen. On 

huomionarvoista, että kyselyssä ilmenneet esteet olivat lähes identtiset sähköisten 

toimintatapojen sekä sähköisen rahtikirjan käyttöönotossa, joten niitä käsitellään 

käyttöönoton haasteissa ja esteissä samoina asioina. Sähköisten toimintatapojen esteistä 

tehtyjen johtopäätösten mukaan perimmäinen haaste käyttöönotolle löytyy kuitenkin 

tarvittavien työkalujen sekä tarpeellisen ohjeistuksen saamisesta perille kuljetusyrityksiin. 

(Salo 2011, 25-27)  

Resurssit 

Logistiikan toimialalla yrityskohtaiset erot ovat suuria ja siinä missä edelläkävijät näkevät 

älykkäät järjestelmät investointina ja kilpailuetuna, niin hitaimmat suhtautuvat niihin 

lähinnä ylimääräisinä kustannuserinä. Suomen kilpailukyvyn kannalta on erittäin 
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valitettavaa, että logistiikkayritysten enemmistö ei ymmärrä digitaalisten palveluiden 

tuomia mahdollisuuksia. (Forsblom 2012, 27) 

Rantasen (2012, 17-18) mukaan sähköisten toimintatapojen käyttöönoton yleisimpänä 

esteinä ovat resurssien vähyys sekä puute. Ohjelmisto- ja laiteinvestoinnit koetaan liian 

kalliiksi ja investoinnit lisäävät uuden menoerän kiinteisiin kustannuksiin. Yrityksistä 

puuttuu usein tarvittava osaaminen eikä aika riitä uusien asioiden opiskeluun. SKAL 

Kuljetusbarometrin 3/2016 tulokset tukevat tätä ajatusta ja vastausten perusteella 

logistiikkaan soveltuvia sähköisiä ratkaisuja pidetään kalliina sekä niiden käyttöönottoa 

hankalana. Lisäksi saatavilla olevia järjestelmiä ei riittävästi tunneta.  

Asenteet 

Eri toimijoille voi olla vaikea saavuttaa sähköisen tiedonsiirron hyötyjä, ellei aseteta 

selkeitä toiminnallisia tavoitteita käyttöönotolle. Haasteena sähköisen tiedonsiirron 

hyötyjen arvioimiseen voidaan myös pitää sitä, että hyödyt ovat yleensä nähtävissä vasta, 

kun toiminnan volyymi saavuttaa riittävän tason eli hyötyjen realisoituminen käytännön 

toimintaan vie aikaa. (Laaksamo & Niemelä 1994, 3)  

Kuljetusalalle soveltuvia sähköisiä järjestelmiä pidetään yleisesti myös epäluotettavina 

sekä keskenään huonosti yhteensopivina. Taustalla sähköisen rahtikirjan käyttämisen osalta 

on se tosiasia, että kuljetusyritykset tahtovat edelleen paperiset rahtikirjat kuljettajilleen 

(Claringbould 2006, 668). Martolan ja Santalan (1997, 22) mukaan yrityksissä ei useinkaan 

oivalleta, että siirryttäessä uusiin toimintatapoihin, tulee vanhoista toimintatavoista pystyä 

luopumaan. Fengin (2003, 59) mukaan on huomionarvoista, etteivät yrityksen 

merkittävimmät esteet uusien teknologioiden käyttöönottoon ole useinkaan teknisiä, vaan 

taustalla vaikuttavat nimenomaan yrityksessä vallitseva organisaatiokulttuuri sekä sen 

vaikutuspiirissä olevien henkilöiden suhtautuminen uusiin teknologioihin. 

Organisaatiokulttuuri muodostuu joukosta tottumuksia, uskomuksia ja arvoja, jotka kaikki 

organisaation jäsenet yhdessä jakavat (Sathe 1983). 

Toimintatavat 

Yhtenä logistiikan sähköistämisen haasteena toimii lähetyksen yksilöimisen ja 

tunnistamisen tarpeet. Kuljetettavien lähetysten  yksilöintiä varten jokaiselle lähetykselle 

luodaan oma koodi, jonka takaa löytyy kaikki tarvittava tieto, jota lähetyksen liikkumiseen 

tarvitaan. Koodi voi olla joko tunnistekoodi tai kertova koodi, joka sisältää eräänlaisen 
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lyhytsanoman ja kertoo näin enemmän käsittelijälleen kuin pelkkä tunnistekoodi. 

Euroopassa käytetään EAN-koodia ja Yhdysvalloissa UPC-koodia. Vaikka Kekäläisen 

(2006, 9) mukaan automaattinen radiotaajuuksiin perustuva tunnisteteknologia RFID 

(Radio Frequency IDentification) tulee yleistymään logistiikan tunnistetekniikassa, niin 

tällä hetkellä yleisin tunnistamisen muoto on viivakooditekniikka. 

Viivakooditunnistamisessa on tieto kuvattu tummien ja vaaleiden viivojen yhdistelmänä, 

joka lähetyksen tunnistamiseksi tulee olla fyysisesti kiinni lähetyksessä paperisina 

kolliosoitelappuina. (Sakki 1999, 197) Myös Aaltonen (sähköpostihaastattelu 30.11.2016) 

näkee  kolliosoitelappujen kiinnittämisen lähetykseen jo toimitusketjun alusta alkaen 

yhtenä digitaalisen toimitusketjun keskeisenä haasteena, mikä ainakin toistaiseksi estää 

siirtymisen täysin paperittomaan toimintaan.  

Sähköisten toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan useimmiten projektina, johon kootaan 

asiantuntijat organisaation eri osastoilta ja toiminnoista. Projektissa voidaan toteuttaa joko 

yksittäisen toiminnon kehittäminen tai koko yritystä tai konsernia koskevan strategian 

luominen. Lähestymistavan valinta koostuu monista eri tekijöistä, mutta perusteellinen 

taustatyö, vaikutusarvio ja selvitykset ovat avainasemassa projektin onnistumisessa. 

(Laaksamo & Niemelä 1997, 3) IT-projektin onnistumisen kannalta on tärkeää toimiva 

yhteistyö liiketoiminnan ja yrityksen tietohallinnon välillä, sekä se että molemmat 

osapuolet ovat jo valmiiksi sitoutuneita projektin läpiviemiseen (Myllymäki ym. 2010, 

197). Valitettavasti onnistumisen lähtökohdat eivät ole kovin kannustavat, sillä TIVIA:n 

(2014, 6) mukaan IT-projekteista ainoastaan 36 % saavuttivat jossain määrin tavoitteensa 

asetetussa budjetissa ja aikataulussa. Kansainvälisesti Schulze & Boland (2000, 194) ovat 

arvioineet IT-projektien onnistumisasteen olevan vain noin 30 %.  

Tiedonsiirron näkökulmasta sähköisten ratkaisujen toteuttamisessa haasteita aiheuttavat 

epäolennaisuudet asiakasrajapinnassa, informaation kulussa ja yhteyksissä eri 

tietojärjestelmien välillä. Suomalaiset yritykset toimivat nykyisin yhä useammin  

kansainvälisissä verkostoissa, joissa on tyypillistä, että yksi tai useampi suuri toimija 

asettaa järjestelmien yhteensopivuusvaatimukset jokaiselle toimitusketjun tasolle. Myös 

sähköisen rahtikirjan käyttöönoton haasteena ovat toimijoiden yhteensopimattomat 

tiedonsiirron standardit sekä rahdin vastaanottamisen kuittaamisen haasteet, joissa usein 

vaaditaan vastaanottajan allekirjoitus edelleen paperiseen rahtikirjaan. Lisäksi sähköisen 

rahtikirjan käytön kansainvälisenä haasteena on se, että useiden Euroopan Unionin 



46 

 

jäsenmaan viranomaiset vaativat sähköisen rahtikirjan lisäksi edelleen myös paperisen 

rahtikirjan.  (Okkonen 2003; Profiz 2013, 6; Claringbould 2003, 2) 

3.7  Sähköinen tiedonsiirto toimitusketjussa 

Laaksamon ja Niemelän (1994, 3) mukaan sähköisen tiedonsiirron käytön edellytykset 

koostuvat muun muassa yrityksen toimialasta, koosta, asemasta toimitusketjussa, tuotteista 

ja niiden jakelusta, tietojärjestelmistä sekä siitä, kuinka paljon logistiikkaa on yrityksessä 

kehitetty aiemmin. Aaltosen (2012, 28) mukaan lähetystietoja voidaan välittää sähköisesti 

monella eri tavalla, joista yritysten välisiä suoria sanomatapoja ovat EDI ja XML. 

Suomenkielinen termi EDI:lle organisaatioiden välinen tiedonsiirto, jonka lyhenne on 

OVT. Lisäksi on olemassa yritysten omia verkkopohjaisia online-ratkaisuja, sekä 

sähköisen asioinnin hoitavia ulkopuolisia palveluntarjoajia. Laaksamo ja Niemelä (1994, 6) 

määrittävät EDI:n olevan tiedonsiirron tekniikka, jolla voidaan integroida kahden tai 

useamman toimijan tietojärjestelmät ja joka määrittää myös tiedonsiirron teknisen ja 

sisällöllisen muodon. EDI on eräänlainen yleisnimitys kaikenlaiselle sähköiselle 

tiedonsiirrolle, vaikka usein sillä tarkoitetaan vain kaupallisten ja hallinnollisten 

dokumenttien siirtoa. Alla olevassa kuviossa 13 on hahmoteltu EDI-sanoman kulkeminen 

lähettäjältä konvertoinnin kautta vastaanottajalle (Pelkonen 1997, 57).  

 

Kuvio 13.  Tiedon kulku EDI-tiedonsiirrossa (Pelkonen 1997, 57) 

Standardimuotoisen sähköisen tiedonsiirron kehitys Suomessa on kuvattu alla olevassa 

kuviossa 14. KOTVA oli ensimmäinen kotimainen tiedonsiirrossa käytetty standardi, joka 

otettiin käyttöön 1980-luvun alkupuolella. OVT/Kate oli myös kotimainen standardi, joka 

otettiin käyttöön 1980-luvun loppupuolella ja se perustui EDIFACT-syntaksiin. YK:ssa 

kehitetty kansainvälinen EDIFACT-standardimuotoinen sanoma otettiin käyttöön 1990-
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luvulla ja se on Euroopan laajimmin käytössä oleva EDI-standardi. (Laaksamo 2007, 2; 

Okkonen & Lukka 2004, 5) 

 

Kuvio 14.  Standardimuotoisen sähköisen tiedonsiirron kehitys Suomessa. (Laaksamo 

2007, 2) 

Heirin (2000, 211-221) mukaan XML on eräänlainen laajennettava informaation 

kuvaustapa ja koodikieli, joka muistuttaa html-koodia, mutta siihen voi lisätä omia 

määrittelyjä. XML on keino, jolla informaatio esitetään ohjelmistojen ymmärtämässä 

muodossa, jolloin ne saadaan yksinkertaisesti muunnettua myös luettavaan 

dokumenttimuotoon. XML:n hyödyt tulevat esiin parhaiten XML:ää tukevien 

lomakepohjien käyttöönotolla, jolloin dokumenttien tiedot ovat suoraan koneellisesti 

hyödynnettävissä. (Rai 2001, 5) Kotimainen versio XML-standardista puolestaan otettiin 

käyttöön 2000-luvun alkupuolella, jota seurasi UBL (Universal Business Language), joka 

noudattaa kansainvälistä XML-standardia  (Laaksamo 2007, 2-5).  

3.8  Avoimet rajapinnat ratkaisuna tiedonsiirron haasteisiin 

Organisaatioiden välinen EDI-tiedonsiirto voi olla joko suljettua tai avointa. Suljettua 

tiedonsiirtoa käytetään perinteisesti sellaisessa yritysten välisessä tiedonsiirrossa, jossa 

asiakassuhde on vakiintunut ja tietoa vaihdetaan päivittäin. Näiden yritysten 

tietojärjestelmät saadaan yhdistettyä, kun niissä oleva data yhdistetään, joka mahdollistaa 

toiminnanohjausjärjestelmien kommunikoinnin. Avointa EDI-tiedonsiirtoa voidaan käyttää 

internet- ja verkkotoimintoja tukevien ohjelmistojen kanssa. Suljettuun EDI-tiedonsiirtoon 

verrattuna avoin EDI-tiedonsiirto ei vaadi samanlaista tietojärjestelmien yhdistämistä 

yritysten toiminnanohjausjärjestelmien välille. (Mitrakas 1997, 27-31.) 

Avoimia rajapintoja on tarjottu vaihtoehdoksi tiedonsiirron kohtaamien haasteiden 

ohittamiseen. Yritysten käyttämät järjestelmät ovat edelleen yleensä suljettuja ratkaisuja, 

joiden rajapinnat omistaa järjestelmätoimittaja. Kun eri toimijoiden järjestelmiä 

integroidaan yhteen, niin se tyypillisesti aiheuttaa suuren kustannuserän sekä hidastaa 

järjestelmän käyttöönottoa. Avoimet rajapinnat vähentävät siis järjestelmäintegraatioon 

kuluvaa työtä ja rahaa. (Väätäjä 2017) Ainakin jokaisen toimialan tulisi tulevaisuudessa 
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miettiä avointen rajapintojen käyttöönottoa sekä tietosisältöjen harmonisointia, jottei kaikki 

avoimet rajapinnat olisi erilaisia keskenään (Kivekäs 2014). 

Rajapinnan määritelmänä pidetään sen olevan järjestelmien tai järjestelmämoduulien 

välinen kosketuspinta, jonka avulla ne liitetään yhteen. Ohjelmointirajapinta API:ksi 

(Application Programming Interface) kutsutaan rajapintaa, jota sovelluksen rakentaja 

käyttää sovelluksen rakentamisessa. (Sormunen ym. 2004, 11)  Avoin data viittaa 

tyypillisesti julkishallinnon hallussaan pitämien datavarantojen avaamiseen, mutta tämä on 

kuitenkin vain osa avoimen datan kokonaisuutta. Rajapintojen avaaminen on yhtä lailla 

tärkeää myös muiden toimijoiden osalta. Rajapintojen avaaminen voi tapahtua joko 

organisaatioiden välisen vastavuoroisen datan vaihdon tai erillisten pilvessä olevien 

markkinapaikkojen kautta. (Salo 2014, 43) 

4   KOHTI SÄHKÖISTÄ RAHTIKIRJAA 

4.1 Sähköisen rahtikirjan kotimainen kehityskulku  

Suomessa alettiin suunnitella EDIFACT-standardiin perustuvaa sähköista rahtikirjaa 

ensimmäisenä rautatiekuljetuksiin ja soveltamisohje valmistui vuonna 1992. Tämä toimi 

kotimaisen sähköisen rahtikirjan alkuna ja kyseistä rahtikirjasanoman soveltamisohjetta 

laajennettiin vuonna 2002, jotta myös muut kuljetusmuodot pystyivät hyödyntämään 

sanomaa. Kun XML-pohjaisen UBL/XML-standardin version 2.0 sanomat olivat 

ilmestyneet, niin “UBL ja UNeDocs sekä niiden käyttö business-prosesseissa”-hankkeen 

myötä ohjeistettiin XML-muotoisen rahtikirjasanoman käyttämisestä. Myöhemmin tätä 

päivitettiin liikenne- ja viestintäministeriön ja suomalaisten logistiikka-alan yritysten sekä 

järjestöjen yhteisessä SÄTKY-hankkeessa, jonka tuloksena laadittiin uusi 

rahtikirjasanoman soveltamisohje. Nämä soveltamisohjeet oli suunniteltu vastaamaan koko 

Euroopan Unionin alueen tieliikenteen tavarankuljetusten tietotarpeita ja se valmistui 

lokakuussa 2015. (Laaksamo & Salo, haastattelu 7.2.2017) 

4.2  CMR- ja e-CMR -sopimukset tieliikenteen tavarankuljetuksissa 

CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par 

route) on yleissopimus kansainvälisistä tiekuljetuksista, mikä määrittelee säännöt 

kuljetussopimusosapuolten vastuuasioissa. Suomen maantiekuljetuksissa sovellettava 

tiekuljetussopimuslaki (1979/345) pohjautuu CMR-yleissopimukseen (SopS 50/1973). 
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Tiekuljetussopimuslain eräät määräykset ovat erilaiset kansainvälisiä kuljetuksia varten. 

(Nyman 2006, 2) 

e-CMR on nimitys CMR-sopimuksen lisäpöytäkirjalle, jossa on määritelty sähköisen 

rahtikirjan käyttämisestä ulkomaanliikenteessä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden sisällä. 

Suomi on CMR-yleissopimuksen ratifioimisen lisäksi allekirjoittanut CMR-sopimukseen 

annetun e-CMR-lisäpöytäkirjan 2008, jossa säädetään sähköisen rahtikirjan käyttämisestä 

kansainvälisessä liikenteessä. CMR-yleissopimus kuitenkin toistaiseksi estää sähköisen 

rahtikirjan vaatimisen kansainvälisissä kuljetuksissa, kunnes sen lisäpöytäkirja on 

asianmukaisesti riittävän monessa sopimusvaltiossa ratifioitu. (e-CMR -lisäpöytäkirja 

2008; Liikenne- ja viestintäministeriö 2016, 4)  

e-CMR-lisäpöytäkirjan on 2017 ratifioinut yksitoista Euroopan Unionin jäsenmaata, joiden 

lisäksi neljä maata ovat allekirjoittaneet lisäpöytäkirjan. Suomi kuuluu allekirjoittaneiden 

joukkoon, mutta ratifioiminen on vielä tekemättä. Tällä hetkellä e-CMR ja sen ratifiointi 

ovat erittäin ajankohtaisia aiheita ja ensimmäinen valtakunnan rajat ylittänyt, sähköistä e-

CMR-lähetystietoa käyttänyt kuljetus suoritettiin alkuvuodesta 2017. e-CMR:n ratifioinnin 

ja käyttöönoton vauhdittamiseksi on UN/CEFACT (United Nation Centre for Trade 

Facilitation) käynnistänyt sanomaprojektin 2016. Sen tarkoituksena on kehittää ja julkaista 

kansainväliseen XML-esitystapaan pohjautuva standardisanoma. (TIEKE & VTT 2017, 4) 

4.3  Kuljetussopimus ja lähetysasiakirjat 

Kuljetussopimus solmitaan ennen kuljetuksen aloittamista rahdinkuljettajan, lähettäjän ja 

vastaanottajan välillä. Lähetyksen rahtikirja on todiste kuljetussopimuksesta sekä sen 

ehdoista ja lupaus siitä, että rahti luovutetaan siinä mainitulle vastaanottajalle. Rahtikirjasta 

tulee ilmetä kaikki tarvittavat sopimusehdot, joko kokonaisuudessaan tai vaihtoehtoisesti 

ainakin viittaus kuljetusyrityksen eli rahdinkuljettajan vakioehtoihin. Rahtikirja on 

keskeisin kuljetukseen liittyvä asiakirja, missä on vähimmäisvaatimuksena määritelty 

tavarankuvaus, lähettäjä ja vastaanottaja, lähtö- ja noutopaikka, rahdinmaksaja sekä jossa 

annetaan kuljetukseen liittyviä ohjeita. Kuljetusyritykselle oikein täytetty rahtikirja antaa 

kaikki tarvittavat tiedot lähetyksen asianmukaista käsittelyä varten sekä lähetyksen 

toimittamiseksi perille haluttuun osoitteeseen. (Sisula-Tulokas 2007, 95; Logistiikan 

Maailma 2016a) 
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Hörkön ym. (2010, 55) määrittelemänä lähetyksen mukana kulkeva informaatio voidaan 

jakaa kahteen toisiinsa liittyvään osaan. Ensimmäinen on osa lähetyksen rahtikirja sekä 

lähetyslista ja toinen osa on riittävät tavara- ja kollimerkinnät. Näistä rahtikirja on 

rahdinkuljettajan edustajan eli yleensä kuljettajan tärkein työväline, vaikka myös muu 

informaatio liittyy olennaisesti lähetyksen kulkuun. Tarvittaessa kuljettajan tulee esittää se 

esimerkiksi tullille, poliisille, pelastuslaitokselle sekä tietenkin vaihtelevissa tilanteissa 

kuljetussopimuksen eri osapuolille. (Reimi & Saarela 2006, 50-52) 

Jokaiselle kuljetusmuodolle on olemassa omat rahtikirjamallit, joilla on kuljetusmuodon 

asettamat vaatimukset ja erityispiirteet. Kansainvälisen tieliikenteen tavarankuljetuksissa 

käytetään kansainvälistä CRM-autorahtikirjaa. Meriliikenteessä rahtikirjasta käytetään 

nimitystä konossementti tai B/L (Bill of Lading), lentoliikenteessä AWB (Air Waybill)  ja 

rautateitse tapahtuvassa kansainvälisessä liikenteessä käytetään rautatierahtikirjaa 

nimeltään CIM (Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par 

chemin de fer). Sähköisten rahtikirjojen yleistymisestä huolimatta ulkomaanliikenteessä 

käytetään kuitenkin paljon paperisia asiakirjoja, koska ne vahvistavat solmitun 

kuljetussopimuksen sekä varmistavat lähetyksen sujuvaa kulkemista. (Suomen 

Kuljetusopas 2016a; Suomen Kuljetusopas 2016b) 

Rahtikirjan laatimisesta ja käyttämisestä on säädetty Tiekuljetussopimuslaissa. 

Kotimaisissa kuljetuksissa tulee käyttää rahtikirjaa, elleivät lähettäjä ja rahdinkuljettaja ole 

sopineet toisin. Rahtikirjan käyttö ei kuitenkaan ole pakollista, mikäli se aiheuttaa erityistä 

haittaa eikä se ole käytäntönä kyseisen tyyppisissä kuljetuksissa. Kansainvälisissä 

kuljetuksissa kuljetussopimus tulee aina vahvistaa rahtikirjalla, joka tehdään kolmena 

paperisena kappaleena, jotka allekirjoittavat sekä  lähettäjä ja rahdinkuljettaja. 

(Tiekuljetussopimuslaki 345/1979, 2 luku, 6-7§) Vaarallisten aineiden maantiekuljetusten 

rahtikirjan tai vastaavan lähetysasiakirjan käytöstä määrätään taas Valtioneuvoston 

asetuksessa (194/2002, 5 luku, 26§). ADR-lähetysten rahtikirjan tekeminen on aina 

lähettäjän vastuulla, ja rahtikirjaan tulee merkitä kuljetettavien vaarallisten aineiden tiedot. 

Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaisi päivitetyn rahtikirjalomake SFS 5865:n vuonna 

2010. Uuden standardin mukainen rahtikirjamalli on edellistä käytännönläheisempi ja se on 

kehitetty vastaamaan kuljetusten muuttuneita tarpeita, kuten yhteensopivuutta sähköisen 

tiedonsiirron kanssa. Tiedonsiirron yhteensopivuudet  ja standardisointi ovatkin 

avainasemassa, mikäli lähetystiedon kulkeminen eri toimijoiden välillä tahdotaan 
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tulevaisuudessa tehdä helpommaksi. Sähköisten rahtikirjojen yleistymisen edellytyksenä 

on rahtikirjojen standardisointi, joka palvelee tiedonsiirron kulkemista, ja jonka avulla 

yritysten on helpompi siirtyä sähköiseen toimintatapaan. (TIEKE 2010, 5–8; TIEKE 

2016a) 

4.4  Manuaalisesta kuljetustilauksesta sähköiseen asiointiin 

Puhelimella, sähköpostilla tai faksilla tehtävää kuljetustilausta kutsutaan manuaaliseksi 

toimintatavaksi sen aiheuttaman manuaalisen eli ihmisen tekemän fyysisen työn vuoksi. 

Näihin tilaustapoihin liittyy paljon ihmisen tekemää manuaalista työtä. Vaikka tilaus tulee 

sähköpostilla suoraan kuljetusyritykselle, niin vastaanottopäässä joku joutuu täyttämään 

tilaustiedot kuljetusyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä manuaalinen työvaihe 

aiheuttaa paljon työtä kummallekin osapuolelle, hidastaa prosessia, lisää virheiden määrää 

sekä nostaa logistiikkakustannuksia lisäämättä kuitenkaan palvelun arvoa asiakkaalle. 

(Rantanen 2012, s 14) 

Puhelimella tehty tilaus on edelleen yleisin tapa tehdä kuljetustilaus. Seuraavaksi yleisin 

tilaustapa on vakionouto, jolloin kuljetusyritys noutaa asiakkaan lähetykset aina sovittuun 

aikaan sovitusta paikasta. Sähköisistä toimintatavoista yleisin on kuljetusyritysten tarjoama 

Internetissä tehtävä verkkopohjainen tilaus ja EDIFACT- tai XML–sanomalla tehty 

kuljetustilaus on selvästi harvinaisempi. (Salo 2011, 7) Sähköinen rahtikirja tarvitsee 

muodostuakseen lähetystiedon sähköisessä muodossa ja automatisoinnista saatavien 

tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi sähköinen lähetystieto tulisi muuntaa 

rahtikirjamuotoon suoraan asiakkaan tekemästä sähköisestä kuljetustilauksesta.  

Sähköisen kuljetustilauksen tekemiseen on sovittu tietyt kotimaiset pelisäännöt. 

Kuljetustilauksen sisällön tulee olla kotimaisen rahtikirjastandardin SFS 5865 mukainen 

sekä kuljetustilaus tulee tehdä rahdinkuljettajan määrittämällä tiedonsiirron tavalla 

tilausaikoina. Kuljetustilaus tulee tehdä myös, vaikka lähettäjä toimittaisi kuljetettavan 

tavaran itse kuljetusyrityksen toimipisteeseen. Mikäli kuljetus tilataan jollakin muulla kuin 

edellä mainitulla tavalla tai sitä ei tehdä ollenkaan, niin rahdinkuljettajalla on mahdollisuus 

periä kuljetusasiakkaalta hinnaston mukaisen käsittelymaksu. (Logistiikkayritysten Liitto 

2016b) 
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4.5  Sähköisen rahtikirjan vaatimukset 

Sähköinen rahtikirja eli lähetystieto tai -informaatio, vastaa sisällöltään paperista 

rahtikirjaa sillä erotuksella, että se toimitetaan kuljetusyritykselle sähköisessä muodossa. 

Sähköisen rahtikirjan käsittely on kuljetusyrityksessä nopeampaa ja virheiden 

mahdollisuus on pienempi. Sähköisen rahtikirjan tulostaminen on mahdollista 

standardinmukaisena paperisena lomakkeena. (TIEKE 2016) CMR-sopimuksen 

lisäpöytäkirja e-CMR määrittelee kansainvälisten tieliikennekuljetusten sähköisen 

rahtikirjan olevan sähköisessä muodossa tehty kuljetussopimuksen vahvistava asiakirja. 

Sähköinen rahtikirja hyödyntää sähköistä tiedonsiirtoa rahdinkuljettajan, lähettäjän tai 

muiden osapuolten välillä, joihin solmittua kuljetussopimusta sovelletaan. CMR ja e-CMR 

asettavat vaatimukset kansainvälisen sähköisen rahtikirjan tietosisällölle.  (e-CMR -

lisäpöytäkirja 2008) 

Kuljetuksen vastuut siirtyvät tiekuljetussopimuslain (345/1979) mukaisesti ja sähköistä 

toimintatapaa sekä rahtikirjaa käytettäessä lakia on tulkittu perinteisesti seuraavalla tavalla. 

Rahdinkuljettajan allekirjoituksena toimii kuljettajan tekemä sähköinen kuittaus, kun hän 

on ottanut rahdin kuljetettavakseen. Samalla kuljettaja merkitsee järjestelmään mahdolliset 

varaumat ja huomautukset ennen kuittausta. Vastaavasti jakelussa tavaran vastaanottaja 

merkitsee mahdolliset huomautukset sekä tekee vastaanottokuittauksen sähköisesti 

kuljetusyrityksen määrittelemällä menetelmällä. On huomioitavaa, ettei sähköinen 

allekirjoitus tai vastaanoton kuittaus poista rahdinkuljettajan eikä lähetyksen vastaanottajan 

velvollisuutta rahdin tarkastamiseen. Pyydettäessä rahdinkuljettaja on velvollinen 

toimittamaan kuljetuksen toimeksiantajalle paperisen lomakemuotoisen rahtikirjan, josta 

rahdinkuljettajalla on oikeus veloittaa asiakasta hinnastonsa mukaisesti. 

(Logistiikkayritysten Liitto 2016b) 

Sähköisen rahtikirjan käytön osalta lainsäädännölliseksi ongelmaksi voi muodostua siihen 

vaadittavat allekirjoitukset ja kuittaukset. Rytsyn (2005, 7) mukaan varsinkin 

rahdinkuljettajan allekirjoituksen ja vastaanottamisen kuittausten osalta on tarvetta 

tarkastella huolellisesti kuljetusalan lainsäädäntöä sekä pohtia myös tarvittavia 

lakimuutoksia. Esimerkiksi tiekuljetussopimuslaissa (345/1979) viitataan useasti 

paperiseen rahtikirjalomakkeeseen eikä sähköisiä toimintatapoja ole huomioitu lainkaan. 
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4.6  Manuaalisen rahtikirjan käytön haasteet ympäristönäkökulmasta 

Lainsäädäntö ja kuluttajien asettamat vaatimukset ympäristöä säästävien tuotteiden ja 

toimintatapojen puolesta ovat laittaneet yritykset miettimään toimintaprosessejaan 

uudelleen. Myös logistiikkayritykset ovat alkaneet tuottamaan ratkaisuja, jotka 

kuormittavat luontoa entistä vähemmän. Varsinkin toimitusketjun osien tehostuminen 

vaikuttaa logistiikkayrityksen jättämään hiilijalanjälkeen. Ympäristöystävällisyys ei 

tulevaisuudessa ole enää kilpailuetu, vaan se on menestymisen edellytys. (Mäkelä ym. 

2005, 26) Tehokkuushyötyjen lisäksi energiatehokkaat koneet ja laitteet, uusiutuva energia 

sekä sähköinen tiedonhallinta pienentävät ekologista jalanjälkeä työpaikoilla. (WWF 

2016). 

Peris-Ortizin ja Alvarez-Garcian (2014, 53–54) mukaan yritysten asiakkaat ovat nykyisin 

tietoisempia luonnonvarojen säilyttämisen merkityksestä ja asettavat yrityksille yhä 

tiukempia vaatimuksia ympäristöasioiden hallinnan näkökulmasta. Lisäksi asiakkaat 

tekevät myös ostopäätöksiä yritysten osoittaman ympäristövastuullisuuden pohjalta. Wun 

ja Dunnin (1995) mukaan ympäristön huomioiminen logistiikassa tarkoittaa yleisesti 

logistiikan suunnittelua sekä toteutusta siten, että taloudellisuus ja tehokkuus 

maksimoidaan sekä toiminnan ympäristöhaitat minimoidaan. Myös paperisen rahtikirjan 

aiheuttamaa paperinkulutusta voidaan katsoa ennen kaikkea ympäristönäkökulmasta ja 

vaikkei paperin käyttö olisikaan kokonaan loppumassa, niin erilaisten sähköisten 

järjestelmien lisääntyminen tulee vähentämään tulevaisuuden paperin tarvetta (Cohen 

2001, s 44).  

Kuljetusyrityksen kaikki ympäristöasioiden puolesta tehdyt toimenpiteet toimivat 

kilpailuetuna ja ympäristöasiat ovat muita toimialoja merkittävämmässä asemassa. 

Kuljetusasiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita siitä, että yritykset ovat minimoineet 

kuljettamiseen liittyvät ympäristövaikutuksensa sekä noudattavat vallitsevaa 

ympäristölainsäädäntöä. Yrityksissä kaikkien ympäristövaikutusten vähentämiseen 

tähtäävien toimenpiteiden takana ovat kuitenkin johdon päätökset ja työntekijöiden 

valinnat niiden käyttämiseksi (Solakivi ym. 2014, 171; WWF 2016)  
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5 SÄHKÖISTEN TOIMINTATAPOJEN KÄYTTÖÖNOTTO 

KULJETUSYRITYKSESSÄ 

5.1 Suunnittelu ja tarpeiden määrittäminen 

Alter (2002, 473) määrittää logistiikan sähköisten toimintatapojen käyttöönoton lähtevän 

liikkeelle samoista asioista kuin tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit. Ne toimivat kuten 

muutkin liiketoimintaprosessit, joissa suunnittelulla on merkittävä vaikutus prosessin 

suoritustasoon sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtenä merkittävänä asiana 

suunnittelussa on lisäksi se, että kuljetusyritys tarvitsee toimitusketjun kokonaisvaltaiseen 

hallintaan paljon erilaisia tietojärjestelmiä, jotka yhdistyvät yhdeksi 

toiminnanohjausjärjestelmäksi (Chan & Chan 2009). Hyötyläinen ja Kalliokoski (2001, 21-

29) taas muistuttavat tietojärjestelmän käyttöönoton olevan luonteeltaan ennen kaikkea 

sosiaalinen prosessi, joka edellyttää keskustelua sekä yhteistyötä organisaation sisällä. 

Liiketoimintaprosessien ja tietojärjestelmien keskinäinen vaikutus on erittäin merkittävä, 

mikä syntyy erilaisten työvaiheiden kautta, joissa tietojärjestelmien vaikutukset 

kohdistuvat liiketoimintaprosesseihin ja toisinpäin. Tästä keskinäisestä vaikutuksesta 

johtuen tietojärjestelmähankintojen suunnittelussa ja vaatimusmäärittelyssä tulee ottaa 

huomioon myös yrityksen liiketoimintaprosessit, jotka tulisi aina myös mallintaa samalla 

kun ohjelmistovaatimuksia laaditaan. (Heinrich 2014, 103-114) 

Logistiikan sähköisten toimintatapojen käyttöönoton suunnittelussa on olennaista, että 

hankittavat tietojärjestelmät palvelevat kattavasti kuljetustoiminnan tarpeita. 

Kuljetusyritysten laajan tietovirran käsittelyssä on monia toimintoja, joihin tarvitaan useita 

erilaisia järjestelmiä. Useiden eri toimintojen hallintaan tarkoitettua 

järjestelmäkokonaisuutta kutsutaan ERP-järjestelmäksi, joka mahdollistaa 

toiminnanohjauksen ja yhtenäisen tiedonhallinnan yhdistämällä liiketoiminnan eri osa-

alueita tietojärjestelmätasolla (Okkonen & Lukka 2004, 5).  

ERP-järjestelmän hankinnan järkevyyttä tulee arvioida investointina yrityksen 

tehokkuuteen, jota kautta se vaikuttaa yrityksen tulokseen sekä sitoutuneeseen pääomaan ja 

edelleen pääoman tuottoon. Alla olevassa kuviossa 15 on esitetty nettotuloksen ja 

sitoutuneen pääoman osalta merkittävimmät tekijät, joihin ERP-järjestelmän hankinta ja 

käyttöönotto vaikuttaa. Nettotulokseen voidaan vaikuttaa joko nostamalla tuotteen tai 

palvelun hintaa tai tehostamalla toimintaa ja pienentämällä kustannuksia. Sitoutuneen 
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pääoman suuruutta voidaan taas pienentää tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla, mikä 

käytännössä tarkoittaa varastoinnin ja rahavirtojen tehostamista. (Profiz 2013, 4-6) 

 

Kuvio 15.  ERP-järjestelmän vaikutukset pääoman tuottoon sekä arvonluonti 

organisaatiossa. (Profiz 2013, 5) 

5.2 ERP yhdistää kuljetusyrityksen järjestelmät ja tarpeet 

ERP-järjestelmä toimii alustana, jolla kaikki yrityksen tietojärjestelmät saadaan 

integroitua. MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) toimii perinteisen 

automaatiojärjestelmän ja ERP-järjestelmän välissä. Muita tietojärjestelmiä, joita voidaan 

integroida ERP-järjestelmään, ovat muun muassa  SCM (Supply Chain Management), 

tuotetiedon ja elinkaaren hallinta, HR-järjestelmät (Human Resources Management), CRM 

(Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), 

suunnitteludokumenttien hallinta sekä muita toimialakohtaisia järjestelmiä. (Ylén 2010, 

43-44) 

Alla olevassa kuviossa 16 on esitetty toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria, joka sai 

alkunsa 1960-luvulla, jolloin ohjelmistoja alettiin kehittämään yrityksen 

varastonhallintaan. Järjestelmät olivat alunperin varsin yksinkertaisia ja ne oli räätälöity 

vain käyttäjäyrityksen tarpeisiin. Tuotannonohjausta tukevat MRP-järjestelmät yleistyivät 

1970-luvulla, joiden tarkoituksena oli lähinnä tuottaa materiaalitarvelaskentoja varasto- ja 

hankintatoimintoihin. 1970-luvun loppupuolella samoja MRP-ohjelmistoja alettiin 

valmistaa sopiviksi eri yritysten käyttöön, joka loi pohjan MRP II -ohjelmistojen 

kehitykselle 1980-luvulla. MRP II oli huomattavasti aiempaa MRP-järjestelmää 

kehittyneempi versio, johon pystyttiin yhdistämään uusia toimintoja kuten jakelun 
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hallintaa. 1990-luvulla MRP II -järjestelmään lisättiin jälleen uusia toimintoja liittyen 

muun muassa henkilöstö- ja taloushallintoon sekä projektinhallintaan, mikä loi perustan 

nykyiselle ERP-toiminnanohjauksen konseptille. 1990-luvun loppupuolella 

tietojärjestelmien kehittyessä ERP-järjestelmiä alettiin yhdistää toisiinsa ja tiedonsiirtoa 

alkoi tapahtumaan runsaasti myös asiakkaiden sekä sidosryhmien kuten alihankkijoiden 

välille. (Kettunen & Simons 2001, 46-48) 

 

Kuvio 16. Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria. (Kettunen & Simons 2001, 

47) 

Chung ja Synder (1999, 213-215) tiivistävät, että ERP-järjestelmien kehitystä edisti sen 

tuomat mahdollisuudet organisaation liiketoimintaprosessien yhdistämiseen sekä 

informaatioteknologian integroimiseen, mihin MRP ja MRP II –järjestelmät eivät 

kyenneet. Nykyiset toiminnanohjausjärjestelmät perustuvat pitkälti yhteiseen client server -

arkkitehtuuriin, missä toiminnanohjausjärjestelmien eri moduulit kommunikoivat joko 

suoraan keskenään tai yhteisen tietokannan kautta. Toiminnanohjausjärjestelmät voivat 

nykyisin olla joko yrityksen sisäisessä käytössä tai se voidaan yhdistää toisen organisaation 

toiminnanohjausjärjestelmään EDI:n avulla. (Kettunen & Simons 2001, 49) 
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Organisaatioiden tietojärjestelmät voidaan nykyisin yhdistää varsin pitkälle. Esimerkiksi 

asiakkaiden sekä alihankkijoiden tietojärjestelmien yhdistäminen yrityksen omaan 

järjestelmään on yleistä varsinkin pitkissä yhteistyösopimuksissa. Toimitusketjun 

hallinnassa tietojärjestelmien yhdistäminen on usein erittäin tarpeellista, mikä tulee ottaa 

huomioon toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelussa ja hankinnassa. (Kettunen 2002, 22) 

5.3 Pilvipalvelumallit yrityksen toiminnanohjauksessa 

Pilvipalvelumalleja on olemassa kolmea erilaista arkkitehtuurikokonaisuutta. Ensimmäinen 

on SaaS-sovelluspalveluratkaisu (Software as a Service), joka tarjoaa käyttäjälle internetin 

välityksellä pääsyn palveluntarjoajan sovellukseen ilman investointeja omaan IT-

infrastruktuuriin tai ohjelmistoihin. Muut pilvipalvelumallit ovat PaaS-

sovellusalustapalvelu (Platform as a Service) sekä IaaS-infrastruktuuripalvelu 

(Infrastructure as a Service). Saas- ja PaaS-pilvipalvelumallit toimivat IaaS-

pilvipalveluinfrastruktuurin päällä, joka on fyysinen palveluympäristön tuottamiseen 

tarkoitettu palvelin.  (Bhardwaj ym. 2010, 61-62; Wu ym. 2012) 

 

Kuvio 17. Palvelupyynnön tiedon kulku pilvipalvelumallien sisällä. (Wu ym. 2012, 

1281) 

Kun ERP-järjestelmä otetaan käyttöön pilvipalveluna toimivana palvelukeskusratkaisuna 

oman järjestelmän sijaan, niin hyötyinä voidaan pitää hankinta- ja käyttökustannusten 
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tasaisempaa jakautumista, suurempaa datan varastointitilaa, vähemmän IT-osastoa 

kuormittavia ohjelmisto- ja serveripäivityksiä, joustavampia kehittämismenetelmiä, 

parempia järjestelmän käyttömahdollisuuksia mistä vain verkkolaitteelta,  parempia 

virtualisoinnin mahdollisuuksia, asiakkaiden ja sidosryhmien joustavampia 

liitäntämahdollisuuksia, tehokkaampia toiminnan seuraamisen ja resurssien jakamisen 

mahdollisuuksia sekä yleisesti kustannustehokkaita prosesseja, pienempiä kustannuksia ja 

uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. (Bhardwaj ym. 2010, 61) 

Sen sijaan SaaS-palvelun käyttöönoton haasteet ja esteet ovat, että ERP ja sen tuottamaa 

dataa halutaan suojella, jonka lisäksi yrityksiä mietityttävät ulkopuolelta kohdistuvat riskit, 

kuten tietoliikenneyhteydet. Myös järjestelmäintegrointi muihin järjestelmiin koetaan usein 

haastavaksi. SaaS-pilvipalvelumallin hyödyntäminen pk-yritysten 

toiminnanohjausjärjestelmissä näyttää pysyvän suhteellisen vähäisenä, ja sitä sovelletaan 

usein ainoastaan joihinkin yksittäisiin moduuleihin. (Mäntysaari & Rajamäki 2013, 7-8) 

5.4 Kaksi vaihtoehtoa sähköisten toimintatapojen käyttöönotolle 

Kuljetusyrityksen logistiikan sähköisten toimintatapojen käyttöönoton ei tarvitse olla 

kallista eikä vaikeaa. Tarpeiden määrittäminen on merkittävässä roolissa valittaessa oikeita 

järjestelmiä ja ohjelmistoja yrityksen tarpeisiin. Oikein mitoitettuna sähköisten 

toimintatapojen käyttöönotto on mahdollista tehdä hyvin pienillä kustannuksilla ja vaivalla. 

Kuljetusyritys voi lähestyä sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa kolmella tavalla sekä 

erilaajuisilla vaihtoehdoilla, jotka palvelevat parhaiten sen tarpeita. Tässä tutkimuksessa 

kolmas vaihtoehto eli “logistiikkapalveluntarjoajien verkkosivut ja portaalit” on jätetty 

pois, koska vaihtoehto vaatii joka tapauksessa kuljetusyritykselle oman ohjelmiston tai 

järjestelmän. (TIEKE ym. 2013, 10-14)  

Alla on esitetty kaksi tapaa ottaa käyttöön sähköisiä toimintatapoja kuljetusyrityksessä. 

Ensimmäinen on kokonaisvaltaisempi vaihtoehto, joka kattaa laajemmin kuljetusyrityksen 

toiminnanohjauksen tarpeita ja toinen vaihtoehto on tyypillisesti suppeampi, joka kattaa 

modulaarisesti yrityksen kuljetusten hallintaan liittyviä tarpeita. Tosin nämäkin ratkaisut 

ovat viime vuosina kehittyneet kattamaan myös yrityksen muita tarpeita. 

1. Ensimmäinen vaihtoehto on kuljetusyrityksen oma ohjelmisto tai järjestelmä, 

mikä on usein modulaarinen osa yrityksen laajempaa ERP-järjestelmää. Suomessa 

on tarjolla useiden eri laitetoimittajien ohjelmistoja, jotka sopivat 
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kuljetusasiakirjojen laatimiseen, tulostamiseen ja lähettämiseen sähköisesti. Kun 

kuljetusyritys päättää ryhtyä käyttämään omaa toiminnanohjausjärjestelmää, niin 

usein vaaditaan nykyisten toimintatapojen uudelleenarviointia sekä 

liiketoimintaprosessien kehittämistä tai uudelleensuunnittelua. Oman ohjelmiston 

käytön etuina ovat räätälöitävyys, laajennettavuus, integroitavuus muihin 

järjestelmiin, modulaarisuus, monipuoliset raportointimahdollisuudet ja 

sisäänrakennettu tietokanta. Haittoina voidaan pitää korkeita kustannuksia, 

osaamisen tarvetta sekä ylläpidosta huolehtimista. (TIEKE ym. 2013, 13-14, 24)  

2. Toinen vaihtoehto on palveluntarjoajien palvelukeskusratkaisu. Näitä ratkaisuja 

voidaan kutsua myös SaaS-ratkaisuiksi, palveluoperaattoreiksi, TA-operaattoreiksi 

(Transport Administration), toimitusten hallintaan tarkoitetuiksi SDP-ratkaisuiksi 

(Service Delivery Platform) tai “hosted”-ratkaisuksi. Näiden ulkoisten 

moduuliratkaisujen avulla kuljetusyritys pystyy ulkoistamaan kuljetusasiakirjojen 

tuottamisen ja lähettämisen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Suomessa 

palveluntarjoajien käyttö ei ole yhtä yleistä kuin esimerkiksi Ruotsissa. 

Kuljetusyrityksen asiakkaan kannalta on hyödyllistä, että palvelukeskuksen kautta 

pystyy olemaan yhteydessä useampiin kuljetusyrityksiin ja uusien liittymien ja 

rajapintojen toteuttaminen on nopeaa sekä helppoa. Etuina voidaan pitää 

laajennettavuusmahdollisuuksia, integroitavuutta muihin järjestelmiin, 

modulaarisuutta, monipuolisia raportoinnin mahdollisuuksia, sisäänrakennettua 

tietokantaa ja asiakasrekisteriä, helppoa käyttöönottoa ja käytön huolettomuutta. 

Haittapuolina sen sijaan voidaan pitää oman yrityksen kustannusrakenteen ja 

toimintakustannusten tarkan tuntemuksen vaatimusta, heikkoja räätälöinnin 

mahdollisuuksia verrattain omaan ohjelmistoon sekä haavoittuvuutta internet-

yhteyksien suhteen. (TIEKE ym. 2013, 12-13, 24; Profiz 2013, 14) 

Palvelukeskusratkaisut tarjoavat ERP:n tai osasovelluksen palveluna, jonka hinta 

voi perustua esimerkiksi käyttäjä- ja lähetysmääriin tai valittujen toimintojen 

kiinteisiin kuukausimaksuihin sekä lisenssimaksuihin. Varsinainen ohjelmisto on 

fyysisesti asennettuna toimittajan palvelimella, ja asiakas käyttää sitä pilvipalveluna 

etäyhteydellä verkon ylitse. Suomessa kyseisenlaisia logistiikan 

palvelukeskusratkaisuja tuottavia palveluntarjoajia ovat muun muassa Logiapps, 

Unifaun, Consignor sekä Trimico. (Profiz 2013, 13; LogiApps 2017a; Unifaun 

2017; Congignor 2017; Trimico 2017) 
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5.5  Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 

Kun organisaatiossa ollaan päädytty uuden tietojärjestelmän hankintaan, niin 

tietojärjestelmän hankintaprojektin ja kilpailutusvaiheen onnistumiseksi se on 

suunniteltava huolellisesti. Suunnitteluvaiheessa tehtävät vaatimusmäärittelyt ovat tässä 

avainasemassa, jotta aikataulu- ja kustannusarviot saavutetaan. Ilman huolellista 

vaatimusmäärittelyä IT-projektit lähtökohtaisesti epäonnistuvat aina. Alla olevassa 

kuviossa 18 on esitetty tietojärjestelmäprojektin suunnittelun vaiheet. Nykytilan 

analyysissä selvitetään nykyiset tietojärjestelmät, IT-arkkitehtuuri sekä käytössä olevat 

resurssit. Kehitystarpeiden analyysissä selvitetään eri toimijoiden asettamia tarpeita 

järjestelmälle ja tehdään tuotevertailua. Vaatimusmäärittelyssä laaditaan tarkka 

toiminnallinen kuvaus hankittavasta tietojärjestelmästä ja tehdään jälleen tuotevertailua. 

Kustannuslaskelmavaiheessa tehdään ROI-laskelma, resurssilaskelmia sekä varmistetaan 

johdon sitoutuminen projektiin. Lopuksi käynnistetään kilpailuttaminen ja tarjousprosessi 

eri järjestelmätoimittajien kanssa. (Kettunen 2002, 65-80) 

 

Kuvio 18.  Tietojärjestelmäprojektin suunnittelun eri vaiheet. (Kettunen 2002, 67) 

Kun suunnitteluvaihe on tehty, niin toimitusprosessi lähtee liikkeelle 

järjestelmätoimittajien kilpailuttamisesta ja tarjousprosessin vaiheesta. Tarjousvaiheen 

päätteeksi syntyy sopimus, jonka jälkeen varsinainen tietojärjestelmäprojekti perustetaan 

yrityksen, laite- ja ohjelmistotoimittajan sekä yhteistyökumppaneiden kesken. Projektin 

lopputuloksena järjestelmä otetaan käyttöön ja se päätetään. Toimitusprosessi kuitenkin 

jatkuu järjestelmän takuu- ja ylläpitovaiheella sekä toimintajärjestelmässä määritetyllä 

jatkuvan parantamisen mallilla. Alla on kuvattu kuviossa 19 Pelinin (2004, 23) esittelemä 

esimerkki yksittäisen tietojärjestelmän toimitusprosessista.  
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Kuvio 19.  Tietojärjestelmän toimitusprosessi. (Pelin 2004, 23) 

Sähköisten toimintatapojen käyttöönottoprojektin onnistumisen edellytyksenä voidaan 

pitää nimenomaan huolellista suunnittelua sekä tarpeiden ja vaatimusten tarkkaa 

määrittämistä, koska järjestelmän sopivuus pystytään konkreettisesti havaita vasta 

käytössä. Tietojärjestelmän käyttöönotto on mahdollista toteuttaa joko yksittäisenä 

projektina tai vaihtoehtoisesti se voidaan nähdä tietojärjestelmän ominaisuuksien 

paremman hyödyntämisen jatkuvana prosessina. (Kettunen & Simons 2001, 7) 

6    RAHTIKIRJAN KUSTANNUSLASKENNAN TAUSTAA 

6.1 Toimitusketjun kustannusten jakautuminen kuljetusyrityksille 

Yleisesti yrityksen logistiikkakustannukset jaetaan kolmeen ryhmään: 

kuljetuskustannuksiin, varastointikustannuksiin sekä varastoon sitoutuneeseen pääomaan 

liittyviin kustannuksiin. Kuljetuskustannukset muodostuvat palkoista, veroista, poistoista, 

vakuutuksista, polttoaineista, renkaista sekä kuljetuskaluston huoltokuluista. Kun useat 

yritykset ovat ulkoistaneet kuljetustoimintonsa osittain tai kokonaan, niin kustannukset 

muodostuvat ostettujen palveluiden mukaisesti. Varastointikustannuksia ovat 

varastointitilojen poistot, sähkökulut, varastotyöntekijöiden palkat, lämmityskustannukset 

ja muut kiinteistökulut. Logistiikkaan liittyy myös paljon epäsuoria kustannuksia, kuten 

hallinnolliset kustannukset, joiden mittaaminen on yleensä hankalaa. (Koivisto & Ritvanen 

2007, 15) 

Sakki (1999, 50) selventää, että koko toimitusketjun kustannuksia laskettaessa seurataan 

kustannusten kertymistä ketjun eri vaiheissa. Toimintakokonaisuudet ovat esimerkiksi 

hankintalogistiikka tilauksen suunnittelemisesta sen vastaanottamiseen sekä 

jakelulogistiikka tilauksen vastaanottamisesta toimittamiseen. Petterson ja Segerstedt 

(2013, 359) jakavat toimitusketjun hallintaan liittyvät kustannukset viiteen kategoriaan, 

jotka ovat tuotanto-, varastointi, jakelu, pääoma- sekä hallintokustannukset. 
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Eri kuljetuslajien kuljetusyrityksillä on yleensä hyvin erilaiset kustannusrakenteet, kun taas 

saman kuljetuslajin yrityksillä on usein yhtenäiset kustannusrakenteet. Tosin myös 

liiketoimintojen tulee muistuttaa toisiaan. Kuljetusalalla kustannusrakenne on painottunut 

muuttuvien kustannusten puolelle, joista kuljettajille maksettavat palkat ja lisät 

muodostavat noin 40 %. (Sinkko 2008, 13-14) 

Tässä tutkimuksessa halutaan laskea sähköisen rahtikirjan käytön kustannushyötyjä 

verrattuna manuaaliseen rahtikirjan. Eli ensin täytyy laskea kuljetusyrityksen suorittaman 

kuljetusprosessin sisällä muodostuvia manuaalisesti täytetyn rahtikirjan käytön 

hallinnollisia kustannuksia, jotka koostuvat työvoimakustannuksista. Lisäksi lasketaan 

sähköisen rahtikirjan tuottamat kustannukset kahdella tavalla saman 

toimintakokonaisuuden sisällä, joita verrataan keskenään. Muun muassa Solakivi (2016, 

50) määrittelee työvoimakustannusten olevan kuljetusyrityksen suurin yksittäinen 

kustannuserä, joten niiden kuvaaminen on rahtikirjan hallinnollisten kustannusten 

selvittämisessä avainasemassa. Työvoimakustannusten lisäksi myös muun muassa paperin 

kulutus aiheuttaa kustannuksia manuaalisen rahtikirjan osalta, mutta paperin hintaa ei 

tämän tutkimuksen kustannuslaskentametodologiassa oteta huomioon.  

Kustannuslaskelmia tehtäessä tulee määritellä myös suomalaisten kuljetusyritysten 

kokoluokat, eli mitkä yritykset ovat pieniä, mitkä keskisuuria ja mitkä suuria. Näin 

pystytään arvioimaan yrityksen lähetysmääriä, joiden avulla voidaan laskea hallinnollisia 

kustannuksia. Tässä hyödynnetään Mäkelän ym. (2005, 58) kuljetusyritysten 

kokoluokituksia, joissa kuljetusyrityksen koon määrittää sen käytössä olevien 

kuljetusajoneuvojen lukumäärä. Pienellä kuljetusyrityksellä on käytössään keskimäärin 1-2 

autoa, keskisuurella kuljetusyrityksellä on käytössään 3-10 autoa ja suureksi 

kuljetusyritykseksi katsotaan yli 10 auton yritykset. 

6.2 Hallinnollisten kustannusten muodostuminen kuljetusyrityksessä 

Hokkasen ym. (2010, 231-232) mukaan kuljetusyrityksen kustannukset voidaan jakaa 

kuljetustyökustannuksiin, kuljetuskaluston kustannuksiin, kuljetusorganisaation 

kustannuksiin, tavarankäsittelykustannuksiin sekä väyläkustannuksiin, jotka on avattu alla 

olevassa taulukossa 3. Ryhmittely on kuitenkin harvoin tarkkaa ja kustannukset 

jakautuvatkin yleensä useampaan ryhmään. Kuljetusyrityksen kustannusryhmittelyssä 

hallinnolliset- tai hallintokustannukset jakautuvat kuljetustyö-, kuljetusorganisaatio- sekä 

tavarankäsittelykustannuksiin.  
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Taulukko 3.  Kuljetusyrityksen kustannusten ryhmittely (Hokkanen ym. 2010, 231-232) 

Hörkön ym. (2010, 52-53) mukaan logistiikan hallinnolliset kustannukset muodostuvat 

työntekijöiden tekemistä työsuorituksista, jotka eivät ole aiheudu kuljettamisesta tai 

varastointiin liittyvistä kustannuksista. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi logistiikan 

suunnittelu- ja kehitystehtävät, dokumentointi sekä muut hallinnolliset tehtävät. Sekä 

manuaalisen että sähköisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten laskelmat lähtevät 

olettamuksesta, että fyysiset koneet ja laitteet sekä perinteiset ohjelmistot sisältyvät 

molempiin kustannuslaskentamalleihin. Manuaalisen rahtikirjan hallinnolliset kustannukset 

koostuvat työvoimakustannuksista ja sähköisen rahtikirjan kustannukset koostuvat 

työvoimakustannusten lisäksi oman järjestelmän hankinta- ja käyttöönottokustannuksista 

tai ulkopuolisen SaaS-palveluntarjoajan ohjelmiston palvelu-, lisenssi- ja käyttömaksuista. 

7    TUTKIMUSMETODOLOGIA JA AINEISTON KERÄÄMINEN 

7.1  Laadullinen tutkimus 

Tutkimusotteen valinta perustuu tutkimusongelmaan, joka tätä tutkimusta tukevan 

aineiston kokoamiseksi puoltaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimuksen tekemistä. 

Laadullisessa tutkimuksessa pääosassa ovat tutkimuskohteina olevien henkilöiden tulkinnat 

tutkittavasta aiheesta ja haastattelujen synnyttämiä aineistoja pidetäänkin eräinä 

keskeisimmistä aineistotyypeistä. Sen sijaan kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus 

tarkastelee ilmiöitä kehittämällä mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä tilastotieteen 

menetelmin. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen väliset erot eivät ole kuitenkaan aina 

näin selviä ja esimerkiksi haastatteluaineistoja voi käyttää sekä analysoida niin laadullisesti 

että määrällisesti. (Henttonen 2008; Eskola & Suoranta 1998, 13) 
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Laadullisen tutkimuksen voidaan nähdä olevan yläkäsite joukolle tekniikoita, joiden avulla 

voidaan kuvailla, tulkita, kääntää sekä selittää joitakin enemmän tai vähemmän 

luonnollisia sosiaalisen maailman ilmiöitä. Laadullisen tutkimuksen yleinen tunnusmerkki 

on, että valittuja kohteita haastatellaan avoimilla kysymyksillä tai teemoilla. Lisäksi 

aineiston tilastollisella pätevyydellä ei välttämättä ole suurta merkitystä. Laadullisen 

tutkimuksen objektiivisuus lähtee siitä, ettei tutkijan omat uskomukset, asenteet tai 

kunnioitus tutkimuskohteeseen sekoitu tutkimustulosten kanssa. Tutkimustulosten 

analysointivaiheessa aineistoa pyritään ymmärtämään, järjestämään ja tulkitsemaan 

teoriapohjaa peilaamalla. (Van Manen 1979, 520; Tilastokeskus 2007) 

Tarkemmin tämän työn ohjaavana tutkimusotteena voidaan pitää fenomenografiaa, joka 

Metsämuurosen (2006, 228) mukaan tarkoittaa tietyn ilmiön kuvaamista tai siitä 

kirjoittamista. Erityisesti fenomenografiassa selvitetään ihmisten erilaisia käsityksiä 

asioista. Ihmiset voivat nimittäin käsittää samat asiat hyvin erilailla riippuen heidän 

koulutustaustastaan, sukupuolestaan, iästään tai kokemuksestaan. Tässä tutkimuksessa 

haastateltiin tavaraliikenteen kuljetuslajien sekä IT- ja logistiikan asiantuntijoita ja  

oletusarvoisesti heillä on hyvin erilaisia ajatuksia siitä,  mitkä asiat toimivat haasteina ja 

esteinä logistiikan sähköisten toimintatapojen käyttöönotossa ja käytössä. 

Työn aineistossa hyödynnetään laajennetusti SKAL 3/2016 Kuljetusbarometrin 

kysetutkimusaineistoa, joten jossain määrin tutkimuksessa käytetään myös määrällisiä 

tutkimusmenenelmiä. Määrällisen tutkimusaineiston tarkemmasta avaamisesta huolimatta 

kokonaisuus koostuu pääosin laadullisista tutkimusmenetelmistä eikä tämän tutkimuksen 

yhteydessä näin ollen voida varsinaisesti puhua määrällisestä tutkimuksesta. 

7.2 SCM-malli 

SCM (Standard Cost Model) eli standardikustannusmalli on Alankomaissa kehitetty ja tänä 

päivänä kansainvälisesti kaikkein käytetyin menetelmä organisaatioiden hallinnollisten 

kustannusten laskemiseen ja arvioimiseen. Alla olevassa kuviossa 20 on esitetty SCM-

mallin mukainen toimintoperusteinen laskentamenetelmä, jonka avulla julkinen hallinto, 

yritykset sekä organisaatiot pystyvät seuraamaan yritysten hallinnollisten kustannusten 

kehittymistä ja nykytilaa. Samalla työvaiheet pystytään mallintamaan ja arvioimaan niihin 

käytettyä aikaa. Alankomaiden lisäksi SCM-mallia hyödynnetään laajasti myös muissa 

maissa laskettaessa lakien ja sääntelyn aiheuttamia hallinnollista taakkaa yrityksille. (SCM 

Network 2005; SIRA Consulting 2016) 
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Kuvio 20. Vuosittaisten hallinnollisten kustannusten laskentakaava SCM-

menetelmällä. (Magi & Oras 2012, 9; SIRA Consulting 2004; SCM 

Network 2005) 

Jotta vuosittaiset hallinnolliset kustannukset saadaan tutkittavasta ilmiöstä laskettua, niin 

ensin täytyy saada selville kustannukset per tehtävä P sekä Q, joka kuvaa suoritettavien 

tehtävien lukumäärää. P lasketaan kertomalla aika H hinnalla T ja lisäämällä mukaan 

mahdolliset ulkoiset kulut E. Ajalla H tarkoitetaan yksittäisen hallinnollisen työvaiheen 

tekoon käytettyä aikaa. Laskettaessa Q täytyy ensin laskea laskelmassa mukana olevat 

yritykset N sekä frekvenssi F, joiden tulosta saadaan laskettua tehtävien vuosittainen 

lukumäärä. (Owal Group 2017; SIRA Consulting 2004; SCM Network 2005) 

Tieto työvaiheisiin kuluneesta ajasta ja kustannuksista kerätään yritys- ja 

asiantuntijahaastatteluin. Tämä aika standardisoidaan asiantuntijoiden haastattaluarvioihin 

perustuen. Standardisointi tarkoittaa tässä tapauksessa asiantuntija-arvioiden pohjalta 

tehtävää arviota työvaiheen suorittamiseen käytettävästä ajasta. (SCM Network 2005; 

SIRA Consulting 2016; Owal Group 2017) SCM-menetelmän mukaisesti varsinainen 

tulosten hankintavaihe perustuu 15-osaiseen etenemismalliin. SCM Networkin (2005, 20-

44) manuaalissa määrittämä etenemismalli koostuu alla olevassa kuviossa 21 esitetyistä 

kolmesta päävaiheesta, jotka ovat mittauksen valmistelutyö ja analysointi, aika- ja 

kustannustiedon kerääminen sekä kustannuslaskennan tekovaihe ja lopuksi raportointi.  
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Kuvio 21.  SCM-menetelmän tulosten hankinnan ja raportoinnin päävaiheet. (SCM 

Network 2005, 20-44) 

SCM-malli mahdollistaa arvioiden tekemisen yleispätevällä tasolla, mutta tarkkoja tai 

tilastollisesti päteviä tuloksia sillä ei pystytä esittämään. Hallinnolliset kustannukset tai 

hallintokustannukset ovat kustannuksia, joita yrityksille aiheutuu, kun ne toimivat jollakin 

määritetyllä tavalla vallitsevan lainsäädännön velvoittamina. Yritysten hallinnolliset 

kustannukset eivät aina kuitenkaan ole hallinnollista taakkaa, vaan usein tietoä kerätään, 

muokataan ja säilytetään myös omiin liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Näitä työvaiheita yritys 

siis jatkaisi ilman velvoittavaa lainsäädäntöäkin. Hallinnolliseksi taakaksi voidaan sen 

sijaan kutsua niitä hallinnollisia kustannuksia, jotka syntyvät niistä toimenpiteistä, joita 

yritykset tekevät ainoastaan lainsäädännön velvoittamina. (Magi & Oras 2012, 2) 

7.3 Manuaalisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten laskentamalli SCM-mallia 

soveltaen 

Asiakirjojen manuaalisen hallinnoinnin aiheuttamien kustannusten laskentapohjana on 

käytetty SIRA Consulting -nimisen hollantilaisen konsulttiyrityksen 2004 tekemää 

kustannuslaskentamallia. Kyseinen laskentamalli pohjautuu kansainvälisen akateemisen 

työryhmän tekemään hallinnollisten kustannusten laskemisen ohjekirjaan (IPAL 2003) ja 

SCM-menetelmän mukaiseen standardikustannusmalliiin (SCM Network 2005). 

Manuaalisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten laskentamallin ovat teettäneet 

hollantilainen kuljetusalan järjestö TLN (Transport Logistics Netherlands) ja hankkeessa 

on ollut mukana myös hollantilainen tutkimuslaitos TNO (The Netherlands Organisation 

for applied scientific research). Tässä työssä sovelletaan hollantilaista 

kustannuslaskentamallia niin, että sillä on mahdollista laskea myös sähköisten ratkaisujen 

kustannuksia lähetysmäärittäin. 

Kustannuslaskentamallissa listataan, selvitetään asiantuntijahaastatteluin sekä lasketaan 

yhteen työvaiheet, joita vaaditaan manuaalisesti tehdyn kuljetustilauksen aiheuttaman 

paperisen rahtikirjan valmistelemiseen, käsittelemiseen ja luovuttamiseen. Lähetyksen 

hallinnointiin liittyvät työvaiheet ovat rahtikirjan täyttäminen ja tarkastaminen, muotoilu ja 
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tulostus, rahdin tarkastaminen lastattaessa, kuljettajan tekemät rahtikirjamerkinnät, rahdin 

tarkastaminen vastaanotettaessa sekä rahdin vastaanottamisen kuittaaminen. 

Kustannuslaskentamalli manuaalisten lähetysten vuosittaisille hallinnollisille 

kustannuksille R on esitetty alla olevassa taulukossa 4. (SIRA Consulting 2004) 

 

Taulukko 4.  Manuaalisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten laskentamalli (SIRA 

Consulting 2004) 

Alla on esitetty kaava rahtikirjan valmistelemiseen, käsittelemiseen ja luovuttamiseen 

käytettyjen työvaiheiden Px -kustannusten laskemiseen, jotka yhteenlaskemalla saadaan 

laskettua P, eli yhden manuaalisen rahtikirjan keskimääräinen hallinnollinen kustannus. 

 

SIRA Consultingin (2004) määrittelemän kustannuslaskentamallin mukaiset kuusi 

työvaihetta on esitetty alla olevassa kuviossa 22. Työvaiheet perustuvat kaikkiin niihin 

määriteltyihin vaiheisiin, joita kuljetusyrityksen sekä kuljetusasiakkaan tulee tehdä 

manuaalisen rahtikirjan valmistelemiseksi, hallinnoimiseksi sekä viimeistelemiseksi. 

Kolmannessa ja viidennessä työvaiheessa rahti tarkastetaan, mistä on määritelty tarkemmin 

kansallisissa tiekuljetussopimuslaeissa. Neljä ensimmäistä työvaihetta ovat kuljettajan 

suorittamia työvaiheita ja kaksi viimeistä rahdin vastaanottajan, mutta kaksi viimeistäkin 

vaihetta kuluttavat kuljettajan työaikaa, joten ne lasketaan mukaan laskelmaan.  
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Kuvio 22.  Manuaalisen rahtikirjan valmistelemisen, hallinnoimisen sekä 

viimeistelemisen työvaiheet. (SIRA Consulting 2004) 

SIRA Consultingin (2004) määrittelemät työvaiheet H ovat asiantuntijahaastatteluiden 

pohjalta yhteensä viisitoista minuuttia, mitkä on avattu tarkemmin alla olevassa kuuden 

työvaiheen listauksessa. 

 

1. Rahtikirjan täyttö ja tarkastus (H1 = 5,0 minuuttia) 

Kuljetusyrityksen asiakaspalvelija vastaanottaa kuljetustilauksen puhelimitse tai 

sähköpostilla, jonka jälkeen luodaan tilaus ja rahtikirja yrityksen 

tuotannonohjausjärjestelmään. 

2. Rahtikirjan muotoilu ja tulostus (H2 = 1,0 minuuttia) 

Kuljetusyrityksen asiakaspalvelija muotoilee lähetystiedot rahtikirjan muotoon, jonka 

jälkeen tulostaa sekä tarvittaessa allekirjoittaa ja leimaa paperiset rahtikirjat rahdin 

mukaan. (Joissakin tapauksissa myös lähettäjä voi täyttää ja tulostaa rahtikirjan.) 

3.  Rahdin tarkastaminen (H3 = 4,0 minuuttia) 

Rahdinkuljettaja tarkastaa, että rahtikirjaan merkityt tiedot vastaavat kollien 

lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Lisäksi rahdinkuljettaja tarkastaa tavaran ja 

pakkauksen kunnon, jonka lisäksi kuljettaja merkitsee lähetystä koskevat mahdolliset 

varaumat sekä niiden syyt rahtikirjaan. (Tiekuljetussopimuslaki 345/1979, 3 luku, 12§) 

4.  Kuljettajan rahtikirjamerkinnät (H4 = 30 sekuntia) 

Rahdinkuljettaja tekee lähetyksen kulkuun tarvittavia merkintöjä rahtikirjaan sekä 

allekirjoittaa rahtikirjan vastaanotetuksi. Suomessa täytetyssä rahtikirjassa voivat 

allekirjoitukset olla myös leimattuja. Muissa maissa täytetyn rahtikirjan 

allekirjoitukseen tulee soveltaa sen maan lainsäädäntöä, jossa rahtikirja on täytetty. 

(Tiekuljetussopimuslaki 345/1979, 2 luku, 7§) 
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5.  Rahdin tarkastaminen (H5 = 4,0 minuuttia) 

Vastaanottaja tarkastaa, että rahtikirjan tiedot vastaavat kollien lukumäärää, numeroita 

sekä merkkejä. Lisäksi vastaanottajan tarkastaa, että rahti on moitteettomassa kunnossa. 

Vastaanottajalla on oikeus vaatia kansainvälisessä kuljetuksissa rahtikirjan 

vastaanottajan kappaleen. Kotimaisessa kuljetuksessa vastaanottajalle on luovutettava 

rahtikirjan kopio tai muu vastaava tosite. (Tiekuljetussopimuslaki 345/1979, 3 luku, 

20§) 

6.  Rahdin kuittaus (H6 = 30 sekuntia) 

Vastaanottaja kuittaa rahdin vastaanotetuksi. 

7.4  Aineiston kerääminen 

Tutkimusaineisto koostuu kustannuslaskennan osalta aiemmista julkisista 

kustannustiedoista, tutkimuksista, haastatteluista sekä kaikkien näiden yhdistämisestä. 

Sähköisen toimintapojen ja rahtikirjan hyötyjen ja tarpeen selvittämiseksi, sähköisten 

toimintatapojen käyttöönoton merkittävimpien haasteiden ja esteiden selvittämiseksi sekä 

laskutuksen työvaiheiden keston arvioimiseksi, suoritettiin tutkimusaineiston keräys 

Webropol-kyselyohjelmalla, fyysisillä haastatteluilla, puhelimitse sekä sähköpostilla. 

Moniosainen laadullinen kyselymenetelmä valittiin, koska tutkimuksessa halutaan saada 

mahdollisimman kattava ja asiantunteva näkemys. Kysymykset tahdottiin esittää niille 

henkilöille, keillä oletusarvoisesti on eniten tietoa esitettyihin kysymyksiin. Aineistossa 

hyödynnetään lisäksi laajennetusti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n tuoreinta 

Kuljetusbarometriä 3/2016. SKAL lähettää kyselyn kolme kertaa vuodessa 

jäsenyrityksilleen, joiden perusteella kuljetusbarometri kootaan. Kuljetusbarometrillä 

selvitetään jäsenyritysten ajatuksia kuljetusmarkkinoiden nykytilasta, menneistä 

lähikuukausista sekä tiedustellaan tulevaisuuden näkymiä. 

SKAL julkaisee kuljetusbarometristä ainoastaan version, jossa kuljetusyrityksiltä kysytyt 

tiedot näkyvät yleisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa kuljetusbarometrin tuloksia on avattu 

yksityiskohtaisempaan tietoon kuljetuslajeittain, jolloin päästään käsiksi eri kuljetuslajien 

sähköisten toimintatapojen käyttöasteisiin. Tuloksista selviää muun muassa 

kuljetusyrityksen sähköisten toimintatapojen, kuten sähköisen kuljetustilauksen, 

lähetystietojen välittämisen suoraan autoon sekä sähköisen rahtikirjan käyttöasteet 

kuljetuslajeittain, joita aiemmin ei ole julkaistu.  
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Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtosta haastateltiin 

kysymyksillä, joilla selvitettiin sähköisten toimintatapojen ja sähköisen rahtikirjan tarvetta 

ja hyötyjä suomalaisella kuljetusalalla. Esitetyt kysymykset olivat: 

1. Mitkä ovat sähköisten toimintatapojen ja sähköisen rahtikirjan liiketoiminnalliset 

hyödyt SKAL:n näkökulmasta? 

2. Mitkä ovat sähköisten toimintatapojen ja sähköisen rahtikirjan hyödyt harmaan 

talouden torjunnassa SKAL:n näkökulmasta? 

3. Mikä on kabotaasikuljetusten nykytila Suomessa? 

4. Onko e-CMR-lisäpöytäkirjan ratifioinnilla merkitystä sähköisen rahtikirjan 

käytölle tai käyttöönotolle? 

 

Rahtikirjojen käytön sekä sähköisten toimintatapojen selvittämiseen tarkoitettu kysely 

lähetettiin sähköisesti Webropol-kyselyohjelmalla yhdeksän tieliikenteen kuljetuslajien 

valituille asiantuntijoille. Kuljetuslajiensa puolesta vastanneet olivat elintarvikekuljetusten 

Seppo Tolonen, jakelukuljetusten Juha Vannesluoma, maa-aineskuljetusten Eero Hakala, 

säiliö- ja ADR -kuljetusten Ville Komonen, tukki- ja kuitupuukuljetusten Kari Palojärvi, 

ulkomaanliikenteen Jussi Okkolin, vaihtolava- ja vaihtokorikuljetusten Janne Häppölä sekä 

ympäristökuljetusten Pekka Loukola. Kappaletavarakuljetusten puolesta vastasi 

Logistiikkayritysten Liiton Pekka Aaltonen. Kysymyksiä oli yhteensä seitsemän, joista 

kaksi ensimmäistä oli monivalintakysymyksiä ja loput viisi olivat avoimia kysymyksiä. 

Kyselyssä kysyttiin seuraavat kysymykset: 

1. Suoritealanne/kuljetuslajinne? 

2. Käytetäänkö suoritealallanne standardimuotoista SFS 5865 rahtikirjaa? 

3. Uskotko suoritealanne yritysten hyötyvän sähköisen rahtikirjan käyttämisestä? Jos 

kyllä, niin miten? 

4. Entä digitaalisesta toimitusketjusta? Jos kyllä, niin miten? 

5. Mitä haasteita ja esteitä näet sähköisen rahtikirjan käyttöönotolle suoritealanne 

yrityksissä? 

6. Millaisena näet tulevaisuuden digitaalisen muutoksen suoritealanne osalta? 

7. Entä mitä haasteita ja esteitä näet muiden digitaalisten palveluiden käyttöönotolle 

suoritealanne yrityksissä? 

 

Sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteiden ja esteiden selvittämiseksi 

haastateltiin Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n Heikki Laaksamoa ja Jari 
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Saloa. Lisäksi haastateltiin Tietorahti Oy:n Janne Lausvaaraa ja hänelle esitettiin samat 

kysymykset. Haastatteluissa esitetyillä kysymyksillä haluttiin vielä tarkentaa logistiikan 

sähköisten toimintatapojen käyttöönottoon liittyvien haasteiden ja esteiden ymmärrystä 

sekä löytää mahdollisia ratkaisuja niiden voittamiseksi. 

1. Mitkä ovat merkittävimmät haasteet ja esteet sähköisten toimintatapojen 

käyttöönotolle pk-kuljetusyrityksissä?  

2. Miten sähköisen rahtikirjan muodon standardisointi on Suomessa saanut alkunsa? 

 

Laskutuksen työvaiheiden selvittämiseksi ja niiden keston arvioimiseksi tehtiin kolme 

haastattelua kolmeen erilaiseen yritykseen. Esimerkeiksi etsittiin pieni, keskisuuri sekä 

suuri kuljetustoimintaa harjoittava yritys, joissa suoritettiin käsin tehtäviä laskutuksia. 

Ensimmäiseksi haastateltiin DHL Expressin laskutusosaston esimiehiä Anne Pirttistä ja 

Satu Jyrköstä. Seuraavaksi samoilla kysymyksillä haastateltiin Espoon KTK Oy:n 

laskutuksesta vastaavia henkilöitä Mona Vaaksjokea ja Heli Vuoliota. Kolmanneksi 

haastateltiin liikenteenharjoittaja Teppo Mikkolaa, joka hoitaa kuljetusyrityksensä 

laskutuksen. Jokaisen haastattelun yhteydessä tehtiin myös joitakin esimerkkimittauksia 

kellottamalla työvaiheiden kestot arvioinnin tueksi. 

1. Mitä työvaiheita manuaalisessa laskutuksessa on? 

2. Kuinka kauan työvaiheet arviolta kestävät? 

 

7.5  Tutkimusaineiston luotettavuus 

Tutkimus suoritettiin tutkimusaihetta tukevan teoriaosuuden, kustannuslaskentaosuuden, 

useiden asiantuntijahaastatteluiden sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n 

kuljetusbarometrin 3/2016 tarkemman avaamisen pohjalta. Teoriaosuudessa hyödynnettiin 

pääosin digitalisaatiota, kuljetusta ja logistiikkaa, johtamista sekä kustannustehokkuutta 

koskevia tieteellisiä julkaisuja, ulkomaisia ja kotimaisia tutkimuksia, oppikirjoja sekä 

joitakin asiantuntijoiden blogikirjoituksia. 

Kustannuslaskennan pohjana käytettiin hollantilaista tutkimusta, jossa rahtikirjan 

hallinnolliset työvaiheet oli selvitetty 2004. Vaikka tutkimus on jo kolmetoista vuotta 

vanha, niin manuaalisen rahtikirjan hallinnointiin käytettävä aika ei ole muuttunut siinä 

ajassa. Kyseisen tutkimuksen metodologiana käytettiin SCM-menetelmän mukaista 

standardikustannusmallia, jota laajennettiin ottamaan huomioon myös sähköisten 

toimintatapojen tuomat järjestelmä-, ohjelmisto-, ja palvelukustannukset. Tässä työssä 
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sähköisen rahtikirjan tuomia ajallisia prosessihyötyjä ei mitattu erikseen, vaan ne 

todennettiin SCM-metodologian mukaisesti haastattelemalla alan ammattilaisia sekä 

hyödyntämällä tekijän omaa laajaa alan osaamis- ja kokemuspohjaa. 

Asiantuntijahaastatteluissa nousi esiin, että SIRA Consultingin (2004) määrittelemistä 

rahtikirjan hallinnollisista työvaiheista puuttui kokonaan rahtikirjojen arkistointivaihe. 

Kuljetusyrityksen rahtikirjojen arkistointi on kuitenkin jätetty kustannuslaskelmasta pois, 

koska arkistointivelvollisuus pohjautuu kirjanpitolakiin (1336/1997), jossa ei 

kuljetusyritystö varsinaisesti velvoiteta arkistoimaan rahtikirjoja, eikä näin ollen ole 

laskettavissa hallinnolliseksi taakaksi. SCM-mallin avulla tehdyt mittaukset ovat suuntaa-

antavia arvioita suuren kokonaisuuden hahmottamiseksi eikä niillä ole varsinaista 

tilastollista pätevyyttä.  

Kuljetuslajien sähköisten toimintatapojen ja rahtikirjojen käytön nykytilan selvittämiseen 

sekä tulevaisuuden peilaamiseen pyrittiin löytämään vastaajiksi Suomen parhaat 

asiantuntijat, joiden asiantuntemus riittää peilaamaan laajasti kuljetuslajinsa yrityksiä. 

Kysymykset valittiin niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin vastausten löytämistä 

tutkimuskysymyksiin. Webropol-kyselyyn valittiin seitsemän kysymystä, joista viisi oli 

avoimia. Näin vastauksista saatiin mahdollisimman laajat sekä monipuoliset. 

SKAL:n Kuljetusbarometriin 3/2016 vastasi yhteensä 585 kuljetusyritystä, mikä vastaa 

reilua 10 % SKAL:n jäsenyrityksistä. Kuljetusbarometrin tarkempi avaaminen mahdollisti 

sähköisten toimintatapojen käyttöasteiden selvittämisen kuljetuslajikohtaisesti. 

Tutkimustulosten analysoinnissa nousi esille erityisesti kuljetusbarometrin kysymys, jossa 

selvitettiin sähköisen kuljetustilauksen tekemistä. Tässä kysymyksessä pohditutti se, että 

ymmärsivätkö vastaajat varmasti mitä sähköisellä kuljetustilauksella tarkoitetaan. 

Kysymyksen voi nimittäin ymmärtää niin, että tilaus on tehty esimerkiksi sähköpostilla, 

vaikka sähköisellä kuljetustilauksella organisaatioiden välisellä tiedonsiirrolla tai 

kuljetusyrityksen verkkosivujen kautta tehtyä tilausta suoraan yrityksen tietokantaan. 

8    KUSTANNUSTEN LASKEMINEN 

8.1  Manuaalisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten laskeminen 

Manuaalisen rahtikirjan hallinnollisia kustannuksia laskettaessa tulee SIRA Consultingin 

(2004) kustannuslaskentamalliin lisätä kotimaiset toimihenkilöiden ja kuljettajien 

keskimääräiset kokonaistyövoimakustannusten tuntihinnat, jotka selvitettiin hyödyntämällä 
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Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n tilastoja toimihenkilöiden sekä kuljettajien 

keskimääräisistä kuukausiansioista 2015 (Vasarainen, sähköpostihaastattelu 3.2.2017). 

Keskimääräisten kuljetusalan kuukausiansioiden muuttamisessa työn tuntihinnaksi, 

sovellettiin alan työehtosopimuksia, jotka ovat kuljettajien osalta Kuorma-autoalan 

yleissitova työehtosopimus 2014-2017 sekä Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva 

työehtosopimus 2013-2016. Tutkimuksessa halutaan laskea todelliset 

työvoimakustannukset, joten mukaan tulee laskea myös työnantajan maksamat sivukulut, 

joiden laskemisessa on käytetty yleistä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n määrittämää 

keskimääräistä kerrointa 1,7 (Mankki 2016). Toimihenkilöiden tuntihinta T sivukuluineen 

on 30,05 euroa ja kuljettajien keskimääräinen tuntihinta T sivukuluineen on 28,20 euroa, 

mitkä ovat esitetty alla olevassa taulukossa 5.  

 

Taulukko 5.  Kuljettajien ja toimihenkilöiden tuntihinnat lisineen ja sivukuluineen 2015. 

(Vasarainen, sähköpostihaastattelu 3.2.2017; Kuorma-autoalan 

työehtosopimus 2014-2017; Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva 

työehtosopimus 2013-2016; Mankki 2016) 

Kun taulukon 5 tiedot lisätään alla olevaan taulukkoon 6, saadaan laskettua työvaiheittain 

yhden manuaalisen rahtikirjan hallinnollinen kustannus P1, joka on 7,24 euroa. 

 

Taulukko 6.  Manuaalisen rahtikirjan hallinnollinen kustannus P1 kuljetusyritykselle. 

Jotta manuaalisen rahtikirjan aiheuttamia hallinnollisia kustannuksia pystytään 

myöhemmin vertailemaan sähköisen rahtikirjan kustannuksiin, niin yllä olevan taulukon 6 

laskelmaan tulee lisätä vuosittaiset lähetysmäärät. Tässä kustannusvertailussa 

kuljetusyrityksen vuosittaisiksi lähetysmääriksi valittiin 1 000, 3 500, 5 000, 10 000 sekä 



74 

 

100 000 lähetystä, joiden pohjalta on laskettu alla olevan taulukon 7 mukaiset manuaalisen 

rahtikirjan käytön hallinnolliset kustannukset. Juuri nämä lähetysmäärät kertovat parhaiten 

rahtikirjatyypin hallinnollisten kustannusten erojen syntymisen. Kun lähetysmäärät lisättiin 

kustannuslaskentamalliin, niin saadaan laskettua manuaalisen rahtikirjan lähetysmääriin 

sidotut hallinnolliset kustannukset R1. 

 

Taulukko 7.  Manuaalisen rahtikirjan vuosittaisten hallinnollisten kustannusten R1 

vertailua. 

Mikäli tahdotaan arvioida manuaalisten rahtikirjojen aiheuttamia vuosittaisia hallinnollisia 

kustannuksia, niin tilastoja lähetysmääristä ei ole, koska niitä ei Suomessa tilastoida. Tästä 

johtuen rahtikirjojen määrää täytyy selvittää kuljetusalan asiantuntijoiden sekä työryhmien 

hahmottelemien valistuneiden arvioiden avulla. Suomen tieliikenteen tavarankuljetuksissa 

täytettävien rahtikirjojen lukumäärästä löytyy kaksi asiantuntija-arviota vuosilta 2011 sekä 

2012. Aiempi arvio löytyy Salon (2011, 25) älyliikenneselvityksessä, jossa täytettävien 

rahtikirjojen määräksi arvioitiin noin kymmenen miljoonaa kappaletta. Vuotta myöhemmin 

Forsblom  (2012, 27) ja SÄTKY-työryhmä arvioivat Suomessa täytettävän noin 

kaksikymmentä miljoonaa rahtikirjaa vuodessa. Kahden eri valistuneen arvion ollessa 

kymmenen sekä kaksikymmentä miljoonaa täytettävää rahtikirjaa vuosittain, päädyttiin 

kustannuslaskelmassa käyttämään arvioiden keskiarvoa Q, joka on 15 000 000 rahtikirjaa. 

Kun edellä mainitut työvaiheet, tuntihinnat sekä lähetysmäärät lisätään alla esitettyyn 

taulukkoon 8, niin vuosittaiset manuaalisen rahtikirjan aiheuttamat hallinnolliset 

kustannukset R koko Suomessa ovat yhteensä 108 600 000 euroa.  
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Taulukko 8. Manuaalisen rahtikirjan vuosittaiset hallinnolliset kustannukset 

suomalaisille kuljetusyrityksille. 

8.2  Manuaalisesti täytetyn kuljetuslaskun lisääminen rahtikirjan hallinnollisiin 

työvaiheisiin 

Tässä tutkimuksessa lisätään SIRA Consultingin (2004) listaamiin rahtikirjan 

hallinnollisiin työvaiheisiin myös manuaalisesti tehtävän kuljetuslaskun työvaiheet. 

Laskutuksen työvaiheet eivät varsinaisesti kuulu hallinnollisen taakan piiriin, mutta 

Tutkimuksessa tehtyjen asiantuntijahaastatteluiden pohjalta ne ovat alla olevassa kuviossa 

23 esitetyt laskun täyttäminen ja muotoilu sekä laskun tarkastus, tulostus ja postitus.  

 

Kuvio 23.  Manuaalisen laskutuksen lisääminen manuaalisen rahtikirjan hallinnollisiin 

työvaiheisiin. 

Kun manuaalisen laskutuksen työvaiheet lisätään manuaalisesti täytetyn rahtikirjan 

aiheuttamien hallinnollisten kustannusten laskentamalliin, niin saadaan alla esitetyn 

taulukon 9 mukainen laajennettu kustannuslaskentamalli, joka kertoo samalla myös 

automatisoidun laskutuksen tuomat kustannushyödyt olettaen ettei sähköisestä 

laskutuksesta koidu manuaalista työtä.  
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Taulukko 9.  Manuaalisen rahtikirjan laajennettu kustannuslaskentamalli. 

Laskutuksen asiantuntijahaastatteluiden perusteella mitatut työvaiheet ovat listattuna alla 

olevassa taulukossa 10, minkä jälkeen ne on avattu vaihe vaiheelta. Työvaiheet perustuvat 

kaikkiin niihin haastattelujen pohjalta määriteltyihin vaiheisiin, joita kuljetusyrityksen 

laskuttajan tulee tehdä manuaalisen laskun valmistelemiseksi, hallinnoimiseksi sekä 

viimeistelemiseksi. Tässä työssä käytetään työvaiheiden normaaliajan määrittämiseen 

SIRA Consultingin käyttämää puolen minuutin tarkkuutta, joten kolmen eri tuloksen 

muodostama keskiarvo pyöristetään lähimpään puoleen minuuttiin, jolloin saadaan selville 

niin sanottu standardiaika. Kolmen eri tuloksen standardi on ensimmäiselle manuaalisen 

laskutuksen työvaiheelle kaksi minuuttia ja toiselle vaiheelle yksi minuutti eli yhteensä 

kolme minuuttia. 

 

Taulukko 10. Manuaalisen kuljetuslaskun valmistelemisen, hallinnoimisen ja 

viimeistelemisen työvaiheet sekä ajalliset kestot. 

7.  Laskun täyttäminen ja muotoilu (H7 = 2 minuuttia) 

Kuljetusyrityksen laskuttaja täyttää kuljetuslaskun, jonka jälkeen hän muotoilee laskun 

tulostamista varten. 

8.  Laskun tarkastus, tulostus ja postitus (H8 = 1 minuutti) 

Kuljetusyrityksen laskuttaja tarkastaa kuljetuslaskun oikeellisuuden, jonka jälkeen hän 

tulostaa sen, taittaa laskun kirjekuoreen sekä lopuksi hoitaa kuoren lähtevään postiin. 
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Taulukko 11.  Manuaalisen laajennetun rahtikirjan vuosittaisten hallinnollisten 

kustannusten R2 vertailua. 

Kun edellä mainitut mainitut laskutuksen manuaaliset työvaiheet kestoineen, tuntihinnat 

sekä vertailtavat lähetysmäärät 1 000, 3 500, 5 000, 10 000 ja 100 000 lisätään yllä olevaan 

taulukkoon 11, niin nähdään yhden laskutuksella laajennetun manuaalisen rahtikirjan 

hallinnollisen kustannuksen P2 olevan 8,74 euroa. Lisäksi taulukon mallin avulla voidaan 

laskea vuosittaiset hallinnolliset kustannukset R viidellä toteumalla. Kun alla olevaan 

taulukkoon 12 lisätään vuosittaisten rahtikirjallisten lähetysmäärien arvio 15 miljoonaa, 

niin saadaan laskettua vuosittaiset manuaalisen laajennetun rahtikirjan hallinnolliset 

kustannukset R koko Suomessa, jotka ovat yhteensä 131 100 000 euroa.  

 

Taulukko 12. Manuaalisen laajennetun rahtikirjan vuosittaiset hallinnolliset 

kustannukset suomalaisille kuljetusyrityksille. 
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8.3  Sähköisen rahtikirjan kustannusten laskeminen 

Sähköisen rahtikirjan kustannukset jaetaan seuraavassa kustannuslaskentamallissa kahteen 

eri vaihtoehtoon, jotka ovat aiemmin esitetyt  kuljetusyrityksen oma ohjelmisto tai 

järjestelmä sekä palveluntarjoajien SaaS-palvelukeskusratkaisu. Molemmissa 

vaihtoehdoissa lasketaan sähköisen rahtikirjan kustannukset esimerkkien avulla. Näiden 

kahden eri vaihtoehdon tuomien järjestelmän tai palvelun käyttöönotto- ja 

käyttökustannusten lisäksi lasketaan mukaan myös sähköisten toimintatapojen aiheuttamat 

työvoimakustannukset. Lopuksi vaihtoehtojen toimintoja sekä käyttöönoton ja käytön 

aiheuttamia kustannuksia verrataan keskenään sekä lopuksi vertailu suoritetaan 

manuaalisiin toimintatapoihin. Sternbergin ym. (2014, 3-6) artikkelin tulosten perusteella 

voidaan todeta, että ICT:n hyödyntäminen tuo 5,4 %:n ajalliset säästöt kuljettajan 

hallinnollisissa työvaiheissa, joten kaikkiin kuljettajan tekemiin hallinnollisiin 

työvaiheisiin voidaan laskea kyseinen säästö. 

Kyseisessä tutkimuksessa ei ollut mitattu tämän tutkimuksen rahtikirjan hallinnollisten 

kustannusten laskentamallin mukaisia ensimmäistä ja toista työvaihetta eli rahtikirjan 

tekemistä. Jäljelle jääviin kuljettajan suorittamiin työvaiheisiin 3-6 voidaan laskea 5,4 %:n 

ajalliset säästöt mikäli sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään. Alla olevassa taulukossa 13 on 

laskettu sähköisen rahtikirjan aiheuttamat hallinnolliset työvoimakustannukset samaa 

kaavaa käyttäen kuin manuaalisesti täytetyn paperisen rahtikirjan aiheuttamia hallinnollisia 

kustannuksia laskettaessa. Kun sähköisiä toimintatapoja hyödyntäen kuljetusyrityksen 

toimihenkilön hallinnolliset työvaiheet 1 ja 2 jäävät kokonaan pois, niin jäljelle jäävät 

vaiheet 3-6 eli kuljettajan käyttämä työaika rahdin tarkastamiseen ja kuittaamiseen sekä 

rahtikirjaan tehtävät merkinnät. Näihin työvaiheisiin käytettävä aika on yhteensä 9 

minuuttia. Kun kuljettajan paperiseen rahtikirjaan tekemien merkintöjen työvaihe 4 jää 

paperisen rahtikirjan puuttumisen takia pois, niin se vastaa hyvin lähelle tutkijoiden 

aiemmin havaitsemaa 5,4 %:n säästöä hallinnollisissa työvaiheissa. Tässä työssä lain 

säätämät työvaiheet 3, 5, ja 6 jätetään laskelmaan, joten yhden sähköisen rahtikirjan 

hallinnolliseksi työvoimakustannukseksi P jää tasan 4 euroa.  
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Taulukko 13.  Sähköisen rahtikirjan työvoimakustannukset suomalaisissa 

kuljetusyrityksessä. 

Sähköisen rahtikirjan hallinnoimisen aiheuttamat työvoimakustannukset P tulee 

kustannustekijäksi mukaan molempiin vaihtoehtoihin, joihin mukaan on laskettu lisäksi 

myös sähköisten toimintatapojen tuomat ERP- ja SaaS-kustannukset E. Seuraavaksi 

esitellään sähköisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten laskelmia kahdella eri 

vaihtoehdolla. Vaihtoehto 1 on kuljetusyrityksen oma ohjelmisto tai järjestelmä ja 

Vaihtoehto 2 on palveluntarjoajien palvelukeskusratkaisu. 

Vaihtoehto 1 (kuljetusyrityksen oma ohjelmisto tai järjestelmä) 

Tässä vaihtoehdossa kuljetusyritys päättää panostaa omaan logistiikan ERP-järjestelmään, 

joka mahdollistaa kuljetuksen tilaajalle sähköisen tilauksen EDI-tiedonsiirrolla sekä 

standardirahtikirjan muodostumisen automaattisesti kuljetusyrityksen tietokantaan. Alla 

olevassa taulukossa 14 on esitelty sähköisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten 

laskentamalli omalla ERP-järjestelmällä. Laskentamalli pohjautuu SIRA Consultingin 

(2004) SCM-menetelmällä laskettuun malliin sillä erotuksella, että mallia on laajennettu 

lisäämällä siihen ERP:n tuottamat keskimääräiset vuosikustannukset E sekä 

työvoimakustannukset L, jotka laskemalla yhteen saadaan hallinnolliset vuosikustannukset 

R. Lisäksi yhden lähetyksen yksikkökustannuksen P laskemiseksi, on se eroteltu 

työvoimakustannuksista koostuvaksi Pa:ksi sekä lopullisiksi hallinnollisiksi kustannuksiksi 

P, joka sisältää myös ERP-kustannukset per rahtikirja.  
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Taulukko 14.  Sähköisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten laskentamalli omalla 

ERP-järjestelmällä tai SaaS-palvelukeskusratkaisulla. 

ERP-järjestelmän hankinnan, käyttöönoton ja käytön kustannusten määrittely 

yleispätevällä tavalla on erittäin hankalaa. ERP hankitaan yritykseen lähes aina 

tarjouskilpailun perusteella eivätkä järjestelmätoimittajat pidä hinnastojaan julkisina. 

Tyypillisessä pk-yrityksen skenaariossa ERP:n käyttöönottokustannukset ovat noin 9 000 - 

30 000 euroa. Ensimmäisen vuoden käyttökustannukset olisivat kumulatiivisesti noin 25 

000 - 60 000 euroa, viiden vuoden 60 000 - 80 000 euroa ja kahdeksan vuoden noin 100 

000 euroa. Keskimäärin ERP-järjestelmän käytön vuosikustannus olisi siten kahdeksan 

vuoden jänteellä noin 12 500 euroa. (Profiz 2013, 10) 

Kun luvut lisätään alla olevan taulukon 11 laskentamalliin saadaan laskettua sähköisen 

rahtikirjan vuosittaiset kustannukset käytettäessä omaa ERP-järjestelmää. Laskentamalliin 

täytyy lisätä vielä vuosittainen lähetysten lukumäärä Q, jotta pystytään laskemaan 

sähköisen rahtikirjan hallinnolliset kustannukset omalla ERP-järjestelmällä. Tässä 

esimerkissä on käytetty vuosittaisten lähetysten lukumääränä viittä vaihtoehtoa 1 000, 3 

500, 5 000, 10 000 ja 100 000, jolloin saadaan myös viisi eri lähetyksen hallinnollista 

yksikkökustannusta P3:tä riippuen yrityksen lähetysmääristä. 
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Taulukko 15.  Sähköisen rahtikirjan vuosittaisten hallinnollisten kustannusten R3 

vertailua omalla ERP-järjestelmällä. 

Mikäli kaikki kotimaiset kuljetusyritykset käyttäisivät sähköisen rahtikirjan täyttämiseen 

ERP-järjestelmää, niin edellä tehdyllä laskentamallilla on mahdollista tehdä suuntaa antava 

arvio myös vuosittaisista hallinnollisista kustannuksista koko Suomen tasolla. 

Tilastokeskuksen (2016) toimipaikkalaskurin mukaan tieliikenteen tavarankuljetusta ja 

muuttopalveluita suorittavia yrityksiä oli vuonna 2016 noin 9 900, joten ERP:n 

käyttökustannukset E (= 12 500 euroa) kerrotaan tällä lukumäärällä. Alla olevassa 

taulukossa 16 nähdään, että jos kaikki kotimaiset kuljetusyritykset käyttäisivät sähköisen 

rahtikirjan muodostamiseen ERP-järjestelmää, niin vuosittaiset sähköisen rahtikirjan 

hallinnolliset kustannukset koko Suomessa olisivat tällä laskutavalla 183 750 000 euroa. 

 

Taulukko 16.  Sähköisen ERP-rahtikirjan vuosittaiset hallinnolliset kustannukset 

suomalaisille kuljetusyrityksille. 

Vaihtoehto 2 (palveluntarjoajien palvelukeskusratkaisu) 

Toisessa vaihtoehdossa kuljetusyritys päättää hankkia SaaS-palveluna toimivan 

palvelukeskusratkaisun ulkoiselta palveluntarjoajalta, mikä mahdollistaa ensimmäisen 
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vaihtoehdon tavoin kuljetustenhallintajärjestelmän, jonka kautta kuljetusasiakas tekee 

kuljetustilauksen sähköisesti sekä kuljetusyritys saa automaattisesti käyttöönsä myös 

sähköisen rahtikirjan. Palvelukeskusratkaisua tarjoavana esimerkkinä on käytetty 

LogiAppsin (2017a) pilvipalveluna toimivaa toiminnanohjaukseen ja kuljetustenhallintaan 

sopivaa ohjelmistoa.  

Logiappsin järjestelmä mahdollistaa kuljetusyrityksen ja asiakkaan järjestelmän välisen 

sähköisen tiedonsiirron, jolloin sähköisen kuljetustilauksen tekeminen ja vastaanottaminen 

ovat mahdollisia, minkä lisäksi järjestelmä tuottaa myös sähköisen rahtikirjan (Silvasti, 

sähköpostihaastattelu 3.2.2017). Jotta kustannuslaskelmasta saadaan vertailupohjaa 

suhteessa manuaalisen rahtikirjan hallinnollisiin kustannuksiin, oman ERP-järjestelmän 

tuottaman sähköisen rahtikirjan kustannuksiin sekä palveluntarjoajien 

palvelukeskusratkaisun tuottaman sähköisen rahtikirjan kustannuksiin, niin samat 

tuntihinnat sekä lähetysmäärät 1 000, 3 500, 5 000, 10 000 ja 100 000 tulee sijoittaa myös 

yllä olevan taulukon 16 laskentamalliin.  

LogiAppsin (2017b) ohjelmiston hankinta- ja käyttökustannukset perustuvat autojen 

lukumäärään, joten kustannusvertailun tekemiseksi tulee käyttää aiemmin esiteltyä 

kuljetusyritysten kokoluokittelua. Tässä vaihtoehdossa yhden auton vuosikustannus on 240 

euroa. Aiemmin esitellyn kuljetusyrityksen yleisen kokoluokituksen mukaisesti pienellä 

kuljetusyrityksellä on käytössään keskimäärin 1 - 2 autoa, keskisuurella kuljetusyrityksellä 

on käytössään 3 - 10 autoa ja suureksi kuljetusyritykseksi katsotaan yli 10 auton yritykset. 

Tämän työn kustannusvertailussa käytetään oletusarvona, että pienellä kuljetusyrityksellä 

on käytössään 2 autoa, keskisuurella 6 autoa ja suurella 12. Näiden kolmen kokoluokan 

vuosittaiset SaaS-kustannukset E olisivat pienessä kuljetusyrityksessä 480 euroa, 

keskisuuressa 1 440 euroa ja suuressa 2 880 euroa riippumatta lähetysmääristä. Alla 

olevassa taulukossa 17 on esitetty kustannusvertailua, jossa on käytetty oletusarvoina, että 

pieni kuljetusyritys kuljettaa 1 000 ja 3 500 lähetystä vuodessa, keskisuuri 5 000 ja 10 000 

lähetystä vuodessa ja suuri 100 000 lähetystä vuodessa. 
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Taulukko 17. Sähköisen rahtikirjan vuosittaisten hallinnollisten kustannusten R4 

vertailua Logiapps-palvelukeskusratkaisulla. 

Sähköisen rahtikirjan tuottamia kustannuksia on mahdotonta mitata tai arvioida 

luotettavasti koko Suomen tasolla, joten se jätettiin pois tästä tutkimuksesta. Sähköisen 

rahtikirjan aiheuttamat työvoimakustannukset Pa ovat joka tapauksessa aiemmin esitetty 4 

euroa per lähetys. Kuten yllä olevista laskelmista nähdään niin, rahtikirjan tuottamiin 

hallinnollisiin kustannuksiin tulee lisätä sähköisten toimintatapojen eli ohjelmistojen sekä 

palveluiden tuottamat kustannukset E, jolloin on mahdollista laskea sähköisen SaaS-

rahtikirjan hallinnollinen yksikkökustannus. 

8.4  Kuljettajaa avustavien teknologioiden tuomien kustannushyötyjen laskeminen 

Sternbergin ym. (2014) tutkimuksesta selviävien kuljettajan ICT:n tuomien ajallisten 

säästöjen perusteella lasketaan kustannussäästöt kuljettajan työpäivään. Tutkimuksessa 

määriteltiin logistiikan ICT:n tuoneen 5,4 %:n ajallisen säästön kuljettajan hallinnollisissa 

töissä sekä 8,3 %:n kokonaissäästön kuljettajan työpäivään. Kun käytetään kuljettajan työn 

hintana 28,20 euron tuntihintaa sivukuluineen, niin yhden tunnin kustannussäästöksi 

kuljetusyritykselle saadaan 2,34 euroa. Myös tämän kokeellisen mittaustutkimuksen 

menetelmänä mahdollisimman luotettavien vertailutulosten saamiseksi on käytetty 

yksisuuntaista varianssianalyysiä. 
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T = 28,20 €  (kuljettajan tuntihinta) 

X1 = 5,4 %  (prosentuaalinen hallinnollisen työn ajallinen säästö 

kuljettajatyöpäivässä) 

X2 = 8,3 %  (prosentuaalinen ajan kokonaissäästö kuljettajatyöpäivässä) 

Z1 = 1,52 € (ICT:n tuomat hallinnollisen työn kustannussäästöt kuljetusyritykselle 

per kuljettajan työtunti) 

Z2 = 2,34 €  (ICT:n tuomat kustannussäästöt kuljetusyritykselle per kuljettajan 

työtunti) 

Mikäli kuljettaja tekee Suomessa käytettävän yleissitovan Kuorma-autoalan 

työehtosopimuksen (2014-2017, 11) mukaisesti töitä 80 tuntia 2-viikkojaksossa, niin ICT:n 

tuomat  hallinnollisten töiden säästöt yhden kuljettajan osalta ovat 121,60 euroa ja 

kokonaiskustannussäästöksi 187,20 euroa. Olettaen, että vuodessa on 52 viikkoa, joista 

kuljettaja on vapaalla työstään vuosilomalain (162/2005, 2 luku, 5§) määrittelemän täyden 

kalenterikuukauden eli 4 viikkoa, niin ICT:n käytön tuomat vuosittaiset hallinnollisten 

kustannusten säästöt ovat 2 918,40 euroa ja kokonaiskustannussäästöt 4 492,80 euroa 

yhden kuljettajan osalta. 

Z3 = 2 918,40 euroa (ICT:n tuomat hallinnollisen työn vuosittaiset kustannussäästöt 

kuljetusyritykselle per kuljettaja) 

Z4 = 4 492,80 euroa  (ICT:n tuomat vuosittaiset kustannussäästöt kuljetusyritykselle 

per kuljettaja) 

9    HAASTATTELUAINEISTOT 

9.1  Sähköiset toimintatavat ja sähköinen rahtikirja Suomen Kuljetus ja Logistiikka 

SKAL:n näkökulmasta 

SKAL näkee sähköisten toimintatapojen ja sähköisen rahtikirjan käytön helpottavan ja 

tehostavan päivittäistä työtä, kun tiedot dokumentoituvat automaattisesti sekä ovat 

kuljetusyrityksen käytettävissä saman tien kun kuljetustilaus on tehty. Myös lähetysten 

reaaliaikaiset seurantamahdollisuudet paranevat, virheet vähenevät ja laatu paranee. 
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Kuljetusyrityksen toiminnan sähköistyminen on kaiken kaikkiaan kuljetusyritysten etu 

lähes kaikilla osa-alueilla. (Lehtonen, haastattelu 24.1.2017) 

SKAL näkee liiketoiminnan hyötyjen lisäksi sähköisen rahtikirjan olevan oiva työkalu 

harmaan talouden torjuntaan. Sähköisen rahtikirjan käytön avulla pystytään vähentämään 

kuljetusrikollisuutta sekä ehkäisemään kuljetusalan harmaan talouden yleisimpiä 

ilmentymiä eli laitonta kabotaasia ja ylikuormilla ajoa. Sähköinen rahtikirja mahdollistaa 

kokonaisuudessaan tehokkaamman viranomaisvalvonnan, sillä sähköiset lähetystiedot ovat 

viranomaisen tarkastettavissa myös jälkikäteen. Laittoman kabotaasin valvonnan kohdalla 

SKAL näkee viranomaisvalvonnan nykyisen tason erittäin huonona. Liikkuvan poliisin 

lakkauttamisen jälkeen käytännössä ainoa ulkomaista kabotaasiliikennettä valvova 

viranomainen on Suomen Tulli, joka suorittaa kabotaasiliikenteen valvontaa lähinnä 

satunnaisilla pistotarkastuksilla. Suomessa ei tilastoida kabotaasiliikennettä ja 

viranomaisten tekemä arvio ulkomaisen kabotaasin osuudesta kotimaisen tieliikenteen 

tavarankuljetuksissa poikkeaa reilusti SKAL:n tekemästä arviosta. Viranomaisten mukaan 

kabotaasin osuus suomalaisessa tieliikenteen tavarankuljetuksissa on noin promillen 

luokkaa, kun taas SKAL:n tekemien tieliikennelaskentojen perusteella ulkomaisen raskaan 

liikenteen kuljetuskaluston osuus kotimaisessa tieliikenteessä on jopa 10 %. Tämä ei 

tietenkään vielä kerro, että onko kyse kabotaasikuljetuksista, mutta osuus on joka 

tapauksessa todella kaukana viranomaisten tekemästä arviosta. (Lehtonen, haastattelu 

24.1.2017) 

9.2  Sähköisten toimintatapojen käyttöönoton keskeiset haasteet pk-

kuljetusyrityksissä sekä tulokset kuljetuslajeittain 

Logistiikan sähköisten toimintatapojen ja sähköisen rahtikirjan käyttöönoton keskeisimpinä 

haasteina ja esteinä nähtiin koostettuna, että Suomessa on paljon pieniä kuljetusyrityksiä, 

joiden resurssit ja osaaminen muun kuin ydinliiketoiminnan kehittämiseen ovat rajallisia. 

Kuljetustoiminta on tyypillisesti kiireistä aikataulujen ollessa tiukkoja, joten tiedon 

tarvittavan hakeminen ja löytäminen sekä sopivien järjestelmävaihtoehtojen löytäminen 

tuottavat myös vaikeuksia kuljetusyrityksille. Suomessa luotetaan edelleen kahdenväliseen 

suljettuun EDI-tiedonsiirtoon eikä  markkinat tarjoa riittävällä tasolla yksinkertaisia tapoja 

kuljetustenhallintaan esimerkiksi pilvipalveluna. Lisäksi Suomessa ei ole sähköisten 

toimintatapojen laajempaan käyttöönottamiseen riittävää kuljetusasiakkailta tulevaa 

painetta. (Laaksamo & Salo, haastattelu 7.2.2017) 
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Yhtenä suurimpana haasteena sähköisten toimintatapojen ja varsinkin sähköisen 

kuljetustilauksen käytön yleistymiselle ovat monet erilaiset tietojärjestelmät, joita 

kuljetusyritysten asiakkailla on eikä rajapintojen rakentaminen jokaisesta asiakassuhteesta 

ole kannattavaa. Sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa yleistymistä jarruttaa myös se, 

etteivät kuljetustilauksia tekevät asiakkaat näe sähköisen toimintapojen tuomia hyötyjä, 

vaan usein ne koetaan ainoastaan lisätyötä aiheuttaviksi tekijöiksi. (Lausvaara, haastattelu 

31.1.2017) 

Haasteita on myös toiminnan sähköistämisen ymmärtämisessä ja sen hahmottamisessa 

suhteessa omaan liiketoimintaan. Kun vuosikymmeniä takaperin digitalisointi ja 

sähköistäminen tarkoittivat paperisten dokumenttien muuttamista sähköiseen muotoon, 

niin ajan kuluessa ollaan alettu siirtää prosesseja sähköiseen muotoon. Laaksamo ja Salo 

tarkentavat vielä, että kaikkein merkittävimpänä esteinä sähköisten toimintatapojen 

käyttöönotossa toimivat tarvittavien työkalujen sekä ohjeistuksen saaminen perille 

kuljetusyrityksiin, avainhenkilöiden jatkuva kiire sekä motivaation ja tietämyksen puute.  

(Laaksamo & Salo, haastattelu 7.2.2017) 

9.2.1   Elintarvikekuljetukset  

Elintarvikekuljetuksissa yli 70 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja kuljetustilaukset 

välittyvät autoon noin 64 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä yli 40 %:lla kuljetuslajin 

yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Elintarvikekuljetuksissa ei pääsääntöisesti käytetä rahtikirjoja, vaan ajomääräykset tulevat 

yleisesti sähköisesti ajoneuvopäätteen kautta. Sähköisen rahtikirjan uskotaan tuovan 

elintarvikekuljetuksiin hyötyjä joissakin tilanteissa. Digitaalisuuden uskotaan tulevan koko 

ajan enemmän mukaan kuljetuksiin ja tiedon välittämisen tuomat hyödyt korostuvat. 

Elintarvikekuljetuksissa lähetystiedot kulkevat lähinnä ajoneuvopäätteiden kautta eikä 

erillisiä sähköisiä rahtikirjoja ole käytössä. Haasteita sähköisten rahtikirjojen ja 

lähetystietojen käytössä kohdataan, jos asiakkaalle pitäisi löytyä paperinen tuloste liittyen 

tavaran toimitukseen. Elintarvikealan kuljetuslajien yrityksissä sähköisten toimintatapojen 

yleistymisen ja käyttöönoton haasteet liittyvät lähinnä asenteisiin sekä huonosti 

yhteentoimiviin laitteisiin ja ohjelmiin. (Tolonen, haastattelu 4.1.2017) 
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9.2.2  Jakelukuljetukset 

Jakelukuljetuksissa yli 67 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja kuljetustilaukset välittyvät 

autoon noin 54 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä yli 42 %:lla kuljetuslajin 

yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Jakelukuljetuksissa sähköisen rahtikirjan nähdään olevan kätevä apuväline päivittäisessä 

työssä. Sähköinen rahtikirja säästää monia työvaiheita, kunhan siinä oleviin tietoihin 

voidaan luottaa. Sähköisten toimintatapojen yleistymisen ja käyttöönoton haasteina 

nähdään se, ettei kaikilla asiakkailla ole käytössä sähköisiä järjestelmiä tai niitä ei haluta 

käyttää. Lisäksi mikäli ajetaan useamman kuljetusvälittäjän välittämiä ajoja, niin jokaiselle 

ohjelmalle on olemassa omat päätteensä, jolloin niitä pitäisi olla autossa mukana aina 

useampia. Digitaalisuuden nähdään yleistyvän tulevaisuudessa myös jakelukuljetuksissa 

korkeahkoista kustannuksista huolimatta. Jakelukuljetuksissa sähköistä rahtikirjaa 

merkittävämpiä kehityskohteita nähdään olevan esimerkiksi jakeluautojen lukitustekniikan 

parantaminen. (Vannesluoma, haastattelu 4.1.2017) 

9.2.3  Kappaletavarakuljetukset 

Kappaletavarakuljetuksissa lähes 75 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja 

kuljetustilaukset välittyvät autoon 62 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä yli 42 %:lla 

kuljetuslajin yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Kappaletavarakuljetuksissa käytetään SFS 5865 mukaista rahtikirjaa. Kyseinen 

rahtikirjastandardi on ollut koko ajan kappaletavarakuljetusten sähköisen 

tilausprosessikehitystyön pohjana. Tosin kotimaan tiekuljetuksissa rahtikirja-käsite saattaa 

tulevaisuudessa kadota, koska tärkeintä on siinä olevien tietojen välittäminen eikä 

rahtikirjalomakkeen muoto. Rahtikirjamuotoon asetettuja tietoja voidaan jatkossa tarvita 

vain ongelmatilanteissa, jolloin se on muodostettavissa ja tulostettavissa järjestelmistä 

yhdellä klikkauksella. (Aaltonen, haastattelu 9.4.2017) 

Digitaalinen toimitusketju poistaa virheitä, ja manuaalisia työvaiheita sekä parantaa 

ennakoitavuutta ja optimoinnin mahdollisuuksia, jotta yritys pystyy varaamaan oikean 

määrän kapasiteettia eri toimintoihin. Lisäksi digitaalinen toimitusketju mahdollistaa 

erilaiset lisäarvopalvelut kuten lähetyksen reaaliaikaisen seurannan. Haasteena sähköisen 

rahtikirjan osalta nähdään, ettei kuljetusyritysten asiakkailla ole käytössä yhdenmukaista 

standardia tai osalla ei ole standardia ollenkaan, ne käyttävät omia ratkaisujaan. Lisäksi 
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haasteena nähdään myös, että osa verkostossa toimivien yritysten 

toiminnanohjausjärjestelmistä on kankeita ja integrointityöhön vaaditaan erillinen hanke, 

joka vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Haasteena on se, että näitä asioita ei voida 

ratkaista Suomen sisällä, vaan tarvitaan globaalia yhteistyötä. Sähköisten toimintatapojen 

haasteet ja esteet ovat enempi henkisellä tasolla. Nykyinen teknologia mahdollistaa 

yksinkertaiset ja kohtuuhintaiset ratkaisut kaikille nopealla aikataululla. (Aaltonen, 

haastattelu 9.4.2017) 

Digitaalisuus on kappaletavarakuljetusten lisäksi edellytys koko logistiikka- ja 

kuljetusalalle, jotta yhä tehokkaampi ja parempi palvelu on mahdollista. Kymmenen 

vuoden sisällä lähes kaikki tiedot siirtyvät sähköisesti kuljetustilauksesta laskutukseen. 

Tieto kulkee sähköisesti myös läpi esimerkiksi moniportaisessa alihankintaketjussa. Yksi 

mielenkiintoinen asia on, että kuinka hyvin mahdollisesti logistiikkaankin tulevat “überit” 

muuttavat kuljetusyritysten ja logistiikkaoperaattoreiden roolia sekä perinteisiä 

toimintamalleja. Tulevaisuudessa osa kuljetusyrityksistä tippuu pois pelistä, osa vahvistuu 

ja samalla alalle tulee myös uusia yrityksiä.  (Aaltonen, haastattelu 9.4.2017) 

9.2.4  Maa-aineskuljetukset 

Maa-aineskuljetuksissa yli 62 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja kuljetustilaukset 

välittyvät autoon lähes 50 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä yli 33 %:lla kuljetuslajin 

yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Maa-aineskuljetuksissa käytetään osittain standardimuotoista rahtikirjaa, koska kaikki 

asiakkaat eivät käytä niitä. Sähköisestä rahtikirjasta nähdään olevan hyötyä maa-

aineskuljetuksissa, koska se nopeuttaa ja parantaa seurantaa, laskutusta ja arkistointia. 

Digitaalisen toimitusketjun nähdään nopeuttavan tiedon kulkua ja helpottavan 

yhteydenpitoa kuljetusyrityksen, kuljettajan ja kuljetusasiakkaan välillä. Lisäksi virheiden 

ja väärinkäsitysten korjaaminen on kätevämpää kuin manuaalisesti toimittaessa. Sähköisen 

rahtikirjan käyttöönoton haasteena nähdään se, että erilaisia järjestelmiä on paljon eikä 

niiden välillä ole minkäänlaista tiedonsiirron standardisointia. Kaikesta huolimatta maa-

aineskuljetustenkin uskotaan alkavan vähitellen digitalisoitua. Digitaalisten palveluiden 

käyttöönoton haasteet johtuvat pitkälti edellä mainituista asioista eli erilaisten palveluiden 

yhdistäminen koetaan hankalaksi, koska asiakkaiden ja kuljetusyritysten tietojärjestelmät 

eivät ole keskenään yhteensopivia ja toiset ohjelmistot ovat saatavissa vain tiettyihin 

käyttöjärjestelmiin. (Hakala, haastattelu 30.1.2017) 
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9.2.5  Säiliöauto- ja ADR -kuljetukset 

Säiliöauto- ja ADR -kuljetuksissa lähes 82 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja 

kuljetustilaukset välittyvät autoon yli 71 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä lähes 32 

%:lla kuljetuslajin yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Säiliöauto- ja ADR -kuljetuksissa tulee lain mukaan käyttää kuljetusasiakirjaa, mutta 

standardirahtikirjaa  käytetään vain osittain. Kuljetettavan tavaran erityispiirteisiin kuuluu, 

että rahtikirjalle tulee saada usein enemmän välttämätöntä tietoa kuin standardirahtikirjaan 

mahtuu. Sähköisen rahtikirjan käytön nähdään vähentävän kuljettajien käsin tekemää työtä 

ja näin tehostavan kuljetustoimintaa myös säiliöauto- ja ADR -kuljetuksissa. Sähköisen 

rahtikirjan käyttöönoton haasteena ja esteenä voidaan pitää viranomaisten 

hyväksymiskäytäntöjä sähköisten kuljetusasiakirjojen suhteen. Lisäksi sähköisten 

asiakirjojen tulostusmahdollisuuksien tulisi olla kunnossa, koska vaarallisten aineiden 

kuljetuksissa sähköiset asiakirjat pitää todennäköisesti saada ajoittain muutettua paperiseen 

muotoon. Sähköisten toimintatapojen nähdään tuovan paljon erilaisia liiketoiminnallisia 

hyötyjä myös säiliöauto- ja ADR -kuljetuksiin ja toimialan digitaalisten palveluiden 

tulevaisuus nähdään valoisana. (Komonen, haastattelu 20.2.2017.) 

9.2.6  Tukki- ja kuitupuukuljetukset 

Tukki- ja kuitupuukuljetuksissa yli 92 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja 

kuljetustilaukset välittyvät autoon lähes 84 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä lähes 53 

%:lla kuljetuslajin yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Tukki- ja kuitupuukuljetuksissa ei käytetä standardirahtikirjaa, vaan käytössä on 

metsäteollisuuden tarpeisiin kehitettyjä omia tiedonsiirron standardeja. Paperisia 

rahtikirjoja ei olla käytetty 1990-luvun jälkeen ja metsäalan kuljetuksissa on hyödynnetty 

logistiikan sähköisiä toimintatapoja kuten sähköisiä lähetystietoja, ajoneuvokarttoja ja 

kuljetussuunnittelujärjestelmiä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tukki- ja 

kuitupuukuljetusten voidaan sanoa olleen aikaa edellä jo kauan, kun muut ovat vasta 

ottamassa niitä käyttöön. Merkittävimmiksi haasteiksi digitaalisten palveluiden 

kehittymiselle tulevaisuudessa nähdään kuljetuslajin osalta yrittäjien ja kuljettajien 

tietotekninen kiinnostus ja osaaminen. (Palojärvi, Webropol-haastattelu 4.1.2017) 
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9.2.7  Ulkomaanliikenne 

Ulkomaille suuntautuvissa kuljetuksissa yli 75 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja 

kuljetustilaukset välittyvät autoon lähes 75 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä yli 36 

%:lla kuljetuslajin yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Ulkomaankuljetuksissa käytetään CMR-sopimuksen määrittelemää rahtikirjaa ja 

kuljetuslajin uskotaan hyötyvän sähköisten toimintatapojen sekä sähköisen rahtikirjan 

käytöstä paljon. Esimerkiksi paperisten rahtikirjojen odottaminen laskutuksessa loppuu, 

mikä nopeuttaa laskutusprosessia. Lisäksi laskutuksessa on havaittavissa merkittäviä 

hyötyjä muun muassa postituksen vähenemisellä. Rahtikirjat ei sähköistymisen myötä enää 

pääse katoamaan yhtä helposti kuin ennen ja lähetyksen seuranta helpottuu. Sähköisen 

rahtikirjan käyttöönoton merkittävimpänä haasteena nähdään eri maiden järjestelmien, 

laitteistojen ja käytäntöjen yhteensovittaminen. Ulkomaankuljetusten osalta 

digitalisoituminen tulee tapahtumaan jossakin vaiheessa, kunhan yhteiset toimintatavat 

saadaan sovittua. (Okkolin, haastattelu 9.1.2017)  

9.2.8  Vaihtolava- ja vaihtokorikuljetukset 

Vaihtolava- ja vaihtokorikuljetuksissa noin 70 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja 

kuljetustilaukset välittyvät autoon lähes 52 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä yli 34 

%:lla kuljetuslajin yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Vaihtolava- ja vaihtokorikuljetuksissa ei pääsääntöisesti käytetä standardimuotoista 

rahtikirjaa, vaan yrityksillä on omia tapojaan lähettää rahtikirjoja tai lähetystietoja 

toimistolta autoon. Sähköisen rahtikirjan uskotaan sopivan vaihtolava- ja 

vaihtokorikuljetuksiin erittäin hyvin muun muassa siksi, että se tehostaa toimintaa ja 

parantaa palvelun laatua paperisten asiakirjojen vähenemisen tuloksena. Esteinä sähköisten 

toimintatapojen käyttöönotolle ja yleistymiselle nähdään liian hankalat järjestelmät ja 

ohjelmat. Jotta sähköisten toimintatapojen käyttöönotto yleistyy, niin järjestelmien ja 

ohjelmien tulee olla käyttäjälähtöisempiä sekä helppokäyttöisempiä. Digitaalisten 

palveluiden kehityksen esteenä nähdään lisäksi kotimaisen kuljetusalan sekä vaihtolava- ja 

vaihtokorikuljetusten erittäin kovan kilpailutilanteen. Tästä johtuen kuljetusyrityksillä ei 

ole aikaa eikä resursseja uuden kehittämiseen, ideointiin tai kokeilemiseen. (Häppölä, 

haastattelu 15.2.2017) 
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9.2.9  Ympäristökuljetukset 

Ympäristökuljetuksissa yli 86 % käyttää sähköistä kuljetustilausta ja kuljetustilaukset 

välittyvät autoon yli 68 %:sti. Sähköinen rahtikirja on käytössä yli 36 %:lla kuljetuslajin 

yrityksistä. (SKAL Kuljetusbarometri 3/2016) 

Ympäristökuljetuksiin kuten jätekuljetuksiin ei toistuvaisluonteisten reittinoutojen vuoksi 

yksittäisen rahtikirjan käyttäminen käytännössä sovellu. Sen sijaan sähköisten 

lähetystietojen hyödyntäminen soveltuu erinomaisesti ympäristökuljetuksiin.  Vaarallisen 

jätteen,  pilaantuneen maa-aineksen, sako- ja umpikaivolietteen, rakennus- ja purkujätteen 

kuljettamiseen ja hiekka- ja rasvanerotuskaivolietteen kuljettamiseen vaaditaan 

lakisääteisesti siirtoasiakirja. Näissä kuljetuksissa vaaditaan myös lähettäjän, jätteen 

kuljettajan ja vastaanottajan kuittaukset jätteen noudoista ja toimituksista, jolloin 

sähköisten toimintatapojen tuomat mahdollisuudet korostuvat. Ympäristökuljetuksia 

suorittavat yritykset ovat perinteisesti pieniä, eivätkä ne yleisesti koe sähköisten 

järjestelmien helpottavan työtään. Joka tapauksessa myös pienemmät yritykset tulevat 

tulevaisuudessa kokemaan sähköisten palveluiden sekä sähköisen rahtikirjan käytön 

tärkeänä. Vaikka digitaalisten palveluiden käyttö on tällä hetkellä vaatimatonta, niin ne 

tulevat tulevaisuudessa varmasti yleistymään. Sähköisten ajonhallintajärjestelmien käyttö 

on yleistynyt jo pienemmissäkin yrityksissä. Varsinkin ajonhallintajärjestelmien 

liittäminen laskutuksen käyttöön sekä sähköisen rahtikirjan muodostumiseen tulee varmasti 

yleistymään. (Loukola, haastattelu 4.1.2017) 

10  TULOSTEN ARVIOINTI 

10.1  Sähköisen rahtikirjan keskeisimmät kustannushyödyt  

Eri vaihtoehdoilla tuotettujen sähköisten rahtikirjojen kustannukset vaihtelevat riippuen 

lähetysmääristä, joten vertailua tehdään alla olevassa taulukossa 18 esitetyillä viidellä 

toteumalla, laskentavaiheessa valituilla lähetysmäärillä 1 000, 3 500, 5 000, 10 000 ja 100 

000. Taulukosta nähdään kuljetusyritysten erilaisista rahtikirjatyypeistä koituvien 

hallinnollisten kustannusten erot sekä kustannushyödyt eri lähetysmäärillä. 
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Taulukko 18. Manuaalisen rahtikirjan sekä sähköisten rahtikirjojen hallinnollisten 

kustannusten euromääräistä vertailua. 

Yhden manuaalisen rahtikirjan  P1 hallinnolliseksi kustannukseksi saadaan 7,24 euroa 

riippumatta lähetysmääristä. Vastaavasti kun manuaalisen laskutuksen työvaiheet lasketaan 

mukaan laajennetun rahtikirjan hallinnollisiin kustannuksiin, niin yhden rahtikirjan P2 

hallinnolliseksi kustannukseksi saadaan 8,74 euroa. Manuaalisen rahtikirjojen hallinnolliset 

kustannukset pysyvät samoina lähetysmääristä riippumatta, mutta sähköisten rahtikirjojen 

hallinnolliset kustannukset P3 vaihtelevat lähetysmäärien mukaan 4,13 - 16,50 euroon ja P4 

4,03 - 4,48 euroon. Alla olevassa taulukossa 19 on hahmoteltu prosenttimääräisten 

hallinnollisten kustannushyötyjen muodostumista suhteessa manuaaliseen rahtikirjaan P1. 

 

Taulukko 19. Manuaalisen rahtikirjan sekä sähköisten rahtikirjojen hallinnollisten 

kustannusten prosenttimääräistä vertailua. 

Kuljetusyrityksen vuosittaisen lähetysmäärän ylittäessä 3 850 lähetystä, sähköinen ERP 

rahtikirja muuttuu manuaalista rahtikirjaa edullisemmaksi. Vastaavasti mikäli 

kuljetusyrityksen manuaalinen laskutustyö lasketaan mukaan, niin ERP-rahtikirja muuttuu 

edullisemmaksi vaihtoehdoksi, kun kuljetusyrityksen vuosittaiset lähetysmäärät ylittävät 2 

650 lähetystä. Alla olevan kaavan avulla on vielä havainnollistettu millä lähetysmäärillä Q, 

ERP-järjestelmän tuottama sähköinen ERP-rahtikirja P3 kohtaa manuaalisten vaihtoehtojen 

P1 sekä P2 kustannukset ja muuttuu edullisemmaksi vaihtoehdoksi.  
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Myös palvelukeskusratkaisulla tuotetun sähköisen rahtikirjan hallinnollinen kustannus P4 

vaihtelee lähetysmäärien mukaan, koska käytön kustannukset muodostuvat 

kuljetusyrityksen autojen lukumäärän mukaan. Huomionarvoista on, että sähköinen SaaS-

rahtikirja P4 on kaikissa tapauksissa edullisempi kuin manuaaliset rahtikirjavaihtoehdot. 

Alla olevassa kuviossa 24 on esitetty vielä rahtikirjavaihtoehtojen aiheuttamat 

hallinnolliset kustannukset graafisesti lineaarisessa muodossa. Kuviosta voi nähdä 

manuaalisten rahtikirjojen ja sähköisen ERP-rahtikirjan lineaaristen kuvaajien 

leikkauspisteen, jonka avulla pystytään havaitsemaan milloin toisesta vaihtoehdosta tulee 

kuljetusyritykselle hallinnollisten kustannusten pohjalta toista kannattavampi.  

 

Kuvio 24.  Manuaalisen rahtikirjan sekä sähköisten rahtikirjavaihtoehtojen 

hallinnolliset kustannukset graafisessa muodossa. 

Mikäli kaikki Suomessa täytettävät rahtikirjat täytettäisiin manuaalisella tavalla, niin sen 

vuosittaiset hallinnolliset kustannukset R1 suomalaisille kuljetusyrityksille olisivat yhteensä 

noin 109 miljoonaa euroa ja manuaalisella laskutuksella laajennettuna R2 hallinnolliset 

kustannukset nousevat noin 131 miljoonaan euroon. Tosin jos lasketaan, että kaikki kaikki 

suomalaiset kuljetusyritykset käyttäisivät omaa ERP-järjestelmää sähköisen rahtikirjan 

tuottamiseen, niin siitä koituvat vuosittaiset hallinnolliset kustannukset  R3 olisivat 
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yhteensä noin 184 miljoonaa euroa, joka on 53 -75 miljoonaa euroa enemmän kuin jos 

kaikki rahtikirjat olisivat manuaalisella tavalla tuotettuja. Palvelukeskusratkaisujen 

tuottamien sähköisten SaaS-rahtikirjojen vuosittaisia hallinnollisia kustannuksia R4 

kuljetusyrityksille ei pystytty tässä tutkimuksessa arvioimaan, mutta ne olisivat joka 

tapauksessa edullisemmat kuin muut vaihtoehdot.  

10.2 Sähköisten toimintatapojen käyttöasteiden, käyttöönoton haasteiden ja esteiden 

sekä erityistarpeiden keskeisimmät havainnot 

Alla olevassa kuviossa 25 on avattu SKAL Kuljetusbarometrin 3/2016 tuloksia, joista 

nähdään pk-kuljetusyritysten sähköisten toimintatapojen käyttöasteiden vaihtelevan 

kuljetuslajeittain jonkin verran. Sähköisen kuljetustilauksen ja lähetystietojen sähköisen 

välittämisen autoon osalta tukki- ja kuitupuu-, ulkomaan ja säiliöauto- ja ADR-

kuljetuksissa sähköisyysasteet olivat suurimmat ja  maa-aineskuljetuksissa pienimmät. 

Tähän vaihteluun on selittävänä tekijänä kuljetettavan tavaran luonne sekä alan yleiset 

käytännöt. Maa-aineskuljetuksissa työ on usein urakkaluonteista eikä kuljetussuoritteesta 

ole perinteisen ajattelutavan mukaisesti järkeä tehdä sähköistä kuljetustilausta tai välittää 

lähetystietoja sähköisesti autoon. Vastaavasti esimerkiksi tukki- ja kuitupuukuljetuksissa 

toimitaan metsäteollisuuden yritysten kanssa yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja 

kuljetusasiakkailta tuleva paine sähköisiin toimintatapoihin on kova ja se näkyy tuloksissa. 

Sähköistä rahtikirjaa käytetään eniten tukki- ja kuitupuukuljetuksissa, jonka lisäksi jakelu-, 

kappale-, ja elintarvikekuljetuksissa sähköisen rahtikirjan käyttö oli keskiarvoa suurempaa. 

Vähiten sähköistä rahtikirjaa käytettiin maa-aineskuljetuksissa, säiliöauto- ja ADR- sekä 

vaihtolava- ja vaihtokorikuljetuksissa. Maa-aines- sekä vaihtolava- ja 

vaihtokorikuljetuksissa rahtikirjan käyttö ei välttämättä ole perusteltua ja sen käyttäminen 

sähköisessäkin muodossa voisi olla ainoastaan operatiivista toimintaa hidastavaa. 

Säiliöauto- ja ADR-kuljetuksissa pakollinen rahtikirja tehdään yleisimmin paperisena kuin 

sähköisenä, koska sähköisiin rahtikirjavaihtoehtoihin ei useinkaan saada mahtumaan 

kaikkia tarvittavia tietoja tai niiden täyttäminen on vaivalloista. 
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Kuvio 25.  Kuljetuslajien sähköisten toimintatapojen käyttö prosenteissa. (SKAL 

Kuljetusbarometri 3/2016) 

Kuljetuslajien asiantuntijahaastatteluiden perusteella sähköisten toimintatapojen 

käyttöönoton merkittävimmät haasteet ja esteet liittyivät vahvasti Salon (2011, 25-27) 

määrittelemiin resursseihin, asenteisiin ja toimintatapoihin. Kuljetuslajien vastaajat 

ilmoittivat yleisesti, etteivät asiakkaiden tietojärjestelmät useinkaan ole yhteensopivia 

omien tietojärjestelmien kanssa ja järjestelmäintegraatio koetaan työlääksi, kalliiksi ja 

joskus jopa käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Ulkomaankuljetusten ja 

kappaletavarakuljetusten osalta mainittiin merkittäväksi haasteeksi myös kansainvälinen 

näkökulma eli tietojärjestelmät pitäisi saada yhteensovitettua myös globaalilla tasolla. 

Lisäksi todettiin ettei aika, osaaminen eikä kiinnostus useinkaan riitä sopivien sähköisten 

ohjelmistojen ja järjestelmien valitsemiseen, hankintaan ja käyttöönottoon. Digitaalisten 

palveluiden nähtiin kuitenkin kaikissa kuljetuslajien osalta olevan tulevaisuutta ja on vain 

ajan kysymys, milloin sähköiset toimintatavat tulevat laajemmin käyttöön koko 

kuljetusalalle. Mitään merkittäviä eroja ei kuljetuslajien välillä havaittu, paitsi että 

ulkomaankuljetuksissa, säiliöauto- ja ADR- kuljetuksissa sekä osassa 

ympäristökuljetuksissa vaaditaan tällä hetkellä myös paperinen rahtikirja, joka rajoittaa 

sähköiseen prosessiin siirtymistä. 

Laaksamon ja Salon (haastattelu 7.2.2017) sekä Aaltosen (haastattelu 9.4.2017) mukaan 

merkittävimmät haasteet pienissä ja keskisuurissa kuljetusyrityksissä liittyvät kuitenkin 

yritysten avainhenkilöiden asenteisiin sekä kiireeseen. Tarvittavia järjestelmiä, keinoja ja 
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työkaluja toiminnan sähköistämiseen kyllä markkinoilla on olemassa, mutta niitä ei vain 

osata hyödyntää riittävästi lähinnä tiedon puutteen vuoksi. Tosin Lausvaara (haastattelu 

31.1.2017) mainitsi merkittävimpänä haasteena nimenomaan integraatiotyöhön liittyvät 

haasteet, jotka ovat työläitä sekä kalliita ja toimivat kuljetusyrityksille negatiivisena 

motivaatiotekijänä sähköisten toimintatapojen käyttöönoton osalta. Kuten Kim ja 

Kankanhalli (2009), Jiang ym. (2000, 26-27) sekä Laaksonen ym. (2005) mainitsivat, niin 

uuden teknologian käyttöönotto aiheuttaa lähes aina muutosvastarintaa, joiden syyt voivat 

olla moninaisia. Asenteisiin liittyvän muutosvastarinnan nujertamiseen vaaditaan vahvaa 

viestintää, opastusta, keskustelua ja motivaatiotekijöitä, jotta uuteen siirtyminen nähdään 

mahdollisuutena eikä uhkana. Kuljetusyritysten avainhenkilöiden tulisi lisäksi ymmärtää, 

että sähköiset toimintatavat poistavat manuaalisia työvaiheita ja helpottavat kiirettä. 

SKAL:n (Lehtonen, haastattelu 24.1.2017) mukaan tarve sähköisten toimintatapojen 

yleistymiselle on alalla olemassa ja niillä on kiistattomia hyötyjä kuljetusyrityksen 

liiketoimintaan. Lisäksi sähköinen rahtikirja tuo liiketoiminnallisten hyötyjen lisäksi myös 

tehokkaan valvonnan välineen, jolla tulevaisuudessa pystytään valvomaan tehokkaammin 

kuljetusalan epärehellistä liiketoimintaa kuten laitonta kabotaasia. Myös Claringbould 

(2003) sekä liikenne- ja viestintäministeriö (2016, 4) ovat olleet samaa mieltä sähköisen 

rahtikirjan mahdollisuuksista tehokkaamman viranomaisvalvonnan apuvälineenä. Papereita 

on aina helppo hävittää, mutta sähköisiä lähetystietoja on viranomaisen sitä pyytäessä 

hankala hävittää. Ja sähköisissä tiedoissa on se hyvä puoli, että niitä pystyy tarkastamaan 

myös jälkikäteen ja manipuloinnista jää lähes aina aina jälki. Lisäksi kaikki yhteisiä 

toimintatapoja edistävät toimenpiteet, kuten e-CMR-lisäpöytäkirjan ratifioiminen 

Suomessa, helpottavat yhteisten pelisääntöjen syntymistä sekä sähköisten rahtikirjan ja 

tiedonsiirron standardien kehittymistä. 

Lähes kaikki kuljetuslajien vastaajat ymmärsivät sähköisten toimintatapojen potentiaaliset 

hyödyt toiminnalleen. Hyödyt nousivat esille nimenomaan manuaalisten prosessien 

korvautumisella automatisoiduilla prosesseilla, kuten sähköisenä kuljetustilauksena sekä 

laskutuksena, jolloin hyödyt muuttuvat kustannushyödyiksi. Hörkkö ym. (2010, 52-53) 

toteavat myös, että manuaalisten prosessien sähköistäminen poistaa turhia työvaiheita sekä 

säästää aikaa ja vaivaa. Kanerva (2014) muistuttaa sähköisen laskutuksen poistavan kaiken 

manuaalisen työn tarpeen, joten kustannushyödyt ovat erityisesti laskutuksen osalta 

merkittävät.  
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10.3   Johtopäätökset ja ehdotukset 

Sähköisen rahtikirjan hallinnolliset työvoimakustannukset ovat noin 45 % edullisemmat 

kuin manuaalisen rahtikirjan  hallinnolliset kustannukset. Kun manuaalisen rahtikirjan 

hallinnollisia kustannuksia laajennetaan käsittämään myös laskutuksen työvaiheet, niin 

laajennetun rahtikirjan hallinnolliset kustannukset ovat lähes 55 % edullisemmat kuin 

sähköisen rahtikirjan hallinnollisista töistä koituneet työvoimakustannukset. Karkeasti 

sanottuna sähköinen rahtikirja on työvoimakustannuksiltaan noin puolet edullisempi 

vaihtoehto kuin manuaalinen rahtikirja, joten työvoimakustannuksiin liittyvät säästöt ovat 

kuljetusyritykselle erittäin mittavat.  

Jotta kuljetusyritys saa käyttöönsä sähköisesti tuotetun rahtikirjan, niin sen tulee siirtyä 

käyttämään jotakin sähköistä ratkaisua, joka mahdollistaa sen. Käytännössä tämä voidaan 

TIEKEn ym. (2013, 10-14) mukaan järjestää joko hankkimalla kuljetusyritykseen oma 

fyysisesti asennettava järjestelmä tai vaihtoehtoisesti sähköiset toimintatavat voidaan saada 

käyttöön palveluntarjoajan pilvipalveluna toimivalla palvelukeskusratkaisulla. 

Tutkimuksen kustannuslaskennan tulosten perusteella pystytään toteamaan, että varsinkin 

pienillä lähetysmäärillä operoivien kuljetusyritysten on kustannusten kannalta 

edullisempaa muodostaa sähköinen rahtikirja palvelukeskusratkaisun avulla. Monessa 

palveluntarjoajan tapauksessa palvelukeskusratkaisun käyttö on kuljetusyritykselle täysin 

ilmaista tai ainakin verrattain hyvin edullista ja sen käyttöönotto onnistuu parissa tunnissa. 

Kun toiminta on vakiintuneempaa tai vuosittaiset lähetysmäärät ovat 2 500 - 4 000, niin 

oman kokonaisvaltaisen ERP-järjestelmän hankinta on hallinnollisten kustannustenkin 

kannalta jo suositeltavaa. Sähköisten rahtikirjavaihtoehtojen hallinnolliset kustannushyödyt 

ovat siis riippuvaisia yrityksen lähetysmääristä sekä sähköisten ratkaisujen kustannuksista, 

joilla se on tuotettu. Näin ollen sähköisen rahtikirjan hallinnollisten kustannusten 

muodostuessa useasta eri muuttujasta, ei yleispätevää sähköisen rahtikirjan tuottamaa 

euromääräistä kustannushyötyä voida antaa.  

Koko Suomen tasolla sähköisen rahtikirjan vuosittaisten kustannusten arvioiminen on 

haasteellista. Tässä työssä esitettiin taulukossa 16 kustannusarvio, jossa ERP-järjestelmillä 

tuotettujen sähköisten rahtikirjojen vuosittaiset hallinnolliset kustannukset olisivat 

taulukoissa 8 ja 12 esitettyjä manuaalisia rahtikirjavaihtoehtoja noin 30 - 40 % kalliimpia. 

Taulukoissa esitetyt luvut ovat oikeat, mutta ne eivät ota huomioon Suomessa tapahtuvaa 

kuljetustoimintaa ilman rahtikirjaa. Esitystapa on siis liian yksinkertainen arvioimaan 
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sähköisten ERP-rahtikirjojen vuosittaisia hallinnollisia kustannuksia. Mikäli vuosittain 

täytettävien rahtikirjojen kokonaismääräarviota (Q = 15 miljoonaa rahtikirjaa) 

laajennettaisiin kattamaan kaikki kotimaan tieliikenteessä kuljetettavat lähetykset, niin 

sähköisesti tuotettu ERP-rahtikirja olisi hyvin todennäköisesti paljon edullisempi 

vaihtoehto kuin manuaalisesti täytetyt rahtikirjat. Suomessa on paljon kotimaassa 

tapahtuvaa kuljetustoimintaa, missä rahtikirjaa perinteisesti ei käytetä, ja juuri tämä asia 

vääristää taulukoissa 8, 12 ja 16 esitettyjen rahtikirjojen vuosittaisten hallinnollisten 

kustannusten arviota koko Suomen tasolla.  

Vertailun perusteella voidaan todeta, että palvelukeskusratkaisulla tuotettu sähköinen 

rahtikirja on kaikista neljästä vaihtoehdoista edullisin. Silti pilvipalveluna tuotettujen 

kokonaisvaltaisten kuljetusten hallintaan tarkoitettujen toiminnanohjausjärjestelmien 

tarjonta on varsin vähäistä. Mäntysaaren ja Rajamäen (2013, 7-8) mukaan yksittäisten 

esimerkiksi kuljetusten hallintaan liittyvien moduulien käyttö sen sijaan on yleisempää. 

Yrityksen tehokkaan toiminnan näkökulmasta useiden yksittäisten järjestelmämoduulien 

käyttäminen voidaan kokea työlääksi ja hankalaksi eikä se useinkaan palvele yrityksen 

tarpeita riittävällä tasolla. Kerättyä lähetysdataa pitäisi pystyä hyödyntämään 

mahdollisimman laajasti kuljetusyrityksen eri prosesseissa ja huonoin vaihtoehto onkin, jos 

samoissa työvaiheissa on käytössä sekä manuaalinen että sähköinen prosessi. Esimerkiksi 

kun palvelukeskusratkaisun rajoitteista johtuen kuljetusyritys joutuu lisäämään 

manuaalisesti tietoja esimerkiksi laskutusvaiheessa, niin kuljetusalalle olisi tarvetta 

kokonaisvaltaisille pilvipalveluna toimiville toiminnanohjausjärjestelmille, jotka olisivat 

suunniteltu nimenomaan pk-kuljetusyritysten tarpeisiin. 

Yhtenä merkittävänä huomiona voidaan todeta, että logistiikan sähköisten ratkaisujen 

tuomat hyödyt liiketoiminnalle ovat paljon laajemmat kuin ainoastaan sen tuottama 

sähköinen rahtikirja. Esimerkiksi Profizin (2013) määrittelemänä ERP-järjestelmän 

vaikutukset yrityksen parempaan pääoman tuottoon ja sen hallintaan ovat kiistattomat sekä 

samalla yritykselle hankittava toiminnanohjausjärjestelmä toimii koko operatiivista 

toimintaa ohjaavana työkaluna ja päätöksenteon tukena. Myös Kettunen (2002, 22) 

muistuttaa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän olevan nykyisin kokonaisvaltainen 

yhteistyöverkoston hallintaväline, millä parhaimmillaan nähdään myös 

verkostokumppaneiden tarpeellisia tietoja oman toiminnan suunnittelun tueksi. Pöyskö 

(2016, 43) uskoo logistiikan pilvipalveluiden ottavan ajan myötä jalan sijaa koko ajan 

enemmän, joten pk-kuljetusyrityksille on todennäköisesti luvassa edullisia ja 



99 

 

kokonaisvaltaisia matalan kynnyksen pilvipalveluna toimivia toiminnanohjausjärjestelmiä. 

Kuten Wu ym. (2012, 1281) esittelee tiedon kulkua pilvipalvelumallien sisällä, niin 

nähdään ettei prosessi eroa käyttäjille millään lailla, vaan ainoastaan yrityksen tietokanta 

on niin sanotusti ”pilvessä” ulkopuolisilla servereillä, joista niitä käytetään. 

Logistiikkayritysten Liiton (2016a) yhteenvedon perusteella voidaan todeta sähköisten 

toimintatapojen käyttöönoton merkittävimpien haasteiden ja esteiden liittyvän resursseihin, 

asenteisiin ja toimintatapoihin ja tutkimustulosten perusteella voidaan havaita, ettei 

kotimaisten kuljetuslajien välillä ollut tässä suuria eroavaisuuksia. Ainoastaan ulkomaan-, 

säiliöauto- ja ADR- kuljetukset sekä osa ympäristökuljetuksista vaatii sähköisen 

lähetystiedon lisäksi paperisia tositteita, mikä toimii siirtymisen esteenä täysin sähköiseen 

toimintaan. Kun tutkimustulosten valossa kaikki alan asiantuntijat ymmärtävät sähköisten 

toimintatapojen tuomat hyödyt sekä tietävät mistä haasteet ja esteet johtuvat, voidaan vain 

ihmetellä teknologioiden hyödyntämisen alhaista käyttöastetta, jonka Kuljetusbarometri 

3/2016 todistaa. Ehkä markkinoilta ei tule sähköisiin toimintatapoihin riittävää pakkoa ja 

kuljetusyrityksissä selvitään  hyvin entisillä toimintatavoilla. Varsinkin pienten 

kuljetusyritysten haasteeksi koettiin niukat käytössä olevat resurssit, kun joissakin 

yrityksissä saattaa työskennellä ainoastaan kuljetusyrittäjä itse eikä aikaa tai osaamista 

kehittämistyölle ole. Haasteiden ja esteiden nujertamiseksi tulisi pk-kuljetusyritysten 

avainhenkilöt motivoida siirtymään nykyaikaan ja käyttämään toimintansa apuna tarjolla 

olevia sähköisiä ratkaisuja. Tämä on mahdollista esimerkiksi koulutuksen ja opastuksen 

avulla tai tarvittavien työkalujen viemisellä pk-kuljetusyrityksiin, mikä onnistuu 

esimerkiksi alan järjestöjen kautta. Koulutuksen ja opastuksen lisäksi tarvitaan lisää 

käyttöönoton motivaatiotekijöitä ja uutta hyödyllistä tietoa sähköisten ratkaisujen 

liiketoiminnallisista hyödyistä. Kun pk-kuljetusyrityksille pystytään euromääräisesti 

perustelemaan sähköisten ratkaisujen hankinnan kannattavuus, niin kynnys siirtyä 

nykyisistä toimintatavoista uusiin madaltuu.   

Paperisen rahtikirjan käyttämisessä on omat haasteensa yrityskuvan ja imagon kannalta. 

Peris-Ortizin ja Alvarez-Garcian (2014, 53–54), WWF:n (2016),  Wun ja Dunnin (1995) ja 

Solakiven ym. (2014, 173) mukaan kaikki hiilijalanjäljen ja paperinkulutuksen 

vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat yrityksen imagolle hyväksi, koska asiakkaat 

tekevät nykyisin etenkin kuljetuspalveluihin liittyviä ostopäätöksiä myös 

ympäristöasioiden perusteella. Nykyisin paperin käyttäminen liiketoiminnassa mielletään 

paitsi ympäristöä kuormittavaksi, niin myös ajasta jälkeenjääneeksi. Sellen ja Harper 
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(2003) arvioivat jo neljätoista vuotta sitten, että paperisia asiakirjoja toiminnassaan 

käyttävää yritystä pidetään vanhanaikaisena ja paperin käyttäminen yrityksen toiminnassa 

on asiakkaan näkökulmasta negatiivista. Yrityksen imagoon ja brändiin vaikuttavat asiat 

ovat jopa liiketoiminnallisia välittömiä kustannushyötyjä tärkeämpiä, eikä vanhaan kannata 

jäädä, vaikka se välittömien kustannusten puolesta saattaisi olla kannattavaa. Toimivat 

digitaaliset palvelut ovat asiakkaalle kuin kuljetusyrityksen käyntikortti, jonka tarkoitus on 

jättää moderni, tehokas ja luotettava kokonaisvaikutelma. 

Kuljetusyrityksen avainhenkilöiden tulee ennen sähköisiin toimintatapoihin siirtymistä 

pohtia tarkkaan tarpeet ja vaatimukset sähköistämisen suhteen. Sähköisiin toimintatapoihin 

siirtymisessä kannattaa käyttää apuna esimerkiksi Kettusen (2002, 67) määrittämää 

tietojärjestelmäprojektin suunnittelun vaiheistusta, jossa annetaan muodollinen 

etenemismalli sähköisten toimintatapojen käyttöönottoon. Pääsääntöisesti sähköisten 

toimintatapojen käyttöönotto noudattelee samoja kaavoja kuin tietojärjestelmien 

käyttöönottoprojektit. Tämän lisäksi tulee muistaa, että sähköistämisessä on kyse 

liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja uudelleensuunnittelusta. Heinrichin (2014) 

mukaisesti liiketoimintaprosessit tulee aina ottaa huomioon kun tietojärjestelmähankintoja 

ollaan suunnittelemassa. Ilman huolellista tietojärjestelmähankintojen linjaamista yhdessä 

yrityksen liiketoimintaprosessien vaatimusten kanssa saatetaan pahimmassa tapauksessa 

hankkia yrityksen tarpeisiin täysin sopimattomat järjestelmät. Mikäli osaamista logistiikan 

sähköisten ratkaisujen hankintaan ei pk-kuljetusyrityksissä ole, niin silloin on järkevää 

kääntyä asiantuntijoiden puoleen, joita tässä tapauksessa ovat ohjelmisto- ja 

laitetoimittajat, IT-konsulttiyritykset sekä kuljetusalan järjestöt. 

Kun kuljetusyritys päättää siirtyä sähköistämään toimintaansa, niin toimihenkilöiden ja 

kuljettajien työaikaa vapautuu muuhun työhön. Vapautuvat resurssit voidaan hyödyntää 

esimerkiksi Myersonin (2012, 25) ja Emilianin sekä Stecin (2014, 623) leanin 

hukkatekijöihin lisäämän kahdeksannen hukkatekijän mukaisesti yrityksen toiminnan 

kehittämiseen. Kuljetustoiminta on erittäin aikataulutettua ja yrityksissä on tyypillisesti 

aina kiire eikä asiakkaan kokemaa palvelukokemusta ehditä miettimään riittävästi. 

Ruokonen (2016, 36-51) määritteli digitaalisen kehityskulun neljä lähitulevaisuuden 

trendiä, jotka ovat palveluiden käyttö mobiililaitteissa, videomuotoinen sisältö ja kerronta, 

digitaalisen datan hallinta sekä sosiaalisuus, yhteisöllisyys ja jakaminen. Kuljetusyrityksen 

työntekijöiden hallinnollisista työvaiheista vapautunut työaika voidaan hyödyntää 
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esimerkiksi miettimällä yrityksen toiminnan kehittämistä ja uusasiakashankintaa näiden 

trendien näkökulmasta. 

 

Ruokosen esittelemät (2016, 36-51) digitaalisen kehityskulun trendit kuvaavat pääosin 

enemmän B2C-liiketoimintaa (Business to Consumer) eivätkä sellaisenaan välttämättä 

sovellu suoraan B2B-liiketoimintaan (Business to Business), jota kuljetusyritysten toiminta 

suurimmalta osin on. Tosiasia kuitenkin on niin, että kuluttajat vaikuttavat välillisesti B2B-

liiketoimintaan loppuasiakkaan roolissa, eikä kuluttajien käyttäytymistä voida käsitellä 

yritysten välisestä liiketoiminnasta irrallisena toimintana. Kuluttajat ovat yritysten 

työntekijöitä, jotka tilaavat kuljetuspalvelut. Voidaan olettaa, että vähitellen 

kuljetusyritysten asiakkaat haluavat kaiken asioinnin olevan mahdollista mobiililaitteella. 

Samalla tavoin kuljetusyritykset voivat tulevaisuudessa löytää uusia asiakkaita Youtuben 

välityksellä kohdentamalla mainontaa ja mahdollisesti jopa tilauspalveluita henkilöille, 

ketkä sopivat kuljetuspalveluita käyttävään kohderyhmään. Digitaalisen datan hallinta on 

tulee olemaan tulevaisuudessa varmasti kuljetusalan nousevia trendejä, koska 

kuljetustoiminnassa on mahdollista kerätä erittäin monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa 

esimerkiksi asiakkaiden tilauskäyttäytymisestä. Jakamistalous tulee hyvin todennäköisesti 

vaikuttamaan myös kotimaiseen kuljetusalaan, joten toimet pk-kuljetusyritysten toiminnan 

kustannustehokkuuden ja laadukkaan palvelukokemuksen varmistamiseksi pitää aloittaa 

heti.  

 

Logistiikkayritysten Liitto (2016a) on määrittänyt digitaalisen toimitusketjun 

liiketoiminnallisten hyötyjen olevan virheiden väheneminen, laadun paraneminen sekä 

tehokkuuden lisääntyminen. Teoriaosuudessa Claringbould (2003) ja liikenne- ja 

viestintäministeriö (2016) määrittelivät, että logistiikan sähköisten toimintatapojen avulla 

voidaan ehkäistä tehokkaasti kuljetusalan epärehellisyyttä sekä rikollista toimintaa. Muun 

muassa laittoman kabotaasin valvonta tehostuisi mikäli rahtikirjat olisivat tarkastettavissa 

sähköisessä muodossa. Näin ollen voidaan ajatella, että sähköisten toimintatapojen hyödyt 

ovat kokonaisuudessaan toiminnan laadun paraneminen ja tehokkuuden lisääntyminen sekä 

lisäksi valvonnan tehostuminen. Kaikki nämä hyödyt liittyvät vahvasti myös 

kustannushyötyihin, jotka syntyvät asiakkaan palvelukokemus paranee ja virheet 

vähenevät, tehokkuuden lisääntyessä saadaan karsittua manuaalisia työvaiheita 

automatisoinnin kautta sekä valvonnan tehostumisen kautta epärehellinen toiminta 

kuljetusalallla vähenee, joka parantaa rehellisesti toimivien kuljetusyritysten 

toimintaedellytyksiä. On tärkeää huomioida, että digitaalisen toimitusketjun mukanaan 
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tuomat hyödyt ovat erittäin laajat eivätkä ne rajoitu pelkkiin välittömiin 

kustannushyötyihin, vaan ne lisäävät kokonaisuudessaan liiketoiminnan laatua ja 

asiakastyytyväisyyttä. 

 

Teoriaosuuden muun muassa (Okkosen 2003; Profizin 2013, 6; Claringbould 2003, 2) sekä 

haastatteluaineiston pohjalta esiin nousi vahvasti myös lähetystiedon liikkumiseen liittyvät 

tarpeet toimitusketjun eri toimijoiden kesken. Nykyiset järjestelmät ja ohjelmistot eivät 

asiantuntijoiden mukaan kommunikoi keskenään riittävällä tasolla ja integroimistyö on 

vaivalloista. Tämä aiheuttaa kuljetusyrityksissä epävarmuutta järjestelmien ja 

ohjelmistojen valinnassa sekä niiden hankinnan järkevyydessä. Mikäli kaikki datan 

kulkuun vaikuttavat asiat tulevaisuudessa saadaan standardisoitua ja harmonisoitua, niin se 

helpottaisi sähköisiin toimintatapoihin siirtymistä ja mahdollistaisi alan digitaalisten 

palveluiden kehittymisen. Yhtenä ratkaisuna voisi toimia myös järjestelmien 

ohjelmointirajapintojen avaaminen, joka mahdollistaisi yksinkertaisen ja modulaarisen 

yhteenliittymisen eri toimijoiden välillä poistaen hankalan ja vaivalloisen integraatiotyön. 

Avointen rajapintojen ei tarvitsisi kuitenkaan olla avointa dataa, vaan organisaatiot 

pystyvät määrittämään mikä tieto on muiden saatavilla ja mikä ei. (Okkonen 2003; Profiz 

2013, 6; Claringbould 2003, 2) 

 

Kuljetusyrityksen manuaalisten prosessien muuttaminen sähköiseen muotoon voidaan 

mieltää liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitteluksi, koska joissain tapauksessa 

prosessit muuttuvat täysin automatisoiduiksi poistaen aiemmin toistetut fyysiset 

työvaiheet. Toisaalta prosessin vieminen sähköiseen muotoon voidaan monissa tapauksissa 

nähdä myös liiketoimintaprosessien kehittämisenä, koska prosessista poistuvat kaikki ne 

työvaiheet, jotka ovat sähköistämisen kautta muuttuneet turhiksi, eivätkä tuota asiakkaalle 

arvoa. Kuten kuviossa 12 esiteltiin, niin manuaalisten työvaiheiden sähköistäminen 

muuttaa kuljetusyrityksen prosesseja riippuen ennalta määritetystä laajuudesta. Kun 

kuljetusasiakas saadaan tekemään tilaus suoraan kuljetusyrityksen tietokantaan, se 

mahdollistaa jatkon kannalta kaikkein merkittävimmät hyödyt. Samalla tieto tulee 

kuljetusyritykselle asiakkaan ilmoittamana, joten virheiden todennäköisyys tietojen 

syöttövaiheessa pienenee. Martolan ja Santalan (1997, 14-17) määrittämänä paine 

liiketoimintaprosessien uudistamiseen voi tulla yrityksen sisältä tai ulkoa ja ne on syytä 

tunnistaa ajoissa. Mikäli sisäistä uudistamistarvetta ei kuljetusyrityksissä havaita riittävän 

ajoissa, voidaan uudistumisen eteen joutua pakon edessä markkinoilta tulevan paineen 

voimasta, jolloin aikaa sekä resursseja kehitystyölle on käytettävissä entistä heikommin. 
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Kuljetusyrityksillä on kuljetuslajista riippuen rahtikirjojen käytön suhteen erilaisia tapoja ja 

tarpeita. Kotimaan kuljetuksissa ei rahtikirjan käyttöpakkoa ole eikä rahtikirjan käyttö 

monenkaan kuljetuslajin kuljetuksissa ole toiminnan luonteesta johtuen edes järkevää. 

Paine sähköisten toimintatapojen käyttöönotolle tulisi syntyä markkinoilta sekä yrityksen 

omista liiketoiminnallisista tarkoitusperistä ja esimerkiksi lainsäädännöllinen pakottaminen 

sähköisyyteen lamauttaisi monen nykyisen kuljetusyrityksen toiminnan kokonaan, koska 

osaamisen edellytyksiä ei riittävällä tasolla ole. Toisaalta totta on myös, että mikäli 

sähköisen rahtikirjan lisäksi rinnalle vaaditaan lain velvoittamana edelleen paperinen 

rahtikirja kuten CMR-sopimuksen alaisissa ulkomaankuljetuksissa, säiliöauto- ja ADR- 

kuljetuksissa sekä osassa ympäristökuljetuksista, niin sähköisen rahtikirjan käyttöönotto ei 

kahden erillisen prosessin vuoksi ole järkevää. Joka tapauksessa kotimaista 

tiekuljetussopimuslakia tulisi tarkistaa niin, että se huomioi sähköisen rahtikirjamuodon 

Rytsy (2005, 7). Lisäksi Suomen tulisi pikaisesti ratifioida e-CMR-lisäpöytäkirja, jotta 

tulevaisuudessa eri maiden toimijoiden kesken syntyisi mahdollisimman yhdenmukaiset 

toimintatavat eikä paperisia rahtikirjoja enää vaadittaisi sähköisten rinnalle. Ilman 

ratifiointia ei liikenne- ja viestintäministeriön (2016, 4)  mukaan sähköistä rahtikirjaa 

hyväksytä kansainvälisten kuljetusten virallisena kuljetusasiakirjana. 

SCM World (2016) peilasi kyselyssään toimitusketjun hallinnan teknologista 

kehityssuuntaa ja juuri digitaalisen datan hallinta sekä digitaalinen toimitusketju olivat 

vastaajien mielestä kaikkein kiinnostavimpia trendejä. Kun kuljetusyritykset ottavat 

käyttöönsä logistiikan sähköisiä toimintatapoja, niin samalla yrityksen tieto ja ymmärrys 

datan muodossa kasvaa, mikä mahdollistaa kuljetusyrityksille aivan uudenlaisia 

liiketoimintamahdollisuuksia, joissa asiakaskäyttäytymisen ennustaminen kerätyn datan 

avulla on arvokasta tietoa. Digitaalinen toimitusketju mahdollistaa myös kuljetusten 

lastitietojen reaaliaikaisen näkyvyyden, mikä mahdollistaa uusien 

kuljetuspalveluliiketoimintojen syntymisen. Tieliikenteen tavarankuljetuksissa tämä 

tarkoittaa käytännössä vaillinaisten kuorma-autojen kuljetuskapasiteetin tehokkaampaa 

hyödyntämistä esimerkiksi myymällä vapaata tilaa GPS-paikannukseen perustuvan 

sovelluksen avulla. 

Tässä tutkimuksessa sähköistämisen tuomia kustannushyötyjä etsittiin SIRA Consultingin 

(2004) määrittämistä rahtikirjan hallinnollisista työvaiheista. Kun rahtikirjan hallinnollinen 

prosessi muutettiin sähköiseksi, niin manuaalinen kuljetustilaus, kuljettajan 
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rahtikirjamerkinnät ja manuaalinen laskutus jäivät kokonaan pois. Jatkotutkimusaiheita on 

esimerkiksi kustannushyötyjen etsiminen kuljetusyrityksen muista hallinnollisista 

prosesseista kuten kuljetussuunnittelusta, joka on myös mahdollista automatisoida. Myös 

sähköisen rahtikirjan käytön tuomia kustannushyötyjä voitaisiin havainnollistaa 

empiirisesti mittaamalla tässä työssä esitetyn kustannuslaskentamallin hallinnollisia 

työvaiheita. Lisäksi tämän työn kustannuslaskentavaiheessa esitettiin 

kustannuslaskentamalli, jota laajentamalla pystytään laskemaan manuaalisten sekä 

sähköisten rahtikirjavaihtoehtojen tuottamia kustannuksia. Kustannuslaskennan tuloksia 

vertailemalla pystytään havainnoimaan eri rahtikirjavaihtoehtojen kustannushyötyjä 

vaihtuvilla lähetysmäärillä sekä erilaajuisilla sähköisillä ratkaisuilla. 

kustannuslaskentamallin avulla on siis mahdollista laskea mikä rahtikirjavaihtoehto on 

kuljetusyrityksen tarpeisiin hallinnollisilta kustannuksilta edullisin vaihtoehto ja millaiset 

säästöt sillä saavutetaan suhteessa muihin rahtikirjavaihtoehtoihin. 

11    YHTEENVETO 

Tämän työn kustannuslaskelmille ja käyttöönoton uusille motivaatiotekijöille on Suomessa 

ollut kova tarve pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten sähköisyysasteen ollessa vain 

noin 40 %. Lisäksi vastaavanlaisia kustannuslaskelmia ei Suomessa juurikaan ole aiemmin 

tehty. Tässä työssä on laskettu sähköisen rahtikirjan tuomia hallinnollisia kustannushyötyjä 

verrattuna manuaalisen rahtikirjan käyttöön. Hallinnollisten kustannusten laskemisen ja 

arvioimisen menetelmänä on käytetty sovelletusti SCM-standardikustannusmallia. Lisäksi 

selvitettiin sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteita ja esteitä kuljetuslajeittain 

sekä etsittiin pk-kuljetusyrityksille sopivia vaihtoehtoja sähköisten toimintatapojen 

käyttöönottoon. Pk-kuljetusyritysten sähköisten toimintatapojen heikkoa kotimaista 

käyttöastetta on käsitelty ilmiönä, johon etsittiin selittäviä tekijöitä sekä uutta tietoa, mikä 

motivoisi yrityksiä logistiikan sähköisten ratkaisujen käyttöönottoon.  

Pk-kuljetusyrityksen sähköisten toimintatapojen käyttöönotossa on kyse 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelusta ja kehittämisestä, mikä aiheuttaa 

organisaatiossa usein muutostarvetta. Muutos kohtaa usein vastarintaa, jolloin hyvä 

johtaminen ja viestintä sekä henkilöstön motivointi ovat avainasemassa. Digitaalinen 

toimitusketju tuo kuljetusyritykselle monenlaisia hyötyjä, joista välittömät 

kustannushyödyt ovat vain osa. Merkittävimmät liiketoiminnalliset hyödyt koostuvat 

virheiden vähenemisestä, tehokkuuden kasvamisesta sekä toiminnan laadun paranemisesta. 
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Sähköisen rahtikirjan käyttäminen päivittäisessä toiminnassa tuo kustannushyötyjen lisäksi 

myös tehokkaan valvonnan hyödyt niin kuljetusyrityksille kuin viranomaisille.  

Tutkimuksen esimerkkilaskelmien perusteella merkittävimmät kustannushyödyt syntyvät 

työvoimakustannuksissa, joissa sähköisillä toimintatavoilla tuotetulla rahtikirjalla voidaan 

saavuttaa 45 - 55 %:n kustannussäästöt riippuen siitä, tekeekö kuljetusyritys 

kuljetuslaskunsa manuaalisesti vai hyödyntääkö se automatisoitua sähköistä laskutusta. 

Yhden manuaalisen rahtikirjan hallinnollinen yksikkökustannus vaihtelee noin 7,20 - 8,70 

euron välillä, kun taas sähköisen rahtikirjan yksikkökustannus muodostuu 

kuljetusyrityksen lähetysmäärien mukaisesti. Yhden sähköisen rahtikirjan hallinnollisten 

työvaiheiden aiheuttama kustannus on 4 euroa. 

Yleispätevää sähköisten rahtikirjojen tuottamaa hallinnollista euromääräistä 

kustannushyötyä manuaalisiin rahtikirjoihin verrattuna ei tämän työn tulosten perusteella 

voida antaa, mutta vertailemalla rahtikirjavaihtoehtoja, lähetysmääriä ja sähköisten 

ratkaisujen kustannuksia voidaan laskea eri rahtikirjavaihtoehtojen hallinnolliset 

yksikkökustannukset. Kun sähköisten ratkaisujen kustannukset lisätään mukaan laskelmiin,  

saadaan neljä keskenään vertailukelpoista rahtikirjahintaa, jotka muuttuvat suhteessa 

lähetysmääriin. Vertailun perusteella voidaan karkeasti todeta, että jos kuljetusyrityksen 

vuosittaiset lähetysmäärät ovat pienet, niin omalla ERP-järjestelmällä tuotettu sähköinen 

rahtikirja on hallinnollisilta kustannuksiltaan kallein rahtikirjavaihtoehto, kun taas 

palvelukeskusratkaisulla tuotettu sähköinen rahtikirja on kaikissa tapauksissa edullisin 

vaihtoehto. Tämän työn esimerkkilaskujen perusteella voidaan todeta, että kun yritys 

kuljettaa vuodessa yli 3 850 lähetystä, tulee myös sähköinen ERP-rahtikirja hallinnollisilta 

kustannuksiltaan manuaalista rahtikirjaa edullisemmaksi. Mikäli kuljetusyritys automatisoi 

myös laskutuksensa toiminnanohjausjärjestelmän avulla, muuttuu sähköinen ERP-

rahtikirja edullisemmaksi vuosittaisten lähetysten ylittäessä 2 650 kappaleen rajan.  

Vaikka manuaaliset rahtikirjat voivat pienillä lähetysmäärillä olla hallinnollisilta 

kustannuksiltaan sähköisiä rahtikirjoja edullisempia, ovat sähköisten ratkaisujen tuomat 

muut hyödyt kuljetusyritykselle joka tapauksessa erittäin merkittäviä – yrityksen 

kannattavuuden kannalta ehkä jopa välttämättömiä. Tällä hetkellä yrityksen digitaaliset 

palvelut voidaan mieltää kilpailuetuna, mutta tulevaisuudessa digitaalisuutta 

hyödyntämättömät yritykset tippuvat todennäköisesti markkinoilta kokonaan pois. Sama 

koskee myös kuljetusmarkkinoilla toimivia kuljetusyrityksiä. Mikäli kuljetusyritykset eivät 
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adoptoi sähköisiä toimintatapoja, tulevat kuljetusasiakkaat jatkossa valitsemaan  

kumppanin, jolle kuljetustilauksen voi tehdä sähköisesti ja joka mahdollistaa lähetyksen 

reaaliaikaisen seurannan. Digitaalisen toimitusketjun hyödyt ovat laadun paraneminen, 

tehokkuuden lisääntyminen ja valvonnan kokonaisvaltainen helpottuminen. Näiden lisäksi 

digitaalinen toimitusketju tarjoaa loistavat mahdollisuudet kokonaan uusien palvelumallien 

syntymiselle. Sähköinen lähetystieto mahdollistaa esimerkiksi teillä liikkuvien kuorma-

autojen lastitietojen reaaliaikaisen seurannan, jolloin kuljetusten varaaminen lähellä oleviin 

vapaisiin autoihin helpottuu. 

Kuljetusyritysten sähköisten toimintatapojen käyttöönoton haasteet ja esteet liittyvät 

asenteisiin, toimintatapoihin sekä resursseihin. Kuljetuslajien välillä ei havaittu näissä 

merkittäviä eroja. Joillekin kuljetuslajeille, kuten ulkomaan-, säiliöauto- ja ADR- 

kuljetuksiin sekä osaan ympäristökuljetuksista, vaaditaan asiakkaiden toimesta tai 

lainsäädännöstä johtuen edelleen paperiset rahtikirjat tai lähetystositteet. Tämä toimii 

osaltaan sähköistämisen esteenä. Varsinkin pienemmissä kuljetusyrityksissä merkittävänä 

haasteena ovat resurssit, kun kuljetusyrittäjä toimii myös kuljettajana, eikä aikaa 

tarvittavalle kehitystyölle ole. Kaikki on kuitenkin loppujen lopuksi kiinni asenteista, 

koska sähköisten toimintatapojen tuomat liiketoiminnalliset hyödyt ovat jo yleisesti 

tiedossa. Ellei kuljetusyrityksille tule riittävää painetta markkinoilta, koetaan vanhassa 

pysyminen helpommaksi kuin uuteen siirtyminen. 

Pk-kuljetusyrityksen voi ottaa sähköiset toimintatavat käyttöönsä joko hankkimalla oman 

fyysisen toiminnanohjausjärjestelmän tai pilvipalveluna toimivan palvelukeskusratkaisun, 

joita löytyy markkinoilta erilaisia vaihtoehtoja. Pienille ja keskisuurille kuljetusyrityksille 

on saatavilla matalan kynnyksen kustannustehokkaista sähköisiä ratkaisuja. Nykyiset 

palvelukeskusratkaisut ovat usein modulaarisia kuljetustenhallintajärjestelmiä, jotka ovat 

tavallisesti tavarantoimittajalähtöisiä, eikä niitä välttämättä ole suunniteltu pk-

kuljetusyritysten tarpeisiin. Pk-yritysten tarpeisiin sopiville kokonaisvaltaisille pilvessä 

toimiville toiminnanohjausjärjestelmille tuntuu kuljetusalalla olevan tilausta. 

Kuljetusyritysten pitäisi saada pilvipalveluratkaisuista samat operatiiviseen toimintaan 

liittyvät hyödyt kuin fyysisesti asennettavista toiminnanohjausjärjestelmistä, jotta niiden 

käyttöönotto vauhdittuisi. 
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