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Tiedon tehokas jakaminen ja tiedon hallinta näyttelee tärkeätä roolia yritysten kannatta-

vuuden ja tehokkuuden kehittämisessä. Laadukkaan tiedon tehokas jakaminen ja omak-

suminen korostuvat verkostoituneessa logistiikkaketjussa ja kolmannen osapuolen logis-

tiikkaa harjoittavissa yrityksissä. Tehokkaalla tiedon jakamisella, tietämyksen hallinnalla 

sekä tietojohtamisen keinoilla voidaan luoda tehokkaita ja kilpailukykyisiä businesspro-

sesseja. Työn tuloksena saavutettiin kuvaus tietojohtamisen eri näkökulmista sekä tieto-

johtamisesta tiedon hallinnan työkaluna. Työn teoreettisessa osuudessa käsitellään tietoa 

ja sen eri tasoja sekä perspektiivejä tietojohtamisessa käytettyinä syötteinä, sen prosessei-

na sekä lopputuloksena, joita tietojohtamisen käsitteen alla olevilla työkaluilla ja käytän-

nöillä toteutetaan. 

 

Aiempi tutkimus osoittaa, että tietojohtaminen on yksi johtamisen malli, jonka avulla 

voidaan saavuttaa tehokkaan yritystoiminnan edellytykset sekä asetetut strategiset tavoit-

teet. Kirjallisuuden perusteella pyrittiin kartoittamaan verkostoituneen logistiikkaketjun 

tiedonhallinnan esteet ja sitä rajoittavat tekijät. 

 

Työn empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena kysely- sekä haastattelututkimuksena, 

jonka avulla kerättiin työssä käytetty tutkimusaineisto. Työn empiirisessä osuudessa kar-

toitettiin kohdeorganisaation tiedonhallintaprosesseja sen kuljetustuotannon toiminnoissa, 

sekä niiden toteuttamista vaikeuttavia ja hidastavia tekijöitä. Empiirisen aineiston perus-

teella yritykselle ehdotettiin organisaation muokkaamista enemmän tiedon jakamista tu-

kevaan suuntaan, joka voidaan teoriatiedon perusteella toteuttaa esimerkiksi luomalla 

fyysisiä ja henkisiä tiloja tietoprosessien toteuttamiselle.  
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Organizational performance and efficiency rely on high quality information sharing and 

Knowledge Management. Information quality and effectiveness of information sharing is 

emphasized particularly in networked logistics chain. Companies have to respond to con-

stantly tightening market demands with adjusting organizational processes and perfor-

mance towards high information flow and knowledge sharing. This study discusses in-

formation sharing and knowledge creation in organizations as well as how these terms 

can provide competitiveness on market. Theoretical part of the study focuses on infor-

mation, different taxonomies and perspectives of knowledge as they are the inputs and 

outputs of knowledge processes. 

 

Earlier literature states that Knowledge Management can be effective collection of mana-

gerial tools and methods for achieving organizational objectives, competitive advantage 

and execute business strategy. Networked logistics chain with third party logistics partner 

is challenging environment to implement effective Knowledge Management as the access 

points for information exchange is usually limited or includes knowledge disturbing fac-

tors. 

 

The empirical part of the study is a quantitative questionnaire and interview case study 

for VR Group’s information management and intellectual capital. Purpose of the case 

study was to identify a communication interfering factors on the case organization. The 

result shows that case organization are able to improve organizational performance by 

enabling flow of information and creating more information sharing culture. Theoretical 

part of the study shows that this is possible to achieve by creating shared context for indi-

viduals acting on different knowledge processes.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Tiedon tehokas siirtäminen, tallentaminen ja prosessointi näyttelevät yhtä tärkeimmistä 

tekijöistä tehokkaan logistisen prosessin läpiviennissä (Herz & Alfredsson, 2003, 140; 

Jayram & Tan, 2010, 262; Kremic et al, 2006, 467). Logistiikkayritys toimii solmukohtana 

lähettäjän, vastaanottajan sekä useiden muiden toimijoiden välillä. Lähettäjän ja vastaanot-

tajan välinen informaatiovirta kulkee osittain, tai toimintamalleista riippuen jopa suurim-

maksi osaksi, logistiikkapartnerin kautta (Romano, 2003, 119; Zacharia et al, 2011, 40). 

Logistiikkayrityksen toimiessa laajassa asiakaskentässä, virtaa sen lävitse suuria määriä 

eritasoista informaatiota. Informaation tehokas prosessointi yrityksen omissa järjestelmissä 

ja prosesseissa luo pohjan tehokkaalle ja kilpailukykyiselle toiminnalle (Deepen et al, 

,2008 ,79; Razzaque & Sheng, 1998, 98). Yrityksen sisäisten prosessien kehittämisellä 

pyritään saavuttamaan kustannustehokkuutta, joka kuljetusalalla tarkoittaa samalla usein 

myös ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa ratkaisua. 

 

Tiedon prosessoinnin avulla tulosta tekevät organisaatiot vastaanottavat informaatiota, 

käsittelevät sitä sekä tuottavat omassa organisaatiossaan uutta tietoa. Tämän uuden tiedon 

tallentuminen yrityksen tietojärjestelmiin niin, että se on kaikkien käytettävissä, on nyky-

aikaisen ja tehokkaasti organisoidun, tietointensiivisen yrityksen toiminnan kulmakiviä. 

Tiedon määrä ei vielä takaa onnistunutta lopputulosta, vaan tiedolta vaaditaan sen liitän-

näistiedon määrittelyä sekä sen tehokasta tunnistamista. Kuinka yrityksen työntekijät 

kommunikoivat nopeasti muuttuvassa tilanteessa? Mistä työntekijä voi tietää, että hänellä 

on käytettävissään riittävän suuri määrä tietoa, jotta hän voi tehdä päätöksiään tehokkaasti? 

Onko saatavilla oleva tieto validia ja ajantasaista? Tällaiset kysymykset ovat läsnä yritys-

ten päivittäisessä toiminnassa. Organisaation tehokas johtaminen luo prosesseja, jotka si-

touttavat tiedon ja osaamisen itseensä sekä luovat toimivan koneiston vastaamaan edellä 

mainittuihin kysymyksiin. 
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Verkostoituneessa ympäristössä toimivat yritykset kohtaavat erityisen haasteen tiedon te-

hokkaassa kuljettamisessa ja prosessoinnissa. Jos yritys standardoi omia prosessejaan ja 

järjestelmiään liikaa, rajaa se samalla myös osan potentiaalisista asiakkaista toimintansa 

ulkopuolelle. Toisaalta liian vapaassa toimintamallissa kilpailuedun saavuttaminen muihin 

toimijoihin nähden on hankalaa. 

 

Diplomityön toimeksiantajana toimii VR-Yhtymä Oy ja sen massatavaralogistiikkaa har-

joittava yksikkö (FTL). FTL toimii maantiekuljetusten tarjoajana Suomessa ja tarjoaa pal-

veluitaan partnership-periaatteella. Toimeksiantajayrityksessä on tarve kehittää olemassa 

olevan ohjelmistovalikoiman ja mallien pohjalta sähköisiä liiketoimintaratkaisuja, joiden 

avulla saavutetaan kustannustehokkuutta, ja varmuutta päivittäiseen toimintaan sekä rapor-

tointiin. Työn tarkoituksena on selvittää VR-Yhtymä Oy:n massatavaralogistiikan yksikön 

tiedonhallinnan prosesseja sekä tiedon liikkumiseen luotujen työkalujen toimivuutta. Yri-

tyksen johto saa työn avulla kuvan tämänhetkisistä tietoprosesseista ja niiden hyödyntämi-

sestä organisaatiossa. Prosessikuvausten ja eri tiedonsiirtoväylien käytön painotusten selvi-

tyksen myötä on mahdollista kehittää menetelmiä ja järjestelmiä yhteistyössä tekijöiden ja 

tulevaisuuden painotusten kesken. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn lopussa on tavoitteena luoda kuvaus yrityksen tiedonhallinnan prosesseista sekä sii-

hen liittyvästä teoriasta. Työssä toteutettava kyselytutkimus pyrkii kartoittamaan yrityksen 

työntekijöiden tavat käyttää erilaisia kommunikointivälineitä, niiden ominaisuuksien hyö-

dyntämistä työssään sekä kommunikoinnin toteuttamiseen liittyvät esteet. Yritys saa kuva-

uksen tietovirroistaan ja käytetyistä tiedonjakamisprosesseistaan, sekä teoreettisen mallin 

prosessiensa systemaattiselle kehittämiselle. Yrityksellä on tavoitteena kehittää jo olemas-

sa olevan tuotannonohjausjärjestelmänsä sekä muiden olemassa olevien järjestelmien kaut-

ta uusia tiedon jakamis- ja tallentamismahdollisuuksia ja prosesseja sekä tätä kautta tehos-

taa toimintaansa. Työ on rajattu käsittelemään VR-Yhtymä Oy:n massatavaralogistiikan 

toimintoja. Työssä käsitellään tuotannon informaatiosyötteiden ja tuotantoon liittyvien 

tietovirtojen kulkua, sekä tiedon jakamista organisaation sisällä ja siitä edelleen yhteistyö-

kumppaneille. 
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Työn tarkoituksena on luoda kuva kolmannen osapuolen logistiikkaan liittyvän kuljetus-

tuotannon tiedonhallintaprosesseista, prosesseissa käytettävistä syötteistä sekä prosessien 

mahdollisesta kehittämisestä. Kolmannen osapuolen logistiikkaa harjoittavien yritysten 

tiedonhallinta näyttelee kriittistä osaa niiden kilpailukyvyn merkityksessä. Mitä syvemmäl-

lä toimija on asiakkaansa prosesseissa, sitä tärkeämmäksi lisäarvoa tuottava tiedon tehokas 

prosessointi muodostuu. Työn tarkoituksena on kuvata tällaisen toimintakentän teoreetti-

nen viitekehys, tietojohtamisen näkökulmasta, sekä toteuttaa tapaustutkimus valitun koh-

deyrityksen prosessien kuvaamisen ja niiden mittaamisen muodossa. 

 

 

Kuva 1. Työn rajaus kohdeorganisaation tilaus-toimitusprosessissa. 

 

Työn kohdeorganisaation tilaus-toimitus-prosessi on kuvattuna kuvassa 1. Prosessissa 

asiakas tilaa kuljetuksen, joka kulkeutuu lopulta kuljetussuunnittelun kautta itse kuljetuk-

sen suorittajalle. Organisaation tuotannonohjausjärjestelmä, Rahti, toimii prosessin kes-

kuksena, jonka kautta prosesseissa kulkevan tiedon tulisi virrata. Työ rajataan käsittele-

mään pääsääntöisesti organisaation kuljetussuunnittelijoiden välistä tiedon prosessointia ja 

siihen liittyviä ilmiöitä. Rahti-järjestelmä liittyy olennaisena osana kuljetussuunnitteluun, 
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joten sitä ei rajata kokonaan pois, vaikka työ ei keskity järjestelmän kehittämiseen tai sen 

ominaisuuksiin. Yrityksellä on käynnissä kaksi projektia, jotka muuttavat osaltaan tiedon-

hallintaprosesseja ja tuovat uusia mahdollisuuksia tiedon tallentamiseen, jakamiseen ja 

prosessointiin. Rahtiweb-nimellä kulkeva ohjelmisto on testausvaiheen lopussa ja se luo 

portaalin asiakkaan ja Rahdin välille. Ohjelmisto siis virtaviivaistaa tilausprosessia ja mah-

dollistaa tilauksen reaaliaikaisen siirtymisen asiakkaalta kuljetussuunnittelijalle. Toinen 

käynnissä oleva ohjelmistoprojekti on nimetty ”Webautoksi”. Järjestelmän tarkoituksena 

on luoda kattava rekisteri ja koulutusportaali FTL:n alihankkijoille, näiden osaamisesta ja 

käydyistä kursseista. Webauton avulla on tarkoitus hoitaa perehdytystä, joka vaikuttaa ole-

van tämän hetkisen suuntauksen mukaan enenevässä määrin asiakkaiden vaatimuksena, 

jopa projektikohtaisesti. Webauton luomat mahdollisuudet tiedon tallentamisessa ja edel-

leen jakamisessa otetaan työssä huomioon.  

 

Tutkimuskysymys: 

 

- Miten yrityksen kuljetustuotannon tiedonhallintaprosesseja voidaan tehostaa? 

 

Alakysymykset: 

 

- Mitä prosesseja kuljetustuotannon tiedonhallintaan liittyy? 

- Mikä motivoi tiedonjakamiseen kuljetustuotannon organisaatiossa? 

- Mikä haittaa tehokasta tiedonhallintaa? 

- Miten havaittuja prosesseja voidaan kehittää? 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne 

 

Työn aiheen valitsemisen jälkeen ensimmäisenä osiona oli kirjallisuuteen tutustuminen ja 

sen perusteella teoreettisen viitekehyksen kuvaaminen. Teoriapohjan luomisen myötä työ-

hön liittyvät termit ja ilmiöt rajautuivat tietojohtamisen ja aineettoman pääoman teoreetti-

seen kuvaamiseen ja näiden vuorovaikutuksen kartoittamiseen sekä kolmannen osapuolen 

logistiikkaa koskevan teorian esittelyyn. Kirjallisuutta käsittelevän osuuden jälkeen siirryt-
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tiin toteuttamaan empiirisen aineiston keräämistä sekä sen analysointia. Empiirinen aineis-

to kerättiin kahdessa osassa, jossa ensin suoritettiin teemahaastattelu ja osittain tämän poh-

jalta luotiin kyselytutkimus. Näiden kahden tutkimusmenetelmän myötä työhön saatiin 

case-yritystä ja sen prosesseja kuvaava aineisto. Työn rakenne sekä työn eri osioissa käsi-

tellyt aiheet on esitelty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Työn rakenne. 

Työssä toteutettu tutkimus aloitettiin 14.8.2013, jolloin suoritettiin ensimmäinen teema-

haastattelu. Viimeisen teemahaastattelun (24.9.2013) jälkeen toteutettiin kyselytutkimus, 

jonka kysymykset muodostettiin osittain haastatteluista saatujen tulosten perusteella. Kyse-

ly toteutettiin web-kyselynä ja pidettiin vastaajille auki 3.10.2013 klo 7:00 – 7.10.2013 klo 

18:00. Teemahaastattelut kohdistettiin kohdeyrityksen johdolle sekä ylemmille toimihenki-

löille. Yrityksen operatiivista toimintaa suorittavat toimihenkilöt vastasivat kyselytutki-

mukseen ja antoivat näin oman panoksensa aineiston muodostumiseen. Kerätyn aineiston 

perusteella esitettiin vielä tarkentavia kysymyksiä sekä haastatelluille että kyselytutkimuk-

seen osallistuneille. 
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2 TIETOJOHTAMINEN JA AINEETON PÄÄOMA 

VERKOSTOITUNEESSA ORGANISAATIOSSA 

 

Yritysten päätöksenteko ja sen myötä tehokas liiketoiminta vaatii tietoa ja kykyä proses-

soida sen tuottamaa dataa. Tämän raakatiedon (data) tai valmiiksi prosessoidun (informaa-

tio) tiedon jakaminen ja sen hyödyntäminen mahdollistavat Spenderin (1996, 45) mukaan 

yritysten tehokkaan päätöksenteon. Tietojohtaminen on systemaattinen ratkaisu tämän tie-

don tuottamiseen, tallentamiseen, jakamiseen ja hallitsemiseen. Tietojohtamisen voidaan 

katsoa olevan yksi johtamisnäkemys ja kokoelma käytäntöjä sekä välineitä, joiden avulla 

tietoa voidaan johtaa (Mcinerney, 2002, 1009). Ymmärtääkseen tietojohtamisen mukanaan 

tuomia mahdollisuuksia, on yrityksen ymmärrettävä myös tiedon ja tietojohtamisen eri 

määritelmät ja taksonomiat. (McInerney, 2002, 1010; Nonaka et al. 2000, 6.) 

 

Vaikka yrityksen tuottaman datan merkitystä tiedon hallinnassa ei voida väheksyä, on to-

dettu, että pelkästään suurta tietomäärää keräävien yritysten keskuudessa ei välttämättä 

päästä parhaisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi Sutcliffe et al. (2003, 82) toteavat tutkimuk-

sessaan, että yrityksen keräämä tieto omasta toiminnastaan tai ympäristöstä on osattava 

muuttaa pelkästä tilastollisesta datasta ymmärrykseksi. Tämä ymmärrys voi tarkoittaa hy-

vinkin eritasoista tietoa, organisaation eri tasoilla toimiville henkilöille. Sutcliffe et al. 

(2003, 79) toteavat tutkimuksessaan, että esimerkiksi yrityksen ylimmälle johdolle tuotet-

tava tieto voi kääntyä itseään vastaan, jos sitä tuotetaan liian tarkasti. Tehdyt tutkimukset 

osoittavat datan merkityksen, mutta myös sen, että keräämällä tietoa voidaan myös vahvis-

taa omia ennakko-oletuksia ja käsityksiä. Parhaiten menestyvät yritykset ovat keskittyneet 

pelkän datan keräämisen sijaan myös ns. pehmeämpien työkalujen kehittämiseen ja kvali-

tatiiviseen tutkimukseen luomiseen. Vaikeasti mitattavien työkalujen ja prosessien kehit-

täminen luo yritykselle kilpailuedun, jota on vaikea kopioida tai sitoa pieneen osaan henki-

löstöä. (Barczak et al. 2009, 21.) 

 

Toisaalla yritysten keskittyminen omaan ydinosaamiseensa ja eri toimialojen erikoistumi-

nen ajaa yritykset tilanteeseen, jossa verkostoituminen on toiminnan kannalta lähes välttä-

mätöntä. Transaktiokustannusteoriaan vahvasti liittyvät make-or-buy päätökset johtavat 

tiettyjen toimintojen ulkoistamiseen ja yrityksen uuden verkoston luomiseen (Coase, 1937, 
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395). Yritysten verkostoituminen ja tarkat vaatimukset toimintansa laatuun johtavat tarkan 

ja ajantasaisen tiedon tarpeeseen ja sen tehokkaaseen siirtämiseen sekä prosessointiin. 

(Juntunen, 2010, 37.) 

 

2.1 Tietojohtaminen 

 

Tietojohtamiselle ei ole olemassa yhtä määritelmää, vaan sen määrittelemiseen vaikuttaa 

paljon määrittelijän katsantokanta sekä taustat. Historian valossa tietojohtamista voidaan 

tarkastella jopa 4000 vuoden takaisten sivilisaatioiden kautta, jolloin on jo pyritty hallitse-

maan tiedon siirtymistä sukupolvien välillä (Ives et al. 1998, 269). Tarkasteltaessa tietojoh-

tamista sen historian kautta, nimeää Ives et al. (1998, 270-272) merkittäviksi virstanpyl-

väiksi mm. kirjapainon keksimisen sekä myöhemmin tiedon digitalisoitumisen. Wiig 

(1997, 9) nimeää artikkelissaan kuusi historiallista vaihetta, jotka ovat muokanneet tieto-

johtamisen sen nykyiseen muotoonsa: (1) agraaritalous, jolloin hyödykkeitä tuotettiin 

omaan käyttöön ja vaihdantaan; (2) luonnonvaroihin perustuva talous, jolloin muodostuivat 

ammattimaiset myyjät sekä killat; (3) teollisuusvallankumous, joka keskittyi operationaali-

sen toiminnan parantamiseen; (4) tuotevallankumous, jolloin tuotevalikoima ja tuotteiden 

kohdentaminen oli ajankohtaista; (5) informaatiovallankumous, joka osaltaan jatkoi teolli-

suusvallankumouksen kehitystä informaation keinoin ja; (6) tietovallankumous joka keskit-

tyy kokonaisen tietoyhteiskunnan luomiseen. Tietojohtamisen käsite ei ole uusi asia, mutta 

viitekehys, jossa sitä tarkastellaan on historian kuluessa muuttunut ja muuttanut tietojoh-

tamisen käsitettä. Tietojohtamista käsittelevässä luvussa pyritään luomaan katsanto eri vii-

tekehyksissä tarkasteltavaan tietojohtamiseen sekä sen eri koulukuntiin ja perspektiiveihin. 

 

Tietojohtamista on jaettu eri koulukuntiin ja tieteenaloihin esimerkiksi tehdyn tutkimuksen 

sijainnin ja tieteenalan perusteella. Tietojohtamisessa voidaan havaita esimerkiksi amerik-

kalainen koulukunta, jossa mm. Davenport ja Prusak (Prusak, 1998; Davenport & Prusak, 

2000; Davenport, 2011) ovat tehneet tutkimustyötä tiedon luonteesta, aasialainen koulu-

kunta, jossa mm. Nonaka (Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka & Toyama, 

2003; Nonaka et al. 1996; Corno et al. 1999) on tutkinut hiljaisen tiedon hyödyntämistä ja 

tiedon luomista sekä pohjoismainen koulukunta, jossa esimerkiksi Sveiby (Sveiby, 1996, 

2001; Salojärvi et al. 2005) on tutkinut tiedon arvoa ja sen mittaamista. Tietojohtamisen eri 
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koulukunnissa tehdystä tutkimuksesta on johdettu luvun 2.1. otsikot, jotka on käännetty 

tietojohtamisesta tehdyn tutkimuksen eri sukupolvien mukaan, kolmen eri sukupolven te-

kemään tutkimukseen. Sukupolviajattelu myötäilee osittain maantieteellistä sekä tieteellistä 

jakoa, missä 1. sukupolven tutkijat keskittyivät tietojärjestelmiin sekä tekniseen näkökul-

maan, 2. sukupolvi tiedon inhimilliseen aspektiin ja tiedon välittämiseen organisaatioissa ja 

3. sukupolvi, joka jatkuu edelleen, uuden tiedon luomiseen ja innovaatioon. (Snowden, 

2002, 100-102; Heisig, 2009, 12.) 

 

2.1.1 Tiedon luonne 

 

Tietojohtamisen käsitteen avaamiseksi on tarkasteltava tietoa ja sen luonnetta. Tiedon käsi-

tettä voidaan tarkastella monen eri tieteenalan näkökulmasta ja sen olemusta voidaan luon-

nehtia eri näkemysten ja viitekehysten avulla. Platonin Theaitetos-dialogin määritelmä 

tiedolle on ”perusteltu tosi uskomus”. Tietojohtamisen kirjallisuus erottelee usein käsitteet 

data (data), informaatio (information) ja tietämys (knowledge). Osa kirjallisuudesta erotte-

lee tietämyksen yläpuolelle vielä termit älykkyys (intelligence) ja viisaus (wisdom) (Thie-

rauf 2001, 8). Datan katsotaan olevan raakatietoa, jota on kerätty yrityksen tietovarastoi-

hin, informaatio on dataa tietyssä kontekstissa tarkasteltaessa ja tietämys taas tiedon ja 

ymmärryksen mukanaan tuomien katsantokantojen täydentämää informaatiota. (Davenport 

& Prusak, 1998, 2-6). 

 

Alavi & Leidner (2001, 110) määrittelee tiedon Nonakan (1994, 16-17) mukaisesti kah-

deksi eri pääluokaksi: Eksplisiittiseksi (explicit) tiedoksi sekä hiljaiseksi (tacit) tiedoksi, 

sekä jäsentävät tiedon sen mukaan, mistä perspektiivistä sitä katsellaan. Taulukossa 1 on 

esitelty Alavi & Leinder (2011, 111) mukaisesti tiedon eri perspektiivejä sekä niiden käy-

tännön sovelluksia. Tiedon eri perspektiivit vaikuttavat siihen, miten tietojohtaminen näh-

dään ja miten sitä tulisi käytännössä toteuttaa. Tiedon eri perspektiivien ymmärtäminen on 

tärkeätä, esimerkiksi tietojohtamista tukevia tietojärjestelmiä tarkasteltaessa, jolloin tietä-

myksellä objektina on eri lähtökohdat, kuin tietämyksellä kykynä. (Eppler & Burkhard, 

2007, 114.) 
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Taulukko 1. Tiedon eri perspektiivit, sekä tietojohtamisen käytännönsovellukset. (Alavi & Leinder, 2011, 111.) 

Perspektiivi   Käytännönsovelluksia 

 

Data vs. Informaatio 

 

Data on raakatietoa 

Informaatio on datasta 

prosessoitua tietoa. 

 

  

Yksilöille tarjotaan mahdollisesti 

hyödyllistä dataa ja informaatiota. 

Mielentila Tietämys (knowledge) 

on ymmärtämisen tila. 

Tiedetään että ymmär-

retään. 

 

 Tietojohtamisen keinoilla pyritään 

kannustamaan tiedon omaksumi-

seen ja oppimiseen. 

Objekti Tietämys on objekti 

jota voidaan varastoi-

da ja käsitellä. 

 

 Tietojohtamisen avulla pyritään 

muodostamaan tietovarastoja joita 

käyttäjät voivat hyödyntää. 

Prosessi Tietämys on prosessi 

jossa omaksutaan jo-

kin taito. 

 

 Tietojohtaminen keskittyy tiedon 

esteettömään virtaamiseen ja tieto-

prosesseihin (tiedon luonti, jakami-

nen ja jakelu). 

Pääsy tietoon Tietämys on tila, jossa 

päästää käsiksi infor-

maatioon. 

 

 Tietojohtamisen tehtävänä on mah-

dollistaa järjestelmällinen pääsy 

tietosisältöihin. 

Kyky Tietämys on potentiaa-

lia vaikuttaa tekemi-

seen. 

 Tietojohtaminen pyrkii rakenta-

maan ydinosaamisalueita sekä stra-

tegista osaamista. 

 

 

Tarkasteltaessa tiedon luonnetta, voidaan ottaa katsantokannaksi sen hierarkkinen jaottelu, 

jonka avulla esimerkiksi Skyrme (1999, 47) on esitellyt tiedon neljässä eri tasossa esiinty-

vänä ilmiönä: 
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1. Data: Data on raakatietoa. Numeroita ja faktoja. 

2. Informaatio: Datasta muodostuu informaatiota, kun se liitetään johonkin konteks-

tiin. 

3. Tieto: Informaatio muuttuu tiedoksi, kun sen merkitys ja vaikutukset ymmärretään. 

4. Viisaus: Tieto jota osataan tarkastella juuri oikeasta näkökulmasta. 

Skyrmen (1999, 47) esittämän neliportaisen jaon mukaan data on merkityksetöntä tietoa, 

ilman kontekstia. Data voi olla esimerkiksi numerosarja 60.871642, 26.763226, 8:00 joka 

itsessään on katsojalle merkityksetön. Kun tähän dataan liittää tiedon, että numerosarja on 

desimaaliasteina ilmaistu paikkatieto ja kellonaika, voidaan sanoa että numerosarjalla il-

maistaan VR Transpointin massatavaralogistiikan toimiston ja varaston sijainti sekä kel-

lonaika. Kun tämän tiedon syöttää esimerkiksi navigaattoriin ja ymmärtää, että työntekijän 

on oltava mainitussa paikassa aamulla viimeistään klo 8:00 työskentelemässä, voidaan 

sanoa että informaatio on muuttunut tiedoksi. Tieto muuttuu viisaudeksi, kun töihin menijä 

ymmärtää, että työpaikalle vievällä tiellä on ruuhka heti klo 8:00, koska kaikki muut ovat 

menossa töihin samanaikaisesti ja aikaistaa töihin menoaan puolella tunnilla. 

 

Neliportainen jako ei ole ainoa kirjallisuudessa esitelty hierarkkinen tapa jaotella tietoa. 

Esimerkiksi Ackoff (1989, 5) määrittelee hierarkian viisiportaisena, ja jakaa tiedon edel-

leen tietämykseksi sekä ymmärrykseksi. Ackoffin näkemyksen mukaan tietämys on datan 

ja informaation soveltamista, kun taas ymmärrys vastaa miksi-kysymyksiin. Yllä esitettyä 

jakoa on kritisoinut myös mm. Davenport (1997), joka on esittänyt, että termi informaatio 

tulisi nähdä datan, tiedon ja viisauden yläkäsitteenä ja yleisilmauksena näille kolmelle. 

Skyrmen esittämässä neliportaisessa kuvauksessa käsitellään tiedon luonnetta hyvin konk-

reettisella tavalla ja se päätettiin ottaa työssä käytettäväksi tiedon hierarkiamalliksi. 

 

2.1.2 Ensimmäisen sukupolven tekninen näkökulma 

 

Tietojohtamisen teknistä näkökulmaa tarkasteltaessa tutkimus keskittyy tietojärjestelmiin, 

tiedon mittaamiseen sekä tämän hetken osaamiseen. Tietojärjestelmien ja informaatiotek-

nologian avulla pyritään luomaan verkostoja sekä yhdistämään ihmisiä ja pienempiä ryh-

miä jakamaan sekä omaksumaan tietoa. Esimerkiksi Snowden (2002, 100) sijoittaa tieto-
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johtamisen ensimmäisen sukupolven vuotta 1995 edeltäviin tapahtumiin. Snowden määrit-

telee tietojohtamisen ensimmäisen aallon keskittyneen tiedon oikeanlaiseen jäsentelyyn, 

yrityksen päätöksentekijöiden käyttöä varten sekä yritysten tietojärjestelmien tietokoneis-

tumisen, joka mahdollisti tehokkaan tiedonjakamisen. 

 

Mark Koenig (2002, 20) näkee tietojohtamisen ensimmäisen aallon keskittyvän myös tieto-

järjestelmiin ja erityisesti Internetin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin yhtenäistää yri-

tysten tietojärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi ja luomalla näin lisäarvoa yrityksen ai-

neettomalle pääomalle. Tietojärjestelmien luomisen sekä kehittämisen kautta on mahdollis-

ta tuottaa oikein kodifioitua tietoa, jakaa sitä organisaation sisällä sekä sen ulkopuolella ja 

saada tarvittava tieto kulkeutumaan sitä tarvitseville henkilöille oikea-aikaisesti sekä oike-

assa muodossa toimitettuna (Snowden, 2003, 25). 

 

Tietojohtamisen ensimmäisen sukupolven voidaan katsoa keskittyvät kodifioidun tiedon 

jakamiseen sekä sen muuttamiseen informaatioksi, kautta koko yrityksen organisaation 

sekä sen ulkopuolelle. Ensimmäisen aallon tietojohtamisen ongelmaksi muodostuukin se, 

kuinka tietojärjestelmissä liikkuva informaatio muutetaan tiedoksi. Pelkkä informaation 

jakaminen ei vielä varmista sen muuttumista ymmärrettäväksi tiedoksi, joka vaatii infor-

maation merkityksen ymmärtämistä. Tiedon ymmärtäminen vaati sekä tiedon tallentajan 

että tiedon tulkitsijan samankaltaista viitekehystä, jotta tietojärjestelmiin syötetty informaa-

tio voitaisiin ymmärtää samalla tavalla. Tietojärjestelmät siis pyrkivät tallentamaan hiljais-

ta tietoa (tacit knowledge) ja luomaan tehokkaat puitteet sen jakamiselle.  (Tuomi, 1999, 

112-113.) 

 

Ensimmäisen sukupolven tietojohtamisen teoriat näkevät yksilöt tietoa kantavina kohteina, 

joita analysoimalla ja tutkimalla pyrittiin saamaan aikaiseksi diskreettejä osaamisalueita, 

joita pystytään hallitsemaan ja monitoroimaan. Analysoinnin ja monitoroinnin myötä yri-

tyksiin vakioitui erilaisia keskenään verkottuneita tietojärjestelmiä, jotka mahdollistivat 

tiedon tehokaan siirtämisen. Ensimmäisen sukupolven tietojohtamisen tavoitteena oli luoda 

yrityksen aineettoman pääoman mittaamiseen soveltuvat työkalut sekä liittää aineettoman 

pääoman määrä yrityksen muihin työkaluihin, kuten esimerkiksi balanced scoreboard-

menetelmään. Aineettoman pääoman mittaamiselle ominaista oli, että sen olemus ja määrä 
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on perinteisten mittareiden ulottumattomissa, joten mittaamisen tavoitteena oli määritellä 

tietopääoma ja pyrkiä osoittamaan sen esiintyminen organisaatiossa. Ensimmäisen aallon 

tietojohtaminen on siis väljästi määriteltynä keskittynyt nykyhetkeen ja sen mallintamiseen 

sekä jakamiseen tietojärjestelmien kautta. (Hong & Ståhle, 2005, 132.) 

 

2.1.3 Toisen sukupolven taloudellinen ja johtamisen näkökulma 

 

Tarkasteltaessa tietojohtamista ja sen työkaluja taloudellisesta tai johtamisen näkökulmas-

ta, voidaan todeta että tietojohtamisen tehtävänä on tuottaa yritykselle lisäarvoa ja kilpai-

luetua hyödyntämällä aineettomia hyödykkeitä ja luomalla niihin liittyviä mahdollistavia 

tekijöitä. Furu et al. (2005, 104) listaa yrityksen aineettomiksi hyödykkeiksi inhimillisen 

pääoman, ulkoisen suhdepääoman sekä sisäisen rakennepääoman. Perinteisesti yritys näh-

dään tietoa prosessoivana koneistona, joka on muovautunut tehokkaimmaksi tavaksi tuot-

taa hyödykkeitä markkinoille. Tämän näkemyksen mukaan tieto on syöte, jota yritys kerää 

ympäristöstään ja prosessoi sitä tarkoituksenaan saavuttaa asetetut tavoitteet. Pelkkä tieto 

ei kuitenkaan vielä riitä tuottamaan tehokasta lopputulosta, vaan tiedon on muututtava yri-

tyksen sisällä ja siitä on tultava tietämystä. Tietämystä voidaan kuvata tiedon osasten yh-

distelmänä. Kokonaisnäkemyksenä, jossa tietoja on yhdistetty ja ne saavat inhimillisestä 

katsantokannasta riippuvan kontekstin. (Nonaka & Toyama, 2003, 3.) 

 

Tietojohtamisen toisen sukupoven merkittävimpinä tapauksina voidaan pitää Nonakan et 

al. (2000, 10-11) esittelemää SECI-mallia, jossa organisaation tiedon luonne perustuu eks-

plisiittisen ja hiljaisen tiedon keskinäisiin vuorovaikutuksiin ja näiden luomaan uuteen tie-

toon. SECI-mallissa vuorovaikutusta tapahtuu neljässä eri luokassa.  (1) Sosialisaation (so-

cialization) avulla hiljainen tieto välittyy vuorovaikutuksen johdosta, ja pysyy prosessin 

jälkeen hiljaisena. (2) Ulkoistamisessa (externalization) hiljainen tieto pyritään muutta-

maan eksplisiittiseen muotoon, käyttämällä erilaisia malleja sekä käsitteitä. (3) Yhdistämi-

sessä (combination) eksplisiittiseksi muuttunutta tietoa yhdistellään ja luodaan näin uusia 

tietokokonaisuuksia ja kokonaisia tietojärjestelmiä. (4) Sisäistämisessä (internalization) 

eksplisiittinen tieto muuttuu takaisin hiljaiseksi tiedoksi ja voidaan näin sanoa olevan hen-

kilön oppimista. 
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Tietojohtamisen toisen sukupolven keskeisenä kysymyksenä voidaan pitää hiljaisen tiedon 

muuntamista eksplisiittiseen muotoon ja tähän liittyvään inhimilliseen näkökulmaan. Ai-

emmin esitelty SECI-malli kuvasi prosessit, joissa tietoa luodaan neljän eri luokan toimin-

noissa, mutta ei kuvannut sitä kontekstia, jossa tiedon sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdis-

täminen ja sisäistäminen tapahtuvat. Nonaka et al. (2000, 14) esittelevätkin artikkelissaan 

termin ”ba”, jonka he kuvaavat olevan uuden tiedon muodostumiselle otollisen ajan ja pai-

kan käsite. Kuten työn aiemmassa osassa on pyritty kuvaamaan, on tieto aina konteksti-

riippuvaista. Data voi olla pelkää numeerista tietoa, mutta esimerkiksi nykyisten tietojär-

jestelmien tietokannat ja muut usein dataksi katsotut tiedot ovat pohjimmiltaan tiettyyn 

kontekstiin sidottuja käsitteitä, tiedon ollessa todellisuudessa kovalevyn tai muun tietova-

raston eri piirien jännitevaihteluja; binäärikoodia joka tulkitaan näytöllä esitettäviksi pikse-

leiksi. Ba ei kuitenkaan tarkoita pelkästään fyysistä tilaa, vaan se voidaan toteuttaa fyysi-

senä, virtuaalisena tai henkisenä tilana. Ba voi siis esiintyä henkilökohtaisena kommuni-

kaationa tai virtuaalisessa muodossa ja lisäksi myös henkilökohtaisena tai kollektiivisena 

tilana. Kuvassa 3 on esitelty Ba:n eri ulottuvuudet. (Nonaka et al. 2000, 15.)  

 

 

Kuva 3. Ba-käsitteen muodot. (Nonaka et al. 2000, 16.) 

 

Ba-käsitteen keskeisiä tekijöitä on vuorovaikutus ja sen ymmärtäminen. Uuden tiedon 

luominen vaatii yksilöiden välistä vuorovaikutusta, joka voi tapahtua esimerkiksi neljän 
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aiemmin esitellyn prosessin mukaisesti (sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja si-

säistäminen). Ba on näiden vuorovaikutusmallien luoma konteksti, joka myös kehittyy 

vuorovaikutuksen myötä ja sen kehittyessä. Alkuunpaneva Ba muodostuu henkilökohtai-

sesta ja yksilöllisestä vuorovaikutuksessa, jossa yksilöt voivat vaihtaa mahdollisimman 

tehokkaasti sanallisen viestinnän lisäksi myös piileviä viestejä sekä niihin liittyvää kom-

munikaatiota. Tämän kaltainen vuorovaikutus luo tehokaan alustan SECI-mallissa esitel-

lylle sosialisaatiolle. Alkuunpaneva Ba luo pehmeitä arvoja, kuten välittämistä, rakkautta, 

luottamusta sekä sitoutumista, joka taas mahdollistaa tiedon muuntamisen yksilöiden välil-

lä. Keskusteleva Ba määritellään myös henkilökohtaiseksi kommunikoinniksi yksilöiden 

välillä, jolloin siirretään hiljaista tietoa ja osaamista sekä muodostetaan oikeanlainen sekoi-

tus yksilöiden omasta tiedosta. Järjestävä Ba määritellään ajasta ja paikasta riippumatto-

maksi tilaksi, jossa esimerkiksi virtuaalisten kanavien kautta voidaan yhdistellä ja omaksua 

uutta tietoa. Esimerkkinä tällaisesta järjestävästä Ba:sta voi olla mm. sosiaalisten verkosto-

jen luomat toiminnat ja sosiaalinen media. Toteuttava Ba on tiedon sisäistämisen tila, jossa 

esimerkiksi verkosta saatu eksplisiittinen tieto muuttuu taas hiljaiseksi tiedoksi. (Nonaka et 

al. 2000, 17.) 

 

2.1.4 Kolmannen sukupolven prosessikeskeinen näkökulma 

 

Kolmannen aallon tietojohtaminen keskittyy uuden tiedon luomiseen, kykyyn tuhota van-

haa tietoa, sekä näitä toetuttaviin prosesseihin. Kolmannen sukupolven näkemystä tietojoh-

tamisesta leimaa myös sen pyrkimys tarkastella tietojohtamista ja tietoa holistisesti koko 

yrityksen näkökulmasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tietoa ei pyritä johtamaan objektina, 

vaan enneminkin jonkinlaisen jatkuvana virtana yrityksen sisällä, jonka liikkumisen ja 

omaksumisen mahdollistaa itseorganisoituvat järjestelmät ja systeemit, joita tietojohtami-

sen keinoilla pyritään ymmärtämään, kuvaamaan ja hallitsemaan. (Hong & Ståhle, 2005, 

131.) 

 

Tietojohtamisen keinoilla pyritään luomaan malleja, joilla uutta tietoa luodaan, sen tarvit-

semia syötteitä hallitaan sekä lopputuloksena saatavaa tietoa jaetaan ja hyödynnetään taas 

organisaation uusissa prosesseissa. Tietojohtamisen kautta toimiva tehostaminen tulee 

nähdä jatkuvana kehänä, jossa tiedon avulla luodaan uutta tietoa. Tämä malli ei siis ole 
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vähenevien rajatuottojen alaista, eli sen kehitys on teoriassa rajatonta. Tietojohtamisen 

avulla luotuihin ja mahdollistettuihin prosesseihin vaikuttaa organisaation rakenteet, orga-

nisaation kulttuuri sekä sen strategiset päätökset. Näiden ja tietojohtamisen prosessien 

kautta voidaan tarkastella organisaation tehokkuutta, johon tietojohtamisella ja sen toimin-

noilla on mahdollisuus vaikuttaa. (Zheng et al. 2010, 766.) 

 

Uuden tiedon luominen ja sen omaksuminen on jatkuva prosessi, jossa tietoa vaihdetaan, 

sitä omaksutaan, siirretään ja yhdistetään. Tiedon luomiseen ja omaksumiseen otollisten 

olosuhteiden luomisen ja ylläpitämisen kannalta yrityksen organisaatio ja johto on tärkeäs-

sä roolissa (Nonaka et al. 2000, 14). Zheng et al. (2010, 769) ovat osoittaneet tutkimukses-

saan, että yrityskulttuurilla on merkittävä korrelaatio tietojohtamisen kautta saavutettaviin 

hyötyihin. Tällaisen kulttuurin luomiseen taas on mahdollista vaikuttaa organisaation joh-

don ja strategian kautta. Taloudellisen ja johtamisen näkökulman kannalta tietojohtaminen 

luo yritykselle uuden tiedon luomisen myötä tapahtuvaa arvon nousua, kun tietoa muute-

taan hiljaisesta eksplisiittiseksi tiedoksi ja näin ollen omaksutaan taas uutena tietona, jota 

voidaan taas jakaa sosialisaation, ulkoistamisen, yhdistämisen ja sisäistämisen keinoin. 

(Snowden, 2002, 3.) 

 

2.2 Aineeton pääoma organisaatiossa 

 

Yrityksen aineeton pääoma on osittain piilevän luonteensa vuoksi hankala määritellä ja sen 

mittaaminen on haastavaa. Myöskään kirjallisuudessa ei ole yhtä selkeää määrittelyä ai-

neettomalle pääomalle tai siitä, mitä yrityksen osia ja toimintoja siihen kuuluu. Aineeton 

pääoma on kuitenkin tietojohtamisen kannalta keskeisessä roolissa, tarkasteltaessa yrityk-

sen arvonmuodostusta, osaamista sekä näiden kehittämistä tietojohtamisen keinoin. Ainee-

ton pääoma on käsitteenä jokseenkin uusi, vaikka se kokonaisuutena sekä sen osatekijät 

ovat olleet yritysmaailman kantavina osatekijöinä koko yrityksen historian ajan. Aineetto-

man pääoman osatekijöitä, kuten osaamista ja informaatiota tai dataa on tutkittu kauan 

ennen aineettoman pääoman käsitteen lanseeraamista. Aineettoman pääoman määrittämi-

nen ja sen merkitysten ymmärtäminen on avainasemassa varsinkin koko organisaation toi-

mintoja käsittävän tietojohtamisen kohdalla, missä samaa aineettoman pääoman termiä 

voidaan käyttää hyvin eri merkityksissä. Esimerkiksi yrityksen insinöörille yrityksen ai-
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neettomat pääomat voivat tarkoittaa yrityksen patentteja tai muita oikeudellisia turvia in-

novaatioihin, kun taas kirjanpitäjä voi ymmärtää saman käsitteen yleisesti vain kirjanpidon 

ulkopuolelle jätettäviksi tekijöiksi. (Marr & Chatzkel, 2004, 226.) 

 

Kirjallisuudessa aineettomasta pääomasta käytetään useita eri termejä, jotka saattavat eri 

kontekstissa tarkasteltaessa saada hieman toisistaan poikkeavia vivahteita. Kirjallisuudesta 

voidaan poimia termit, kuten intellectual capital, invisible assets ja knowledge assets, joi-

den kaikkien katsotaan tässä työssä merkitsevän yrityksen aineetonta pääomaa (Marr & 

Chatzkel, 2004, 225). Organisaation aineeton pääoma ja sen hallitseminen vaatii siihen 

liittyvien tekijöiden tunnistamista sekä mittaamista tai seurantaa. Mittaamiseen käytettävät 

työkalut saattavat vaihdella sen viitekehyksen mukaan, mistä aineetonta pääomaa tarkastel-

laan. Marr & Chatzkel (2004, 226) jakavat aineettoman pääoman mittaamisen kolmeen eri 

kategoriaan, sen mukaan, miksi mittaamista suoritetaan: (1) Strategiset päämäärät, (2) 

käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät sekä (3) jonkin toiminnon validointi. Marr (2004, 560-

561) jakaa yrityksen aineettoman pääoman kuuteen eri kategoriaan: 

 

1. Yrityksen suhteet sidosryhmiin 

2. Inhimillinen pääoma 

3. Fyysinen infrastruktuuri 

4. Kulttuuri 

5. Toimintamallit ja käytännöt 

6. Yritykseen sitoutunut tieto 

 

Furu et al. (2005, 104) taas listasi yrityksen aineettomiksi hyödykkeiksi inhimillisen pää-

oman, ulkoisen suhdepääoman sekä sisäisen rakennepääoman. Furun et al. näkemykset 

tukevat Marrin mukaan esiteltyä kuuden luokan jaottelua, jossa Furun kolmen pääluokan 

voidaan Marrin mallissa katsoa jakautuvan edelleen tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin 

pienempiin kokonaisuuksiin. Edellä mainittujen kuuden eri kategorian ymmärtäminen ja 

mittaaminen mahdollistaa yrityksen kokonaisvaltaisen hallitsemisen ja kehittämisen, ai-

neettomien tekijöiden ymmärtämisen ja niiden oikeanlaisen ohjauksen myötä (Mouritsen, 

2004, 259). 

 



18 

 

 

 

 

 

Yrityksen aineettoman pääoman voidaan katsoa olevan syötteitä, joita tietojohtamisen 

avulla toteutetut prosessit tarvitsevat, luodakseen halutun lopputuloksen. Tietojohtamisen 

prosessit, joissa aineetonta pääomaa hyödynnetään, voidaan jakaa seitsemään eri tietopro-

sessiin: (1) tiedon luominen (generation), (2) tiedon kodifiointi (codification), (3) tiedon 

soveltaminen (application), (4) tiedon varastointi (storing), (5) tiedon kartoittaminen (map-

ping), (6) tiedon jakaminen (sharing) sekä (7) tiedon siirtäminen (transfer). Näiden seitse-

män tietojohtamisen prosessin avulla yritys voi hyödyntää olemassa olevaa aineetonta pää-

omaa sekä kasvattaa sitä. Sitä miten hyödyntämisen ja kasvattamisen prosessit käytännössä 

toimivat, on yrityksissä usein epäselvää. Yrityksen kannalta olisikin tärkeätä ymmärtää 

oman osaamisensa muodostumiseen vaikuttavat syyt ja mekanismit, sekä ne sisäiset toi-

minnat, joilla aineetonta pääomaa hallitaan. Esimerkiksi uuden tiedon luontiin ja organi-

saation aineettoman pääoman kasvattamiseen on luotava sille suotuisat edellytykset, joista 

voidaan mainita mm. tiedon SECI-mallin toteuttamiseen ja mahdollistamiseen liittyvä ter-

mi ”ba”. (Marr, 2004, 561.) 

 

Nonaka et al. (2000, 8) esittävät uuden tiedon luomisprosessin sisältävän kolme eri ele-

menttiä, joiden keskinäiset suhteet luovat mahdollisuuden ja organisatorisen alustan uuden 

tiedon luomiselle ja aineettoman pääoman kasvattamiselle yrityksessä. Ensimmäisenä ele-

menttinä mainitaan työssä jo aiemmin esitelty SECI-malli, jonka avulla eri muodoissa ole-

va tieto ja osaaminen siirtyvät hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon muuntamisen ja siirtämisen 

välillä. Toisena elementtinä mainitaan yrityksen tietopääoma, jonka voidaan katsoa jakau-

tuvan edelleen neljään eri kategoriaan: (1) kokemukselliseen hiljaiseen tietoon, (2) rutii-

neihin sitoutuneeseen hiljaiseen tietoon, (3) käsitteelliseen eksplisiittiseen tietoon ja (4) 

järjestelmiin sitoutuneeseen eksplisiittiseen tietoon. Näiden neljän tietopääoman luokan 

voidaan katsoa olevan tiedon luonnin syötteitä ja myös lopputuloksia. Kolmas esitelty ele-

mentti on kirjoittajien nimeämä tekijä ”ba”. (Nonaka et al. 2000, 20.) SECI-malli sekä ba 

on esitelty aiemmassa, työn tietojohtamisen eri näkemyksiä käsittelevässä, osiossa, ja No-

nakan et al. (2000, 20) kuvaama kolmas uuden tiedon luomisen elementti päätettiin esitellä 

aineetonta pääomaa käsittelevässä osiossa, jotta voidaan erottaa tietojohtamisen luonne 

työkaluina sekä johtamiskäytäntöinä ja aineeton pääoma tietojohtamisen käyttämänä re-

surssina. 
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Yrityksen tietopääoma näyttelee keskeistä roolia mm. uuden tiedon luomisen prosessissa. 

Olemassa olevaa tietoa käytetään syötteenä, uuden tiedon luomisen prosessissa. Yrityskoh-

taisen ja yksilöllisen tietopääoman käsite on myös keskeisenä tekijänä, mitattaessa tai arvi-

oitaessa yrityksen luomaa lisäarvoa asiakkaalleen, eli mitattaessa yrityksen kilpailukykyä 

ja asemaa markkinoilla. Nonaka et al. (2000, 8) jakoivat yrityksen tietopääoman neljään eri 

malliin, joista kokemuksellinen hiljainen tieto kuvataan jaettuna hiljaisena tietona. Yrityk-

sen henkilöstö vaihtaa tämän kaltaista tietoa keskenään sekä asiakkaiden kanssa eri proses-

seissa sekä toiminnoissa. Tämän kaltaisen tietopääoman vaihdanta on vaikea todentaa tai 

mitata, koska tieto on hiljaisessa muodossa, mutta ovat toisaalta erittäin yrityskohtaisia ja 

vaikeita kopioida. Tämän kaltainen tieto luo yritykselle kestävän kilpailukyvyn lähteen, jos 

tiedon luomiselle suotuisten olosuhteiden luominen on hoidettu oikealla tavalla. Tällaisella 

toiminnalla luodaan osaamista, joka ei poistu suoraan työntekijän mukana. Myös rutiinei-

hin sitoutunut hiljainen tieto voidaan katsoa olevan yrityksen aineettoman pääoman keskei-

siä tekijöitä. Yrityksen toimintaa leimaa sen organisaatioon sitoutuneet rutiinit sekä näiden 

suorituskyky. Yritysjohdon tulisi tunnistaa organisaationsa rutiinit sekä toimintamallit ja 

kartoittaa näiden merkitys omaan toimintaan. Tunnistamisen jälkeen on luonnollista, että 

hyväksi katsotut rutiinit ja toimintatavat pyritään säilyttämään ja niitä pyritään vahvista-

maan sekä levittämään koko organisaation laajuudelle, kun taas organisaatiossa tunnistettu-

ja huonoja toimintamalleja pyritään hävittämään ja niitä kitkemällä hävittämään mallit or-

ganisaation toiminnasta. (Nonaka et al. 2000, 22.) 
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3 KOLMANNEN OSAPUOLEN LOGISTIIKKA 

 

Yritysten 2010-luvun toimintaa leimaa vahvasti verkostoituminen ja suhdeverkoston yllä-

pitäminen päivittäisessä toiminnassa. Yritykset keskittyvät omaan ydinosaamiseensa ja 

hankkivat näin oman ydinosaamisalueensa ulkopuoliset palvelut yrityksen ulkopuolelta. 

Työn kannalta tärkeänä osana on logististen toimintojen ulkoistaminen ja siihen liittyvät 

verkostot. Työn tämä osa pyrkii kuvaamaan eri organisaatioiden syitä muodostaa erilaisia 

verkostoja ja luoda logistiset palvelunsa kolmannen osapuolen toimesta, eli ns. third party 

logistics-periaatteella (3PL). Romano (2003, 120) esittää artikkelissaan kaksi keskeistä 

tekijää, jotka logistiikasta vastaavien yritysjohtajien tulisi ymmärtää, jotta he pystyvät hal-

litsemaan tehokkaan logistisen prosessin kehittämistä ja suorittamista. (1) Johdon tulisi 

ymmärtää logistiseen prosessiin liittyvät muuttujat (drivers), jotka vaikuttavat suunnitelta-

viin business-prosesseihin kautta koko logistisen ketjun, sekä (2) ymmärtää kuinka keskei-

set toimitusketjun hallinnan (SCM) mekanismit, kuten koordinaatio ja integraatio, vaikut-

tavat edellä mainittuihin muuttujiin. Logistiikkapalveluiden ulkoistamisen ja kolmannen 

osapuolen logistiikan määritelmiä, sekä niistä saatavia hyötyjä on esitetty kirjallisuudessa. 

Kirjallisuuteen on tutustuttu sekä tieteellisten julkaisujen että ammattilehtien avulla. Tä-

män luvun tarkoituksena onkin luoda mahdollisimman laaja kuva kolmannen osapuolen 

logistiikasta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.  

 

3.1 Määritelmä 

 

Logistiikan ulkoistamista käsittelevässä kirjallisuudessa ja varsinkin sitä käsittelevässä 

yleiskielisessä puheessa esiintyy usein termit 3PL (third party logistics), ulkoistaminen 

(outsourcing) ja sopimuslogistiikka (contract logistics). Termien merkitysten syvempi tar-

kastelu ja luokittelu on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja työn teoreettinen viiteke-

hys rakennetaan Lieb et al. (1993, 37) mukaillen yhden 3PL-termin alle, joka käsittää lo-

gistiikan ulkoistamisessa kaikki edellä mainitut termit. Teoreettisen viitekehyksen kannalta 

on kuitenkin tärkeätä mainita, että ulkoistaminen (outsourcing) ja strateginen kumppanuus 

(strategic partnership) on nähtävä toisistaan eroteltavina termeinä. Ulkoistamisella viita-

taan tarkkaan sopimukselliseen suhteeseen, jossa palvelun tarjoaja pyrkii täyttämään ul-
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koistavan yrityksen tarpeet ja sopimukselliset velvoitteet. Strategisessa kumppanuudessa 

taas molemmat osapuolet ovat tilanteessa, jossa toinen osapuoli voi tarjota heille strategi-

sen hyödyn ja samalla jakaa prosessiin liittyvät riskit ja hyödyt. (Razzaque & Sheng, 1998, 

102.) 

 

Hertz & Alfredsson (2003, 141) jakavat kolmannen osapuolen logistiikkaa tarjoavat yri-

tykset neljään eri kategoriaan, sen mukaan kuinka syvällä asiakkaansa järjestelmissä yritys 

toimii sekä sen perusteella, millaisia palveluja nämä asiakkailleen tarjoavat: 

 

1. Standardi 3PL-toimija 

2. Palveluiden kehittäjä 

3. Asiakkaaseen mukautuja 

4. Asiakkaan kehittäjä 

Standardi 3PL-toimija tarjoaa logistiikan perustoimintoja, kuten esimerkiksi keräilyä, pak-

kausta ja varastointia. Standardi 3PL-toimijat eivät useinkaan tee 3PL toimintaa yrityksen-

sä päätoimena, vaan tarjoavat palvelujaan muiden toimintojen ohessa. Palveluiden kehittä-

jä tarjoaa yhteistyökumppaneilleen lisäarvoa tuottavia asiakaskohtaisia palveluita, kuten 

esimerkiksi spesialisoitujen pakkausten tuottaminen, seurantapalvelut ja erilaiset turvalli-

suuteen liittyvät palvelut. Asiakkaaseen mukautuja ottaa yleensä asiakkaalla valmiina ole-

vat toiminnot oman yrityksensä toiminnaksi, mutta ei kehitä toimintaa juurikaan. Tällaisia 

palveluita voi olla esimerkiksi asiakkaan varastotoimintojen tai logistiikan osien ottaminen 

haltuunsa. Asiakkaaseen mukautuvat toimijat ovat usein riippuvaisia muutamasta hyvin 

kiinteästi liiketoiminnassa mukana olevasta asiakkaasta. Asiakkaan kehittäjä nähdään nel-

jästä esitetystä toimijasta haastavimpana toteuttaa. Asiakkaan kehittäjänä toimiminen vaatii 

usein syvää integraatiota asiakkaan kanssa ja asiakkaan toimintojen laajamittaista hoita-

mista. Asiakkaan kehittäjän toimintoja voivat olla esimerkiksi koko asiakkaan logististen 

toimintojen hoitaminen tai koko toimitusketjun hallinta. Asiakkaan kehittäjästä käytetään 

joskus myös nimitystä 4PL (fourth party logistics), jolla tarkoitetaan 3PL toimijaa ylempää 

luokkaa, jossa yritys jakaa asiakkaansa riskit ja tuotto-odotukset. (Hertz & Alfredsson, 

2003, 141-142.) 
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Jayaram & Tan (2009, 262) määrittelevät logistiikkapalveluiden ulkoistamisen prosessina, 

jossa osapuolet toimivat yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi 

toimitusketjun integraatiossa pyritään luomaan toimintaa koordinoivia mekanismeja yritys-

ten business-prosesseihin, sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Kirjallisuudessa 

määritellään logistiikkapalveluiden ulkoistamiseen vaikuttaviksi tekijöiksi vielä siihen joh-

tavat tekijät (drivers), yhteistyöhön johtavat mekanismit sekä integraatioon johtavat meka-

nismit. 3PL määritelmän jakaminen siihen vaikuttaviin tekijöihin syventää ymmärrystä 

logistiikkapalveluiden ulkoistamisen muuttujiin sekä siihen, mitä logistisen ketjun suunnit-

telussa tulisi kirjallisuuden perusteella huomioida. (Romano, 2003, 122).  

 

3.2 Syyt, edut ja riskit 

 

Logistiikkapalveluiden ulkoistaminen ja 3PL toimijoiden ottaminen yritystoimintaan mu-

kaan muodostuu siitä saatavien etujen ja riskien kartoittamisesta sekä niihin vaikuttavista 

syistä. Mitä syvemmälle asiakkaan järjestelmiin mennään, sitä yksilöllisemmäksi jokainen 

asiakassuhde muodostuu ja näin ollen ulkoistamisesta koituvien etujen ja riskien määrittely 

muuttuu hankalammaksi. Razzaque & Sheng (1998, 89) listaavat logistiikkapalveluiden 

ulkoistamiseen johtaviksi syiksi kasvavan tarpeen vastata asiakkaan vaatimuksiin ja mark-

kinakysyntään, logistisiin prosesseihin sitoutuvan pääoman suuruuden ja logististen palve-

luiden kyvyn luoda kilpailuedun markkinoilla. Razzaque & Sheng listaavat vielä yrityksen 

vaihtoehdot luoda edellä mainitut kilpailutekijät tehokkaasti. Yritys voi luoda palvelut ja 

toiminnot täysin itse ja luoda näin oman organisaationsa hoitamaan tehokasta logistiikkaa, 

yritys voi hankkia logistista osaamista omistamalla joko kokonaan tai osittain logistisia 

palveluita tuottavan yrityksen tai se voi ulkoistaa toiminnot ja ostaa palvelun ulkopuolisel-

ta toimijalta. (Razzaque & Sheng, 1998, 89.) 

 

Juntunen (2010, 37) listaa väitöskirjassaan kolme pääsyytä siihen, miksi yritykset päätyvät 

ulkoistamaan logistisia toimintojaan, ja samalla pyrkivät muuttamaan sen luonnetta pakol-

lisesta tuotantoa tukevasta toiminnosta omaksi strategiseksi osa-alueekseen, joka luo yri-

tykselle lisäarvoa ja kilpailuedun. Ensimmäisenä syynä Juntunen listaa yritysten tarpeen 

vastata asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin sekä markkinoilla tapahtuviin muutoksiin, 

joihin tehokkailla logistisilla ratkaisuilla on mahdollisuus vaikuttaa. Toisena syynä Juntu-
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nen näkee logistiikkaan sitoutuvan pääoman määrän, joka saattaa nousta hyvinkin korke-

aksi. Kolmantena syynä hän listaa logististen prosessien tärkeyden yritysten toimitusketjun 

integraatiossa, jonka avulla yritykset pyrkivät muodostamaan koko arvoketjun kattavan, 

katkeamattoman ketjun eri prosessien välillä. 

 

Logististen prosessien toimivuudella on vaikutus yrityksen kokonaistuottavuuteen ja sen 

useat toiminnot ovat riippuvaisia logistiikan tehokkaasta toteutuksesta. Tästä johtuen yri-

tykset ovat keskittyneet entistä enemmän logististen toimintojen kehittämiseen ja tutkimi-

seen sekä prosessin mittaamiseen. Mittaamisen avulla voidaan osoittaa eri logististen toi-

mintojen ulkoistamisen vaikutukset koko ketjun tehokkuuteen. Yrityksen logistinen suori-

tuskyky voidaan Deependin et al. (2008, 76) mukaan nähdä kaksiosaisena toimintana, jo-

hon vaikuttavat osatekijät ovat yrityksen sisäiset logistiset toiminnot (in-house logistics) ja 

yrityksen ulkoistamien (outsourcing) toimintojen, joissa ulkoinen palveluntarjoaja on otet-

tu hoitamaan osia tai suurempia kokonaisuuksia yrityksen logistista toiminnoista. Jos halu-

taan tarkastella yrityksen ulkoistamien logististen prosessien tehokkuutta, on tarkasteltava 

yrityksen kokonaislogistiikkaa, jättäen sisäiset logistiset toiminnot mittaamisen ulkopuolel-

le. Toimitusketjun integroituessa yrityksen logistiset toiminnot vaikuttavat kuitenkin hyvin 

vahvasti toisiinsa ja on näin ollen hyvin vaikeata mitata yhden logistisen prosessin osan 

tehokkuutta, niin että muiden osien vaikutus siihen jätettäisiin huomioimatta. Deepen et al. 

(2008, 77) listaavat artikkelissaan useita tutkimuksia, joissa on todettu logistisen prosessin 

oikeanlaisen mittaamisen vaativan hyvin pitkälle vietyjä ja hienostuneita mittareita. Listat-

tujen tutkimusten mukaan mittaamiseen olisi otettava mukaan kolmen eri tekijän muuttu-

jat, jotka kattavat, (1) operationaalisen tehokkuuden, (2) relationaalisen tehokkuuden ja (3) 

taloudellisen tehokkuuden. Osa tutkimuksista ehdottaa logististen toimintojen mittaamista 

kaksiosaisella järjestelmällä, jossa tarkkaillaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä 

informaation vaihtamista. (Deepen et al. 2008, 77-79.) 

 

Vaikka yritysten toiminta on keskittynyt omaan ydinosaamiseen ja näin ajanut osan yrityk-

sen prosesseista sen ulkopuolelle ja esimerkiksi 3PL toimijoille, on muistettava, että logis-

tiikkapalveluiden ulkoistamiseen liittyy myös paljon riskejä, jotka tulisi kartoittaa ennen 

päätösten tekemistä. Kirjallisuuden perusteella yritykset nimeävät logistiikkapalveluiden 

ulkoistamispäätöstä kielteiseksi ajavaksi tekijäksi usein oman kontrollin menettämisen 
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sekä oman osaamisen valumisen ulkopuoliselle toimijalle. (Razzaque & Sheng 1998, 96.) 

Ulkoistamisen myötä yrityksellä on vaarana menettää kosketuksensa omille ydinprosesseil-

leen tärkeään tietoon, kun ulkopuolinen taho toimii tiedon lähteenä sekä jakelijana. Yhtenä 

suurena ongelmana kirjallisuudessa nähdään logististen palveluiden ulkoistamisen strate-

gisten tekijöiden arvostus ja huomioiminen (Juntunen, 2010, 40). McIvor (2000, 26) mai-

nitsee artikkelissaan, että ylimmän johdon ongelmat nähdä ulkoistamispäätös strategisena 

ratkaisuna tai siihen vaikuttavien tekijöiden väärän arvioinnin, voi johtaa osaoptimointiin 

ja lyhyen aikavälin tekijöiden liialliseen huomioimiseen ulkoistamisprosessia suunnitelta-

essa. McIvorin mukaan ongelmien syynä on usein monimutkaisten kulurakenteiden ana-

lyysien luotettavuudessa tai yrityksen oman ydinosaamisalueen kartoittamisen puuttumi-

nen tai siihen liittyvät epätarkkuudet. (Kremic et al. 2006, 469.) 

 

Kremicin et al. (2006, 468) ovat artikkelissaan kuvanneet ulkoistamispäätöksentekoon liit-

tyvän prosessin, joka on esitetty kuvassa 4. Logistiikkapalveluiden ulkoistamispäätöksen 

tulee tapahtua yrityksen ylimmässä johdossa, jotta logistiikkapalveluiden ulkoistaminen 

voidaan toteuttaa ja viedä eteenpäin strategisena päätöksenä. Onkin pystyttävä erottamaan, 

koska yritys on ulkoistamassa jotain logistiikkaprosessinsa toimintoa, jolloin jokin opera-

tionaalinen osa, esimerkiksi kuljetus voidaan myydä ulkopuoliselle toimijalle. Tällaiset 

operationaaliset toiminnot on suhteellisen helppo ulkoistaa ja kilpailuttaa. Niiden mukana 

ei välttämättä menetetä osaamista tai kontrollia omiin toimintoihin. Kolmannen osapuolen 

logistiikassa on kuitenkin huomioitava strateginen näkökulma ja sen mukanaan tuoma laa-

juus yrityksen prosesseissa ja niihin vaikuttavissa tekijöissä. (Kremic et al. 2006, 469-471.) 
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Kuva 4. Ulkoistamispäätöksen prosessikuvaus. (Kremic et al. 2006, 468.) 

 

Yhteenvetona logistiikkapalveluiden ulkoistamiseen ajavista tekijöistä sekä ulkoistamiseen 

liittyvistä riskeistä esitetään, taulukossa 2, Juntusen (2010, 39) väitöskirjassaan listaamat 

13 logistiikan ulkoistamista tukevaa ja 17 mahdollista riskitekijää, jotka hän on väitöstut-

kimuksessaan kartoittanut, aiempaan tutkimukseen perustuen. Ulkoistamispäätös tehdään 

jotta (1) yritys saisi vapautettua resurssejaan omaan ydinosaamiseensa ja ydintoimintoihin-

sa, (2) alennetaan sitoutuneen pääoman kuluja sekä vähennetään toimintojen kokonaiskulu-

ja tai (3) jotta saadaan käytettäväksi yrityksen ulkopuolista osaamista ja aineetonta pää-

omaa. Kolme edellä mainittua tekijää voidaan liittää hyvin suoraan (1) resurssipohjaiseen 

näkemykseen yrityksestä (RBV), (2) transaktiokustannusteoriaan (TCE – Transaction Cost 

Economics) tai (3) verkkoteoriaan. Työn seuraava osio käy lyhyesti läpi nämä kolme käsi-

tettä. (Zacharia et al. 2011, 42.) 
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Taulukko 2. Logistiikkapalveluiden ulkoistamiseen liittyvät ajurit ja riskit. Juntunen (2010, 39-42.) 

3PL toiminnasta odotettavat hyödyt  3PL toimintaan kohdistuvat 

riskit 

 Taloudelliset säästöt   Saavuttamattomat säästöt tai piilokustannukset 

 Sitoutuneen pääoman kulut vähenevät   Joustavuus vähenee 

 Kiinteiden kustannusten muuttuminen 

muuttuviksi kustannuksiksi 

  Huonot sopimukset tai yhteistyö-

kumppanit 

 Laadun parantuminen   Yrityksen osaamisen häviäminen 

 Nopeuden kasvaminen   Ydinosaamisen/kontrollin häviämi-

nen 

 Joustavuuden lisääntyminen   Toimittajien aseman vahvistuminen 

 Pääsy viimeisimpään teknologiaan ja 

infrastruktuuriin 

  Toimittajakohtaiset ongelmat (suori-

tuskyky, opportunismi, pimittämi-

nen) 

 Pääsy osaamiseen ja taitoihin   Asiakkaiden ja maineen menettämi-

nen 

 Aikaa vapautuu omaan ydinosaamisalu-

eeseen keskittymiseen 

  Epävarmuustekijöiden lisääntyminen 

ja toimintaympäristön muutokset 

 Ongelmalliset toiminnot poistuvat   Moraalika-

to/työntekijäongelmat 

 Kilpailijoiden kopioiminen   Synergian katoaminen 

 Valvonnan ja lainsäädännön paineiden 

väheneminen 

  Ulkoistaminen voi luoda kilpailijan 

 Lainsäädännön parempi noudattaminen   Ristiriitaiset intressit 

 Tehokkaampi seuranta ja vastuullisuus   Turvallisuusseikat 
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3.3 Transaktiokustannusteoria, resurssiperustainen teoria ja verkkoteoria 

 

Selvitettäessä yrityksen motivaatioita ulkoistaa logistiset toiminnot ulkopuoliselle toimijal-

le, on tarkasteltava myös yrityksen sisäisiä mekanismeja sekä eri viitekehyksiä, joista yri-

tystä voidaan tarkastella. Transaktiokustannusteorian mukaan yrityksen tehtävänä on mi-

nimoida sen transaktiokustannukset, eli ne kulut, joita eri sopimusten ja transaktioiden 

valmistelut, suorittaminen ja seuranta tuottavat. Tämä on mahdollista esimerkiksi ulkois-

tamalla osa toiminnoista. Resurssiperustaisen teorian mukaan yritys nähdään rajallisena 

joukkona resursseja, joiden avulla yritys hoitaa toimintojaan ja prosessejaan. Resursseja 

voidaan vapauttaa ydintoimintojen suorittamiseen mm. tekemällä ulkoistamispäätöksen. 

Verkostoteorian näkökulmasta yrityksen ulkoistamispäätös mahdollistaa verkoston raken-

tamisen sekä sen hallinnan yhtenä kokonaisuutena, jonka kautta on mahdollista saada lisää 

resursseja yrityksen käyttöön. (Zacharia et al. 2011, 41-42.) 

 

Transaktiokustannusteorian mukaan yritys on muodostunut, koska se on tehokkain tapa 

käydä kauppaa, minimoiden siitä koituvat kustannukset. Yrityksen transaktiokustannukset 

voidaan jakaa yksinkertaisimmillaan kolmeen eri luokkaan: (1) Informaatiokustannukset, 

(2)  neuvottelukustannukset ja (3) seurantakustannukset. Informaatiokustannuksia muodos-

tuu, kun yritykset ja yksityishenkilöt etsivät tietoa tuotteista, niiden saatavuudesta, hinnasta 

ja näiden vertailusta keskenään. Neuvottelukustannuksia muodostuu, kun yritys käy kaup-

paa ja tekee sopimuksia. Sopimusten laatimista varten joudutaan vapauttamaan yrityksen 

sisäisiä resursseja tai palkkaamaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja mahdollisesti maksaa 

sopimisesta koituvia lupamaksuja ym. pakollisia eriä. Kun sopimus on luotu, on sen toteu-

tumista tarkkailtava ja tuettava sopimuksen lopputulokseen pääsemistä. Toteutumista tark-

kailtaessa on otettava huomioon toiminnan laadun toteutuminen ja mahdolliset oikeudelli-

set kustannukset. (Hobbs, 1996, 17.) 

 

Transaktiokustannusteoriaa yksinkertaistettaessa on hyvin selvää verrata yrityksen tuotan-

tokustannuksia (make) ja ulkoistamisen (buy) aiheuttamia kuluja keskenään ja tehdä näin 

päätös ulkoistamisesta tai pitämisestä toiminnot yrityksen sisällä. Nämä make-or-buy pää-

tökset ovat transaktiokustannusteorian kannalta yrityksen kannattavan toiminnan kannalta 

tärkeitä ja keskeisiä päätöksiä (Cheon et al. 1995, 213). Ulkoistamisesta koituvat kustan-

nusten alenemiset johtuvat usein kolmannen osapuolen verkostojen ja osaamisen hyödyn-
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tämisestä sekä mittakaavaetujen saavuttamisesta. Transaktiokustannuksia nostavina teki-

jöinä kirjallisuudessa mainitaan ihmisten rajoittunut rationaalisuus, opportunismi, hyödyk-

keiden erityisyys sekä informaation asymmetrisyys. Transaktiokustannuksia nostavien te-

kijöiden huomioiminen ja kartoittaminen ulkoistamispäätöstä tehtäessä luo varmemman 

pohjan oikean ratkaisun löytämiselle. (Hobbs, 1996, 17-19.) 

 

Resurssiperustainen näkemys käsittää yrityksen olevan nippu erilaisia resursseja, jotka ovat 

kerätty yhteen, tuottamaan yritykselle tärkeitä palveluita ja toimintoja. Resurssiperusteista 

näkemystä käsittelevässä kirjallisuudessa todetaan, että yritykset, joilla on arvokkaita, har-

vinaisia, jäljittelemättömiä ja korvaamattomissa olevia resursseja, ns. VRIN-resursseja 

(valuable, rare, inimitable, nonsubstitutable), pystyvät luomaan ja käyttöönottamaan kestä-

viä ja kilpailukykyisiä strategioita, joita kilpailijat eivät pysty helposti kopioimaan. Resurs-

siperustaista näkemystä on ajoittain kritisoitu sen staattisen luonteen johdosta, jonka ei 

nähdä soveltuvan käytännön dynaamiseen ja alati muuttuvaan toimintakenttään (Teece et 

al. 1997, 516). Resurssiperustaisen näkemyksen rinnalle esitetäänkin dynaamisten kyvyk-

kyyksien mukaan ottamista, jolloin resurssit kattavat yrityksen fyysiset, inhimilliset sekä 

organisatoriset tekijät ja dynaamiset kyvykkyydet mahdollistavat näiden resurssien jakami-

sen, muuntelun ja laajentamisen. (Eisenhard & Martin, 2000, 1105-1107.) 

 

Yksi logistiikkapalveluiden ulkoistamiseen vaikuttavista tekijöistä tunnistettiin olevan 

kolmannen osapuolen verkostojen ja osaamisen hyödyntäminen, joka liitettiin Zacharian et 

al. (2011, 41) mukaisesti verkostoteoriaan. Verkostoteoria ei varsinaisesti, kahdesta edelli-

sestä näkemyksestä poiketen, määrittele yrityksen olemassaolon syytä ja yritä määritellä 

yrityksen syntymistä markkinoiden kautta. Verkostoitumisen kautta yrityksen on mahdol-

lista luoda yksi rajapinta hyvin laajaan toimijakenttään, kun se valitsee strategiseksi kump-

panikseen yritystoiminnalleen soveltuvan yhteistyökumppanin. Verkostoteoria keskittyy 

yrityksen suhteiden muodostamiseen ja hallintaan sekä organisaation rakenteeseen niin, 

että se tukee suhteiden ja verkostojen muodostamista. Verkostoteorian mukaan yrityksen 

kilpailukyky muodostuu sen kyvystä luoda suhdeverkostoja siinä toimijakentässä, missä se 

näkee ydinosaamisensa sijaitsevan. Verkostoteoria sitoutuu siis osittain resurssiperustei-

seen teoriaan, yrityksen tarvitsemien resurssien osalta. Verkostoteoria näkee yrityksen re-

surssien olevan muiden yritysten hallinnassa, jolloin yrityksen on luotava suhdeverkostoja 
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saadakseen nämä resurssit omaan käyttöönsä. (Zacharia et al, 2011, 42.) 

 

3.4 Tietojärjestelmien yhteensovittaminen 

 

Yritysten tietojärjestelmät sekä niiden yhteensopivuus on muodostunut tärkeäksi ja osittain 

rajoittavaksi tekijäksi, yritysten logistiikkaketjun integraatiossa. Tiedon esteetön liikkumi-

nen koko logistiikkaketjun läpi on mahdollista tietojärjestelmien integraation ja erilaisten 

pilvipalveluiden kautta. Tietojärjestelmien integraatio voi yksinkertaisimmillaan olla tieto-

järjestelmän käyttöliittymän siirtäminen halutuille tahoille Internetin kautta. Tällöin ei vält-

tämättä voida puhua tietojärjestelmien integraatiosta, vaan tietojärjestelmään luodaan si-

säänpääsy, joka ei ole paikkaan tai aikaa sidottu. Tällaisessa mallissa tietojärjestelmissä voi 

tulla päällekkäisyyttä, kun esimerkiksi 3PL toimija käyttää asiakkaansa järjestelmiä, omien 

järjestelmien rinnalla. Järjestelmien integraatiossa niiden tietovarastot voivat olla yritys-

kohtaisia, mutta tarvittavaan tietoon luodaan käyttö- ja muokkausmahdollisuudet tarpeiden 

mukaan. (Lu et al. 2005, 395.) 

 

Cai et al. (2010, 258) listaavat tietojärjestelmien integraatioon johtaviin tekijöihin halun 

jakaa informaatiota eri sidosryhmien välillä sekä yhteisen suunnittelun, jota yritykset to-

teuttavat liiketoiminnassaan. Cai et al. (2010, 259) mainitsevat artikkelissaan myös järjes-

telmäintegraation vaikuttavan pelkän teknisen toteutuksen lisäksi myös osittain organisaa-

tioiden sosiaalisiin rakenteisiin, kun järjestelmän integraation myötä tiedon luonne muuttuu 

suljetusta jaetuksi. Tietojärjestelmien integroinnilla voidaan linkittää logistiikkaketjun eri 

toimijat sekä esimerkiksi valtiovalta toisiinsa, ja näin mahdollistaa tiedon esteetön ja nopea 

liikkuminen ketjun jokaiselle osalle. Integraatio voidaan toteuttaa järjestelmien suoralla 

kommunikoinnilla keskenään, jonkinlaisen väliohjelman avulla tai esimerkiksi yhteisen 

tietokannan käytön muodossa. (Hwang & Grant, 2011, 234.) 

 

Yritysten panostukset perinteisiin tietojärjestelmiin voivat olla rahallisesti ja ajallisesti suu-

ria prosesseja. Perinteinen ohjelmisto on ostettu ohjelmiston tuottajalta, jonka jälkeen oh-

jelmiston ylläpito ja kehittäminen jää kokonaan tai joltain osin ohjelmistoa käyttävän yri-

tyksen vastuulle. Ohjelmistoja tuottavat yritykset toki tarjoavat asiantuntemustaan ja uusia 

ohjelmistoversioita rahallista korvausta vastaan. Yrityksen rahallinen panostus on kuiten-
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kin mennyt ohjelmiston hankintaan, henkilöstön kouluttamiseen sekä ohjelmiston ylläpi-

tämiseen ja kehittämiseen. Koko ohjelmiston elinkaaren käyttökustannukset saattavatkin 

siis kohota hyvin korkeaksi, varsinkin jos huomioidaan ohjelmiston ikääntyminen ja omi-

naisuuksien vanhentuminen, kilpailijoiden hankkiessa uudempia ja tehokkaampia ohjel-

mistoja. Perinteisen ohjelmiston käytön mahdollistaminen sidosryhmille ja oman organi-

saation henkilöstölle, paikasta riippumatta, vaatii usein jonkinlaisen infrastruktuurin raken-

tamisen ja toteuttamisen. Ratkaisuna joihinkin perinteisten ohjelmistojen ongelmiin tarjo-

taan Software as a Service-palveluja (SaaS). (Shu et al. 2011, 280.) 

 

SaaS ohjelmilla tarkoitetaan ohjelmistoja, joita ei hankita perinteisesti lisenssipohjaisesti, 

vaan palveluna. SaaS-palveluiden kautta toteutettavissa ohjelmistohankinnoissa palvelun-

tarjoaja hoitaa ohjelmiston ylläpidon ja siihen liittyvät tietokannat, sekä ohjelmiston tarvit-

seman kalustokapasiteetin (hardware). Käyttäjä saa ohjelmiston käyttöliittymän näytölleen 

usein Internetin välityksellä. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella voidaan nähdä, että 

SaaS-palvuita käyttävät yritykset ovat pystyneet vähentämään ohjelmistoihin sitoutuvia 

kuluja sekä tehostamaan toimintaansa, joustavuuden ja synergiaetujen kautta. Suurten oh-

jelmistoyritysten on helpompi hallita kokonaisuuksien integraatiota, niihin liittyviä tieto-

kantoja sekä turvallisuustekijöitä, kuin pienempien toimijoiden, jotka pääasiallisesti käyt-

tävät ohjelmistoja. SaaS palveluiden ongelmana on palveluntarjoajan ja käyttäjän välinen 

yhteys sekä osaamisen häviäminen omasta organisaatiosta. (Benlian & Hess, 2011, 243.) 
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4 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ 

 

Työn empiirinen osuus toteutetaan tutkimalla VR-Yhtymä Oy:n massatavaralogistiikan 

toimintoja. VR-Yhtymä Oy on monialainen yritys, joka tarjoaa palveluitaan useilla eri toi-

mialoilla. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2012, 13). Työssä keskitytään kuvaamaan tar-

kemmin yhtiön logistiikkatoimintoja ja erityisesti sen massatavaralogistiikan yksikköä ja 

sen rakennetta sekä toimintaympäristöä. 

4.1 Yleisesittely 

 

VR-Yhtymä Oy on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka tunnetaan parhaiten nii-

den tuotenimillä: Matkustajaliikenne (VR), logistiikka (VR Transpoint) sekä infrarakenta-

minen (VR Track). Matkustajaliikenne tuottaa junaliikennettä tukevia palveluita sekä mat-

kustajaliikennepalveluita junissa että Pohjolan Liikenteen kautta linja-autoissa. Matkustaja-

liikenteen palveluita täydentää Avecra, joka on VR Groupin osittain omistama tytäryhtiö. 

Infrarakentaminen tuottaa monipuolisia rakentamisen palveluita ja omaa vahvan kokemuk-

sen rautatiejärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Infrarakenta-

minen tuottaa palveluitaan sekä Suomessa että ulkomailla. Työssä käsiteltävä liiketoimin-

ta-alue, logistiikka, jakautuu edelleen rautatielogistiikkaan, massatavaralogistiikkaan sekä 

kansainväliseen logistiikkaan. VR-Yhtymä Oy:n logistiikkadivisioona ja sen jakautuminen 

edelleen massatavaralogistiikan yksiköksi on kuvattu lyhyesti kuvassa 5. (VR-Yhtymä 

Oy:n vuosiraportti 2012, 9.) 
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Kuva 5. VR-Yhtymä Oy:n logistiikkadivisioonan organisaatio. 

 

4.2 VR Transpointin massatavaralogistiikka 

 

VR-Yhtymä Oy:n massatavaralogistiikan yksikön (myöhemmin FTL) tarkoituksena on 

tuottaa teollisuudelle ja kaupalle sekä kuljetus- että varastointipalveluita. FTL:n ydinosaa-

misalueena on kuljetuskaluston ohjaaminen sekä kuljetustapahtuman organisointi. Yrityk-

sen kuljetukset hoidetaan sopimusliikennöitsijäverkoston avulla sekä yrityksen omistuk-

sessa olevalla kalustolla ja palkatuilla kuljettajilla. FTL:n sisäinen organisaatio jakautuu 

massatavaralogistiikan johtajan, Harri Keihäsen alaisuudessa toimivaan tuotanto-

organisaatioon, jonka johdossa toimii Juha Haapanen, sekä tuotanto-organisaatiota tukeviin 

toimintoihin. Yrityksen asiakaskunta on hyvin laaja, eikä sitä ole haluttu rajoittaa erillisillä 

reunaehdoilla. Suurin osa asiakkaista voidaan kuitenkin luokitella kuuluvan joko metsäte-

ollisuuden, rakennusteollisuuden, kierrätystoiminnan tai kaupanalan piiriin. FTL:n kuljet-

tamia tuotenimikkeitä oli 10.10.2013 noin 150 kpl, jotka jakautuvat edelleen asiakkaiden 

tarkemmin määrittelemiin tuotteisiin. Tuotteiden vaatima kalusto ohjataan lastaamaan asi-
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akkaan vaatimusten mukaisesti ja siitä edelleen suoraan toimitusosoitteeseen ja vastaanot-

tajalle. 

 

FTL:n matka osaksi VR Yhtymän logistiikkadivisioonaa voidaan katsoa alkavan vuodesta 

1982, jolloin Paroc Oy (10 % omistusosuudella) ja UPM Oy (90 % omistusosuudella) 

omistivat Itä-Suomen rahtiasema-nimellä toimivan yrityksen, josta myöhemmin tuli Com-

bitrans Oy. 1.7.1997 Paroc Oy:n ja UPM Oy:n omistusosuudet pienenivät ja uudeksi osa-

omistajaksi tuli Transpoint Oy. Edellä mainitun muutoksen yhteydessä myös osa Combi-

transin liiketoiminnoista myydään T.Niinivirta Ltd:lle ja Combitrans Oy lakkautetaan vi-

rallisesti. Kaupassa myydään lähinnä Combitrans Oy:n ulkomaan liiketoiminnot ja koti-

maan toiminnot siirretään uuden yrityksen hallintaan, joka toimii myös Combitrans-

nimellä. Myöhemmin Transpoint Oy ostaa koko Combitransin liiketoiminnan ja osakekan-

nan, kun UPM luopuu osuudestaan vuonna 2000 ja Paroc vuonna 2004. Sulauttaminen 

osaksi VR-Yhtymä Oy:ön alkaa vuonna 2008, jolloin Combitrans-nimi muutetaan Trans-

point Cargo Oy:ksi ja siitä edelleen VR Transpointiksi vuonna 2010, jolloin Transpoint 

Cargo, Transpoint ja VR Cargo yhdistetään saman VR Transpoint yritysilmeen alle ja 

muodostamaan VR-Yhtymä Oy:n logistiikkadivisioonan. 

 

4.3 Nykytila ja haasteet 

 

FTL:n kuljetukset voidaan jaotella niiden materiaalin asettamien kalustovaatimusten tai 

purkuaikavaatimusten kautta. Kuljetettava materiaali rajaa kalustoa, sen vaatiman suojauk-

sen, sidonnan, mittojen ja lastauksen osalta. Osa kuljetettavasta tavarasta on ns. massatava-

raa, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan kokokuormina kuljetettavia eriä, joiden tuotteet ei-

vät rajoita juurikaan käytettävää kalustoa. Massatavaran toimitusajat ovat usein joustavia ja 

kuormien toimitusaikana on usein työpäivä tai vaihtoehtoisesti tietyn varaston ylläpitämi-

nen raja-arvojen välillä. Massatavaran rinnalla FTL suorittaa myös tarkasti toimitusaikaan 

sidottuja kuljetuksia, joissa toimitus- ja lastausajat voivat olla määritelty aivan täsmällises-

ti. Sekä vapaita että tarkasti määriteltyjä toimitusaikoja sisältävät kuormat voivat vielä vaa-

tia juuri tietynlaisen kaluston tai kuljettajan pätevöitymisen. FTL:n vuoden 2011 kuljetetut 

tavaramäärät olivat n. 7 miljoonaa tonnia (VR-Yhtymä Oy:n vuosiraportti 2012, 28). 
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Yrityksen kuljetustuotannon toimintamalleista on toivottu kartoitusta ja selvitystä, jotta 

niitä voidaan kehittää tehokkaasti. Kuljetustuotannon suunnittelu tapahtuu yrityksessä kah-

dessa eri toimipisteessä, Kouvolassa ja Tampereella. Kahden toimipisteen malli on koettu 

suunnittelun tiedonhallinnan kannalta haastavaksi, mutta kuitenkin tehokkaaksi ja riskejä 

minimoivaksi tavaksi toimia. Yrityksen suunnittelijat muodostavat kuljetussuunnittelu-

tiimejä, jotka saattavat toimia hieman eri rytmissä ja eri toimintamalleilla toisiinsa nähden. 

Toimintamallien sekä eri asiakkaiden vaatimusten erot saattavat aiheuttaa eri rytmissä toi-

mimisen ja näin vaikeuttaa yhteistyötä sekä kommunikointia tiimien kesken toimipaikko-

jen sisällä sekä niiden välillä. Yrityksen laaja asiakaskenttä ei mahdollista yhden tiukan 

toimintamallin luomista, koska tämä rajoittaisi yrityksen asiakaskenttää. 

 

Tiedon käsitteleminen yrityksen prosesseissa tapahtuu pääsääntöisesti Rahdin kautta sekä 

osittain sen kanssa päällekkäin toimivissa asiakkaiden järjestelmissä. Tiedon liikkuminen 

kuljetussuunnittelijoiden välillä tapahtuu Rahdissa, puhelimitse, sähköpostilla, kasvotusten 

sekä erilaisten sisäisten pikaviestinten avulla. Tiedon liikkumista estäviä tekijöitä ei ole 

kartoitettu, eikä kuljetussuunnittelun tehokkuuteen ole nimetty taloudellista lopputulosta 

mittaavista työkaluista poikkeavia menetelmiä. Tämän hetkisessä mallissa kuljetussuunnit-

telijalla on nimetyt asiakkuudet, jotka muuttuvat harvoin, sekä autokalusto, joka on myös 

jokseenkin harvoin muuttuvaa. 
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5 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Tutkimusmetodologiaa kuvaavassa osuudessa pyritään avaamaan työn tutkimuksellinen 

ote sekä kuvamaan tutkimuksen toteutukseen ja menetelmien valintaan vaikuttavat tekijät. 

Metodologiaa käsittelevässä luvussa pyritään kuvaamaan työn sisäisen ja ulkoiseen validi-

teettiin sekä reliabiliteettiin ja niiden muodostumiseen vaikuttavat tekijät.   

 

5.1 Tutkimusstrategia 

 

Työssä käytetyksi tutkimusstrategiaksi valikoitui case- eli tapaustutkimus. Eriksson & Ko-

valainen (2008, 115) listaavat tapaustutkimuksen tunnusomaisiksi piirteiksi tapausten pie-

nen määrän, sekä niiden ymmärtämisen ja mahdollisimman tarkan selvittämisen. Tapaus-

tutkimuksessa tutkittavaa kohdetta lähestytään usein laadullisin menetelmin, jonka johdos-

ta tutkimuslähtökohdat ovat ennakko-oletuksista mahdollisimman vapaat. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu hypoteesittomuus, joka mahdollistaa käsiteltävän 

tapauksen tarkastelun sekä ymmärtämisen ja tutkijan omien ennakko-oletusten minimoin-

nin työn lopputuloksista. (Eskola & Suoranta 2008, 18-20.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimusotteen ja Case-tutkimuksen valintaa puoltaa Yinin (2003, 4) näke-

mys neljästä case-tutkimuksen valintaan ohjaavasta tekijästä: (1) kun tutkimus haluaa vas-

tata kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”, (2) kun tutkijan vaikutus tutkittaviin muodostuu vä-

häiseksi, (3) asiayhteyksien merkitys on tutkittavan ilmiön kannalta olennainen tai (4) tut-

kittavan ilmiön ja asiayhteyden välinen suhde ei ole täysin selvillä. Työn tarkoituksena on 

selvittää miten kohdeyrityksen tiedonhallintaa voidaan kehittää ja miksi havaitut ilmiöt 

vaikuttavat tutkittavaan alueeseen.  

 

Tutkimuksessa on käytetty Stuartin et al. (2002, 420) kuvaamaa viisivaiheista prosessimal-

lia tutkimuksen suorittamiseen, jossa tutkimusprosessi alkaa (1) tutkimuskysymysten mää-

rittämisellä. Tämän jälkeen siirrytään (2) kehittämään tarvittavia tutkimusmenetelmä ja 

tiedon keräämiseen soveltuva työkalu. Työkalun avulla (3) kootaan tarvittava data, joka (4) 

analysoidaan. Analyysin jälkeen tuloksia on (5) tutkittava kriittisesti ja pyrittävä laajenta-
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maan niitä. Tutkimuskysymysten määrittämiseen tarvitaan aiheeseen liittyvän teorian tun-

temus sekä sen liittäminen tutkimusstrategiaan. Aiempaan tutkimukseen tutustuminen on 

olennainen osa työn saattamiselle oikeaan suuntaan ja lopputulokseen. Kun teoreettinen 

tietämys ja tutkimuskysymykset on saatu määriteltyä, on pohdittava käytettävää tutkimus-

menetelmää sekä sen fokusta ja joustavuutta. Joustavuus on hyvä ottaa huomioon laadulli-

sen tutkimusmenetelmän tapauksessa, jossa dataa kerätään vain tietyn hetken ajalta ja vain 

tietyltä alueelta. Kokonaisotantaa ei siis todellisuudessa saada laadullisessa tapaustutki-

muksessa juuri koskaan. Tutkimukseen kerättävä data on usein haastatteluista ja havain-

noista kerättyä tietoa, joka on tallennettuna tutkijan päättämälle alustalle. Tutkijan on luo-

tava suhde haastateltavaan, jotta tämän omaava tieto saadaan mahdollisimman kattavasti 

tutkijan tietoon. Tässä on kuitenkin vaarana se, että mitä enemmän tutkija luo suhteita tut-

kittaviin, sitä enemmän hän myös vaikuttaa tutkittavan mielipiteisiin ja näkemyksiin. On 

siis osattava ohjata tutkittavaa keskustelemaan halutuista aiheista, kuitenkaan puuttumatta 

tutkittavan antamiin vastauksiin ja ajatuksiin. (Stuart et al. 2002, 421-429.) 

 

5.2 Tutkimusaineiston kerääminen 

 

Työn empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla (11 kpl) ja kyselytutkimuksella. 

Teemahaastattelut kohdistettiin yrityksen tuotannon, myynnin ja tukitoimintojen päällikkö-

tasolle ja sen yläpuolelle. Teemahaastattelujen avulla haluttiin selvittää yrityksen esimies-

ten näkemys tämänhetkisestä kuljetustuotannon tilasta, sen työkaluista ja käytössä olevista 

toimintamalleista sekä suunasta, johon yrityksen tuotantoa halutaan viedä. Haastattelukutsu 

lähetettiin 11 henkilölle, joista kaikki vastasivat kutsuun ja osallistuivat haastatteluun. 

Teemahaastatteluita varten luotu haastattelurunko on kuvattu liitteessä 3. Kyselytutkimus 

suunnattiin yrityksen kuljetussuunnittelijoille, jotka toteuttavat tuotannon suunnittelua ja 

ohjailevat käytössä olevaa alihankkijakalustoa. Kyselytutkimus toteutettiin puolistrukturoi-

tuna verkkokyselynä, joka pidettiin auki 3.10.2013 klo 7:00 – 7.10.2013 klo 18:00. Kysely-

tutkimusta lähetettäessä yrityksen palveluksessa toimi kaikkiaan 26 suunnittelijaa, sijoittu-

neena yrityksen Tampereen ja Kouvolan toimipisteisiin. Kysely päätettiin lähettää kaikille 

perusjoukon jäsenille, jotta saadaan tarpeeksi kattava otanta. Kyselytutkimuksen avulla 

pyrittiin kartoittamaan kuljetustuotannon käytännön ongelmia ja sitä mitkä tekijät vaikut-

tavat suunnittelijoiden työtehoon alentavasti sekä mitä uudistuksia työntekijät yrityksen 
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toimintaan kaipaavat. 

 

Teemahaastattelun taustalla oli halu kerätä tietoa vähintään esimiesasemassa olevilta hen-

kilöiltä. Haastattelun kohdistaminen vähintään esimiesasemassa toimiville henkilöille antoi 

tarpeeksi laajan näkemyksen yrityksen nykytilasta ja kokonaisuudesta. Aineiston keräämi-

seen valittiin teemahaastattelu, koska sen avulla saadaan joustavuutta aineiston keräämi-

seen. Tutkimusmenetelmää valittaessa haluttiin varmistaa saatavien tietojen syvyys ja oi-

kea tarkkuus. Teemahaastattelu antaa mahdollisuuden esittää syventäviä kysymyksiä ja 

esitellä aiheeseen liittyvää materiaalia ennen kysymysten esittämistä. Teemahaastattelujen 

alussa esiteltiin tutkimuksen rajaus yrityksen toiminnoissa sekä ennen haastatteluja luodut 

prosessikuvaukset yrityksen kuljetussuunnittelusta. (Hirsjärvi et al. 2009, 204-206.) 

 

Yksitoista teemahaastattelua toteutettiin seitsemänä yksilöhaastatteluna ja kahtena pari-

haastatteluna. Haastatteluissa saatu tieto tallennettiin haastattelun yhteydessä tehdyillä 

muistiinpanoilla sekä ääninauhoituksella. Haastattelut toteutettiin 14.8.2013 ja 24.9.2013 

välisenä aikana. Ääninauhat litteroitiin heti haastattelutilaisuuden jälkeen ja yhdistettiin 

muistiinpanoista saatujen tietojen kanssa yhdeksi tiedostoksi. Litterointi päätettiin tehdä 

valikoiden, jolloin haastateltavien kommentit kirjattiin valmiiksi teemoittain jaoteltuun 

taulukkoon, sanasta sanaan litteroinnin sijasta. Taulukoinnin ja teemoittelun avulla saatiin 

vertailukelpoista aineistoa, josta voidaan tehdä työn kannalta tärkeitä johtopäätöksiä. 

 

Kyselytutkimuksella haluttiin kartoittaa yrityksen kuljetussuunnittelijoiden näkemystä yri-

tyksen tiedonhallintamenetelmien ja työkalujen tilasta sekä tietoa siitä, mitkä tekijät vai-

kuttavat kuljetussuunnittelun tiedon jakamiseen ja hallintaan tukevasti ja sitä haittaavasti. 

Kysely sisälsi 10 kysymystä, joista neljä oli avoimen tekstikentän kysymyksiä, neljä moni-

valinta- tai arviointikysymyksiä ja yksi täysin vapaa tekstikenttä, johon vastaaja sai antaa 

palautetta ja muita aiheeseen liittyviä kommentteja. Kysely päätettiin toteuttaa osittain 

strukturoiduilla ja osittain strukturoimattomilla kysymyksillä, koska esimerkiksi kuljetus-

suunnittelijoiden työssä esiintyviä haittaavia ja tukevia tekijöitä ei haluttu rajata. Toisaalta 

taas suunnittelijoiden palautteen saantia ja kaluston käytettävyyttä haluttiin kartoittaa hyvin 

tarkasti ja vastaajien kesken vertailukelpoisesti. 
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Kyselytutkimus valittiin toiseksi tiedonkeruumenetelmäksi, koska sen avulla saadaan hel-

posti vertailukelpoisia tuloksia siitä mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat kuljetussuunnittelun 

tehokkuuteen. Kyselytutkimuksen tuloksia päästään analysoimaan kvantitatiivisin mene-

telmin, joka mahdollistaa helpon tilastoinnin ja helposti ymmärrettävän analyysin toteut-

tamisen. (Hirsjärvi et al. 2009, 194-195.) 

 

Teemahaastattelut suoritettiin ennen kyselytutkimuksen laatimista, jotta kyselylomakkeen 

laatimiseen saataisiin enemmän käytännön näkemyksiä ja suuntaa yrityksen päättäviltä 

tahoilta. Kyselyn ja haastatteluiden avulla haluttiin selvittää myös osittain sitä, onko yri-

tyksen esimiesten ja johdon sekä toimihenkilöiden välillä suuria näkemyseroja siitä mihin 

FTL:n toimintaa halutaan kehittää. Haastattelujen avulla saatiin tietoa siitä, millaisena 

haastateltavat näkevät yrityksen nykytilan ja tulevaisuuden. Kyselytutkimuksella taas ha-

luttiin selvittää sitä, onko nämä näkemykset pystytty jalkauttamaan toteuttavalle tasolle ja 

onko työn tuloksellisuudesta ja oikeasta kehityssuunnasta annettu tarpeeksi palautetta itse 

tekijöille. 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimusaineiston sisällön analyysi voidaan jaotella induktiiviseen ja deduktiiviseen lähes-

tymistapaan. Työn aineistoa lähestyttiin induktiivisesti, eli analysoinnin alkutilanteessa sitä 

pyrittiin lähestymään mahdollisimman puolueettomasti ja ilman ennakko-oletuksia. (Saun-

ders et al. 2009, 490). Induktiivisessa lähestymistavassa tutkija muodostaa uutta tietoa ai-

neistolähtöisesti, kun taas deduktiivinen lähestyminen tuottaa yleisistä teorioista tarkentu-

vaa tietoa ja on enemmän teoriaohjaava lähestymistapa.  

 

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa analysoitiin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin me-

netelmin. Laadullisen aineiston analysoinnilla pyritään selkeyttämään kerättyä aineistoa 

sekä poimimaan siitä toistuvat, säännölliset kuviot, ja näin tuottamaan uutta tietoa tutki-

mukseen ja sen kautta lisätä tutkijan näkemystä tutkittavasta alueesta. Laadullisessa tutki-

muksessa tutkijan on tehtävä tulkintoja aineistosta, joten voidaan sanoa että tutkijan omat 

näkemykset sekä hänen tieteellinen mielikuvituksensa vaikuttavat tutkimuksen lopputulok-

seen jossain määrin. (Eskola & Suoranta, 2008, 145.) 
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Tutkimuksessa kerätyn aineiston analysointi tulisi nähdä jatkuvana aineiston muokkaami-

sena sekä sen vuorovaikutuksena tutkijaan ja hänen näkemyksiinsä. Kerätyn datan analy-

sointi vaatii aineiston verifiointia, kerätyn datan mahdollista vahvistamista sekä datan jär-

jestelyä. Varsinkin osittain strukturoimattomaan datan keräämiseen kuuluu tutkijan tulkin-

nat kerätystä aineistosta. Useinkaan tutkittava henkilö ei anna täysin vertailukelpoista vas-

tausta muuhun joukkoon nähden, vaan tutkijan on johdettava tutkittavan sanomasta sen 

ydin ja tutkittavan haluaman näkemyksen mukainen lopputulos (Strauss & Corbin, 1998, 

27). Aineistoa analysoitaessa tutkijan tulisi pyrkiä löytämään kerätystä aineistosta toistuvia 

kuvioita sekä näiden muodostumiseen vaikuttavia syitä. Datan analyysissa on otettava 

huomioon myös datan analysointimenetelmän soveltuvuus tiettyyn aineistoon sekä aineis-

ton luomat vaatimukset ja mittarin validius sekä verifiointi. (Stuart et al. 2002, 427.)  

 

Datan verifioinnilla aineistoa tarkastellaan sen sisällön kattavuuden kannalta ja mahdolli-

sesti kerätyssä datassa olevien väärien havaintojen poistamisen näkökulmasta. Laadullisen 

tutkimuksen tapauksessa tutkijan on analysoitava dataa ennemmin iteratiivisesti, kuin line-

aarisesti. Tällä tavalla tutkijan on mahdollista hakea kerätystä aineistosta uusia näkemyksiä 

ja tarkentaa tehtyjä oletuksia (Yin, 2003, 128). 

 

Tutkimuksen analysointi jaetaan tiedonkeruumenetelmien mukaan teemahaastattelun ana-

lyysiin sekä kyselytutkimuksen analyysiin. Analysoinnin vaiheina käytettiin Hirsjärvi et al. 

(2009, 221-222) esittelemää kolmivaiheista menetelmää, jossa ensimmäisenä vaiheena on 

kerättyjen tietojen tarkastaminen ja mahdollisten hylkäyspäätösten tekeminen. Aineisto tai 

sen osa tulisi hylätä, jos sen katsotaan olevan ns. outlier, eli vieras tai ulkopuolinen havain-

to. Tutkimusaineiston ulkopuolisia tietoja saatiin lähinnä kyselytutkimuksen vapaassa pa-

lautteessa. Toisena vaiheena tarkastettiin tietojen täydennystarve, joka johti kysely- ja 

haastattelututkimuksista saatujen tietojen täsmentämiseen. Haastatelluille sekä kyselytut-

kimukseen osallistuneille esitettiin lisäkysymyksiä, joiden muoto täsmentyi aineistolähtöi-

sesti. Kolmantena vaiheena aineisto järjestettiin tarkempaa analysointia varten. Osa aineis-

tosta analysoitiin kvalitatiivisilla menetelmillä, jolloin aineisto teemoiteltiin ja siitä pyrit-

tiin löytämään ääriarvoja, jotka esiintyvät useasti vastaajien keskuudessa. Kyselyn struktu-

roidut osiot analysoitiin kvantitatiivisella menetelmällä, jossa saadut tulokset taulukoitiin ja 

jokainen muuttuja sai tietyn numeerisen arvon, jonka jälkeen laskettiin painotetut keskiar-
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vot vastauksille. Keskiarvoja kuvaamaan laskettiin vielä otosten keskihajonta, joka avulla 

voidaan arvioida yksittäisen havainnon keskivirhettä. Tarkempaa tilastollista analyysia ei 

tehty, koska aineisto on jokseenkin pieni ja kaikki analyysiin vaikuttavat tekijät on kuvattu 

taulukkomuotoon ja on näin lukijan nopeasti tarkasteltavissa. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analysoinnin ja lopputulosten luotettavuuden 

toteaminen ja määrittäminen tulee olla tutkijalähtöistä ja käsittää koko tutkimusprojekti. 

Luotettavan tutkimuksen tunnuspiirteitä ovat tutkimuksen toistettavuus ja toteutettujen 

menetelmien mahdollisimman tarkka kuvaus. Työn luotettavuutta lisäävät myös tutkijan, 

teorian sekä tutkimusaineiston välinen vuorovaikutus sekä sen tuominen esiin työn eri vai-

heissa ja raportoinnissa. Tutkijan subjektiivinen luonne tutkimukseen on siis huomioitava 

lopputuloksia arvioitaessa sekä tutkimuksen analysoinnin vaiheissa. (Eskola & Suoranta, 

2008, 208-210.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat sen validiteetti sekä reliabiliteetti; tutkimuksen 

pätevyys ja laatu. Luotettavuuteen vaikuttavat työn sisäisten tekijöiden lisäksi myös ulkoi-

set seikat, joiden kautta työn validiteetti sekä reliabiliteetti voidaan jakaa sekä ulkoiseen 

että sisäiseen osaan. Yin (2003, 34) mainitsee neljä eri testiä, jonka avulla empiirisen tut-

kimuksen laatua voidaan arvioida: (1) Rakenteellinen pätevyys, (2) sisäinen pätevyys, (3) 

ulkoinen pätevyys sekä (4) laatu. Rakenteellista pätevyyttä voidaan lisätä käyttämällä usei-

ta eri tietolähteitä todistaessa tiettyä teoreettista näkemystä tai tarkastuttamalla tutkimuksen 

eri vaiheet asiantuntijoilla. Sisäistä pätevyyttä voidaan kehittää käyttämällä loogisia malle-

ja, rakentamalla selityksiä sekä käyttämällä kilpailevia selityksiä. Ulkoinen pätevyys voi-

daan peilata teorian kautta, jolloin teoriapohjan kautta haetaan reliabiliteettia tutkimuksen 

tueksi. Laadun tasoa voidaan todentaa ja sitä voidaan parantaa käyttämällä aiemmin hy-

väksi todettuja tutkimusotteita sekä tiedon keräämiseen luotuja menetelmiä, sekä opiske-

lemalla näiden käytännön toteutusta. (Yin, 2003, 34-35.) 

 

Tutkimuksen rakenteellista pätevyyttä pyrittiin luomaan, käymällä läpi useita eri kirjalli-

suuslähteitä sekä vertailemaan näitä keskenään. Kerätty aineisto pyrittiin tutkimaan niin, 

että sen ulottuvuuden opittiin tuntemaan, sekä niin että aineisto saavutti saturaatiopisteen, 
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eli alkoi toistamaan itseään. Kaikki tutkimuksessa kerätty aineisto tallennettiin, jotta sen 

analysointi on mahdollista työn aikana sekä mahdollisesti sen jälkeen. Tiedon kokoamisen 

täydellisyyttä voidaan aina tarkastella kriittisesti. Kerätty teoreettinen aineisto antoi tutki-

mukselle viitekehyksen, jonka hieman erilainen tarkasteleminen voisi tuottaa tutkimukselle 

erilaisen lopputuloksen. Myös muutaman haastateltavan jättäminen pois haastattelututki-

muksista sekä kyselytutkimuksen vastausprosentti laskevat osittain tutkimuksen rakenteel-

lista pätevyyttä.  

 

Tutkimuksen sisäisessä pätevyydessä tarkastellaan tiedon analysointia sekä siihen käytetty-

jä menetelmiä. Sisäistä pätevyyttä pohdittaessa tulee keskittyä tiedon analysointiin sekä 

sen vaiheisiin ja käytettyihin työkaluihin (Yin, 2003, 34). Kyselytutkimuksen ja haastatte-

lujen tarkempi reliabiliteetti pyritään kuvaamaan kyselytutkimusta koskevassa osiossa, 

vertailemalla tuloksia tilastollisilla menetelmillä sekä luomalla tuloksille keskivirhettä ku-

vaavat arvot. Aineistosta tehtyjä johtopäätöksiä verrataan teoriamalleihin ja haetaan näin 

saaduille tuloksille tukea ja uskottavuutta. Mittaamisen luotettavuuteen vaikuttaa kysely-

tutkimuksessa käytetyt sanamuodot ja haastateltavien johdatteleminen teemoitellulla haas-

tattelurungolla. Nämä tekijät vaikuttavat mitattavaan ilmiöön ja heikentävät näin mittauk-

sen luotettavuutta ja validiutta. 

 

Tutkimuksessa käytetyt menetelmät on pyritty kuvaamaan mahdollisimman todellisesti ja 

käytettyjä mittareita ja menetelmiä on pyritty tarkastelemaan mahdollisimman monipuoli-

sesti ja kriittisesti. Tutkimus ei kuitenkaan koskaan voi tuottaa täysin todellisuutta vastaa-

vaa ymmärrystä ja kuvausta tutkittavasta kohteesta. Tähän vaikuttaa esimerkiksi aikatekijä, 

jonka johdosta muuttuvaa ympäristöä mitattaessa tutkimuksen kuvaama tilanne on jo 

muuttunut tutkimusraporttia kirjoitettaessa. Tutkimuksen validiteettia pyrittiin lisäämään 

esimerkiksi suorittamalla tutkimuksen haastatteluosuudet ennen kyselytutkimuksen laati-

mista, jonka avulla kysymysten laatimiseen saatiin lisäinformaatiota suoraan tutkittavasta 

kohdeorganisaatiosta. Myös haastattelututkimuksen validiteettia pyrittiin lisäämään, esit-

tämällä haastateltaville lisäkysymyksiä, kun kyselytutkimuksen vastaukset saatiin analysoi-

tua ja niiden tuloksista vedettiin alustavia johtopäätöksiä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään hankkimalla tutkimuksessa käytettävä 
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aineisto useista eri lähteistä sekä eri menetelmiä käyttämällä. Esimerkiksi haastattelututki-

muksen ja kyselytutkimuksen yhdistämisellä saavutettiin lisää luotettavuutta saatuihin tu-

loksiin, kun molempien tutkimusten tulokset tukivat osittain toisiaan. Myös tutkimustulos-

ten analysoinnissa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, jonka 

avulla on pyritty kasvattamaan tutkimustulosten luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

141-142.) 
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6 TIETOVIRTAPROSESSIT VR-YHTYMÄ OY:N 

MASSATAVARALOGISTIIKASSA 

 

Yrityksen tietovirtaprosessien kartoitus aloitettiin piirtämällä alustavat prosessikuvaukset, 

jotka perustuivat yrityksen aiempaan dokumentaatioon ja yleiseen tietoon. Prosessikuvauk-

set esiteltiin teemahaastatteluiden yhteydessä ja niiden oikeellisuudesta ja laajuudesta kes-

kusteltiin yhtenä haastattelun osiona. Prosessikuvauksia muokattiin haastattelujen edetessä 

kuvaamaan yrityksen tietovirtaprosessien nykytilaa mahdollisimman hyvin. Nykytilan ku-

vaamisella pyritään saavuttamaan kuva siitä millainen prosessi on tällä hetkellä ja mitä 

tekijöitä prosessiin liittyy. Nykytilan tunnistamisen jälkeen voidaan kartoittaa prosessin 

teoreettinen suorituskyky ja verrata näitä kahta kuvausta, samasta toiminnasta, keskenään 

ja luoda käsitys siitä raosta, joka muodostuu teoreettisen ja käytännön tilan välille. Proses-

sin systemaattisessa kehittämisessä pyritään kaventamaan tätä eroa ja optimoimaan proses-

sit vastaamaan mahdollisimman hyvin ympäristönsä vaatimuksiin (Pisano, 1994 ,86). 

 

Tämän luvun ja sen alaotsikoiden aineisto perustuu 11 teemahaastatteluun, 18 kyselytut-

kimukseen vastanneen kuljetussuunnittelijan mielipiteisiin, näiden perusteella tehtyihin 

lisäkysymyksiin, sekä tutkijan omaan havainnointiin ja sen perusteella kerättyyn aineis-

toon. Tehdyn tutkimuksen ja sen tuloksena saadun aineiston analysointi, jäsentäminen sekä 

tulkitseminen ovat pohjana työn empiirisessä osuudessa sekä prosessien määrittämisessä ja 

niiden kuvaamisessa. 

 

6.1 Empiirisen aineiston analyysi 

 

Empiirisen aineiston analyysi on jaoteltu teemahaastattelun analysointiin sekä kyselytut-

kimuksen analysointiin. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella haluttiin vielä toteuttaa 

tarkentavia kysymyksiä sekä haastatelluille että kyselyyn vastanneille, jotta saatua tutki-

mustietoa on mahdollista syventää. Tarkentavien kysymysten aineisto on analysoitu osioi-

den 6.1.1 ja 6.1.2 lopussa. 
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6.1.1 Teemahaastattelut 

 

Haastattelujen teemat jaoteltiin kahdeksaan eri aihealueeseen: (1) lämmittelevät kysymyk-

set, joilla haluttiin kartoittaa vastaajan taustoja, (2) FTL:n tiedonhallintaprosessit, jossa 

esiteltiin, ennen haastatteluja laaditut, kuljetussuunnittelun prosessikuvaukset, (3) FTL:n 

osaaminen, jolla haluttiin selvittää sitä onko yritys panostanut systemaattisesti henkilöstön 

osaamiseen ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen, (4) kilpailukyky osaamisen nä-

kökulmasta, jolla kartoitettiin yrityksen luomaa lisäarvoa sen osaamisen näkökulmasta 

sekä tämän systemaattista seuraamista, (5) tiedonhallinnan kokemat haasteet, (6) tiedon 

tallentaminen, (7) osaamisen sulauttaminen organisaatioon ja (8) yleistä keskustelua. Tee-

mahaastattelun runko on esitelty liitteessä 2. 

 

 

 

Haastatteluun haluttiin saada mahdollisimman kattava otos yrityksen tuotantoon vaikutta-

vista henkilöistä, joka tukee päästöstä ottaa mukaan myös varsinaisen tuotanto-

organisaation ulkopuolella toimivia henkilöitä. Tällä tavalla pystytään huomioimaan tiedon 

määrään ja laatuun vaikuttavia seikkoja, esimerkiksi myynnin kannalta sekä tiedon jatko-

käsittelytarvetta ja sen laatu- ja määrävaatimuksia. Haastateltavien taustoja esittävässä tau-

lukoinnissa haluttiin tuoda esille vastaajien työtehtävät ja kokemus, jotta aineistosta selväs-

ti erottuvat yksittäiset poikkeamat voidaan tulkita sen ulkopuolisiksi vastauksiksi ja jättää 

mahdollisesti pois johtopäätöksiä tehtäessä. Esimerkiksi myynnin näkemys kuljetussuun-

nitteluprosessin järjestämisestä voi erota huomattavasti tuotannon esimiesten näkemykses-

Myynti 3 A

Tuotanto 3 B

Tukitoiminnot 3 C

Tuotanto 1 D

Myynti 4 E

Myynti 4 F

Johto 4 G

Tukitoiminnot 3 H

Johto 2 I

Tukitoiminnot 3 J

Tuotanto 2 K

Taulukko 3: Teemahaastattelun vastaajat 
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tä, johtuen vastaajan taustoista ja niiden luomista perspektiiveistä. Vastaajien (A-K) taustat 

on jaoteltu taulukossa 3 työtehtävien ja yrityksessä työskenneltyjen vuosien mukaan. 

Työskentelyvuodet on jaoteltu neljään numeroituun ryhmään: 1 = 0-5 vuotta, 2 = 6-10 

vuotta, 3 = 11-20 vuotta ja 4 = 21 vuotta tai enemmän yrityksen palveluksessa. 

 

Haastattelututkimuksen perusjoukkona voidaan pitää yrityksen esimiesasemassa toimivia 

henkilöitä. Haastattelututkimus pyrittiin tekemään kokonaistutkimuksena, jonka Hirsjärvi 

et al. (2009, 179) määrittelee olevan koko perusjoukolle tehtävä tutkimus. Osa haastattelu-

jen ulkopuolelle jätetyistä henkilöistä rajautui jo työn aloitusvaiheessa. VR-Yhtymä Oy:n 

massatavaralogistiikalla on varastointi- ja idänliikenteen palveluja tuottava Cargo East 

Terminal (CET), joka päätettiin jättää selvästi erillisenä ja omana yksikkönään pois tutki-

muksesta. Tämä rajasi perusjoukosta yhden haastateltavan pois. Yksi haastateltava joudut-

tiin jättämään pois käytännön syistä ja aikatauluongelmien johdosta. Toinen perusjoukkoon 

kuuluva henkilö jätettiin pois hänen tutkimukseen kohdistuvan subjektiivisen näkemyksen 

kautta. Pois jätetty henkilö on työn toinen ohjaaja, jonka johdosta hän katsoi olevansa jäävi 

vastaamaan haastattelukysymyksiin, joiden laatimiseen on itse osallistunut. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen otoskoon valintaan voidaan käyttää Eskolan & Suorannan (2008, 62-63) mää-

rittelemää aineiston kyllääntymistä. Kyllääntymisellä tarkoitetaan pistettä, jolloin haastat-

teluista saatava materiaali ei enää tuota uusia tuloksia tutkimukselle. Tutkimusaineisto on 

tällöin savuttanut saturaatiopisteen. 

 

Vaikka perusjoukon haastateltavista jätettiin pois vain kolme henkilöä, on kuitenkin otetta-

va huomioon myös kvalitatiivisen tutkimuksen luonne ja lähdeaineiston ainutlaatuisuus. 

Vaikka saatu otanta on suhteellisen kattava, yli 84 % perusjoukosta, on kuitenkin huomioi-

tava, että kahdelta puuttuvalta vastaajalta olisi voitu saada tutkimuksen kannalta oleellista 

tietoa. Saadut haastattelutulokset viittasivat kyllääntymiseen kuitenkin jo ennen otannan 

loppumista, kun samat teemat ja aiheet nousivat esille haastattelujen kuluessa. Saadun ai-

neiston tulkintaan ja kyllääntymisen määrittelemiseen vaikuttaa kuitenkin tutkijan oma 

oppineisuus ja näkemys tutkittavasta aiheesta sekä osin myös ennalta laaditun haastattelu-

rungon keskustelua johdattelevat teemat. (Hirsjärvi et al. 2009, 181-182.) 
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Teemahaastattelujen analysointi aloitettiin teemoittelemalla saatu aineisto ja jaottelemalla 

se taulukkomuotoon. Taulukosta materiaali siirrettiin tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa se 

otsikoitiin teemoittain. Teemoittelun avulla aineisto pilkotaan osiin ja järjestellään aineis-

tosta nousevien teemojen mukaisesti suurempiin kokonaisuuksiin ja kuvaamaan tutkimus-

ongelman kannalta mielekkäästi käsiteltävää aihetta (Eskola & Suoranta 2008, 161). Tee-

mahaastattelujen analysoinnin aikana haastattelut kuunneltiin läpi ja niiden perusteella 

tehtiin muistiinpanoja esiintyvistä teemoista. Eri teemojen toistuva esiintyminen vakiinnut-

ti aineiston jäsentelyn taulukon 4 mukaiseksi. Kommentit päätettiin jakaa kahteen ryh-

mään: kehitettävää ja hyvällä tasolla. Näin vastausten merkitykset saadaan esille, mahdolli-

simman tarkasti ja vastaajan tarkoittamalla tavalla. Jos vastuksia olisi lähdetty luokittele-

maan tarkemmalla asteikolla, olisi tutkijan omalla näkemyksellä ja arvioilla ollut suuri 

vaikutus saataviin lopputuloksiin. Esimerkiksi kommenttien voimakkuuden kuvaaminen 

päätettiin jättää pois aineiston määrällisen analyysin vaiheesta, jotta vastaajien kommentit 

saadaan kuvattua mahdollisimman muuttumattomina. Työn analyysissa ja prosessien kehit-

tämistä käsittelevässä osiossa pyritään ottamaan huomioon vastausten voimakkuuksien 

vaihtelu. 

 

Taulukko 4. Teemahaastatteluaineiston taulukointi 

 

 

Aineistosta esille nousseet teemat voidaan jakaa neljään pääotsikkoon, jotka jakautuvat 

edelleen yhteensä 11:sta alaotsikkoon. Pääotsikoiksi määriteltiin (1) tiedonhallinta, (2) 

kuljetussuunnitteluprosessi, (3) henkilöstön osaaminen ja (4) yrityksen kilpailukyky. Esille 

nousseet teemat ja niiden esiintymismäärä jaoteltiin taulukkoon vielä merkinnällä + tai -, 

sen mukaan onko aihe haastateltavan mielestä hyvällä tasolla (+), tai (-) onko yritys jäänyt 

+ - + - + - + -

Tiedonhallinta

Tietojärjestelmien toimivuus 2 1 1 2 0 2 2 1

Suunnittelun vastuunjako 1 1 0 3 1 1 2 1

Kuljetussuunnitteluprosessi

Läpinäkyvyys 0 2 1 2 0 2 1 1

Seurataanko prosessia 1 1 2 1 2 0 2 1

Työkalujen toimivuus 0 2 1 2 1 1 2 1

Osaaminen

Kehittymisen mahdollistaminen 2 0 1 2 2 0 1 2

Osaamisen sulauttaminen organisaatioon 2 1 0 3 2 0 2 1

Kilpailukyky

Tiedonhallinta kärkitasoa

Tiedonhallinta keskinkertaista

Tiedonhallinta keskitasoa heikompaa

Luoko tiedonhallinta kilpailuedun 2 1 3 0 2 0 2 1

0 00 0

1 2 1 0

2 1 1 3

3

Myynti Tuotanto Johto Tukitoiminnot

3 3 2
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aiheen osalta kilpailijoitaan tai oletettua normaalitasoa alemmas. Taulukoinnissa on listattu 

teemaan liittyvien mielipiteiden määrä myös haastateltavien henkilöiden työtehtävien mu-

kaan. Työtehtävät jaoteltiin tehtäväkentän mukaan neljään eri luokkaan: (1) myynti, (2) 

tuotanto, (3) johto ja (4) tukitoiminnot. 

 

Haastattelujen teemoitellut vastaukset on kuvattu kaaviossa 1, jossa tulokset on jaoteltu 

kahdeksan eri aiheen mukaisesti. Kaaviossa on esitetty taulukossa 4 esille tuotujen tulosten 

yhteenveto. 

 

 

Kaavio 1: Haastattelututkimuksen tulokset teemoiteltuna 

 

Haastattelujen edetessä tiedonhallinnan ja siihen liittyvien työkalujen merkitys nousi esiin 

haastateltavien keskuudesta. Haastattelujen perusteella yrityksen tiedonhallintaan keskei-

sesti liittyviä tekijöitä ovat tietojärjestelmien toimivuus ja niiden soveltuvuus tarkoitettuun 

tehtävään, sekä kuljetussuunnittelun vastuunjako, jolla on haastattelujen perusteella oleel-

linen merkitys tehokkaan tiedonhallinnan kannalta. Viisi haastateltua näki yrityksen tieto-

järjestelmien olevan hyvällä tasolla. Kuuden mielestä tietojärjestelmät ovat vanhentuneita 
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tai käyttötarkoitukseen vääriä. Haastatteluissa tuotiin esille, että yrityksen tietojärjestelmät 

ovat kehittyneet paljon viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta yleinen kehitys on saatta-

nut olla vielä nopeampaa. Tiedonhallintaan ja sujuvan kommunikaation mahdollistaviin 

tekijöihin listattiin myös kuljetussuunnittelun vastuunjako. Kuljetussuunnitteluprosessin 

nähdään kulkeutuvan ja ohjautuvan lähes markkinavoimien mukaisesti kohti tehokkaim-

man, taloudellisimman ja nopeimman mahdollisen yhdistelmän muodostamiseksi. Kulje-

tussuunnittelijoiden motivaatio pyrkiä kohti yritykselle edullisinta vaihtoehtoa nähdään 

muodostuvan käytännön vastuunjaosta sekä suunnitteluprosessin ulkopuolisista palkitse-

misjärjestelmistä. Vastaajista neljä näki suunnittelun vastuunjaon tällä hetkellä hyvänä ja 

kuuden mielestä vastuunjakoa voisi kehittää hieman tehokkaampaan yhteistyöhön moti-

voivaan suuntaan. 

 

”Ison massan liikuttaminen on nykyjärjestelmän avulla helppoa. Spesiaalitapaukset ovat 

hankalia ja tuottavat eniten työtä.” 

 

”Asiakkaat haluavat ulkoistaa osan logistisista prosesseistaan, tehostaakseen niitä. Järjes-

telmien on keskusteltava tehokkaammin keskenään.” 

 

”Tietojärjestelmissä on aukkoja. Esimerkiksi liitännäistiedon kuljettaminen tilaustiedon 

rinnalla ei ole tehokasta tai osin edes mahdollista.” 

 

Kuljetussuunnitteluprosessin kohdalla esiin nousi prosessin vaatiman tiedon läpinäkyvyys 

ja saatavuus, kuljetussuunnitteluprosessin seuranta sekä prosessiin luotujen työkalujen 

toimivuus. Yrityksen Rahtiin syötetyt tiedot ovat kuljetussuunnitteluun tarvittavan tiedon 

osalta täysin avointa kaikille. Jokainen suunnittelija näkee toistensa tilaukset sekä autot ja 

niiden tilan. Ongelmaksi muodostuukin tiedon haettavuus. Rahtiin voi olla syötettynä 

kymmeniätuhansia tilauksia, joita on osattava suodattaa kuhunkin käyttötarkoitukseen so-

veltuvalla tavalla. Järjestelmään on mahdollista luoda valmiita näkymiä, jotka helpottavat 

haluttavan tiedon etsimistä. Haastattelujen perusteella luodun kuljetussuunnitteluprosessin 

kannalta olisi tärkeätä nähdä hyvinkin tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa suunnitteluproses-

siin vaikuttavista kuormista ja niiden mahdollisuuksista. 
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”Kuormien tarkastelu on tehty liian hankalaksi. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi tarvittai-

si useita eri näkymiä ja raportteja.” 

 

”Tiedon jakamista ja läpinäkyvyyttä tulisi kannustaa esimerkiksi helpottamalla sen toteut-

tamista käytännön työssä tai vastuunjakoa muokkaamalla.” 

 

Kuljetussuunnitteluprosessin seurannan nähtiin olevan yrityksessä pääsääntöisesti hyvällä 

tasolla. Kuljetussuunnittelun onnistuminen heijastuu myös suoraan asiakasrajapinnasta 

tulevaan palautteeseen. Kuljetussuunnitteluprosessin tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle 

lisäarvoa, eli tuottaa tälle tehokkaita logistiikkapalveluita. Yrityksen sisäisestä näkökul-

masta kuljetustuotanto on prosessi, joka tuottaa yritykselle sen liikevaihdon ja tavoitellun 

voiton. Lähes kaikki vastaajat sanoivat suunnitteluprosessin lopputuloksen olevan hyvin 

seurattavissa ja että sitä seurataan. Ongelmaksi esitettiin kuitenkin itse prosessin ja siinä 

tehtävien päätösten seuranta. Vastaajat näkivät kuljetussuunnitteluprosessin hyvin inhimil-

lisenä työnä, johon vaikuttaa paljon nopeasti muuttuvia tekijöitä. Vastaajien mielestä olisi-

kin tärkeätä seurata sitä, onko kuljetussuunnittelijalla ollut tarpeeksi tietoa päätöksenteon 

tukena. Seurantaan soveltuvaa tietoa katsotaan olevan yrityksen järjestelmissä riittävästi. 

Tämän hetkisinä seurantakeinoina nähdään olevan erilaiset kannustin- ja palkitsemisjärjes-

telmät, jotka mittaavat kuljetussuunnittelun onnistumista yrityksessä kokonaisuutena. 

 

”Esimerkiksi tulostavoitteilla ja tulospalkkioilla mitataan onnistumista ja työn tehokkuut-

ta.” 

 

”Asiakkailta tulleen palautteen perusteella toimitusvarmuus on hyvällä tasolla.” 

 

Kuljetussuunnitteluprosessin toimivuuteen vaikuttaa vahvasti siihen luotujen työkalujen 

toimivuus ja käytettävyys. Työkalujen avulla suunnittelijan tulisi varmistua siitä, että hä-

nen luomansa suunnitelma on paras mahdollinen yhdistelmä taloudellista kannattavuutta 

sekä varmuutta asiakkaalle tehdyn palvelulupauksen täyttämisen suhteen. Kuljetussuunnit-

telun tärkeimpinä työkaluina voidaan pitää Rahtia, jonka avulla suunnittelijat voivat hallita 

tilauksia sekä välittää ajomääräyksiä kalustolle. Toisena tärkeänä työkaluna ovat toimiston 

yleiset kommunikointivälineet, joiden käyttö on tiedon jakamisessa ja omaksumisessa erit-
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täin aktiivisessa käytössä. Rahdin sisäisiä työkaluja on kehitetty aktiivisesti, mutta niiden 

käyttöaste on jäänyt joidenkin toimintojen osalta alhaiseksi. Rahtiin on kehitetty työkaluja 

mm. helpottamaan vapaana ja ilman kuormaa olevien autojen sekä autoa tarvitsevien 

kuormien ilmoittamiseen muille kuljetussuunnittelijoille. Työkalu nimettiin Rahdissa 

”markkinapaikaksi”. Tilauskannassa olevien kuormien optimaaliseen jakamiseen käytössä 

olevalle kalustolle ei kuitenkaan ole tällä hetkellä käytössä erillistä optimointiohjelmaa. 

Asiakkaiden tilaussyklin nähdään tihentyvän ja toisaalta kuormakoon pienenevän, jolloin 

selkeät täyskuormat kahden pisteen välillä vähenevät. Tämä johtaa tarpeeseen yhdistellä 

kuormia ja optimoida ajoreittejä haluttujen purkuaikojen suhteen. Tämä vaatii suunnittelu-

aikaa, jota vastaajien mielestä ei enää jää riittävästi kuljetussuunnittelijoille. 

 

”Tilaussykli on muuttunut: Nykyään tilataan paljon vähemmän ja useammin. Tämä johtaa 

siihen, että kuljetussuunnittelulle ei jää enää tarpeeksi aikaa reagoida.” 

 

”Katteen tason seuraaminen ja sen varmistaminen ei onnistu helposti tämän hetkisillä työ-

kaluilla.” 

 

Kuljetussuunnittelijan kehittyminen ja kouluttautuminen nousi aineistosta esille, tärkeänä 

tekijänä onnistuneen kuljetussuunnitteluprosessin toteuttamisessa. Lähes kaikki haastatel-

tavat pitivät kuljetussuunnittelijan ammattitaitoa olennaisena tekijänä hyvän suunnittelu-

prosessin läpiviemiseksi. Osaamisen nähtiin sitoutuvan hyvin vahvasti henkilöstöön, joka 

painottaa suunnittelijoiden aktiivisen kehittämisen tärkeyttä. Haastateltavat näkivät tämän 

osaamisen olevan keskenään hyvin eritasoista. Kuljetussuunnittelijoiden laaja osaaminen 

nähtiin positiivisena tekijänä, kunhan ominaisuuksia osataan hyödyntää esimiestyössä. Osa 

vastanneista kuitenkin totesi, että rekrytoinneissa ja kehittämisessä on keskitytty vääriin 

ominaisuuksiin, jotka eivät välttämättä tue kuljetussuunnittelutyötä. On myös muistettava, 

että työn luonne on muuttunut paljon viimeisen 10-20 vuoden aikana. Tilaukset ja niiden 

seuranta siirtyy enenevissä määrin sähköiseen ja reaaliaikaiseen muotoon. Kuljetussuunnit-

telijoiden osaaminen nähtiin myös yhtenä kriittisenä tekijänä kuljetussuunnittelulle luotu-

jen työkalujen toimivuudelle. Esimerkiksi Rahtiin luotu markkinapaikka on toimiva työka-

lu vain silloin, kun sitä käytetään aktiivisesti koko suunnittelijakentässä. Osaaminen on 

myös vaarassa kehittyä väärään suuntaan, kun suunnittelija on yhteydessä aktiivisesti asi-
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akkaaseensa sekä alihankkijaan. Työ siis saattaa motivoida toimimaan aktiivisesti asiak-

kaan ja alihankkijan eduksi, joka ei yksinomaan riitä yrityksen tehokkaan toiminnan edel-

lytykseksi. 

 

”Asiakkuussuhde henkilöityy, jolloin osaaminen syvenee ja toiminnan taso paranee.” 

 

”Suunnittelijoiden ammattitaito on tärkeä tekijä ja vaarassa jäädä liian alhaiseksi. Pa-

rempi perehdyttäminen ja kouluttaminen olisi tärkeätä huomioida.” 

 

Keskusteltaessa yrityksen osaamisesta ja siihen kohdistuvista riskeistä, nousi haastatteli-

joiden keskuudesta keskeiseksi aiheeksi osaamisen sulauttaminen organisaatioon. Koska 

yrityksen kuljetussuunnitteluosaamisen nähdään sitoutuneen hyvin vahvasti kuljetussuun-

nittelijoihin, on haastateltujen mielestä tärkeätä pyrkiä sulauttamaan osaamista myös yri-

tyksen organisaatioon ja toimintamalleihin. Myynnin, johdon ja tukitoimintojen vastaajat 

olivat suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että sulauttaminen on tärkeätä ja että se on suhteelli-

sen hyvällä tasolla. Tuotannon henkilöstöstä taas kaikki näkivät osaamisen sulauttamisen 

organisaatioon olevan keskivertoa heikommalla tasolla ja näin olevan tärkeä kehityskohde. 

Osaamisen sulauttamista on aloitettu esimerkiksi kuvaamalla joidenkin työpisteiden toi-

mintaa kirjalliseen muotoon, jonka avulla on tarkoitus antaa perustiedot työpisteen vastuis-

ta, käytännöistä ja asiakkaan erityisvaatimuksista. Osa vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, 

että yrityksellä ei ole mitään yhteistä toimintamallia hiljaisen tiedon tallentamiseen ja 

osaamisen sulauttamiseen organisaatioon. Myös asiakkaiden tuomien erityispiirteiden tun-

teminen ja niiden tallentaminen jaettavaan muotoon koettiin tärkeänä tehtävänä, mutta toi-

saalta myös vaikeasti toteutettavissa olevana.  

 

”Osaaminen on sulautunut henkilöstöön. Saman kuljetussuunnittelijan pitäminen asiak-

kaalla luo varmuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Varamiesjärjestelmän avulla voisi olla mah-

dollista toteuttaa nykyistä varmempi ja vakaampi suunnitteluprosessi.” 

 

”Osaamisen sulauttaminen on ongelmallista, koska asiakkaat ja asiakasvaatimukset ovat 

spesifejä. Asiakassuhteen syventäminen ja nyanssien tunteminen on kuljetussuunnittelijan 

tehokkaan toiminnan edellytys.” 



54 

 

 

 

 

 

 

Haastatteluista saatujen tulosten perusteella listattiin myös tiedonhallinnan kokemat haas-

teet ja ongelmakohdat, joita haastateltavat nimesivät eri teemojen yhteydessä. Haasteista 

keskusteltaessa useimmin nousi esiin tiedon läpinäkyvyys ja käytettävyys. Haastateltavat 

näkivät yrityksen tietojärjestelmät pääsääntöisesti tiedonjakamista mahdollistavana ja tu-

kevana tekijänä. Ongelmana nähtiin ennemminkin tiedonjakamiseen kannustavien tekijöi-

den vähyys tai henkilöstöön liittyvät ongelmat tässä suhteessa. Muutama vastaajista piti 

tämänhetkistä Rahtia vanhentuneena ja näkivät sen radikaalin kehittämisen tai vaihtamisen 

kokonaan toiseen ohjelmistoon potentiaalisena ratkaisuna. Rahti nähtiin lähes poikkeukset-

ta hyvänä ohjelmistona esimerkiksi laskutuksen työkaluna, mutta kuljetussuunnittelun vaa-

timusten kohdalla sen suorituskyvystä annettiin hyvin vahvoja kommentteja, sekä negatii-

viseen että positiiviseen suuntaan. Muita haastatteluissa esiin nousseita haasteita olivat 

tilausten liitännäistiedon kulkeutuminen prosessissa sekä riskien hallinnan integroiminen 

kuljetussuunnitteluprosessiin. Liitännäistiedon määrän epäiltiin kasvavan tulevaisuudessa, 

kun erilaiset perehdytykset ja purkupaikkakohtaiset erityisvaatimukset lisääntyvät. Tämä 

johtaa lisääntyneeseen tietomäärään, jota voi tulla tilauksen eri vaiheissa hyvinkin erimuo-

toisesti. Riskienhallinnan nähtiin olevan tällä hetkellä jokseenkin yksittäisen suunnittelijan 

toiminnan varassa, tarkasteltaessa kuljetussuunnitteluprosessia. Tarkasteltaessa koko kulje-

tustuotantoa ja sen riskien hallintaa, nähdään tilanteen olevan hyvällä tasolla. 

 

”Liitännäistiedon lisääminen ja tarkentavan tiedon syöttäminen on tulevaisuuden haastee-

na.” 

 

”Suuresta tietomäärästä on pystyttävä karsimaan vain oleellinen tieto. Liitännäistiedon 

jakaminen on hankalaa. Asiakkailla oleva tieto ei virtaa kuljettajalle asti tehokkaasti.” 

 

”Riskien integrointi prosesseihin on tärkeää. Siinä on paljon parannettavaa tämänhetki-

sestä.” 

 

Haastatelluista kolme toimi myyntitehtävissä, kolme suoraan tuotannon esimiehinä, kaksi 

haastatelluista luokiteltiin johtoon ja kolme tukitoimintojen alle. Jaottelu ei ole täysin yksi-

selitteinen, koska esimerkiksi johtoon luokitelluista henkilöistä toinen toimii tuotannon 
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johtotehtävissä ja näin omaa vahvan näkemyksen myös tuotanto-organisaatioon ja sen käy-

tänteisiin. Vastaajien taustat pyritään huomioimaan tehtäessä johtopäätöksiä saaduista tu-

loksista. Tarkasteltaessa koko aineistoa, myynnin parissa toimivat henkilöt näkivät suu-

rimpana kehityskohteena kuljetussuunnitteluprosessin. Toisaalta tässä joukossa oli myös 

eniten kantaaottamattomia vastaajia. Tuotannon esimiestehtävissä toimivat henkilöt näki-

vät kuljetussuunnitteluprosessin olevan jokseenkin hyvässä kunnossa ja sitä tärkeämpänä 

kehityskohteena tiedonhallinnan sekä henkilöstön osaamisen. Myös johtotehtävissä toimi-

vat henkilöt painottaisivat kehittämisresurssit tiedonhallinnan suuntaan. Johdon henkilöt 

näkivät kuljetussuunnitteluprosessin läpinäkyvyyden olevan tärkeä kehittämiskohde. Tuki-

toimintojen parissa toimivat henkilöt näkivät kaikkien aihealueiden olevan pääsääntöisesti 

hyvällä tasolla. Tukitoimintojen parissa toimivilta haastateltavilta tärkeimmät kehityskoh-

teet nimettiin henkilöstön osaamiseen liittyen. 

 

Kun työssä tehtävä kyselytutkimus oli suoritettu ja sen tulokset analysoitu, heräsi sen tii-

moilta lisäkysymyksiä haastateltaville. Kuljetustuotantoa toteuttaville kuljetussuunnitteli-

joille toteutetussa kyselytutkimuksessa nousi vahvasti esiin suunnittelijoiden palautteen 

saaminen ja sen laatu. Kuljetussuunnittelijat kokevat antamansa palautteen perusteella saa-

vansa harvoin palautetta omasta sekä yrityksen toiminnasta. Palautteen saamista koskevis-

sa kysymyksissä kartoitettiin palautteen saannin nykytilaa sekä sen toivottavaa tulevaisuu-

den tasoa, kartoittamalla palautteen määrää palautteen antajan sekä palautteen kohdistumi-

sen perusteella. Kysymykset on kuvattu tarkemmin kyselytutkimusta koskevassa osiossa. 

Haastateltaville esitettiinkin kaksi tarkentavaa kysymystä, jotka lähetettiin sähköpostitse. 

Sähköpostissa kerrottiin kyselyn palautetta koskevan osion tuloksista sekä lähetettiin saa-

tekirje, jossa tulokset on kuvattuna. Sähköpostiviesti sekä saatekirjeessä esitetyt tulokset on 

kuvattu liitteessä 8 ja 9. Haastatelluille esitetyt lisäkysymykset olivat: 

 

1. Millaisia mittareita, välineitä ja tietoa sinulla on tällä hetkellä käytössäsi palautteen 

antamiseen? 

2. Millaisia mittareita, välineitä ja tietoa tarvitsisit palautteen antamiseen omille alai-

sillesi ja siitä edelleen kuljetussuunnittelijoille ja muille työntekijöille? 
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Kysymyksillä haluttiin kartoittaa esimiesten ja johdon käytössä olevia työkaluja palautteen 

antamiseen ja sen jakamiseen edelleen organisaatiossa eteenpäin. Yrityksellä on erilaisia 

kanavia ja säännöllisesti toimivia työkaluja, joilla palautteen antamista toteutetaan käytän-

nössä. Kuitenkin kyselyssä esille nousseiden seikkojen perusteella palautteen saaminen 

koetaan liian vähäisenä. Lisäkysymysten avulla haastateltavat voivat antaa kommenttinsa 

työkaluista ja niiden mahdollisesta kehittämisestä. Jos työkalut nähdään toimivina ja niiden 

käyttö palautteen keräämiseen ja antamiseen soveltuvana voidaan pohtia palautteen anta-

miseen liittyvän kulttuurin toimivuutta ja sen kehittämistä. 

 

Lisäkysymys esitettiin kaikille haastatelluille henkilöille ja siihen antoi vastauksensa yh-

teensä kahdeksan henkilöä. Lisäkysymysten tulokset vietiin suoraan työn tuloksia käsitte-

levään osioon, jossa nimetään mahdollisia kehityskohteita sekä niiden toteuttamisen tueksi 

tarvittavia mittareita. Kaikki vastaajat nimesivät käytössään olevan erilaisia mittareita, joita 

he voivat itse rakentaa ja päivittää. Automaattisia mittareita, jotka koettiin luotettaviksi 

työkaluiksi mainittiin asiakastyytyväisyyskysely, sekä henkilöstön työtyytyväisyyskysely. 

Näiden lisäksi taloudellista tulosta pystytään keräämään jollain tasolla. Taloudellisten mit-

tareiden tarkkuutta ei kuitenkaan koettu tarpeeksi korkeaksi. Taloudelliset mittarit eivät 

vastaajien mukaan pureudu tarpeeksi syvälle niihin vaikuttaviin syihin. Mittareiden oikeel-

lisuus, mentäessä esimerkiksi autokohtaiselle tasolle, mainittiin myös olevan epävarmaa. 

 

Haastattelututkimuksen kautta saatujen tietojen perusteella voidaan sanoa, että yrityksen 

kuljetustuotanto nähdään olevan jokseenkin hyvällä tasolla. Lähes kaikki haastateltavat 

näkevät yrityksen tiedonhallinnan luovan yritykselle kilpailuedun, mutta toisaalta sen tason 

nähtiin olevan keskinkertaista tai keskitasoa heikompaa. Haastattelujen perusteella voi-

daankin sanoa että tiedonhallinnan kehittäminen koetaan FTL:n organisaatiossa tärkeänä 

tekijänä. Tiedonhallinnan ja tietojohtamisen systemaattiseen hallintaan ja kehittämiseen ei 

ole keskitytty systemaattisesti, vaan toimenpiteet ja kehitysprojektit ovat olleet enemmän 

irrallisia tai tiettyihin ohjelmistoihin liitettyjä, kuin kollektiivisesti tietojohtamisen alla teh-

tyjä hankkeita. 
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6.1.2 Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään kuljetustuotantoa käytännössä toteuttavien 

26 kuljetussuunnittelijan näkemykset yrityksen tiedonhallinnasta sekä heidän työtään ra-

joittavat sekä tukevat tekijät. Kyselytutkimuksen perusjoukkona on yrityksen kaikki kulje-

tussuunnittelijat, joten kysely toteutettiin kokonaistutkimuksena. Kysely lähetettiin 26:lle 

kuljetussuunnittelijalle, joista kyselyyn vastasi 18 kpl. Vastausprosentiksi saatiin siis 66 %.  

Kyselytutkimuksessa käytetty lomake on esitelty liitteessä 5. Kyselytutkimukseen vastan-

neet henkilöt sijoittuvat sekä Kouvolan että Tampereen toimipisteisiin. Vastaajien työteh-

tävät eroavat hieman toisistaan, joten työtehtävän vaikutus vastauksiin on mahdollinen 

huomioitava tekijä. Kyselyssä ei kuitenkaan haluttu kartoittaa vastaajan taustoja, vaan kul-

jetussuunnittelu haluttiin nähdä kokonaisuutena. Yrityksellä on pyrkimys häivyttää kahden 

toimipisteen välillä kulkevia rajoja sekä tehostaa toimipisteiden välistä tiedonsiirtoa. Kyse-

lyn laatimisessa ei haluttu vahvistaa toimipisteiden välistä erottelua, vaan käsitellä aineis-

toa mahdollisimman avoimesti. Jokaisen suunnittelijan työtehtävät vaihtelevat hieman asi-

akkaittain ja asiakkaan toimipisteiden johdosta. Kyselystä jätettiin tarkoituksella myös työ-

tehtäviä tarkentavat kysymykset pois, koska tämä olisi mahdollisesti yksilöinyt osan vasta-

uksista ja johtanut näin vastauksen henkilöitymiseen. Tarkoituksena oli siis laatia nimetön 

kysely, jonka toivottiin tuovan avoimempia ja suorempia vastauksia vastaajien kokemuk-

sista ja näkemyksistä. 

 

Kyselytutkimus valittiin toiseksi tiedonkeruumenetelmäksi, koska se on tehokas tapa kerä-

tä tietoa suurelta joukolta. Kyselytutkimukseen haluttiin ottaa mukaan kaikki kuljetussuun-

nittelijat, joten oletettu vastausmäärä ja sen tuleva analysointi johti kyselytutkimuksen va-

lintaan. Myös tutkittavasta aiheesta, aiemmin haastatteluilla kerätty tieto, tuki kyselytutki-

muksen tekemistä. Haastattelujen teemoiteltu sisältö loi suunnan kyselylle ja siinä esitettä-

ville kysymyksille, yhdessä työn teorialukujen ja tutkimuskysymysten kanssa. 

 

Kyselylomake (liite 6) sisälsi yhteensä 10 kysymystä, joista neljä oli avoimia kysymyksiä. 

Avoimilla kysymyksillä haluttiin kartoittaa mahdollisimman vapaasti kuljetussuunnitteli-

joiden työhön liittyviä tukevia ja haittaavia tekijöitä. Kysymyksillä ohjattiin vastaajia poh-

timaan omaa työympäristöään ja siinä esiintyviä työtä tukevia ja haittaavia tekijöitä toimin-
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tamallien, työkalujen ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Kolmannella kysymyksellä pyrit-

tiin kartoittamaan suoria kehityskohteita, joita kuljetussuunnittelijat ovat havainneet nykyi-

sessä työssään ja työympäristössään. Neljännessä kysymyksessä kartoitettiin kuljetussuun-

nittelijan näkemystä hänen vaikuttamismahdollisuuksistaan yrityksen tulokseen. Haastatte-

luissa saatujen tulosten valossa yksi tehokkaaseen suunnitteluun motivoivista ja kannusta-

vista tekijöistä on erilaiset palkitsemisjärjestelmät, joihin suunnittelijoiden on mahdollista 

vaikuttaa. Kyselytutkimuksen neljä avointa kysymystä ohitettiin yhteensä kuusi kertaa. 

Loppukyselystä ohitettuja kohtia kertyi vain kaksi kappaletta, kuitenkin pois lukien vii-

meinen kysymys, joka oli avoin aiheeseen liittyvä palaute. Avoimeen palautteeseen vastasi 

yhteensä kolme henkilöä. 

 

Kyselytutkimuksen avointen kysymysten analysoinnissa toimittiin teemahaastattelun ana-

lyysin tavoin. Saadut vastaukset taulukoitiin ja niistä esiin nousseet aiheet listattiin tee-

moittain. Avoimissa kysymyksissä vastausten määrää ohjattiin 2-3 kappaleeseen, joten 

kommenttien määrä voi yhden teeman osalta olla maksimissaan 54 kappaletta, yhden ky-

symyksen ohittamisen pudottaessa kokonaismäärää aina kolmella kappaleella. Kysymys-

kohtaisessa teemoittelussa on merkitty vastausten määrä taulukon alaosaan, sekä merki-

tysyksiköiden määrä kunkin teeman alapuolelle. Vastausten määrän ja merkitysyksiköiden 

suhteella voidaan todeta kunkin teeman esiintymistiheys vastausten joukossa, kokonaisvas-

tausmäärän vaihdellessa kunkin avoimen kysymyksen kohdalla. Kyselyssä saatuja kom-

mentteja ei käytetä työssä suorina lainauksina, jotta vastaajien yksityisyys säilyy mahdolli-

simman hyvin. Kyselytutkimuksen kutsuna toimineessa, sähköpostiviestinä lähetetyssä, 

saatekirjeessä (liite 4) vastaajille on luvattu, että vastaukset käsitellään niin, etteivät vasta-

ukset henkilöidy. 

 

Taulukko 5. Kysymyksestä 1 esiin nousseet teemat. 

 

 

Kommunikointi/

yhteistyö
Sama työrytmi

Toimiva 

työympäristö(puhelimet, 

sähköposti, ym.)

Tietojärjestelmät/

rahti
Ohitettu

n=8 n=5 n=10 n=12 n=2

n =37Kaikkien esitettyjen tekijöiden määrä kysymyksessä 

Kysymys 1: Mikä nykyisessä työympäristössäsi tukee tehokasta työskentelyä (esim. 

toimintamallit, työkalut ja tietojärjestelmät)? Mainitse 2-3 tärkeintä tekijää.
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Ensimmäisen avoimen kysymyksen avulla haluttiin selvittää niitä työympäristön tekijöitä, 

jotka tukevat vastaajaa hänen nykyisessä työssään. Esille nousseet teemat jaettiin neljään 

tärkeimpään ja eniten esiintyneeseen aiheeseen. Teemojen alle kasaantui vielä yksityiskoh-

taisempia kommentteja, jotka kohdistuivat hyvin käytännönläheisiin ja konkreettisiin teki-

jöihin. Kahdeksan vastaajaa mainitsee kommenteissaan kommunikoinnin ja suunnittelijoi-

den yhteistyön tukevan tehokasta työskentelyä. Yhteistyön muodoiksi mainitaan mm. kul-

jetussuunnittelutiimeissä tai samassa pöytäkunnassa toimivien kuljetussuunnittelijoiden 

yhteistyön sekä samassa rytmissä toimiminen. Kuljetussuunnittelijat toimivat FTL:n mo-

lemmissa toimipisteissä avokonttoreissa, joissa työpisteet on ryhmitelty muutaman suun-

nittelijan pöytäkunniksi. Pöytäkuntien välisen kommunikoinnin nähtiin toimivan hyvin ja 

sen tärkeyttä pidettiin työn tehokkuuden kannalta tärkeänä. Suunnittelijat toimivat pääasi-

allisesti Rahdin parissa, mutta osittain myös asiakkaiden tuotannonohjausjärjestelmien 

piirissä. Nämä järjestelmät mainittiin suurimmassa osassa vastauksista. Toimiston työkalut, 

kuten puhelin, sähköposti ja tietoliikenneyhteydet nähtiin myös tärkeänä työtä tehostavana 

tekijänä. Kysymyksen ohitti kaksi vastaajaa. 

 

Taulukko 6. Kysymyksestä 2 esiin nousseet teemat. 

 

 

Kun kysymyksellä yksi pyrittiin kartoittamaan niitä tekijöitä, joita organisaatiossa tulisi 

vahvistaa ja kehittää edelleen eteenpäin, haluttiin toisella kysymyksellä kartoittaa niitä 

kriittisiä tekijöitä, joita kuljetussuunnittelijat kokevat estävän heidän tehokasta työskente-

lyään. Vastauksista nousi esille neljä teemaa, jotka noudattelevat jokseenkin ensimmäisestä 

kysymyksestä esille nousseita teemoja. Vastaajat näkivät, että yhteistyö ja kommunikointi 

ei ole sillä tasolla, millä sen tehokkaan työskentelyn edellytyksenä tulisi olla. Yhteistyön ja 

tehokkaan toiminnan esteenä nähtiin olevan epäselvät toimintamallit, jotka osittain johtavat 

kuljetussuunnittelijoiden erilaiseen keskinäiseen työrytmiin. Vastaajat mainitsivat toimin-

tamallien epäselvyyteen vaikuttavina tekijöinä mm. yhteisten toimintamallien puuttumisen, 

Kommunikointi

/yhteistyö

Epäselvät 

toimintamallit/työ

rytmi

Toimiva työympäristö 

(puhelimet, sähköposti, 

ym.)

Tietojärjestelmät/

rahti
Ohitettu

n = 13 n = 11 n = 7 n = 8 n = 0

n =40

Kysymys 2: Mikä nykyisessä työympäristössäsi haittaa tehokasta työskentelyä (esim. 

toimintamallit, työkalut ja tietojärjestelmät)? Mainitse 2-3 tärkeintä tekijää.

Kaikkien esitettyjen tekijöiden määrä kysymyksessä 
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joka johtaa tehokkaan kokonaiskuljetussuunnittelun sijasta ennemminkin yksilösuorituk-

siin. Tämän kollektiivisen älykkyyden tai päätöksenteon puute nähdään vahvasti yksilötyö-

tä haittaavana tekijänä. Työtä tukevana tekijänä nähty Rahti mainittiin monessa kommen-

tissa myös liian hitaaksi ja kankeaksi ohjelmistoksi, jonka tätä kautta nähtiin toimivan 

myös tehokkaan työskentelyn esteenä. Järjestelmästä saatava hyöty voisi siis vastaajien 

mielestä olla paljon nykyistä suurempi. Osa vastaajista mainitsi VR-Yhtymän, kankeina 

pitämiensä, järjestelmien ja hallinnon hidastavan ongelmatilanteiden ratkeamista. Toimiva 

työympäristö nähtiin ongelmalliseksi varsinkin ongelmatilanteissa, joilla tarkoitetaan esi-

merkiksi sähköpostin tai puhelimen vika- ja ongelmatapauksia. Näiden ongelmatilanteiden 

nähtiin korjautuvan aivan liian hitaasti, työkalujen tärkeyteen ja käyttömäärään nähden. 

Kysymykseen saatiin vastaus kaikilta kyselyyn vastanneilta. 

 

Taulukko 7. Kysymyksestä 3 esiin nousseet teemat. 

 

 

Kolmannella kysymyksellä haluttiin suoria kehitysideoita ja kuljetussuunnittelun näke-

myksiä siitä, mitä tekijöitä tuotanto-organisaatiossa tai laajemmalla alalla tulisi kehittää. 

Eniten kehitystarvetta nähtiin tarvittavan yrityksen tietojärjestelmissä, toimintamalleissa 

sekä työympäristöön liittyvissä tekijöissä. Järjestelmien käyttöön toivottiin mutkattomuutta 

ja käytön helppoutta. Tietojärjestelmien nähtiin olevan sisällöltään hyvällä tasolla, mutta 

niiden käytön monimutkaisuuden koettiin rajoittavan niiden toimintaa ja käyttöasetetta. 

Tietojärjestelmää toivottiin päivitettäväksi niin, että se mahdollistaa päivittäisen toiminnan 

tehokkaan ja kokonaisvaltaisen hoitamisen. Kommenteissa mainittiin erityisesti Rahdin 

muuttaminen enemmän suunnittelijalähtöiseksi. Toimintamalleista mainittiin erityisesti 

yhteinen suunnittelulinja sekä kuljetussuunnittelijoiden samassa rytmissä toimiminen. Vas-

taajien mielestä toimintamalli tulisi kehittää sellaiseksi, että se ajaa suunnittelijoita avoi-

mempaan kommunikointiin ja keskusteluun. Vastauksissa mainittiin suunnittelijoiden kes-

ken muodostuvat ns. sisäpiirin ringit, joiden kesken kuormia ohjaillaan erittäin tehokkaasti 

ja tiiviissä yhteistyössä. Näiden rinkien nähtiin kuitenkin toimivan yhteisen edun vastaises-

Toimintamallit

Toimiva työympäristö 

(puhelimet, sähköposti, 

ym.)

Tietojärjestelmät/rahti Ohitettu

n = 7 n = 8 n = 8 n = 2

n = 25Kaikkien esitettyjen tekijöiden määrä kysymyksessä 

Kysymys 3: Mainitse 2-3 tekijää, jotka tulevaisuudessa edistäisivät tehokasta 

työskentelyäsi?
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ti, joka syö kokonaistulosta. Toimintaympäristön suhteen esille nousi avotoimiston melu-

haitat sekä paremmin toimivat tietoliikenneyhteydet. Kouvolan toimipisteessä kuljetus-

suunnittelijat toimivat samassa tilassa yrityksen laskutuksen kanssa, jolloin samassa avoi-

messa tilassa toimivien henkilöiden määrä nousee yli kahteenkymmeneen. Tampereen toi-

mipisteessä avotoimistossa työskentelee pelkästään kuljetussuunnittelijat, joita on n. 12 

kpl. Tietoliikenneyhteyksien katkeileminen ja hidas korjaantuminen sekä tietokoneiden 

käytön rajoitukset nimettiin kommenteissa yleiseksi ongelmakohdaksi. Kysymyksen ohitti 

kaksi vastaajaa. 

 

Taulukko 8. Kysymyksestä 1 esiin nousseet teemat. 

 

 

Teemahaastatteluista saatujen tulosten perusteella yrityksen johto ja esimiehet näkivät, että 

kuljetussuunnittelijoilla on ensiarvoisen tärkeä rooli yrityksen tuloksellisessa toiminnassa. 

Neljännellä kysymyksellä haluttiinkin kartoittaa kuljetussuunnittelijoiden näkemystä niistä, 

mitä keinoja heillä on vaikuttaa yrityksen tulokseen. Vastausten nähtiin kuvaavan suoraan 

niitä keinoja, joita tietojärjestelmien kehityksessä ja kuljetussuunnitteluprosessin kehittä-

misessä tulisi ottaa huomioon. Seikat joilla suunnittelija voi vaikuttaa tulokselliseen toi-

mintaan, on oltava mahdollista pystyä vertailemaan ja tarkastelemaan suunnitteluprosessin 

eri vaiheissa. Vastaajat mainitsivat eniten esiintyneinä tekijöinä autojen tyhjänä seuraavalle 

kuormalle ajamisen ja sen vähentämisen, autojen tehokkaan pyörittämisen, jossa optimoi-

daan kuormakoot autojen ja tilausaikataulujen mukaan, sekä yhteistyön muiden suunnitteli-

joiden kanssa. Kysymyksistä saaduista vastauksista nousi kaikkein selvimmin esiin tyhjänä 

ajamisen vähentäminen ja sen vaikutus tuloksellisuuteen. Tyhjänä ajamisen vähentämiseen 

liittyviä kommentteja ei laitettu erillisen teeman alle, koska sen esiintyvyys vastauksissa oli 

niin voimakasta. Autojen tehokkaaseen pyörittämiseen nähtiin vaikuttavan niiden ajamien 

kuormien koot ja kuormakokojen maksimointi. Kuormakokojen maksimointi on mahdol-

lista esimerkiksi osakuormien yhdistelyllä, jota taas rajoittavat tilausten toimitusaikataulut. 

Kysymyksen ohitti kaksi vastaajaa. 

Tyhjänä 

ajaminen

tehokas pyörittäminen 

(kuormakoot vs 

aikataulut yms)

Yhteistyö 

suunnittelijoiden kanssa
Ohitettu

11 10 7 2

n = 40

Kysymys 4: Miten voit työssäsi vaikuttaa yrityksen tulokseen? Mainitse kolme 

tärkeintä. Erottele jokainen vastaus omalle rivilleen.

Kaikkien esitettyjen tekijöiden määrä kysymyksessä 



62 

 

 

 

 

 

Taulukko 9. Kysymyksen 5 tulokset taulukoituna. 

 

 

Teemahaastatteluissa nousi esille kuljetussuunnitteluprosessin painottaminen asiakkaan 

palvelemiseen ja alihankkijan työllistämiseen. Tästä johtuen kyselyssä haluttiin kartoittaa 

sitä, minkä kolmesta, (1) alihankkija, (2) asiakas vai (3) kollega, kuljetussuunnittelijat pi-

tävät tärkeimpänä yhteistyökumppaninaan. Kyselyssä päädyttiin näihin kolmeen vaihtoeh-

toon, koska kuljetussuunnitteluprosessi nähtiin kaksivaiheisena työnä, jossa toisaalta on 

täytettävä asiakkaalle tehty palvelulupaus ja toisaalta työllistettävä sopimusliikennöitsijän 

yritykselle varaama kalusto. Näiden kahden tekijän tehokas yhdisteleminen sujuvaksi ja 

tehokkaaksi kuljetustuotannoksi nähtiin haastatteluissa vaativan tiivistä yhteistyötä ja kol-

lektiivista päätöksentekoa kuljetussuunnittelijoiden kesken. Kahdeksastatoista vastaajasta 

kolmetoista nimesi asiakkaan tärkeimmäksi yhteistyökumppanikseen. Muita kahta vaihto-

ehtoa piti tärkeimpänä yhteistyökumppanina yhteensä viisi vastaajaa. Kuljetussuunnitteli-

joiden tehtävät ja painotukset vaihtelevat hieman asiakkaittain, toisten suunnittelijoiden 

ollessa asiakkaaseen jatkuvassa ja tiiviissä yhteydessä, toisten kommunikoidessa asiak-

kaidensa kanssa harvoin henkilökohtaisesti. Alihankkijaa pidettiin tasaisesti keskivertona 

sekä vähiten tärkeänä. Vastaajat näkivät toisensa vähiten tärkeänä yhteistyökumppanina, 

antaen kollega-vaihtoehdon kohdalla eniten vastauksia kohtaan 3 – vähiten tärkeä. Kaavi-

ossa 2 on havainnollistettu vastausten jakauma yhteistyötahoittain. Kysymykseen antoi 

kommenttinsa kaikki kahdeksantoista vastaajaa. 

 

3 - Tärkein 2 - Keskiverto 1 - Vähiten tärkeä Yhteensä
Keskimääräinen 

luokitus

Otoksen 

Keskihajonta

Alihankkija 2 9 7 18 1,72 0,67

Asiakas 13 3 2 18 2,61 0,70

Kollega 3 6 9 18 1,67 0,77

Kysymys 5: Järjestele seuraavat toimijat tärkeysjärjestykseen. 1- tärkein yhteistyötahosi, 3- vähiten tärkeä
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Kaavio 2: Vastaajien painottamat tärkeimmät yhteistyötahot 

Taulukko 10. Kysymyksen 6 tulokset taulukoituna. 

 

 

Kysymyksessä kuusi haluttiin kartoittaa kuljetussuunnittelijoiden työn seurantaa ja siitä 

saatavaa palautetta. Palautteen saamista arvioitiin neljävaiheisella asteikolla, jossa vaihto-

ehdoiksi annettiin ”En yhtään”, ”Harvoin”, ”Satunnaisesti” ja ”Säännöllisesti”. Palautteen 

kohdistuminen kuljetussuunnittelijoiden työhön jaoteltiin vielä taloudelliseen, toiminnalli-

seen ja asiakastyytyväisyyteen. Työhön kohdistuva palaute päätettiin jaotella näihin kol-

meen osa-alueeseen, jotta kyselyn tulosten perusteella voidaan kehittää varsinkin niitä 

seikkoja, joista vastaajat ilmoittavat saavansa vain vähän tai ei yhtään palautetta. Taloudel-

linen palaute nähtiin tärkeänä tekijänä, koska sen perusteella kuljetussuunnittelija voi tehdä 

päätöksen eri suunnitteluvaihtoehtojen välillä. Tosin tehtyjen teemahaastattelujen perus-

teella päätöksentekoon nähtiin vaikuttavan myös toiminnalliset näkökulmat. Vastaajat nä-

kivät taloudellisuuteen kohdistuvan palautteen ylivoimaisesti vähäisimmäksi annetuista 

kolmesta vaihtoehdosta. Eniten palautetta koettiin saatavan työhön liittyvästä toiminnalli-

sesta puolesta. Asiakastyytyväisyydestä saatava palaute oli lähellä toiminnallista. Kysy-

myksen 6 vastauksia kuvataan kaaviossa 3, jossa jokaiselle vastaukselle on annettu numee-

1- En yhtään 2- Harvoin 3- Satunnaisesti 4- Säännöllisesti Yhteensä
Keskimääräinen 

arvo

Otoksen 

Keskihajonta

Taloudellinen 4 4 8 2 18 2,44 0,98

Toiminnallinen 1 6 7 3 17 2,71 0,85

Asiakastyytyväisyys 0 8 8 2 18 2,67 0,69

Kysymys 6: Mistä seuraavista alueista saat työssäsi palautetta? Arvioi palautteen kohdistumista asteikolla en yhtään, harvoin, satunnaisesti 

ja säännöllisesti.
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rinen arvo ja näin laskettu kaikkien vastausten keskiarvo ja kuvattu niiden keskinäinen 

suhde pylväsdiagrammilla. Asteikon sanallisille kuvaajille annettiin arvot seuraavasti: En 

yhtään w = 1, Harvoin w = 2, Satunnaisesti w = 3 ja Säännöllisesti  w = 4 ja laskettiin 

kaikkien merkitsevyysyksiköiden painotetut keskiarvot ( ̅) kaavalla 1, jossa n = havainto-

jen lukumäärä,    = painotuskerroin ja    = merkitsevyysyksiköiden määrä kaikista vasta-

uksista. 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

   

  Kaava 1. Painotetun keskiarvon laskentakaava. 

 

Keskiarvoa kuvaavaksi tunnusluvuksi laskettiin kaavan 2 mukaisesti, otoksen keskihajonta 

(s), jossa n=vastausten lukumäärä,    = merkitsevyysyksiköiden määrä kaikista vastauksis-

ta ja  ̅ = tulosten painotettu keskiarvo. 

 

  √
 

   
∑     ̅  
 

   

 

Kaava 2. Otoksen keskihajonnan laskentakaava. 

 

 

Kaavio 3: Saadun palautteen kohdistuminen teemoittain. 
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Muuttamalla vastusten painotukset niin, että en yhtään vastaukselle annetaan kertoimeksi 

w=0 ja muille edelleen w=1, w=2 ja w=3, saadaan osa-alueiden suhteellisia eroavaisuuksia 

vielä korostettua. 

 

Taulukko 11. Kysymyksen 7 tulokset taulukoituna. 

 

 

Koska kuljetussuunnittelijalle kohdistuvan palautteen koettiin olevan tärkeä tekijä työn 

kehittämisen ja reaaliaikaisen palautteen saaminen tärkeä työn toteuttamisen kannalta, ha-

luttiin kysymyksellä 7 kartoittaa sitä, mistä vastaajien saama palaute tulee. Palautteen anta-

jan ja kysymyksessä 6 kartoitetun palautteen laadun keskinäinen suhde vaikuttaa osittain 

palautteen reliabiliteettiin sekä siihen halutaanko palautteella kehittää oikeita asioita. Esi-

merkiksi paljon taloudellista palautetta asiakkaalta saava henkilö voi olettaa, että palaut-

teen kohdistuminen vääriin intresseihin on oleellista. Palautteen virtaaminen suunnittelijal-

le mahdollisimman monipuolisesti nähtiin haastattelujen perusteella tärkeänä tekijänä, jo-

ten minkään lähteen ja palautetyypin yhdistelmiä ei haluta vähätellä, mutta niiden saapu-

miseen ja tulkintaan vaikuttavia tekijöitä ja työkaluja voidaan kehittää vastausten perus-

teella.  

 

Taulukko 12. Kysymyksen 8 tulokset taulukoituna. 

 

 

Palautteen saamisen nykytilan lisäksi kyselyssä haluttiin kartoittaa sitä, mistä palautteen 

saajat haluaisivat lisää palautetta. Kysymyksessä 8 kysyttiinkin keneltä palautteen pitäisi 

tulla kuljetussuunnittelijalle. Kysymysten 7 ja 8 arviointiasteikot pidettiin samanlaisena, 

1- En yhtään 2- Harvoin 3- Satunnaisesti 4- Säännöllisesti Yhteensä
Keneltä palaute 

tulee (ka)

Otoksen 

Keskihajonta

Lähin esimies 0 3 11 4 18 3,06 0,64

Ylempi johto 5 10 1 1 17 1,88 0,78

Alihankkija 0 5 12 1 18 2,78 0,55

Asiakas 1 8 6 3 18 2,61 0,78

Kollega 0 9 4 5 18 2,78 0,88

Kysymys 7: Keneltä palaute tulee? Arvioi palautteen määrää aseikolla en yhtään, harvoin, satunnaisesti ja säännöllisesti.

1- Ei yhtään 2- Harvoin 3- Satunnaisesti 4- Säännöllisesti Yhteensä
Keneltä palautteen 

pitäisi tulla (ka)

Otoksen 

Keskihajonta

Lähin esimies 0 0 2 16 18 3,89 0,32

Ylempi johto 1 7 3 7 18 2,89 1,02

Alihankkija 1 2 13 2 18 2,89 0,68

Asiakas 0 2 8 8 18 3,33 0,69

Kollega 1 3 9 5 18 3,00 0,84

Kysymys 8: Keneltä palautteen pitäisi tulla? Arvioi palautteen tarvittavaa määrää aseikolla ei yhtään, harvoin, satunnaisesti ja säännöllisesti.
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jotta niitä voidaan analysoida rinnakkain ja verrata suoraan keskenään. Näin saadaan muo-

dostettua selkeä kuvaus siitä, minkä tahojen palautteen antamisessa voisi olla kehitettävää. 

Kaaviossa 4 on kuvattu palautteen tämän hetkinen tila, suhteessa siihen kuinka paljon vas-

taajat haluaisivat saada palautetta eri tahoilta. Sanallisille kuvausasteikoille annettiin nu-

meeriset kertoimet seuraavasti: En yhtään w=1, Harvoin w=2, Satunnaisesti w=3 ja Sään-

nöllisesti w=4. Kertoimien avulla aineistosta laskettiin painotettu keskiarvo, kysymyksen 6 

kohdalla esitellyllä tavalla. 

 

 

Kaavio 4. Kysymykset 7 ja 8; palautteen nykytilan ja tarpeen kuvaus. 

 

Kaaviosta 4 käy ilmi, että kuljetussuunnittelijat kokevat palautteen saannin kauttaaltaan 

liian vähäisenä. Eniten palautetta haluttaisiin kuitenkin omalta esimieheltä sekä ylemmältä 

johdolta. Vastaajat näkivät, että heidän lähimmät esimiehensä antavat tällä hetkellä eniten 

palautetta annetuista vaihtoehdoista, mutta haluaisivat sitä entistä enemmän. Palautteen 

tämänhetkinen tila nähdään olevan suhteessa toisiinsa nähden hyvällä tasolla, mutta palaut-

teen määrää tulisi lisätä. Eniten parannusta vastaajien mielestä tarvitaan esimiesten ja 

ylemmän johdon sekä asiakkaan suunnalta tulevaan palautteeseen. 
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Taulukko 13. Kysymyksen 9 tulokset taulukoituna. 

 

 

Kysymys 9 jatkaa kyselyn teemaa pyrkimällä kartoittamaan kuljetussuunnittelijoiden mah-

dollisuutta käyttää vapaana olevaa kalustoa ja luomaan näin kokonaiskuvan käytettävissä 

olevista suunnitteluvaihtoehdoista. Kysymyksellä haluttiin kartoittaa kuljetussuunnitteli-

joiden käytettävissä olevien sopimusautojen sekä ulkopuolisten autojen käytettävyys. Kos-

ka sopimusautoille on tällä hetkellä nimetty vastuusuunnittelija, jaettiin sopimusautot 

suunnittelijan omiin autoihin, kollegan autoihin ja kollegan autoihin toimipisteiden välillä. 

Ulkopuolisista autoista käytettiin termiä ”spottari”, joka on työntekijöiden yleisesti käyt-

tämä termi vakituisen sopimussuhteen ulkopuolisista liikennöitsijöistä. Kysymys koettiin 

tärkeänä osana tutkimusta, koska FTL:n toimialue kattaa koko Suomen, jolloin autot liik-

kuvat jatkuvasti laajalla alueella ja näin tehokkaan kuljetustuotannon edellytyksenä on au-

tojen käyttäminen yli nimettyjen vastuualueiden. Suunnittelijan omassa ohjauksessa olevi-

en autojen käytettävyys nähtiin pääasiallisesti helppona tai todella helppona. Kollegoiden 

ohjauksessa olevien autojen käytettävyys nähtiin omassa ohjauksessa olevia autoja hieman 

hankalampana. Kaksi vastaajaa koki kollegoiden autojen käytettävyyden jopa vaikeaksi. 

Kollegoiden ohjauksessa olevien autojen käytettävyys toimipisteiden välillä koettiin vas-

taajien keskuudessa keskimäärin vaikeaksi. Ulkopuolisen kaluston käytettävyys koettiin 

olevan toimipisteen sisäisten autojen käytettävyyden tasolla. 

 

1- Todella vaikeaa 2- Vaikeaa 3- Ei helppoa eikä vaikeaa 4- Helppoa 5- Todella helppoa 0- En käytä Yhteensä
Kaluston 

käytettävyys

Otoksen 

Keskihajonta

Omat autot 0 0 4 5 9 0 18 4,28 0,83

Kollegan autot 0 2 5 6 5 0 18 3,78 1,00

Toimipisteiden 

välillä 3 4 5 4 0 2 18 2,63 1,02

Spottareiden 

käyttö 1 0 5 9 3 0 18 3,72 0,96

Kysymys 9: Kuinka helppona koet seuraavien resurssien käytettävyyden?
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Kaavio 5. Kaluston keskiarvollinen käytettävyys. 

 

Kaaviossa 5 on kuvattu vastaajien keskimääräiset kokemukset autojen käytettävyydestä. 

Kaavioon on laskettu vastaajien keskiarvollinen näkemys eri kalustoluokkien käytettävyy-

destä niin, että arvo 5 on todella helposti käytettävissä ja arvo 1 on todella vaikeasti käytet-

tävissä. Keskiarvoista on jätetty pois kommentilla ”En käytä” vastanneiden henkilöiden 

vastaukset. Toimipisteiden välistä kaluston käytettävyyttä kuvaavan pylvään vastausten 

määrä on siis 16 kpl, koska kaksi vastaajista ei työssään käytä kalustoa toimipisteiden vä-

lillä. Haastatteluiden perusteella yritys on pyrkinyt luomaan työkaluja sekä toimintamalle-

ja, jotka edistävät kommunikointia ja kaluston käytettävyyttä Tampereen ja Kouvolan vä-

lillä. Kysymyksestä saadut vastaukset viittaavat kuitenkin siihen, että nämä työkalut eivät 

toimi, niitä käytetään väärin, työkaluja ei osata/haluta käyttää tai organisaation sisällä on 

muita kommunikaatiota heikentäviä tekijöitä. Ulkopuolisten autojen käytettävyys nähtiin 

kuitenkin lähes helppona, vaikka tähän sidosryhmään on olemassa usein vain puhelinyhte-

ys tai sähköposti. 

 

Koska autojen käytettävyyttä kuvaavat vastaukset muodostuivat toimipisteiden välillä kes-

kimääräisesti enemmän vaikeaksi kuin helpoksi, päätettiin kuljetussuunnittelijoille esittää 

tarkentava kysely, jossa kartoitettiin syitä kaluston käytettävyyden vaikeuteen. Kuljetus-

suunnittelijoita pyydettiin vastaamaan kysymykseen: ”Mikä mielestäsi vaikeuttaa kaluston 

käytettävyyttä Tampereen ja Kouvolan välillä?” Kysely toteutettiin web-kyselynä, johon 
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vastaajat kutsuttiin sähköpostitse. Kyselyssä haluttiin kartoittaa yrityksen kahden eri toimi-

pisteen (Kouvola ja Tampere) kuljetussuunnittelijoiden näkemyksiä erikseen, joten kyse-

lyyn lähetetyt linkin olivat todellisuudessa eri tutkimuksiin, jotka kuitenkin olivat keske-

nään identtiset. Koska kyselyssä ei pyydetty ilmoittamaan omaa työpistettään, tutkimuk-

seen oletetaan saatavan tarkempaa ja todellisempaa dataa, kuin jos vastaajilta olisi kysytty 

heidän toimipistettään. Kysely oli avoinna 7.11.2013-8.11.2013. Kyselykutsut lähetettiin 

torstaina 8.11.2013 klo 10:15. Kyselyyn vastaamiseen muistutettiin vielä suullisesti seu-

raavana päivänä. Tampereen kyselyn linkki lähetettiin 11 kuljetussuunnittelijalle ja Kouvo-

lan linkki 15 suunnittelijalle. Tampereen kyselyyn saatiin kolme vastausta ja Kouvolan 

kyselyyn 13 vastausta, vastausprosenttien muodostuen näin Tampereen osalta alle 30 %:iin 

ja Kouvolan osalta yli 86 %:iin. Kaaviossa 6 on esitelty vastausten yhteenlasketut, yli ar-

von 2, keskiarvot, painotuksilla ”Ei merkitystä” w=1, ”Vaikeuttaa vähän” w=2, Vaikeuttaa 

kohtalaisesti” w=3, ”Vaikeuttaa paljon” w=4 ja ”Vaikeuttaa todella paljon” w=5. Tarkem-

paan taulukointiin päätettiin ottaa vain ne tekijät, jotka keskiarvollisesti saivat arvon  ̅   , 

eli vaikeuttaa kohtalaisesti tai sitä enemmän. Taulukossa 14 on kuvattu vastausten jakau-

tuminen Kouvolan ja Tampereen vastausten yhteenlaskettuna määränä. Kyselyn yhteenlas-

kettu vastausprosentti nousi 61,5 %:iin. 

 

Taulukko 14. Tampereen ja Kouvolan yhteenlasketut vastaukset lisäkyselyyn 

 

 

 

 

 

 

Muu (täsmennä tekstikenttään) 2 0 1 0 4 7 3,57 1,90

Toimintatavat 2 3 2 4 4 15 3,33 1,45

Eri rytmissä työskentely 3 3 4 1 4 15 3,00 1,51

Kalusto ei sovellu käyttööni 2 4 3 2 4 15 3,13 1,46

Henkilökemiat 2 3 4 4 2 15 3,07 1,28

Aika ei riitä 8 3 2 0 2 15 2,00 1,41
Vastuunjako ei tiedossa (esim. en 

tiedä kenelle soittaa) 5 4 2 1 2 14 2,36 1,45

Rahdin ominaisuudet 8 3 2 1 1 15 1,93 1,28

Rahti-osaaminen 7 5 0 2 0 14 1,79 1,16

Puhelin/sähköposti 9 5 1 0 0 15 1,47 0,64

Kouvolan/Tampereen murretta on 

mahdoton ymmärtää 9 5 1 0 0 15 1,47 0,64

Yhteensä

Painotettu 

keskiarvo
YhteensäEi merkitystä

Vaikeuttaa 

vähän

Vaikeuttaa 

kohtalaisesti

Vaikeuttaa 

paljon

Vaikeuttaa 

todella 

paljon

Otoksen 

keskihajonta
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Kaavio 6. Lisäkysymyksen tulokset,   ̅   . Tampereen ja Kouvolan yhteenlasketut arvot. 

 

Lisäkysymyksen tuloksista nousi vahvimmaksi muu-kenttään annetut kommentit. Tämä 

johtunee siitä, että siihen tulleet viisi kommentoitua vastausta ovat olleet luultavasti paljon 

työhön vaikuttavia, jotta niiden esille tuomiseen ryhdyttäisiin. Muu-kenttään tulleet kom-

mentit koskivat työn tekemistä oman edun saavuttamiseksi, yrityksen kokonaisuuden kan-

nalta parhaan ratkaisun saavuttamisen sijaan. Lisäkysymyksen vastaukset jakaantuivat hy-

vin tasaisesti. Keskimääräisesti kohtalaista enemmän kuljetussuunnittelijoiden töihin vai-

kuttavia tekijöitä nimettiin seitsemän kappaletta. Yli 2,5 keskiarvollisia tuloksia, jotka vai-

kuttavat siis keskiarvollisesti paljon suunnittelijoiden työhön, nimettiin tutkimuksessa 

kolme kappaletta. Nämä kolme vaikuttavaa tekijää ovat siis vapaassa palautteessa nimetty 

”oman edun tavoittelu”, toimintatavat sekä eri rytmissä työskentely. Kolmesta eniten vai-

kuttavasta tekijästä vaihtoehto ”muut” sekä toimintatavat voidaan käsitellä yhteisenä teki-

jänä, koska omia kommentteja antaneet vastaajat halusivat lähinnä korostaa toimintatapoja 

vielä tarkemmalla tasolla. 

 

Lisäkysymyksessä esitettyjen haittaavien tekijöiden kartoittaminen antaa organisaatiolle 
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hyvän kuvan suunnittelijalähtöiseen kehitykseen ja toimintamallien synkronoimiseen, siltä 

osin kuin se on käytännön työhön sovellettavissa. Lisäkysymyksen kautta saatiin erilliset 

vastausprosentit FTL:n Kouvolan ja Tampereen toimipisteille. Vastausprosentit eroavat 

huomattavasti toisistaan, joka on tutkimuksen asenteita ja mielipiteitä mittaavassa tarkaste-

lussa hyvin mielenkiintoinen tekijä. Erona toimipisteiden välisessä kyselyssä oli tutkijan 

henkilökohtainen vastaamiseen kannustaminen Kouvolassa, kun taas Tampereella saman 

vastaamiseen muistuttamisen suoritti esimiesasemassa toimiva henkilö. Kouvolan toimipis-

teessä muistuttaminen tuotti yhden lisävastauksen, kun taas Tampereella vastausten määrä 

ei lisääntynyt perjantain 8.11. aikana yhtään. Lisäkysymyksen vastausprosenttien johdosta 

kuvaajat ovat suurimmaksi osaksi Kouvolan toimipisteen kokemuksia ja heidän näkemyk-

siään toimipisteiden välisestä autojen käyttöä rajoittavista tekijöistä. 

 

6.2 Tiedonhallintaprosessien määrittely 

 

VR-Yhtymä Oy:n massatavaralogistiikassa (FTL) tunnistettiin ydinprosessiksi kuljetustuo-

tanto. Kuljetustuotantoa toteutetaan kolmannen osapuolen logistiikan periaatteella, jossa 

FTL on integroinut omat toimintonsa osittain asiakkaan järjestelmiin. Integraation taso ja 

käytännön toteutus vaihtelee asiakaskohtaisesti. Itse kuljetus hoidetaan pääasiallisesti ali-

hankkijaverkoston avulla. Kuljetustuotannon päätehtävänä on ottaa vastaan asiakkaan tila-

us ja järjestää sille oikea-aikainen kuljetus. Yrityksen sisäinen kuljetussuunnittelu ja kuor-

mien ajattaminen alihankkijoilla mahdollisimman tehokkaasti luovat FTL:n ansaintalogii-

kan. Yrityksen tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä sekä asiakkaiden että ali-

hankkijoiden kanssa, joten myös alihankkijoiden kannattavan liiketoiminnan mahdollista-

minen on tärkeä tehtävä yrityksen kuljetussuunnittelun ja –tuotannon näkökulmasta. Tällä 

perusteella yrityksen ydinprosessi voidaan jakaa kuvan 6 mukaisesti asiakkaan ja VR 

Transpointin massatavaralogistiikan välisiin prosesseihin sekä VR Transpointin massatava-

ralogistiikan ja alihankkijoiden välisiin prosesseihin. Jokainen kolmesta osiosta luo oman-

laisensa järjestelmän, joka tuottaa ja prosessoi tietoa sen sisäisissä järjestelmissä ja proses-

seissa. Näiden kolmen osion yhteenliittymien ja rajapintojen väliset suhteet ja integraation 

tasot luovat laajan ja muuttuvan mallin toimia. Työssä keskitytään kuitenkin vain VR 

Transpointin sisäisten prosessien kuvaamiseen ja eri toimijoiden ja järjestelmien rajapinto-

jen tuottamaan tietoon. 
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Kuva 6. Massatavaralogistiikan ydinprosessin kuvaus. 

 

Asiakkaan ja VR Transpointin välisissä prosesseissa luodaan puitteet toimivalle ja varmal-

le yhteistyölle. Käytyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että FTL ei halua rajata 

prosessejaan liian tiukkoihin raameihin, joilla saataisiin toisaalta varmuutta toimintaan, 

mutta toisaalta myös rajataan mahdollista asiakaskenttää. Asiakaskohtaisen muuntautumis-

kyky on kolmannen osapuolen logistiikkaa harjoittavalle yritykselle avainasemassa, kilpai-

lukykyä tarkasteltaessa (Hertz et al. 2003, 141). Asiakaskohtaisen räätälöinnin tämän het-

kinen taso yrityksessä vaihtelee asiakkaan tiloissa toimivasta kuljetussuunnittelusta aina 

täysin FTL:n järjestelmiin sovitettuihin asiakassuhteisiin. Tapaukset, joissa kuljetussuun-

nittelua hoidetaan fyysisesti asiakkaan tiloista ja järjestelmistä, ei tällä hetkellä ole FTL:n 

toiminnoissa, vaan se on toteutettu VR Transpointin muissa yksiköissä. Historiasta kuiten-

kin löytyy pitkiä asiakkuussuhteita, joissa FTL on hoitanut kuljetustuotantoa, suunnittelun 

osalta, asiakkaan tiloissa. 

 

Asiakkaalta FTL:n järjestelmiin virtaava tilaustieto pyritään ohjaamaan suoraan asiakasyri-

tyksen järjestelmistä Rahtiin, jossa se käsitellään edelleen yrityksen sisäisten prosessien 

mukaisesti. Suora integraatio asiakkaan järjestelmien ja Rahdin välillä on toteutettu EDI-

yhteyden (Electronic Data Interchange) avulla. Osa asiakkaalta tulevista tilauksista käsitel-



73 

 

 

 

 

 

lään erillisen tilauskeskuksen kautta, joka syöttää asiakkaalta tulevat tiedot käsin Rahtiin. 

Osa tilauksista tehdään suoraan kuljetussuunnittelun kautta. Kuljetussuunnitteluun tulevia 

tilauksia pyritään välttämään, mutta joissain erityistapauksissa tämän väylän on katsottu 

olevan tehokkain tapa toimia käytännön työssä.  

 

Itse tilaustiedon ulkopuolinen tieto, tilauksen liitännäistieto on tiedonhallinnallisesti on-

gelmallisinta. Liitännäis- eli metatiedon tunnistamisella ja tilaus-toimitus-prosessiin integ-

roimisella on tärkeä tehtävä tehokkaan kuljetustuotannon onnistumisessa. Osan tiedoista 

voi tallentaa suoraan Rahtiin ja osa liitännäistiedoista kulkeutuu asiakkaalta Rahtiin suo-

raan EDI-yhteyden kautta. Liitännäistiedon monipuolisuudesta johtuen kaikki tieto ei kulje 

asiakkaalta FTL:n kautta alihankkijalle siinä muodossa kuin se on tarkoitettu. Liitännäis-

tiedon integroiminen tilaukseen ja siitä edelleen alihankkijalle ja kuljetuksen suorittajalle 

voi tapahtua tilauksen elinkaaren eri vaiheissa. Osa liitännäistiedoista tulee tilausta tehtäes-

sä, osa tiedoista voi tulla lähellä toimitushetkeä. Osa uudesta liitännäistiedosta saattaa olla 

vanhemman tiedon päivittämistä. Tämän prosessin tunnistamisella ja vakiinnuttamisella on 

tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli tehokkaan tuotannon organisoinnissa. Tulevaisuu-

dessa, kun tietomäärät todennäköisesti kasvavat, niin tiedon täsmällisen jakamisen merki-

tys kasvaa entisestään (Lyytikäinen, 2004, 60). 

 

6.2.1 Kuljetussuunnitteluprosessi 

 

FTL:n kuljetustuotannon suunnittelua hoitaa (tilanne 9.10.2013) 27 kuljetussuunnittelijaa, 

joilla on ohjattavanaan noin 290 autoa. Autoista 4 on VR-Yhtymä Oy:n omia autoja ja lo-

put jakautuvat noin 200 sopimusliikennöitsijän kesken. Sopimusliikennöitsijöiden määrä ja 

niiden käytettävissä oleva kalustotilanne elää hieman, mutta hetkellisistä luvuista saadaan 

suuntaa yrityksen käytettävissä olevasta kapasiteetista. Kausivaihteluita ja hetkellisiä piik-

kejä tasataan lisäksi sopimusliikennöitsijöiden ulkopuolisella kalustolla, jota yrityksen ar-

vion mukaan on käytössä noin 150 kpl. Suunnittelijoille on nimetty tietyt asiakkuudet, joi-

den kuljetuksista he vastaavat. Asiakkuudet voivat olla jaettuna asiakkaan koko kuljetus-

tarpeen kattavasti tai vain tiettyjen toimipisteiden vastuun osalta. Suunnittelijalle on tämän 

hetkisen mallin mukaan nimetty myös tietty määrä kalustoa, joiden liikkumisesta suunnit-

telija vastaa. Kuljetussuunnittelijan vastuualueiksi voidaan siis nimetä asiakkaalle tehdyn 
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palvelulupauksen täyttäminen eli asiakkaan kuljetusten hoitaminen sekä alihankkijan työl-

listyminen. 

 

Kuljetussuunnittelun vastuualueet ja niihin liittyvät prosessit kuvattiin (liite 2) haastattelu-

jen yhteydessä. Kuljetustuotantoa toteutetaan tällä hetkellä kuljetussuunnittelijoiden päivit-

täisten autojen ja kuormien jakamisen muodossa. Suunnittelijalla on päivittäinen määrä 

lähteviä kuormia, jotka tarvitsevat resursseja (autoja) sekä vapautuvia resursseja, joista osa 

on kuljetussuunnittelijan omassa ohjauksessa, osa muiden suunnittelijoiden ohjauksessa 

sekä FTL:n ulkopuolinen kalusto. Suunnittelijoilla on tämän hetkisessä mallissa siis vas-

tuuasiakkuudet sekä kalusto, jota he ohjaavat. Mallia on toteutettu myös niin, että kuljetus-

suunnittelusta vastaa tiivis, kahden hengen suunnittelutiimi, joista toinen vastaa tilausten 

lähtemisestä ja toinen kaluston hankkimisesta tilauksille sekä kaluston tehokkaasta ajami-

sesta. 

 

Oman kaluston nimeäminen kuljetusta tarvitseville kuormille on suoraviivaisin ja kuljetus-

suunnittelun kannalta helpoin ratkaisu. Kun suunnittelija etsii sopivaa resurssia kuljetetta-

valle tavaralle, hän aloittaa oman kaluston kartoittamisesta. Kuljetussuunnittelussa on otet-

tava huomioon kuljetettavan tavaran ja sen lastaamisen asettamat vaatimukset sekä sovel-

tuva kalusto. Jos oman kaluston joukosta ei löydy kuljetukseen soveltuvaa autoa, on suun-

nittelijan siirryttävä kartoittamaan muiden suunnittelijoiden kalustoa. Jos sopivaa kalustoa 

ei löydy, on siirryttävä yrityksen sopimusliikennöitsijöiden ulkopuolisiin toimijoihin. Ka-

luston kartoittaminen hoidetaan yleisen tiedon avulla, puhelimitse, sähköpostilla, kasvotus-

ten tai esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän, Rahdin, avulla. 

 

Kuljetussuunnittelijan tulisi huomioida työssään myös yrityksen kokonaiskuva ja koko 

autokaluston liikkuminen suuremmassa mittakaavassa. Pelkkien omien autojen tehokas 

käyttö voi todellisuudessa johtaa kokonaisuudessaan yrityksen kaluston heikkoon hyödyn-

tämiseen. Kokonaisuuden hahmottamiseen on yritetty luoda tietojärjestelmien kautta toteu-

tettavia työkaluja, joilla kuljetussuunnittelijat voivat ilmoittaa vapaana olevia kuormia sekä 

vapautuvia autoresursseja. Tämän hetkisillä työkaluilla kuljetussuunnittelulla ei kuitenkaan 

ole nopeatoimista työkalua, jolla voitaisiin seurata tehtyjen ratkaisujen taloudellisuutta ja 

tehokkuutta ennakkoon. Autojen tehokasta liikkumista voidaan seurata jälkikäteen esimer-
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kiksi autoille maksettavien tyhjänäajokilometrien määrällä. Tämä seuranta ei kuitenkaan 

kerro sitä, millä tavalla auton liikkuminen olisi saatu tehokkaammaksi. 

 

Kuljetussuunnittelussa käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä Rahti toimii kaikkien kulje-

tustilausten solmukohtana. Kaikki suunnittelun läpi menevät tilaukset pyritään syöttämään 

Rahtiin ja kierrättämään tilaustieto sitä kautta ajoneuvokohtaisiin päätteisiin. Kuljetustila-

ukset ovat kaikille suunnittelijoille avoimia, eli jokainen suunnittelija voi nähdä toistensa 

tilaukset. Ajoneuvopäätteet keskustelevat Rahdin kanssa, joten kuljetussuunnittelijoilla on 

käytettävissä suhteellisen tarkkaa tietoa siitä, missä tilassa ajoneuvot ja kuormat ovat. Ajo-

neuvopääte päivittää Rahtiin auton sijaintitietoa, kuorman lastaus- sekä purkuajat sekä 

muita tietoja, jotka eivät kuitenkaan kuljetussuunnittelun kannalta ole kovinkaan merkittä-

viä. Asiakkaan kannalta päätteeltä saatavaa tärkeätä tietoa ovat lastaus- ja purkuajat, jotka 

toimivat myös esimerkiksi toimitusvarmuuden mittaamisen välineinä. 

 

6.2.2 Kommunikointi ja päätöksenteko kuljetussuunnitteluprosessissa 

 

FTL:n kuljetustuotannon sisäisissä prosesseissa kulkevaa tietoa voidaan jaotella kuljetus-

suunnittelutietoon sekä tukitoimintojen tietoon. Tehtyjen haastattelujen sekä kyselytutki-

muksen avulla saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että nämä kaksi aluetta erottuu 

selvästi omiksi ryhmikseen. Molemmilla ryhmillä on omat aika-, tarkkuus- sekä saata-

vuusvaatimuksensa. Kuljetussuunnittelijoilta saatujen vastausten perusteella FTL:n tiedon-

jakaminen hoidetaan suunnittelutiedon osalta suureksi osaksi puhelimella sekä sähköpostil-

la. Kyselytutkimuksessa selvitettiin muutamalla avoimella kysymyksellä sitä, mitkä tekijät 

tukevat suunnittelijan tehokasta työskentelyä. Kysymykseen vastasi 16 henkilöä, joista 10 

nimesi puhelimen ja sähköpostin työtään tukeviksi tekijöiksi. Suunnittelijoilla on käytettä-

vissään kiinteä puhelin, matkapuhelin, pöytämallinen tietokone sekä yrityksen sisäisiä pi-

kaviestinohjelmia. Tulevaisuuden linjauksena yritys on ilmoittanut vaihtavansa pöytämalli-

set koneet kannettaviin, jolloin paikkaan sidonnaisuus vähenee huomattavasti. 

 

Kuljetussuunnittelutietoa liikkuu paljon ja se on hyvin nopeasti vaihtuvaa. Tukitoimintojen 

tieto on usein staattisempaa sekä taajuudeltaan harvempaa. Näiden kahden tietotyypin ja-

kaminen ja tehokas omaksuminen on kuljetussuunnittelun kannalta ensiarvoisen tärkeätä. 
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Kuljetussuunnittelutiedossa liikkuu autojen sekä tilausten suunnitelmatietoa, jota erityisesti 

halutaan jakaa muiden suunnittelijoiden kanssa. Vaikka Rahti-järjestelmässä olevat autot ja 

kuljetustilaukset sekä niiden tiedot ovat avointa tietoa kaikille suunnittelijoille, käyttävät 

suunnittelijat silti Rahdin ulkopuolisia tiedotuskanavia autojen ja tilausten jakamiseen 

suunnittelijoiden välillä. Yrityksen ohjauksessa liikkuu päivätasolla sadoista tilauksista yli 

tuhanteen tilaukseen, joita hoitaa kahdestasadasta yli kolmeensataan autoa päivittäin. 

 

Tukitoimintojen tieto voi nitoutua hyvinkin läheisesti kuljetussuunnittelutietoon, mutta se 

ei välttämättä ole tilauskohtaista tietoa, vaan esimerkiksi asiakas tai lastaus-

/purkupaikkakohtaista tietoa. Tällaista tukitoimintoihin kuuluvaa tietoa voi olla esimerkiksi 

lainsäädännön muutokset, kuljettajan perehdytysvaatimukset ja rahtikirjan liitännäistiedot. 

Rahtikirjan liitännäistiedolla tarkoitetaan esimerkiksi purku-/lastauspaikan ohjeistuksia, 

ajo-ohjeita ja muita tiedotteita. Näiden tietojen olemassaolosta ja niiden siirtokanavasta on 

oltava tieto kuljetussuunnittelua tehtäessä, mutta nämä tiedot eivät välttämättä ole akuutte-

ja suunnittelun kannalta. Rahtikirjojen liitännäistietoa käsitellään tarkemmin organisaatioi-

den välistä tiedonsiirtoa käsittelevän otsikon alla. 

 

Tämänhetkisessä kuljetussuunnittelumallissa suunnittelijoiden kuormasuunnat ja kuorma-

määrät ovat joltain osin vakioituneita, jolloin samalla suunnalla kuormia operoivien suun-

nittelijoiden yhteistyö on tiiviimpää. Tämä on otettu huomioon myös työnjaossa, eritellen 

suunnitteluvastuita toimialoittain sekä maantieteellisesti. Tämä jako ei kuitenkaan ole ko-

vin tarkka, koska osa asiakkaista toimii koko Suomen alueella ja näin ollen esimerkiksi 

maantieteellistä rajausta ei voida tehdä. Suunnittelijoiden toimiessa avokonttoreissa ja pöy-

täkunnittain, voidaan tällaisella jaolla helpottaa päivittäistä kommunikointia ja mahdollis-

taa nopea tiedonkulku suunnittelijoiden välillä. Tiedon jakamisessa ja kommunikoinnissa 

on kuitenkin entistä tärkeämpänä osana toimipisteiden välinen kommunikointi ja yhteistyö. 

 

Käytyjen teemahaastatteluiden perusteella asiakkaiden tilausrytmit ovat tihentyneet ja tila-

usten koot pienentyneet. Tämä johtuu osaltaan logistiikassa pitkään meneillään olleesta 

muutoksesta, jossa yritykset pyrkivät vähentämään varastoon sitoutunutta pääomaa ja siir-

tämään varastoinnin vastuuta lähettäjälle. Tämä johtaa tiheämpiin toimituksiin ja toimitus-

ketjun kokonaistoimivuuden vaatimusten kasvamiseen (Juntunen, 2010, 35). Tihentyneen 
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tilaussyklin johdosta ajettavat kuormat eivät välttämättä ole kokokuormia, vaan täyden 

kuorman saamiseksi kuljetussuunnittelijoiden on kommunikoitava aktiivisesti keskenään 

sekä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

 

Kuljetussuunnittelun päätöksenteko on kuljetussuunnittelijoiden sekä kuljetuspäälliköiden 

päivittäistä työtä. Kuljetussuunnittelijalla on päätösvalta omassa ohjauksessa olevien auto-

jen liikuttamiseen. Kuljetussuunnittelijat pyrkivät ajattamaan autoja mahdollisimman te-

hokkaasti, joka käytännössä tarkoittaa pyrkimystä mahdollisimman suureen autokohtaiseen 

käyttöasteeseen. FTL:n ohjauksessa olevat autot ovat lähes poikkeuksetta ajossa yhden 

kuljettajan voimin eli monimiehityksen käyttö on todella harvinaista. Näin ollen auton suo-

ritekapasiteetti muodostuu kuljettajalle laissa määrätyistä ajoajoista sekä viikoittaisista ja 

kuukausittaisista lepoajoista. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajoista määrätään tieliikennelais-

sa sekä ajo- ja lepoaika-asetuksessa. 

 

Pyrkimys tehokkaaseen kuljetustuotantoon asettaa kuljetussuunnittelijoille edellytyksen 

hahmottaa oman vastuualueensa lisäksi myös yrityksen kuljetustuotannon kokonaiskuvan 

ja kalustotarpeen painopistealueet. Tämän perusteella suunnittelijan on pystyttävä hahmot-

tamaan kaluston ja tilauksen yhdistämisen aiheuttamat muutokset mahdollisimman laajalla 

alueella. Kun päätös kuljetustarpeen ja kaluston yhdistämisestä on tehty, näkyy se kaikilla 

suunnittelijoilla Rahdissa. Järjestelmään pyritään myös merkitsemään FTL:n ohjauksen 

ulkopuolella oleva kalusto, eli ulkopuolisten toimijoiden hoitamat kuormat. Ulkopuolisten 

toimijoiden avulla FTL pystyy tasaamaan resurssitarpeiden piikit ja hyödyntämään ulko-

puolisten autojen kapasiteettia silloin, kun esimerkiksi kuorman asettamat maantieteelliset 

vaatimukset aiheuttaisivat kohtuuttomat odotusajat tai kustannukset oman kaluston jatko-

suunnitelmien toteutumiseksi. 

 

Kokonaiskuvan hahmottamiseen ja kommunikointiin suunnittelijat käyttävät aktiivisesti 

sähköpostilla lähetettäviä ilmoituksia. Ilmoitukset lähetetään sähköpostijakelulla, johon 

lähes kaikki FTL:n suunnittelijat kuuluvat. Sähköposti-ilmoituksissa voidaan ilmoittaa 

vapautuvia ja kuormia tarvitsevia autoja tai autoja tarvitsevia kuormia. Suunnittelijan päi-

vittäiseen työhön ja päätöksentekoprosessiin kuuluu näin oman työnsä ohella myös muiden 

suunnittelijoiden tukeminen ja aktiivinen informaation vaihtaminen. Tehokkaalla tiedonja-
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kamisella kuljetussuunnittelu pystyy luomaan kollektiivisen kuvan kuljetusten kokonaisti-

lanteesta ja alueittain muodostuvista resurssitarpeista, joihin on pystyttävä vastaamaan. 

 

6.2.3 Organisaatioiden välinen tiedonsiirto 

 

Yrityksen sisäisten prosessien toimivuus on osittain riippuvainen siitä, minkälaista tietoa 

ne saavat ulkopuolisilta tahoilta. Ydinprosessia kuvaavassa kuvassa 6 on kuvattu FTL:n 

asema asiakkaan ja alihankkijan välisenä toimijana. Kaaviota voitaisiin laajentaa horison-

taalisesti, jolloin saataisiin esiin vielä asiakkaan asiakkaat sekä heidän yhteistyökumppanit. 

Tiedon alkulähde voi näin olla jossain FTL:n asiakkaiden yhteistyökumppaneiden järjes-

telmissä tai jossain kauempana toimitusketjussa. Tiedon tehokas virtaaminen sen alkuläh-

teeltä aina FTL:n järjestelmiin ja siitä edelleen eteenpäin on tärkeänä tekijänä tehokkaan 

kuljetustuotannon mahdollistamisessa. Organisaatioiden välinen tiedonsiirto on pyritty 

toteuttamaan sähköisillä menetelmillä, joissa eri organisaatioiden tietojärjestelmät keskus-

televat keskenään joko täysin automaattisesti tai niin, että käyttäjä voi lähettää haluamansa 

aineiston eteenpäin haluamallaan aikataululla. Organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa kuvat-

tiin osittain työn rajausta esittelevässä kuvassa 1. Kuvasta käy ilmi, että yrityksen toimin-

nanohjausjärjestelmä Rahti toimii tiedonhallinnallisena keskuksena, johon tietoa virtaa eri 

reittejä. Asiakas voi olla yhteydessä rahtiin omien järjestelmiensä kautta EDI-yhteydellä tai 

Rahtiweb-nimellä kulkevalla internetpohjaisella portaalilla, josta asiakkaalle avautuu mah-

dollisuus tehdä tilauksia tai seurata jo tehtyjen tilausten etenemistä. Osa Rahtiin virtaavasta 

tiedosta syötetään sinne käsin. Käsin syötettävät tilaukset hoidetaan tilauskeskuksen kautta 

tai suoraan kuljetussuunnittelijan toimesta. Käsin syötettävien tilausten määrää on pyritty 

vähentämään. 

 

Tilaustiedon virtaaminen ja tilausten syöttö toimii haastattelujen ja kyselytutkimuksesta 

saatujen tulosten perusteella hyvin. Haastatteluissa tai kyselytutkimuksessa esiin nousseis-

sa aiheissa ei painotettu tilausten epätarkkuutta tai tilaustiedon epäluotettavuutta. Organi-

saatioiden välisen tiedonsiirron voidaan siis katsoa olevan tältä osin kunnossa. FTL:n ul-

kopuolisten toimijoiden kanssa tapahtuvassa tiedonsiirrossa koettiin ongelmalliseksi juuri 

tilauksen teon jälkeen tulevan informaation virtaaminen ja tallentaminen. Tilauskohtaista 

informaatiota voi tulla itse tilauksen teon jälkeen esimerkiksi asiakkaalta, asiakkaan asiak-
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kaalta, toimituksen vastaanottajalta tai FTL:n omista toiminnoista. Tilaustietojen muuttues-

sa tietoa on mahdollista päivittää järjestelmiin, jolloin uuden tilaustiedon pitäisi päivittyä 

kaikille sitä tarvitseville tahoille. Tilaustiedon ulkopuolinen, eli liitännäistieto, on tämän-

hetkisten järjestelmien kannalta hankalinta tallentaa ja siirtää. 

 

6.3 Tietovirtaprosessien kuvaaminen 

 

Yrityksen ydinprosessin kannalta keskeiset osaprosessit kuvattiin osin ennen haastattelujen 

ja kyselytutkimuksen tekemistä ja ne muotoutuivat työssä esiteltäviin muotoihinsa, työn 

empiirisen aineiston ja tutkijan oman havainnoinnin perusteella. Prosessien kuvaaminen 

jaettiin kuljetussuunnitteluprosessiin ja sen osaprosesseihin, tiedonjakamisprosesseihin 

yrityksen sisällä sekä yrityksen sidosryhmien välillä. Prosesseista laadittuja kuvauksia käy-

tiin läpi käydyissä teemahaastatteluissa, joissa niitä muokattiin nykyiseen muotoonsa. 

 

6.3.1 Kuljetussuunnitteluprosessi 

 

Kuljetussuunnitteluprosessi kuvattiin kaksiosaisena toimintona, jossa prosessi jaettiin asi-

akkaalle tehdyn palvelulupauksen täyttämiseen eli tilausten hoitamiseen sekä alihankkijan 

työllistämiseen. Näiden kahden toiminnon tehokas suorittaminen vaatii kahden muun osa-

prosessin, tiedon jakamisen, kommunikoinnin ja kuljetussuunnittelun päätöksenteon sekä 

organisaatioiden välisen tiedonsiirron tehokasta toimintaa. Kuljetussuunnitteluprosessin 

toiminnot on kuvattu liitteessä 1. 

 

Prosessikuvaus on jaettu uimaratamalliin, jossa omina toimijoinaan nähdään tukitoimin-

noiksi nimetyt osa-alueet, jotka eivät ole suoraan kuljetussuunnitteluprosessin alaisia toi-

mintoja, kuljetussuunnittelijan omaan toimintaan, kollegan toimintaan sekä ulkopuolisten 

yhteistyökumppaneiden toimintaan. Kuljetussuunnitteluprosessin molemmat toiminnot, 

sekä palvelulupaukseen vastaaminen että alihankkijan työllistäminen, kuvattiin samalla 

pohjalla. Kuljetussuunnitteluprosessi lähtee liikkeelle, kun suunnittelijalle nimetyltä asiak-

kaalta tulee tilaus Rahtiin. Osa kuljetussuunnittelijoista tosin toimii yhtäaikaisesti sekä 

asiakkaan järjestelmissä että Rahdissa, joten kuljetussuunnitteluprosessin voidaan katsoa 

alkavan myös asiakkaan järjestelmiin tulevasta tilauksesta. Tilauksen toimitusvastuu on nyt 
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siirtynyt nimetylle kuljetussuunnittelijalle. Kuljetussuunnittelija kartoittaa oman kalustonsa 

soveltuvuuden kyseiseen kuormaan ja tekee päätöksen joko jatkaa omalla kalustollaan tai 

kartoittaa edelleen muiden suunnittelijoiden kalustoa kyseiselle kuormalle. Jos kaluston ja 

tilauksen nähdään soveltuvan keskenään, on seuraavana vaiheena arvioida päätöksen ko-

konaisuutta. Kuljetussuunnittelijan tulisi pystyä arvioimaan päätöksen kokonaistaloudelli-

suutta sekä päätöksen vaikutusta muiden kuljetussuunnittelijoiden työskentelyyn. Vastuu 

kuljetustilauksen hoitamisesta pysyy koko prosessin ajan alussa nimetyllä kuljetussuunnit-

telijalla. Liitteessä 1 kuvatuissa osaprosesseissa saavutetaan lopputuloksena tilauksen hoi-

taminen ja auton työllistyminen. Osaprosessien toteutuessa toteutuu myös kuljetussuunnit-

teluprosessin päätehtävä; tehokas ja oikea-aikainen kuormien ja autojen yhdistäminen. 

 

Tilauksen fyysisen hoitamisen jälkeen tukitoiminnot toteuttavat vielä omat prosessinsa, 

jonka jälkeen voidaan katsoa että tilaus on käsitelty. Tukitoimintoina prosessiin on nimetty 

tilauksen seuranta, laskutus sekä muut asiat. FTL tuottaa asiakkailleen erilaisia seurantara-

portteja, joiden avulla voidaan luoda erilaisia hintaindeksejä ja toimitusvarmuuteen liitty-

viä raportteja. Tukitoiminnoilla on siis tärkeä merkitys koko kuljetustuotannon tehokkaan 

toiminnan kannalta. Laskutus hoitaa kuljetustilauksen laskutuksen ja yksilöityyn kuljetus-

tapahtumaan liittyvien erikoispiirteiden, kuten erilaisten lisien laskuttamisen. Muina asioi-

na voidaan pitää esimerkiksi reklamaatiotapahtumia ja kuljetustapahtuman jälkeisiä selvi-

tyksiä. Tukitoimintojen tehokkaan toiminnan edellytyksenä on kuljetussuunnitteluproses-

sin tuottaman tiedon virtaaminen oikeanlaatuisena ja oikea-aikaisesti eteenpäin. Osa kulje-

tussuunnittelijoista käsittelee tilaukselta muodostetun rahtikirjan ennen sen päätymistä tu-

kitoimintojen prosesseihin. Tämä toiminto jätettiin pois itse kuljetussuunnitteluprosessista, 

vaikka se onkin yrityksen kokonaistoimivuuden kannalta tärkeässä roolissa. Kuljetussuun-

nitteluprosessissa virtaavan tiedon tehokas ja oikea käsittely sekä tallentaminen kuitenkin 

luo pohjan myös tukitoiminnoille virtaavan tiedon laatuun. 

 

Liitteessä 1 kuvatuissa kuljetussuunnitteluprosessin osatoiminnoissa uimaratoja ylittävät 

toiminnot, kaluston kartoitus ja kokonaisuuden arviointi, ovat haastattelujen ja kyselyn 

perusteella prosessin ongelmallisimmat toiminnot. Kokonaisuuden arviointi voitaisiinkin 

jopa irrottaa kuljetussuunnitteluprosessin osatoiminnosta ja nimetä omaksi osaprosessiksi, 

joka toimii palvelulupauksen täyttämisen ja alihankkijan työllistämisen kanssa samassa 



81 

 

 

 

 

 

tasossa olevana prosessinaan.  

 

6.3.2 Kommunikointi ja päätöksenteko kuljetussuunnitteluprosessissa 

 

Tiedon jakaminen ja kommunikointi näyttelee tärkeätä roolia kuljetussuunnittelun päätök-

senteossa. Tietoa jaetaan yrityksen sekä sen asiakkaiden järjestelmien kautta, alihankkijoi-

den kesken sekä yrityksen organisaation sisällä. Kuljetussuunnitteluprosessin vaatimat 

tiedot tulisi olla helposti omaksuttavissa sekä välitettävissä eteenpäin. Yrityksen ja sen 

sidosryhmien tiedonsiirtoa käsitellään omana kokonaisuutenaan ja tämän otsikon alla kes-

kitytään kuvaamaan pelkästään yrityksen sisäistä tiedonsiirtoa, kommunikointia ja siihen 

liittyvä päätöksentekoa. 

 

Haastattelujen sekä kyselytutkimuksen myötä saatujen tulosten perusteella muodostettiin 

tiedonsiirtokanavat, joiden avulla kuljetussuunnitteluprosessissa kulkevaa tietoa välitetään 

ja omaksutaan. Tiedonsiirtokanaviksi nimettiin Rahti, sähköposti, puhelin sekä kuljetus-

suunnittelijoiden yleinen tieto. Muista kanavista mainittiin mm. Webauto-nimellä kulkeva 

järjestelmä sekä joitain selkeästi pois jääviä tapoja kuten faksi. Muut tiedonsiirto kanavat 

ovat työtä kirjoitettaessa jokseenkin vähäisessä käytössä ja näin ollen tutkimuksen nykyti-

lan kannalta vähäisessä merkityksessä. Kuitenkin esimerkiksi Webauton ja Rahtiweb-

nimellä kulkevan ohjelmiston saadessa lopullisen muotonsa ja rakenteensa, voi näistä jär-

jestelmistä muodostua ratkaisevia yrityksen sisäisen tiedonhallinnan kannalta. 

 

Kuvassa 7 on esitelty yrityksen kuljetussuunnittelijoiden toimintaa, tarkasteltuna tiedonhal-

linnan näkökulmasta. Kuljetussuunnittelijat ovat sijoittuneena yrityksen kahteen toimipis-

teeseen, Tampereelle ja Kouvolaan. Kuljetussuunnittelijat muodostavat kuljetussuunnitte-

lutiimejä, joita ei tosin ole rajattu kovinkaan tarkasti. Tiimin katsotaan muodostavan saman 

pöydän äärellä työskentelevät suunnittelijat. Kuljetussuunnittelijoiden istumajärjestys on 

suunniteltu niin, että paljon yhteistyötä tekevät kuljetussuunnittelijat istuvat lähellä toisi-

aan. Istumajärjestys on jaoteltu tehtävittäin, joka tarkoittaa sitä, että samalta työpisteeltä 

hoidetaan saman asiakkaan tilauksia tai muuten keskenään yhteensopivia asiakkuuksia. 

Näin henkilö pöydässä voi vaihtua, mutta työtehtävät säilyvät pöytäkohtaisesti. Kuljetus-

suunnittelutiimejä muodostaa yrityksessä esimerkiksi asiakkaittain tilauksia hoitavat suun-
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nittelijat (esim. Paroc-tiimi) sekä tuoteryhmittäin tilauksia hoitavat suunnittelijat (esim. 

elementti-tiimi). Tiimien nimet ovat epävirallisia, kuten niiden rajauksetkin. Kuljetussuun-

nittelutiimin jäsenet kommunikoivat lähinnä kasvotusten ja yleisen tiedon perusteella. 

FTL:n toiminnoissa on tiettyjä vakioituneita kuljetustapahtumia, joita kuljetussuunnittelijat 

voivat hyödyntää ilman etukäteistiedusteluja kollegoiltaan tai Rahtia selaamatta. Tiimien 

kommunikoinnin tukena ovat myös muut tiedonsiirtokanavat, kuten Rahti ja sähköposti, 

joiden avulla voidaan välittää esimerkiksi tilauksia ja muuta paljon tarkkaa informaatiota 

sisältävää tietoa. 

 

 

Kuva 7. Tiedon jakaminen kuljetussuunnittelijoiden välillä. 

 

 

Kuljetussuunnittelutiimit kommunikoivat keskenään toimipisteiden sisällä jokseenkin sa-

malla tavalla kuin tiimien sisällä. Tiimien keskinäiseen kommunikointiin ja tiedonhallin-

taan vaikuttavat tiimien jäsenten fyysinen välimatka sekä tiimin ulkopuolisen suunnittelun 

tuntemus. Mitä kauemmaksi omasta toimintaympäristöstä mennään, sitä vähemmän yleen-

sä omaksutaan tarkkaa suunnittelutietoa, jota toisen tiimin edustajalla voi olla. Samassa 

tiimissä istuvien suunnittelijoiden omaksumat tiedot voivat olla tarkoituksella jaettuja tai 

tahattomasti omaksuttuja. Esimerkiksi kollegan puhelinkeskustelusta kuulluista kommen-
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teista voidaan omaksua tietoa, jota hyödynnetään omassa kuljetussuunnittelussa. Tiimien 

välinen kommunikointi tapahtuu yksilötasolla, eikä tiimeillä ole nimettynä yhteyshenkilöä, 

jonka vastuulla olisi tiimin ulkopuolelle kohdistuva tiedonhallinta. 

 

Kun siirrytään askelta kauemmaksi oman toimintaympäristön piiristä, siirrytään kuljetus-

suunnittelutiimien toimipisteiden väliseen kommunikointiin. Siirryttäessä fyysisesti sekä 

osittain toiminnallisesti kauemmaksi omasta toimintaympäristöstä, on kommunikointia 

rajoittavien tekijöiden huomioon ottaminen tärkeässä roolissa. Fyysinen välimatka rajoittaa 

käytettävissä olevia kommunikointitapoja ja näin ollen siirrytään kauemmas henkilökohtai-

sesta kommunikaatiosta. Kuljetussuunnittelutiimit sekä niissä toimivat yksittäisen kuljetus-

suunnittelijat kommunikoivat puhelimen, sähköpostin sekä Rahdin välityksellä. Kuljetus-

suunnittelijat näkevät Rahdissa olevat kuljetustilaukset sekä niille nimetyt vastuusuunnitte-

lijat. Tämän tiedon perusteella suunnittelija voi ottaa yhteyttä tilauksen vastuusuunnitteli-

jaan ja neuvotella kuljetuksen järjestämisestä sille. Rahdissa on mahdollista vapauttaa tila-

us sinne luotuun markkinapaikkaan, jossa olevat kuormat ovat kaikkien suunnittelijoiden 

vapaasti varattavissa. Markkinapaikan rinnalla toimii myös autojen markkinapaikka, jonka 

avulla kuljetussuunnittelijat voivat markkinoida vapaana olevaa kalustoa muille, mahdolli-

sesti autoa tarvitseville, kuljetussuunnittelijoille. Molemmat markkinapaikat vaativat sen 

että tilaukselle nimetty vastuukuljetussuunnittelija vapauttaa tilauksen tai auton markkina-

paikalle. Kuljetussuunnittelijat käyttävät merkittävänä tiedonjakamiskanavana sähköposti-

jakelua, jossa tietylle postituslistalle ilmoitetaan vapautuvaa kalustoa sekä vapaana olevia 

kuormia. 

 

Tiedonjakamiseen luodut työkalut ovat muotoutuneet osittain käytännön työn tuloksena ja 

niiden toimivuus on todettu olevan helppouteen nähden hyvällä tasolla. Esimerkiksi säh-

köpostijakelu tuottaa paljon yksittäiselle kuljetussuunnittelijalle turhaa tietoa, mutta on 

tehokas ja helppo tapa jakaa tiiviisti jäsenneltyä tietoa suurelle joukolle ihmisiä. Tiedonja-

kamisen ja kommunikoinnin merkitys kuljetussuunnittelun näkökulmasta on kuitenkin 

tehokas ja kokonaistaloudellisesti järkevä päätöksenteko. Osa kommunikointimuodoista 

mahdollistaa hyvin henkilökohtaisen otteen tiedon jakamiseen, mutta toisaalta niiden tal-

lennettavuus on heikkoa. Toisessa laidassa on järjestelmien sisäiset työkalut, joiden avulla 

voidaan jakaa tietoa hyvin tehokkaasti, täsmällisesti sekä hyvin tallennettavasti. Tämä kui-
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tenkin vie tiedon jakamiselta ja kommunikoinnilta henkilökohtaisen otteen. 

 

Kuljetussuunnittelijan vastaanottama informaatio prosessoidaan päätöksenteossa, jossa 

jaetaan ajettavat kuormat käytettävissä olevalle kalustolle. Haastatteluissa saatujen tietojen 

perusteella kuljetussuunnittelijalla ei tällä hetkellä ole kovinkaan paljon päätöksentekoa 

tukevia järjestelmiä, vaan kokonaistaloudellisuuden arvioiminen on lähinnä kuormalle ajet-

taessa muodostuvien tyhjänäajokilometrien määrän minimoimista sekä muiden suunnitteli-

joiden kuormatilanteen huomioimista ja arvioimista. Päätöksenteossa tarvitaan taloudellis-

ten tekijöiden huomioimisen lisäksi myös päätöksen johdosta muuttuvien resurssien ja nii-

den painotusten vaikutuksen arviointia. Jos suunnittelijalla on tieto, että FTL:n käytössä 

oleva kalusto on keskittynyt muualle, kuin missä hänen tilaustensa kannalta on lastauspai-

netta, voi kuljetussuunnittelija aloittaa ulkopuolisten toimijoiden kartoittamisen ja kuormi-

en toimitusten takaamisen. 

 

6.3.3 Organisaatioiden välinen tiedonsiirto 

 

Kohdeorganisaation ja sen sidosryhmien välinen tiedonsiirto on kuvattu FTL:n ydinproses-

sin näkökulmasta, niin että sen avulla pystytään hahmottamaan yrityksen läpi virtaavan 

tiedon luonne sekä tiedonsiirrossa käytettävät väylät. Kuvassa 8 on kuvattu tilaustiedon 

välittyminen sekä tilaukseen liittyvän liitännäistiedon kulkeutuminen FTL:n prosesseihin 

sekä siitä edelleen alihankkijalle. Yrityksen kuljetustuotantoon liittyvän tiedon lähteenä 

toimii asiakkaalta tuleva tilausimpulssi sekä tilaukseen liittyvät liitännäistiedot ja niiden 

lähteet. Kuvassa on esitetty informaatiovirrat ja nimetty niistä ne, joihin Rahdissa on luo-

dut työkalut ja tiedonsiirtomenetelmät. Kuvasta voidaan nähdä, että tilauksen siirtyminen 

asiakkaalta FTL:n järjestelmiin tapahtuu suoraan tietojärjestelmien välisenä tiedonsiirtona, 

eikä siihen vaadita FTL:n toimia. Asiakkaan päässä tehtävään manuaaliseen työhön ei oteta 

kantaa, vaan työn rajauksen mukaan keskitytään käsittelemään FTL:n sisäisiä tietovirtoja. 

Rajauksesta huolimatta on muistettava, että esimerkiksi tilaustiedon tulisi virrata FTL:n 

tietojärjestelmien läpi muuttumattomana tai niin, että sitä täydennetään päivitetyillä ja asi-

akkaan suunnalta muutetuilla tiedoilla. Tilauksen toimittamiseen vaikuttaa myös voimassa 

olevat kuljetusalaa säätelevät lait ja asetukset sekä mahdolliset asiakas- ja purkupaikkakoh-

taiset muut säädökset ja lait. Nämä tilaukseen liittyvät tiedot ovat osittain tilaukseen liitty-
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vää tietoa, mutta niin yleisluonteista että tietoa ei tallenneta erikseen tilauskohtaisesti. Rah-

ti mahdollistaa tekstimuotoisen lisätiedon liittämisen tilaukselle, eli mahdolliset julkishal-

linnon asettamat rajoitukset voidaan merkitä tilaukselle tiedoksiantona esimerkiksi teksti-

muotoisena. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi 6.6.2013 annetun valtioneuvoston ase-

tuksen mukaisten raskaiden ajoneuvojen mitta- ja massamuutosten mukanaan tuomien sil-

tojen ja teiden käyttörajoitukset sekä niiden huomioiminen kuljetustapahtumassa.  

 

Kuva 8. FTL:n ja sen sidosryhmien välinen tiedonsiirto 

 

 

Tilauksen siirtymiseen asiakkaalta FTL:n järjestelmiin ei ole annettu yhtä takarajaa, vaan 

annetut vähimmäistilausajat on neuvoteltu asiakaskohtaisesti, eli tiedonsiirron sykli vaihte-

lee hyvin paljon asiakkaittain. Mitä aikaisemmin tilaus näkyy FTL:n järjestelmissä, sitä 

paremmin voidaan ennakoida kuljetussuunnitteluprosessissa huomioitavia tekijöitä ja pro-

jisoida tulevaisuuden kuorma- ja autotarpeita aluekohtaisesti. Aikaisin tuleviin tilauksiin 

voi kuitenkin tulla muutoksia, jotka tulee ottaa huomioon tilauksen toimitusta suunnitelta-

essa. Asiakkaan tekemään tilaukseen saattaa tulla muutoksia esimerkiksi vastaanottajan 
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erityisvaatimusten johdosta, jotka voivat tarkoittaa muuttuneita olosuhteita purkupaikalla 

tai tavaran vastaanottajalle virranneen tiedon epätäydellisyyttä, jonka johdosta alkuperäistä 

tilausta on päivitettävä tai siihen tulee tilaustiedon ulkopuolista liitännäistietoa. Asiakkaalta 

tulevat liitännäistiedot voivat olla esimerkiksi purkualueen ohjeistuksia, joissa merkitään 

suuren alueen purkupaikat, odotuspaikat ja alueen yleiset käytännöt. Nämä liitännäistiedot 

voivat olla hyvin staattisia, kuten esimerkiksi satama-alueiden ohjeistukset, jotka pysyvät 

jokseenkin muuttumattomina ja joiden muutokset voidaan jakaa eteenpäin yleisellä tiedot-

tamisella. Tiedot voivat olla myös tiheään muuttuvia, kuten esimerkiksi rakennustyömai-

den purku- ja lastauspaikat, joita voi säädellä mm. työmaan muutokset rakennustyön ede-

tessä, sekä erilaiset liikennejärjestelyt. Nopeiden muutosten merkitseminen ja liittäminen 

tilauskohtaisesti on ongelmallista, koska yrityksen Rahti-järjestelmän ja ajoneuvopäättei-

den välinen yhteys ei mahdollista liitännäistiedon tallentamista muutoin, kuin tekstimuo-

toisena. Esimerkiksi kuvina tai erilaisina dokumentteina saapuvat ohjeistukset ja muut tila-

uskohtaiset tiedotteet tulee tallentaa käsin ja on kuljetussuunnittelijakohtaisesti ratkaista-

vissa, miten ohjeistus välitetään kuljetuksesta vastaavalle kalustolle ja kuljettajalle. FTL 

toimii lähes poikkeuksetta asiakkaan rahtikirjojen välityksellä, eli asiakkaan järjestelmistä, 

lastauspaikalta tulostettava rahtikirja toimii kuljetusdokumenttina. Osa asiakkaiden järjes-

telmistä voi mahdollistaa erilaisten liitteiden käytön rahtikirjojen yhteydessä, jolloin do-

kumenttien jakaminen siirtyy asiakkaan järjestelmiin sekä vastuulle. 

 

Asiakkaan järjestelmien varassa toimiminen luo kuitenkin suuren määrän sekalaisia toi-

mintamalleja, joihin kuljetusta suorittavat henkilöt tulisi opastaa. Suurin osa tämän hetkis-

ten asiakkaiden järjestelmistä ei myöskään tue toimintoja, joissa logistiikkapartneri voisi 

tallentaa erilaisia dokumentteja rahtikirjan liitteeksi. Saman tiedon jakaminen paperisena, 

jopa useaan kertaan samalle henkilölle, sotii myös ympäristön kannalta kestävän kehityk-

sen näkemyksiä vastaan. VR Transpointin tämän hetkisen mallin mukaisesti sopimuslii-

kennöitsijöiden käyttämä ajoneuvopääte tulisi olla tiedonsiirron kanava auton ja kuljetus-

suunnittelijan välillä. Kuvassa 8 esitellyn mallin mukaisesti tilaustieto sekä sen liitteenä 

oleva tekstimuotoinen liitännäistieto lähetetään Rahdin kautta ja kaikki muu tilaukseen 

liittyvä liitännäistieto hoidetaan tällä hetkellä, kuljetussuunnittelijasta riippuen, jollain 

muulla tavalla. Osa liitännäistiedosta, kuten esimerkiksi lait ja asetukset, ovat tietoa, jonka 

oletetaan olevan myös kuljetusliikkeen edustajalla, joten lopullinen vastuu auton liikutta-
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misesta lakien mukaisesti on tietysti kuljettajalla. VR Transpoint toimii kuitenkin tietoa 

välittävänä organisaationa ja haluaa osaltaan varmistaa tiedon esteettömän virtaamisen eri 

lähteistä alihankkijalle sekä muille sitä tarvitseville tahoille, jolloin varmistetaan koko lo-

gistiikkaketjun joustava ja turvallinen toiminta. 

 

Kuvassa 8 on myös kiinnitettävä huomiota Rahdin välityksellä tapahtuvaan tiedonsiirtoon, 

joissa tiedon siirtoa kuvaavat nuolet ovat kaksisuuntaisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että Rah-

din kautta tapahtuva tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa kaksisuuntaisena. Jos asiakkaan 

ja FTL:n välisten tietojärjestelmien yhteys on toteutettu EDI-liikenteenä, vaikuttaa tiedon 

reaaliaikaisuuteen tiedonsiirrossa käytetty sanomaliikenne ja sille määritellyt raamit. Tie-

donsiirto voi toimia käyttäjälähtöisesti, jolloin joko asiakkaan tai FTL:n edustaja antaa 

impulssin tiedonsiirrolle ja EDI-sanomien vaihtamiselle järjestelmien välillä. Osa tiedoista 

siirtyy automaattisesti joko määritellyn aikaikkunan puitteissa tai jonkin muun impulssin 

aikaansaamana. Näitä impulsseja voi olla esimerkiksi ajoneuvopäätteeltä tulevan tilauksen 

tilan vaihtuminen tai jokin muu tilauksella tapahtunut muutos. Tiedonsiirto onnistuu myös 

Rahtiweb-portaalin kautta, joka mahdollistaa asiakkaalle tai alihankkijoille jaettavien tun-

nusten kautta pääsyn Rahti-järjestelmään. Rahdin verkkopalveluun kirjautunut käyttäjä saa 

näkyviin omat tilauksensa sekä näkee niiden tilan samalla viiveellä, kuin FTL:n kuljetus-

suunnittelija tai hän voi syöttää järjestelmään uusia tilauksia. Ajoneuvopäätteen ja Rahdin 

välinen viive on vain muutamia minuutteja, joten käyttäjän näkemät tiedot ovat erittäin 

ajantasaisia. Käyttäjälle näkyy esimerkiksi tilauksen perustiedot sekä se missä tilassa hä-

nen tilauksensa tällä hetkellä on. Käyttäjä näkee, onko VR Transpoint nimennyt tilaukselle 

kaluston, koska sen suunniteltu lastausaika on sekä sen, onko tilausta aloitettu lastaa-

maan/lastattu, ajossa purkupaikalle, purku aloitettu/purettu ja viimeiseksi tilan ”Ajettu”. 

 

Rahti-järjestelmään luotujen tiedonsiirtokanavien johdosta olisi tärkeätä, että siihen syötet-

tävät tiedot olisivat kattavia ja ajantasaisia. Tätä ajatusta tukee myös työn empiirisestä 

osuudesta saatujen haastattelu- ja kyselytutkimuksen tulokset, joissa mainittiin Rahdin 

puutteelliset tiedonjakamismahdollisuudet. Haastattelujen perusteella yrityksen käytössä 

oleva Rahdin ja ajoneuvopäätteiden välinen yhteys mahdollistaa erilaisten liitteiden lähet-

tämisen, koska näiden kahden järjestelmän välinen tiedonsiirto perustuu SQL-pohjaiseen 

tietokantaan sekä ajoneuvopäätteissä ajettavaa Windows-pohjaista käyttöliittymää. Ajo-
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neuvopääte on luotu toimimaan niin, että kuljettaja pääsee avaamaan pelkän ajoneuvopäät-

teen sovelluksen, mutta ei kirjautumaan Windows-ympäristöön. Ongelmaksi näiden kah-

den järjestelmän väliseen dokumenttien siirtoon muodostuukin tietovarasto, josta ohjelmat 

hakevat dokumentin. 
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7 TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN JA UUDISTAMINEN 

 

Tutkimuksen perusteella kohdeorganisaation prosesseissa on tunnistettu joitain ongelma-

kohtia ja niihin vaikuttavia syitä. Tiedonhallinnan kehittämisen kannalta on tärkeätä tun-

nistaa ongelmiin johtavat syyt ja löytää kehitysratkaisuja tiedonhallintaa heikentävien teki-

jöiden poistamiseksi tai niiden vaikutusten minimoimiseksi. Työn seitsemäs luku erottelee 

työn empiirisen aineiston analyysin perusteella tunnistetut ongelmakohdat sekä peilaa niitä 

teorialuvuista saatuihin malleihin. Näin pyritään löytämään kohdeorganisaation tiedonhal-

lintaa vahvistavia toimenpiteitä, välittömästi toteutettavilla sekä pidemmän aikajakson rat-

kaisuilla. 

7.1 Prosesseissa tunnistetut ongelmat 

 

Haastattelujen perusteella yrityksen tiedonhallinnan tason koetaan olevan jokseenkin hy-

vällä tasolla. Kuusi yhdestätoista vastaajasta oli sitä mieltä, että yrityksen tämänhetkiset 

tietojärjestelmät vaatisivat kehittämistoimenpiteitä. Eniten mielipiteitä jakoi kuitenkin kul-

jetussuunnittelun vastuunjako sekä yrityksessä virtaavan tiedon läpinäkyvyys. Jos kuljetus-

suunnittelun vastuunjakoon kantaa ottaneista vastaajista jätetään pois myynnin ja tukitoi-

mintojen vastaukset, joilla voidaan katsoa olevan neljästä ryhmästä vähiten operatiivista 

näkemystä kuljetussuunnittelun vastuunjaosta, saadaan kuljetussuunnittelun vastuunjaon 

kehittämistä kannattavia vastauksia jopa 80 % kaikista vastauksista. Kaikista vastaajista 

läpinäkyvyyden kehittämisen näki tarpeelliseksi 77 %. Kahden kehittämistä vaativan osa-

alueen keskinäinen kausaalisuhde voi olla osittain syynä siihen, miksi juuri nämä kaksi 

osa-aluetta nimettiin haastateltujen keskuudessa olennaisiksi kehityskohteiksi. Tämän het-

kinen kuljetussuunnitteluprosessi ja sen vastuunjako vaatii 26:n kuljetussuunnittelijan tii-

vistä yhteistyötä sekä informaation vaihtoa. Suunnittelijoiden vastuulla olevat asiakkuudet 

muodostavat tietyt pääsuunnat, joihin tavaravirrat menevät, joten tietyt kuljetussuunnitteli-

jat toimivat toisia enemmän yhteistyössä keskenään. 

 

Haastatteluissa saadut vastaukset on taulukoitu teemoittain, jotta voidaan tarkastella sitä 

kuinka paljon kunkin teeman osa-alueet ovat saaneet mielipiteitä sekä kehittämiskohteena, 

että vähemmän tärkeänä kehittämiskohteena. Taulukointi ei kuitenkaan anna kuvaa siitä, 
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kuinka vahvoja vastaajien kommentit ovat olleet puolesta tai vastaan. Eniten vahvaa kes-

kustelua herätti yrityksen Rahti-järjestelmä. Tietojärjestelmien toimivuudesta keskustelta-

essa kaikkien haastateltavien keskuudesta nousi kommentteja Rahtiin liittyen. Aiheen esille 

nousemisen voi ymmärtää ja sitä pystyi ennakoimaan, koska lähes kaikki yrityksen työnte-

kijät käyttävät Rahtia jollain tasolla. Järjestelmän tiimoilta heränneessä keskustelussa osa 

haastateltavista piti Rahtia jo nykyaikaisista ohjelmistoista liikaa jälkeen jääneeltä ja olivat 

sitä mieltä, että ohjelmiston vaihtamista tai radikaalia uudistamista tulisi harkita.   

 

Kerätyn tiedon perusteella kuljetussuunnittelijat kokevat nykyisen toimintamallin haasteel-

liseksi, erityisesti tiedonjakamisen kannalta. 18 kyselyyn vastanneesta henkilöstä 13 kokee, 

että kommunikointi tai yhteistyö muiden suunnittelijoiden kanssa on ongelmallista tai sii-

hen luotujen työkalujen toimivuus ei ole toivotulla tasolla. Osa kyselyyn vastanneista 

kommentoivat nykyistä toimintamallia väärällä tavalla motivoivaksi. 18 vastaajasta 5 ni-

mesi työtään haittaavaksi tekijäksi liiallisen kiireen tai sen, että nykyinen toimintamalli 

kannustaa tekemään omat työt mahdollisimman nopeasti ja unohtamaan yhteistyön muiden 

suunnittelijoiden kanssa. 

  

Kyselytutkimuksesta saadut tulokset tukevat haastattelututkimuksesta saatua aineistoa ja 

voidaankin sanoa, että yrityksen tiedonjakamisprosesseissa nähdään olevan ongelmia, ai-

nakin kuljetussuunnitteluprosessin osalta. Kuljetussuunnitteluprosessin ongelmakohdiksi 

nimettiin haastatteluissa sekä kyselytutkimuksessa kuljetussuunnittelijoiden vastuunjako 

tai toimintamallit sekä tiedon läpinäkyvyys sekä järjestelmissä että henkilöiden välillä. 

Kun siirrytään kauemmaksi kuljetussuunnittelijan omasta toimipisteestä (sekä fyysisesti 

että tehtävien tasolla), näyttäisi tiedon kulku hankaloituvan enemmän yrityksen sisäisten 

asiakkaiden välillä, kuin sen ulkopuolisten sidosryhmien välillä. Tätä väitettä tukee kysely-

tutkimuksessa esitetty yhdeksäs kysymys, jossa vastaajien keskuudesta haluttiin kartoittaa 

sitä, kuinka helposti eri kuljetussuunnitteluprosessissa tarvittavien resurssien käytettävyys 

muuttuu, kun siirrytään pois kuljetussuunnittelijan itse hallitsemalta alueelta. Kaaviosta 5 

voidaan nähdä, että kaluston käytettävyyden helpoin muoto eli omassa ohjauksessa olevat 

auto saavat arvon 4,28, joka sijoittuu arvojen helppo käytettävyys (arvo 4) ja todella help-

po käytettävyys (arvo 5) väliin. Tämä luo vertailukelpoisen arvon kyselytutkimuksen ky-

symyksessä 9 esitetyille muille kalustovaihtoehdoille, joiden pitäisi olla omassa ohjaukses-
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sa olevien autojen kanssa samalla käytettävyyden tasolla tai sitten niihin voidaan katsoa 

kohdistuvan käytettävyyttä alentavia tekijöitä, jotka laskevat käytettävyyttä kuvaavaa ar-

voa alaspäin. 

 

Kyselytutkimuksen kysymyksestä 9 saatujen vastausten perusteella kuljetussuunnittelijan 

oman ohjauksen ulkopuolisesta kalustosta, kollegoiden kalusto, jossa kaluston vastuukulje-

tussuunnittelija toimii samassa toimipisteessä, koetaan jokseenkin helpoksi (arvolla 3,78), 

kun taas kollegoiden ohjauksessa olevan kaluston käytettävyys eri toimipisteiden välillä 

koetaan jokseenkin vaikeaksi (arvolla 2,63). Toimipisteiden välillä on siis selkeästi enem-

män käytettävyyttä heikentäviä tekijöitä kuin kuljetussuunnittelijoiden välillä samana toi-

mipisteen sisällä. Kuitenkin yrityksen ulkopuolisen kaluston, eli ns. spottareiden käytettä-

vyys koetaan olevan suunnilleen samalla tasolla saman toimipisteen välillä toimivien kol-

legoiden kaluston käytettävyyden kanssa. Tulos on odottamaton siltä osin, että yrityksellä 

on olemassa sisäisiä työkaluja, joiden avulla kuljetussuunnittelijat voivat kommunikoida 

keskenään sekä tiedottaa kaluston vapautumisesta ja kalustotarpeesta. Sisäisten työkalujen 

ja niiden käyttöön opastamisen johdosta olisi loogista, että yrityksen sisäiset kommuni-

kointiväylät olisivat ulkoisia väyliä tehokkaampia, varsinkin kun yrityksen ulkopuolisten 

autojen kanssa käytettävissä oleva kommunikointiväylä on ainoastaan puhelinyhteys. 

 

Tarkasteltaessa kyselytutkimuksen vastauksia voidaan löytää kaksi sisäistä kommunikaa-

tiota rajoittavaa tekijää. Kysymyksessä 5 kartoitetun yhteistyötahojen tärkeyden perusteella 

voidaan nähdä, että kommunikointia heikentävänä tekijänä on osittain asenne, jossa kulje-

tussuunnittelijoiden välinen yhteistyö ja verkosto nähdään usean vastaajan (50 % vastaajis-

ta) kesken vähiten tärkeänä tahona työn kannalta ja vain muutaman (alle 17 % vastaajista) 

mielestä kollegat ovat heidän työnsään kannalta tärkein yhteistyötaho. Tämän asenteen 

muodostumiseen voi osaltaan vaikuttaa kyselytutkimuksen kysymyksessä 2 mainitut työte-

hoa heikentävät tekijät, joita olivat kommunikoinnin ja yhteistyön hankaluus sekä epäsel-

vät toimintamallit. Avointen kysymysten kommenteista nousi esille mm. tämänhetkisen 

työnjaon motivointi, joka osan vastaajien mielestä ohjaa työskentelyä enemmän yksilöta-

son suorittamiseen kuin tehokkaaseen yhteistyöhön. Työn motivaationa toimii siis helppo-

us eikä tehokkuus. Toisena kommunikaatiota heikentävänä tekijänä empiirisestä aineistosta 

nousi esille toimivan työympäristön ja tietojärjestelmien toimimattomuus tai hankala käy-
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tettävyys. Osa vastaajista nimesi työpisteensä perustyökalut (mm. puhelin, sähköposti ja 

internetyhteys) epävakaiksi tai hitaasti toimiviksi, tai niiden vikaantuessa korjaantu-

misaikojen kasvamisen kohtuuttoman suuriksi. Tietojärjestelmät nähtiin haastattelujen pe-

rusteella olevan jokseenkin hyvällä tasolla, mutta Rahdin esiin nostamat mielipiteet näyttä-

vät jakavan mielipiteet hyvin jyrkästi kahteen eri ääripäähän. Kyselytutkimuksen perusteel-

la Rahti on kuljetussuunnittelijoille tärkeä työkalu, mutta sen käyttö koettiin hankalaksi ja 

varsinkin sen kuljetussuunnitteluprosessille tarjoamat työkalut hyvin vajavaisiksi. Tilauk-

sen välittyminen FTL:n ydinprosessin läpi, asiakkaalta yrityksen järjestelmiin ja edelleen 

alihankkijalle, nähtiin olevan perusteiltaan kunnossa, mutta tilaustietoon liittyvä liitännäis-

tieto on hankalasti käsiteltävissä. 

 

Osion yhteenvetona voidaan nimetä VR-Yhtymä Oy:n massatavaralogistiikan tiedonhallin-

taprosesseissa tunnistetuiksi ongelmiksi kaksi päätekijää, jotka jakautuvat kuudeksi alaon-

gelmaksi: 

 

1. Kuljetussuunnitteluprosessi 

1.1. Kuljetussuunnittelun vastuunjako 

1.2. Kuljetussuunnitteluprosessiin liittyvän tiedon läpinäkyvyys 

1.3. Suunnittelijoiden osaamisen ylläpitäminen 

1.4. Motivointi kohti tehokkainta lopputulosta – palautteen antaminen ja palkitseminen 

 

2. Tietojärjestelmien ja niiden työkalujen toimivuus 

2.1. Rahdin kehittäminen enemmän kuljetussuunnittelijapainotteiseksi 

2.2. Oman työn seuranta – taloudelliset tekijät mukaan kuljetussuunnitteluprosessiin 

2.3. Toimistotyökalujen toimintavarmuus ja käytettävyys 

 

7.2 Prosessien kehittäminen 

 

Halu prosessien kehittämiselle on tultava yrityksen johdolta ja keskijohdolta, jolloin pro-

sessien kehittäminen on mahdollista systemaattisesti ja mahdollisimman pitkän aikajänteen 

huomioiden. Prosessien kehittämiselle tulisi valita jokin systemaattinen toimintamalli, joka 

mahdollistaa prosessien joustavan ja yritykselle tarkoituksenmukaisen kehittämisen. Pro-
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sessijohtamisesta ja prosessien kehittämisestä on paljon tutkimusta ja sitä kouluttavia taho-

ja, joten on turhaa yrittää antaa yhtä selkeää mallia, jolla yritys voisi varmasti onnistua 

kehityshankkeissaan. Prosessien kehittämiseen voidaan luoda oma organisaationsa, joka 

voidaan toteuttaa linjaorganisaatiosta irrotetuilla henkilöillä. Nämä henkilöt voivat toimia 

oman työnsä ohella projektiluontoisissa kehityshankkeissa sekä niiden osaprojekteissa. 

Työssä päädyttiin esittämään Rohlederin & Silverin (1997, 141) artikkelissaan luoma mal-

li, joka luo yksinkertaisen kuvauksen yrityksen prosessien kehittämiselle. FTL:n prosessien 

kehittämiselle ei ole luotu yhtä yhtenäistä mallia, jota käytettäisiin kehitysprojekteissa työ-

kaluna ja ohjenuorana. Rohlederin & Silverin (1997, 139) mukaan tällaisen mallin käyt-

töönotto yrityksen kehitystoimintoihin luo varmuutta ja paremman mahdollisuuden saavut-

taa kehityshankkeille asetetut tavoitteet. Prosessien systemaattiseen kehittämiseen luotu 

malli on esitelty kuvassa 9. 
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Kaavio 7. Prosessien kehittämiseen ehdotettu malli. (Rohleder & Silver, 1997, 141) Kuva 9. Prosessien kehittämiseen ehdotettu malli. (Rohleder & Silver, 1997, 141) 
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Esitelty kuva jakautuu kolmeentoista eri vaiheeseen, jotka johtavat inkrementaaliseen pro-

sessin kehittymisen, ajan kuluessa. Prosessin alussa tulee varmistua siitä, että edessä ole-

valle toiminnalle ja sen rahoitukselle on yrityksen johdon tuki. Ilman johdon tukea proses-

sin kehittäminen voi jäädä yksittäiseksi kehitysideaksi, jonka teho jää osaoptimoinnista 

johtuvien haittojen peittoon. Mallin seuraavassa vaiheessa valitaan kehityskohteeksi otet-

tava prosessi, jonka valintaa yrityksen johto myös tukee. Prosessin valinnan perusteella 

tulee koota juuri kyseisen prosessin kehittämiseen kykenevä ja sen toimintoja parhaiten 

ymmärtävä projektitiimi, joka ottaa vastuulleen kehittämisprojektin etenemisen. Projekti-

organisaation on pyrittävä kuvaamaan valittu prosessi niin, että sen aktiviteetit ja niiden 

yhteenlaskettu suorituskyky ja toiminta pystytään mittaamaan ja luomaan arvot prosessin 

lopputulokselle. Prosessin lopputuloksen määrittely tai ennustaminen on tärkeä tekijä, jon-

ka avulla pystytään määrittelemään tavoitetila ja prosessiin kehityksen tavoitteet. Kehitys-

prosessin seuraavana vaiheena on kehitettävässä prosessissa tunnistettujen selkeiden haitto-

jen ja hidasteiden poistaminen. Haittoina voidaan nähdä sellaiset toiminnot, jotka eivät 

tuota prosessin kannalta mitään uutta tai lisäarvoa. (Rohlender & Silver, 1997, 141-146.) 

 

Kun prosessissa tunnistetut selkeät haitat on poistettu, lähdetään tarkastelemaan ja mitta-

maan prosessia hieman tarkemmin. Jos prosessista haluttavaa seurantatietoa ei ole saatavil-

la tai jos prosessista ei ole tunnistettavissa mitään selkeää ongelmaa, on kerättävä lisätietoa 

ja materiaalia tarkkailemalla ja mittaamalla prosessia. Prosessin mittaamisesta saatujen 

tulosten perusteella voidaan havaita, onko prosessi vakaa, vai löytyykö mittausten tuloksis-

ta paljon poikkeavia havaintoja eli ns. outliereita. Nämä havaintoaineiston ulkopuolisiksi 

katsotut tapaukset viestivät siitä, että prosessissa on ongelmia joihin tulee löytää ratkaisu 

niin, että prosessi vakioituu ja outlier-havainnot poistuvat mittauksista. Mittaustulosten 

ongelmiin päästään käsiksi tutkimalla yksittäisiä tapauksia sekä kehittämällä ratkaisuja 

yksittäisistä tapauksista löytyviin ongelmiin. Tällaisella menetelmällä prosessin pitäisi lo-

pulta vakautua ja tuottaa alkuperäistä tehokkaammin sille tarkoitetut tehtävät. Jos prosessin 

mittaamisen perusteella saatujen tietojen perusteella voidaan osoittaa, että prosessi on va-

kaa, siirrytään pohtimaan aiemmin luotujen prosessin lopputuloksen määrityksiä ja ennus-

teita sekä vertaamaan niitä itse prosessiin. Jos prosessin nähdään olevan oikea saavutta-

maan määritellyt lopputulokset, tulee prosessia tarkkailla ja mitata lisää, jotta siitä voitai-
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siin löytää joitain epävakauttavia tekijöitä ja indikaatteja tehottomasta toiminnasta. Jos 

prosessi todetaan vääräksi, on yrityksen harkittava radikaalimpia prosessi-innovaation kei-

noja, joissa nykyisten prosessien toimivuutta kyseenalaistetaan ja luodaan mahdollisesti 

kokonaan uusia toimintamalleja. Kehitysprojektin tuloksista ja vaiheista on informoitava 

yrityksen johtoa aktiivisesti, mutta varsinkin tilanteessa, jossa olemassa oleva prosessi to-

detaan vääräksi, on kiinnitettävä erityistä huomiota yrityksen ylemmän johdon näkemyk-

seen ja hyväksyntään asian suhteen. Projektin viimeisenä vaiheena nähdään muutosten 

käyttöönotto ja sen vaatimat käytännön järjestelyt. Käyttöönottovaiheeseen on mahdollista 

päästä prosessin innovoinnin kautta tai olemassa olevien ongelmien ratkaisujen myötä. 

Käyttöönottovaihe, eli implementointivaihe, on prosessin kehittämisen ja luotujen ratkai-

sumallien kannalta tärkeä vaihe, joka määrittelee käytännön toteutuksen onnistumisen. 

Käyttöönottovaiheessa nousee usein esille uusia, projektin myötä piiloon jääneitä pieniä 

ongelmia, jotka voivat haitata tehokkaan kokonaislopputuloksen saavuttamista. Käyttöön-

ottovaihe tulisikin nähdä myös osittain työn lopullisena hiomisena, jossa palataan ongelmi-

en ratkaisuihin ja luodaan viimeistelty malli, jonka avulla yrityksen kokonaistuottavuutta 

on saatu lisättyä (Rohlender & Silver, 1997, 146-151.) 

 

Prosessikehityksen viitekehystä kuvaavasta kuvasta on jätetty Rohlenderin & Silverin 

(1997, 141) mallista poiketen linja, jossa prosessin määrittelyn ja ymmärtämisen jälkeen 

on vaihtoehtona siirtyä suoraan innovoimaan uutta prosessia, jos nykyisen mallin vaatimat 

muutokset vaikuttavat suurilta. Tämä vaihtoehto on jätetty ehdotetusta mallista pois, koska 

radikaalinkin uudistuksen olisi hyvä huomioida yrityksen prosesseihin ja henkilöstöön liit-

tyvän polkuriippuvuuden, jolla tarkoitetaan opittujen tapojen ja käytäntöjen muuttamisen 

vaikeutta. Usein yrityksen prosessit ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat, jonkin ratio-

naalisen syyn johdosta. On siis turvallisempi reitti edetä koko esitetyn kuvan mukainen 

polku ja toteuttaa radikaali uudistus sen kautta. 

 

Kohdeorganisaation tiedonhallintaprosesseissa tunnistettiin ongelmalliseksi kaksi pääluok-

kaa, jotka olivat kuljetussuunnitteluprosessi sekä tietojärjestelmät, sekä näihin liittyvät 

seitsemän tarkemmin määriteltyä alaongelmaa. Kohdeorganisaation prosessien kehittämi-

seen ei ole ollut olemassa mitään systemaattista työkalua tai toimintamallia, jonka avulla 

prosessien kehitystyötä olisi toteutettu. Prosessien kehittämisen seuraava vaihe tulisikin 
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olla systemaattisen toimintamallin valinta ja kehitystyöstä vastaavan organisaation määrit-

teleminen. Työssä esitelty malli on hyvin yleisluontoinen ja toimii erilaisten prosessien 

kehittämisessä, eri organisaatioissa (Rohleder & Silver, 1997, 140). Työssä esiteltyä pro-

sessimallia ja sen toimivuutta on syytä tarkastella projektikohtaisesti ja tarvittaessa muoka-

ta kuhunkin tapaukseen paremmin sopivaksi. Mallissa esitetyt toiminnot voidaan vielä ja-

kaa pienemmiksi prosesseiksi ja näin pureutua kehitystyöhön vielä syvemmällä tasolla. 

Systemaattisen toimintamallin valinnan myötä yrityksen johdon tulisi pohtia yrityksen 

toiminnan lähtökohtia ja sen tulevaisuuden näkymiä ja tehdä päätös prosessien systemaatti-

sesta ja inkrementaalisesta kehittämisestä, radikaalista innovoinnista tai siirtää näitä toi-

mintoja paremmaksi katsomaansa ajankohtaan. Työssä esitellyn teoreettisen viitekehyksen 

sekä empiirisen aineiston perusteella yrityksen aineettoman pääoman panos sekä sen kehit-

täminen on tuloksellisen toiminnan perusedellytys tämän hetkisessä sekä tulevaisuuden 

toiminnassa. 

 

 

Kuva 10. Kuljetussuunnitteluprosessin syötteet 

 

Kerätyn empiirisen aineiston perusteella yrityksen kuljetussuunnitteluprosessiin tarvitaan 

tietojärjestelmissä tuotettavaa tietoa, kuljetussuunnittelijan keräämää kollegojen välistä 

tietoa sekä näiden prosessointiin tarvittavaa aikaa. Aika haluttiin ottaa kuvassa 10 esitelty-

jen syötteiden joukkoon, koska se on kuljetussuunnitteluprosessin kannalta erittäin olen-

nainen ja vaikuttava tekijä. Tietojärjestelmistä saatavan tiedon koetaan haastatteluista saa-

tujen tulosten perusteella olevan hyvällä tasolla, mutta sen prosessointiin ja jäsentelyyn, 

käyttäjä- sekä tilannekohtaisesti tarvittaisiin aikaa vähentäviä työkaluja. Kuljetussuunnitte-

lijan toteuttama tiedonkeruuprosessi tapahtuu työssä aiemmin kuvatuilla tiedonjakamisen 

malleilla sekä työkaluilla. Tiedonkeruu ja sen omaksuminen on prosessi, jonka voidaan 
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katsoa olevan jatkuvassa muutoksessa oleva kehä, joka toimii hetkellisen tiedon perusteella 

ja ei näin ollen ole koskaan valmis tai aivan ajantasainen. Prosessin lopputuloksen riittävän 

tason määrittelee käytännönsyistä usein aika. Kuljetussuunnittelijalle tulisi kuitenkin luoda 

joitain työkaluja, joilla hän voi arvioida oman tietonsa luotettavuutta sekä sen riittävyyttä 

päätöksentekoon. Itse kuljetussuunnitteluprosessin tuloksena saatava kuljetussuunnittelu-

tieto on siis kahden muun prosessin lopputuloksen ja ajan suhteen tapahtuvaa toimintaa. 

Ajan vaikutusta kuljetussuunnitteluun voidaan muuttaa esimerkiksi myyntiorganisaation 

keinoin, jolloin suunnittelutiedon muuttumattomuus voitaisiin määritellä sopimuksissa 

tapahtuvaksi paljon aikaisemmin. Tämä sotii osaltaan maantiekuljetusten joustavuuden ja 

nopeuden suomiin kilpailuetuihin, verrattuna muihin kuljetusmuotoihin ja saattaisi näin 

karsia osan asiakkaista pois. Kahden muun syötteen tasapainottaminen ja niihin vaikuttavat 

tekijät, kuten esimerkiksi kuljetussuunnittelijoiden osaaminen ja tiedonsiirron haitat ja nii-

den poistaminen tulisi olla yrityksen tuotanto-organisaation kehityskohteina tulevina vuo-

sina, jotta yritys pysyy oman liiketoiminta-alueensa vahvana ja kilpailukykyisenä osaajana 

myös tulevaisuudessa. 

 

Aineettoman pääoman ja henkilöstön osaamisen sitouttaminen organisaatioon koettiin ole-

van kohtalaisella tasolla ja sitouttamiseen johtavia toimia on haastateltavien mukaan aloi-

tettu jo (esimerkkinä työtehtävien kirjallinen kuvaaminen työpisteittäin). Työntekijöiden 

hiljaisen tiedon jakaminen ja sen muuttaminen eksplisiittiseksi on teoriaosuudessa esitelty-

jen näkemysten perusteella mahdollista, esimerkiksi Nonakan et al. (2000, 10-11) SECI-

mallin mukaisesti sekä mahdollistamalla uuden tiedon muodostumiseen otollisen Ba:n 

olemassaolo. Käsitteet voivat kuulostaa hyvin teoreettisilta, mutta käytännössä mallien 

toteuttaminen ainakin jollain tasolla on mahdollista esimerkiksi prosessien suunnittelulla 

niin, että työntekijät ohjataan enemmän keskustelevaan työskentelyyn ja yhteistyön teke-

miseen. Tällainen tiedon muuntaminen hiljaisen ja eksplisiittisen välillä sekä yksilö- että 

kollektiivisella tasolla luo henkilöstöön kohdistuvan, osaamisen katoamisen riskin piene-

nemistä. Prosessi voi olla hankalasti mitattavissa ja siitä syystä sen luomien tulosten tar-

kastelu saattaa olla hankalaa. Organisaation muokkaaminen enemmän kommunikaatiota 

tukevaksi on kuitenkin saatujen tutkimustulosten perusteella sekä johdon että operatiivisen 

tason tulevaisuuden toiveena. Tällainen toiminta voisi luoda yrityksen aineettoman pää-

oman lisääntymistä, osaamisen säilyttämistä organisaatiossa sekä tehostusta yrityksen 
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ydinprosessin toimintaan, samalla kun henkilöstöön sitoutuneen tiedon sitouttaminen orga-

nisaatioon vähentää riskin muodostumista. 

 

Teemahaastatteluissa suurin osa vastaajista mielsi yrityksen prosessien seurannan olevan 

hyvällä tasolla. Vastaajat eivät kuitenkaan osanneet nimetä itse prosessien seurantaan käy-

tettyjä menetelmiä, vaan mainitsivat että prosessin lopputulosta seurataan ja näin voidaan 

tarkastella sen tehokkuutta ja toimivuutta. Prosessin lopputulosten seuranta on riskienhal-

linnan kannalta tärkeässä roolissa, kun lopputuloksen muuttuessa epäsuotuisaan suuntaan, 

voidaan toteuttaa korjaavia toimenpiteitä sekä ennalta suunniteltuja malleja hyödyntäen 

ratkaista lopputulokseen johtaneiden tekijöiden ongelmakohtia. Lopputuloksen tarkastelu-

malleista mainittiin kuljetussuunnitteluprosessin osalta toiminnan mittaamiseen luotujen 

työkalujen avulla toteutettava palkitseminen, jossa tarkastellaan koko VR konsernin ylei-

sestä tuloksesta asti toimintaa aina kuljetussuunnittelun toiminnan tasoon esimieskohtaises-

ti. Tämä malli toimii motivoivana tekijänä, mutta ei luo työkaluja itse toiminnan mittaami-

seen ja siinä esiintyvien ongelmakohtien tunnistamiseen. Prosessin tarkempi tarkastelu on 

kuitenkin edellytys työssä esitellylle prosessien kehittämiseen luodulle mallille. Ennen 

prosessin kehittämistä on ymmärrettävä sen toiminta sekä pystyttävä osoittamaan prosessin 

eri toimintojen mielekkyys. Työn aiemmissa osissa on kuvattu joitain yrityksen ydinpro-

sessiin liittyvistä osaprosesseista, jotka antavat hyvän lähtökohdan viedä kehitystyötä sys-

temaattisesti eteenpäin. Esimerkiksi kuljetussuunnittelijan tiedonkeruuprosessia halutaan 

kehittää, on tunnistettava yleinen malli, jolla prosessi kuvataan sekä kerättävä tietoa pro-

sessin toiminnasta käytännössä. Näin voidaan toteuttaa kuvassa 9 esitellyn mallin mukai-

nen prosessin mittaaminen ja monitorointi. 

 

Yrityksen toimipisteiden välinen kommunikointi näyttäisi olevan heikolla tasolla, joka 

heijastuu kaluston huonona käytettävyytenä kahden toimipisteen välillä. Kuljetussuunnitte-

lijoille esitetyssä lisäkyselyssä ilmeni, että suurimmalle osalle vastaajista kaluston soveltu-

vuus ei ole ongelma, kuten ei myöskään oma osaaminen tai ajan riittämättömyys. Suunnit-

telijat myös pääsääntöisesti tietävät eri toimipisteiden vastuunjaon tai voivat hyödyntää 

Rahtia tiedon hakemiseen. Nämä seikat, sekä lisäkysymyksen vastausprosentin jakautumi-

nen Tampereen ja Kouvolan välillä viittaavat siihen, että syy kaluston huonoon käytettä-

vyyteen voisi olla kuljetussuunnittelijoiden asenteissa tiedonjakamisen tärkeyttä kohtaan. 
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Työn teoriaosuudessa esiteltyjä tiedon jakamisen tiloja sekä sitä mahdollistavia asenteita 

tulisikin pyrkiä muuttamaan enemmän kommunikointia kannustavaan suuntaan.  

 

Kommunikoinnin kannustamisen nopeita toimenpiteitä voisi olla kuljetussuunnittelun 

työnjako niin, että kommunikointi työyhteisössä on toteutettava tehokkaasti, jotta oma työ 

hoituu tehokkaasti. Tällaisen mallin voisi toteuttaa esimerkiksi muuttamalla kuljetussuun-

nittelijoiden vastuualueet niin, että osa suunnittelijoista on vastuussa asiakkaista ja näiden 

kuormista ja osa taas ohjaa ja jakaa kalustoa asiakassuunnittelijoiden tarvitsemille kuormil-

le. Tällaisen autopoolista vastaavien ja asiakasvastuullisten kuljetussuunnittelijoiden jako 

motivoisi, sekä osittain pakottaisi tehokkaampaan kommunikaatioon ja tiedon jakamiseen 

suunnittelijoiden välillä. Mallin laajempi toteuttaminen voi vaarantaa nykyisen asiakastyy-

tyväisyyden, kun asiakasvastuulliset suunnittelijat eivät pysty toimimaan oman kaluston 

avulla, vaan joutuvat käyttämään aikaa muiden kanssa kommunikointiin. Mallin asteittai-

sella käyttöönotolla voitaisiin kuitenkin mahdollistaa hallittu muutos, joka voisi johtaa 

tehokkaampaan tiedonjakamiseen, kommunikaatioon ja kollektiiviseen päätöksentekoon 

suunnittelijoiden kesken. 

 

Asenteiden muokkaaminen kommunikointia kannustavaan suuntaan voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi erilaisten vaihto-ohjelmien kautta, joissa kuljetussuunnittelijat hoitavat työteh-

täviään tietyn ajan toisessa toimipisteessä ja luovat samalla uusia suhteita kollegoihinsa 

sekä avartavat omaa näkemystään yrityksen muiden kuljetussuunnittelijoiden tehtävistä. 

Vaihto-ohjelmaa voidaan toteuttaa siirtämällä vain työpiste väliaikaisesti, koska suunnitte-

lija saa usein asiakkaansa järjestelmät Internetin kautta käyttöönsä missä tahansa ja FTL:n 

järjestelmät toimivat käyttäjäkohtaisesti millä tahansa yrityksen koneella. Ohjelma voitai-

siin toteuttaa myös vaihtamalla kuljetussuunnittelijoiden toimipisteen lisäksi myös hänen 

työtehtävänsä. Työtehtävien vaihdon kautta saataisiin laajennettua suunnittelijoiden osaa-

misalueita sekä siirrettyä hiljaista tietoa toimipisteiden ja suunnittelijoiden välillä. Työteh-

tävien muuttaminen radikaalisti tarvitsee tosin enemmän resursseja ja on toteutettavissa 

hankalammin kuin pelkkä työpisteen väliaikainen siirtäminen. Työympäristön vaihtamisen 

myötä voidaan myös saavuttaa uutta tietoa, kun kuljetussuunnittelijoiden näkemys yrityk-

sestä kokonaisuutena laajenee ja suunnittelijoille annetaan mahdollisuus toteuttaa SECI-

mallin mukaista tiedon muuntamista ja luomista. 
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7.3 Inkrementaalinen vs. Radikaali kehitys 

 

Prosessien kehittäminen tulisi nähdä systemaattisena toimintana, jossa prosessit uudiste-

taan kokonaan tai niitä muutetaan olemassa olevaa prosessimallia kehittämällä ja parante-

lemalla. Kirjallisuudessa näistä kahdesta toiminnasta käytetään termejä BPR – Business 

Process Re-engineering ja BPI – Business Process Improvement, joista BPR on prosessien 

radikaalia kehittämistä ja uudistamista, kun taas BPI on asteittaista kehitystyötä (Adesola 

& Baines, 2005, 38). Työn edellisessä osassa esitellyssä kuvassa, jota ehdotettiin yrityksen 

kehitystoimintaa ohjaavaksi malliksi, oli jätetty pois linja, joka kulki suoraan prosessin 

ymmärtämisestä sen innovointiin ja uudelleensuunnitteluun. Radikaalin kehityksen vaihto-

ehtoa on kuitenkin syytä tarkastella, sen suomien mahdollisuuksien johdosta; miksi yrittää 

tehdä toimimattomasta toimivaa, jos kokonaan uudella voidaan päästä vähemmällä vaivalla 

samaan lopputulokseen? Radikaalin kehitystoiminnan ja prosessi-innovaation käyttöön 

tulisi kuitenkin ryhtyä vasta, kun prosessi todella tunnetaan ja voidaan sanoa, että sen ke-

hittämisellä ei saavuteta tavoiteltuja lopputuloksia. 

 

Prosessien vaiheittainen kehittäminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä 

ja olisi nähtävä prosessia ylläpitävänä toimintona, jonka merkitystä ei tule väheksyä. Yri-

tyksen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kilpailijoiden, asiakkaiden ja mui-

den toimijoiden, kuten valtiovallan muuttaessa markkinoiden tasapainotuksia sekä sen toi-

mintamalleja, tulee yrityksen mukautua toimimaan niin, että se tuottaa markkinoiden mää-

rittelemän hinnan mukaisella kulurakenteella oman pääomansa tuoton. Vaiheittaisessa ke-

hityksessä prosessia tarkkaillaan, sen toimintoja arvioidaan sekä tarvittaessa muutetaan, ja 

näin parannetaan lopputulokseen johtavien toimintojen kokonaisuutta, yrityksen toiminnan 

kannalta suotuisaan suuntaan. Prosessin kehittämien on siis nähtävä jatkuvana toimintana, 

joka ei lopu uuden ratkaisun käyttöönottoon, vaan jatkuu ratkaisun löydyttyä uuden paran-

nuskierroksen myötä eteenpäin (Adesola & Baines, 2005, 44). Yritys voi esimerkiksi ver-

rata omia toimintojaan alalla hyväksi havaittuihin menetelmiin, eli benchmarkata omaa 

toimintaansa kilpailijoihin, jolloin asetutaan tosin osittain automaattisesti jäljittelijän roo-

liin ja jätetään alan kärjessä olevat innovoijat luomaan alan tulevaisuuden näkymiä. Vah-

vasti innovoivien yritysten vanavedessä oleminen luo turvallisen tilanteen, jossa yrityksen 

ulkopuolisten vaikutteiden ennustettavuus on varmasti helpompaa, kuin alan pioneereilla. 
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Tämän kaltaisen toiminnan kautta yrityksen on muodostettava oma tuottavuutensa ja ase-

mansa markkinoilla, tehostamalla prosessejaan sekä tekemällä hyväksi havaitut menetel-

mät tehokkaasti. 

 

Radikaali uudistaminen on vaihtoehtona, kun olemassa olevan prosessin kehittäminen ja 

siihen kuluva aika sekä rahallinen panos nousevat asteittaista uudistamista korkeammaksi. 

Radikaalin uudistamisen lopputuloksena ei myöskään automaattisesti ole entistä mallia 

parempaa ratkaisua. Radikaali uudistaminen luo onnistuessaan yritykselle kilpailuetua sekä 

uusien toimintamallien tehokkuuden että ainutlaatuisuuden myötä. Radikaalin innovaation 

prosessi luo usein myös paljon uutta tietoa, joka kasvattaa yrityksen aineettoman pääoman 

määrää ja näin vahvistaa sen asemaa markkinoilla (Goktan & Miles, 2011, 535-536). Ra-

dikaalin innovaatiotoiminnan ominaispiirteitä voi olla sen paikallaan pysyminen ja pitkä 

tuloksettomuus prosessin edetessä. Radikaalin innovaatiotoiminnan riskinä onkin liian hi-

das tulosten saavuttaminen sekä mahdollisuus siihen että tavoiteltuja tuloksia ei saavuteta. 

(Rice et al. 1998, 13.) 

 

Teemahaastatteluissa esiin nousseissa kommenteissa kohdeyrityksen käyttämä Rahti-

järjestelmä sai joitain radikaalia uudistamista koskevia kommentteja. Rahtia koskevat 

kommentit jakautuivat vastaajien kesken jokseenkin tasaisesti sekä kehitystä kaipaaviin 

että tämän hetken tilanteeseen tyytyviin. Ne vastaajat, jotka mielsivät Rahdin olevan jok-

seenkin kunnossa, ilmaisivat kuitenkin usein epävarmuutta uuden järjestelmän kehittämi-

sen suhteen. Rahdin kehittämistä kaipaavissa kommenteissa joidenkin sen osien katsottiin 

olevan radikaalin uudistuksen tarpeessa ja osa vastaajista mielsi ohjelmiston olevan nyt 

siinä pisteessä, että sen kehittämistä ja päätöstä jatkaa ohjelmiston parissa tulisi pohtia va-

kavasti. Yrityksen ohjelmiston kehittäminen voi olla yksi radikaalin kehittämisen kohteis-

ta, jos todetaan että nykyinen järjestelmä ei täytä nykyaikaisia vaatimuksia tai sen katso-

taan olevan muuten käyttöikänsä lopussa. On kuitenkin muistettava, että järjestelmän radi-

kaali kehittäminen ja vaihtaminen heijastuu koko yrityksen tiedonhallinnan ketjun toimin-

taan, Rahdin ollessa nykyisellään käytössä hyvin vahvasti yrityksen tiedonhallinnan pro-

sesseissa. Vaikka radikaalin kehityksen riskit ovat ilmeiset, ovat myös sen potentiaaliset 

edut inkrementaalista kehitystyötä huomattavasti suuremmat. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn kahdeksas luku pyrkii kokoamaan työn tulokset tiiviiseen muotoon ja pohtimaan 

niiden muodostumiseen liittyviä seikkoja kriittisesti sekä kuvaamaan työn aikana esille 

nousseet jatkotoimenpiteet ja suositukset. Työn tavoitteena oli kuvata kohdeorganisaatioon 

kohdistuneen tutkimuksen kautta tiedonhallintaa verkostoituneessa logistiikkaketjussa, 

sekä tunnistaa kohdeorganisaation tiedonhallintamenetelmien haasteet ja kehityskohteet. 

Työn keskeiset tulokset voidaan avata työn tutkimuskysymysten kautta, joka määriteltiin 

työn alussa muotoon ”Miten yrityksen kuljetustuotannon tiedonhallintaprosesseja voidaan 

tehostaa?”, sekä neljän tutkimuskysymystä tarkentavan alakysymyksen kautta. 

 

”Mitä prosesseja kuljetustuotannon tiedonhallintaan liittyy?” 

 

Yrityksen tarkasteltavaksi ydinprosessiksi voitiin tunnistaa kuljetustuotanto. Yrityksen 

kuljetustuotannon tiedonhallinnan prosesseiksi tunnistettiin sisäinen kuljetussuunnittelu-

prosessi sekä sen rinnalla ja osittain päällekkäin toteutettava tiedon jakamis-, kommuni-

kointi- ja päätöksentekoprosessi. Yrityksen kuljetustuotantoon liittyviä ulkoisia prosesseja 

työssä tunnistettiin asiakkaiden ja sidosryhmien läpi virtaava tilaustieto sekä siihen olen-

naisesti liittyvä liitännäistieto ja sen virtaaminen yrityksen järjestelmissä ja siitä edelleen 

alihankkijoille ja muille sidosryhmille. Kuljetussuunnitteluprosessissa suunnittelijalla on 

hoidettavanaan asiakkaan palvelulupaukseen vastaaminen sekä alihankkijan työllistämi-

seen johtava prosessi, joiden yhteistuloksena FTL:n kuljetustuotannon toiminnot suorite-

taan. Tiedon jakaminen ja kommunikointi tapahtuu tietojärjestelmien kautta sekä henkilö-

kohtaisilla menetelmillä. Tiedon virratessa kuljetussuunnittelun tiimien välillä sekä toimi-

pisteen sisällä että FTL:n kahden eri toimipisteen välillä, saavat yksittäiset kuljetussuunnit-

telijat syötteitä suorittamaansa päätöksentekoprosessiin ja suunnittelutyöhön. Organisaati-

oiden välinen tiedonsiirto on pyritty standardoimaan niin, että suurin osa tiedoista olisi 

tallennettuna Rahtiin. Järjestelmä mahdollistaa melko hyvin tilaustiedon automaattisen 

siirron asiakkaiden ja FTL:n järjestelmien välillä. Tilaustiedon liitännäistiedon kulkeutu-

misessa havaittiin ongelmia ja tietojärjestelmän ominaisuuksien mukanaan tuomia rajoittei-

ta. 
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”Mikä motivoi tiedonjakamiseen kuljetustuotannon organisaatiossa?” 

 

Kyselytutkimuksen mukaan tiedonjakamiseen motivoivia tekijöitä on tällä hetkellä vain 

kuljetussuunnittelijoiden henkilökohtainen päivittäisten työtehtävien hoitaminen. Tämän 

mallin ei nähdä johtavan tehokkaaseen tiedonjakamiseen, vaan pelkästään oman työtaakan 

nopeaan poistamiseen. Haastatteluista saatujen tulosten mukaan tiedonjakamista moti-

voivia tekijöitä ovat palkitsemisjärjestelmät, joiden avulla saavutettuja taloudellisia ja toi-

minnallisia tavoitteita tarkastellaan vuosittain. Motivoinnin painottamista tehokkaampaan 

työskentelyyn, oman edun tavoittelun sijaan, toivottiin kyselytutkimuksesta saatujen vasta-

usten perusteella. 

 

Tämänhetkinen kuljetussuunnittelun toimintamalli on luotu hyvin asiakaslähtöisesti ja näin 

ollen se motivoi suunnittelijoita toimimaan osittain asiakkaan hyväksi, FTL:n edun sijasta. 

Tämä käy ilmi kyselytutkimuksen tuloksista ja juontaa juurensa osittain yrityksen histori-

aan, jolloin suunnittelua on voitu toteuttaa täysin asiakkaan tiloissa ja heidän järjestelmis-

sään. Asiakastyytyväisyyden ja asiakkaan palvelulupaukseen vastaaminen on yrityksen 

kannalta ensiarvoisen tärkeää, mutta sisäisen tehokkuuden kautta päästäisiin varmasti sa-

maan lopputulokseen ja mahdollisesti myös parantamaan asiakkaalle näkyvää toimintaa ja 

tyytyväisyyttä. 

 

Tiedonjakamiseen motivoivia tekijöitä on tällä hetkellä siis palkitsemisen myötä tulevat 

kannustimet sekä oman työn tehokas hoitaminen. Työn tehokkaaseen hoitamiseen voidaan 

vaikuttaa mm. tyhjänä ajamisen vähentämisen kautta sekä kuljetussuunnittelijan hankki-

man kaluston ostohinnoittelun myötä. Tiedonhallintaan ei pitäisi vaikuttaa heikentävästi 

tietojärjestelmien mahdollisuudet tai niiden käytön osaaminen. Lisäkysymyksen myötä 

saatujen vastausten perusteella nämä kaksi seikkaa on hyvällä tasolla, kun myös kommuni-

kointiin ja tiedonjakamiseen tarvittava aika mainittiin olevan riittävä.  

 

”Mikä haittaa tehokasta tiedonhallintaa? ” 

 

Tiedonhallinnan haittaavia tekijöitä kartoitettiin sekä haastatteluissa että kyselytutkimuk-

sella ja tämän jälkeen tehdyllä tarkentavalla kyselyllä. Tehokkaan tiedonhallinnan esteinä 
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haastateltavat näkivät olevan kuljetussuunnittelun vastuunjaon, yrityksen Rahti-

järjestelmän tiedon saatavuusongelmat sekä oman työn seurannan. Kyselytutkimuksessa 

mainittuja haittaavia tekijöitä olivat yhteistyön heikko taso sekä epäselvät toimintamallit, 

jotka osittain johtavat kuljetussuunnittelijoiden eri rytmissä toimimiseen. Tiedon jakamisen 

ja kommunikoinnin esteeksi voidaan myös nimetä asenteet ja halu jakaa tietoa. Saatujen 

tutkimustulosten perusteella tiedon jakaminen varsinkin yrityksen toimipisteiden välillä 

koetaan haastavaksi ja ongelmalliseksi. Toimipisteiden välisen kommunikoinnin haasteet 

heijastuvat kaluston käytettävyyteen ja lopulta yrityksen tehokkaaseen toimintaan heiken-

tävästi vaikuttavana tekijänä. Yksi toimintamalleihin ja eri rytmissä toimimiseen vaikutta-

via tekijöitä on asiakkaiden tilausrytmit ja heidän toimintamalliensa vaikutukset FTL:n 

organisaatioon. Tämän tekijän poistamisen sijaan voisi olla aiheellista pohtia nopeiden 

muutosten alaisena olevien tehtävien jakamista niin, että tällä hetkellä läsnä olevia, tietoa 

rajoittavia esteitä olisi mahdollisimman vähän. 

 

”Miten havaittuja prosesseja voidaan kehittää?” 

 

Havaittujen prosessien kehittäminen tulee nähdä systemaattisena toimintana, jossa selkeät 

haitat voidaan poistaa nopealla aikataululla, mutta suurempien muutosten on toteuduttava 

suunnitelmallisesti sekä niiden käyttöönotto tulisi olla hallittua ja valvottua. Systemaattisen 

kehityksen periaatteet on kuvattu luvussa 7. Prosessien kehittämisen kannalta tärkeänä 

tekijänä on eri toimintojen mittaaminen ja monitorointi. Yrityksen prosessien lopputuloksia 

mitataan ja valvotaan erilaisilla työkaluilla, mutta itse kuljetussuunnitteluprosessia ei mita-

ta. Prosessien kehittämisen kannalta olisikin tärkeätä luoda mittareita, joiden avulla yrityk-

sen kuljetustuotannon sekä sen osaprosesseja voidaan kehittää. Alla on listattu ehdotettuja 

kehitystoimenpiteitä, jotka on jaoteltu heti toteutettavissa oleviin, joiden hyöty pitäisi nä-

kyä lähes välittömästi sekä pitkän aikavälin toteutuksen mukaan. Ehdotettujen toimenpitei-

den hyödyt ja toimenpiteisiin johtaneet syyt on esitelty työn aiemmissa osissa. 

 

Heti toteutettavia kehityskohteita 

 

1. Kuljetussuunnittelijoiden vaihto-ohjelma 

Toteutus: Vaihto-ohjelma, jossa suunnittelijoiden työpiste muutetaan muutamaksi päiväk-



106 

 

 

 

 

 

si toiseen toimipisteeseen. Vaihto-ohjelmaa voidaan toteuttaa muuttamalla vain kuljetus-

suunnittelijan työpistettä tai sitten muuttamalla myös työtehtäviä. Työtehtävien muuttami-

nen vaatii lisäresursseja suunnitteluun, kun taas työpisteen vaihtamisen myötä resurssitarve 

ei lisäänny.  

 

Tulokset vs. kulut: Vaihto-ohjelman myötä suunnittelijoiden näkemys yrityksestä koko-

naisuutena avartuu ja syntyy uusia sosiaalisia suhteita sekä motivaatiota avoimemman 

kommunikoinnin kulttuuriin. Kuluja syntyy vain kilometrikorvauksista, päivärahoista sekä 

majoituskuluista. Junaliput n. 70 € + hotelliyö n. 80 € + päiväraha 36 € =116 

€/päivä/henkilö + matkat. 

 

2. Tietokoneiden vaihto pöytämalleista kannettaviin 

Toetutus: Pöytäkoneiden asteittainen vaihtaminen kannettaviin tietokoneisiin. Pöytäko-

neiden vaihtaminen kannettaviin sekä kannettavan tietokoneen käyttöön liittyvän tietotur-

van kouluttaminen. 

 

Tulokset vs. kulut: Vaihdon avulla saataisiin tällä hetkellä ainoana verkkoyhteytenä toi-

mivan langallisen ratkaisun rinnalle langaton verkkoyhteys sekä matkapuhelinverkon kaut-

ta toteutettu yhteys. Kannettavien koneiden akut toimivat samalla myös varavoimana säh-

kökatkojen aikana. Jos koneet vaihdetaan vanhojen laitteiden uusimisen yhteydessä, yli-

määräisiksi kuluiksi muodostuvat mobiililiittymien maksut sekä mahdollinen laitteen kal-

liimpi hinta. 

 

3. Säännöllisten tiimi-palaverien järjestäminen 

Toteutus: Ennalta sovitut tiimipalaverit, joissa voidaan käsitellä palautetta sekä esimiehel-

tä alaisille että alaisilta esimiehille. Tiimipalaverit voidaan järjestää aluksi kahden viikon 

välein, jonka jälkeen palaverien tarpeellisuus arvioidaan tiimeittäin. Tiimipalaveri voidaan 

toteuttaa vapaamuotoisesti, esimerkiksi aamukahvin yhteydessä tai virallisemmin, valmis-

tellun esityksen avulla. 

 

Tulokset vs. kulut: Tiimipalaverien avulla voidaan tehostaa kyselytutkimuksessa esiin 

noussutta palautteen antamista. Palavereista ei varsinaisesti koidu kuluja, jos palautteen 
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antamiseen luodut mittarit toimivat jokseenkin automaattisesti, eikä palautteen antaminen 

vaadi erillisten mittareiden laatimista ja tiedon keräämistä. 

 

Pitkän aikavälin hankkeet ja projektit 

 

1. Kuljetussuunnitteluprosessin mittareiden luominen 

Toteutus: Kuljetussuunnitteluprosessin analysointi sekä siihen liittyvien toimintojen ja 

osaprosessien toiminnallisten mittareiden luominen. Mittaamisen oikeanlainen toteuttami-

nen vaatii projektiryhmän sekä mittareiden toimivuuden testaamisen että implementoinnin. 

Seuraavassa ehdotetut mittarit on johdettu suoraan haastatelluille suoritetusta lisäkysymyk-

sestä. 

 

- Kuljetussuunnitteluprosessin tehokkuuden mittarit: Työpisteittäin, asiakkaittain tai 

autokohtaisesti. 

- Tyhjänäajojen seuraaminen ja tiettyjen toistuvien välien tunnistaminen. 

- Asiakastyytyväisyys: Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, kuten esim. työntekijät ja ali-

hankkijat. 

- Rahdin tiedot sellaiseksi, että ne ovat suoraan käytettävissä raportointiin. 

 

Mittareiden kehittäminen vaatii lisätutkimusta sekä mittareiden määrittämistä strategisella 

kuin myös operatiivisella tasolla. Mittareiden luominen ja niiden validointi sekä verifiointi 

vaatii aikaa ja henkilöresursseja. 

 

Tulokset vs. kulut: Oikeiden mittareiden luomisella on mahdollista kehittää yrityksen 

toimintaa sekä seurata sen prosesseja lähes reaaliaikaisesti. Toimivien mittareiden luomi-

nen on edellytyksenä tässä työssä esiteltyjen prosessien kehittämiseen. Mittareiden kehit-

täminen vie aikaa ja niiden luominen vaatii rahallista panostusta. Mittareiden luomisen 

jälkeen myös niitä tulee kehittää ja niiden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta tulee 

tarkkailla. Mittareiden kehittäminen ja siihen kohdistuvat kulut voivat olla tämän hetkisten 

kehityshankkeiden kanssa osittain päällekkäisiä, joten tarkan kustannusarvion saamiseksi 

pitäisi toteuttaa tarkempi tutkimus ja laskelmat. 
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2. Kuljetussuunnittelijoiden osaamisen kehittämissuunnitelma 

Toteutus: Haastateltavat näkivät kuljetussuunnittelijoiden osaamisen olevan hyvin eri-

tasoista. Suunnitelmaa varten kartoitetaan kuljetussuunnittelijoiden työssään tarvitsemat 

osaamisalueet ja toteutetaan järjestelmällinen malli, jonka avulla osaamista kehitetään ja 

ylläpidetään. Osaamisen kartoittaminen voidaan aloittaa kehityskeskustelujen yhteydessä, 

jossa kartoitetaan henkilöstön omaa näkemystä osaamisesta sekä halusta kehittyä. Koulu-

tusten kautta voidaan myös järjestää toimipisteiden välisten rajojen häivyttämistä, järjes-

tämällä koulutuksia ristiin Kouvolan ja Tampereen kesken. 

 

Tulokset vs. kulut: Pitkän aikajakson kouluttaminen ja aineettoman pääoman lisääminen 

vaatii rahallista panostusta, mutta on keskeisessä roolissa tietoa käsittelevän organisaation 

tuotantoprosessissa. Oikean kouluttamisen kautta yritys voi lisätä aineetonta pääomaa sekä 

tehostaa toimintaansa. 

 

3. Rahti-järjestelmän kehittäminen 

Toteutus: Rahdin kehittäminen nähtiin tutkimustulosten mukaan kaksijakoisena. Osa vas-

taajista mielsi järjestelmän olevan elinkaarensa päässä ja ehdotti sen vaihtamista tai radi-

kaalia kehitystä. Toinen puoli vastaajia näki Rahdin asteittaisen kehittämisen olevan oikea 

ratkaisu. Nykyisen järjestelmän toivottiin kehittyvän enemmän kuljetussuunnittelijapohjai-

seksi ja joustavammaksi. Radikaalin kehityksen tapauksessa yrityksen olisi hyvä tutustua 

SaaS-palveluiden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Molemmista ratkaisuissa tulisi to-

teuttaa tarkemmat investointilaskelmat ja tarkastella hyötyanalyysin kautta saavutettavien 

hyötyjen ja aiheutuvien kulujen suhdetta. 

 

Tulokset vs. kulut: Järjestelmien kehittäminen on keskeinen edellytys muuttuvassa toi-

mintaympäristössä toimivan yrityksen kilpailuedun saavuttamiselle. Kehitystyöhön on 

kohdistettava rahallista panostusta sekä henkilöstön aikaa, joka taas aiheuttaa kuluja. Radi-

kaalin kehittämisen kautta voidaan saavuttaa vaikuttavampia lopputuloksia, mutta radikaa-

lin kehityksen kulut kohdistuvat luultavasti myös ohjelmiston elinkaaren alun alenneeseen 

suorituskykyyn. Uuden ohjelmiston käyttöönoton avulla saavutetut edut tulevat usein nä-

kyviin vasta käytön vakiinnuttua. 
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9 YHTEENVETO 

 

Verkostoituneessa yritysmaailmassa toimivan yrityksen on pystyttävä muuttumaan ympä-

ristönsä mukana sekä uudistamaan omaa toimintaansa markkinoiden vaatimaan suuntaan. 

Kolmannen osapuolen logistiikkaa harjoittavassa yrityksessä asiakkaiden järjestelmät sekä 

prosessit näyttelevät suurta roolia myös yrityksen omassa toiminnassa. Prosessien tunnis-

taminen, niiden mittaaminen ja sitä kautta prosessien kehittäminen on kriittisessä osassa 

tehokkaan toiminnan ylläpitämisessä. Tietojohtamisen keinoilla ja sen luomilla työkaluilla 

yritys, jonka kilpailukyky on riippuvainen sen aineettoman pääoman hyödyntämisestä, voi 

systemaattisesti kehittää toimintaansa sitoutunutta rakenteellista ja aineetonta pääomaa. 

Tietojohtamisen tuomat mallit ja työkalut ovat usein jollain tasolla yrityksien käytössä, 

mutta niiden systemaattinen ja täysimittainen hyödyntäminen vaatii tietojohtamisen käsit-

teen ymmärtämistä sekä sen huomioimista strategisista päätöksistä alkaen. Tietojohtami-

nen tulisi nähdä johtamisen mallina, joka luo ymmärryksen tiedon moniulotteiselle luon-

teelle sekä työkaluja sen hallitsemiseen. 

 

Työssä toteutetun tutkimuksen sekä kirjallisuustutkimuksen kautta kartoitettiin tiedonhal-

linnan prosesseja kohdeyrityksessä sekä luotiin niiden kehittämiseen ja uudistamiseen tar-

vittavien tekijöiden yleiskuvaus. Työssä toteutettu haastattelututkimus sekä kyselytutkimus 

ja niiden yhteydessä toteutetut tarkentavat kyselyt loivat hyvän kuvan yrityksen tiedonhal-

linnan tasosta. Tiedonhallintaa tarkasteltiin tietojohtamisen näkökulmasta ja näin löydettiin 

joitakin kehityskohteita. Tutkimustulosten analysoinnin perusteella luotiin ehdotus proses-

sien systemaattisen kehittämisen mallista sekä konkreettisia pitkän ja lyhyen aikajakson 

kehitysprojekteja, joihin yritys voisi keskittyä tulevaisuudessa. 

 

Työn tulokset antavat hyvän alun organisaation tiedonhallinnan systemaattiselle kehittämi-

selle ja yrityksen prosessien mittaamiselle. Työssä esille nousseista jatkotutkimustarpeista 

voidaan nimetä yleisellä tasolla verkostoituneen logistiikkaketjun suorituskyvyn mittaami-

nen sekä erityisesti kohdeyrityksessä kuljetussuunnitteluprosessin mittareiden luominen. 

Prosessin mittaamisen työkalut ja niiden kehittäminen mahdollistaisi palautteen tehokkaan 

antamisen sekä kuljetussuunnittelijoiden kehittymisen ja sen seuraamisen. Tiedon reaaliai-

kainen ja tehokas seuranta ajaa tiedon sähköistymiseen ja informaation kuljettamiseen digi-
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taalisessa muodossa. Tällä hetkellä Suomen maantieliikenteen sähköisistä rahtikirjoista tai 

tiedonsiirrosta ei löydy juurikaan tieteellistä tutkimusta. Logistiikka-alan sähköistyminen 

ja informaation jakaminen organisaatioiden välillä on mahdollista erilaisten organisaatioi-

den välisten tiedonsiirtostandardien avulla, joka vaatii tiedon muuntamista kunkin yrityk-

sen tietojärjestelmien mukaiseen formaattiin. Informaation sähköistyminen ja tietojärjes-

telmien kehittäminen vaatisi teoreettisen pohjan ja mallin, jota yritykset voisivat käyttää 

suuntana ohjelmistokehityksessä ja ICT-projektien tulevaisuuden suunnittelussa. 
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LIITE 1.  Kuljetussuunnittelun vastuualueiden prosessikuvaus 
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LIITE 2.  Teemahaastattelun runko 

 

 

 
Haastattelurunko 

 

Lämmittelevät kysymykset 

 
- Työtehtävät 

- Työkokemus vastaavista tehtävistä  

- Käytännön kokemus FTL:n tiedonhallintaprosesseista 

- Kokemus tiedonhallintaprosesseista yleisesti 

- Onko kokemusta muista vastaavista yrityksistä ja niiden prosesseista? 

- Työn aiheen esittely sekä aihealueiden nopea läpikäynti. 

Massatavaralogistiikan tiedonhallintaprosessit 

 
- Laadittujen prosessikuvausten esittely ja niihin tutustuminen ja työn rajauksen esit-

tely.  

- Prosessikuvausten muokkaaminen 

- Onko FTL:n sisäinen tiedonhallinta ja tiedon liikkuminen mielestäsi tehokasta? 

- Onko tiedonhallintaan luodut työkalut mielestäsi tehokkaita ja nykyaikaisia? 

- Millä alueella erityisesti tarvitaan parannusta? 

- Soveltuuko Rahti tiedon välittämiseen ja tallentamiseen yleisellä tasolla? 

Osaaminen 

 
- Kiinnitetäänkö rekrytoinnissa huomiota työntekijän kommunikointivalmiuksiin? 

- Tarjoaako työnantaja mahdollisuuksia kehittää kommunikointitaitoja tai kommuni-

kointiin luotujen työkalujen osaamista systemaattisesti? 

- Miten oman toimipisteesi kommunikointi toimii. Oletko huomannut eroja yrityksen 

sisäisessä kommunikoinnissa (esim. Kouvola – Tampere)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 2. (jatkoa) 

 
 

 

Kilpailukyky osaamisen näkökulmasta 

 
- Onko FTL:n tiedonhallinta mielestäsi alan kärkiluokkaa? 

- Luoko tiedon käsitteleminen yrityksen sisällä erityisen kilpailuedun? 

o Mikä FTL:n prosesseissa on erityistä muihin verrattuna? 

o Millä tätä etua voisi vahvistaa? 

- Seurataanko työskentelyn tehokkuutta ja sen kautta tietovirtojen luonnetta? 

- Kuinka riskienhallinta otetaan huomioon kuljetustuotannon prosesseissa? 

Tiedonhallinnan kokemat haasteet 

 
- Kuinka staattista yrityksen läpi virtaava tieto on? Muuttuuko paljon? 

- Läpinäkyvyys tuo joustavuutta. Mikä on mielestäsi sopiva taso läpinäkyvyydelle? 

- Mitä tietoja on syytä luovuttaa ulkopuolisille? 

- Usean toimipaikan luomat haasteet suunnittelussa? 

- Kuinka toimintaa kehitetään ja kehitystä valvotaan? 

Tiedon tallentaminen 

 
- Kuinka tärkeänä pidät prosessien läpi kulkevan tiedon tallentamista? 

o Onko rahtikirjaan liittyvän liitännäistiedon tallentaminen mielestäsi puutteellista? 

o Kuinka tietoa tulisi ylläpitää ja jakaa? 

- Kuinka mielestäsi tiedon tallentamisen tulisi tapahtua? 

- Ohjeistukset muuttuvat ja vanhenevat. Miten tiedon hallinta tulisi hoitaa niin, että 

esim. Kuljettajille jaettava tieto on varmasti ajantasaista? 

 

Osaamisen sulauttaminen organisaatioon 

 
- Onko nykyisessä organisaatiossa osaaminen sitoutunut enemmän organisaatioon 

vai henkilöihin? 

- Mikä on mielestäsi ihannetila näiden kahden suhteen? 

- Hiljaisen tiedon tallentuminen organisaatioon. 

o Panostaako organisaatio hiljaisen tiedon tallentamiseen? 

o Onko hiljaisen tiedon tallentamiseen olemassa välineitä? 

Yleistä keskustelua 

 
- Logistiikan nykytila ja viestinnän digitalisoituminen 

- Rahtikirjojen siirtyminen sähköiseksi 

-  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 3. Haastatteluiden lisäkysymyksen esittäminen 

 

 
  



 

 

 

 

LIITE 4. Haastattelun lisäkysymyksen mukana toimitettu liite 

 

 
 

 

 

(jatkuu) 
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LIITE 5. Kutsu osallistua kyselytutkimukseen 

 

 

 
Moi, 

  

Olen tekemässä opintoihini liittyvää lopputyötä. Työ käsittelee massatavaralogistiikan tie-

tovirtoja, keskittyen kuljetussuunnittelun läpi virtaavaan tietoon. Työni pyrkii kartoitta-

maan kuljetussuunnittelijalle luotujen toimintamallien ja työkalujen tasoa sekä toimivuutta. 

Työni tavoitteena on osoittaa oikea kehityssuunta, johon suunnittelua ja sen työkaluja tulisi 

kehittää tiedonvälittämisen näkökulmasta. 

  

Toivoisin että voisit vastata 7.10. klo 16:00 mennessä, oheisesta linkistä löytyvään lyhyeen 

kyselyyn, jonka avulla kartoitan suunnittelijoiden näkemystä nykytilanteesta ja tulevaisuu-

den kehityksestä. Kysely toteutetaan nimettömänä. Analysoin ja esittelen tulokset niin, 

etteivät yksittäiset kommentit henkilöidy. 

  

  

Linkki kyselyyn:                           http://www.surveymonkey.com/s/XP7BM3F 

  

  

Autan mielelläni jos kyselyn täyttämisessä ilmenee jotain ongelmia. Kiitos! 

 

 

 

 

Terveisin 

 

Janne Laitinen 

janne.laitinen@vr.fi 

0408634845 

 

 

 

  

http://www.surveymonkey.com/s/XP7BM3F
mailto:janne.laitinen@vr.fi


 

 

 

 

LIITE 6. Kyselylomake 

 

SIVU 1: Tehokkaan työskentelyn edellytykset 

 

Seuraavat kysymykset pyrkivät kartoittamaan kuljetussuunnittelulle luotujen 

työkalujen ja toimintamallien tehokkuutta. 

 

1. Mikä nykyisessä työympäristössäsi tukee tehokasta työskentelyä (esim. 

toimintamallit, työkalut ja tietojärjestelmät)? Mainitse 2-3 tärkeintä teki-

jää. 

 

2. Mikä nykyisessä työympäristössäsi haittaa tehokasta työskentelyä (esim. 

toimintamallit, työkalut ja tietojärjestelmät)? Mainitse 2-3 tärkeintä teki-

jää. 
 

3. Mainitse 2-3 tekijää, jotka tulevaisuudessa edistäisivät tehokasta työsken-

telyäsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(jatkuu) 

 

  



 

 

 

 

LIITE 6.  (jatkoa) 

 

SIVU 2: Henkilökohtaiset vaikuttamismahdollisuudet 

 
Seuraavilla kysymyksillä pyritään kartoittamaan henkilökohtaisia vaikuttamis-

mahdollisuuksiasi yrityksen tulokseen ja tuottavuuteen. Tuloksella tarkoitetaan 

sekä taloudellista, että toiminnallista tulosta. 

 

 

 

4. Miten voit työssäsi vaikuttaa yrityksen tulokseen? Mainitse kolme tär-

keintä. Erottele jokainen vastaus omalle rivilleen. 
 

 

 

 

5. Järjestele seuraavat toimijat tärkeysjärjestykseen. 1- tärkein yhteistyöta-

hosi, 3- vähiten tärkein 

 

 Asiakas 

 Alihankkija 

 Kollega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 
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SIVU 3: Oman työn seuranta ja palaute 

 

5. Mistä seuraavista alueista saat työssäsi palautetta? Arvioi palautteen 

kohdistumista asteikolla en yhtään, harvoin, satunnaisesti ja säännöl-

lisesti. 

 

6. Keneltä palaute tulee? Arvioi palautteen määrää asteikolla en yhtään, 

harvoin, satunnaisesti ja säännöllisesti. 

 
 

8. Keneltä palautteen pitäisi tulla? Arvioi palautteen tarvittavaa määrää 

asteikolla ei yhtään, harvoin, satunnaisesti ja säännöllisesti.

 
(jatkuu) 

 



 

 

 

 

LIITE 6.  (jatkoa) 

 

SIVU 4: Kaluston käyttö 

 

 

9. Kuinka helppona koet seuraavien resurssien käytettävyyden? 
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SIVU 5: Loppu 

 
Kiitos vastauksestasi. 

 

 

10. Voit halutessasi vielä antaa aiheeseen liittyvää vapaata palautetta ja 

kommentteja. 
 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 7. Kutsu vastata kyselytutkimuksen lisäkysymykseen 

 

 
  



 

 

 

 

LIITE 8. Lisäkysymyksen kyselylomake 

 
 

(jatkuu) 

 



 

 

 

 

LIITE 8.  (jatkoa) 

 
 


