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1 Johdanto 
 
1.1 Työn tausta 

 
Kuluttajien tietoisuus ympäristön tilasta sekä yhä korkeampi koulutus- ja tulotaso 

ovat muuttaneet kulutustottumuksia ja asennoitumista yhteiskunnassamme. 

Maailmassa ja meillä Suomessakin lähi-/luomuruoka on vahva trendi, ja yhä 

useammat kuluttajat ovat ekologisesti ja vastuullisesti valveutuneita. Lähellä 

tuotettujen elintarvikkeiden volyymit ovat toistaiseksi pieniä, mutta erilaisten 

selvitysten perusteella alalla olisi kasvupotentiaalia. Suomen maatilat ovat pääosin 

pieniä ja lähiruoan suurimmat haasteet liittyvätkin lähiruokalogistiikan 

kustannusten hallintaan, sillä elintarviketuotanto on tiukasti säädeltyä ja 

toimitettavat materiaalivirrat  ohuita. Lähiruokaa käsitellessä myös toimitusketjun 

ekologisuus ja ympäristöarvot korostuvat. Lähellä tuotetut elintarvikkeet eivät 

yleisty ilman hyvin järjesteltyä ja kustannustehokasta logistiikkaa. 

 

Tuotannollisten ja logististen järjestelmien kehitys on tunnistettu osana Suomen 

kansallista elintarviketutkimusstrategiaa. Suomalainen elintarvikeala on 

merkittävä työnantaja ja sen kilpailukyky heijastuu koko kansan hyvinvointiin. 

Kuluttaja edellyttää elintarvikkeiltaan tuoreutta ja luonnollisuutta, mutta kaupan  

pitkät logistiikkaketjut ja toimintamallit tarkoittavat pitkiä säilyvyysaikoja. Koko 

ketjun tehostamisella ja läpimenoaikojen lyhentämisellä on täten keskeinen rooli. 

Tämä opinnäyte vastaa erityisesti kansallisessa elintarviketutkimusstrategiassa 

määriteltyyn tieto- ja tavaravirtojen kehittämisen tutkimustarpeeseen. 

 

Paikallisten tuottajien markkinoille pääsemistä ja logistiikkaa kehittävän ja 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman Tuottajien Seulo –hankkeen 

eräänä oleellisena tavoitteena on käynnistää erityisesti paikallisia tuottajia 

palvelevan seutulogistiikkapalvelun tarjonta Kaakkois-Suomessa. Palvelun 

toteuttaja voi olla joku alueen nykyisistä logistiikkatoimijoista tai täysin uusi 

tarpeeseen vastaava yritys. Tämä diplomityö on tehty osana Tuottajien Seulo  

-hanketta ja työn tavoitteena on tuottaa tietoa seutulogistisen palvelutoiminnan 

käynnistämisen tueksi. 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoite on määrittää palvelutarjooman sisältö Kaakkois-Suomen alueella 

toimivalle seutulogistiikan palveluyritykselle. Työssä keskitytään ensisijaisesti 

logistisen palvelun asiakastarpeen, mahdollisuuksien ja sitä kautta palvelun 

sisällön määrittämiseen. Palvelutarjooman rakentamisen kannalta on oleellista 

selvittää ruokatoimitusketjun logistiikan nykytila, toimintamallit ja osapuolten 

tahtotila. Muita kuin logistisia palvelutarpeita voidaan käsitellä oheis- tai 

tukipalveluina, mutta kuitenkin osana lopullista palvelutarjoomaa. 

Palvelutoiminnan toteutus ja palveluyrityksen käytännön järjestelyjen 

hienosuunnittelu rajataan pois tästä opinnäytteestä, sillä ne eivät ole myöskään 

Tuottajien Seulo –hankkeen tavoitteiden mukaisia. 

 

Diplomityön tutkimuskysymykset voidaan jaotella kahteen pääkysymykseen ja 5 

osakysymykseen. Diplomityön tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

Päätutkimuskysymykset ja osakysymykset 

 
1. Millaisia logistisia palvelutarpeita Kaakkois-Suomen alueella toimivilla 

ruokatoimitusketjun osapuolilla on? 

• Mitkä ovat nykyiset logistiset toimintamallit? 

• Mitkä ovat ruokatoimitusketjun eri portaiden yleisimmät 

ongelmat ja haasteet liittyen logistiikkaan? 

• Mikä on ruokatoimitusketjun osapuolien tahtotila seutulogistisen 

palvelutoimijan suhteen? 

2. Minkälainen palvelutarjooma tuottaisi eniten arvoa lähiruoan 

logistiikkaketjuun? 

• Mitkä oheispalvelut tukevat logistiikkapalvelun tarjoamista? 

• Mitä palvelun järjestelyissä tulee ottaa huomioon? 

 

Palvelutarpeiden kartoitus ja palvelutarjooman rakentaminen aloitetaan siitä 

hypoteesista, että uudentyyppisen seutulogistisen palvelun toteuttaminen 

Kaakkois-Suomessa on mahdollista ja sille on olemassa tarve. Tämä olettamus 
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perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen lähiruokatrendistä, useisiin selvityksiin 

sekä hanketoimijoille jo muodostuneeseen ymmärrykseen vallitsevista logistiikan 

järjestelyistä suomalaisessa ruokatoimitusketjussa. 

 

1.3 Työn toteutus 

 

Työn suorittaminen on jaettavissa kolmeen vaiheeseen: 

 
1. Haastatteluiden ja kirjallisuuden kautta ymmärryksen kerääminen 

erilaisista elintarvikkeista ja niiden tuottajien, jalostajien ja 

myyjien toimintamalleista. 

2. Haastattelutiedon analysointi ja jäsentäminen elintarvikeketjun 

portaisiin, tilastotietoa hyödyntäen. 

3. Palvelutarjooman rakentaminen seutulogistiikkapalvelun 

liiketoimintamallia hyödyntäen. Palvelun asiakkaille tuotettavan 

arvon jäsentäminen. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa kerätään työn kannalta oleellista taustatietoa ja 

ymmärrystä logistiikan nykytilasta. Tietoa kerätään puolistrukturoiduilla 

haastatteluilla, jotka kohdistuvat mahdollisiin palvelun asiakkaisiin. Lisäksi 

mahdollisuuksien mukaan haastatellaan esimerkiksi tietyn alkutuotannon alan 

asiantuntijoita. Haastatteluilla pyritään selvittämään palvelun potentiaalisten 

asiakkaiden liiketoiminnan nykytila, logistiikan käytännöt ja järjestelyt, sekä 

lisäksi tahtotila ja lisäpalvelutarpeet seutulogistisen palvelun suhteen. 

 

Työn toisessa vaiheessa analysoidaan logistisen palvelun toteutettavuutta eri 

tuottaja-, jalostaja- ja käyttäjäryhmien ollessa asiakkaina. Lisäksi etsitään ne 

lisäpalvelut, joiden kysyntä on merkittävää ja jotka ovat toteutettavissa 

seutulogistisen palvelun ohessa. Palvelutarpeiden mittakaavaa arvioidaan 

käyttämällä julkisista lähteistä saatavilla olevaa tutkimustietoa, ja tilastotietoa 

ruokateollisuuden toimipaikoista ja näkymistä Kaakkois-Suomessa. 
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Työn viimeisessä vaiheessa rakennetaan palvelutoimijalle yksi tai useampi 

palvelutarjooma ja tarkastellaan palvelutarjooman tai sen vaihtoehtojen tuottamaa 

arvoa ruokatoimitusketjun eri jäsenille. Lisäksi pientä osaa potentiaalisesti 

tuotettavasta arvosta pyritään konkretisoimaan tosielämästä haetulla case-

esimerkillä. Työn etenemistä on havainnollistettu kuvassa 1. 

 

 
Kuva 1. Diplomityön eteneminen vaiheittain. 

 

1.4 Raportin rakenne 
 

Tässä diplomityössä on johdannon lisäksi kahdeksan lukua. Raportin luvuissa 

kaksi, kolme ja neljä käydään läpi teoriataustaa palveluprosesseista, 

palvelutarjooman johtamisesta ja logistiikasta palveluna.  

 

Tarkennettuna toinen luku käsittelee palvelun käsitettä yleisesti sekä yrityksen 

liiketoimintamallin merkitystä. Saman luvun lopussa tarkastellaan myös 
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logistiikkapalvelun ominaispiirteitä. Kolmas luku käsittelee palvelutarjooman 

rakentamisen kehittämismallia vaihe vaiheelta. Neljännessä luvussa määritellään 

jakeluketjun, elintarvikeketjun ja arvoketjun käsitteet sekä esitellään niiden 

laajentuminen arvokentäksi ja arvoverkoksi. Lisäksi tarkastellaan arvon 

määräytymistä logistiikkapalvelussa ja Luvun lopuksi elintravikkeiden 

toimitusketjun lisäarvon lähteitä. 

 

Luvut viisi ja kuusi ovat markkinakatsaus kaakkoissuomalaiseen elintarvikkeiden 

toimitusketjuun. Ne sisältävät opinnäytetyön tueksi tehtyjen haastattelujen 

keskeiset tulokset ja havaitut palvelutarpeet. 

 

Luvussa viisi tehdään katsaus Kaakkois-Suomen ruokatuottajien ja jalostajien 

nykytilaan. Luku on jäsennetty niin, että ensin käydään läpi eri tuottajaryhmien 

mittakaava, toimintamallit ja palvelutarpeet. Lopuksi hahmotellaan 

tuottajaryhmien kuljetustarpeiden kokonaismittakaavaa ja yhdistetään tärkeimmät 

palvelutarpeet tuottaja- ja jalostajaportaan yhtenäisen tahtotilan löytämiseksi. 

 

Luvussa kuusi tarkastellaan elintarvikeketjun loppupään toimijoita. 

Loppukuluttajien käsittely on kuitenkin jätetty tietoisesti pois työn rajauksen 

mukaisesti. Kaikkien elintarvikeketjun loppupään osapuolien läpikäynnin jälkeen 

luvussa pyritään muodostamaan loppupään yhteinen palvelutarve samalla tavalla 

kuin luvussa viisi. 

 

Luvut seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän liittyvät seutulogistisen palvelun 

liiketoimintamallin ja palvelutarjooman rakentamiseen. Ne sisältävät työn 

varsinaiset lopputulokset ja johtopäätökset tuloksien pohjalta.  

 

Luvussa seitsemän esitellään seutulogistisen palveluyrityksen liiketoimintamallin 

eri osa-alueita käyttäen yhdeksänosaista kehikkoa. Liiketoimintamallin kaikkia 

osa-alueita ei käsitellä samalla laajuudella, mutta sen sisältämää tietoa käytetään 

palvelutarjooman rakentamisessa. 
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Luvussa kahdeksan rakennetaan seutulogistisen palveluyrityksen palvelutarjooma 

tai useampia vaihtoehtoja. Tämä toteutetaan aikaisemmin esitellyn mallin mukaan 

johdonmukaisesti. Saman luvun lopussa tehdään myös arvo-analyysia löydetyistä 

vaihtoehdoista ja esitellään case-esimerkki potentiaalisesti tuotettavasta arvosta 

tosielämästä haetussa ympäristössä. Luku yhdeksän sisältää koko tutkimuksen 

sisällöstä vedettävät johtopäätökset. 
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2 Palveluliiketoiminta 
 
Palvelualojen vaikutus valtioiden talouksiin on ollut kasvussa jo kymmeniä 

vuosia. Yleisesti palveluiden rooli liiketoimintana on muuttunut jatkuvasti 

tärkeämmäksi, ja palveluilla kilpaillaan aina perinteisiä valmistusteollisuuden 

aloja myöten. Samalla käynnissä on myös muutos yritysten arvon tuottamisen 

mekanismeissa. Kehittyvät asiakkaiden tavoittamisen keinot mahdollistavat 

kevyemmät yritysrakenteet, joka asettaa vaatimuksia yrityksen johtamiselle. 

Nopeatkin muutokset liiketoimintaympäristöön ovat mahdollisia, joten ympäristöä 

tulee jatkuvasti analysoida ja mukauttaa tarpeen vaatiessa. (Grönroos 2000, s. 10-

11; Haapanen et al. 2005, s. 65)  

 

Perustuotteitakin tuottavat yritykset ovat alkaneet lisätä palveluita tuotetarjontansa 

rinnalle, sillä palvelujen kopioiminen on hankalampaa kuin pelkkien tuotteiden. 

Täten niitä voidaan käyttää myös kilpailuvaltteina. Palvelujen merkitystä nyky-

yhteiskunnassa kuvaa myös se, että yli 60 prosenttia työssäkäyvistä suomalaisista 

työskentelee palveluelinkeinojen parissa. (Haverila et al. 2005, s. 326) 

 

2.1 Palvelu ja palveluprosessi 
 

Useimmiten palvelu merkitsee mitä tahansa asiakkaan tai organisaation puolesta 

tehtyä työtä. Palvelu on heterogeeninen ja aineeton prosessi, joka tuotetaan, 

jaetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti. Palvelua ei voi 

varastoida ja se syntyy aina vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Palvelun arvo 

realisoituu vasta sillä hetkellä kun asiakas osallistuu palveluprosessiin. (Grönroos 

2000 s. 163; Haapanen et al. 2005, s. 91) 

 

Palveluissa loppuasiakas ei ole pelkästään palvelun vastaanottaja vaan myös 

palvelun tuotantoresurssi. Edvarsson & Olsson (1996, s. 145-147) käsittelevät 

kuvassa 2 esitettyä kolmiosaista palvelun konseptia. 
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Kuva 2. Palvelukäsitteen kolme osaa. (mukaillen Edvarsson & Olsson 1996, s. 
146) 
 

Yritys ei itsessään tarjoa koko palvelua tai sen vaikutusta, vaan sen tehtävänä on 

pikemminkin tarjota edellytykset palveluprosessin toteutumiselle. Yritykset 

voivatkin täten antaa omasta palvelustaan korkeintaan arvolupauksen, mutta 

lopullisen arvon määrittää aina asiakas. Eniten arvoa tuotetaan silloin, kun 

yrityksen tarjoama palvelupaletti ja asiakkaan tavoitteet ovat samansuuntaiset. 

Näitä edellytyksiä kutsutaan palvelun esivaatimuksiksi ja ne on esitetty kuvassa 

vasemmalla. (Edvarsson & Olsson 1996, s. 146-147)  

 

Asiakasprosessi on itse palvelutapahtuma, jonka kautta saavutetaan 

palveluvaikutus. Perinteisten tuotteiden valmistamisen prosessi eroaa palveluiden 

valmistamisesta huomattavasti. Tuotteiden valmistaminen on yleensä sidottu 

aikaan ja paikkaan, eikä asiakas ole läsnä niiden syntyessä. Palvelun arvo syntyy 

kuitenkin vasta asiakkaan ollessa läsnä, ja osa palvelun arvosta on itse asiassa 

asiakkaan tuottamaa. Tämä oleellinen ero täytyy ottaa palvelun kehittämisessä 

huomioon määrittelemällä asiakkaan rooli, osallistuminen ja vastuut itse 

palveluprosessissa. Eri asiakkaat ovat tarpeiltaan, toiveiltaan ja odotuksiltaan 

erilaisia, ja täten jokainen palvelutapahtuma ja niistä syntynyt arvo ovat erilaisia. 

(Edvarsson & Olsson 1996, s. 145-146) 

 

Asiakasvaikutus)

Asiakasprosessi)

Palvelun))
esivaa1mukset)
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Palveluiden lopullinen arvo määrittyy siis asiakaskohtaisesti. Kuvan 2 kolmas 

osio eli palveluvaikutus liittyy siihen, millaiseksi lopputulos koetaan. Palveluksen 

laadun ainoa oikea tulkitsija on asiakas juurikin palvelutapahtumien 

ainutkertaisuuden vuoksi. Asiakkaan kokemus palveluvaikutuksen onnistumisesta 

johtaa laatuvaikutelmaan, joka määrittää onko asiakas tyytyväinen vai tyytymätön 

palveluun. (Edvarsson & Olsson 1996, s. 144-145; Haverila et al. 2005, s. 330) 

 

Palvelun osuvuuden ja laadun mittaaminen yksiselitteisesti ei ole mahdollista, 

sillä kuten todettiin, jokainen palvelutapahtuma on uniikki. Asiakkaan 

kokemukseen palvelun onnistumisesta vaikuttavat ainakin: 

 

• palvelutapahtuman tekninen toimivuus 

• toiminnallinen vaikutus 

• palveluntarjoajan imago. 

 

Tekninen laatu viittaa palvelun toteutuksen onnistumiseen, ja toiminnallinen 

vaikutus tarkoittaa halutun lopputuloksen saavuttamista. Laadukas ja positiivinen 

imago palveluntarjoajasta parantaa asiakkaan mielikuvaa palvelusta. (Grönroos 

1990, s. 61-64)  

 

Puhtaissa palveluyhteisöissä noin 20 prosenttia asiakkaiden laatukäsityksistä 

syntyy teknisen laadun perusteella ja 80 prosenttia on pikemminkin mielikuvia ja 

kokemuksia vuorovaikutussuhteen onnistumisesta. (Haverila et al. 2005, s. 330) 

 

2.2 Liiketoimintamalli 
 

Liiketoimintamallin (Business Model) käsite on muuttunut ja kehittynyt jo 1950-

luvulta lähtien, mutta edelleenkään siitä ei ole olemassa yksittäistä viitekehystä tai 

määritelmää. Esimerkiksi Hamel (2001, s. 99-100) toteaa liiketoimintamallin 

käsitteen sisältävän asiakasrajapinnan, ydinstrategian, strategiset resurssit ja 

arvoverkoston. Toisaalta Magretta (2002, s. 91-92) tekee selkeän eron 

liiketoimintamallin ja strategian välille, mutta vahvistaa liiketoimintamallin 

määritelmän sekavuuden. Viime vuosina liiketoimintamallia on yleisesti käytetty 
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selittämään yrityksen vuorovaikutusta toimittajien, asiakkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Liiketoimintamallin tarkoitus on myöskin olla 

havainnollinen ja mahdollisimman ymmärrettävä.  (Nenonen & Storbacka 2010, s. 

44-45; Zott & Amit 2007, s. 182; Osterwalder et al. 2005, s. 2-3) 

 

Osterwalder & Pigneurin (2010, s. 14) mukaan liiketoimintamallin tulee perustella 

ja kuvata havainnollisesti, miten organisaatio luo, toimittaa asiakkaalle ja hankkii 

itselle arvoa. Tutkijat ovat kehittäneet yhdeksänosaisen liiketoimintamallin 

kehikon, joka on esitetty kuvassa 3.  

 

 
Kuva 3. Business Model Canvas –kehikko. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 42) 
 

Asiakassegmenteissä määritellään ne ihmisryhmät tai organisaatiot, joita yritys 

tahtoo saavuttaa ja palvella. 

 

Arvolupaus –sarakkeessa kuvataan tuote- tai palvelukokonaisuutta, jonka avulla 

määritetyille asiakasryhmille tuotetaan arvoa. Mitä asiakastarpeita tyydytämme ja 

miten arvo syntyy? 

 

Avainyhteistyö,
sopimukset2

Avaintoiminnot2 Arvolupaus* Asiakassuhteet2 Asiakassegmen4t2

Kustannusrakenne2 Tulot/kassavirta2

Avainresurssit2 Kanavat2
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Asiakassuhteet –sarake määrittelee, millaisia asiakassuhteita yritys pyrkii 

muodostamaan asiakkaiden kanssa. Ne voivat olla esimerkiksi henkilökohtaisia, 

yhteisöllisiä tai vaihtoehtoisesti täysin automatisoituja. 

 

Kanavat ovat keinoja tavoittaa asiakkaat ja niiden kautta myös toimitetaan heille 

arvolupaus. Kanavat voivat olla suoria (myyntimiehet) tai epäsuoria (tukku). 

Kanavat voivat olla yrityksen tai ulkoisen osapuolen hallinnassa.  

 

Tulot/kassavirta edustaa yrityksen ansaintalogiikkaa. Se määrittelee, miten ja 

keneltä yritys saa rahaa. Avainkysymyksenä toimii: mistä arvosta asiakasryhmät 

on valmiita maksamaan? 

 

Avainresurssit mahdollistavat yrityksen toiminnan ja arvolupauksen 

toimittamisen. Avainresurssit ovat liiketoiminnan kannalta tärkeimmät fyysiset, 

henkiset, henkilölliset tai taloudelliset tekijät. Avainresursseja voivat olla myös 

tietyt jakelukanavat, asiakassuhteet tai tulonlähteet. 

 

Avaintoiminnot ovat yrityksen tärkeimmät tehtävät. Ne voivat olla esimerkiksi 

tuotantoa, ongelmanratkaisua tai erilaisten verkostojen tai järjestelmän hallintaa. 

Näiden toimintojen avulla luodaan yrityksen arvolupaus. 

 

Avainyhteistyösopimuksissa määritellään ne osapuolet, jotka ovat yrityksen 

kannalta tärkeimpiä, ja joita ilman sen toiminta vaikeutuu merkittävästi. 

Avainyhteistyösopimusten ei välttämättä tarvitse vaan olla läheisiä ja strategisia, 

vaan ne voivat olla myös kevyempiä, ja niitä voi olla useita. 

 

Kustannusrakenne kuvailee luonnollisesti yrityksen mainittavimmat kustannusten 

lähteet ja niiden suuruusjärjestyksen. Lisäksi siinä määritellään onko liiketoiminta 

arvo- vai kustannuslähtöistä. Arvolähtöinen liiketoiminta keskittyy 

mahdollisimman suuren arvon tuottamisen kautta kilpailussa menestymiseen, 

mutta kustannuslähtöinen malli pyrkii jokaisen kustannuskomponentin 

kutistamiseen. 
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2.3 Logistiikkapalvelu 
 

Vaikka logistiikka ymmärretään perinteisesti yrityksen materiaalisten toimintojen 

johtamiseksi, voidaan sen tehtäväkenttää laajentaa myös tuotantoon ja 

kulutukseen liittyvien palvelujen johtamiseen ja kehittämiseen. Logististen 

ratkaisujen rakenteellisia vaatimuksia ovat toimintojen organisointi tuotannosta 

loppukulutukseen ja niiden edellyttämien tietojärjestelmien ja infrastruktuurin 

periaatteet. (Haapanen et al. 2005, s. 23) 

 

Yritykset pyrkivät jatkuvasti käyttämään resurssinsa parhaalla mahdollisella 

tavalla, ja keskittämään ydinosaamiseensa siihen, mistä asiakkaat ovat halukkaita 

maksamaan. Logistiikka eli kuljettaminen, jakelu tai varastointi ei usein kuulu 

yrityksen ydinosaamiseen, ja näiden toimintojen osalta päädytään usein siihen 

tulokseen, että se kannattaa ostaa palveluna sen tuottamiseen erikoistuneelta 

taholta. Logistisessa palvelussa arvo tuotetaan asiakkaan liiketoimintaan liittyvän 

materiaalin käsittelyllä, varastoinnilla, pakkauksella, sekä logistiikkaan liittyvän 

informaation hallinnoinnilla ja välityksellä. (Sakki 1999 s. 30-31)  

 

Vielä 80-luvun alussa lukuisat logistiikkapalvelut olivat keskittyneet puhtaasti 

kuljetuksiin tai huolintaan. Tämän jälkeen kehitys on johtanut yrityskokojen 

kasvamiseen ja toimialan laajentumiseen. Kuljetuksiin keskittyneet yritykset 

ryhtyivät harjoittamaan myös varastointia, jakelua ja huolintaa, ja huolinta-alan 

yritykset puolestaan laajenivat kuljetusalalle. Nykyään ostajat eivät enää halua 

pelkkää kuljetuspalvelua, vaan he ostavat logistiikkaa kokonaisvaltaisesti. 

Palveluja ostavien ja palveluja tarjoavien yritysten toiminta perustuu 

kumppanuuteen. Toimintamallit yritysten suhteissa ovat tarkkaan sovittuja ja 

harjoiteltuja erityisesti tietojen vaihdon ja siihen perustuvan toiminnan ohjauksen 

osalta. (Karhunen et al. 2004, s. 29) 

 

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna logistiikkapalvelu lunastaa myynnin ja 

markkinoinnin lupauksensa toteuttamalla logistisen toiminnan. Lisäarvoa voidaan 

tuottaa toteuttamalla logistiikka asiakkaan toivomalla tavalla, tai vaihtoehtoisesti 

tarjoamalla täysin uusia malleja ja palveluita asiakkaalle menevään jakeluketjuun. 
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Analysoimalla asiakkaan kysyntäprosessia asiakkaan omasta näkökulmasta 

voidaan nähdä minkälaisia logistisia palvelutarpeita asiakkaalla on. (Saarinen 

2000) 

 

Logistiikkapalvelua on syytä havainnollistaa myös yleisen palveluteorian avulla. 

Tällöin ymmärretään paremmin seutulogistiikkapalveluprosessin edellytykset, 

asiakkaan vaatimukset ja palvelun vaikutus asiakkaalle. Luvun ensimmäisessä 

kappaleessa esitetyn kolmiosaisen palvelukäsitteen perusteella jaotellaan 

logistisen palvelun ulottuvuudet taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Logistisen palvelun osa-alueet. 
Palvelun 

esivaatimukset 

• Kuljetuskalusto ja –henkilöstö 

• Tietojärjestelmä 

• Varastointi- ja käsittelylaitteisto 

• Valmiit logistiikkaratkaisut 

Asiakas-

prosessi 

• Tiedonvaihto palvelutarjoajalle käsiteltävän tavaran 

attribuuteista 

• Materiaalin esikäsittely ja sijoitus noutoa tai keräilyä 

varten 

Asiakas-

vaikutus 

• Kustannus (ja arvo) asiakkaalle 

• Toimituksen ajankohta (liian ajoissa/oikeaan 

aikaan/liian myöhään) 

• Kuljetettu ja/tai käsitelty toimitus 

• Syntynyt hiilijalanjälki 

 

Logistisen palvelun esivaatimuksia ovat erilaiset välineet, laitteet, järjestelmät ja 

henkilöstö. Lisäksi palveluilla on yleensä valmiita toimintamalleja ja käytäntöjä, 

joita sopeutetaan asiakkaan palvelutarpeeseen sopivaksi. Palvelun ei kuitenkaan 

välttämättä tarvitse omistaa kaikkia tuotannontekijöitä, vaan ne voivat olla 

esimerkiksi vuokrattuja tai yhteistyökumppanin omistuksessa. 

 

Logistiikkapalvelun asiakkaan tulee antaa palvelulle tieto ainakin käsiteltävien 

tuotteiden laadusta, lukumäärästä, sijainnista, määränpäästä ja 
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erityisvaatimuksista. Lisäksi logistiikkapalvelun edustajilla tulee olla pääsy 

tuotteisiin siinä tilassa ja sellaisessa muodossa, että ne voidaan kuljettaa, käsitellä 

tai varastoida sopimuksen mukaan. 

 

Logistiikkapalvelun vaikutus on yleensä asiakkaan toimituksen siirtyminen ja/tai 

käsittely niin, että se saavuttaa ennalta sovitun sijainnin, ennalta sovittuna 

ajankohtana. Palvelun toteutumisesta syntyy asiakkaalle yleensä kustannus, mutta 

palvelun käyttämisestä on syntynyt samalla myös arvoa. Toivotussa tilanteessa 

asiakkaalle tuotettu arvo on suurempi kuin asiakkaan itse tekemän logistiikan 

kustannus. 
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3 Palvelutarjooman rakentaminen 
 

Palvelutarjooman määrittäminen luo perustan palvelujen kehityshankkeille: mitä 

palveluja nyt todella tarjotaan ja mitä palveluja pitäisi tarjota tavoitteiden 

saavuttamiseksi? Palvelutarjoomalla tarkoitetaan yrityksen tarjoamien palvelujen 

kokonaisuutta, ja sen tulee kehittyä markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden 

mukana ja myös niitä ennakoiden. Palvelutarjoomaa rakennettaessa on aina 

otettava huomioon asiakkaan näkökulma palveluun. Tämä tarkoittaa käytännössä 

itse palveluprosessin tapahtumiseen liittyvien asioiden integroimista tarjoomaan ja 

sen suunnitteluun. (Grönroos 2000, s. 164; Jaakkola et al. 2009, s. 7-8)  

 

Grönroosin (2000, s. 163-165) mukaan eheän palvelutarjooman hallinta vaatii 

tällöin neljä askelta: 

 

1. Palveluajatuksen kehittäminen 

2. Peruspalvelupaketin kehittäminen 

3. Laajennetun palvelutarjooman muodostaminen 

4. Imagon ja viestinnän hallinta 

 

Tämän työn sisältö sijoittuu vaiheille 1-3, sillä tavoitteena on määrittää 

yleisluontoisesti, millaisia palveluja Kaakkois-Suomen tuottajille ja muille ruoan 

toimitusketjun osapuolille olisi mahdollista tarjota. Seuraavaksi käsitellään näiden 

vaiheiden sisältö. 

 

3.1 Palveluajatus ja liiketoimintamalli 
 

Palveluajatuksessa ilmoitetaan palvelua tarjoavan yrityksen aikomukset. 

Palveluajatus määrittelee palvelun peruspiirteet, joista palvelua lähdetään 

suunnittelemaan tarkemmin eteenpäin. Ajatuksesta käy ilmi asiakkaan kokema 

arvo, ja sitä voidaan käyttää hyödyksi markkinoitaessa palvelua asiakkaalle. 

Palveluajatuksia voi olla yksi tai useampi. (Grönroos 2000, s. 164-165; Edvarsson 

& Olsson 1996, s. 149)  
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Samaa aihetta sivuten Jaakkola et al. (2009, s. 3-4) määrittelevät palvelujen 

kehittämisen lähtökohdaksi liiketoimintastrategian, joka määrittää yrityksen 

toimintaa vastaten mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia asiakkaita ja asiakassuhteita tavoitellaan? 

2. Millaisia tuotteita ja palveluja tuotetaan ja miten ne tuotetaan? 

3. Mikä on erikoistumisen ja tuotekehityksen aste? 

 

Palveluliiketoiminnassa menestyminen edellyttää siis osaamista palvelun, 

asiakkaiden ja tuotteen suhteen. Palveluajatuksen ja palvelun kehittämisen 

määritelmästä huomataan, että se on hyvin lähellä aikaisemmin esitetyn 

liiketoimintamallin käsitettä, ja palveluajatusta voidaan johtaa käyttäen hyväksi 

liiketoimintamallia. Työkalu liiketoimintamallin hahmottamiseen oli esitetty 

aiemmin kappaleessa 2. Tätä työkalua käytetään myöhemmin hyödyksi 

palvelutarjooman rakentamisen apuna. 

 

3.2 Peruspalvelupaketti 
 

Peruspalvelupaketti hahmottaa palvelutuotteen yksittäiset palvelut ja 

ominaisuudet toisistaan eroteltavana kokonaisuutena, olivat ne sitten konkreettisia 

(tangible) tai abstrakteja (intangible) Pakettiajattelusta on usein hyötyä niin 

palvelutarjoajalle kuin asiakkaallekin, mutta palvelupakettia ei tulisi käyttää 

ainoana palveluihin liittyvän päätöksenteon välineenä. (Grönroos 2000, s. 164; 

Sipilä 1996, s. 64-65)  

 

Peruspalvelupaketin perustana on ydinpalvelu, joka vastaa asiakkaan ensisijaiseen 

tarpeeseen. Ydinpalvelun ohella tarjottavista palveluista on olemassa erilaisia 

käsityksiä. Esimerkiksi Jaakkola et al. (2009, s. 10) ja Grönroos (2000, s. 166) 

puhuvat kolmiosaisesta palvelupaketista, joka sisältää ydinpalvelun lisäksi 

avustavat palvelut ja tukipalvelut. Kirjallisuudessa on olemassa myös kaksiosaisia 

jaotteluja, tästä esimerkkinä on Parantainen (2007, s. 106), joka jakaa 

palvelupaketin ydin- ja lisäosaan.  
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Eri palveluryhmien nimeämisestä ei ole täysin yksiselitteistä mallia, koska esim. 

Grönroos (1990, s. 103) on suomentanut ydinpalvelun mahdollistavat palvelut 

(facilitating services) ”avustaviksi palveluiksi” ja ydinpalvelun oheen tarjottavat 

palvelut (supporting services) ”tukipalveluiksi”. Muussa suomenkielisessä 

kirjallisuudessa kuten esim. Sipilä (1996, s. 64) tukipalveluilla tarkoitetaan 

juurikin ydinpalvelun mahdollistavia palveluja. Lisäpalvelut ovat sen sijaan 

palveluita, jotka antavat asiakkaalle enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, eli 

tässä tapauksessa samoja kuin Grönroosin ”tukipalvelut”. Selkeyden vuoksi tässä 

diplomityössä käytetään siis seuraavia termejä: 

 

• Tukipalvelut (facilitating services) luovat mahdollisuuden ydinpalvelujen 

tarjoamiseen asiakkaille. Ilman tukipalveluita ei voida tarjota 

ydinpalvelua. 

• Lisäpalvelut (supporting services) voidaan tarjota ydinpalvelujen lisäksi, 

mutta ydinpalvelun käytettävyys ei riipu lisäpalveluista 

 

Tämän työn kannalta tarkoituksenmukaisinta on käyttää kolmiosaista jaottelua, 

koska oleellista on hahmottaa palvelun sisältö mahdollisimman tarkasti. 

Tavoitteessa tulee siis pyrkiä mahdollisimman tarkkaan erotteluun siitä, mikä on 

palvelutarjoomassa ydinpalvelua ja minkälaisia edellytyksiä tuki- ja lisäpalveluille 

se asettaa. Myös Grönroos (2000, s. 167) painottaa avustavien ja tukipalvelujen 

eroteltavuuden tärkeyttä tehtäessä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. 

Peruspalvelupaketin kolmiosaista jakautumista on havainnollistettu kuvassa 4. 

 

 
 
Kuva 4. Peruspalvelupaketin eri kategoriat. 
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3.2.1 Ydinpalvelut (core services) 
 

Ydinpalvelu on palvelutoimijan olemassaolon syy. Ydinpalvelu vastaa asiakkaan 

tärkeimpään tarpeeseen ja on tärkein elementti palvelun toiminnan kannalta. 

Esimerkiksi lentoyhtiön ydinpalvelua on ilmateitse kuljettaminen. Toisena 

esimerkkinä mainostoimiston ydinpalvelua on tarjota asiakkaalle mainonnan 

suunnittelua ja toteutusta. Ydinpalveluja voi olla myös useampia. Lentoyhtiö voi 

esimerkiksi tarjota sekä paikallista että pitkän matkan kuljetusta. (Grönroos 2000, 

s. 166-167, Jaakkola et al. 2009, s. 11; Sipilä 1996, s. 64) 

 

3.2.2 Tukipalvelut (facilitating services) 
 

Tukipalvelut ovat ydinpalvelun käytettävyydelle välttämättömiä oheispalveluja. 

Mikäli tukipalvelut eivät ole kunnossa, estyy myös ydinpalvelun toteutuminen. 

Tukipalvelut on tunnistettava, sillä ne liittyvät usein keskeisesti palveluprosessin 

tuottamisen työvaiheisiin. Toimintaa voidaan tehostaa usein tehostamalla vain 

tukipalveluja. Esimerkiksi lentoyhtiön tulee jollain tavalla tarjota matkatavaroiden 

vastaanotto, lähtöselvitys, turvatarkastus ja lippujen ostopalvelu, jotta sen 

ydinpalvelu on asiakkaiden tavoitettavissa. (Grönroos 2000, s. 166-167, Jaakkola 

et al. 2009, s. 11-12) 

 

3.2.3 Lisäpalvelut (supporting services) 
 

Lisäpalvelut voivat tarjota palvelulle lisäarvoa tai olla tapa erottautua 

kilpailijoista. Lisäpalveluita on joskus vaikea erottaa tukipalveluista, mutta 

nyrkkisääntönä on, että ydinpalvelu on toteutettavissa myös ilman lisäpalveluita. 

Lisäpalveluita käytetään yleensä kilpailullisista syistä, koska niiden tarkoitus on 

saada asiakas valitsemaan juuri kyseinen palvelu jonkin toisen vaihtoehdon 

sijasta. Lentoyhtiötä edelleen esimerkkinä käytettäessä tällainen palvelu voisi olla 

lennon aikana näytettävät elokuvat ja tarjoilut. Toisaalta lisäpalvelu voi myös 

muuttua pakolliseksi tukipalveluksi joissain tapauksissa, esimerkiksi lennon 

ollessa erityisen pitkä ja matkustajien nälkiintyessä on ruokatarjoilu pakollinen. 

(Grönroos 2000, s. 166-167; Jaakkola et al. 2009, s. 11-12) 
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3.3 Laajennettu palvelutarjooma 
 

Hyvänkin palvelupaketin voi pilata asiakkaiden kanssa tapahtuvissa 

vuorovaikutustilanteissa, joten palvelupaketin hyvyys ei välttämättä merkitse 

laadukasta palvelua. Palvelujen laatumallien mukaan palvelun tuotanto- ja 

toimitusprosessi erityisesti asiakkaan näkökulmasta on olennainen osa 

palvelutuotetta. Tästä syystä peruspalvelupaketista on tehtävä laajennettu 

palvelutarjooma. (Grönroos 1990, s. 102) 

 

Laajennetun palvelutarjooman mallissa yhdistetään palveluajatus, 

peruspalvelupaketti ja palveluprosessin tuottamisen ominaispiirteet. 

Palveluprosessien erilaisuuksista huolimatta voidaan löytää kolme piirrettä, joista 

prosessi koostuu. Niitä ovat palvelun saavutettavuus, vuorovaikutus 

palveluorganisaation kanssa sekä asiakkaan osallistuminen prosessiin. Laajennettu 

palvelutarjooma rakentuu yhdistettäessä nämä seikat palveluajatukseen ja 

peruspalvelupakettiin. Laajennetun palvelutarjooman periaate ja sisältö on 

havainnollistettu kuvassa 5. (Grönroos 2000, s. 167) 

 

 
 

Kuva 5. Laajennettu palvelutarjooma. (mukaillen Grönroos 2000, s. 168) 
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Laajennetun palvelutarjooman perusta on palveluajatus, se vastaa mm. seuraaviin 

kysymyksiin: 

 

• Millaisia ydin-, tuki- ja lisäpalveluja käytetään? 

• Miten peruspalvelupaketti asetetaan saataville? 

• Kuinka vuorovaikutustilanteita kehitetään? 

• Kuinka asiakkaiden pitäisi valmistautua, tai kuinka heitä tulisi valmentaa 

ennen palveluprosessia? (Grönroos 2000, s. 170-171) 

 

Palveluajatus ohjeistaa myös suunnitteluprosessin myöhemmissä vaiheissa 

määritettäessä esimerkiksi tuotantoresursseja. Luonnollisesti olemassa olevalla 

yrityksellä on olemassa inhimillisiä ja fyysisiä resursseja, jotka asettavat tietyt 

rajat tuotantokyvylle. Laajennetun palvelutarjooman kehittäminen voi kuitenkin 

osoittaa selkeitä muutostarpeita näissä, olemassa olevissa resursseissa. (Grönroos 

1990, s. 108-110; Grönroos 2000, s. 170-171) 

 

3.3.1 Palvelujen saavutettavuus 
 

Palvelun saavutettavuus vaikuttaa siihen, miten helpoksi asiakkaat kokevat niiden 

lähestymisen, ostamisen ja käyttämisen. Hyväkin palvelupaketti voi osoittautua 

asiakkaiden silmissä kelvottomaksi, mikäli saavutettavuus ei ole kunnossa.  

Palvelujen saavutettavuus riippuu muiden muassa seuraavista asioista: 

 

• henkilökunnan lukumäärä ja taidot 

• aukioloajat, aikataulut ja suoritukseen kuluva aika 

• toimistojen, työpisteiden ja muiden palvelupisteiden sijainti, varustus ja 

ulkonäkö 

• työkalut, koneet, asiakirjat jne. 

• käytettävissä olevat tietojärjestelmät asiakkaan yhdistämiseksi 

palvelutoimijaan ja -prosessiin 

• prosessissa samanaikaisesti sisällä olevien asiakkaiden lukumäärä ja 

osaaminen. (Grönroos 2000, s. 168-169) 
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3.3.2 Vuorovaikutus palveluorganisaation kanssa 
 

Jotta asiakkaat pääsevät kosketuksiin palvelun kanssa, on heidän käytettävä 

erilaisia teknisiä resursseja ja asioitava palvelutoimijan työntekijöiden kanssa. 

Asiakkaat voivat myös joutua kosketuksiin muiden palvelua käyttävien 

asiakkaiden kanssa. Jos vuorovaikutusta pidetään liian monimutkaisena, vaikeana 

tai epämiellyttävä, jää palvelupaketin koettu laatu alhaiseksi. Vuorovaikutus 

palveluorganisaation kanssa voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 

• Vuorovaikutus työntekijöiden ja asiakkaiden kesken, joka riippuu 

työntekijöiden käytöksestä, sanomisista ja tekemisistä. 

• Vuorovaikutus erilaisten fyysisten ja teknisten resurssien kanssa, kuten 

palvelun tuottamisessa tarvittavien automaattien, asiakirjojen, 

kuljetusvälineiden tai koneiden kanssa. 

• Vuorovaikutus järjestelmien kanssa. Esimerkiksi laskutus-, varaus- ja 

jonotusjärjestelmät. 

• Vuorovaikutus prosessissa samanaikaisesti mukana olevien asiakkaiden 

kanssa. (Grönroos 2000, s. 169-170) 

 

3.3.3 Asiakkaan osallistuminen prosessiin 
 

Asiakkaan osallistuminen merkitsee sitä vaikutuskykyä, joka asiakkaalla on 

palveluprosessiin. Esimerkiksi asiakkaan valmistautuminen asiakirjojen 

täyttämiseen, automaattien käyttämiseen tai tietojen antamiseen, voi parantaa 

palvelun laatua. Jos asiakas ei pysty antamaan oikeaa tietoa tai reagoimaan 

prosessin vaatimalla tavalla, kärsii palvelun laatu ja lopputulos. (Grönroos 2000. 

s. 170) 
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4 Logistiikka- ja arvoketjut 
 

4.1 Jakeluketju 
 

Jakeluketjulla tarkoitetaan raaka-aineiden ja loppukäyttäjän välistä useamman 

portaan muodostamaa ketjua. Ketjun viimeisellä portaalla on kontakti 

loppukäyttäjään. Perinteinen jakeluketju on esitetty kuvassa 6. Yritykset 

panostivat pitkään pelkkään toiminnan sisäiseen kehittämiseen ja jakeluteiden 

johtaminen oli hyvin kankeaa. Toimitusketjun eri vaiheissa voi olla ristiriitoja, jos 

ketjun eri vaiheilla on eri omistajat. Tällöin on vaara, että jokainen ketjun vaihe 

yrittää maksimoida oman tuottonsa. Tästä seuraa heikentynyt yhteistoiminta, joka 

laskee koko ketjun tehokkuutta. (Haapanen et al. 2005, s. 23-25; Chopra & 

Meindl 2001, s. 360) 

 

 
Kuva 6. Perinteinen jakeluketju. (mukaillen Haapanen et al. 2005, s. 24) 
 

Mäkipeska & Sihvonen (2010, s. 9) hahmottavat elintarvikkeiden yleistä 

jakeluketjua kuvassa 7 esitetyllä tavalla. Perinteisen ruokaketjun kulkureitit on 

merkattu sinisellä ja nykyaikaisemmat suorat lähiruokaketjut vihreällä. Suorassa 

ketjussa on vähemmän välikäsiä ja jalostusasteita. 
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Kuva 7. Elintarvikkeiden yleinen jakeluketju, perinteiset ja suorat reitit. 
(mukaillen Mäkipeska & Sihvonen 2011, s. 9) 
 

Vähittäiskaupat ovat ruokatuotannon merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ja 

niiden neuvotteluvoima on kasvanut 2000-luvulla erittäin merkittäväksi. Kauppa 

pystyy kilpailuttamaan teollisuutta ja alkutuotantoa entistä tiukemmin. 

Vähittäiskaupan omat merkit ja raskaat logistiikkajärjestelmät parantavat niiden 

kilpailuasemaa entisestään. Lopputuloksena myös kaupan osuus elintarvikkeiden 

kuluttajahinnoista on kasvanut. (Mäkipeska & Sihvonen 2010, s. 9) 

 

Tutkimustiedon valossa vaikuttaa siltä, että suomalainen elintarvikeketju ei toimi 

tehokkaimmalla mahdollisella tavalla nykytilassa. Alkutuotanto ja jalostus kärsii 

tiukasta kilpailutilanteesta ja erityisesti pienet toimijat kärsivät. Seutulogistisen 

palvelun tulisi keskittyä suorien lähiruokaketjujen tehostamiseen, jotta tilanne 

muuttuisi suotuisammaksi koko ketjun kannalta. 

 

4.2 Arvoketju 
 

Logistiikan kehittämisessä tärkeä edistysaskel oli arvoketjumalli, joka kehittyi 

alkujaan yritystason kilpailuetujen tunnistamista varten. Yritykset koostuvat 

joukosta toimintoja, joita tehdään tuotteen tai palvelun suunnittelemiseksi, 

valmistamiseksi, markkinoimiseksi, toimittamiseksi ja tukemiseksi. Arvoketjussa 

yrityksen toiminnot jaetaan ydin- ja tukitoimintoihin. Malli edustaa 
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kokonaisvaltaista systeemiajattelua, joka korostaa toimintojen kytkennän ja 

yhteiskäytön yrityksen sisällä ja sen ulkoisessa ympäristössä. Arvoketjua on 

havainnollistettu kuvassa 8. Arvoketju kuvaa syntyvää kokonaisarvoa sisältäen 

arvotoiminnot ja katteen. Kuvan 8 alaosassa kuvatut viisi perustoimintoa liittyvät 

tuotteen fyysiseen tuotantoon, sen myyntiin ja siirtämiseen asiakkaalle sekä 

huoltoon.  Yläosassa olevat tukitoiminnot tukevat perustoimintoja ja toisiaan 

kanavoimalla ostettuja tuotantopanoksia, inhimillisiä voimavaroja ja koko 

yrityksen kattavia palveluja.  (Porter 1985, s. 53-54; Haapanen et al. 2005, s. 25-

26) 

 

 
Kuva 8. Arvoketju. (mukaillen Porter 1985, s. 55) 
 

Porterin arvoketjumalli sopii yhden yrityksen arvoketjun kuvailuun, mutta 

arvoketjua voidaan käyttää havainnollistamaan myös suuremmassa 

kokonaisuudessa tuotettua arvoa. Esimerkiksi Hyrylän (2010, s. 9) julkaisussa 

elintarvikealan arvoketjua on kuvattu kuvassa 9 esitetyllä tavalla. 
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Kyseinen arvoketjun mallinnus on tehty elintarviketeollisuuden näkökulmasta, ja 

se jättää huomiotta aikaisemmin esitetyt suorat elintarvikkeiden jakelutiet. 

Kuvauksesta on kuitenkin todettavissa arvoketjun pituus ja nykytilassa vallitsevat 

päivittäistavarakaupan logistiikkayhtiöiden ja HoReCa-tukkujen jakelutiet.  

 

Hyrylä (2010, s. 49) esittää kritiikkiä vähittäiskaupan ketjuuntumista ja 

keskittymistä vastaan, ja toteaa sen aiheuttavan elintarviketeollisuudelle haittaa. 

Hintaa käytetään keskeisenä ostokriteerinä niin kuluttajien kuin vähittäiskaupan 

portaassa, ja elintarvikkeiden tuonti ulkomailta lisääntyy. Tämä ajaa 

elintarvikkeiden alkutuottajat ja jalostajat kannattavuusongelmiin. Seutulogistinen 

palvelu pystyisi tasapainottamaan tilannetta suoria lähiruoan jakeluteitä 

tehostamalla. 

 

4.3 Arvoverkko ja arvokenttä 
 

Muutos kohti palveluliiketoimintaa, verkostoitumista ja toimintojen ulkoistamista 

on pakottanut laajentamaan myös käsitystä arvosta. Arvoketjumallia ja 

prosessijohtamista on laajennettu ottamaan huomioon yritysten väliset suhteet. On 

ryhdytty puhumaan arvoverkosta ja arvokentästä. 

 

Johnson et al. (2006, s. 1014) määrittelevät arvoverkon perustuvan lukuisiin 

yritysten välisiin suhteisiin ja linkkeihin, joita tarvitaan palvelun tai tuotteen 

Kuva 9. Elintarvikealan arvoketju. (mukaillen Hyrylä 2010, s. 9) 
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luomiseen. Allee (2006, s. 192-193) tarkentaa arvoverkon suhteita ja linkkejä 

sellaisiksi, joissa luodaan näkyvää ja näkymätöntä arvoa monimutkaisten 

prosessien kautta. Verkon sisällä ihmiset välittävät toisilleen konkreettisia asioita 

kuten hyödykkeitä tai palveluksia, mutta heidän välillään kulkee myös tietoa, 

palveluksia ja muuta mittaamatonta pääomaa. Yrityksen tarkasteleminen 

arvoverkkona luo arvoketjua realistisemman kuvan yrityksen liiketoimintamallista 

 

Haapanen et al. (2005, s. 50) mukaan verkostojen syntyperä sijaitsee yritysten 

tarpeissa ratkaista liiketoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia. Verkostot ovat aina 

uniikkeja ja useimmiten jatkuvasti uusiutuvia ja kehittyviä. Tämän lisäksi kilpailu 

on muuttumassa yritysverkostojen väliseksi.  

 

Arvokentässä lopullinen arvonmuodostus tapahtuu loppukäyttäjien ja raaka-

ainelähteiden välisessä kentässä, jota ohjaavat myös yhteiskunta ja käytettävissä 

olevien teknologioiden mahdollisuudet. Arvokenttä rakennetaan analysoimalla 

asiakasmarkkinoilla olevia liiketoimintamahdollisuuksia ja asiakastarpeita. Tähän 

kenttään perustettavan yrityksen tulee löytää itselleen toiminta-ajatus, jonka avulla 

se pystyy tuottamaan tarpeita ja mahdollisuuksia vastaavat palvelut. Arvokentän 

rakennetta on havainnollistettu kuvassa 10. (Haapanen et al. 2005, s. 25-28) 
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Kuva 10. Yritys osana arvokenttää ja palveluverkostoa (mukaillen Haapanen et 
al. 2005, s. 27) 
 

Arvokentän ja –verkoston määritelmä on relevantti tämän opinnäytteen kannalta, 

sillä se kuvastaa seutulogistisen palveluyrityksen tavoitetilaa. Johnson et al. 

(2006, s. 140) toteaa, että tuotteen tai palvelun arvo tuotetaan verkostoissa lähes 

kaikissa yrityksissä ja toimialoilla. Yksittäisillä yrityksillä on arvon luomisessa 

tietty rooli, jonka määrittely on tärkeä osa yrityksen päätöksentekoa. Omat 

ydinosaamisalueet tuleekin tunnistaa, jotta niiden arvo toteutuu parhaalla 

mahdollisella tavalla.  

 

Tähän liittyen seutulogistisen palvelun ydinosaamista on elintarvikeketjun 

osapuolien tulo- ja lähtölogistiikan hallinta. Palvelu pyrkii yhdistämään kaikkia 

elintarvikeketjun osapuolia, lyhentämään jakeluteitä, ja lieventämään 

osaoptimointia. 

 

4.4 Logistisen palvelun arvo 
 

Asiakkaalle tuotettava arvo muodostuu yleisesti tuotteesta tai palvelusta saatavan 

hyödyn ja maksetun hinnan erotuksesta. Arvon määrittämisessä tulee ottaa 

huomioon asiakkaan kaikki hankinnat ja kulutus. Arvokentässä on useita kanavia, 

Raaka$aineet)

Loppukäy0
äjät)

Yritys)



 
 

28 
 

jotka välittävät tuotteen tai palvelun raaka-aineiden lähteiltä loppukäyttäjälle. 

(Haapanen et al. 2005, s. 33-34) 

 

Logistisen palvelun arvon alkulähteille päästään miettimällä arvon muodostumista 

toimitusketjun sisällä. Toimitusketjuissa on paljon työvaiheita, jotka eivät lisää 

tuotteen arvoa asiakkaalle näkyvästi. Tällaisia ovat esimerkiksi varastoiminen, 

vastaanottotarkastus ja inventointi, tilausten tekeminen ja tarkastaminen sekä 

virheiden korjaaminen. Nämä lisäarvoa tuottamattomat toiminnot aiheuttavat 

kustannuksia ja ne tulisikin minimoida esimerkiksi yhteistyön avulla, jotta turhia 

työvaiheita tai kaksinkertaista työtä ei syntyisi. (Sakki 1999, s. 45) 

 

Logistisen palvelun arvontuottamisen prosessia on havainnollistettu 

kirjallisuudessa monella tavalla. Perinteiset kuvaustavat käsittelevät arvon 

tuottamista ajasta ja paikasta riippuvaisena. (Mentzer et al. 1989, s. 60-61) 

Logistiset palvelut tarjoavat ratkaisuja tuotteiden toimittamiseen esimerkiksi 

paikan, laadun ja ajankohdan kannalta asiakkaan haluamalla tavalla. Tiivistettynä 

voidaan sanoa että logistiikkaprosessin osa-alueissa onnistuminen määrittää 

pitkälti logistiikkapalvelun tuottaman arvon. (Mentzer et al. 1997, s. 640-641)  

 

Tutkimukset logistiikkapalvelun kyvystä tuottaa arvoa keskittyvät logistisen 

palvelun kykyyn vaikuttaa yrityksen asiakaspalveluun, kyvykkyyteen ja 

kilpailuetuun. Logistiikan toimivuus on tärkeä osa asiakaspalvelua ja auttaa 

yrityksiä säilyttämään kilpailuetunsa markkinoilla. (Langley & Holcomb 1992, s. 

3)  

 

Langley & Holcomb (1992, s. 7) tunnistavat kolme yleistä keinoa, joilla logistinen 

palvelu tuottaa arvoa asiakkaalle. Näitä keinoja ovat: 

 

• tehokkuus 

• vaikutuskyky 

• erilaistaminen. 
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Tehokkuus viittaa yrityksen kykyyn tarjota haluttu tuote-/palvelukokonaisuus 

asiakkaalle sopivaan hintaan. Tämä tarkoittaa resurssien käyttämistä 

mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla täyttäen kuitenkin asiakkaan 

vaatimukset. (Langley & Holcomb 1992, s. 7)  

 

Vaikutus tai vaikutuskyky tarkoittaa yrityksen mahdollisuutta tuottaa haluttu 

lopputulos juuri palvelun kannalta kriittisillä osa-alueilla. Näitä voivat olla mm. 

laatutakuu, saatavuus, toimitusaika, kätevyys ja korostunut imago. 

Palveluntarjoajan oletuksena on, että asiakkaan toimintakyky paranee jollain 

näistä osa-alueista palvelun käytön myötä. (Langley & Holcomb 1992, s. 7)  

 

Erilaistaminen tarkoittaa asiakkaalle koituvaa kilpailuetua siitä, että 

logistiikkapalvelu toimii ainutlaatuisella tavalla erottautuen kilpailusta. 

Esimerkiksi varaosia ennen paikan päällä myynyt yritys voi erilaistua hankkimalla 

logistiikkapalvelun, joka toimittaa varaosat asiakkaalle kotiin. (Langley & 

Holcomb 1992, s. 7)  

 

Bowersox et al. (2000, s. 2) kuvailevat logistiikkapalvelun arvolupausta 

samansuuntaisesti, mutta kolmantena keinona arvon tuottamiselle on 

erilaistamisen sijaan palvelun relevanttius asiakkaalle. Tällä tarkoitetaan kykyä 

tarjota logistiikkapalvelua juuri sellaisena kuin se parhaiten palvelee asiakasta. 

Palvelun tulee olla siis asiakaskohtaisesti räätälöityä ja tarpeen mukaista.  

 

Haapanen et al. (2005, s. 193-198) käsittelevät palvelun relevanttiutta todetessaan 

asiakkaiden kasvavat vaatimukset nykypalveluille ja asiakaskanaville. 

Loppuasiakkaan merkitys arvokentässä on kasvanut esimerkiksi teknologisten, 

kulttuuristen ja yhteiskunnallisten muutosten takia. Yleistoimintamallit eivät enää 

riitä, vaan palvelut tulee toteuttaa mahdollisimman täsmällisesti ja 

tarpeenmukaisesti. Esimerkkinä tästä kuvassa 11 on esitetty jakelupalvelujen ja 

asiakkaan roolin evoluutiota 1950-luvulta eteenpäin. 
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Kaikille sama universaalijakelu ja asiakasryhmittäin kohdentuva jakelu 

perustuivat siihen oletukseen, että tiettyjen tunnusmerkkien perusteella kuluttajia 

voitiin luokitella homogeenisiksi ryhmiksi, joita kaikkia palveltiin yhtenevin 

käytännöin. Nykyaikana vaihtoehtojen määrä on laajempi ja asiakkaiden 

vaatimuksien ennakointi hankalaa. Täten myös jakelujärjestelmiltä edellytetään 

enemmän joustavuutta. (Haapanen et al. 2005, s. 198-199)  

 

Teorian perusteella tämän opinnäytteen seutulogistisen palvelun tulisi 

ideaalitilanteessa tuottaa edullista ja luotettavaa täsmäjakelua, joka minimoi 

toimitusketjun sisällä tehtävän arvoa tuottamattoman työn. 

 

4.5 Elintarvikeketjun lisäarvotekijät 
 

Kotron et al. (2011, s. 11, 33) tutkimuksessa havaitut elintarvikeketjun kansalliset 

lisäarvotekijät ovat jäsennettävissä kolmeen pääkategoriaan: toimintaan, 

tuotteeseen ja viestintään. Ruokaketjun lisäarvotekijä on sellainen toiminto tai 

ominaisuus, joka periytyy hyvistä käytännöistä, ja tuottaa asiakkaille arvoa. 

Taulukossa 2 on kuvattu lisäarvotekijöiden pää- ja alakategoriat. 

Lisäarvotekijöistä on korostettu ne, jotka Mäkipeska & Sihvonen (2010, s. 44-45) 

tunnistavat erityisesti lähiruoalle ominaisiksi kilpailutekijöiksi. 

Kuva 11. Jakelukanavien ja kuluttajan roolin muutos 1950-luvun jälkeen. 
(mukaillen Haapanen et al. 2005, s. 199) 
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Taulukko 2. Suomalaisen elintarvikeketjun lisäarvotekijät. 

TOIMINTA TUOTE VIESTINTÄ 

Olosuhteet Turvallisuus Viranomaisviestintä 

Vastuullisuus Kotimaisuus Pakkausmerkinnät 

Osaaminen Terveellisyys Järjestöjen viestintä 

 Puhtaus Vuorovaikutteisuus 

 Tuoreus  

 

Olosuhteet, vastuullisuus ja osaaminen ovat elintarvikeketjulle arvoa tuottavia 

toiminnallisia tekijöitä. Olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi 

luontoystävällisyyttä, järkeviä välimatkoja ja ihmisten vallitsevaa moraalia. 

Vastuullisuudella todettiin olevan suuri merkitys lisäarvon tuottamisessa, koska 

vastuullisuuden seurauksena on oletettavissa positiivisia vaikutuksia esimerkiksi 

turvallisuuteen, puhtauteen ja viestinnän järjestelyihin. Vastuullisuus on 

korostettu, koska se tunnistetaan yleisesti myös lähellä tuotetun ruoan valtiksi. 

Ruokaketjun vastuullisuus ja viestintä on myös todettu tärkeäksi tulevaisuuden 

ruokajärjestelmän kilpailutekijäksi. (Kotro et al. 2011, s. 33; Mäkipeska & 

Sihvonen 2010, s. 44-45) 

 

Suomalaisessa ruokaketjussa on ponnisteltu laadun eteen jo kauan, mutta kaikkia 

lisäarvon lähteitä ja hyviä käytäntöjä ei ole hyödynnetty liiketoiminnassa vielä 

systemaattisesti. (Kotro et al. 2011, s. 9) Lähiruoan toimitusketjussa on tavallista 

vähemmän välikäsiä ja jalostusaste jää pienemmäksi. Tämän voi jo nähdä ainakin 

tuoreutta lisääväksi tekijäksi. Lisäksi tuotteet ovat varmasti kotimaisia ja niiden 

jäljitettävyys helppoa. (Mäkipeska & Sihvonen 2010, s. 9, 32, 44-45) Tuotteeseen 

ja viestintään liittyviä, seutulogistisen palvelun kannalta tärkeitä lisäarvotekijöitä 

ovat erityisesti tuoreus ja pakkausmerkinnät. Ruokatuotanto on tiukasti säädeltyä 

ja pakkausteknologioilta sekä pakkausmerkinnöiltä edellytetään paljon. Pienien 

tuottajien on vaikeaa vastata vaatimuksiin ja täten pakkauksen kautta  lisäarvo jää 

helposti vajavaiseksi tai toteutumatta. 

 

 



 
 

32 
 

Ollilan et al. (2011, s. 100-101) mukaan nykyiset vähittäiskaupan 

logistiikkajärjestelmät huomioivat pieniä tuottajia huonosti. Logistiikan 

toteuttamisessa on yleisesti tavoitteena kustannustehokkuus, mutta vallitsevat 

keskitetyt järjestelmät ovat kustannustehokkaita vain kaupan omasta 

näkökulmasta. Kun mukana lasketaan asiakkaiden ja satunnaisen liikenteen 

ajankäyttö ja käytetyt kilometrit, kokonaiskustannustehokkuus laskee. Tällainen 

järjestelmä aiheuttaa kustannuksia myös luonnontaloudelle suurentuneen 

hiilijalanjäljen muodossa. 

 

”Koordinoimaton logistiikka saattaa aiheuttaa sen, että yhden ravintolan 

takaovella vierailee kymmenkunta eri kuljetusautoa, joiden tuomien tuotteiden 

yhteenlaskettu määrä mahtuisi koordinoituna yhteen autoon.” (Ollila et al. 2011, 

s. 100) 
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5 Kaakkois-Suomen ruokatuottajat ja jalostajat 
 

Tässä kappaleessa käsitellään Kaakkois-Suomen ruoan alkutuottajien ja jalostajien 

nykytilaa, määrää, tahtotilaa, sekä tunnistetaan haastatteluissa havaittuja 

lisäpalvelutarpeita. Lisäksi käsitellään havaittuja logistiikan toimintamalleja.  

 

Työssä haastateltiin yhteensä 23 ruokatoimitusketjun osapuolta toimitusketjun eri 

portaista (tuottajat, jalostajat ja kauppiaat) Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 

alueella. Haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoituja ja ne räätälöitiin 

hieman erilaisiksi riippuen siitä, minkälainen toimija oli kyseessä. Samassa 

vaiheessa toimitusketjua (esim. tuottajat) toimiville haastatelluille esitettiin 

kuitenkin pääasiassa samansisältöiset kysymykset. Liitteissä 9 ja 10 on esitetty 

yleismuotoiset kyselylomakkeet alkutuottajalle ja jalostajalle.  

 

Useammalla haastatelluista havaittiin toimitusketjussa ns. duaalirooli, eli 

liiketoimintaan kuului yhdistetysti monia vaiheita, kuten esimerkiksi tuottaminen 

ja jalostaminen. Näiden yritysten eri osa-alueiden haastattelut on erotettu 

toisistaan erillisiksi haastatteluiksi. 

 

Elintarvikkeiden tuottajat jaotellaan esim. MTT:n selvityksessä 

peltokasvintuotantoon, kotieläintuotantoon ja puutarhatuotantoon (Niemi & 

Ahlstedt 2011). Helsingin yliopiston toteuttamassa lähiruokahankkeessa 

ruokatuotteet jaoteltiin neljään ryhmään, joita olivat vihannekset, liha, jalosteet ja 

kala (Ollila et al. 2011, s. 18).  

 

Tässä työssä on kuitenkin tarkoituksenmukaista pyrkiä hieman tarkempaan 

jakoon, jotta erilaisia toimintamalleja voidaan käsitellä mahdollisimman 

seikkaperäisesti. Kekki (2009) on selvitellyt Etelä-Karjalan elintarviketuotannon 

tilaa ja luokitellut tuottajat perusteella viljan tuottajiin, kotieläinten kasvattajiin, 

tuoretuotteiden tuottajiin ja kalastajiin. Näitä jaotteluja soveltamalla on päädytty 

jakamaan Kaakkois-Suomen tuottajat seuraaviin ryhmiin: 
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• viljan tuottajat 

• lihan tuottajat 

• perunan, juuresten ja kasvisten tuottajat 

• maidon ja maitotuotteiden tuottajat 

• kananmunien tuottajat 

• marjojen ja hedelmien tuottajat 

• kalastajat. 

 

5.1 Viljatuotteet 
 

Vuonna 2007 Kaakkois-Suomessa tuotettiin viljakasveja yhteensä 44,8 

miljoonalla eurolla perushinnalla arvostettuna. Kymenlaakson osuus tästä oli noin 

29 miljoonaa euroa, ja Etelä-Karjalan osuus oli 15,8 miljoonaa euroa. Täten 

voidaan todeta viljakasvien käsittävän noin 22,5 prosenttia alueen maatalouden 

liikevaihdosta. (SVT: Maatalouden aluetaloustilasto) 

 

5.1.1 Maanviljelijät 
 

Kaakkois-Suomessa vuonna 2011 tuotetut perusviljan viljelyalat, hehtaarisadot ja 

arviot kokonaistuotannosta on esitetty taulukossa 3.  

 
Taulukko 3. Perusviljan arvioitu tuotanto Kaakkois-Suomessa. (tiedot kerätty 
lähteestä SVT: Tike, satotilasto) 

Vilja Maatalous- 

maata (ha) 

Keskim. hehtaarisato 

2001-2010 (kg/ha) 

Arvioitu tuotanto 

(tuhatta kg) 

Syysvehnä 1 800 3 850 6 930 

Kevätvehnä 18 900 3 570 67 473 

Ruis (syys- ja kevät) 1 600 2 570 4 112 

Rehuohra 16 900 3 040 51 376 

Mallasohra 5 200 3 560 18 512 

Kaura 24 200 3 540 85 668 

Yhteensä 68 600 20 130 234 071 
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Tuotetusta viljasta kaikkea ei myydä, vaan sitä menee huomattava osa tilan omaan 

käyttöön, esimerkiksi siemeneksi, ruokatalouden omaan käyttöön, eläinten ruoaksi 

(rehuksi) ja mahdollisesti myös energiakäyttöön. Maatilojen sadonkäyttöä on 

kuitenkin tilastoitu, joten volyymien arviointi on mahdollista. Kaakkois-Suomen 

maatilojen myymiä satoja on arvioitu taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Kaakkois-Suomen perusviljan myyntimäärät (arvio). (tiedot kerätty 
lähteestä SVT: Tike, heinäkuun 2010 maatilatutkimus, vuoden 2011 satotutkimus) 

Vilja Arvioitu 

tuotanto 

(tuhatta kg) 

Suomen 

maatiloilla myyty 

keskimäärin (%) 

Kaakkois-Suomessa 

myyty arviolta 

(tuhatta kg) 

Vehnä (syys ja kevät) 74 403 63,6 47 320 

Ruis (syys ja kevät) 4 112 53,8 2 212 

Ohra (rehu ja mallas) 69 888 45,5 31 799 

Kaura 85 668 48,1 41 206 

Yhteensä 234 071 50,3 117 738 

 

Viljakuljetusten keskimääräinen täyttöaste vuonna 2010 oli täydet sata prosenttia 

ja keskimääräinen kuljetusmatka 110 kilometriä. (SVT, Tieliikenteen 

tavarankuljetukset) Tiedonkeruussa haastateltujen 4 maanviljelijän tuotteet 

menevät pääasiassa myllyille noin 50-300 kilometrin välimatkan päähän, lisäksi 

viljaa ostavat satunnaisesti toiset tuottajat (rehukäyttöön) sekä erilaiset viljatukut. 

Kaikki haastatellut järjestävät myydyn sadon kuljetuksen rekallisina. Yhteen 

tyypilliseen kuljetusyksikköön (viljarekkaan) mahtuu satoa noin 30-40 tuhatta 

kiloa, jolloin yksittäisen keskikokoisen tilan sato viedään pois muutamalla 

käynnillä. (Tuottaja 1; Tuottaja 5; Tuottaja 8; Tuottaja 9) 

 

Yleisesti todettavia asioita kaakkoissuomalaisten maanviljelijöiden (Tuottaja 1; 

Tuottaja 5; Tuottaja 8; Tuottaja 9) haastatteluista ovat: 

 

• Satojen ennustettavuus on todella vaikeata, koska siihen vaikuttavia 

muuttuvia ympäristötekijöitä on paljon. 
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• Viljavarastot eivät aina ole riittävät koko sadon säilömiseen, joten tuotteet 

on saatava myytyä kohtuullisen nopeasti sadonkorjuun jälkeen. Myös 

henkilökohtaisen toimeentulon turvaaminen voi pakottaa äkkimyyntiin. 

• Viljan markkinahintaa on vaikea ennustaa ja se vaihtelee paljon. 

• Luomuviljan kysyntä on todella suurta. 

• Viljakuljetusten yhdistely on hankalaa, koska kuljetusyksiköt (viljarekat) 

lastataan yleensä täyteen. 

 

Aineiston perusteella kerätyn tiedon perusteella on hahmotettu ruokakäyttöön 

menevän viljan toimitusketju kuvaan 12. 

 

 

 
Seutulogistisen palvelun kannalta viljan kuljetuksiin liittyy melko rajoitetusti 

mahdollisuuksia.  Viljan kuljetus ei sinänsä vaadi erikoiskalustoa, mutta se vie 

perusmuodossaan paljon tilaa ja muiden tuotteiden yhdistely kuljetuksiin 

hankaloituu. Viljaa kuljetetaan useimmiten suurissa kuljetusyksiköissä vain 

muutamia kertoja vuodessa. Potentiaalinen seutulogistisen palvelun tarve on niillä 

maanviljelijöillä, jotka myyvät oman tilan tuotteita jalostetummassa muodossa tai 

pieninä ja toistuvina erinä. 

 

 

 

 

Kuva 12. Elintarvikekäyttöön menevän viljan toimitusketju. 
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5.1.2 Myllyt 
 

Myllyillä on erittäin vahva yhteys maataloussektoriin ja leipomoteollisuuteen. 

Myllytuotteita valmistavien yritysten määrästä Kaakkois-Suomessa ei ole 

olemassa täysin yhtenevää tietoa. Ruoka-Suomen (2011) tilastossa myllytuotteita 

valmistavia yrityksiä ilmoitettiin Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa olevan 

yhteensä 16 kappaletta (Ruoka-Suomi 2011). Suomen virallisen tilaston mukaan 

Kaakkois-Suomessa toimi vain 7 mylly- ja tärkkelystuotteita valmistavaa yritystä 

vuonna 2011 (SVT, Yritysrekisteri), Kahta yritystä haastateltiin tämän 

opinnäytetyön taustatiedon keräämisessä.  

 

Kaakkois-Suomen myllyillä on yleensä vakiintuneet toimittajat, joilta otetaan 

viljaa joko pienissä eroissa tai isommissa erissä. Erilaisista viljatukuista otetaan 

tarvittaessa laaduntasauseriä. Kuljetukset hoidetaan traktorin peräkärryllä tai 

kuorma-autolla. Jauhoja kuljetetaan jopa useita kertoja viikossa. Kuljetustapoja on 

kaksi: irtojauhoina käyttäen jauhosäiliötä, tai niitä voidaan myös kuljettaa noin eri 

kokoisissa säkeissä. (Jalostaja 6; Jalostaja 8) 

 

Yleinen käytäntö myllyillä on ostaa vilja itselleen, jalostaa se ja myydä tämän 

jälkeen. Jauhot hinnoitellaan yleensä kuljetettuna myllyn asiakkaille, eli 

leipomoille. Pienissä määrin tehdään myös ”rahtimylläystä”, eli viljelijä ostaa 

myllyltä pelkän jauhatuksen ja markkinoi tuotteensa itse eteenpäin. (Tuottaja 1; 

Jalostaja 6; Jalostaja 8) 

 

Muita haastatteluista (Jalostaja 6; Jalostaja 8; Jalostaja 9) koottuja, 

myllyliiketoimintaa koskevia huomioita ovat: 

 

• Myllyt hoitavat usein itsenäisesti esimerkiksi leipomojen jauhovaraston 

täydennyksiä. Toimitukset ovat hyvin rutinoituneita ja suhteet läheisiä. 

Leipomo ei vaihda jauhotoimittajaa usein. 

• Jakelu- ja kuljetusrytmiin on sisällytetty yleensä omien asioiden hoitoa, 

mutta kuljetusten ulkoistamiselle ei kuitenkaan nähdä merkittäviä esteitä. 

 



 
 

38 
 

Myllyjen jauhokuljetukset ovat seutulogistiselle palvelulle erittäin hyvin sopivia. 

Jauhojen jakelukuljetukset osataan ennakoida melko tarkasti, ja ne voisivatkin 

toimia osana seutulogistisen palvelun runkoreittejä. Jakelun ja kuljetusten 

toteuttaminen häiritsevät myllyjen ydinliiketoimintaa, ja kuljetusten ulkoistamista 

pidettiin myös myllyjen haastatteluissa mahdollisena vaihtoehtona. 

 

5.1.3 Leipomot 
 

Kaakkois-Suomessa toimi 61 leipomoalan yritystä vuonna 2011 (SVT, 

Yritysrekisteri). Lopettaneita ja konkurssin tehneitä yrityksiä on viime vuosina 

ollut enemmän kuin aloittaneita (Hyrylä 2011, s. 16). Leipomoalalla on paljon 

mahdollisuuksia seutulogistiikan kannalta, sillä leipäkuljetuksia ajetaan 

lukumäärällisesti paljon. 

 

Suurin osa leipomotuotteista on tuoretavaraa, jotka on saatava nopeasti 

asiakkaalle. Se asettaa myös paljon vaatimuksia logistiikalle. Tuoreudesta 

huolehtiminen on myös tärkeä leipomotuotteiden ketjun lisäarvotekijä. Lähiruuan 

ongelmana pidetään ohuista tavaravirroista johtuvaa jakelujärjestelmien 

kehittymättömyyttä. Leipomoalalla logistiikkakustannukset ovat suhteellisen 

korkeat, sillä kotimarkkinat ovat pienet ja etäisyydet sekä kotimaassa että 

ulkomailla ovat melko pitkät. Suomen suuret leipomot ovat ulkoistaneet 

logistiikkaansa ja hyödyntävät myös yhteistoimituksia ja -jakelua, erityisesti 

harvaan asutuilla alueilla. Lisäksi hyödynnetään myös terminaaliratkaisuja. 

Leivonnaispakasteiden kuljetukset edellyttävät kylmäketjun säilyttämiseen 

soveltuvaa kalustoa. (Hyrylä 2011, s. 34) 

 

Erityisesti pienyrityksille logistiikan järjestely on haasteellista helposti 

pilaantuvissa leipomotuotteissa kuten leipomoeineksissä ja konditoriavalmisteissa. 

Leipomotoimitukset painottuvat aamupäivään, vaikka kauppojen asiakasvirta 

painottuu iltapäivään ja iltaan. Leivonta- ja toimitusrytmin muuttamista on yritetty 

yksittäisissä tapauksissa, mutta aamulla tapahtuvat toimitukset ovat kuitenkin tällä 

hetkellä vallitseva käytäntö. (Hyrylä 2011, s. 34; Lappalainen 2011) 
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Kekki (2009, s. 4) on kartoittanut leipomoliiketoiminnan järjestelyjä Etelä-

Karjalassa. Leipomoiden päämarkkinat ovat päivittäistavarakaupassa, mutta 

suurkeittiöille toimitetaan useimmissa leipomoissa ainakin jonkin verran tuotteita.  

Yhteistyökuvioita on yksittäisiä, mutta erityisesti kuljetusten yhdistäminen 

koetaan ongelmalliseksi aikataulujen yhteensopimattomuuden vuoksi. 

Selvityksessä todetaan tarve suuremman luokan yhteistyölle logistiikassa ja 

markkinoinnissa. 

 

Opinnäytetyön tiedonkeruuhaastatteluissa (Jalostaja 6; Jalostaja 8; Jalostaja 9)  

todettiin seuraavia asioita: 

 

• Leipomon lähituottajien (myllyjen) suurin ongelma on pienet kapasiteetit. 

Laatu ei pysy tarpeeksi hyvänä, jos jauhoja tuotetaan täydellä 

kapasiteetilla. 

• Raaka-aineiden laatu on todella tärkeä asia leipomon kannalta. 

• Kuljetusten ulkoistamista on harkittu, mutta kustannusetua ei ole havaittu. 

Yhdistelyn kautta etua voisi tulevaisuudessa syntyä. 

• Jauhot tulevat jauhosäkeissä 1000 kilon lavoilla tai vaihtoehtoisesti 

irtojauhoina säiliössä. Niitä täydennetään leipomojen varastoon jopa 2 

kertaa viikossa. Lisäksi leipomot tilaavat rasvoja ja sokereita tukuista. 

 

Seutulogistisen palvelun kannalta leipomoiden kuljetukset ovat täynnä 

mahdollisuuksia. Palvelu voisi ottaa hoitaakseen leipomon raaka-aineiden 

(jauhojen) tuontikuljetusten lisäksi leivän jakelukuljetuksia. Kuljetuskaluston 

vaatimukset ovat yhtenevät näissä. Tarpeeksi isoilla kuljetusyksiköillä voidaan 

myös yhdistellä leipomoiden leipäkuljetuksia tehokkaasti, jolloin kuljetus tulisi 

aidosti halvemmaksi kuin leipomoiden omilla ajoneuvoilla. Lähimyllyjen pienen 

kapasiteetin ongelmiin voitaisiin vastata palvelun kautta verkottumisella, jolloin 

yksi leipomo saisi yhdistelmäkuljetuksia useampien myllyjen tuotannosta. 
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5.2 Lihatuotteet 
 

Vuonna 2007 Kaakkois-Suomen maatalouden tuotos eläinten lihan kohdalla oli 

noin 24,5 miljoonaa euroa. Kymenlaakson osuus tästä oli 10,0 miljoonaa ja Etelä-

Karjalan 14,5 miljoonaa euroa. Noin 12,5 prosenttia alueen maatalouden 

tuotoksista syntyi eläinten lihantuotannosta. Naudanliha oli molemmissa 

maakunnissa eniten tuotettu noin 50 prosentin osuudella. Sianlihan osuus oli 

hieman pienempi, yhdistettynä noin 45 prosentin tietämille. Loput 5 prosenttia 

olivat siipikarjan, lampaan, hevosen ja poron lihaa. (SVT: Maatalouden 

aluetaloustilasto) Vuonna 2011 Kaakkois-Suomessa toimi 26 erillistä Teurastus- 

ja lihanjalostusyritystä. (Ruoka-Suomi 2011) 

 

Lihatuotteiden toimitusketju alkaa teuraseläinten kasvattajista. Eläimet 

teurastetaan joko tilalla (tilateurastamo) tai viedään muualle teurastettavaksi. 

Teurastaminen on lihan ensimmäinen jalostusvaihe ja sitä tehdään niin 

ostoteurastuksena kuin rahtiteurastuksena. Ostoteurastuksessa teurastamo ostaa 

eläimet ja myy ne omille asiakkailleen. Rahtiteurastuksessa teurastustyö tehdään 

alihankintana, jolloin teurastamo pääsee paremmin keskittymään 

ydinliiketoimintaansa. Alihankinnan osuus teurastamoiden liikevaihdosta oli 

vuonna 2008 noin 36 %. (Välimäki 2008, s. 30) 

 

Teurastuksen jälkeen lihaa yleensä jatkojalostetaan leikkaamalla tai palvaamalla. 

Suuren mittakaavan tuotannossa nämä jalostusvaiheet toteutetaan yhä useammin 

teurastuksen kanssa samassa yksikössä. Keskittäminen asettaa vaatimuksia 

jalostusyrityksen varastoinnille, kuljetuksille ja jakelulle. (Välimäki 2008, s. 26; 

Tuottaja 4; Tuottaja 7) 

 

Kaikki teurastamot eivät pysty käsittelemään esimerkiksi nautoja, koska ne 

vaativat tarkoituksenmukaiset, kookkaat tilat. Lihanjalostusyritysten 

haastatteluissa (Jalostaja 2; Jalostaja 3; Jalostaja 4; Jalostaja 7) havaittiin 

seuraavia asioita: 
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• Lihajalosteiden toimituksissa korostuvat erityisesti lämpötilavaatimukset 

ja elintarvikehygienia. Tämä tarkoittaa yrityksiltä huomattavia 

investointeja esimerkiksi kuljetuskalustoon ja varastotiloihin. 

• Pienten tilateurastamoiden määrä on laskussa ja yrittäjät ikääntymässä, 

työtaakka ei voi lisätä ilman lisätyövoiman palkkausta tai toimintojen 

ulkoistamista. 

• Erityisesti teurastamoiden varastotila on usein rajallista, ja teurastetut 

eläimet on saatava käsittelyn jälkeen pois, jotta toiminta pysyy sujuvana. 

• Elintarvikelainsäädännön vaatimat ilmoitukset ja tarkastukset vievät 

todella paljon aikaa itse ydinliiketoiminnan harjoittamisesta. 

• Toimittajat (teuraseläinten kasvattajat) ilmoittavat joskus epätarkkoja 

määriä ennen toimitusta, ja osa eläimistä voi olla teurastukseen 

kelpaamattomia. 

 

Lihatuotteiden toimitusketjun periaate on yksinkertaistettuna kuvassa 13. 

 

  

 
Lihatuotteiden toimitusketjuun sisältyy paljon mahdollisuuksia seutulogistisen 

palvelun näkökulmasta. Toimitettavat jalostetut lihaerät ovat yleensä kohtuullisen 

Kuva 13. Lihatuotteiden toimitusketju. 
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pieniä kooltaan ja ne vaativat kylmälaitteistolla varustetun kuljetusyksikön. 

Samasta syystä myös niiden varastointi on kallista. Jalostusvaiheita on useita, joka 

puolestaan lisää kuljetustarvetta ja pilkkoo tavaravirtoja yhä ohuemmiksi. 

Teuraseläinten kuljetusta ei havaita houkuttelevaksi, sillä ne vaativat 

erityisosaamista ja esimerkiksi yhdistelmäkuljetuksien hyödyntäminen on 

hankalaa. 

 

Lihatuotteissa hygienia, säilyvyys ja tuoreus korostuvat, joka on johtanut 

paperityön lisääntymiseen erityisesti teurastamoissa. Tällöin teurastus- ja 

käsittelytyön laskuttaminen ja raaka-aineiden ostolaskujen hoitaminen vaikeuttaa 

yhä vakavammin teurastamoiden ja lihankäsittelyyn erikoistuneiden yritysten 

liiketoimintaa. Seutulogistinen palvelu toisi helpotuksia myös tähän ongelmaan, 

sillä sen kautta kaiken laskutuksen voisi hoitaa kerrallaan yhdellä 

maksutapahtumalla. 

 

5.3 Peruna ja juurekset 
 

Kaakkois-Suomen perunasato vuonna 2011 oli ennakkotietojen mukaan noin 10,3 

miljoonaa kiloa. Tästä noin 90 prosenttia oli ruokaperunaa, 9 prosenttia 

varhaisperunaa. 1 prosentti sadosta koostui siemenperunasta ja muuhun käyttöön 

menevästä perunasta. (SVT: Tike, satotilasto) 

 

Vuonna 2010 perunoiden, sokerijuurikkaan, vihannesten ja hedelmien sekä 

muitten juureksien kuljetusten keskimääräinen täyttöaste oli 80 prosenttia ja 

keskimääräinen kuljetusmatka noin 75 kilometriä. (SVT, Tieliikenteen 

tavarankuljetukset) 

 

Perunaa toimitetaan maatiloilta jatkojalostajille, suoraan kauppaan tai ketjujen 

järjestelmiin, suurkeittiöille ja torimyyntinä myös suoraan kuluttajille. Perunan 

viljelijällä on käytössään riittävän kylmävarastotilat, josta toimituksia voidaan 

tehdä tipoittain tarpeen mukaan. Hyvin tyypillistä on myös, että viljelijällä on 

ainakin jonkinlaisia pesu- ja pakkauskoneita alkutuotantopaikassa. Kuorittua 

perunaa suositaan suur- ja ravintolakeittiöissä, joten perunoiden käsittelyyn 



 
 

43 
 

syventyvälle liiketoiminnalle on kysyntää. (Tuottaja 2; Tuottaja 3; Jalostaja 1; 

Ravintola 1; Ravintola 2; Suurkeittiö 1) Kaakkois-suomessa oli vuonna 2011 vain 

yksi perunoiden säilönnän ja käsittelyn päätoimialakseen ilmoittava yritys. (SVT, 

Yritysrekisteri) Todellisuudessa perunaa käsitteleviä yrityksiä on kuitenkin 

huomattavasti enemmän, kuten Kekki (2009, s. 11) toteaa perunankuorimoita 

olevan Etelä-Karjalassa kuusi kappaletta, joista suurin on tukun yhteydessä. 

 

Pienet perunantuottajat toimittavat tuotteitaan lähialueille ja lyhyellä 

toimitusajalla, tällöin he saavat hyödynnettyä myös paikallisesti tuotetun perunan 

brändiarvoa. Nopea toimitusaika on myös tällöin etu. (Tuottaja 2; Tuottaja 3; 

Jalostaja 3) Muita huomioita haastatteluista ovat mm. seuraavat: 

 

• Venäjän viennin mahdollisuudet tunnistetaan ja ne kiinnostavat. 

• Keskusliikkeiden kaupan runkojärjestelmät peittävät tuotteiden alkuperää, 

jolloin paikallisesti tuotetun perunan menekki ei ole niin hyvä kun voisi 

olla. Vastineeksi tuottaja saa pääsyn myös muiden alueiden markkinoille. 

• Etukäteissopimusten tekeminen sadosta on hankalaa, koska sadon 

onnistuminen ei ole aina varmaa. 

 

Perunan toimitusketjun havaitut käytännöt on esitetty graafisesti kuvassa 14. 

 

 

 
 

Kuva 14. Perunan toimitusketju. 
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Perunan monet jalostusvaiheet tekevät siitä potentiaalisen tuotteen seutulogistisen 

palvelun yhdistelmäkuljetusten kannalta. Käyttäjäporras toivoo perunan 

mahdollisimman jalostetussa ja sopivassa muodossa ja erityisesti 

ravintolakeittiöissä myös sen laatu korostuu. Perunan tuottajat ja jalostajat 

osoittivat myös kiinnostusta menekin kasvattamiseen. Seutulogistisen palvelun 

yhteydessä tai osana toimiva markkinointitoiminto voisi vastata myös tähän 

tarpeeseen. 

 

Alkumuodossa olevan perunan merkittävä ongelma seutulogistisen 

kuljetuspalvelun kannalta on sen matala arvotiheys. Tuotteet vievät melko paljon 

tilaa, jolloin yhdistelykuljetuksille jää vähemmän mahdollisuuksia. Lisäksi 

esimerkiksi torimyyntiin menevä peruna vaatii yleensä tuottajan edustaja paikalle 

myymään perunaa, jolloin ulkoistetun kuljetuksen hyöty kärsii. Tietyissä rajoissa 

perunantuottajien kuljetukset voisivat kuitenkin olla yhdistettävissä järjestelmään.  

 

5.4 Kalatuotteet 
 

Etelä-Saimaa on merkittävä kalatalousalue virkistyskalastuksen ja 

ammattikalastuksen kannalta. Etelä-Saimaalla oli vuonna 2010 kolme 

ammattimaista troolikalastajaa. Yritys- ja  toimipaikkarekisterissä kalastuksen 

toimialakseen ilmoittavia oli yhteensä 7 kpl. Ammattikalastajat ovat kuitenkin alle 

prosentti alueella liikkuvista kalastajista. Kymenlaakson puolella kalastajia on 

rekisterin mukaan 9 kpl. (Karels & Tiitinen 2010, s. 6-7; SVT: Yritysrekisteri)  

 

Kalatuotteissa kylmäketjun säilyminen ja nopea käsittely ovat tärkeitä, jolloin 

tuoreen saaliin nopea toimittaminen kauppoihin oin merkittävä kilpailuetu. Kekin 

(2009, s. 11) mukaan Etelä-Karjalan kalastajat markkinoivat tuotteensa 

pääasiallisesti itse. Alueella syödään paljon ulkopuolelta tuotua kalaa. Tähän 

syynä on tutkijan mukaan suomalaisen kalastuselinkeinon kehittymättömyys. 

Esimerkiksi erilaiset perkaus-, irtopakastus- ja jatkojalostusratkaisut eivät ole 

riittävät tyydyttämään asiakastarpeita. 
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Kotimaisen kalan kysyntä on koko Suomessa suurta, ja kysyntä ylittää tarjonnan 

selkeästi. Vain kolmasosa maassa vuonna 2009 syödystä kalasta on kotimaista 

tuotantoa (Nylander 2010, s. 21). Opinnäytetyön ravintola- ja kauppahaastattelut 

(Ravintola 1; Ravintola 2; Kauppa 1) todentavat tämän. Lähialueiden kalastajiin 

joudutaan ottamaan yhteyttä säännöllisesti, jotta edes osa kysynnästä saataisiin 

tyydytettyä. 

 

Seutulogistisen palvelun kannalta kalaan liittyy monia mahdollisuuksia. 

Tuoreusnäkökulma on kalatuotteissa niin tärkeä, että säilyvyyden turvaamiseksi 

on pakko käyttää ajan tasalla olevaa kuljetus- ja pakkausteknologiaa, joka 

puolestaan vaatii investointeja. Tällaisten toteuttaminen on kalastajan 

näkökulmasta kannattamatonta. Toisaalta esimerkiksi lihatuotteet ovat 

säilyvyydeltään lähes yhtä herkkiä, joten kala- ja lihakuljetusten toimitus 

onnistuisi samantyyppisellä kalustolla. 

 

5.5 Maito ja maitotuotteet 
 

Suomessa oli 11084 maitotilaa vuonna 2010. Näistä 564 kappaletta sijaitsi 

Kaakkois-Suomen alueella. Määrä on ollut tasaisessa laskussa vuosi vuodelta, 

sillä vielä vuonna 1997 maitotiloja oli yli 2000 kpl. Vuonna 2010 Kaakkois-

Suomessa tuotettiin noin 107 miljoonaa litraa maitoa. (SVT: Tike, Alueittainen 

maidontuotanto 2010/2011) Maitojalosteita valmistavia yrityksiä on Kaakkois-

Suomen alueella 4 kpl (SVT: Yritysrekisteri). Varsinaisia meijereitä ei kuitenkaan 

alueella ole, joka selittää maidontuotannon hupenemista.  

 

Maito kuljetetaan maatiloilta meijereille säiliövarustetuilla ajoneuvoilla. joiden 

kulkutiet ovat pitkälle kehitettyjä ja tehokkaita. Ainakin pääosa maidosta menee 

jatkojalostukseen Valiolle. (Kekki 2009, s. 6; Valio 2011) Keskimääräinen 

täyttöaste maidon kuljetuksissa (luku sis. myös raaka kala, villa, raaka 

turkisnahka, yms. maa- ja kalataloustuotteiden kuljetukset) oli vuonna 2010 noin 

77 %. Keskimääräinen kuljetusmatka edellä mainituille tuotteille oli 187 km. 

(SVT, Tieliikenteen tavarankuljetukset) Matkan pituus johtunee ainakin osittain 

harvarakenteisesta meijeriverkostosta. 
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Maatiloilta kerättävän maidon kuljetuspalvelua ei nähdä järkevänä seutulogistisen 

palvelutoimijan kannalta, joten maidon tuottajia ei tähän opinnäytteeseen 

haastateltu. Palvelun kannalta kiinnostavia kuljetettavia olisivat jalostettujen 

maitotuotteiden, kuten juustojen ja jogurttien. Kuten edellä mainittiin, Kaakkois-

Suomessa näiden tuottajien lukumäärä on kuitenkin kovin alhainen, joten 

maitotuotteiden logistiikkapalvelun potentiaali arvioidaan vain marginaaliseksi. 

 

5.6 Kananmunat 
 

Suomessa kananmunia tuotetaan vuosittain noin 61,5 miljoonaa kiloa. (SVT: 

Tike, Kananmunien tuotanto 2010) Etelä-Karjalassa on kuusi 

kananmunantuottajaa. Yhteistuotosmäärä on näillä tuottajilla vuodessa n. 300 000 

kiloa, josta puolet myydään oman maakunnan alueella lähes täysin 

päivittäistavarakaupoissa. Kuudesta tuottajasta neljä pakkaa munat itse ja 

toimittavat nämä kauppoihin. (Kekki 2009, s. 7)  

 

Kymenlaakson kananmunien tuotannosta ja pakkaamisesta ei ole olemassa suoraa 

tilastoa, mutta niiden määrää voidaan arvioida esimerkiksi Eviran (2011) muna-

alan laitosten paikkakuntakohtaisten lukumäärien avulla. Kymenlaaksossa 

toimivia munanpakkaamoja on ainakin Kouvolassa (2 kpl), Loviisassa, 

Lapinjärvellä ja Pyhtäällä. Tuotannon voidaan siis kohtuullisella varmuudella 

olettaa olevan hieman pienempi tai samoissa lukemissa kuin Etelä-Karjalassa. 

 

Kananmunien tuottajia ei ollut diplomityön suorituksen puitteissa mahdollista 

haastatella, mutta niiden kuljetusten voidaan todeta olevan tavoiteltavan arvoisia 

seutulogistisen palvelun kannalta. Munat tarvitsevat pakkauksen, joita ei aina 

toteuteta valmistuspaikassa. Tämä lisää niiden kuljetustarvetta. Ne ovat myös 

kohtuullisen helposti käsiteltävissä ja yksittäiset toimituserät ovat pieniä. 

 

5.7 Marjat ja hedelmät 
 

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa marjoja ja hedelmiä tuotettiin vuonna 2009 

on ainakin 26 tilalla. Lisäksi alueella toimii myös muita tuottajia. Marjoja 
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myydään kuluttajille itsepoimintana sekä myös suora- ja torimyyntinä. Tuoreiden 

marjojen ja hedelmien myyntisesonki on kesäisin, mutta niitä myydään jonkin 

verran pakastettuina myös sesongin ulkopuolella. (Hedelmän- ja Marjanviljelijäin 

liitto 2011; Tuottaja 6; Tuottaja 1) 

 

Koska marja- ja hedelmätuotteita leimaa Suomessa merkittävä 

sesonkiluontoisuus, on kauden satoa varastoitava syksyn, talven ja kevään varalle. 

Erityisesti marjoja ja hedelmiä myyvät ammattikeittiöt toivovat lyhyitä 

toimitusaikoja ja pieniä tilauseriä.  Seutulogistinen palvelun osa tai sen 

yhteistyökumppani voisi toimia tässä tapauksessa välivarastointia ja esimerkiksi 

pakkausta tarjoavana osapuolena. 

 

5.8 Tuotanto- ja kuljetuspotentiaali Kaakkois-suomessa 
 

Toimialojen esittelyssä kertynyttä numerodataa voidaan käyttää 

logistiikkapalvelun potentiaalin hahmottamiseen kaakkoissuomalaisessa 

elintarvikeketjussa. Liitteen 8 mukaisesti useimmille tuotantoaloille on saatu 

seuraavanlaisia oletuksia kuljetusten euromääräisestä arvosta Kaakkois-Suomessa. 

Luvut on tiivistetty taulukkoon 5. Diplomityöhön otetuista laskelmista on jätetty 

pois viljan alkutuotanto ja maidon tuotanto, sillä niissä ei nähty mahdollisuuksia 

palveluiden kannalta. Marjojen ja hedelmien sekä kananmunien tuotannosta ei 

ollut tekohetkellä riittävästi numerotietoa, joten niiden kuljetuspotentiaalia ei 

arvioitu.  

 
Taulukko 5. Arvio erilaisten elintarvikkeiden kuljetustoiminnan liikevaihdoista 

Kaakkois-Suomessa. 

Toimiala Kuljetuksen liikevaihto  

Myllytuotteet 73 800 € 

Leipomotuotteet 3 279 360 € 

Lihatuotteet 3 675 000 € 

Peruna ja juurekset 216 000 € 

Kalatuotteet 343 333 € 

Yhteensä 6 098 107 € 
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Laskelmista pois jätettyjen toimialojen ja opinnäytetyössä täysin 

käsittelemättömien pientuotantoalojen voidaan olettaa korottavan liikevaihtoa 

entisestään. Käsittelemättömiä, mutta seutulogistiseen palveluun mahdollisesti 

sopivia tuottajaryhmiä voivat ovat mm. 

 

• Vihannestuottajat 

• Hunajan, mausteiden ja yrttien tuottajat 

• Juomien, esimerkiksi kotiviinin valmistajat 

 

5.9 Yhdistetyt palvelutarpeet 
 

Tuottajaryhmien haastattelujen ja useiden selvitysten mm. (Kekki 2009, s. 16; 

Hyrylä 2011, s. 34; Kotro et al. 2011, s. 56; Karttunen 2010, s. 34; Mäkipeska & 

Sihvonen 2010, s. 37-38, 75) perusteella on ilmeistä, että tehokkaalle 

seutulogistiselle palvelulle on tarvetta elintarvikkeiden tuottajien ja jalostajien 

keskuudessa. Logistiikan ulkoistaminen ainakin osittain nähtiin mahdolliseksi 

lähes kaikilla haastatelluilla ja toimialoilla. Poikkeuksena olivat ne 

yksittäistapaukset, joissa yritys oli investoinut uuteen jakelu- ja kuljetuskalustoon 

hiljattain, tai se markkinoi omia tuotteitaan esimerkiksi torimyyntinä omilla 

hienostuneilla toimintamalleillaan. Työn taustalla ollut hypoteesi seutulogistiikan 

olemassa olevasta palvelutarpeesta on siis tosi. Tarkastellaan seuraavaksi mitä 

muita palvelutarpeita on tullut esille tuottaja- ja jalostajahaastatteluiden 

perusteella.  

 

Liitteissä 1 ja 2 on koottu haastatteluissa ilmi tulleita mielipiteitä kolmesta 

tarpeellisimmaksi havaitusta palvelusta. Tuottajien ja jalostajien yhdistettyjä 

palvelutarpeita ovat: 

 

• Jakelu ja kuljetukset (seutulogistiikka) 

• Laskutusten keskittäminen, maksuliikenteen järjestelyt 

• Uusien asiakkaiden hankinta, myyntikanavien avaaminen 
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Laskutuksen toteuttamisen työtaakka oli esillä lähes jokaisessa tuottajan tai 

jalostajan haastattelussa. Sen todettiin haittaavan ydinliiketoiminnan toteuttamista. 

Ongelma koettiin sitä pahemmaksi, mitä suurempi verkosto asiakkaita ja 

toimittajia yrityksellä oli. Laskutus ja sen kaltaiset paperityöt on todettu taakaksi 

myös Ollilan et al. (2011, s. 110) tutkimuksessa. Asiakkaiden ja toimittajien 

maksukäyttäytymiseen oltiin kuitenkin yleisesti tyytyväisiä. 

 

Väyrynen (2009, s. 21-22) vahvistaa myös asiakashankinnan ja myyntikanavien 

hoitamisen tarpeen toteamalla yhdeksi lähiruoan lisääntyvän käytön esteeksi 

ammattikeittiöiden tiedonpuutteen tuottajista ja saatavilla olevasta 

tuotevalikoimasta. Myös haastattelut (Kauppa 2; Kauppa 3; Suurkeittiö 1; 

Ravintola 2) vahvistavat, että toimittajien löytäminen on haasteellista. 

 

Taulukkoon 6 on tiivistetty mielipiteitä siitä, millaisia palvelujen käytäntöjen ja 

luonteen tulisi olla. 

 

Taulukko 6. Näkemyksiä palvelujen järjestelyistä tuottaja- ja jalostajaportaassa. 

Palvelu Tuottaja tai jalostaja 

Jakelu ja 

kuljetukset 

• Ulkoistetun palvelun tulee olla aidosti halvempaa kuin 

itse tekeminen. 

• Laatu- ja vastuukysymykset ovat tärkeitä koska tuottaja ei 

pääse itse edustamaan tuotteitaan asiakkaan luokse. 

• Toimituksia ja kuljetuksia on pystyttävä varaamaan ja 

muuttamaan kohtuullisen nopeasti, mieluiten seuraavalle 

päivälle. 

Laskutus ja 

maksuliikenne 

• Palvelun kautta tulee olla mahdollisuus päästä julkisten 

tahojen esim. Lappeenrannan kaupungin hankinta-

järjestelmään. 

• Säännölliset ja eritellyt koontilaskut ovat helpoimpia 

käsiteltäviä tuottajan kannalta. 
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Asiakkaiden 

hankinta, 

markkinointi-

kanavien 

avaaminen 

• Markkinoivan tahon tulee tuntea tuotteet, ettei tehdä 

katteettomia sopimuksia. 

• Tuottajalle on jäätävä riittävä marginaali tuotteista. 

• Palvelun kautta syntyneen verkoston volyymin kautta 

tulisi olla pääsy isojen asiakkaiden toimittajiksi. 

• Venäjän mahdollisuudet kiinnostavat. 

 
Lähes kaikki haastatellut tuottajat ja jalostajat myönsivät mahdollisuuden lisätä 

tuotannon kapasiteettia tai parantaa käyttöastetta, mikäli asiakkaita olisi 

enemmän. Erityisesti Venäjän vientimahdollisuudet kiinnostivat maantieteellisen 

sijainnin ja ostopotentiaalin vuoksi. Merkittävimpänä esteenä toiminnan 

kasvattamiselle ovat puutteelliset markkinointikyvyt ja -resurssit tuottajien 

keskuudessa, joten asiakaspotentiaali jää hyödyntämättä.  
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6 Elintarvikkeiden kauppapaikat 
 

Elintarvikkeiden toimitusketjun loppupäässä ennen kuluttajaa ovat erilaiset tukut, 

kaupat, torit, sekä ammattikeittiöt. Verrattain modernina ilmiönä mainittakoon 

myös ruokapiirit, joita perustetaan jatkuvasti lähellä tuotetusta ruoasta 

kiinnostuneiden ihmisten toimesta. 

 

6.1 Markkinoiden koko 
 

Suomen Elintarviketeollisuus ry määrittelee lähiruoan ”Suomessa tuotetuksi 

ruoaksi”. Kuluttajatutkimuskeskus on jatkanut tätä määritelmää erilaisten 

tutkimusten avulla, ja nykykäsityksen mukaan lähiruoka on tuotettu Suomessa 

enintään sadan kilometrin säteellä sen ostopaikasta. Suomen lähiruokamarkkinat 

olivat vuonna 2008 arviolta noin 74 miljoonaa euroa. Lähiruokamarkkinan 

oletetaan kasvavan yli 100 miljoonan euron arvoiseksi vuoteen 2015 mennessä. 

(Mäkipeska & Sihvonen 2010, s. 5, 68-70, 75) 

 

Kaakkois-Suomessa asui vuonna 2010 noin 316 085 henkilöä. Koko maan 

väkiluku oli tällöin 5 375 276 henkilöä. (SVT, Väestörakenne) Tällä laskutavalla 

Kaakkois-Suomessa osuuden Suomen kotitalouksien ostopotentiaalista oletetaan 

olevan noin 5,9 prosenttia. Samaa osuutta käyttäen lähiruokamarkkinan koko 

Kaakkois-Suomessa olisi suoraan laskettuna 4,37 miljoonaa euroa vuoden 2008 

tasossa. Vuonna 2015 markkinan oletettaisiin vastaavasti olevan yli 5,9 miljoonaa 

euroa Kaakkois-Suomessa. 

 

6.2 Kaupat 
 

Suurimmat kaupparyhmät Suomessa ovat S-ryhmä, Kesko, Suomen Lähikauppa 

ja Lidl. Vähittäiskauppojen merkittävin kilpailuetu on niiden järjestelmien 

tehokkuus ja siitä seuraava laaja tuotevalikoima kohtuulliseen hintaan. 

Kauppiaalla on usein mahdollisuus ottaa valikoimiinsa paikallistuotteita ketjun ns. 

valtakunnanvalikoiman ulkopuolelta. (Mäkipeska & Sihvonen 2010, s. 31-33)  
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Kauppaketjujen rinnalla toimivat erilaiset pienmyymälät ja kauppahallit. Nämä 

osapuolet ovat erikoistuneet esimerkiksi luomu- tai maatilatuotteisiin. 

Elintarvikkeiden osuus päivittäistavaramyynnistä on noin 80 prosenttia, joka 

tarkoittaa koko Suomessa noin 11,3 miljardia euroa vuosittain. (Mäkipeska & 

Sihvonen 2010, s. 34) 

 

Elintarvikkeiden välitystä toteuttavat yhä kasvavassa määrin myös internetissä 

toimivat verkkoruokakaupat. S-ryhmä ja Kesko ovat lähteneet ruoan 

verkkokauppaan mukaan pilottiprojekteilla vuosina 2010 ja 2011 (Vanhanen 

2011). Alalla on myös lukuisia pienempiä toimijoita (Vantaan Sanomat 2011). 

Tammilehdon (2011) mukaan elintarvikkeiden myynti verkkokaupoissa vuonna 

2010 oli 12,4 miljoonaa euroa, ja siihen voidaan odottaa jopa 50 prosentin kasvua 

vuodelle 2011.  

 

Ollila et al. (2011, s. 110) tutkimuksessa todetaan keskitetyn kaupan olevan 

kiinnostunut pientuottajien tuotteista. Tämä todennettiin myös opinnäytetyön 

haastatteluissa. Haastatellut (Kauppa 2; Kauppa 3) kauppaketjut käyttävät 

paikallisten pienien ja keskisuurien tuottajien tuotteita leventämään 

tuotevalikoimaansa ja tätä myötä parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Esimerkiksi 

leipätuotteissa paikalliset tuotteet muodostavat merkittävän osan 

kokonaismyynnistä ketjun oman valtakunnanvalikoiman rinnalla.  

 

Lappalainen (2011) kirjoittaa kauppaketjujen olevan tottuneita vastaanottamaan 

leipätuotteet aamulla ennen suurempia asiakasvirtoja. Tuoreuden merkitys on 

kuitenkin koettu suuremmaksi, ja sen takia logistiikkakäytäntöjä on muutettu niin, 

että leivän toimitukset tapahtuvat osin vasta iltapäivällä asiakasvirtaa vastaan. 

 

Suurien kauppaketjujen valikoimissa paikallisten tuotteiden myyntivaltteja ovat 

niiden paikallisuusarvo, joustavuus ja tuoreus lyhyiden välimatkojen ansiosta. 

Ongelmina on kuitenkin usein ongelmat volyymiin vastaamisessa ja siitä johtuva 

toimitusten epävarmuus. Ketjun ulkopuoliset tuotteet aiheuttavat luonnollisesti 

enemmän työ- ja hallinnointiperäisiä kustannuksia. (Mäkipeska & Sihvonen 2010, 
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s. 31-33) Tätä käsitystä tukevat myös kauppaketjujen haastattelut: kaupan atk-

järjestelmät on suunniteltu toimittajille, jotka pystyvät toimittamaan tuotteitaan 

tasaisesti päivittäin. Yksittäiset pienet tuottajat toimivat erillisellä sopimuksella, 

joiden ylläpito teettää työtä ketjun kaikille osapuolille. (Kauppa 2; Tuottaja 2)  

 

Sama asia todettiin Paanasen & Forsmanin (2003, s. 36) tutkimuksessa, jossa 

todettiin pitkäaikaisten ja kiinteiden sopimusten huono yhteensopivuus 

pientuottajien rajoitetun kapasiteetin kanssa. Tällöin tuotteiden tilaaminen vaatii 

aina uuden yhteydenoton, joka vie molempien osapuolten aikaa ja lukeutuu 

lisäarvoa tuottamattomiin toimintoihin. 

 

Kaupan portaassa esitettiin myös kritiikkiä yhdisteltyjä kuljetuksia kohtaan: 

Tyypillinen käytäntö ketjuuntuneessa kaupassa on se, että tuotteet terminaaliin 

toimittava pientuottaja hoitaa myös tuotteiden hyllytyksen annettuun hyllytilaan. 

Yhdistellyissä kuljetuksissa tämän hyllytystyön laadun nähtiin kärsivän, koska 

yhdistelykuljetuksen toimittajalla ei ole yhtä vahvaa halua saada tuotteita 

kaupaksi. (Kauppa 2) Yhdistelykuljetuksia vähittäiskauppoihin on kritisoitu myös 

Paanasen & Forsmanin (2003, s. 27, 37) tutkimuksessa, jossa todettiin mm. 

seuraavia asioita pieneräkuljetuksien puolesta: 

 
• Pienet ja eri aikoina tulevat toimituserät ovat selkeämpiä ja vievät 

vähemmän varastotilaa kuin kertatoimituksena saapuva suurempi 

kuormallinen yhdisteltyjä tuotelavoja. 

 
• Kaupan tuoteryhmäkohtainen vastuu säilyy paremmin tilaajalla. 

Yksittäisten tuotteiden toimitusketjun rakenne ja vastuukysymykset 

ymmärretään paremmin. 

 
• Luottamustaso tavarantoimittajiin pysyy hyvänä, koska pientuottajien 

toimitukset hoitaa usein yrittäjä itse tai yrittäjäperheeseen kuuluva henkilö 

 

Haastatelluista kaupoista toinen käytti (Kauppa 2) merkittävästi resursseja uusien 

tuottajien löytämiseen ja ohjaamiseen kaupan toimittajaksi, mutta toinen 
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haastateltu (Kauppa 3) ei tehnyt tätä aktiivisesti vaan luotti pikemminkin 

tuottajien oma-aloitteisuuteen tuotteiden tarjonnassa. Kumpikaan haastatelluista ei 

kuitenkaan torjunut ideaa uusien paikallistuotteiden hankkimisesta. 

 
6.3 Ammattikeittiöt 
 

Väyrynen (2009, s. 21-22) on tutkinut lähiruoan käyttöä ammattikeittiöissä Etelä-

Karjalan alueella. Tutkimuksessa tunnistettiin halu lisätä paikallisesti tuotettujen 

elintarvikkeiden käyttöä merkittävästi olettaen, että hinta ja jalostusaste ovat 

kohdallaan. Merkittävinä esteinä lähiruoan käytön lisäämiselle ovat 

suurkeittiöiden tiedonpuute tuottajista ja tuotevalikoimasta, lähituotteiden korkeat 

hinnat ja heikko toimitusvarmuus. Ollila et al. (2011, s. 90) korostavat hygienian, 

logistiikan ja raaka-aineiden jäljitettävyyden sekä vierailijaturvallisuuden 

merkitystä suurkeittiöiden kanssa asioitaessa.  

 

Suurkeittiöhaastattelussa todettiin merkittäväksi ongelmaksi myös rajoitettu 

varastotila. Tämän takia tukusta tilataan usein ja lyhyitä toimitusaikoja suositaan. 

Lähellä tuotettuja elintarvikkeita joudutaan usein tilaamaan suuria määriä, sillä 

niitä kaikkia ei ole ympäri vuoden saatavilla suoraan tuottajilla. Esimerkkejä 

tällaisista tuotteista ovat marjat ja hedelmät. (Suurkeittiö 1) 

 

Paanasen & Forsmanin tutkimuksessa (2003, s. 41-42, 55) todettiin niin ikään 

suurkeittiöiden ongelmaksi lähiruoan vähäisyys ja uusien tavarantoimittajien 

etsimisen työtaakka. Lähiruoasta oltiin kuitenkin yleisesti hyvin kiinnostuneita ja 

sen nähtiin vaikuttavan ruoan laatuun ja makuun positiivisesti. Kysyntää olisi 

huomattavasti nykyistä tarjontaa enemmän, ja lähituottajien etuna nähdään suorat 

kontaktit ostajiin sekä toimitusten joustavuus, nopeus ja varmuus. Seutulogistisen 

palvelun tulee pystyä säilyttämään nämä ominaisuudet, jotta se olisi kannattava 

toimituskanava suurkeittiöiden hankinnoille. 

 

Kaupallisissa ravintolakeittiöissä on suurkeittiöiden tapaan rajoitetut 

kylmävarastointitilat, ja paikallistuotteiden kannalta olisi ihanteellista, jos niitä 

voisi tilata pienissä erissä tukusta tai välivarastosta. Ravintoloissa korostuvat 
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erityisesti raaka-aineiden laatu ja niiden valikoiman laajuus. (Ravintola 1; 

Ravintola 2) 

 

Mäkipeskan & Sihvosen (2010, s. 55) mukaan lähiruoan yleisemmän käytön 

esteinä ravintola-alalla nähdään olevan puutteet esimerkiksi logistiikassa, 

tuotteiden tunnistettavuudessa tai ketjun yhteistyössä. Seutulogistinen palvelu 

pystyisi tuottamaan toivottuja muutoksia näillä kaikilla osa-alueilla. Yhdistetyillä 

kuljetuksilla olisi voimakas logistiikkakustannuksia supistava vaikutus, joka 

johtaisi myös ammattikeittiöiden lisääntyneisiin paikallistuotehankintoihin. 

 
6.4 Tukut, tuottajatorit, ruokapiirit 
 

Tulevaisuudessa lähiruoka nähdään tukkuliiketoiminnan mahdollisena 

kilpailuetuna. Lähiruoan tukkutoiminta edellyttää riittävää volyymia ja 

toimitusvarmuutta, joka on saavutettavissa tuottajayhteistyön avulla. Tuottajien 

täytyy saada tarvittaessa neuvontaa ja valikoimasuunnittelua, jotta he pystyvät 

vastaamaan kysynnän tarpeisiin. (Mäkipeska & Sihvonen 2010, s. 35, 75) 

 

Itsenäisiä tuottajatoreja on Kaakkois-Suomessa ainakin kaksi kappaletta, joiden 

lisäksi vähittäiskauppoihin perustetaan ”tuottajapisteitä”, joista osa on 

lyhytaikaisia ja osa pysyviä. Tuottajatorit ja -pisteet myyvät yleensä lähistöllä 

olevien tuottajien tuotteita ns. myyntitilissä. Nykykäytäntönä tuottajat toimittavat 

tuotteitaan näihin myytäväksi, tai vaihtoehtoisesti torin edustaja hakee ne 

tuottajalta. (Kauppa 1) 

 

Ruokapiirit ovat samanhenkisten elintarvikkeista ja niiden alkuperästä 

kiinnostuneiden ihmisten yhteisöjä. Ruokapiireissä jaetaan raaka-aine ja 

reseptivinkkejä, harrastetaan yhteistoimintaa ja tehdään yhdistettyjä 

elintarviketilauksia. Motiiveina yhdistetyille tilauksille ovat mm. matalampi 

yksikköhinta, pienemmät suhteelliset rahtikulut sekä vahvistus tuotteen 

alkuperästä. Tilattavat ruokatuotteet eivät rajoitu mihinkään tiettyyn tuoteryhmään 

vaan yhteistilauksia järjestellään tarpeen mukaan. Seutulogistinen palvelu 

kiinnostaa sen tarjoamien kuljetusmahdollisuuksien vuoksi. (Ruokapiiri 1) 
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Ruokapiireille seutulogistinen palvelu pystyisi tarjoamaan kuljetustoiminnan 

lisäksi myös sähköisen alustan tilausten kokoamiselle ja maksuliikenteen 

koordinoinnin ruokapiirin jäsenten kesken. Erilaisilla tukku- ja tuottajatoreilla on 

myöskin merkittävä logistinen tarve kokoonsa nähden, sillä niihin kerätään 

myyntiin tuotteita mahdollisimman laajalta alueelta. 

 
6.5 Yhdistetyt palvelutarpeet 
 

Lähiruokamarkkinoiden uskotaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Osto- ja 

tuotantopotentiaalien tarkka määrittäminen todettiin opinnäytettä kirjoittaessa 

erittäin hankalaksi, koska toimialaluokitukset ja tilastot eivät ole täysin 

yhteneväisiä. 

 

Tuottajien ja jalostajien haastatteluissa todettu seutulogistisen palvelun tarve on 

havaittavaa myös elintarvikkeiden käyttäjistä kerätyn tiedon valossa, mutta 

logistiikkapalvelun vaatimuksissa korostuvat hieman eri asiat. Lisäksi yhdisteltyjä 

toimituksia vastaan esitettiin myös kritiikkiä. Ravintolat, kaupat ja keittiöt 

toivovat elintarvikkeiden toimituksia heille parhaiten sopivaan aikaan, ja itse 

vastaanottotapahtuman pitäisi sujua nopeasti. Teoriassakin tunnistettu 

päällekkäisten kuljetusverkkojen problematiikka on ilmeinen; kaupat ja ravintolat 

ottaisivat päivittäiset elintarvikkeensa mielellään kerralla toimitettuna. 

 

Ruokaa kuluttajille kauppaavat tahot ovat tottuneita tuotteiden tilaajia, ja 

tilausrutiini sekä maksuliikenteen järjestely on toteutettavissa 

kustannustehokkaasti. Yleisesti maksuliikenteen keskittäminen palvelutoimijalle 

koettiin kuitenkin positiiviseksi ja järkevämmäksi menettelyksi kuin jokaisen 

toimittajalaskun maksaminen erikseen. Eniten arvoa tästä syntyisi ketjuuntuneen 

kaupan järjestelmiin, joita ei ole suunniteltu pienille tuottajille sopiviksi. 

 

Yksikään elintarvikeketjun loppupään haastateltu taho ei ollut täysin tyytyväinen 

paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden saatavuuteen. Toimittajien etsiminen 

koettiin usein hankalaksi niin haastatelluissa yrityksissä kuin myös aihetta 
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käsittelevässä kirjallisuudessa. Voidaankin sanoa, että paikallisruoan tuottajien ja 

asiakkaiden välillä vallitsee jonkinlainen informaatiokatkos, joka rajoittaa 

tarjonnan ja kysynnän kohtaamista täysmääräisesti. 

 

Ammattikeittiöissä ilmaistiin tarve paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden tukku- 

ja terminaalitoiminnalle. Tuottajilta tilaaminen ei ole tarpeeksi joustavaa, ja joitain 

tuotteita on saatavissa vain tiettyyn aikaan vuodesta. Keittiöissä raaka-aineet 

halutaan valmiiksi jalostetussa muodossa, ja niitä olisi hyvä voida tilata 

kohtuullisen pienissä erissä ja lyhyellä toimitusajalla. Ravintolakeittiöissä 

korostuu lisäksi elintarvikkeilta vaadittu korkea laatu. 

 

Elintarvikeketjun loppupäässä havaittiin täten yhdistetysti seuraavat 

palvelutarpeet: 

 
• Tarpeen mukainen tulologistiikka (aika, paikka, erät) 

• Paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden välivarastointi-/terminaalipalvelu 

• Toimittajien hankinta, verkoston tarjoaminen 

 
Yhdistelmäkuljetusten järjestelystä esitettiin puolesta ja vastaan olevia 

mielipiteitä, jotka on tiivistetty taulukkoon 7. Liitteessä 3 on poimittu ilmaistuja 

mielipiteitä tarkemmin. 

 
Taulukko 7. Seutulogistisen palvelun koetut edut ja riskit käyttäjäportaassa. 

Yhdistelykuljetuksien edut (+) Yhdistelykuljetuksien riskit (-) 

 Vähemmän vastaanottotapahtumia ja 
työtä toimittajalle ja ostajalle.  

  
 Toimitukset suotuisaan aikaan. 

 
 Pientuottajien yhdistyminen 

vastaamaan kaupan vaatimaan 
volyymiin 
 

 Logistisen palvelun ympärille 
rakennettavat lisäpalvelut, kuten 
yhdistetty laskutus ja markkinointi 

Henkilökohtaisen toimittaja-
/ostajasuhteen katoaminen 
 
Lähituotteiden hyllytyksen laiminlyönti 
vähittäiskaupoissa 
 
Elintarvikeketjun läpinäkyvyyden ja 
vastuullisuuden hämärtyminen 
 
Tarvittaessa nopeiden ja joustavien 
toimitusten järjestelyn vaikeutuminen 
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7 SLP:n mahdollinen liiketoimintamalli 
 

Palvelutarjooman rakentamisen tukena käytetään seutulogistisesta 

palveluyrityksestä laadittua liiketoimintamallia, jota kuvataan aikaisemmin 

esitetyllä 9 lokeron liiketoimintakehikolla. Liiketoimintamallista tehtiin 

hypoteettinen oletuksiin perustuva versio elokuussa 2011. Alkuperäinen täytetty 

kehikko on esitelty liitteessä 4.  

 

Tehdyn tutkimuksen myötä joidenkin lokeroiden sisältöä on tarkennettu tai 

muutettu. Lisätietoja on kertynyt haastattelujen lisäksi hankkeen puitteissa 

pidetystä työpajasta, jossa paikalla oli kymmenkunta elintarvikealan asiantuntijaa. 

Suurin anti liiketoimintamallin sisältöön tuli kuitenkin palvelutarjooman 

rakentamisesta ja sen arvon tarkastelusta. Tuoreimpaan tietoon ja 

ymmärtämykseen perustuva liiketoimintamalli on esitetty tiivistettynä taulukossa 

8. Taulukon jälkeen käydään liiketoimintamallin osa-alueet läpi. Seutulogistisesta 

palveluyrityksestä käytetään lyhennystä SLP. 

 

Taulukko 8. Liiketoimintamallin osa-alueet ja haastattelujen perusteella 

tarkennettu sisältö. 

Liiketoimintamallin 

osa-alue 

Kuvaus 

1. Asiakassegmentit • Elintarvikkeiden tuottajat 

• Elintarvikkeiden jalostajat 

• Vähittäiskaupat 

• Ammattikeittiöt 

• Tukut, tuottajatorit ja ruokapiirit 

2.  Arvolupaus Parannamme asiakkaiden palveluastetta ja tehokkuutta, 

pienennämme kustannuksia. 

3. Asiakassuhteet Suhteet ovat synergisiä, tiiviitä ja intiimejä. 

Asiakassuhteet ulottuvat kaikkiin toimitusketjun 

osapuoliin, jolloin myös kustannukset ymmärretään. 
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4. Kanavat Henkilökohtainen yhteydenpito, automatisoidut rutiinit. 

Puhelimen välityksellä tapahtuva logistiikan ohjaus 

kiireellisissä tapauksissa. 

5. Tulo-/kassavirta Sopimuskohtainen, asiakkaille tuotettavasta arvosta 

riippuvainen 

6. Avaintoiminnot Noutojen, varastoinnin, keräilyn ja kuljetusten järjestely, 

täsmäjakelu, maksusuoritusten järjestely. Lähiruoan 

markkinointi ja hankinta. 

7. Avainresurssit Tärkeimpiä ovat verkosto tuottajia ja käyttäjiä. Resurssit 

ovat täten tietointensiivisiä ja niiden tulee olla 

käytettävissä nopeasti ja joustavasti. 

8. Avainyhteistyö-

sopimukset 

Mahdollisesti logistiset toimijat (kuljetusyritykset). 

Ammattimainen lähiruokaa markkinoiva osapuoli. 

9. Kustannusrakenne Palvelu pyrkii tuottamaan ratkaisuillaan 

mahdollisimman suuren lisäarvon elintarvikkeiden 

toimitusketjuun. Kustannustehokkuus luo kilpailuedun. 

 

7.1 Asiakassegmentit 
 

SLP haluaa saavuttaa lähiruoan toimitusketjun kaikki osapuolet, mutta palvelu on 

vahvasti tuottajalähtöinen. Tämä tarkoittaa, että ruoan tuottajien, jalostajien ja 

käyttäjien muodostamien asiakassegmenttien kanssa muodostuvat suhteet ovat 

luonteeltaan eroavia. 

 

Kerätyn tiedon perusteella alkutuottajasegmentin potentiaalisimpia asiakasryhmiä 

ovat kalastajat, lihan tuottajat, kananmunien tuottajat sekä perunan, juuresten ja 

kasvisten tuottajat.  Näiden tuotteiden kuljetukset on useissa tapauksissa 

säännöllistä ja pienissä tai keskisuurissa erissä tapahtuvaa. Erityisesti lihan ja 

kalan toimitusketju sisältää paljon jalostusvaiheita, joka lisää entisestään 

kuljetustarvetta. Elävien eläinten kuljetusta ei nähty tarkoituksenmukaisena.  
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Viljan, maidon ja marjojen tuottajat ovat palvelun kannalta hankalia niiden 

kaupankäynnissä vallitsevien käytäntöjen (isot eräkoot, harvat kuljetukset, 

torimyynti) ja viljan kuljetuksiin käytettävän kaluston luonteen vuoksi. 

 

Jalostajasegmentissä SLP:n kannalta on paljon kiinnostavia asiakkaita. Nämä 

toimijat tarvitsevat niin tulo- kuin lähtölogistiikan järjestelyt. Erityisesti 

leipomoiden ja lihanjalostamojen kuljetustarpeet ovat toistuvia ja volyymiltaan 

jopa merkittäviä. Muutaman haastattelun otoksen perusteella myös asenteet ovat 

suotuisia potentiaalista SLP:tä kohtaan. Jalostajasegmentissä korostuu myös 

maksuliikenteen keskittämisen arvo asiakkaalle, koska sitä hoidetaan yrityksissä 

molempiin suuntiin. 

 

Lähiruokaketjun loppupäässä potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneet erityisesti 

lähiruoan paremmasta saatavuudesta SLP:n kautta. Palvelun tarjoama ydinhyöty 

näille osapuolelle on kuitenkin yhdisteltyjen kuljetusten tarjoama kustannussäästö 

ruokatuotteiden ostohinnoissa ja vastaanoton helpottuminen. Palvelu pyrkii 

palvelemaan näitä käyttäjäsegmentin asiakkaita tasavertaisesti. Taulukkoon 9 on 

tiivistetty eri segmenttien potentiaalisimmat asiakastyypit. 

 

Taulukko 9. SLP:n asiakassegmenttien asiakasryhmät jaoteltuna palveluun 

soveltuvuuden mukaan. 

Asiakassegmentti Tuottajat Jalostajat Käyttäjät 

Potentiaalisimmat 

asiakkaat 

Lihan tuottajat 

Kalastajat 

Kananmunien tuottajat 

Perunan, vihannesten ja 

kasvisten tuottajat 

Marjojen ja hedelmien tuottajat 

Lihanjalostajat 

Leipomot 

Kaikki 

Vaikeasti 

sovitettavat 

Viljan tuottajat 

Maidon tuottajat 

Meijerit  
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7.2 Arvolupaus 
 

SLP tuottaa ydinarvonsa logistisen palvelun kautta, joiden lisäksi arvoa tuotetaan 

erilaisilla havaituilla ja toteutuskelpoisilla tuki- ja lisäpalveluilla. Tällaisia 

palveluja voisivat olla mahdollisesti aikaisemmin havaitut laskutuksen ja 

maksuliikenteen keskityspalvelu, välivarastointi- ja terminaalipalvelu sekä 

asiakas-/toimittajakanavien avaaminen, toisin ilmaistuna paikallistuotteiden 

markkinointi ja hankinta. 

 

Logistiikkapalvelun arvon todettiin kirjallisuuden perusteella määräytyvän sen 

tehokkuuden, vaikutuskyvyn ja asiakkaan tarpeeseen sopeutumisen myötä. SLP:n 

tuottaman arvon tekee uniikiksi kuljetusten yhdistelyn luoma tehokkuus ja 

erityisesti tuottajien tarpeisiin rakennettu liiketoiminta. Tehokkuuden myötä 

tuotteiden suhteellinen kuljetuskustannus pienenee, jolloin arvoa tuotetaan koko 

ketjulle.  

 

Muut palvelutarpeet parantavat tai tuottavat lisäarvoa ydinpalvelulle. 

Maksuliikenteen keskitys ja tuotteiden välivarastointi helpottavat asiakkaiden 

liiketoimintaa merkittävästi ja tuottavat täten kustannussäästöjä. Uusien asiakas- 

ja toimittajakanavien rakentaminen parantaa puolestaan logistiikkapalvelun 

vaikutuskykyä ja mittakaavaa, kun tuottajien kapasiteetin käyttöaste paranee ja 

tuotteita saadaan enemmän kuljetettaviksi. 

 

Tehdyn tutkimuksen perusteella seutulogistisen palveluyrityksen arvolupaus voisi 

kuulua tiivistetyssä muodossa seuraavasti: Parannamme asiakkaidemme 

palvelukykyä ja tehokkuutta, pienennämme kustannuksia. 

 

7.3 Asiakassuhteet 
 

Asiakassuhteissa oleelliseen asemaan nousee luottamus, koska laatu- ja 

vastuunäkemykset korostuvat elintarvikeketjuissa erittäin merkittäviksi. Erityisesti 

käyttäjäportaassa ilmaistiin huoli yhdistelykuljetuksien vastuullisuuteen, 

jäljitettävyyteen ja laatuun liittyen. On selvää, että seutulogistinen palvelu ei 
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korvaa pientuottajaa, mutta se voi yritysviestinnällisillä teoilla lieventää 

epäluuloja vastuullisuudesta. 

 

Tuottajien ja jalostajien kanssa seutulogistisen palvelun suhteet ovat mitä 

henkilökohtaisimpia. Tietoa jaetaan kysyntäennusteista, tuotteiden laadusta ja 

tuotantomahdollisuuksista. Suuri määrä henkilökohtaisia tuottaja- ja 

jalostajasuhteita vaatii SLP:ltä henkilöstö- ja osaamisresursseja. 

 

SLP:n jakelu on korkean asteen täsmäjakelua ja asiakkaan tarpeeseen 

sopeutuminen on yksi sen kilpailuvalteista. Täten käyttäjäportaaseen eli tavaran 

vastaanottajiin tulee olla yhteydessä tuttavallisesti. Myös heille yritysviestinnän 

tulee tehdä selväksi, että kyseessä on koko elintarvikeketjua palveleva liiketoimi. 

 

7.4 Kanavat 
 

Nykyisessä elintarvikeketjussa logistiikan järjestelyjen yhteydenpitoa havaittiin 

hoidettavan pääasiassa puhelimitse ja sähköpostilla. Kaupalla on tietynlaisia 

sähköisiä tilausjärjestelmiä, mutta kuten todettiin, ne eivät sovi pientuottajien 

hallinnointiin. Seutulogistinen palvelu ei pysty muuttamaan tällaisia 

toimintamalleja nopeasti, vaan sen tulee ainakin aluksi sopeutua olemassa olevien 

kanavien mahdollisuuksiin.  

 

Palvelun päivittäinen toiminta edellyttää varsinkin alkuvaiheessa runsaasti 

henkilökohtaista yhteydenpitoa. Toiminnan kasvaessa voidaan pyrkiä 

automatisoimaan rutiinitoimenpiteitä sähköisiin järjestelmiin. Tällaisilla 

toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi kuljetusten varauksia ja varastotietojen 

päivittämistä. Uusien asiakkaiden hankinta ja tavoittaminen edellyttää myös 

jonkin verran henkilökohtaisia tapaamisia. Kuljetukset toteutetaan aina 

ajoneuvolla ja näissä kohtaamisissa SLP:n edustaja on ajoneuvon kuljettaja ja/tai 

kuorman käsittelijä. 
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7.5 Tulo-/kassavirta 
 

Seutulogistinen palvelu tuottaa arvoa koko logistiikkaketjulle tehostamalla sen 

kuljetuksia yhdistelyn avulla, ja vähentämällä päällekkäistä työtä, esimerkiksi 

elintarvikkeiden käsittelystä syntyviä kustannuksia. Tästä optimoinnista hyötyy 

ketjun jokainen jäsen. Erityisesti tuottajan kustannusrakenne kevenee, koska tähän 

mennessä tuottajien yleinen käytäntö on ollut hinnoitella tuotteet kuljetettuina ja 

hoitaa kuljetus oman liiketoiminnan päälle. Seutulogistisen palvelun myötä 

tuottaja pääsee keskittymään oman tuotannollisen työnsä tehostamiseen tuotteiden 

kuljettamisen sijasta. Palvelun ansaintalogiikkaa on periaatteellisella tasolla 

havainnollistettu kuvassa 15. 

 
Kuva 15. Elintarvikeketjun kustannusrakenne ja seutulogistisen palvelun 
ansaintalogiikka. 
 

Käytännössä palvelutoiminnan kate synnytetään erilaisilla veloituksilla ja 

mahdollisilla provisioilla. yrityksen tulo- ja kassavirran mahdollisia lähteitä ovat: 

 

• Kuljetuspalveluiden veloitus (käytön mukaan määräytyvä) 

• Maksuliikenteen yhdistelyn provisio jokaisesta laskusta 

• Mahdolliset markkinointi- ja hankintaprovisiot 
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7.6 Avaintoiminnot 
 

Avaintoiminnot muodostetaan palvelutarpeiden ja hahmotellun arvolupauksen 

mukaisesti. Mitä kaikkia palvelutarpeita yrityksellä on, ja millä toiminnoilla niihin 

vastataan niin, että arvolupaus täyttyy? Näitä palveluja ovat ainakin: 

 

• Logistiikkajärjestelmän hallinta 

o Kuljetukset, noudot, jakelu, varastointi 

• Maksuliikennejärjestelmän ylläpito 

o Yhdistelmälaskut, sähköinen tiedonsiirto, IT-järjestelmä 

• Elintarvikeketjun toimijoiden verkoston hallinta (markkinointi, tuottajien 

yhdistely volyymin rakentamiseksi, toimittajahankinta) 

 

Osa avaintoiminnoista voidaan päättää siirtää myös ulkoiselle 

yhteistyökumppaneille. Esimerkiksi markkinointi on harvemmin logistisen 

palvelun ydinosaamista, mutta sen taito puuttuu myös tuottajilta. 

Yhteistyökuvioita voidaan tehdä myös logistiikkapalvelun toteuttamisen suhteen. 

Esimerkiksi kuljetuspalvelu olisivat ihannetapauksessa toteutettavissa täysin 

käyttämällä olemassa olevien kuljetusyritysten päällekkäisiä kuljetusverkkoja. 

 

7.7 Avainresurssit 
 

SLP:n avainresurssit ovat tietointensiivisiä, sillä logistiikkajärjestelyjen ja 

oheispalvelujen mahdollisuudet kasvavat suoraan suhteessa sen käytettävissä 

olevan asiakasverkoston kokoon. Koko yrityksen verkostoon kuuluvat tuottajien, 

jalostajien ja käyttäjien lisäksi myös SLP:n erilaiset yhteistyökumppanit. 

 

Logistisen palvelun toteuttamisen esivaatimuksiin kuuluvat erilaiset järjestelmät 

ja kuljetuskalusto. Nämä ovat fyysisen palvelun toteuttamisen kannalta 

avainasemassa, mutta kuten todettua, niiden omistaminen ei ole SLP:n kannalta 

pakollista. 
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7.8 Avainyhteistyösopimukset 
 

Tähän mennessä on todettu seutulogistiikkapalvelun mahdollisuus toteuttaa 

logistiikkatoiminnot omalla kalustolla, tai edistyneemmässä mallissa se voisi 

käyttää olemassa olevia kuljetusyrityksiä yhteistyökumppaneina. Kuvassa 16 on 

esitetty pelkistetty luonnos päällekkäisten kuljetusverkostojen tilannetta 

Kaakkois-Suomessa. 

 

 

 
Muita SLP:n yhteistyökumppaneita voivat olla yritykset, jotka tarjoavat SLP:n 

asiakkaiden lisäpalvelutarpeita vastaavia palveluita. Tällaisia havaittuja palveluita 

ovat esimerkiksi elintarvikkeiden välivarastointi, pakkaus ja markkinointi. 

 

7.9 Kustannusrakenne 

 

Seutulogistisen palvelun mainittavimmat kustannuslähteet ovat työperäisiä: yritys 

tarvitsee riittävästi henkilöstöä voidakseen vastata asiakastarpeeseen. Palvelu 

tarvitsee merkittävästi kalustoa ja toimitilaa, mikäli se tarjoaa logistista palvelua 

omalla kalustollaan. On kuitenkin todettava, että kalustoon ja 

varastointiratkaisuihin investointi ei välttämättä ole järkevä ratkaisu 

Kuva 16. Luonnos päällekkäisistä kuljetusverkostoista Kaakkois-Suomessa. 
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kustannusrakenteen tai palvelun luonteen kannalta. Jo aikaisemmin havaittu 

mahdollisuus hyödyntää olemassa olevia kuljetusverkkoja ja –yrityksiä 

yhteistyökumppaneina, sallisi seutulogistisen palvelun panostaa erilaisiin 

järjestelmiin ja henkilöstöresursseihin. 

 

Palvelun ideana on alentaa koko elintarvikeketjun käsittely- ja kuljetusperäisiä 

kustannuksia, mutta toisaalta kustannussäästö on seurausta mahdollisimman 

suuren arvon tuottavasta toimintamallista ketjun sisällä. Seutulogistinen palvelu 

kilpailee nykytilassa toimivien kuljetusratkaisujen kanssa tarjoamalla paremmin 

tarpeeseen sopivan, helpomman ja kokonaiskustannuksiltaan pienemmän 

ratkaisun. Täten palvelun liiketoiminnan voidaan sanoa olevan enemmän 

kustannus- kuin arvolähtöistä. 
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8 Seutulogistisen palveluyrityksen palvelutarjooma 
 

Palvelutarjooman kehittäminen tehdään kolmivaiheisena prosessina, jonka 

suoritustapaa ja sisältöä selvennettiin kappaleessa 3. Palvelukokonaisuudesta 

voidaan muodostaa erilaisia vaihtoehtoja ja niiden keskinäisiä eroja käsitellään 

hahmottelemalla palvelun tuottamaa arvoa asiakasryhmille.  

 
8.1 SLP:n palveluajatus 
 

Palvelutarjooman suunnittelussa käytettävää palveluajatusta lähdetään johtamaan 

potentiaalisen palvelutoimijan liiketoimintamallista. Käsitellyn palveluajatuksen 

teorian ja liiketoimintamallin perusteella seutulogistisen palveluyrityksen 

palveluajatus voidaan muodostaa eri asiakasryhmien näkökulmasta. Lisäksi 

vastataan kolmeen kysymykseen, joilla palveluajatusta voidaan kuvata toimija 

omasta näkökulmasta. Näin saadaan palveluajatukseen mukaan sisäinen ja 

ulkoinen näkökulma. 

 

Arvo tuottajille ja jalostajille 

 

SLP palvelee kotimaisten elintarvikkeiden alkutuottajia ja jalostajia, tehostaen 

logistisia käytäntöjä ja alentaen niistä johtuvia kustannuksia. Yritys auttaa 

tuottajia ja jalostajia keskittymään ydinliiketoimintaansa vähentämällä ja/tai 

poistamalla heidän logistiikkatoimintojensa työtaakan. 

 

Arvo elintarvikkeita välittäville yrityksille tai yhteisöille 

 

SLP palvelee kuluttajille elintarvikkeita välittäviä ja käyttäviä yrityksiä sekä 

yhteisöjä järjestelemällä ja yhdistelemällä tulologistiikkaa heille parhaiten 

sopivaan muotoon. SLP:n avulla yritysten ja yhteisöt tavoittavat elintarvikkeiden 

toimittajat nopeammin ja helpommin, antaen mahdollisuuden keskittyä omaan 

ydinliiketoimintaansa. 
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Teorian ja kerätyn tiedon perusteella vastataan myös kolmeen tarkentavaan 

kysymykseen, jotta palveluajatus olisi mahdollisimman selkeä. 

 

1. Millaisia asiakkaita ja asiakassuhteita SLP tavoittelee? 

 

SLP:n palveluille on potentiaalia kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa. 

Elintarvikkeisiin liittyy paljon laatu- ja vastuukysymyksiä, jolloin 

asiakassuhteiden tulee olla ovat intiimejä ja luottamuksellisia. Tiedonvaihdolle on 

nykyisellään olemassa kiinteät ja rutinoituneet kanavat, joten SLP:n tulee toimia 

aluksi nykyisissä kanavissa. Tuottajien ja jalostajien kanssa kommunikointi on 

rytmiltään tiheää ja vaatii työpanosta. Käyttäjien tulee sisäistää, että SLP on yhtä 

laadukas sekä edullisempi vaihtoehto, kuin tuottajien itse hoitamat toimitukset. 

 
2. Millaisia tuotteita ja palveluja tuotetaan ja miten ne tuotetaan? 

 
SLP:n ydinpalvelua on pienerälogistiikan järjestely. Yritys voi yhdistellä 

Kaakkois-Suomessa olemassa olevia kuljetusverkostoja, tai se voi toteuttaa 

logistiikan omalla kalustolla. Logistiikkapalvelun mahdollistavia tuki- ja lisäksi 

tarjottavia lisäpalveluja ovat maksuliikenteen järjestelyt, kylmävarastointi ja 

asiakas-/toimittajahankinta. Ydinpalvelun ulkopuoliset palvelut toteutetaan joko 

itse tai yhteistyökumppanien avulla. 

 
3. Mikä on erikoistumisen ja tuotekehityksen aste? 

 
SLP on uudentyyppinen logistiikkapalvelu, joka räätälöidään jokaiselle 

asiakkaalle omanlaiseksi. Tämä tekee palvelusta erittäin erikoistuneen. Lisäksi 

palvelun jatkuva oma-aloitteinen kehittäminen on pakollista, jotta toimivat 

käytännöt löydetään.  

 

SLP:n palveluajatuksesta voidaan tiivistetysti sanoa, että ajatuksena on tuottaa 

lisäarvoa monelle taholle yhtä aikaa ja luoda ns. win-win –tilanteita. 

Logistiikkaverkkojen yhdistäminen ja integroiminen SLP:n avulla parantaa 

maakunnassa olemassa olevien kuljetusresurssien käyttöastetta. 
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8.2 Ydinpalvelu 
 

Logistinen palvelutarve kaakkoissuomalaisten tuottajien keskuudessa liittyy 

ensisijaisesti eri jalostusvaiheissa olevien elintarvikkeiden kuljetuksiin ja 

jakeluun. Jokaisessa toimitusketjun portaassa on havaittavissa väli-

/valmistevarastoja, mutta niissä havaittiin vähemmän kehitystarpeita kuin 

kuljetuksissa ja jakelussa. Välivarastointi- tai terminaalipalvelua käsitellään 

peruspalvelupaketissa mahdollisena tuki- tai lisäpalveluna. 

 

SLP:n ydinpalvelu tulee olla tehokasta tuottajien ja jalostajien tuotteiden 

täsmäjakelua ja –kuljetusta. Ydinpalvelun arvo muodostuu erityisesti sen 

tehokkuudesta ja asiakastarpeeseen mukautuvasta palvelusta. Lisäksi 

elintarvikeketjussa korostuu logistiikkapalvelua koskettavia lisäarvotekijöitä 

kuten vastuullisuus ja tuoreus. Palvelu toimitusketjussa on yksinkertaistettu 

kuvaan 17. 

 

 

 
Haastatteluista kerätyn tiedon perusteella tuottajat ja jalostajat myyvät tuotteensa 

perille kuljetettuina. Täten ydinpalvelua tarjotaan ensisijaisesti näille osapuolille. 

SLP:n tulisi tavoitella sopimuksia erityisesti seuraavien tuotteiden 

toimitusketjuista: 

Tuo$aja'3' Jalostaja'3' Käy$äjä'3'

Seutulogis4nen'palveluyritys'

Materiaalivirta'

Tuo$aja'2' Jalostaja'2' Käy$äjä'2'Materiaalivirta'

Tuo$aja'1' Jalostaja'1' Käy$äjä'1'Materiaalivirta'

Materiaalivirta'

Materiaalivirta'

Materiaalivirta'

Ydinpalvelu:'Yhdistetyt'täsmäkuljetukset'ja'jakelu'

Kuva 17. Seutulogistisen palveluyrityksen ydinpalvelu. 
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• lihatuotteet (kaikki jalostusvaiheet) 

• mylly- ja leipomotuotteet 

• kalatuotteet 

• kananmunat 

• marjat ja hedelmät 

 
Arvio on muodostettu tuotteiden haastatteluissa havaittujen kuljetustapojen, 

säilytysvaatimusten ja havaittujen tyypillisten tilaus-/toimitusrutiinin perusteella. 

 

Käyttäjien näkökulmasta ydinpalvelun potentiaaliset hyödyt tunnistettiin ja 

asenteet olivat myönteisiä ravintoloissa, suurkeittiöissä ja erilaisissa 

kauppayksiköissä. Toisaalta käyttäjäportaassa yhdistelyä vastaan esiintyi myös 

epäluuloja ja kritiikkiä. 

 

8.3 Lisä- ja tukipalvelut 
 

Haastattelujen perusteella on havaittu erilaisia tuki- ja lisäpalvelutarpeita, joiden 

tarjoamisen myötä logistisen palvelun palvelukyky paranee. Palvelutarpeet ovat: 

 

• välivarastointi- ja terminaalipalvelu 

• maksuliikenne- ja laskutuspalvelu 

• lähiruoan markkinointipalvelu 

• lähiruoan hankintapalvelu. 

 

Palveluista on tunnistettava ovatko ne lisä- vaiko tukipalveluja. Tämä tehdään 

arvioimalla vaatiiko SLP:n ydinpalvelun tarjoaminen niitä tukipalveluna, vai 

voidaanko ne tarjota harkinnan mukaan lisäpalveluna. 

 

8.3.1 Välivarastointi- ja terminaalipalvelu 
 

Välivarastointi- ja terminaalipalvelulle ilmaistiin tarpeita erityisesti kylmä- tai 

pakkasvarastoitavien elintarvikkeiden tuottajien ja jalostajien keskuudessa, sekä 

ravintola- ja suurtalouskeittiöissä. Kylmävarastoiden korkeat kustannukset 
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saattavat rajoittaa tuotantoa tai jalostusta, sillä varastojen kapasiteetti on liian 

pieni jatkuvalle ja sujuvalle tuotannolle. Käyttäjäportaassa tunnistettiin 

ongelmaksi ruokatuotteiden sujuva saatavuus. Tuotteiden riittävyyden 

turvaaminen edellytti suuria tilauseriä, sillä saatavuus on epävarmaa. Tuotteiden 

välivarastointi lisäisi täten logistisen palvelun arvoa huomattavasti. 

 

Haastatteluissa (Jalostaja 4; Kauppa 2) ja teoriassa esim. Mäkipeska & Sihvonen 

(2010, s. 22-23) tunnistettiin ruokatuotteiden myyntikelpoisen pakkauksen 

haasteellisuus. Terminaalipalvelussa pystyttäisiin keskitetysti pakkaamaan 

esimerkiksi lihatuotteita ajanmukaisella teknologialla, ennen kuin ne viedään 

kauppaan. Välivarasto- ja terminaalipalvelulla voitaisiin tuottaa lisäarvoa 

erityisesti ainakin seuraaville tuottajaryhmiä: 

 

 lihan tuottajat (jalostus, pakkaus, varastointi) 

 kalastajat (jalostus, pakkaus, varastointi) 

 munatuottajat (pakkaus) 

 marjojen ja hedelmien tuottajat (varastointi) 

 

Elintarvikkeiden jalostaminen yhdistettynä varastointiin on myös mahdollista, 

josta  on esimerkkinä esimerkiksi Lappeenrannan kalasatama (Etelä-Saimaa 

2008). Kalan lisäksi erityisesti monia jalostusvaiheita sisältävät kylmässä tai 

pakkasessa säilöttävät lihatuotteet ovat otollisia tuotteita kyseiseen järjestelyyn. 

Käytännössä terminaalin tulisi olla keskeisessä tai samassa paikassa esimerkiksi 

jalostajan kanssa. Palvelu voisi myös tarjota terminaalista liiketilaa 

elintarvikkeiden jalostamisen ammattilaisille. Tällaisesta järjestelystä olisi 

parhaimmillaan erittäin huomattavia logistisia ja toiminnan volyymiä kasvattavia 

hyötyjä jalostajille. 

 

Välivarastointi- ja terminaalipalvelun tuottamaa arvoa eri sidosryhmille on 

tiivistetty kuvassa 18. Riippuen logistisen palvelun toteutustavasta tämä palvelu 

voi olla peruspaketissa joko tuki- tai lisäpalvelu. 
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8.3.2 Maksuliikenne- ja laskutuspalvelu 
 

Logistinen palvelu yritys tarvitsee maksu- ja laskutusjärjestelmän osaksi oman 

toimintansa toteuttamista, mutta lisäksi erityisesti tuottaja- ja 

jalostajahaastatteluista tuli selkeästi esille halu yksinkertaistaa maksuliikennettä ja 

vähentää laskutustapahtumien määrää. Yhdisteltyjen kuljetusten kannalta tällainen 

tilanne on erittäin suotuisa, koska SLP:llä on ydintoiminnan toteuttamiseksi oltava 

tietoa kuljetuksista, päivämääristä ja niiden sisällöistä. 

 

Maksuliikenne- ja laskutuspalvelun toimintamalli on yksinkertainen. SLP kerää 

tiedot hoitamistaan tuottajan tai jalostajan toimituksista (määrä, hinta) ja hoitaa 

niiden laskutuksen toimitusasiakkaalta. Samalla toimitusasiakas saa kaikista 

SLP:n kautta tehdyistä hankinnoista koontilaskun. Lisäpalveluna SLP voisi tarjota 

asiakkaalle maksuaikaa tai toimittajalle vaihtoehtoisesti nopeampia suorituksia.  

 

 

Kuva 18. Välivarastointi- ja terminaalipalvelun hyödyt lähiruoan toimitusketjun 
osapuolille. 
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Maksuliikenteen järjestelyt tulee tarjota kiinteänä osana seutulogistista palvelua ja 

täten se ryhmitellään palvelutarjoomassa tukipalveluksi. Logistisen palvelun 

järjestely olisi käytännössä mahdotonta ilman yksinkertaista laskutuksen 

toteuttamista. Lisähyötynä maksuliikenne- ja laskutuspalvelu voi kannustaa sen 

käyttäjiä antamaan mahdollisimman suuren osan toimituksistaan SLP:n 

hoidettavaksi, koska maksujen ja laskutuksen yhdistelyn hyödyt kasvavat samalla. 

 

8.3.3 Paikallistuotteiden markkinointipalvelu 
 

Tämän opinnäytteen haastatteluissa (Ravintola 1; Tuottaja 8; Tuottaja 9; Kauppa 

2) ja kirjallisuudessa mm. Ollila et al. (2011, s. 91) todetaan tuottajien heikko tieto 

todellisesta kysynnästä ja puutteellinen liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen. 

Tieto lähituottajista ja sadosta ei läheskään aina saavuta siitä kiinnostuneita 

käyttäjiä. 

 

Haastatellut tuottajat ja jalostajat vahvistivat haastatteluissa mahdollisuuden lisätä 

tuotantokapasiteettia, mikäli niiden kysyntä olisi varmaa. Etukäteissopimusten 

tekeminen sadosta todettiin ongelmalliseksi sadon onnistumiseen liittyvien 

epävarmuuksien johdosta, mutta esimerkiksi kylvöaloihin ja eläinmäärään 

voidaan tehdä muutoksia ajoissa tulevan kysyntätiedon mukaan. 

 

Markkinointipalvelua tarjottaisiin paikallistuottajille logistisen palvelun 

lisäpalveluna. Markkinointitoiminta ei ole SLP:n ydinosaamista, joten palvelu 

voitaisiin tarjota sopivan yhteistyökumppanin kanssa. Markkinointipalvelun 

yhdistäminen seuraavaksi esiteltävään hankintapalveluun tuottaisi entisestään 

lisäarvoa lisäpalvelulle. On kuitenkin todettava, että tuottajalähtöinen 

markkinointipalvelu on lähempänä SLP:n tuottajalähtöistä palvelumallia. 

 

8.3.4 Paikallistuotteiden hankintapalvelu 
 

Paikallistuotteiden hankintapalvelu tarjotaan paikallisesti tuotetun ruoan 

käyttäjille ja niiden käytöstä kiinnostuneille tahoille. Hankintapalvelua voitaisiin 

täten tarjota aina pienestä ruokapiiristä isompaan kauppaketjuun. 
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Hankintapalvelulla vastataan haastatteluissa ja kirjallisuudessa todettuun 

elintarvikkeiden käyttäjäkunnan ongelmaan lähiruoan saatavuudessa. Sen 

synergiaedut paikallisesti tuotetun ruoan markkinointipalvelun kanssa ovat 

kiistattomat, ja onkin kyseenalaista ovatko palvelut toisistaan eroteltavissa. Arvon 

tuottamisen tarkastelun kannalta toiminnot pidetään kuitenkin toisistaan erillä. 

 

Erityisesti ammattikeittiöt ja ruokapiirit toivovat mahdollisimman laajaa 

paikallistuotevalikoimaa. Vähittäiskaupoille laaja valikoima on toki positiivinen 

asia, mutta hankintapalvelun merkittävin arvo sijaitsee kaupan volyymiongelmaan 

vastaamisessa. Useamman pientuottajan kapasiteettien yhdistely hankintapalvelun 

kautta voisi avata uusia merkittäviä asiakassuhteita. 

 

8.4 SLP:n peruspalvelupaketti 
 

Työssä on tähän mennessä selkeästi todettu tarve uudenlaiselle logistiselle 

palvelulle Kaakkois-Suomessa. Palvelun tarve ilmaistaan selkeästi kaikissa 

elintarvikeketjun portaissa kuten myös aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa. 

Ydinpalvelun lisäksi on tunnistettu palvelutarpeita, joista osa on selkeitä 

ydinpalvelun edellyttämiä tukipalveluita ja osa taas sopii paremmin lisäpalveluksi 

täydentämään palvelukokonaisuutta. Maksuliikenne- ja laskutuspalvelun todettiin 

olevan selkeä tukipalvelu. Paikallistuotteiden markkinointi- ja hankintapalvelu sen 

sijaan havaittiin mahdolliseksi lisäpalveluksi, jota voidaan tarjota esimerkiksi 

yritysyhteistyönä siihen erikoistuneen tahon kautta. 

 

Toistaiseksi on vielä epäselvää millaiseksi välivarastointi- ja terminaalipalvelun 

rooli palvelupaketissa muodostuu. Puhdas seutulogistinen kuljetuspalvelu toimii 

periaatteellisella tasolla ilmankin välivarastoa tai terminaalia, mutta toisaalta sen 

ottaminen tukipalveluksi muuttaa palvelun sisältöä laajemmaksi ja paremmin 

elintarvikkeiden käyttäjäportaaseen sopivaksi. Se muuttaisi myös ydinpalvelun 

kokonaisvaltaisemmaksi lähiruokatuottajien logistiikkaratkaisuksi. 

 

Opinnäytetyön kannalta on mahdollista ja jopa toivottavaa esittää useampia 

mahdollisia palvelumalleja, joita käyttäen SLP voisi toimia. Täten muodostetaan 



 
 

75 
 

kaksi erilaista palvelutarjoomaa ja arvioidaan lopuksi niiden panos-/hyötysuhdetta 

arvoverkostossa. Tulosten perusteella on tunnistettu kaksi vaihtoehtoista 

palvelupakettia, jotka on havainnollistettu kuvassa 19. 

 

 

 
 
Palvelupaketti 1:n ydinpalvelu on elintarvikkeiden keräilyä, kuljettamista ja 

jakelua. Tavoitteena ei ole muuttaa nykyisiä toimitusketjuja, vaan pikemminkin 

toteuttaa ne tehokkaammin ja järkevämmin yhdistelyn avulla. Tällainen 

palvelumalli ei välttämättä vaadi SLP:ltä mittavia resursseja, mikäli kuljetus- ja 

jakelupalvelut ostetaan olemassa olevilta toimijoilta. 

 

Palvelupaketti 1:n ydinpalvelun tukena toimii maksuliikenne- ja laskutuspalvelu, 

jonka avulla elintarvikeketjun osapuolien on helpompi keskittyä omaan 

ydinosaamiseensa erillisen laskuttamisen ja laskujen maksamisen sijaan. 

Maksuliikennepalvelulla hoidetaan samalla SLP:n oman palvelun laskutus. 

Lisäpalveluina voidaan tarjota paikallistuotteiden hankintaa ja markkinointia, sekä 

Kuva 19. SLP:n vaihtoehtoiset peruspalvelupaketit. 
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mahdollisuuksien mukaan myös elintarvikesäädökset täyttävää varastotilaa. 

Hankinta- ja markkinointipalvelu hyötyvät olennaisesti kuljetuspalvelusta, sillä 

palvelun tarjoamisen myötä syntyneen verkoston tuotteista kerättyä tietoa voidaan 

käyttää hyödyksi.  

 

Palvelupaketti 2:ssa ydinpalvelua on laajennettu lähemmäksi täydellistä logistista 

palvelua. Välivarastointia ei tässä paketissa enää tarjota lisäpalveluna, vaan 

ydinpalveluun on sisällytetty kuljetustoiminnan lisäksi erilaisia varastointi-, 

terminaali- ja käsittelypalveluja. Laajemman ydinpalvelun avulla SLP pystyy 

palvelemaan paremmin elintarvikeketjun portaita myöskin lisäpalvelutarpeissaan. 

Tukipalvelu maksuliikenteestä ja laskutuksesta on samansisältöinen kuin 

ensimmäisessä paketissa, mutta markkinointi- ja hankintapalvelun mahdollisuudet 

kasvavat myöskin varastoinnin ja käsittelyn ollessa osa ydinpalvelua. Tällöin 

terminaalissa voidaan esimerkiksi pakata tai käsitellä elintarvikkeita niin, että ne 

vastaavat paremmin kysyntää ja volyymi kasvaa. 

 

Palvelupakettivaihtoehdoista vaihtoehto 1 on selkeästi kevyempi ja vaihtoehto 2 

raskaampi. Paketit eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan siirtyminen kevyestä 

raskaampaan pakettiin voi olla mahdollista tehdä vaiheittain. Paketti 1 tarjoaa 

mahdollisuuden testailla erilaisia toimintamalleja ja hahmottaa palvelun todellista 

kysyntää. Sopivien yhteistyökumppanien etsiminen markkinointi-, terminaali- ja 

käsittelytyöhön on aikaa vievä prosessi, joka puoltaa myöskin kevyemmän 

paketin valitsemista alkuvaiheeseen. 

 

8.5 Palvelutarjooman laajentaminen 
 

Peruspalvelupaketti on teorian perusteella karkea esitys siitä, mitä palveluja 

voidaan tarjota yhdessä eheänä ja toisiaan tukevana kokonaisuutena. Se ei 

kuitenkaan vastaa sitä palvelutuotetta, jonka asiakkaat näkevät. Palvelutarjooman 

laajentamisella otetaan kantaa siihen, miten palveluprosessi itse asiassa tapahtuu.  

 

Opinnäytetyön haastatteluissa kyseltiin  tuottajilta, jalostajilta ja käyttäjiltä heidän 

mielikuviaan siitä, minkälaista palvelun tulisi olla. Selkeitä mielipiteitä esitettiin 
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melko vähän. Mahdollisen seutulogistisen palveluyrityksen palvelun tapahtumisen 

hahmottamisen tueksi voidaan käyttää apuna nykyisiä käytäntöjä, joista saatiin 

haastatteluissa tietoa huomattavasti. Taulukossa 10 on tarkennettu laajennetun 

palvelutarjooman teoriakysymyksiä koskemaan paremmin käsiteltävää aihepiiriä. 

 

Taulukko 10. Palvelutarjooman laajentamisen osatekijöiden arviointi kysymysten 
avulla. 
Teoriassa esitetty Tarkennettu kysymys SLP:n kannalta 

Palvelujen saavutettavuus Mitä kyvykkyyksiä ja resursseja SLP:lla tulee olla, 

jotta se pystyy tavoittamaan asiakkaat? 

Asiakkaiden vuorovaikutus 

palveluorganisaation kanssa 

Millaisissa tilanteissa tai ympäristöissä asiakas 

kohtaa SLP:n? 

Asiakkaiden rooli 

palveluprosessissa 

Mitä tietoja tai valmiuksia asiakkaalla tulee olla, 

jotta itse palvelu toteutuu sujuvasti? 

 

8.5.1 SLP:n tärkeimmät kyvykkyydet ja resurssit 
 

Nykytilassa elintarvikkeita tilataan paikallistuottajilta valtaosin puhelimitse. 

Jotkin tuottajat ovat tavoitettavissa myös sähköpostitse. Pientuottajien 

kilpailuvalteiksi todettiin toimitusten joustavuus ja lyhyet toimitusajat: tilauksia 

on usein mahdollista tehdä jopa alle päivän varoitusajalla. Tämä asettaa myös 

seutulogistiselle palvelulle selkeän tavoitetason, jotta pientuottajien kilpailuetu 

tässä asiassa pystytään säilyttämään. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 

puhelinyhteyttä SLP:n kuljetuksien ohjaukseen, joka on avoinna valtaosan 

päivästä. 

 

Seutulogistisen palvelun saavutettavuuteen vaikuttaa myös käytettävissä oleva 

kuljetuskalusto. Ruokatuotteet vaativat usein tietyn säilytyslämpötilan, jotka 

jakautuvat Karhunen et al. (2004, s. 324) mukaan käytännössä kolmeen lämpötila-

alueeseen:  

• lämpimät varastot 

o jauhot, kuivatuotteet 
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• kylmävarastot (+2..8 celsiusastetta) 

o Vihannekset, kala, meijerituotteet 

• pakastevarastot. (-18 celsiusastetta) 

o Lihapakasteet, pakastetut marjat 

 
Tuottajien sujuva palveleminen edellyttää täten lämpötilasäädeltyjä ja hygienisiä 

kuljetusyksiköitä. Puhtaus, tuoreus ja terveellisyys ovat ruokatuotteiden 

toimitusketjulle ominaisia lisäarvotekijöitä. Näiden lisäksi SLP:n toimintaan 

vaikuttavat erilaiset vastuullisuuskysymykset. Vastuullisuudella todettiin 

aikaisemmin esitellyssä teoriassa olevan suuri merkitys ruokatuotteiden 

toimitusketjun lisäarvoon.  

 

Forsman-Hugg et al. (2006, s. 115) toteavat tutkimuksensa loppupäätelmissä, että 

elintarvikeketjun toimijoilla ei ole täysin yhteistä näkemystä vastuusta ja 

vastuullisesta toiminnasta sekä vastuun rajoista. Seutulogistinen palvelu toimii 

koko toimitusketjua yhdistävänä tekijänä, ja täten sen toiminta edellyttää tervettä 

ja aidosti vastuullista organisaatiota. Toisaalta itse toimitusketjun vastuullisuus ja 

lisäarvo voi toteutua paremmin, mikäli se hoituu täysin yhden toimijan, 

esimerkiksi SLP:n, tuottamana palveluna. 

 

Saavutettavuuden kannalta tärkeimmät kolme resurssia ovat siis: 

 

• toimitusten nopea ja joustava järjestely puhelinpalveluna 

• lämpötilasäädelty ja tarkoituksenmukainen kuljetus-/varastointikalusto 

• vastuullinen ja luotettava yrityskuva. 

 

8.5.2 Asiakkaan ja SLP:n vuorovaikutustilanteet 
 

Asiakkaan ja SLP:n työntekijöiden välinen vuorovaikutus korostuu erityisesti 

asiakassuhteiden alkuvaiheessa. Tuottajan tai jalostajan tulee aidosti ymmärtää, 

että yritys on heidän asiallaan. Tuottajahaastattelujen aikana havaittiin myös 

negatiivisia asenteita elintarvikeketjun välittäjiä kohtaan.  
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Vuorovaikutustilanteiden tarkastelu jätetään tarkoituksella pinnalliselle tasolle, 

koska niiden sisällöstä ei ole käytännön tietoja. Uutuuspalvelun kehittäminen 

edellyttää yleensä jonkinlaista palvelupilottia, jossa vuorovaikutustilanteiden 

tarkempi suunnittelu tehdään saatujen tulosten perusteella. 

 

Tilanteita, joissa asiakas (joko tuottaja, jalostaja tai käyttäjä) kohtaa palvelun 

edustajan ovat ainakin kaikki nouto-, keräily ja vastaanottotapahtumat. Lisäksi 

suhteissa tulee olla henkilökohtainen ote, joten esimerkiksi sopimukset palveluista 

tehdään aina molempien osapuolten ollessa fyysisesti läsnä. Palvelun ohjaaminen 

on toisaalta hyvin rutinoitunutta ja vakiintuneessa prosessissa asiakas asioi 

useimmiten SLP:n kanssa vain puhelimitse tai sähköisen palvelun kautta. 

 

Koska SLP:llä on asiakkaina periaatteessa toistensa kanssa kilpailevia tuottajia, 

jalostajia ja käyttäjiä, ovat vastuukysymykset tärkeitä. Kuljetettavia tuotteita tulee 

käsitellä tasavertaisesti ja toisistaan riippumattomina kokonaisuuksina. 

Taulukkoon 11 on koottu asiakkaiden vuorovaikutustilanteet seutulogistisen 

palvelun kanssa. 

 

Taulukko 11. SLP:n ja asiakkaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. 
Vuorovaikutus Käytännön tilanteet 

Vuorovaikutus SLP:n 

työntekijöiden kanssa 

Keräily- ja noutotapahtumat 

Vastaanottotapahtumat 

Yhteydenotto- ja sopimustilanteet 

Vuorovaikutus fyysisten ja 

teknisten resurssien kanssa 

Asiakas ja seutulogistisen palvelun kuljetus- ja 

varastointikalusto 

Vuorovaikutus järjestelmien 

kanssa 

Sähköinen kuljetusten tilaus-/ohjausjärjestelmä 

Vuorovaikutus muiden 

samanaikaisten asiakkaiden 

kanssa 

Yhdistelmäkuljetuksissa muidenkin asiakkaiden 

tuotteita – Epäsuora vuorovaikutus 
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8.5.3 Asiakkaan rooli seutulogistiikkapalvelun toteuttamisessa 
 

Asiakkaan rooli palvelun toteuttamisessa vaihtelee hieman asiakastyypin mukaan. 

Tuottajat ja jalostajat ovat tärkeässä asemassa esimerkiksi tuotteita 

markkinoitaessa ja käsiteltäessä, koska heillä on paras tieto sen sisällöstä. 

Käyttäjäportaassa taas korostuvat erilaiset vastuukysymykset ja se, mihin asti 

seutulogistiikkapalvelu toimittaa tuotteet. Kaupan alalla vallitseva käytäntö on, 

että pientuottajien tuotteet tuodaan kaupan hyllyyn asti. Tulevaisuudessa tätä 

käytäntöä tulisi pystyä mukauttamaan niin, että tuottajien tai 

logistiikkaoperaattorin ei tarvitse ottaa sitä vastuulleen.  

 
8.6 SLP:n palvelutarjooman arvo 
 

Palveluyritykselle on tähän mennessä muodostettu kaksi erilaista palvelupakettia. 

Peruspalvelupakettien eroja tarkastellaan analysoimalla palvelupaketin eri 

asiakasryhmille tuotettavaa arvoa. Liitteissä 5, 6 ja 7 on havainnollistettu 

kevyemmän palvelupaketin palvelujen arvoa jokaiselle asiakasryhmälle. Kuvassa 

20 on tiivistetty nämä arvot asiakkaille. havainnolliseen muotoon. Kuvassa on 

ympyröity se asiakasryhmä, jolle kyseinen palvelu tuottaa eniten arvoa. 

 
 

Kuljetus(ja(jakelu(

Maksuliikenne(ja(
laskutus(

Tukipalvelu(

Ydinpalvelu(

Paikallis4
tuo6eiden(
markkinoin9(

Paikallis4
tuo6eiden(
hankinta(

Lisäpalvelut(

Kustannussäästö(
Vähentynyt(työkuorma(

Arvo(tuo6ajille( Arvo(käy6äjille(

Vähentynyt(vastaano6otyö(
Tarpeen(mukainen(jakelu(

Arvo(jalostajille(

Kustannusäästö(
Vähentynyt(työkuorma(

Vähentynyt(laskutus4(
työ(

Vähentynyt(laskutustyö(
Vähentynyt(maksutyö(

Vähentynyt(maksutyö(

Tuo6eiden(näkyvyys(
Uudet(asiakaskanavat(
Lisääntynyt(myyn9(

Tuo6eiden(näkyvyys(
Uudet(asiakaskanavat(
Lisääntynyt(myyn9(

Laajentunut(lähituote4(
Valikoima(
Kaupan(suureen(volyymiin(
vastaaminen(yhdistelyllä(

Välivarastoin9( Raaka4aineiden(nopea((
täydennys(

Vähentynyt(
varastoin9tarve(

Sopivat(eräkoot(
Parempi(saatavuus(

Kuva 20. Seutulogistisen palvelun arvo kevyemmässä palvelupaketissa. 
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Laajempi palvelupaketti leventää ydinpalvelua tuottamaan arvoa tasaisemmin 

koko elintarvikeketjulle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tuottajien arvo olisi 

vähäisempi kuin kevyessä palvelupaketissa. Varastoinnin ja käsittelyterminaalin 

myötä palvelukyky käyttäjille paranee ja elintarvikejalostajien 

liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Raskaamman peruspalvelupaketin 

hyötyjä on havainnollistettu kuvassa 21. 

 

 
Kuva 21. Seutulogistisen palvelun arvo eri asiakasryhmille laajemmassa 
palvelupaketissa. 
 

Laajemman palvelupaketin lisäarvo elintarvikeketjun kaikille osapuolille on 

ilmeinen. Välivarastointi- ja käsittelyterminaali toimii tehokkaasti yhdistävänä 

tekijänä elintarvikeketjun alku- ja loppupään välillä ja se vastaa useiden 

osapuolten palvelutarpeisiin. Samalla myös markkinointipalvelun mahdollisuudet 

lisääntyvät, kun tuotteita voidaan myydä varastosta. 

 

Kuljetus(ja(jakelu(

Ydinpalvelu(
Kustannussäästö(
Vähentynyt(työkuorma(

Arvo(tuo:ajille( Arvo(käy:äjille(

Vähentynyt(vastaano:otyö(
Tarpeen(mukainen(jakelu(

Arvo(jalostajille(

Kustannusäästö(
Vähentynyt(työkuorma(

Välivarastoin<(

Käsi:elyterminaali(

Vähentynyt((
varastoin<tarve(

Lyhyempi(toimitusaika(
Sopivat(eräkoot(
Parempi(saatavuus(

Maksuliikenne(ja(
laskutus(

Tukipalvelu(

PaikallisA
tuo:eiden(
markkinoin<(

PaikallisA
tuo:eiden(
hankinta(

Lisäpalvelut(

Vähentynyt(laskutusA(
työ(

Vähentynyt(laskutustyö(
Vähentynyt(maksutyö(

Vähentynyt(maksutyö(

Tuo:eiden(näkyvyys(
Uudet(asiakaskanavat(
Lisääntynyt(myyn<(

Tuo:eiden(näkyvyys(
Uudet(asiakaskanavat(
Lisääntynyt(myyn<(

Laajentunut(lähituoteA(
Valikoima(
Kaupan(suureen(volyymiin(
vastaaminen(yhdistelyllä(

Vähentynyt((
varastoin<tarve(

Lisääntyneet(
liiketoiminta(
Amahdollisuudet(

RaakaAaineiden(tarpeenA(
mukainen(jalostusaste(
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8.7 Case-esimerkki arvosta: Kaupan lastauslaituri ja 
yhdistelmäkuljetukset 

 

Kauppaketjuissa seutulogistiikkapalvelun suurin arvo asiakkaalle tuotetaan 

oletettavasti vähentämällä ja keskittämällä tuotteiden toimituksia päivän aikana. 

Tämän pitäisi päteä hyvin erityisesti suurissa kaupan yksiköissä. 

Käyttäjäportaassa ja kirjallisuudessa esitettiin kuitenkin kritiikkiä yhdisteltyjä 

kuljetuksia vastaan. Tästä syystä opinnäytetyössä tehtiin kenttätutkimus suuren, 

ketjuun kuuluvan kaupan yksikön terminaalitoiminnasta Kaakkois-Suomessa. 

 
Kaupan edustajan mukaan yksittäiset paikallistuottajien kuljetukset tapahtuvat 

aamulla päättyen noin klo 11. Tutkimus toteutettiin seuraamalla kuljetuksia 

yhtenä arkipäivänä kellonaikojen 06-11 välillä kaupan terminaalitilassa. Tutkija 

kirjasi ylös tulleiden kuljetusten lukumäärän, sisällön, vastaanottotapahtumien 

keston ja mahdolliset muut huomiot. Kuvassa 22 on esitetty vähittäiskaupan 

yksikön lastauslaiturin liikenne. 

 
Kuva 22. Läpileikkaus kaupan terminaalin käyttöasteesta arkipäivänä klo 06-11. 
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Tutkimusaika oli otollinen, sillä sen aikana ei tullut vähittäiskaupan ketjun omia 

yhdistelmäkuljetuksia, vaan kaikki kuljetukset olivat ketjun ulkopuolisia 

toimijoita. Viiden tunnin tarkasteluperiodin aikana kaupan lastauslaiturilla kävi 

noin 22 ajoneuvoa, joista 17 oli elintarvikekuljetuksia. Eniten toimitetut 

elintarvikkeet (kuljetustapahtumista laskien) olivat leipä ja leipomotuotteet (9 

kuljetusta) ja juomat (3 kuljetusta). Muut yksittäiset toimitukset sisälsivät pienet 

määrät kalaa ja kananmunia. Kaupan terminaalista noudettiin kolme kertaa päivän 

aikana elintarvikkeita tai tyhjiä laatikoita pois. 

 

Terminaaliin tulleista ajoneuvoista vain yksi oli selkeä yhdistelykuljetus. Tässä 

kyseisessä kuljetuksessa toimitettiin eri leipomoiden tuotteita samassa autossa. 

Yksi leipomo teki kaksi kuljetusta tasan kahden tunnin väliajalla. Kaupan 

edustajien mukaan kiireisinä kauppapäivinä monet leipomot toimittavat 

useamman kuorman aina alkuiltapäivään asti. 

 

Yhdestä vastaanottotapahtumasta kaupalle koituva työ todettiin melko vähäiseksi. 

Leipäkuljetuksia ei kuitattu tai laskettu erikseen, vaan kuljettaja purki kuorman ja 

kuljetti sen myymälään valmiiksi esillepanoa varten. Kananmuna- ja kalakuljetus 

toimitettiin kylmävarastoon kaupan työntekijän avustuksella. Juomakuljetukset 

olivat eri panimoiden runkokuljetuksia ja ne kuitattiin käyttäen apuna 

lukijalaitetta.  

 

Kuljettajat tekivät purku- ja lastaustyötä tarkastelujakson aikana tasan 3 tuntia. 

Keskimääräinen purkuaika (saapui laituriin ja lähti laiturista) oli noin 8 minuuttia. 

Pisin lastausaika oli 19 minuuttia ja lyhin 2 minuuttia. Eniten kuljetuksia tuli noin 

7:00 – 8:30 välillä. Terminaali ei kuitenkaan ruuhkautunut missään vaiheessa. 

Merkittävää seutulogistisen palvelun kannalta on, että 22 kuljetustapahtumassa 

havaittiin yhteensä 19 eri liikennöitsijän hoitamaa ajoneuvoa. Päällekkäisten 

kuljetusverkostojen määrä maakunnassa on siis huomattava. 

 

Mikäli kyseinen kauppa otettaisiin keskuskohteeksi, 8 haastatellun tuottajan tai 

jalostajan otoksen etäisyydet kaupasta ja lähimmästä valtatiestä olisivat taulukon 
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12 mukaiset. Valtaväylät Kaakkois-Suomessa ovat tiet numero 6, 12, 13, 15, 17, 

26. Kohtuullisella varmuudella voidaan olettaa näillä valtaväylillä liikkuvan myös 

elintarvikkeiden kuljetukseen soveltuvia kappaletavarakuljetuksia jokaisena 

arkipäivänä. Taulukossa on eritelty lisäksi haastatelluissa ilmi tulleet 

toimitustiheydet ja laskettu kaksi vaihtoehtoista skenaariota. 

 

Taulukon kuljetusskenaario 1 on tilanne, jossa tuottaja tekee itse toimituksensa 

kaupan yksikköön. Muiden toimitusten oletetaan hoituvan samalla, koska 

kyseinen kiintopiste on keskeisellä paikalla. Kuljetusskenaariossa 2 hyödynnetään 

valtaväylillä liikkuvaa kuljetusverkkoa, ja toimitukset poimitaan mukaan 

olemassa oleviin kuljetuksiin. Molemmissa skenaarioissa tehty kuljetustyö on 

laskettu edes takaisin ajettuina kilometreinä. 

 

Taulukko 12. 8 satunnaisen toimittajan etäisyydet suuresta kaupan yksiköstä ja 
lähimmästä valtatiestä. 

Tuottaja Etäisyys 

kauppaan 

(km) 

Etäisyys 

valtatiehen 

(km) 

Toimitus-

päiviä 

viikossa  

Kuljetustyö-

skenaario 1 

(km) 

Kuljetustyö-

skenaario 2 

(km) 

Tuottaja 1  71 5 1 142 10 

Tuottaja 2  31 4.5 1 62 9 

Tuottaja 3  107 13 2 428 52 

Tuottaja 4  71 22 1 142 44 

Tuottaja 5  113 19 5 1130 190 

Jalostaja 1  38 1 1 76 2 

Jalostaja 2 88 8 1-2 264 24 

Jalostaja 3  14 5 4 112 40 

Keskimäärin 67 km 10 km    

   Yhteensä 2356 km 371 km 
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Kuljetusskenaario 2 vähentäisi maakunnassa ajettuja kilometrejä noin 84 

prosenttia. Suurin arvo tuotetaan kuitenkin, mikäli toimittaja pystyy palvelun 

käyttöönoton myötä luopumaan omasta kuljetuskalustosta täysin. 

 

Laskelmaan liittyvä suurin epävarmuus on toimitusten lukumäärän pysyminen 

yhtä matalana. Yksi valtatiellä matkaava ajoneuvo ei välttämättä kykene 

pudottamaan tuotteita kaikkiin haluttuihin kohteisiin. Tällöin toimituspäivinä 

voidaan joutua käyttämään useampaa kuljetusta. Taulukossa 13 on laskettu 

toimitusten lukumääräisen lisääntymisen vaikutusta ajettuun kilometrimäärään. 

 

Taulukko 13. Lisäkuljetusten vaikutus kilometreihin skenaario 2:ssa. 

LKM Ajetut 

kilometrit 

KM-säästö vrt. skenaario 1 KM-säästö % 

1 kuljetus 371 1985 84.3% 

2 kuljetusta 742 1614 68.5% 

3 kuljetusta 1113 1243 52.8% 

4 kuljetusta 1484 872 37.0% 

5 kuljetusta 1855 501 21.3% 

6 kuljetusta 2226 130 5.5% 

7 kuljetusta 2596 -240 -10.2% 

  

Lyhyesti voidaan todeta, että vaikka tuottaja hoitaisi toimitukset oman ajoneuvon 

sijasta kuudella SLP:n kuljetusverkkoon kuuluvalla ajoneuvolla, olisi tehty 

kuljetustyö kokonaisuudessa silti pienempi. Valtatieverkosto on kaikissa paikoissa 

kohtuullisen lähellä, vaikka otokseen valitut tuottajat sijaitsevat syrjäisillä alueilla. 

Tämänkin tason tarkastelulla voidaan todeta, SLP:n ajatuksen mukaisella 

kuljetusjärjestelyllä olisi merkittäviä vaikutuksia elintarvikeketjun 

kustannusrakenteeseen ja kuluttajien maksamaan loppuhintaan. 
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9 Johtopäätökset 
 

Paikallistuotteita ja lähiruokaa käsittelevää kirjallisuutta on viime vuosina 

julkaistu reilusti ja logistiikkaan liittyvät ongelmat tunnistetaan aina kansallista 

elintarviketutkimusstrategiaa myöten. Alan tutkimuskenttä on erittäin laaja ja 

tämä opinnäytetyö on pisto vain pieneen mutta ajankohtaiseen osa-alueeseen. 

Tämän opinnäytetyön pohjalta seutulogistisen palvelun toteuttaminen näyttää 

lupaavalta, sillä yhteen sovitettavia palvelutarpeita havaittiin monissa 

elintarvikeketjun portaissa, jolloin palvelutarjooma saatiin rakennettua 

suunnitelman mukaisesti. 

 

Globaalisti käynnissä oleva liiketoiminnan muutos kohti palveluliiketoimintaa ja 

yksilöllisempiä tuote-/palveluratkaisuja on nähtävissä myös tämän työn tuloksista. 

Elintarvikkeiden tuottajat, jalostajat ja käyttäjät tunnistavat nykyjärjestelmän 

heikkoudet ja haittapuolet, mutta toistaiseksi laajamittaista liikehdintää kohti 

uudempia malleja ei ole syntynyt. Markkinat ovat ilmaisseet kuitenkin selkeän 

halun siirtyä kohti edistyneempiä palvelumalleja. 

 

Palvelutarjooman kehittämisessä seutulogistiselle palvelulle onnistuttiin 

kokonaisuudessaan hyvin. Palvelutarjooman laajentamiseen pystyttäisiin ottamaan 

tarkemmin kantaa, mikäli vertailukohtana olisi jo olemassa oleva palvelumalli. 

Tässä vaiheessa esimerkiksi asiakkaan ja palvelun tietojärjestelmien väliseen 

vuorovaikutukseen on vaikea esittää selkeää suunnitelmaa. Käytetty viitekehys 

palvelutarjooman rakentamiseen toimi kuitenkin pääasiassa hyvin ja se auttoi 

näkemään vaihtoehtoja palvelun rakentamisessa, jotka muuten olisivat voineet 

jäädä vähemmälle huomiolle. 

 

Tuloksena on kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, joista toinen on selkeästi kevyempi 

toteuttaa, mutta toisen potentiaaliset hyödyt ja markkinoitavuus ovat merkittävästi 

suuremmat. Työn ja Tuottajien Seulo –hankkeen lähtökohtien mukaisesti 

kevyemmälläkin palvelutarjoomalla tuotetaan tuntuvasti arvoa 
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kaakkoissuomalaisille elintarvikkeiden alkutuottajille. Palvelupakettiratkaisut 

eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan ne ovat toteutettavissa vaiheittain. 

 

Seutulogistisen palvelun toteutuminen näyttää tämän diplomityön ja muiden 

aiheesta tehtyjen selvitysten perusteella hyvin mahdolliselta. Ensin tulisi kuitenkin 

pilotoida työn ydinpalvelua ja mahdollisesti myös muita palveluja pienellä 

osallistujamäärällä. Tällöin palvelutarjooman laajentamisen yksityiskohtiin 

saataisiin merkittävästi lisäsisältöä. Mikäli palvelu ajettaisiin esitettynä pystyyn, 

on kuvassa 23 esitetty suunnitelma siitä, miten palvelukokonaisuutta ja 

toimenpiteitä voitaisiin ajan kuluessa ohjata. 

 

 
Palvelua tulisi ajaa ainakin vuoden ajan pelkkänä kuljetus- ja jakelupalveluna, 

sillä oletettavaa on ettei tarvittavia tiloja ja yhteistyökumppaneita löydy 

kokonaisvaltaisen logistiikan tarjoamiseen välittömästi. Vuoden aika antaisi myös 
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Kuva 23. Seutulogistisen palvelun jalkauttamissuunnitelma. 
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SLP:lle aikaa profiloitua maakunnassa palvelevaksi yritykseksi, ja se ehtisi 

laajentaa asiakaskuntaa aggressiivisesti. Useat palvelun potentiaalisista asiakkaat 

eivät ole välittömästi valmiita logistiikkamuutokseen, vaan vuoden aikajänne 

mahdollistaisi asiakkaiden liiketoiminnan sopeuttamisen ulkoistamista varten.  

 

Diplomityön tulosten luotettavuutta arvioitaessa on tärkeä huomata, että tehdyt 

haastattelut koskivat vain pientä murto-osaa elintarvikeketjun jäsenistä. Työn 

tarkoituksena ei ollut alkujaankaan tehdä laajamittaista markkinakyselyä, vaan 

pikemminkin ymmärtää miten elintarvikkeiden toimitusketju toimii eri tuotteiden 

kohdalla ja minkälaisia sisäisiä kehitys-/palvelutarpeita on olemassa. Tähän 

tavoitteeseen päästiin hyvin. 

 

Opinnäytetyön rajauksen vuoksi palvelun hinnoitteluun, yhteistyösopimuksiin ja 

mahdollisiin tunnuslukuihin ei otettu kantaa kuin korkeintaan periaatteellisella 

tasolla. Tässä diplomityössä tuotettu tieto on eräänlaista pohjatietoa, joka on 

julkisesti hyödynnettävissä lähi- ja paikallisruoka-alan kehittämiseen. Kaakkois-

Suomessa on käynnissä hankkeita paikallistuotteiden tukkutoiminnan ja 

elintarvikkeiden käsittelyn tilan parantamiseksi, jotka voisivat tukea myös 

logistiikkapalvelun käynnistämistä määritetyn palvelutarjooman mukaisesti. 
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_____________________________________________________________________*
*

!

!
! Sivu!4!
*

*

*

Osa$2:$Mitä$jos$SLP$tarjoaisi*

* & Ei&
tarvetta&

Olisi&
mahdollista&

Olisi&
suotavaa&

Paljon&
tarvetta&

1* Logistiikan&järjestelyt& $ $ $ $
* • Noudot/keräilyt& $ $ $ $
* • Muut&kuljetukset& $ $ $ $
* • Pakkaamispalvelut& $ $ $ $
* • Varastointi& $ $ $ $
2* Kysyntäennuste& $ $ $ $
* • Piikkien&tasaaminen& $ $ $ $
* • Matalakysyntätilanteiden&

kompensointi&
$ $ $ $

3* MarketBmaking& $ $ $ $
* • Asiakkaita&uudelle&alueelle& $ $ $ $
* • Etukäteissopimuksia&sadosta& $ $ $ $
4* Tilapäistyövoima& $ $ $ $
* • Sesonkiapu& $ $ $ $
* • Lomittaminen& $ $ $ $
5* Verkottuminen,&volyymin&

rakentaminen&
$ $ $ $

6* Investointiapu& $ $ $ $
7* Tuotannontekijöiden&

vuokraus/välitys&
$ $ $ $

8* Laskutuspalvelu& $ $ $ $
9* Oheistyöt& $ $ $ $
10* & $ $ $ $
11* & $ $ $ $
12* & $ $ $ $
13* & $ $ $ $
14* & $ $ $ $
15* & $ $ $ $
&
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_____________________________________________________________________+
*

!

!
! Sivu!1!
+

Osa$1:$Puolistrukturoitu$haastattelu$

Nykytila(

Mikä+on+yrityksesi+ydinliiketoimintaa?+
>>+

Minkälaisena+näet+markkinatilanteen?+Miten+kilpailuetu+syntyy?+
>>+

Liikevaihto+vuodessa?+Onko+toiminta+kannattavaa?+
>>+

Onko+toiminta+kausi;/sesonkiluonteista?+Milloin?+Miten+pitkä+sesonki?+
>>+
+

Onko+jokin+osa+liiketoiminnasta+ulkoistettu?+Kuljetukset,+kirjanpito?+
>>++

Raaka*aine((tulologistiikka)(

Minkälaisia+hyödykkeitä/raaka;aineita+yritykseen+tulee+sisään?+
>>++

Mistä+ne+tulevat?+(toimittajat)+
Nimi/toimiala+
+
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sijainti+
+
!
!

Volyymi+
+
+
+
+
+
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_____________________________________________________________________+
*

!

!
! Sivu!2!
+

Miten+ne+on+pakattu?+Missä+yksiköissä+tulevat?+(lavat,+rullakot,+laatikot)+
>>++
+

Liittyykö+niihin+kuljetus;+tai+säilytysvaatimuksia?+Varastoidaanko+niitä+yrityksessä?+

>>++
+
+
+
+
Minkälainen+kuljetuskalusto+on+käytössä?+
>>+

Tuote((lähtölogistiikka)(

Minkälaisia+tuotteita+yrityksestä+lähtee+ulos?+
>>++
+
+
Mikä+on+hävikin+osuus?+
>>++

Paljonko+tuotanto/myynti+vuosittain+kiloissa/kuutioissa/euroissa?+
>>+

Miten+ne+pakataan?+Missä+yksiköissä+lähtevät?(esim.+lavat,+rullakot,+laatikot)+
>>+

Kenelle+ja+mihin+tuotteet+menevät?+(asiakkaat)+
Nimi/toimiala+ Sijainti+ Volyymi+
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_____________________________________________________________________+
*

!

!
! Sivu!3!
+

Varastoidaanko+lopputuotteita,+missä?+
>>+

Voiko+synnytettyä+lisäarvoa+mitata+rahassa?+
>>+
+
+
+
+

Asiakashankinta(

Ovatko+asiakassuhteet+pitkäaikaisia?+Miten+hankit+asiakkaita?+Toistuvatko+sopimukset?+
>>+
+
+
+

Mitkä+ovat+liiketoimintasi+suurimmat+ongelmat+toimittajien+kanssa?+Entä+asiakkaiden?+
>>+

Tahtotila(ja(ongelmat(
Onko+suunnitelmissa/meneillään+parannuksia?+Mikä+työvaihe+tuntuu+työläältä+mutta+vähiten+palkitsevalta?+
>>+

Ponnistellaanko+liiketoiminnassa+päästöjen+vähennyksen/kierrätyksen+tai+muiden+ekologisten+arvojen+eteen?+
>>+

Missä+näet+itsesi+10+vuoden+päästä?+
>>+
+
+
+
+
Näkisitkö+mahdollisena+liiketoiminnan+yksinkertaistamisen/helpottamisen?+

>>+

+
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Väliportaan+kyselylomake+
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_____________________________________________________________________+
*

!

!
! Sivu!4!
+

Osa$2:$Mitä$jos$SLP$tarjoaisi*

* ! Ei!
tarvetta!

Olisi!
mahdollista!

Olisi!
suotavaa!

Paljon!
tarvetta!

1* Logistiikan!järjestelyt! $ $ $ $
* • Noudot/keräilyt! $ $ $ $
* • Muut!kuljetukset! $ $ $ $
* • Pakkaamispalvelut! $ $ $ $
* • Varastointi! $ $ $ $
2* Kysyntäennuste! $ $ $ $
* • Piikkien!tasaaminen! $ $ $ $
* • Matalakysyntätilanteiden!

kompensointi!
$ $ $ $

3* Market?making! $ $ $ $
* • Asiakkaita!uudelle!alueelle! $ $ $ $
* • Etukäteissopimuksia!sadosta! $ $ $ $
4* Tilapäistyövoima! $ $ $ $
* • Sesonkiapu! $ $ $ $
* • Lomittaminen! $ $ $ $
5* Verkottuminen,!volyymin!

rakentaminen!
$ $ $ $

6* Investointiapu! $ $ $ $
7* Tuotannontekijöiden!

vuokraus/välitys!
$ $ $ $

8* Laskutuspalvelu! $ $ $ $
9* Oheistyöt! $ $ $ $
10* ! $ $ $ $
11* ! $ $ $ $
12* ! $ $ $ $
13* ! $ $ $ $
14* ! $ $ $ $
15* ! $ $ $ $
*

*

!


