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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten operatiivista tehokkuutta 

tulee kehittää ja mitata logistiikkapalveluissa. Tutkimuksen empiirinen 

aineisto koostui haastatteluista, joihin osallistui seitsemän logistiikkapal-

veluyrityksen edustajaa ja kuusi logistiikkapalveluyrityksen asiakasyri-

tysten edustajaa. Haastatteluiden jälkeen jokaista edustajaa pyydettiin 

vastaamaan kyselyyn, jonka tarkoituksena oli todentaa haastatteluiden 

keskeisimpien tulosten paikkansapitävyys. 

Tutkimuksen perusteella hyötyjä voidaan saavuttaa: 1) hyödyntämällä 

sopivia kehitystyökaluja järjestelmällisesti, 2) kehittämällä toimipiste-

kohtaisia mittaristoja ja hyödyntämällä niitä eri käyttötarkoituksiin, 3) 

suunnittelemalla kehitystoimintaa toimipistekohtaisesti, 4) raportoimalla 

ja dokumentoimalla kehitystoimintaa sekä toimipisteen sisällä että koko 

organisaation laajuudella sekä 5) kehittämällä prosesseja eri liiketoimin-

tayksiköissä koko organisaation laajuisen kehitystyöryhmän avulla. Li-

säksi tutkimuksesta kävi ilmi, minkälaisia kriteereitä asiakkaat arvosta-

vat logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa, mihin kehitystoimet tulisi 

ensisijaisesti kohdistaa sekä minkälaisia mittareita ja mittaamisen viite-

kehyksiä voidaan hyödyntää operatiivisen tehokkuuden mittaamisessa. 
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The aim of this study was to find out how to improve and measure oper-

ational efficiency in logistics services. The empirical data comprise in-

terviews with seven representatives of logistics service provider and six 

representatives of customer firms of logistics service provider. After 

interviews each of the representatives were asked to answer question-

naire survey which verified the key findings of  the interviews. 

The findings of this study show that benefits can be achieved by 1) uti-

lizing right improvement tools systematically, 2) developing measure-

ment systems by business unit and utilizing them in different purposes 3) 

planning business improvement by business unit 4) reporting and docu-

menting improvement tasks both within the business units and organiza-

tion-wide 5) improving processes in different business units by organiza-

tion-wide improvement team. The study also shows what kind of charac-

teristics customer firms appreciate in logistics service provider, where 

the improvements tasks should be primarily focused on and what kind of 

indicators and measurement frameworks can be used in measuring oper-

ational efficiency in logistics services. 



 

 

ALKUSANAT 

HUB logistics yhdessä yliopistomme kanssa antoi loistavat edellytykset diplomi-

työn tekemiselle. Jos tästä ei olisi diplomityötä syntynyt, olisi sitten ollut jo mie-

hessä vikaa. Ensimmäisenä haluan kiittää HUB:n nykyistä toimitusjohtajaa Aki 

Jumppasta, joka kiireistään huolimatta loi hyvät suuntaviivat diplomityölleni, jota 

lähdin parhaan kykyni mukaan toteuttamaan. Kiitokset ohjaajilleni myös yliopis-

tomme puolelta. Tutkijatohtori Ari Happonen toi innovatiivisuudellaan paljon 

uusia ideoita työhöni ja professori Hannu Rantanen antoi ohjeistuksia erityisesti 

tutkimuksellisiin näkökohtiin liittyen. Suuret kiitokset myös muille diplomityö-

projektissa mukana olleille henkilöille molemmissa organisaatioissa sekä muille 

HUB:lla samaan aikaan aloittaneille diplomityöntekijöille. Toivon, että minusta 

on ollut apua diplomitöidenne teossa vähintään yhtä paljon kuin itse olen saanut 

apua teiltä. 

 

Erityisesti haluan kiittää perhettäni tuesta niin opinnoissani kuin muutenkin elä-

mässäni. Suurimman kiitoksen haluan osoittaa äidilleni Tainalle, joka on tukenut 

minua koko opintojeni ajan, mutta ennen kaikkea mahdollistanut tähän asti pää-

semisen. Joutumisesi vakavaan onnettomuuteen diplomityöprojektin loppuvaiheil-

la laittoi miettimään myös niitä kaikkein tärkeimpiä asioita elämässä. Kiitos  isäl-

leni Antille, jolta olen oppinut monia asioita elämässä. Haluan kiittää myös kaik-

kia muita tukena olleita sukulaisiani ja ystäväni. En lähde luettelemaan kaikkia 

teitä nimeltä, mutta erityiskiitokset haluaisin osoittaa Oonalle kaikesta tuesta ja 

ystävyydestä niin opinnoissa kuin opintojen ulkopuolellakin. Opiskeluaikanani 

opin, että opintomenestys on käytännössä kokonaan kiinni tavoitteista. Hyvästä 

opintomenestyksestäni saankin kiittää erityisesti ystäviäni ja kavereitani, joihin 

tutustuin opiskeluaikanani lappeen Rannassa. Toisaalta hienoimmat asiat olisivat 

jääneet kokematta, jos olisin istunut nenä kirjassa tai näytössä kiinni. Hauskaa on 

ollut mutta aikansa kullakin. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita. 

 

Lappeenrannassa 20.7.2014 

Otto Huuhtanen  



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO ....................................................................................................... 1 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset ......................................... 2 

1.2 Rajaukset .................................................................................................... 3 

1.3 Tutkimusmetodologia ................................................................................. 5 

1.4 Tutkimusraportin rakenne .......................................................................... 9 

2 OPERATIIVINEN TEHOKKUUS LOGISTIIKKAPALVELUISSA ............. 11 

2.1 Operatiivisen tehokkuuden määritelmä .................................................... 11 

2.2 Logistiikan operatiivinen tehokkuus ........................................................ 12 

2.3 Palveluntarjoajan operatiivinen tehokkuus asiakkaan näkökulmasta ....... 13 

3 OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN KEHITTÄMINEN ............................. 15 

3.1 Ideologiat .................................................................................................. 15 

3.2 Kehitysprojektit ja jatkuva parantaminen ................................................. 20 

3.3 Epätehokkuutta aiheuttavat tekijät ........................................................... 24 

3.3.1 Lean – 8 hukkaa ............................................................................. 24 

3.3.2 Muut epätehokkuutta aiheuttavat tekijät ........................................ 27 

3.4 Työkalut operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen ................................. 29 

3.4.1 Asiakastarpeiden ja prosessien määrittely ..................................... 29 

3.4.2 Ongelmien ratkaisemiseen perustuva mittaaminen ....................... 31 

3.4.3 Prosessien sisäisten ongelmien analysointi ja ratkaiseminen ........ 32 

3.4.4 Materiaalivirran tehostaminen ....................................................... 33 

3.4.5 Työskentelytapojen kehittäminen ja standardisointi ...................... 34 

4 OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN MITTAAMINEN ............................... 37 

4.1 Mittaamisen rooli ja tavoitteet .................................................................. 37 

4.2 Operatiivinen tehokkuus suorituskyvyn mittaamisen viitekehyksissä ..... 41 

4.3 Operatiivisen tehokkuuden mittarit logistiikkapalveluissa ...................... 45 

4.3.1 Asiakaspalvelun mittaaminen ........................................................ 48 

4.3.2 Laadun mittaaminen....................................................................... 49 

4.3.3 Kustannusten mittaaminen ............................................................. 50 

4.3.4 Tuottavuuden mittaaminen ............................................................ 52 

4.3.5 Pääoman hallinnan mittaaminen .................................................... 53 

4.4 Toiminnan muutoksen mittaaminen ......................................................... 54 



 

 

5 KOKEMUKSIA OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN KEHITTÄMISESTÄ 

JA MITTAAMISESTA ......................................................................................... 56 

5.1 Tapaustutkimusyritys ............................................................................... 56 

5.2 Haastattelu- ja kyselytutkimusten toteutus ............................................... 57 

5.3 Haastattelu- ja kyselytutkimusten tulokset ............................................... 59 

5.3.1 Asiakkaiden arvostamat kriteerit palveluntarjoajan toiminnassa .. 59 

5.3.2 Kehityskohteet ............................................................................... 64 

5.3.3 Kehitystyökalujen käyttö ............................................................... 70 

5.3.4 Operatiivisen tehokkuuden mittaaminen ....................................... 73 

5.3.5 Kehitystoiminnan organisointi ....................................................... 80 

6 TOIMINTAMALLI OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN 

KEHITTÄMISEEN JA MITTAAMISEEN .......................................................... 91 

6.1 Kehitystyökalujen valinta ja hyödyntäminen ........................................... 93 

6.2 Operatiivisen tehokkuuden mittaaminen .................................................. 98 

6.2.1 Henkilöstön rooli ........................................................................... 99 

6.2.2 Työkalut mittariston rakentamiseen ja toiminnan ohjaamiseen ... 100 

6.2.3 Mittariston rakentaminen ja mittareiden valinta .......................... 101 

6.3 Kehitystoiminnan organisointi ............................................................... 105 

6.3.1 Kehitystoiminnan suunnittelu ja dokumentointi .......................... 105 

6.3.2 Kehitystyöryhmän toiminta ......................................................... 108 

6.3.3 Toiminnan jatkuva parantaminen ................................................ 110 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................... 112 

7.1 Tutkimuksen tarkastelu ja asemoituminen muuhun kirjallisuuteen ....... 112 

7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimuskohteet .................................. 118 

8 YHTEENVETO .............................................................................................. 120 

LÄHTEET ........................................................................................................... 123 

LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset logistiikkapalveluyrityksen edustajille 

Liite 2. Haastattelukysymykset asiakasyritysten edustajille 

Liite 3. Kyselylomake logistiikkapalveluyrityksen edustajille 

Liite 4. Kyselylomake logistiikkapalveluyrityksen asiakasyritysten edustajille 

Liite 5. Työkalut operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen 

Liite 6. Tyypillisiä operatiivisen tehokkuuden mittareita logistiikan alalla 

Liite 7. Kohdeyritykselle luotu työkalu kehitystyökalujen valintaan ja hallintaan



 

1 

 

1 JOHDANTO 

Logistiikkapalveluiden alalla kilpailu on tiukentunut toimialan kasvaessa vakaasti 

viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa toimialan vuotuinen 

kasvuvauhti on ollut noin 10 prosenttia viimeisen kahden kymmenen vuoden ai-

kana (Armstrong & Associates 2013).  Logistiikkapalveluiden suosio on ollut 

kasvussa, sillä yritykset haluavat nykyisin yhä useammin keskittyä omaan ydinlii-

ketoimintaansa ja virtaviivaistaa toimitusketjujaan hyödyntäen alan ammattilais-

ten osaamista. (Min & Joo 2006, s. 259) Vuonna 2014 logistiikkapalvelujaan ul-

koistaneet yritykset olivat ulkoistaneet keskimäärin 44 % logistiikastaan kustan-

nuksissa mitattuna osuuden ollessa nousussa (Capgemini 2014, s. 10). Nämä sei-

kat osoittavat, että potentiaalia on niin uusasiakashankinnassa kuin nykyisten 

asiakassuhteiden kehittämisessä. Capgemini (2014, s. 10) esittää, että yli puolet 

yrityksistä kertoo aikovansa vähentää käyttämiensä logistiikkapalveluntarjoajien 

lukumäärää, vaikka palveluiden ulkoistus on samalla kasvamassa rahamääräisesti 

mitattuna. Cahillin (2006, s. 1) mukaan on merkittävästi kustannustehokkaampaa 

pyrkiä laajentamaan nykyisiä asiakassuhteita kuin hankkia uusia asiakkaita. Nämä 

seikat korostavat nykyisten asiakkuuksien kehittämisen roolia. 

 

Logistiikkapalveluiden toimialan koventunut kilpailu ja matalat katteet aiheuttavat 

paineita alan yritysten operatiiviselle tehokkuudelle. Avaintekijä menestykseen on 

kyky pitää toiminnot tehokkaina (Min & Joo 2006, s. 259). Capgeminin markki-

natutkimuksen mukaan logistiikkapalveluyritykset ovat onnistuneet vähentämään 

varastointikustannuksiaan hieman alle 10 prosenttia, kiinteitä kustannuksia yli 20 

prosenttia ja logistiikkakustannuksia kokonaisuudessaan yli 10 prosenttia vuosit-

tain kahden viime vuoden aikana. Samanaikaisesti tilausten täyttöaste ja tarkkuus 

ovat keskimäärin hieman parantuneet. (Capgemini 2014, s. 10) Pysyäkseen kehi-

tyksessä mukana logistiikkapalveluyritysten on jatkuvasti etsittävä keinoja tehos-

taa omaa operatiivista toimintaansa. 

 

Logistiikkapalveluyrityksiä koskeva tutkimus on ollut hyvin runsasta kahden vii-

me vuosikymmenen aikana. Tämä suuntaus tulee todennäköisesti jatkumaan, sillä 
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yhä useammat yritykset ulkoistavat logistiikkapalvelujaan toimialasta riippumatta. 

Alan tutkimuksessa on painottunut asioiden tarkastelu kokemusperäisesti. Lähes 

kaksi kolmasosaa logistiikkapalveluita käsittelevästä tutkimuksesta on tapaustut-

kimusta. Teorian kautta asiaa tarkastelevien tutkimusten osuus on hieman alle 

viidennes, ja näitä molempia tarkastelunäkökulmia käytti noin kuudennes tutki-

muksista. (Marasco 2008, s. 127, 138) 

 

Tämä tutkimus päätettiin toteuttaa kohdeyrityksen, HUB logistics:n, tarpeiden 

pohjalta. Yrityksessä operatiivista toimintaa on kehitetty ja mitattu aktiivisesti jo 

useiden vuosien ajan. Yrityksen kasvaessa voimakkaasti viime vuosien aikana 

sille on syntynyt tarpeita systemaattisemmalle lähestymistavalle toiminnan kehit-

tämistä ja mittaamista kohtaan. Yrityksen puolelta oltiin kiinnostuneita tämän 

tutkimuksen toteutukselle, jotta jatkossa toiminnan kehittämisessä ja mittaamises-

sa pystytään hyödyntämään akateemisen ja kaupallisen kirjallisuuden havaintoja 

sekä muiden yritysten kokemuksia. Lisäksi tutkimuksen avulla saadaan kerättyä 

tietoa asiakasyrityksiltä ja koottua organisaation sisäinen tieto. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on selvittää, miten operatiivista tehok-

kuutta tulee kehittää ja mitata logistiikkapalveluyrityksessä. Tarkoituksena on 

löytää konkreettisia toimintatapamalleja sille, miten logistiikkapalveluyrityksen 

toiminnan kehittämistä ja mittaamista tulisi toteuttaa käytännössä. Tutkimuksen 

keskittyminen näihin kahteen aihepiiriin on selitettävissä sillä, että aihepiirit ovat 

vahvasti sidoksissa toisiinsa, mikä voidaan havaita myös tutkimuksen lopputulok-

sena syntyvästä toimintamallista. Lisäksi tutkimuksen avulla parannetaan ymmär-

rystä asiakkaiden odotuksista, sillä asiakastarpeet on huomioitava tutkimuskon-

tekstissa niiden roolin ollessa tärkeässä asemassa palveluliiketoiminnassa. Tutki-

mus perustuu sekä aiempaan kirjallisuuteen että tapaustutkimusyrityksenä toimi-

van logistiikkapalveluyrityksen ja sen asiakasyritysten käytännön kokemuksiin.  

 

Tutkimuksen lopputuloksena esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joita 

logistiikkapalveluyrityksen tulee hyödyntää tehostaakseen operatiivisen tehok-
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kuuden kehittämistä ja mittaamista sekä toimipistekohtaisesti että koko organisaa-

tion laajuudella. Ehdotusten pohjalta logistiikkapalveluyrityksen tulee pohtia, mi-

hin näistä asioista se haluaa panostaa resurssejaan tulevaisuudessa. Tutkimuksella 

on kolme päätutkimuskysymystä, joista kahden painopistettä tarkennetaan alatut-

kimuskysymyksillä: 

 Mitä asioita asiakasyritykset arvostavat logistiikkapalveluyrityksen toimin-

nassa? 

 

 Miten operatiivista tehokkuutta tulee mitata logistiikkapalveluissa? 

o Minkälaisilla mittareilla operatiivista tehokkuutta tulee erityisesti mitata? 

o Mihin operatiivisen tehokkuuden mittaamista tulee erityisesti hyödyntää? 

 

 Miten operatiivista tehokkuutta tulee kehittää logistiikkapalveluissa? 

o Mihin osa-alueisiin kehitystoiminta tulee erityisesti kohdistaa ja kuinka 

tärkeitä eri osa-alueet ovat operatiivisen toiminnan kehittämisessä? 

o Mitä työkaluja voidaan hyödyntää operatiivisen tehokkuuden kehittämi-

sessä ja miten sopivat työkalut valitaan? 

o Miten operatiivisen tehokkuuden jatkuvaa kehittämistä tulee organisoida? 

1.2 Rajaukset 

Operatiivista tehokkuutta käsitellään tutkimuksessa logistiikkapalveluyrityksen 

näkökulmasta. Logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa yhdistyvät logistiikan ja 

palveluliiketoiminnan ominaispiirteet. CSCMP:n (Council of Supply Chain Ma-

nagement Professionals) mukaan logistiikalla tarkoitetaan tavaroiden siirtämisen 

ja varastoinnin suunnittelua, toteutusta sekä hallintaa aina tuotteen syntyperästä 

sen kuluttamiseen saakka. Logistiikka kattaa myös palvelut ja tietovirrat, jotka 

liittyvät itse fyysiseen tuotteeseen. Logistiikkapalveluyritykset ovat logistisia pal-

veluja tarjoavia yrityksiä. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi toimitusmenettelyjä, 

kuljetusta, varastointia ja pakkaamista. (Council of Supply Chain Management 

Professionals 2013) Tutkimuksessa operatiivinen tehokkuus määritellään ennalta 

määritellyn palvelutason ja laadun ylläpitämiseksi resursseja säästävällä tavalla. 
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Aihepiiriä käsitellään keskisuuren suomalaisen logistiikkapalveluyrityksen käytet-

tävissä olevien resurssien näkökulmasta. Kuitenkin sekä pienemmät että suurem-

mat logistiikkapalveluyritykset voivat hyödyntää tutkimustuloksia monilta osin. 

Pienet yritykset joutuvat keskittymään kehitystoimenpiteiden käytännöntoteutuk-

seen, kun taas suurilla yrityksillä on usein enemmän resursseja kehitystoiminnan 

systemaattiseen hallintaan ja laajempiin kehitysprojekteihin. 

 

Tutkimusaiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta on tunnistettavissa kaksi keskeistä 

aihepiiriä. Ensinnäkin yritysten on osattava käyttää omaan liiketoimintaan sopivia 

kehitystyökaluja ja -konsepteja. Systemaattinen lähestymistapa kannustaa kehit-

tämään toimintaa aktiivisesti ja vahvistaa omaa osaamista tiettyjen työkalujen 

käytössä. Toinen korostuva aihe on henkilöstöjohtamisen merkitys. Henkilöstön 

sitoutuminen kaikilta tasoilta on välttämätöntä, jotta toiminnan kehittäminen on 

tehokasta. Ilman henkilöstön vahvaa sitoutumista muutostoimenpiteet eivät ole 

pysyviä, ja ne kuluttavat paljon resursseja. Tämä tutkimus keskittyy ensin mainit-

tuun aihepiiriin. Henkilöstöjohtamisen roolia ei kuitenkaan tule aliarvioida toteu-

tettaessa kehitystoimintaa käytännössä.  

 

Operatiivisen tehokkuuden kehittäminen ja mittaaminen on aihepiirinä hyvin laa-

ja, eikä sitä ole mahdollista kuvata kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen laajuu-

dessa. Tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen tarkasteluun esittäen tietoläh-

teitä myös sellaisille asioille, joihin ei ole mahdollista syventyä tämän tutkimuk-

sen laajuudessa. Osa kirjallisuuskatsauksen sisällöstä käsittelee operatiivisen te-

hokkuuden kehittämistä ja mittaamista toimialasta riippumattomalla tasolla, mutta 

aiheiden käsittelyä ohjaavat logistiikkapalveluyritysten tarpeet. Monia asioita, 

kuten mittaamisen osa-alueita ja viitekehyksiä, tarkastellaan vain lyhyesti. Tutki-

muksen ulkopuolelle on rajattu strategisen suorituskyvyn mittaamisen sekä palve-

luliiketoiminnan mittaamisen yksityiskohtainen tarkastelu. Edellä esitetyt tutki-

muskysymykset rajaavat tutkimuksen näkökulmaa. Tämän lisäksi liitteissä 1 ja 2 

esitetyt haastattelukysymykset sekä liitteissä 3 ja 4 esitetyt kyselylomakkeet sel-

kiinnyttävät tutkimuksen painopisteitä. 
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Operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen soveltuvia työkaluja on erittäin paljon, 

arviolta muutamia satoja, joten niitä on mahdotonta käsitellä kokonaisvaltaisesti 

tämän tutkimuksen laajuudessa. Käsittelyssä pyritään kattavaan tarkasteltuun kes-

kittyen tunnetuimpiin työkaluihin tarkastelematta aihetta käsittelevää kirjallisuutta 

kuitenkaan systemaattisesti. Työkalujen tunnettavuudelle tehtiin karkea arvio sen 

perusteella, kuinka laaja-alaisesti niitä on käsitelty kirjallisuudessa. Työkalujen 

hyödyntämismahdollisuuksia arvioitiin sekä kirjallisuuden että alan yritysten käy-

tännön kokemusten pohjalta. Yritysten käytännön kokemukset pitävät sisällään 

sekä tutkimuksen kohdeyrityksen ja sen asiakasyritysten havaintoja että internet- 

ja kirjallisuuslähteistä löytyneitä muiden yritysten kokemuksia. Valittujen työka-

lujen lisäksi kirjallisuudessa on käsitelty myös kehitysprojektien hallintaan sovel-

tuvia työkaluja, mutta nämä työkalut rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle, 

koska ne eivät ole vahvasti sidoksissa operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen. 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimusraportin luvut 2–4 tarkastelevat aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Luku-

jen tavoitteena on osoittaa, mistä näkökulmista ja miten aihetta on tutkittu aiem-

min sekä miten kyseessä oleva tutkimus asemoituu muuhun tutkimukseen (Hirs-

järvi et al. 2009, s. 121). Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus on tyypiltään kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, joka on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen 

perustyypeistä. Sitä voidaan luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman tarkkoja sääntöjä. 

Käytetyt aineistot ovat laajoja, eikä niiden valintaa rajaa metodiset säännöt. Sen 

avulla tutkittava ilmiö pystytään kuvaamaan laaja-alaisesti. Kuvaileva kirjalli-

suuskatsaus voidaan jakaa narratiiviseen ja integroivaan kirjallisuuskatsaukseen. 

Narratiivinen katsaus on metodisesti kevyin kirjallisuuskatsauksen muoto. Sen 

avulla pystytään esittämään tarkasteltava aihe laaja-alaisesti tai kuvaamaan aiheen 

historiaa ja kehityskulkua. Sen tarkoituksena ei ole tuottaa uutta tietoa, vaan pyr-

kiä tarjoamaan lukijalle ajantasaista tutkimustietoa. (Salminen 2011, s. 6–7) Tä-

män tutkimuksen kirjallisuuskatsaus toteutettiin integroivana katsauksena. Se ero-

aa narratiivisesta katsauksesta siten, että se pitää sisällään kriittistä arviointia, jol-

loin myös tärkein tutkimusmateriaali voidaan tiivistää katsauksen perustaksi 

(Salminen 2011, s. 8). Tässä tutkimuksessa haluttiin ottaa kriittinen tarkaste-



 

6 

 

lunäkökulma aiempiin tutkimuksiin niiden tutkimustulosten suoraviivaisen esit-

tämisen sijaan, joten narratiivisen katsauksen toteuttamiselle ei ollut perusteita. 

 

Muita kirjallisuuskatsauksen tyyppejä ovat systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä 

meta-analyysi, joka jakautuu kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen meta-analyysiin. 

Kvalitatiivinen meta-analyysi voidaan jakaa edelleen metasynteesiin ja metayh-

teenvetoon. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tiivistelmä aihepiirin aiempien 

tutkimusten olennaisesta sisällöstä, ja yleensä se tukee muita metodeja rakentaen 

niin sanottua alkuasetelmaa. (Salminen 2011, s. 6, 9, 12) Tässä tutkimuksessa 

toteutettavan integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla on mahdollista tarjota sel-

västi laajempi sekä valikoidumpi kuva aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. In-

tegroiva kirjallisuuskatsaus ei ole yhtä valikoiva, eikä käy läpi tutkimusaineistoa 

yhtä tarkasti kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus (Salminen 2011, s. 8). Meta-

analyyseissa yhdistetään useita samaa aihetta käsitteleviä pieniä tutkimuksia 

(Uusaro & Martikainen 2012, s. 350).  Sen käyttö ei ollut mahdollista tässä tutki-

muksessa, sillä tutkimuksen aihepiiri on hyvin laaja. Tutkimuksella ei ollut pro-

jektin alkuvaiheessa selkeästi määriteltyjä tavoitteita. Aihetta käsittelevällä kirjal-

lisuudella oli siten merkittävä rooli sen muun muassa tarkentaessa, miten tutki-

muskysymykset rakentuvat ja mihin asioita tutkimuksessa haluttiin löytää vasta-

uksia, jotta tutkimus palvelee mahdollisimman hyvin kohdeyrityksen tarpeita. 

 

Yleisesti ottaen tutkimuksen empiirinen aineisto voidaan kerätä monilla tavoilla. 

Tutkimusaineistoa on mahdollista kerätä perinteisillä aineistonkeruu menetelmil-

lä, eli kyselyillä, haastatteluilla tai havainnoimalla. Tämän lisäksi lähestymista-

vaksi voidaan valita esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, konstruktiivi-

nen tutkimus, innovaatioiden tuottaminen, ennakointi tai verkostotutkimus. (Hero 

2011, s. 24, 26) Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, joka kuitenkin pyrkii 

löytämään yleisiä vastauksia alan yrityksille, joiden liiketoimintamalli on koh-

deyrityksen kaltainen. Aineiston keruun taustalla toimivan kohdeyrityksen liike-

toiminta on hyvin vaihtelevaa, jolloin aihepiirin käsittelyssä ajaudutaan jo tästäkin 

syystä hyvin yleiselle, toimialaa tarkastelevalle tasolle. Lisäksi kohdeyrityksessä 

on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina, ja niitä voidaan odottaa ta-
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pahtuvan myös lähitulevaisuudessa, jolloin tarkastelussa ei ole järkevää keskittyä 

liiaksi kohdeyrityksen nykyliiketoiminnan yksilöllisiin piirteisiin. Toimintatutki-

muksen toteuttaminen ei ollut mahdollista, sillä projektin alkuvaiheessa ei ollut 

selkeä käsitystä, minkälaisia käytännön muutoksia toiminnassa tulisi toteuttaa, 

vaan ymmärrys tästä saavutetaan vasta tämän tutkimuksen pohjalta. Konstruktii-

visen tutkimuksen toteutus ei ollut mahdollista, koska tutkimuksen taustalla ei 

ollut selkeää ongelmaa. 

 

Tehokkaimmaksi tutkimusmenetelmäksi valikoituivat edellä mainitut perinteiset 

aineistonhankintamenetelmät. Havainnointi ei ollut mahdollinen aineistonkeruu-

menetelmä aihepiirin luonteen puolesta, sillä siinä tapahtuvat muutokset ovat hy-

vin hitaita ja hankalasti havainnoitavia. Tutkimuksen kokemusperäiset havainnot 

pohjautuvat ensisijaisesti haastatteluihin. Haastatteluiden tärkeimpänä tavoitteena 

on pyrkiä tunnistamaan hyviä käytäntöjä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ope-

ratiivisen tehokkuuden kehittämisessä ja mittaamisessa. Haastatteluiden tarkoituk-

sena on nostaa esille tärkeimpiä asioita yritysmaailmasta sekä pyrkiä vahvista-

maan, täydentämään ja selventämään kirjallisuudessa esitettyjä seikkoja.  

 

Haastattelut ovat käytetyin tapa toteuttaa laadullista tutkimusta. Haastatteluiden 

merkittävänä etuna muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna on, että aineiston 

keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi 

haastatteluaiheiden järjestystä on mahdollista säädellä ja vastauksia voidaan tulki-

ta monia muita menetelmiä tarkemmin. Haastattelumenetelmän valinnalle on 

myös monia muita perusteluja: ihmiselle voidaan antaa mahdollisuus tuoda asioita 

esille mahdollisimman vapaasti, haastateltava voi kertoa aiheesta laajemmin kuin 

tutkija pystyy ennakoimaan ja vastauksia voidaan selventää. Haastatteluiden käyt-

tö on myös perusteltua erityisesti silloin, kun tutkimuksen aihe tuottaa monitahoi-

sia vastauksia eri suuntiin tai tutkijan on vaikeaa tietää vastausten suuntia etukä-

teen. Monet haastatteluiden hyvinä puolina pidetyt seikat luovat myös haasteita. 

Haastattelut vievät paljon aikaa, eikä alle puolen tunnin haastatteluun kannata 

ryhtyä, vaan näin yksinkertaisen ongelman ratkaisemiseen voidaan käyttää esi-

merkiksi kyselylomakkeita. Haastatteluihin voi myös liittyä monia virhelähteitä, 
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jotka voivat aiheutua haastattelijasta, haastateltavasta tai tilanteesta kokonaisuute-

na. Haastatteluaineistot ovat jokseenkin kontekstisidonnaisia, sillä haastatteluti-

lanne saattaa vaikuttaa vastauksiin. Tämä on kuitenkin mahdollista ottaa huomi-

oon tuloksia tulkittaessa. Lisäksi haastatteluiden luotettavuutta heikentää haasta-

teltavien taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia haastattelutilanteen ta-

kia. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 205–207) 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina eli puolistruktu-

roituina haastatteluina. Teemahaastattelussa käsiteltävät aihepiirit on ennalta mää-

rättyjä, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys ovat avoimia. Etukäteen vali-

tut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tie-

dettyihin asioihin. Teemahaastattelun avoimuudesta riippuen haastattelu voi 

avoimesti sallia kokemusperäisiä havaintoja tai rajoittua tiukasti etukäteen tiedet-

tyihin kysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 75) Tässä tutkimuksessa anne-

taan reilusti tilaa kokemusperäisille havainnoille, sillä havaintoja ja näkökulmia 

halutaan nostaa esiin mahdollisimman kattavasti yritysmaailmasta. Tutkimusai-

neiston keräämisessä käytetään teemahaastatteluita, sillä täysin strukturoitujen 

haastatteluiden käyttö jättäisi vastaukset liian suppeiksi, koska vastausten suunnis-

ta ei ole selkeitä käsityksiä ennen tutkimuksen tekoa. Puolistrukturoituja haastatte-

luja käyttämällä vastauksista on mahdollista esittää jatkokysymyksiä. Toisaalta 

tutkimuksessa halutaan vastauksia tutkimuskysymyksiin kokoamalla yleinen nä-

kemys sekä logistiikkapalveluyrityksen edustajien että sen asiakasyritysten edus-

tajien mielipiteistä ennalta määriteltyihin aihepiireihin liittyen, joten täysin struk-

turoimattomien haastatteluiden käyttö ei ole perusteltua.  

 

Haastatteluiden jälkeen osallistujilta tiedustellaan haastatteluiden perusteella luo-

tavien kyselyiden avulla, kuinka merkittävinä he pitävät erinäisiä haastatteluissa 

esiin nousevia asioita. Tämä toteutetaan erityisesti siitä syystä, että haastateltavat 

pääsevät arvioimaan myös sellaisia asioita, joita he eivät itse nosta esille omissa 

haastatteluissaan. Lisäksi tutkimustuloksiin vaikuttaa tutkimuksen aikana pidettä-

vä innovaatiotyöpaja, joka keskittyy tarkastelemaan kohdeyritykselle luotavaa 

palvelumallia. Sen vaikutukset tähän tutkimukseen näkyvät käsiteltäessä kehitys-
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työkaluja osana palvelukonseptia luvussa 6.1 Haastattelu- ja kyselytutkimusten 

käytännön toteutus esitetään tarkemmin luvussa 5.2, ennen empiiristen tutkimus-

tulosten esittämistä. 

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Lukujen 2–4 kirjallisuuskatsaus lähtee liikkeelle määrittelemällä, mitä tutkimuk-

sessa tarkoitetaan operatiivisella tehokkuudella sekä miten se ilmenee logistiikan 

alalla ja logistiikkapalveluissa. Tämän jälkeen tarkastellaan operatiivisen toimin-

nan kehittämistä laajassa kontekstissa tarkastellen erilaisia kehitysideologioita ja 

operatiivisen toiminnan kehittämistä yleisellä tasolla. Seuraavaksi käsitellään hy-

vin lyhyesti toiminnan kehittämistä sekä yksittäisten kehitysprojektien että jatku-

van parantamisen näkökulmista. Tutkimusraportin edetessä käsittely tarkentuu 

logistiikan alalla vallitseviin kehityskohteisiin ja sopiviin kehitystyökaluihin, jotka 

edesauttavat kehitystoimenpiteiden käytännön toteutuksessa. Myös mittaamista 

käsitellään ensin laajassa kontekstissa tarkasteltaessa mittaamisen roolia ja siihen 

soveltuvia viitekehyksiä. Tämän jälkeen mittaaminen tarkentuu käsittelemään 

logistiikan alalle sopivia operatiivisen tason mittareita. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus, luvut 5–6, pohjautuu haastatteluihin, joiden tar-

koituksena on kartoittaa logistiikkapalveluyritysten ja sen asiakasyritysten edusta-

jien näkemyksiä operatiivisen tehokkuuden kehittämisestä ja mittaamisesta. Ai-

hetta käsittelevän teorian tukemana haastateltavien mielipiteistä ja ajatuksista 

muodostetaan näkemys, miten operatiivista tehokkuutta tulisi kehittää ja mitata 

logistiikkapalveluissa. Tutkimuksen lopputuloksena on keskisuuren logistiikka-

palveluyrityksen käytettävissä oleviin resursseihin sopiva toimintamalli. Se auttaa 

eri työkalujen hyödyntämisessä operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen. Onnis-

tunut työkalujen valinta ja niiden käytön hallinta eivät kuitenkaan takaa onnistu-

mista operatiivisen tehokkuuden pitkäaikaisessa kehittämisessä, joten toiminta-

malli sisältää myös näkökohtia kehitystoiminnan jatkuvaan eteenpäin viemiseen, 

organisointiin ja johtamiseen. Mittaamista käsitellään kokonaisvaltaisesti keskit-

tyen sen rooliin toiminnan kehittämisen tukena. Toimintamalli on luotu erityisesti 

kohdeyrityksen tarpeiden pohjalta, mutta myös muut yritykset voivat hyödyntää 
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sitä monilta osin. Toimintamalli on osittain tutkijan subjektiivinen näkemys, jossa 

yhdistyvät sekä alan kirjallisuudessa mainitut asiat että tutkimuksen kohdeyrityk-

sen kautta saadut alan ammattilaisten näkemykset. Toimintamallin luomisessa 

hyödynnettiin erityisesti alan ammattilaisten kokemusperäisiä havaintoja. Toi-

menpide-ehdotusten pohjalta logistiikkapalveluyrityksellä on hyvät edellytykset 

lähteä parantamaan operatiivisen tehokkuuden kehittämistään ja mittaamistaan. 

Tutkimusraportin rakenne on esitetty kuvassa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne  

5 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA         

OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN       

KEHITTÄMISESTÄ JA MITTAAMISESTA 

6 TOIMINTAMALLI OPERATIIVISEN TEHOK-

KUUDEN KEHITTÄMISEEN JA MITTAAMISEEN 

8 YHTEENVETO 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

1 JOHDANTO 

2 OPERATIIVINEN TEHOKKUUS       

LOGISTIIKKAPALVELUISSA 

4 OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN 

MITTAAMINEN 

3 OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN 

KEHITTÄMINEN 
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2 OPERATIIVINEN TEHOKKUUS LOGISTIIKKAPALVE-

LUISSA 

Kirjallisuudessa operatiivinen tehokkuus on määritelty hyvin vaihtelevilla tavoilla 

asiayhteydestä riippuen. Myös tämän tutkimuksen haastatteluissa ilmeni, että käsi-

te voidaan ymmärtää monilla tavoilla. Toiset ymmärtävät sen hyvin pitkälti vain 

tuottavuutena, kun taas toiset käyttävät termiä puhuessaan operatiivisesta toimin-

nasta yleisesti. Tässä luvussa määritellään, mitä operatiivisella tehokkuudella tar-

koitetaan tässä tutkimuksessa, minkä jälkeen tarkastellaan, miten se näkyy logis-

tiikan alalla. Lisäksi luvussa käsitellään lyhyesti, minkälaisia odotuksia asia-

kasyrityksillä on palveluntarjoajan operatiivista tehokkuutta kohtaan ja mitkä asiat 

korostuvat puhuttaessa logistiikkapalveluyrityksen operatiivisesta tehokkuudesta. 

2.1 Operatiivisen tehokkuuden määritelmä 

Tehokkuus on yksi suorituskyvyn osa-alueista, kuten tuottavuus, taloudellisuus ja 

kannattavuus. Yrityksen suorituskyky voidaan siten ymmärtää tehokkuuden ylä-

käsitteenä, mutta alan kirjallisuudessa termejä käytetään hyvin vaihtelevasti. Ukon 

et al. (2007) mukaan yrityksen suorituskyky voidaan määritellä sen kyvyksi ai-

kaansaada tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Tehokkuudella tarkoitetaan taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna kykyä saa-

vuttaa asetetun tavoitteet mahdollisimman pienin uhrauksin. (Ukko et al. 2007, s. 

3, 5–6) Tavoitteet liittyvät nykypäivän asiakaslähtöisessä ympäristössä usein asia-

kastarpeiden jatkuvaan täyttämiseen sekä ennalta määritellyn palvelutason ja laa-

dun ylläpitämiseen.  

 

Käytettäessä termiä operatiivinen tehokkuus pyritään korostamaan tehokkuuskä-

sitteen liittämistä yrityksen operatiivisiin toimintoihin. Tässä työssä keskitytään 

tarkastelemaan logistiikan operatiivista tehokkuutta, mutta tarkasteltaessa aihetta 

laajemmin koko toimitusketjun näkökulmasta operatiivisella tehokkuudella voi-

daan tarkoittaa myös koko yrityksen kykyä toimittaa laadukas tuote tai palvelu 

asiakkaalle resursseja säästävällä tavalla. Badirun (2013) mukaan yritys toimii 

tehokkaasti, mikäli se onnistuu saavuttamaan strategiset tavoitteet käyttäen resurs-
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sejaan tehokkaalla tavalla. Operatiivinen tehokkuus kuvaa kykyä toimittaa tuotteet 

ja palvelut asiakkaalle kustannustehokkaasti laatua uhraamatta. (Badiru 2013, s. 

17) Tässä tutkimuksessa operatiivinen tehokkuus määritellään ennalta määritellyn 

palvelutason ja laadun ylläpitämiseksi resursseja säästävällä tavalla. Tähän määri-

telmään pohjautuen operatiivinen tehokkuus johtaa korkeaan tuottavuuteen ja kus-

tannustehokkuuteen siten, että asiakas on tyytyväinen tarjottuun palveluun. 

 

Operatiivinen tehokkuus tulee pitää selkeästi erillään yrityksen strategiasta. Tun-

nettu strategikko Porter arvostelee artikkelissaan yritysten johtoa ja konsultteja 

siitä, että nämä sekoittavan usein strategian ja operatiivisen tehokkuuden (Porter 

1996, s. 64). Operatiivinen tehokkuus tarkoittaa kykyä toteuttaa liiketoimintastra-

tegiaa ja päästä asetettuihin tavoitteisiin. Operatiivisesti tehokas yritys toteuttaa 

samat toiminnot samaa liiketoimintastrategiaa noudattavia kilpailijoitaan parem-

min. Operatiivisen tehokkuuden kehittyminen tarkoittaa, että vähemmillä resurs-

seilla saadaan aikaiseksi vähintään sama lopputulos tai samoilla resursseilla saa-

daan aikaiseksi parempi lopputulos asetettujen tavoitteiden suhteen. Operatiivinen 

tehokkuus paranee myös silloin, kun resurssien käyttö lisääntyy, mutta tuotos kas-

vaa suhteessa voimakkaammin kuin käytetyt panokset. On myös huomioitava, että 

operatiivinen tehokkuus voi kasvaa skaalaedun vuoksi, eikä tehokkuuden lisäys 

tällöin aiheudu välttämättä varsinaisesta operatiivisen toiminnan tehostamisesta. 

2.2 Logistiikan operatiivinen tehokkuus 

Logistiikan tavoitteena on tukea ja yhdistää yrityksen eri toimintoja. Laajemmassa 

toimitusketjukontekstissa tulee ottaa myös sekä toimittajat että asiakkaat mukaan 

tarkasteluun, minkä pohjalta sekä sisäiset että ulkoiset toiminnot linkitetään yhte-

näiseksi prosessiksi. Morashin (2001, s. 40) mukaan toimitusketjun suorituskyky 

voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: logistiikan kustannukset, tuottavuus, asia-

kaspalvelu ja laatu. Kaksi ensimmäistä voidaan määritellä tarjontapuolen ominai-

suuksiksi, ja kaksi jälkimmäistä edustavat kysyntäpuolen suorituskykyä. Kaikki 

neljä osa-aluetta tulisi olla vähintään toimialalle tyypillisten standardien mukaisel-

la tasolla. Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi yrityksen tulee keskittyä yhteen 

tai useampaan asiakasarvoa kasvattavaan tekijään.  
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Operatiivinen tehokkuus näkyy logistiikan alalla erinäisissä kustannuserissä ja 

tuottavuudessa. Kustannuseriä ovat esimerkiksi tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan kus-

tannukset sekä varastointi ja pakkauskustannukset. Tuottavuutta kuvaa resurssien, 

kuten henkilöstön, pääoman ja materiaalien, käytön tehokkuus. Lisäksi asiakas-

palvelu ja laatu on huomioitava kehitettäessä operatiivista tehokkuutta. Asiakas-

palvelua mittaavat muun muassa asiakastyytyväisyys, reklamaatioiden määrä ja 

ajallaan olevat toimitukset, kun taas laatua kuvaavia mittareita ovat esimerkiksi 

keräilyn, tilaustenkäsittelyn ja toimitusten tarkkuus.  

 

Fugate et al. (2010, s. 52) osoittavat tutkimuksellaan, että logistiikassa kustannus-

tehokkuuden kehittäminen ja palvelutason parantaminen eivät poissulje toisiaan. 

Ennemminkin nämä tukevat toisiaan, sillä logistiikan kehittämiseen keskittyvät 

yritykset kehittävät logistiikkaa kokonaisvaltaisesti. Töylin et al. (2008, s. 57) 

tekemässä 424 suomalaista pk-yritystä kattavassa tutkimuksessa päädyttiin sa-

maan lopputulokseen. Lisäksi tutkimuksen mukaan suomalaisten pk-yritysten 

keskuudessa keskittyminen logistiikan kehittämiseen on vasta vähitellen saamassa 

enemmän huomiota. 

2.3 Palveluntarjoajan operatiivinen tehokkuus asiakkaan näkökulmasta 

Monet tutkijat väittävät palvelun kustannusten olevan tärkein kriteeri logistiikka-

palveluntarjoajan valintaan, kun taas toiset tutkijat korostavat enemmän operatii-

visen tehokkuuden ja palvelun laadun merkitystä (Qureshi 2008, s. 233–234).  

Syyt logistiikan ulkoistukselle riippuvat pääasiassa neljästä keskeisestä tekijästä: 

logistiikkapalveluyritysten parempi osaaminen, operatiivinen joustavuus, kustan-

nusten karsiminen sekä ulkoistavan yrityksen keskittyminen omaan ydinliiketoi-

mintaan. Vain yksi neljästä tärkeimmästä tekijästä liittyy palvelun kustannuksiin. 

Palvelutarjoajaa valittaessa kustannuksia voidaan pitää karsivana tekijänä, ei niin-

kään voittavana. Koska logistiikkapalveluyrityksiltä odotetaan alhaisia hintoja, 

ulkoistamispäätös perustuu pääasiassa muihin kriteereihin, kuten palvelun laa-

tuun. (Wilding & Juriado 2004, s. 636)  
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Aguezzoulin (2009) tekemän tutkimuksen mukaan pitkän aikavälin trendinä on 

ollut, että palvelun kustannusten merkitys on kasvanut jatkuvasti sen ollessa mer-

kittävin tekijä logistiikkapalveluyrityksen valintaan. (Aguezzoul 2009, s. 3) Toi-

saalta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, sillä toisissa tutkimuksissa laatu on koet-

tu kustannuksia tärkeämmäksi valintakriteeriksi (Tian et al. 2010, s. 369). Palve-

lun kustannukset nousevat merkittävään rooliin erityisesti yksinkertaisissa ja ly-

hytaikaisissa asiakassuhteissa. Pidempiaikaisissa sopimuksissa asiakkaan taas 

voidaan nähdä arvostavan enemmän hyvää laatua ja toiminnan ennakoivaa kehit-

tämistä. (Wallenburg 2009, s. 75) Wildingin ja Juriadon (2004, s. 642) mukaan 

kahdella kolmasosalla palvelusopimuksensa päättäneistä yrityksistä osasyynä oli 

tarjotun palvelun laatu. Puolissa tapauksista kustannukset olivat osasyy palvelu-

sopimuksen päättymiseen muiden syiden jäädessä pieneen rooliin. 

 

Yritykset voivat ulkoistaa kaikki logistiikkatoiminnot tai joitakin yksittäisiä logis-

tiikan osa-alueita logistiikkapalveluyrityksille. Logistiikkapalveluyritysten toimin-

ta pyritään integroimaan mahdollisimman saumattomasti asiakasyrityksen omaan 

liiketoimintaan ja operatiivista toimintaa kehitetään yhdessä. Asiakasyritykset 

ovat harvoin onnistuneet optimoimaan logistiikkatoimintoaan logistiikkapalvelu-

yrityksen tullessa mukaan toimintaan, joten toiminnan kehittäminen jää usein lo-

gistiikkapalveluyrityksen tehtäväksi. Periaatteeltaan kehittäminen ei poikkea mer-

kittävästi puhuttaessa yksittäisen yrityksen logistiikan tai logistiikkapalveluyrityk-

sen tarjoamien logistiikkapalveluiden operatiivisen tehokkuuden kehittämisestä. 

Logistiikkapalveluyritysten kohdalla on kuitenkin huomioitava toiminnan palve-

lukeskeisyys, jolloin asiakasarvon luominen on huomioitava jatkuvasti. Erityisesti 

lyhytaikaisilla palvelusopimuksilla toimittaessa on tärkeää, että kehitystoiminta 

tuottaa näkyviä tuloksia myös lyhyellä aikavälillä. Toisaalta lyhyen aikavälin tu-

lokset ovat aina tärkeitä operatiivisen tehokkuuden kehittämisessä esimerkiksi 

henkilöstön motivoinnin kannalta, mutta lyhytaikaisissa sopimuksissa se voi olla 

kriittistä jopa asiakassuhteen jatkumisen kannalta. Lisäksi asiakkaan rooli voi 

asettaa muitakin haasteita. Toimintaan sekä sen kehittämiseen ja mittaamiseen voi 

kohdistua rajoitteita esimerkiksi siksi, että logistiikkapalveluyritys toimii asia-

kasyrityksen tiloissa ja käyttää asiakkaiden järjestelmiä.  
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3 OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa operatiivisen tehokkuuden kehittämistä käsitellään ensin laajassa 

kontekstissa tarkasteltaessa tunnetuimpia kehitysideologioita. Aihetta lähdetään 

tarkastelemaan näin perusteellisesti, koska operatiivisen tehokkuuden kehittämi-

nen voidaan nähdä prosessina, joka lähtee strategisesta ideologiasta jalkautuen 

operatiivisiin kehitystoimiin ja -työkaluihin. Tämän jälkeen kehittämistä tarkastel-

laan lyhyesti sekä kehitysprojektien näkökulmasta että osana jatkuvan parantami-

sen kulttuuria, jonka voidaan nähdä erottavan kärkiyritykset alan muista yrityksis-

tä. Seuraavaksi käsitellään erinäisiä syitä, jotka aiheuttavat epätehokkuutta logis-

tiikan alalla. Luvun lopussa esitellään suuri joukko kehitystyökaluja, minkä perus-

teella logistiikkapalveluyritys voi lähteä hankkimaan lisätietoa itseään kiinnosta-

vista työkaluista. 

3.1 Ideologiat  

Jo vuosikymmenten ajan on vertailtu erilaisten ideologioiden ja johtamisfilosofi-

oiden soveltuvuutta operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Näihin lukeutuvat 

muun muassa Lean, Six Sigma, Total Quality Management ja Business Process 

Re-engineering. Näitä käsitellään usein tieteellisinä teorioina, vaikka todellisuu-

dessa nämä ovat vain konsulttien kaupallisiin tarkoituksiin kehittelemiä viiteke-

hyksiä. Tarkastellaan seuraavaksi tunnetuimpia ideologioita, minkä pohjalta saa-

daan parempi käsitys tehostamistoimenpiteiden taustalla vallitsevista näkökohdis-

ta sekä eri osatekijöistä, joihin operatiivisen toiminnan kehittämisessä voidaan 

keskittyä. Käsiteltävät ideologiat ovat erittäin tunnettuja ja niihin liittyen on tehty 

merkittävästi myös tieteellistä tutkimusta, esimerkiksi Drohomeretski et al. 

(2014); Chen et al. (2013); Kumar et al. (2008) sekä Gunasekaran ja Kobu (2002). 

Tämän vuoksi niitä on perusteltua käsitellä kyseisellä laajuudella niiden kaupalli-

sesta luonteestaan huolimatta. 
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Lean  

Lean-ajattelun juuret ulottuvat aina 1950-luvun alkupuolelle saakka, jolloin Toyo-

ta alkoi keskittymään hukkien poistamiseen tuotantoprosesseistaan. Ideologiaa 

kutsuttiin aluksi Toyotan tuotantojärjestelmäksi, mutta 1980-luvun lopulla ajatte-

lutapa lanseerattiin Womackin et. al. (1990) toimesta nimillä Lean-tuotanto ja 

Lean-ajattelu. (Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006, s. 264) Aluksi se nähtiin vain 

muutamien Toyotan käyttämien työkalujen hyödyntämisenä, mutta nykyisin Lean 

ymmärretään asiakasarvoa kasvattavien operatiivisten tekijöiden ja työntekijöiden 

johtamiseen liittyvien näkökohtien yhdistelmänä (Joosten et. al. 2009, s. 342). 

Lean ei rajoitu vain operatiivisiin toimintatapoihin, vaan se kuvaa Toyotan tapaa 

harjoittaa liiketoimintaa niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Ideologia 

keskittyy erilaisten hukkien poistamiseen prosesseista. Taiichi Ohno (1988) jakoi 

ensimmäisenä Leanin hukat seitsemään eri kategoriaan; ylituotanto, varastot, yli-

prosessointi, tarpeeton liike, virheet, odottelu, tarpeeton kuljettelu (Chiarini 2012, 

s. 29). Myöhemmin työntekijöiden tietojen ja taitojen hyödyntämättömyys esitel-

tiin kahdeksantena hukkana (Rooney & Rooney 2005, s. 42). 

 

Womack ja Jones esittelivät vuonna 1990 Leanin viisi keskeistä periaatetta. 1) 

Arvo tulee määrittää perustuen asiakkaan näkemykseen ja eri toimintojen luoma 

arvo on tunnistettava lopputuotteen tai -palvelun kannalta. 2) Arvovirta tunniste-

taan jättämällä prosessin kaikki arvoa tuottamaton toiminta tarkastelun ulkopuo-

lelle. Tämän jälkeen arvoa tuottamattomista hukista on päästävä eroon. 3) Proses-

sivaiheet tulee järjestellä siten, että tuote tai palvelu virtaa arvoa tuottavien vai-

heiden läpi sulavasti ja tehokkaasti. 4) Systeemin tulisi reagoida asiakkaan vaati-

muksiin, mikä tarkoittaa tuotannon perustumista imuohjaukseen. Toisin sanoen 

yrityksen on valmistettava asiakkaan haluamia tuotteita silloin, kun asiakas niitä 

tarvitsee, ja valmistauduttava reagoimaan muutoksiin asiakkaan tarpeissa. 5) Toi-

minta vaatii jatkuvaa kehittämistä. Asiakkaan tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan 

sovitulla aikataululla, joustavasti ja ilman virheitä. Täydellinen prosessi tuottaa 

juuri riittävästi arvoa asiakkaalle ilman arvoa tuottamatonta toimintaa. (Aziz & 

Hafez 2013, s. 684) 
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Six Sigma 

Six Sigma tuli julkisuuteen 1980-luvun lopulla, kun Motorola voitti Baldrige-

laatupalkinnon. Virheiden ja poikkeamien tunnistamiseen soveltuvaa Six Sigma -

ideologiaa pidettiin avaintekijänä yrityksen menestykselle. (Drohomeretski et al. 

2014, s. 808) Six Sigman tavoitteena on ymmärtää prosessien sisäisiä vaihteluita 

hyödyntäen tilastollisia menetelmiä, minkä avulla voidaan tunnistaa ongelmien 

lähteitä. Prosesseja kehitetään puuttumalla juurisyihin varmistaen, etteivät samat 

virheet toistu enää myöhemmin. Ongelmien tutkimisen ja ratkaisemisen lähtökoh-

tana ovat asiakkaiden vaatimukset ja prosessien tehokkuus. (Pojasek 2000, s. 4) 

Poikkeamia ei analysoida ihmisten tekeminä virheinä, vaan prosessien tuotoksina 

(Harry & Schroeder 2000, s. 18). Kehitystoiminnan tuloksena palveluiden laatu, 

prosessien suorituskyky ja tuottavuus paranevat sekä asiakastyytyväisyys lisään-

tyy (Antony 2004a, s. 1012). 

 

Six Sigman vahvuus muihin lähestymistapoihin verrattuna on sen keskittyminen 

mitattavissa oleviin taloudellisiin hyötyihin. Projektit toteutetaan vain silloin, kun 

taloudelliset hyödyt voidaan tunnistaa. Etuna on myös päätöksenteon perustumi-

nen mitattuun dataan erinäisten oletusten sijaan. Tällä on myös kääntöpuolensa, 

sillä joskus datan kerääminen on haasteellista ja se saattaakin viedä suurimman 

osan projektiin käytettävästä ajasta. (Antony 2004b, s. 303–304) 

 

Six Sigma perustuu kahteen prosessinkehittämismenetelmään. Ensimmäinen on 

nykyisten prosessien kehittämiseen soveltuva DMAIC (Define-Measure-Analyze-

Improve-Control), joka nousee hyvin usein esille puhuttaessa Six Sigmasta. Toi-

nen menetelmä on uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden suunnitteluun so-

veltuva DFSS (Design for Six Sigma). Mehrjerdin (2011, s. 81) mukaan DFSS-

menetelmää kannattaa käyttää tämän myös silloin, kun nykyiset prosessit eivät 

täytä niille asetettuja tavoitteita, kuten asiakastyytyväisyyttä.  Antony (2002, s. 6) 

kertoo DFSS:n olevan toimiva lähestymistapa uusien tuotteiden ja prosessien 

suunnitteluun kustannustehokkaalla ja yksinkertaisella tavalla.  
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Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) syntyi monien eri laatugurujen ajattelutapojen 

yhdistelmänä (Buavaraporn 2010, s. 13). Käsite perustuu jo 1930-luvulla kehitet-

tyihin konsepteihin ja ideologioihin, vaikkakin TQM yleistyi vasta 1980-luvulla. 

Total Quality Management käsittää erinäisiä käytäntöjä, menetelmiä ja tekniikoita 

laadun parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseen. Käsitteellä ei 

kuitenkaan ole yleistynyttä määritelmää tai viitekehystä, vaan se käsittää erilaisia 

asioita laadunhallintaan liittyen. Demingin vuonna 1989 määrittämää 14-kohtaista 

laatujohtamisen tavoiteohjelmaa voidaan kuitenkin pitää TQM:n ytimenä, sillä se 

kattaa monia lähestymistavan eri ulottuvuuksia. (Bozdogan 2010, s. 4) TQM:ssä 

toiminnan kehittäminen perustuu PDCA-sykliin (Plan-Do-Check-Act). 

 

TQM:n tavoitteena on saada organisaatio eri toimintoineen keskittymään asiakas-

tarpeisiin ja yrityksen tavoitteisiin parantaen laatua, tuottavuutta ja kilpailukykyä. 

Ideologiassa korostuvat sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden, toimittajien sekä henki-

löstön sitouttamisen rooli. TQM on saanut kritiikkiä, mutta toisaalta myös hyväk-

syntää akateemisissa piireissä. Tutkimus on suurelta osin keskittynyt suoritusky-

vyn mittaamiseen kyseisessä kontekstissa. (Kumar 2008, s. 210) TQM:n vahvuu-

tena pidetäänkin sen kykyä muuttaa tulevaisuuden asiakastarpeet mitattaviksi 

ominaisuuksiksi (Bozdogan 2010, s. 5). Tällöin tuotteet ja palvelut voidaan suun-

nitella asiakasten mieltymysten mukaisiksi. Buavarapornin (2010, s. 15) mukaan 

kritiikin kohteena puolestaan on ollut strukturoidun lähestymistavan puute, haas-

teet tulosten mittaamisessa, käyttöönoton vaatima aika ja kustannukset sekä ideo-

logian toimivuus palvelualoilla. 

Business Process Re-engineering 

Business Process Re-engineering (BPR) on 1990-luvun alussa julkaistu ideologia 

prosessien arviointiin ja uudelleen suunnitteluun tavoitteena vahvistaa asiakastyy-

tyväisyyttä sekä tuoda prosesseihin tehokkuutta ja joustavuutta. BPR uskoo sii-

hen, että yrityksen toiminta tulee organisoida asiakasarvon tuottamiseen kokonai-

suutena alusta loppuun asti, eikä huomion pitäisi keskittyä niinkään yksittäisiin 
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prosesseihin. (Slack et al. 2010, s. 550–551, 557) BPR laajentaa prosessien kehit-

tämiseen soveltuvien menetelmien, kuten Leanin ja TQM:n, näköalaa tarkastele-

malla yrityksen kaikkia toimintoja. Kaikilla prosesseilla on omia teknisiä ja inhi-

millisiä resursseja, ja kyse on vuorovaikutuksista, kun edellisten prosessien tuotos 

toimii seuraavien prosessien panoksena. BPR rikkoo toimintojen välisiä rajoja ja 

pyrkii luomaan prosessimaisia struktuureja. (Baudin 2013) 

 

BPR ei pyri korjaamaan tai automatisoimaan prosesseja, eikä tekemään muitakaan 

inkrementaaleja parannuksia, vaan tarkoituksena on aloittaa tyhjästä miettien pro-

sesseja uudelleen alusta asti. Näin voidaan tunnistaa ja muuttaa vanhentuneita 

työskentelytapoja sekä liiketoimintaa ohjaavia oletuksia saaden aikaan kehitystä 

erityisesti läpimenoajassa, tuottavuudessa ja tehokkuudessa. Tämänkaltaisen ajat-

telutavan avulla voidaan saavuttaa radikaaleja muutoksia pienten muutosten si-

jaan. (Bozdogan 2010, s. 8) Ideologiaa on kritisoitu konkreettisen viitekehyksen 

puuttumisesta käytännön toteutukseen sekä liian vähäisestä huomiosta inhimilli-

siin asioihin, kuten muutosjohtamiseen, työntekijöiden koulutukseen, palkitsemi-

seen ja motivointiin (Buavaraporn 2010, s. 16). 

Lean ja Six Sigma ovat olleet viime vuosina erityisessä suosiossa (Baudin 2013). 

Tämän vuoksi ne onkin monissa yhteyksissä yhdistetty Lean Six Sigmaksi. Tätä 

yhdistettyä ajattelutapaa hyödyntämällä prosessien hukat voidaan poistaa käyttäen 

ennalta määrättyjä menetelmiä poikkeamien ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi 

kasvattaen samalla toimitusketjun nopeutta ja sujuvuutta (Goldsby & Martichenko 

2005, s. 6). Kaupallisten menetelmien suosio ei kuitenkaan ole tae niiden toimi-

vuudesta, sillä erinomaisestakaan menetelmästä ei välttämättä tule yleisesti tun-

nettua. Vaikka Lean ja Six Sigma ovat selvästi tunnetuimpia lähestymistapoja 

operatiivisen toiminnan tehostamiseen, ei tässä tutkimuksessa ole rajoituttu tar-

kastelemaan yksittäisiä lähestymistapoja. Ylipäätänsä keskustelu johtavasta ideo-

logiasta on turhaa, koska lopulta vain kehitystoiminnan tulokset ratkaisevat. Tässä 

tutkimuksessa käsiteltävät työkalut on valittu siten, että ne ovat yleisesti tunnettu-

ja ja niiden on havaittu toimivan logistiikan ongelmien ja haasteiden ratkaisemi-

sessa. Leanin ja Six Sigman yhteydessä yleisesti käsitellyt työkalut tulevat ole-
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maan niiden suuren suosion vuoksi keskeisessä roolissa myös tässä tutkimuksessa. 

Taulukkoon 1 on koottu yhteenveto keskeisimmistä ideologioista kokonaiskuvan 

selkiyttämiseksi. 

 

Taulukko 1. Ideologiat toiminnan kehittämiseen (Buavaraporn 2010, s. 17; An-

derson et al. 2006; Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006; Nave 2002) 

Ideolo-

giat 
Six Sigma Lean 

Total Quality   

Management 

Business Process 

Re-engineering 

Perus-

ajatus 

Poikkeamien ja 

epäkohtien poista-

minen prosessista 

asiakkaiden vaati-

musten mukaisesti 

Hukkien ja arvoa 

tuottamattomien 

toimenpiteiden 

poistaminen pro-

sessista asiakasar-

voon perustuen  

Asiakastarpeiden 

täyttäminen 

Prosessien koko-

naisvaltainen uu-

delleensuunnittelu 

alusta loppuun asti 

asiakasarvon li-

säämiseksi 

Fokus Ongelmalähtöisyys Virtauslähtöisyys Asiakaslähtöisyys Prosessilähtöisyys 

Keskei-

set peri-

aatteet 

Ongelmien ratkai-

seminen perustuen 

DMAIC ja DFSS -

menetelmiin 

Asiakasarvon  

tunnistaminen, 

arvovirta,         

imuperiaate 

Kehittämisen   

lähtökohtana 

PDCA-sykli 

Toimintojen rajat 

ylittävä prosessien 

radikaali uudel-

leensuunnittelu 

Keskei-

siä työ-

kaluja 

-Tilastollinen   

prosessin ohjaus 

-Mittaristot 

-Vika- ja vaikutus-

analyysi 

-Koesuunnittelu 

-Juurisyyanalyysi 

-Syy-seuraus-

diagrammi 

-Varianssianalyysi 

-Pareto-analyysi 

-Histogrammi 

-Vertaisarviointi 

-Kanban 

-Imuohjaus 

-5S 

-Arvovirtakuvaus 

-Aika-analyysi 

-Yhden kappaleen 

virtaus  

-Tuottava        

kunnossapito 

-Asetusaikojen 

lyhentäminen 

-Visuaalinen joh-

taminen 

-Analyyttiset ja 

tilastolliset       

työkalut 

-Laadunvalvonnan 

työkalut 

-Johtamisen      

työkalut 

-Prosessinhallin-

nan työkalut 

-Asiakaslähtöinen 

tuotteen tai palve-

lun kehittäminen 

-Prosessikuvaus  

-Vertaisarviointi 

-Toimintolaskenta 

-Simulaatio-

mallinnus 

3.2 Kehitysprojektit ja jatkuva parantaminen 

Operatiivisen tehokkuuden kehittäminen voidaan nähdä pitkäaikaisena prosessina, 

joka koostuu yksittäisistä pienistä ja suurista kehitysprojekteista, joiden tarkoituk-

sena on kehittää jotakin tiettyä ongelma-aluetta tai prosessia kokonaisuudessaan. 

Kehitysprojektit eivät aina ole kovinkaan suoraviivaisia, minkä vuoksi niiden suo-
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sitellaan etenevän strukturoitujen lähestymistapojen mukaisesti. Tunnetuimpia 

strukturoituja lähestymistapoja ovat PDCA-sykli ja DMAIC-sykli. 3M:n (2008) 

mukaan PDCA soveltuu yksinkertaisiin ja pieniin ongelmiin, jotka vaativat nope-

aa ratkaisua, kun taas DMAIC soveltuu paremmin monimutkaisiin, tuotteita tai 

prosesseja koskeviin ongelmiin, jotka vaativat syvällisempää tarkastelua (3M 

2008, s. 14). DMAIC nousee esille hyvin usein niin akateemisessa kuin kaupalli-

sessakin kirjallisuudessa käsiteltäessä prosessien kehittämistä. DMAIC-

menetelmä toimii hyvänä etenemismallina operatiivisen tehokkuuden kehityspro-

jekteille. Kuvassa 2 esitetty DMAIC-sykli koostuu viidestä vaiheesta. Eri vaihei-

siin voi tutustua tarkemmin aihetta käsittelevän kirjallisuuden avulla: Lunau et al. 

(2013); Mijajlevski (2013); Crabtree (2010); Goldsby & Martichenko (2005). 

 

Kuva 2. DMAIC-sykli (mukaillen Alstott 2012; McCarty & Fisher 2007, s. 188) 

Operatiivisen tehokkuuden kehittämistä voidaan tarkastella myös jatkuvan paran-

tamisen näkökulmasta. Operatiivisen tehokkuuden kehittäminen tulee nähdä pit-

käaikaisena prosessina. Jatkuvan parantamisen taustalla vallitsee tavoite tehdä 
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tulevaisuudessa parempaa tulosta ja kasvattaa yrityksen kilpailukykyä, eikä vain 

esimerkiksi asiakastyytyväisyyden tai työilmapiirin parantaminen (Aartsengel & 

Kurtoglu 2013, s. 7). Tavoitteena on siten tehdä parempaa tulosta lyhyellä aikavä-

lillä, kun taas pitkällä aikavälillä korostuu lyhyellä aikavälillä saavutettujen hyöty-

jen ylläpitäminen. 

 

Yksittäisiin ongelmiin keskittyvät kehitysprojektit ovat tärkeitä kehitystoiminnan 

kannalta, mutta jatkuva parantaminen vaatii lisäksi, että liiketoiminnan kehittämi-

nen näkyy yrityksen jokapäiväisessä operatiivisessa toiminnassa. Jatkuva paran-

taminen ei vaadi mullistavia aloitteita tai prosessien kokonaisvaltaista uudelleen-

suunnittelua, vaan se koostuu pääosin pienistä, inkrementaaleista parannuksista. 

Parannukset eivät aina ole näkyviä, eikä niillä välttämättä ole selkeää vaikutusta 

pääoman tuottoon tai operatiivisen toiminnan mittareihin, minkä vuoksi ne voivat 

vaikuttaa merkityksettömiltä, mutta ajan kuluessa ne tekevät prosesseista tehok-

kaita. Jokapäiväisten pienten parannusten avulla saadaan ratkaistua suurempien 

kehitysprojektien ympärille kasaantuvia ongelmia, mikä luo toimivia ja tehokkaita 

käytäntöjä pitkällä aikavälillä. (Goldsby & Martichenko 2005, s. 191) 

 

Goldsbyn ja Martichenkon (2005, s. 193) mukana monet organisaatiot epäonnis-

tuvat yrittäessään tehdä toiminnan kehittämisestä osan yrityksen jokapäiväistä 

toimintaa. Syynä tähän on usein se, että jatkuvaan parantamiseen uskotaan, mutta 

sen eteen ei tehdä mitään. Seuraavassa on esitetty kolme merkittävää tekijää, min-

kä vuoksi jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen ei onnistu: 

1. Ongelmien ratkaisuun ja jatkuvaan parantamiseen ei ole ohjattua mallia 

2. Kehitystoimintaan ei ole riittävästi aikaa ja osaavia henkilöstöresursseja 

3. Kurinalaisuuden puute ratkaisujen ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä 

 

Hyvä toimintamalli on siten avainasemassa menestyksekkääseen kehitystoimin-

taan pitkällä aikavälillä. Se toimii suunnannäyttäjänä ja pitää kehitystoiminnan 

aktiivisena. Itse toimintamalli ei kuitenkaan takaa kehitystoiminnan onnistumista, 

vaan koko onnistumisen ratkaisee kehitystoimenpiteiden käytännön toteutus. Käy-

tännön toteutuksen onnistumisen edellytyksenä on, että kehitystoiminnalle on 
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kohdistettu riittävästi resursseja, mutta toisaalta näiden resurssien on pidettävä 

sisällään riittävää osaamista. Kehitysprojektien onnistuessa saavutetut hyödyt on 

pystyttävä säilyttämään, mihin toimivat apuna mittaristot ja valvontatyökalut. 

 

Kuva 3 esittää operatiivisen tehokkuuden kehittämistä pitkällä aikavälillä. Opera-

tiivisen tehokkuuden kehittäminen koostuu lukuisista pienistä parannuksista yri-

tyksen jokapäiväisessä operatiivisessa toiminnassa sekä laajemmista kehityspro-

jekteista, joilla ratkaistaan suurempia ongelmia. Toimintatapojen standardisointi 

tukee kehitystoimintaa varmistamalla kehitystoimenpiteiden säilymisen. Ohjeis-

tuksen, kouluttamisen ja toiminnan mittaamisen avulla voidaan varmistaa, että 

uusia toimintatapoja noudatetaan välttäen paluu aiempiin, huonommiksi todettui-

hin toimintatapoihin. 

 

Kuva 3. Operatiivisen tehokkuuden kehittäminen pitkällä aikavälillä (mukaillen 

Rehn 2013, s. 7) 

Muutos jatkuvan kehittämisen kulttuuriin ei käy hetkessä, vaan se vaatii pitkäjän-

teistä keskittymistä kehitystoimintaa kohtaan. Osaaminen toiminnan kehittämi-

seen liittyen paranee luonnollisen oppimisen kautta, mutta on yleisesti todettu, että 
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keskittymällä systemaattiseen kehittämiseen tämä osaaminen kehittyy nopeammin 

(Aartsengel & Kurtoglu 2013, s. 17).  

3.3 Epätehokkuutta aiheuttavat tekijät 

Operatiivisen tehokkuuden kehittämistä voidaan tarkastella epätehokkuutta aihe-

uttavien tekijöiden näkökulmasta. Kyseisten tekijöiden tarkastelu on tärkeää, kos-

ka niihin vaikuttamalla logistiikan operatiivista tehokkuutta on mahdollista paran-

taa huomattavasti. Kuten aiemmin todettiin, Lean-ideologian mukaan hukkia ai-

heuttavat ylituotanto, varastot, yliprosessointi, tarpeeton liike, virheet, odottelu, 

tarpeeton kuljettelu sekä työntekijöiden tietojen ja taitojen hyödyntämättömyys. 

Myerson (2012, s. 19–25) käsittelee näiden esiintymistä logistiikassa ja toimitus-

ketjuissa. Sutherlandin (2009, s. 21) mielestä myös tilojen epätehokas käyttö on 

yksi merkittävä hukan aiheuttaja logistiikan alalla. Goldsbyn ja Martichenkon 

(2005, s. 14–15) mukaan logistiikan alalla suurimpia hukkien aiheuttajia puoles-

taan ovat varastot, tarpeeton kuljettelu, tilojen käyttö, aika, pakkaaminen, hallinto 

ja informaatio. Morash (2001, s 38–39) taas esittää arvoa tuottamattomien hukki-

en aiheutuvan logistiikan alalla erityisesti odottelusta, virheiden tekemisestä, yli-

prosessoinnista, tarpeettomista varastoinneista, turhasta käsittelystä ja tarpeetto-

masta kuljettelusta. Osa epätehokkuutta aiheuttavista tekijöistä on universaaleja 

niiden sopiessa monille toimialoille. Tarkastelussa keskitytään kuitenkin kuvaile-

maan niiden ominaispiirteitä ja esiintymistä logistiikan alalla. Kaikki valitut teki-

jät ovat esiintyneet logistiikan alan kirjallisuudessa, mikä toimi rajauksena käsitel-

tävien tekijöiden valinnalle. 

3.3.1 Lean – 8 hukkaa  

Varastot toimivat puskurina toimittajien, valmistajien ja asiakkaiden välillä kom-

pensoiden eri toimintojen läpimenoaikoja ja vaihtelevuutta, kuten ennustevirheitä, 

myöhästyneitä toimituksia, asetusaikoja, laatuongelmia ja seisokkeja. Erilaisia 

varastoja ovat raaka-aine-, välituote- ja lopputuotevarastot sekä muut tarvikkeet, 

jotka pitävät sisällään esimerkiksi huoltovälineitä, varaosia ja toimistotarvikkeita. 

Kaikki nämä varastot aiheuttavat kustannuksia, jotka ovat tyypillisesti 15–30 pro-
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senttia lopputuotteen arvosta. Monet yritykset pyrkivät pienentämään varastojaan 

jonkin kiinteän prosentuaalisen määrän verran vuosittain, mikä voi aiheuttaa on-

gelmia tuotannossa ja palvelun laadussa. Parempi tapa olisikin pyrkiä lyhentä-

mään läpimenoaikaa ja pienentämään tuotannon vaihtelevuutta, minkä jälkeen 

varastotasoja voidaan alentaa hallitusti. (Myerson 2012, s. 20–21) 

 

Ylituotanto tarkoittaa tuotteen valmistamista, tilaamista, ostamista tai prosessoin-

tia enemmän kuin sitä tarvitaan tai liian aikaisin. Tämä aiheuttaa tyypillisesti suu-

ria varastoja. Lisäksi ylituotanto voi johtaa pitkiin läpimenoaikoihin, korkeampiin 

varastointikustannuksiin sekä suurien eräkokojen aiheuttamiin virheiden kasvuun. 

Ylituotanto vaikuttaa negatiivisesti virtauksen sujuvuuteen, joka on tärkeää opera-

tiivisen tehokkuuden kannalta. (Myerson 2012, s. 23) Toisaalta skaalaetujen saa-

vuttaminen vaatii usein jonkin asteista ylituotantoa, joten yrityksen on tehtävä 

kompromissi tehokkaan Lean-ajattelun ja skaalaedun hyödyntämisen välillä. Yli-

tuotantoa pidetään usein operatiivisen tehokkuuden suurimpana hukkatekijänä. 

 

Yliprosessointi tarkoittaa, että materiaalin tai informaation prosessointiin käyte-

tään liikaa aikaa tai vaivaa, jolloin se ei enää tuota lisäarvoa asiakkaalle. Tämä voi 

myös tarkoittaa sellaisten laitteiden käyttöä, jotka ovat kalliimpia, monimutkai-

sempia tai tarkempia kuin mille on tarvetta. Tämä voi tapahtua silloin, kun asia-

kastarpeet eivät ole selkeitä tai kun ne eivät toimi kehitystoiminnan lähtökohtana. 

Tämä näkyy esimerkiksi tuotteiden liiallisena pakkaamisena tai liiallisena laadun-

valvontana. Yliprosessointi voi esiintyä myös tiedon tarpeettomana lähettämisenä 

eri muodoissa, saman informaation toistamisena tai ylipäätänsä turhan tiedon lä-

hettämisenä. (Myerson 2012, s. 24) 

 

Tarpeeton liike, joka ei lisää tuotteen tai palvelun arvoa, aiheuttaa hukkaa. Kaik-

kien työnteon kannalta tarpeellisten tavaroiden ja informaation tulisi olla lähellä 

työntekijöitä. Esimerkkejä tarpeettomasta liikkeestä ovat työkalujen etsintä, työn-

tekijöiden turha kumartelu ja kurottelu sekä materiaalien hakeminen turhan kau-

kaa. Myös ergonomia on siten tärkeässä roolissa puhuttaessa tarpeettomasta liik-

keestä. Sillä voi olla merkittäviä epäsuoria, negatiivisia vaikutuksia operatiiviseen 
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tehokkuuteen työterveyden, sairaspoissaolojen ja työntekijöiden motivaation kaut-

ta. (Myerson 2012, s. 22) 

 

Virheet näkyvät pääasiassa vaadittavissa korjauksissa ja työvaiheiden uudelleen 

tekemisissä sekä materiaalien hajoamisissa. Mitä pidemmälle virheellinen tuote 

etenee sitä enemmän se aiheuttaa kustannuksia, kun tuote pitää korjata, tehdä uu-

delleen tai pahimmassa tapauksessa vasta asiakas palauttaa sen. Virheet aiheutta-

vat ylimääräistä, arvoa tuottamatonta työtä, kuten tuotteiden sivuun ottamisia sekä 

uudelleentarkistuksia ja -aikataulutuksia, jotka mahdollisesti johtavat ylitöihin ja 

kapasiteetin menettämiseen. (Myerson 2012, s. 24–25) Lisäksi virheiden takia 

voidaan helposti joutua kasvattamaan varastopuskureita, mikä aiheuttaa ylimää-

räisiä kustannuksia. Myersonin (2012, s. 25) mukaan virheitä voi tulla esimerkiksi 

datan syöttämisessä, tavaroiden vastaanotossa sekä väärien tuotteiden keräilyssä 

ja toimittamisessa. Virheiden syynä ovat usein huonolaatuiset prosessit, liian suuri 

vaihtelu, ongelmat toimittajien toimituksissa, riittämätön tai huono koulutus, työ-

kalujen tai laitteiden epätarkkuus, huono tehdas-layout, tarpeeton käsittely tai liian 

suuret varastotasot. 

 

Odottelu tarkoittaa tehtävän suorittamiseen tarvittavien materiaalien, toimitusten, 

informaation tai ihmisten odottamista. Monissa prosesseissa suuri osa tuotteen tai 

palvelun läpimenoajasta kuluu odotteluun. Usein odottelu aiheutuu seuraavasta 

toiminnosta, mikä on usein seurausta pitkistä asetusajoista, suurista eräkoista tai 

seisokeista. Tuotteet saattavat myös turhaan seisoa varastoissa prosessin eri vai-

heiden, kuten tavaran vastaanoton, hyllyttämisen, keräilyn, pakkaamisen ja toimit-

tamisen, välillä. (Myerson 2012, s. 23) 

 

Tarpeeton kuljettelu voi pitää sisällään tavaroiden, työkalujen tai informaation 

turhaa kuljettamista, väliaikaista sijoittelua, arkistointia, varastointia, pinoamista 

tai siirtelyä. Ideaalitapauksessa materiaalin saapuessa se tulisi kerralla varastoida 

oikeaan paikkaan ja ottaa sieltä käyttöä varten. Tämä kuitenkin harvoin toteutuu, 

sillä materiaaleja usein siirrellään paikasta toiseen, asetellaan varastointitelinei-

siin, siirretään toisen materiaalin tieltä, laitetaan takaisin toiseen paikkaan ja niin 
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edelleen. Siirtelyyn vaadittavien työvoimakustannusten lisäksi materiaalit voivat 

vaurioitua ja varaston tarkkuus voi kärsiä. (Myerson 2012, s. 22) 

 

Työntekijöiden tietojen ja taitojen hyödyntämättömyys on esitetty Leanin kahdek-

santena hukkana. Myerson (2012, s. 25) esittää, että työntekijöiden osaamista ja 

osallistumista vaaditaan tehokkaan prosessin luomisessa. Joissakin yrityksissä on 

ongelmana, että asioita ei osata kyseenalaistaa ja asiat tehdään samalla tavoin kuin 

ne on tehty ennenkin. Työntekijöiden tietoja ja taitoja on osattava hyödyntää, 

minkä lisäksi työntekijöille on tarjottava koulutusta ja etenemismahdollisuuksia 

menestyksen varmistamiseksi. Goldsby ja Martichenko (2005) laajentavat tämän 

näkökulman koskemaan koko yrityksen toimintaa. Tieto on heidän mukaan hei-

koiten tunnistettu ja ymmärretty resurssi. Tieto on myös eniten hukattu resurssi 

logistiikan alan yrityksissä. Koko yrityksen liiketoiminta perustuu tietoon, erityi-

sesti tietoon asiakkaiden tarpeista ja tietoisuudesta sekä tavasta, jolla kyseisiin 

tarpeisiin pystytään vastaamaan. Tietoa liittyen parhaisiin käytäntöihin sekä toi-

miviin työkaluihin ja menetelmiin tulee jakaa organisaation sisällä, mutta toisaalta 

yrityksen ei tule keskittyä vain yrityksen sisäiseen tiedon jakamiseen, vaan tiedon 

vaihtamisen on oltava avointa koko toimitusketjun sisällä. Muuten toiminnan te-

hokkuutta ei pyritä optimoimaan riittävän kokonaisvaltaisesti. (Goldsby ja Mar-

tichenko 2005, s. 55, 57–58) Lisäksi nimikkeisiin liittyvä tieto on hyvin keskei-

sessä roolissa logistiikan alalla. Sen rooli korostuu erityisesti tehostettaessa varas-

toja ja kehitettäessä Lean-ajattelun mukaista virtausta. 

3.3.2 Muut epätehokkuutta aiheuttavat tekijät 

Tilojen epätehokas käyttö on hyvin merkittävä hukkatekijä logistiikan alalla. Se 

voi näkyä esimerkiksi rekka- tai säiliökuormien vajautena, pakkausten vajautena 

tai varastojen epätehokkaana käyttönä (Sutherland 2009, s. 21). Tutkimusten mu-

kaan jopa puolet varastoissa tapahtuvista toiminnoista eivät tuota lisäarvoa tai 

paranna asiakastyytyväisyyttä. Suuret varastot sisältävät usein materiaalia, jotka 

eivät vastaa asiakastarpeisiin. Vaikka kaikki olisikin tarpeellista, sitä voi olla tar-

vittaessa vaikeaa löytää. Varastojen epätehokas käyttö johtaa helposti varastojen 

kasvuun. Epätehokkuus voi johtua varaston epäjärjestyksestä, huonoista keräily-
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tavoista, vahinkoja aiheuttavista varastointi- ja käsittelymenetelmistä tai prosessin 

heikosta suunnittelusta ja toteutuksesta. (Goldsby & Martichenko 2005, s. 36) 

 

Osa hallintotoimista on pakollisia, osa puolestaan taas aiheutuu yrityksen tavasta 

toteuttaa eri prosesseja.  Vaikka kaikki toiminta meneekin suunnitelmien mukai-

sesti esimerkiksi tilaustenkäsittelyprosessissa, prosessivaiheita kertyy helposti 

lukuisia. Ongelmien ilmaantuessa aikaa ja vaivaa kuluu vielä moninkertaisesti. 

(Goldsby & Martichenko 2005, s. 51) Tästä johtuen hallinnollisia prosesseja tulisi 

tarkastella toiminnan tehokkuuden kannalta. Hallinnon tehtävänä on myös valvoa 

toimintoja ja niiden sujuvuutta. Työntekijöiden vastuullisuus ja kurinalaisuus vä-

hentävät tätä valvonnan tarvetta. Hallintoa voidaan keventää teknologian avulla, 

sillä tehokkaat IT- ja varastonohjausjärjestelmät vähentävät käsittelyn määrää ja 

virheiden syntymistä. Goldsby ja Martichenko (2005, s. 53) esittävät, että tarpee-

ton hallinto aiheutuu pitkälti standardisoimattomasta toiminnasta. Edellä esitellyt 

epätehokkuutta aiheuttavat tekijät on koottu kuvaan 4. 

 

 

Kuva 4. Epätehokkuutta aiheuttavat tekijät logistiikan alalla 

 

Osaamisen hyödyntämättömyys 

Yliprosessointi 

Ylituotanto 

Hallinto 

Tarpeeton liike 

Tilojen epätehokas käyttö 

Tarpeeton kuljettelu 

Virheet 

Odottelu 

Ylisuuret varastot 
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3.4 Työkalut operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen 

Seuraavaksi käsitellään työkaluja, joita voidaan hyödyntää operatiivisen tehok-

kuuden kehittämisessä. Työkalut on jaettu tarkastelussa viiteen ryhmään, jotka 

noudattelevat DMAIC-syklin vaiheita. Kyseistä tarkastelunäkökulmaa on käytetty 

niin akateemisessa kirjallisuudessa (Chen et al. 2013; Chiarini 2012), kaupallises-

sa kirjallisuudessa (Lunau et al. 2013) kuin yritysmaailmassa (3M 2008). Kaikki 

työkalut eivät vaikuta suoranaisesti eri hukkiin, mutta toisaalta työkalujen käytöllä 

on myös epäsuoria vaikutuksia. Logistiikan alan kirjallisuudessa käsitellyt työka-

lut ovat hyvin pitkälti samoja kehitystyökaluja, joita on esitetty tuotantoympäris-

töjä käsittelevässä kirjallisuudessa. Logistiikkapalveluyritykset myös kehittävät 

toimintaa usein yhdessä eri toimialojen yritysten kanssa. Työkalujen valintaan 

vaikutti erityisesti niiden tunnettavuus ja käsittelyn laajuus kirjallisuudessa sekä 

soveltuvuus kohdeyrityksen kaltaisen logistiikkapalveluyrityksen toimintaan. 

 

Työkalujen hyödyntämismahdollisuudet ovat voimakkaasti riippuvaisia toimin-

taympäristöstä. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei haluttu keskittyä yksittäisiin työ-

kaluihin, minkä seurauksena tarkastelunäkökulma on hyvin laaja ja pintapuolinen. 

Työkaluista on saatavilla lisätietoa helposti, joten logistiikkapalveluyritys voi 

hyödyntää katsausta pohtiessaan, mitkä työkalut voisivat olla sopivia oman liike-

toiminnan tarpeisiin. Koska työkalut ovat yleisesti tunnettuja, niistä löytyy helpos-

ti lisätietoa esimerkiksi yleisiä hakukoneita käyttämällä. Työkaluja on käsitelty 

hyvin paljon kaupallisen kirjallisuuden puolella, ja hyvänä katsauksena keskeises-

sä roolissa oleviin Lean ja Six Sigma -työkaluihin toimii Lunaun et al. (2013) te-

os. Liitteeseen 5 on listattu 86 työkalua, joita voidaan hyödyntää operatiivisen 

tehokkuuden kehittämisessä. Seuraavassa työkaluja on esitelty lyhyesti. 

3.4.1 Asiakastarpeiden ja prosessien määrittely 

Toiminnan kehittäminen lähtee liikkeelle siitä, että tunnetaan asiakastarpeet ja 

prosessit. Tämän perusteella voidaan lähteä kehittämään prosesseja siten, että 

asiakastarpeisiin vastataan tehokkaasti. Asiakastarpeiden määrittelyssä apuna toi-

mivia työkaluja ovat muun muassa asiakastarvetaulukot, tarvematriisit, laadun 
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talo ja kano-malli. Kilpailukykyisimmät organisaatiot käyttävät useita eri työkalu-

ja asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden seurantaan, sillä yksittäiset työ-

kalut eivät todennäköisesti pysty kartoittamaan kaikkea tarvittavaa informaatiota, 

jota tarvitaan asiakastarpeiden ymmärtämiseen (Kokkonen 2006). Asiakastarpei-

den kartoitus tulee tehdä yhdessä asiakkaan kanssa. Koska tarpeissa voi tapahtua 

muutoksia, on muutoksiin pystyttävä vastaamaan ajan kuluessa. Tarkastelu voi 

olla säännöllistä, mutta tätä tehokkaampaa on käyttää dynaamista tarvekartoitus-

prosessia, joka suoritetaan ennalta määriteltyjen mittareiden indikoidessa tarpei-

den muuttumista. 

 

Prosessin kuvaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle määrittelemällä prosessi, pa-

nokset, tuotokset, eri sidosryhmät, toimintatavat, suorituskykytavoitteet ja muut 

tärkeiksi koetut seikat hyödyntäen esimerkiksi SIPOC-analyysia. Tämän jälkeen 

prosessi on syytä kuvata yhdellä tai useammalla kaaviolla, koska visualisointi 

auttaa prosessin hahmottamisessa. Yleisesti käytettyjä kaavioita ovat virtauskaa-

vio, aktiviteettikaavio, lohkokaavio sekä arvoanalyysi. Tällöin voidaan hyödyntää 

aikaa ja kapasiteettia tarkastelevia työkaluja kuvaamalla prosessin eri vaiheisiin 

kuluvaa aika, jolloin voidaan tunnistaa prosessien pullonkaulat. Myös prosessissa 

liikkuva tieto olisi hyvä mallintaa, mihin apuna toimii tietovirtakuvaus. 

 

Kun prosessi ymmärretään, voidaan sen tuotoksia tarkastella prosessin kyvykkyys 

ja stabiliteetti -analyyseilla. Mikäli prosessi ei toimi riittävän hyvin asiakkaan tai 

liiketoiminnan tarpeiden täyttämiseen, tulisi sitä tarkastella DMAIC-prosessin 

avulla, jolloin pyritään tunnistamaan juurisyyt prosessin heikkolaatuisuuteen. Jos 

taas prosessi toimii tarpeisiin nähden hyvin, mutta sen taso on vaihtelevaa, on 

siinä todennäköisesti näkyviä ongelmia, jolloin kehittäminen on ennemminkin 

tapauskohtaisten ongelmien ratkaisemista. Prosessi on pyrittävä saamaan mahdol-

lisimman vakaaksi, joten sen pilkkominen pieniin osiin on järkevää. Osakohtainen 

suunnittelu parantaa ymmärrystä prosessista ja sitä voidaan käyttää myös kehitys-

kohteiden löytämiseen. Logistiikkapalveluyrityksiltä vaaditaan nykypäivänä ISO 

9000 -sarjan laatustandardeja, jotka edellyttävät nykyisten prosessien määritte-

lyä, dokumentointia ja seurantaa. Prosessien standardisointia voidaan pitää toi-
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minnan jatkuvan kehittämisen perustana. Joskus prosessien tehostaminen vaatii 

niiden kokonaisvaltaista uudelleensuunnittelua, jolloin on tärkeää ymmärtää pro-

sessin tavoitteet, mutta itse prosessia tulisi pystyä tarkastelemaan avoimesti ky-

seenalaistaen nykyiset toimintatavat jatkuvan parantamisen malliin perustuen. 

3.4.2 Ongelmien ratkaisemiseen perustuva mittaaminen 

Mittaamisen työkalut keskittyvät helpottamaan ja selkiinnyttämään datan kerää-

mistä, käsittelyä ja esittämistä. Dataa voidaan kerätä monilla eri tavoilla; se voi 

tulla suoraan tietojärjestelmistä, sitä voidaan kerätä työn ohella tai sitä varten voi-

daan tehdä auditointeja. Datankeruusuunnitelmassa määritellään yleisellä tasolla, 

miten dataa kerätään. Suunnitelma vastaa kysymyksiin: mitä, miten, kuka, missä 

ja milloin. Sen avulla voidaan allokoida tehtävät sekä asettaa aikarajat ja vastuu-

alueet datan keräämiseen liittyen. Mittausmääritelmä kuvaa tarkemmin konkreet-

tiset toimenpiteet mittaamiseen. Se sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen mittauk-

sen kohteesta ja mittausmenetelmästä, jolloin voidaan varmistua siitä, että kaikki 

osapuolet ymmärtävät datan keräämisen samalla tavalla ja datan kerääminen on 

henkilöistä riippumatonta. 

 

Datankeruulomakkeet helpottavat datan keräämistä, kun se tehdään osana joka-

päiväistä toimintaa. Se voi esimerkiksi olla taulukko, johon merkitään muuttujan 

arvo säännöllisin väliajoin, tai lista, johon merkitään havaittuja ongelmia tapah-

tuma-aika- tai tilausnumerokohtaisesti. Tarkistuslistoja voidaan hyödyntää kerät-

täessä dataa tunnetuista asioista. Ongelmat voivat olla juurisyitä, joiden esiinty-

mistiheys halutaan selvittää, tai asioita, joiden voidaan epäillä aiheuttavan virheitä 

prosessissa. Auditoinneilla voidaan arvioida objektiivisesti, täyttääkö auditoinnin 

kohde sille asetetut vaatimukset. Auditoinnille asetetut vaatimukset voivat olla 

esimerkiksi laatujärjestelmä vaatimuksia, ja niitä arvioidaan pääsääntöisesti yhden 

tai useamman kohteen kannalta riippumattoman henkilön toimesta (Merikratos 

2012). Kerroksittaiseen auditointiin osallistuu henkilöitä organisaation eri tasoilta, 

jolloin koko organisaatio saadaan sitoutumaan toiminnan kehittämiseen. 
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Saatua dataa voidaan käsitellä monilla tavoilla. Pareto-kaaviota voidaan käyttää 

datan klusterointiin ja todennäköisyyskuvaajalla voidaan selvittää, noudattaako 

data jotakin jakaumaa. Datan visualisointiin on lukuisia eri työkaluja, kuten ha-

jontakaaviot, histogrammit, aikadiagrammit, joilla voidaan esittää data helposti 

ymmärrettävässä muodossa. A3-raportin tarkoituksena on esittää ongelma yhdellä 

sivulla, johon sisältyy kaikki tarvittava tieto ongelmien taustoista lähtien aina 

mahdollisiin ratkaisutoimenpiteisiin saakka. 

3.4.3 Prosessien sisäisten ongelmien analysointi ja ratkaiseminen 

Analysointityökalut pyrkivät strukturoimaan ongelmanratkaisuprosessia, auttavat 

juurisyiden löytämisessä sekä ratkaisuvaihtoehtojen kehittelemisessä ja valinnas-

sa. 8D-ongelmanratkaisumalli toimii menetelmänä koko kehitysprojektin organi-

sointiin lähtien liikkeelle projektityöryhmän määrittelemisestä päättyen aina pro-

jektin dokumentointiin ja projektityöryhmän työpanoksen arviointiin projektin 

lopuksi. Esimerkiksi ABB (2009) käyttää seitsensivuista lomaketta kehitysprojek-

tien strukturointiin. 

 

Perinteisten ideointityökalujen, kuten aivoriihen, on havaittu toimivan ratkai-

suideoiden kehittelyssä, mutta tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen on myös 

niitä varten suunniteltuja työkaluja. SCAMPER-työkalu pyrkii herättelemään aja-

tuksia esittämällä kysymyksiä liittyen asioiden korvaamiseen, yhdistelemiseen, 

säätämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen. Samankaltaisuuskaavion avulla 

voidaan klusteroida ideoita tärkeimpien avainteemojen ymmärtämiseksi. Juurisyi-

den löytämiseen soveltuvia työkaluja ovat viisi miksi -analyysi, syy-

seurausmatriisi ja -diagrammi sekä juurisyyanalyysi. Näiden työkalujen käyttö 

lähtee liikkeelle yksittäisestä havaitusta ongelmasta, jolle pyritään pohtimaan 

mahdollisia syitä ja niihin vaikuttavia juurisyitä. 

 

Koesuunnittelu on systemaattinen lähestymistapa muuttujien vaikutusten havain-

nointiin. Ensin suunnitellaan, miten prosessia ajetaan tai systeemiä muutetaan 

tutkimuksen aikana. Koeajot suoritetaan näiden ennalta määriteltyjen suunnitel-

mien mukaisesti ja syntynyt tuotos mitataan. Tarkoituksena on hakea saadun da-
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tan avulla ratkaisu ongelmaan tai ilmiöön.  (Lunau et al. 2013, s. 240) Eri muuttu-

jien välisten riippuvuuksien selvittämiseen löytyy monia tilastollisia työkaluja, 

kuten varianssi-, regressio- ja korrelaatioanalyysi sekä hypoteesien testaus. Pro-

sessin tuotosten vaihtelevuutta voidaan valvoa tilastollisella prosessin ohjauksel-

la, joka tarkoittaa yksinkertaisesti valittujen mittareiden säännöllistä valvontaa. 

 

Laatupiiri on osallistava johtamismenetelmä, joka hyödyntää työntekijöiden apua 

heidän työtään koskevien ongelmien ratkaisemisessa. Osallistuville työntekijöille 

koulutetaan ongelmanratkaisutaitoja. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti keskuste-

lemaan ongelmista ja kehittelemään niihin ratkaisuja, jotka esitetään johdolle. 

(Vector Study 2012) Korjaavien toimenpiteiden matriisilla voidaan määritellä, 

mitä asioita tehdään ongelmien ratkaisemiseksi, kuka toimenpiteet tekee ja mihin 

mennessä ne tulee olla tehty. Vika- ja vaikutusanalyysi auttaa riskien kartoittami-

sessa ja päätöksentekomatriisi lopullisessa päätöksenteossa liittyen ratkaisujen 

valintaan ja mahdolliseen yhdistelemiseen. 

3.4.4 Materiaalivirran tehostaminen 

Materiaalivirran tehostamiseen soveltuvien työkalujen avulla voidaan kehittää 

prosesseja pienentämällä läpimenoaikaa ja varastoja sekä poistamalla sisäisiä 

hukkatekijöitä. Arvovirtakuvaus mahdollistaa materiaali- ja informaatiovirtojen 

kuvaamisen, mikä edesauttaa kehityskohteiden löytämistä. Vastaavasti arvovirta 

voidaan suunnitella uudelleen prosessin tehostamiseksi niin kustannusten ja tuot-

tavuuden kuin palvelun laadunkin parantamiseksi. Arvovirtakaavio on toinen 

vaihtoehto arvovirtojen kuvaamiseen. Tällöin arvoa tuottavat ja tuottamattomat 

toiminnot erotellaan visuaalisesti, mikä edesauttaa arvoa tuottamattomien hukkien 

minimointia. Spagettidiagrammilla saadaan kuvattua raaka-aineiden, puolivalmis-

teiden ja ihmisten liikkeet tuotantotilan pohjapiirustukseen. Kuvauksen avulla 

tuotantotilat on mahdollista suunnitella uudestaan tilojen ja työkalujen käytön 

sekä materiaali- ja informaatiovirtojen tehostamiseksi. 

 

Lean-ajattelun mukaan materiaalivirtojen tulee toimia imuohjautuvasti. Imuohja-

uksella on kaksi päätyyppiä, jotka toteutetaan hieman eri tavoin. Peräkkäisimun 
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periaatteena on, että seuraava tuotantovaihe määrää edellisen vaiheen tuotannon. 

Tuotantoa rajoitetaan ottamalla vain rajallinen määrä tuotteita samanaikaisesti 

tuotantoon. Täydennysimussa asiakas tilaa tuotteen välivarastosta, joka ohjaa tuo-

tannon määrää. Näin asiakastarpeisiin saadaan vastattua nopeammin. Tuotantoa 

voidaan vakiinnuttaa tasoitetun kuormituksen avulla, jolloin tuotantomäärien vaih-

telut ja varastotasot pienenevät. Leanin tavoitteena on pitää eräkoot pieninä, jol-

loin tuotanto on joustavaa. Optimaalisessa tapauksessa eräkoko on yksi, jolloin 

puhutaan yhden kappaleen virtauksesta joustavuuden ollessa huipussaan. Tällöin 

myös asetusaikojen pienentäminen on välttämätöntä lyhyiden asetusaikojen olles-

sa Lean-ajattelun perustana. Esimerkiksi yhden kappaleen virtausta voidaan hyö-

dyntää tehokkaasti vain harvoissa ympäristöissä. Tämä kuvaakin hyvin sitä, että 

Lean-ajattelu esittää Toyotan tapaa valmistaa tuotteitaan ja sitä voidaan hyödyntää 

vain tietynlaisissa liiketoimintaympäristöissä.  

 

Solutuotannossa prosessin peräkkäiset vaiheet pyritään integroimaan sopivan ko-

koisiin soluihin, jolloin työntekijöiden ja materiaalin turha liikkuminen minimoi-

daan. Käyttöpistevarastointia tulisi hyödyntää tuotantoalueilla, jolloin materiaalit 

varastoidaan mahdollisimman lähelle niiden käyttöpaikkaa, mikä lyhentää kulje-

tusmatkoja ja toimitusaikoja. Välivarastoja on kuitenkin hajautettava kohtuudella 

tai ne voivat lisätä vaadittavien kuljetusten sekä varastoitavien raaka-aineiden ja 

puolivalmisteiden määrää. Keräilykierroksilla saadaan tehostettua kuljetuksia, kun 

materiaalit haetaan useasta pisteestä tai viedään useaan pisteeseen yhden kuljetus-

kerran aikana. Varastojen hallintaan sopivia menetelmiä ovat 2-

laatikkomenetelmä, joka soveltuu erityisesti matala-arvoisille materiaaleille, sekä 

ABC-analyysi, joka kategorisoi varastotuotteet eri ryhmiin niiden volyymin ja 

arvon perusteella. 

3.4.5 Työskentelytapojen kehittäminen ja standardisointi 

DMAIC-syklin hallintavaiheessa työkalut liittyvät pääasiassa toiminnan standar-

disointiin ja projektin hallintaan. Koska projektinhallintatyökalut on rajattu tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, päätettiin työskentelytapojen kehittämiseen soveltuvat 

työkalut siirtää samaan ryhmään standardisoinnin kanssa. Tämä on luontevaa, 
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sillä standardisointi koskee usein ihmisten toimintaa, joskin sitä voidaan tarkastel-

la myös prosessin näkökulmasta. Työskentely- ja toimintatapojen kehittämiseen 

soveltuvat työkalut keskittyvät tehokkuuden parantamiseen, mutta toisaalta vaiku-

tuksia on myös työturvallisuuteen ja -tyytyväisyyteen. Ohjeistuksella ja standar-

doinnilla voidaan varmistaa toiminnan tasainen laatu sekä kehitystoimenpiteillä 

saavutettujen hyötyjen säilyminen pitkällä aikavälillä. 

 

Työskentelyn tehokkuuden kannalta on hyvin tärkeää, että työpiste-layout on 

suunniteltu järkevästi. Pitkät etäisyydet ja välimatkat lisäävät työntekijöiden tur-

haa liikettä jokapäiväisissä toimissa sekä lisäävät virheiden syntymisen mahdolli-

suutta. 5S on työympäristön organisointiin ja toimintatapojen standardisointiin 

soveltuva menetelmä. Työpisteiden läheltä poistetaan turhat tavarat ja jäljelle jää-

neille tavaroille määritellään oma paikka. Työpaikka pidetään siistinä ja toiminta 

standardisoidaan aina kulkuväylien määrittelystä siivousaikatauluihin. Seuranta 

on tärkeää, jotta sovittuja asioita noudatetaan pitkällä aikavälillä. 

 

Virhemahdollisuuksien estolla on mahdollista estää monia käytännön ongelmia. 

Ne liittyvät usein joko turvallisuuteen, kuten turvamatot ja valoverhot, tai laatu-

virheiden estämiseen, kuten värikoodaukset sekä liittimet, jotka on mahdollista 

kiinnittää vain tietyllä tavalla. Laitteissa kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien 

mukaan automaattista laadunvarmistusta, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi va-

lo-ohjauksella laitteen ilmaistessa havaitun virheen. Virhesignaalin avulla proses-

sivirheet voidaan ilmaista muille työntekijöille, kunnossapidolle ja työnjohdolle. 

 

Työskentelyn standardisointiin sopivia työkaluja ovat MOST-työnmääritys ja työ-

ajan seuranta, joilla voidaan tutkia työhön käytettävää aikaa. Tämän pohjalta työ-

vaiheet voidaan standardisoida sopiviksi kokonaisuuksiksi toimintatapastandardi-

en, standardityökaavioiden ja työohjeiden avulla. Valvontaa voidaan tehdä ohja-

ussuunnitelman avulla, jonka tarkoituksena on minimoida prosessi- ja tuotevaihte-

lua. Ohjaussuunnitelma on yhteenveto, joka kokoaa tietonsa lukuisista eri doku-

menteista, kuten prosessikuvauksesta, piirustuksista, prosessin suorituskykytutki-

muksista ja -mittauksista (Karjalainen 2008). Sisäinen tarkastus on työkalu oman 
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työn tarkasteluun virheiden löytämiseksi. Tarkastelu voi kohdistua myös edellisen 

työvaiheen tuotoksiin. Reagointisuunnitelma toimii hyvänä apuvälineenä, kun 

prosessin eri parametreja halutaan seurata. Suunnitelma kertoo, miten toimitaan 

parametrin ylittäessä sille määritellyn raja-arvon. 

 

Visuaalinen johtaminen tarkoittaa toiminnan visualisoimista työnteon helpottami-

seksi. Visualisoinnin kohteena voivat muun muassa olla reitit, varastointitilat, 

paikat työkaluille ja materiaaleille, toimintatavat sekä työohjeet. Visuaalisten mit-

tareiden avulla tärkeimmät avainmittarit saadaan esitettyä selkeästi kaikille työn-

tekijöille, mikä kiinnittää huomion liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin mittarei-

hin. Osaamismatriisi kokoaa työntekijöiden osaamisen ja vaadittavat koulutukset 

keskitetysti yhteen paikkaan. Edellä esitellyt viisi kehitystyökalujen osa-aluetta on 

koottu kuvaan 5.  

 

Kuva 5. Kehitystyökalujen jako viiteen osa-alueeseen 
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4 OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN MITTAAMINEN  

Luvun alussa tarkastellaan mittaamista tekemällä yleiskatsaus mittaamisen tär-

keimpiin hyödyntämiskohteisiin. Tämän jälkeen selvitetään, minkälaisia viiteke-

hyksiä ja mittareita voidaan hyödyntää mitatessa operatiivista tehokkuutta logis-

tiikan alalla. 

4.1 Mittaamisen rooli ja tavoitteet 

Toimivan mittariston rakentaminen edesauttaa kolmen eri päätavoitteen saavutta-

misessa; logistiikan toimintojen seurannassa, hallinnassa ja henkilöstön johtami-

sessa. Toiminnan seuranta auttaa johtoa päätöksenteossa. Toiminnan hallinta liit-

tyy erityisesti toiminnan kehittämiseen, mitä mittaaminen tukee parantamalla 

ymmärrystä kehitysmahdollisuuksista ja kehitystoiminnan tuloksista. Henkilöstön 

johtaminen koskee erityisesti työntekijöiden palkitsemista ja motivointia. (Bower-

sox et al.  2002, s. 555–556) 

 

Suorituskyvyn mittaamisella on monia eri rooleja. Tarpeet suorituskyvyn mittaa-

miselle vaihtelevat eri organisaatioissa syiden riippuessa esimerkiksi strategiasta, 

organisaatiokulttuurista ja organisaation ominaispiirteistä. Tämä saattaakin olla 

yksi syy siihen, ettei suorituskyvyn mittaamisen eri käyttötarkoituksia ole usein 

tutkittu kovinkaan kokonaisvaltaisesti. (Ukko 2009, s. 9–10) Yksi kattavista kat-

sauksista on Lönnqvistin (2002, s. 87) lisensiaatintyö, jonka mukaan suoritusky-

vyn mittaamista toteutetaan seuraavista syistä: 

 toiminnan nykytason arvioiminen, 

 ongelmien havaitseminen, 

 päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen, 

 henkilöstön toiminnan ohjaaminen, 

 tärkeiden tavoitteiden kommunikointi, 

 henkilöstön motivoiminen, 

 tulospalkkion mahdollistaminen, 

 yrityksen strategian konkretisoiminen toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi, 

 strategian toteutumisen seuraaminen, 

 tulevien tilanteiden ennustaminen. 
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Näiden lisäksi voidaan vielä mainita kaksi tämän tutkimuksen haastatteluissa ha-

vaittua syytä; parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja kommunikointi ulkoisten 

sidosryhmien, erityisesti asiakkaiden, kanssa. Eri roolien tärkeys riippuu hyvin 

pitkälti organisaatiosta ja alan tutkimukset ovat jopa jokseenkin ristiriitaisia rooli-

en tärkeydestä. Ukko (2009, s. 11) esittää, että mittaamisen painopistealue on siir-

tymässä strategiselta tasolta yhä enemmän operatiivisen tason suuntaan, mikä tar-

koittaa, että mittaaminen koskettaa yhä suurempaa osaa henkilöstöstä organisaati-

on eri tasoilla. Johtajat käyttävät mittaamista esimerkiksi työntekijöiden johtami-

seen, motivointiin ja palkitsemiseen, kun taas työntekijätasolla mittaamista käyte-

tään työn tulosten seuraamiseen ja parantamiseen. 

 

Operatiivisen tehokkuuden mittaaminen on hyvin keskeinen osa kokonaisvaltaista 

suorituskyvyn mittaamista. Tästä johtuen kaikki edellä mainitut suorituskyvyn 

mittaamisen roolit on tarpeellista nostaa esille myös operatiivisen tehokkuuden 

mittaamista käsiteltäessä. Edellä esitetyt roolit voidaan jakaa kolmeen pääryh-

mään: 1) kehitysmahdollisuuksien ratkaiseminen, 2) henkilöstön johtaminen sekä 

3) päätöksenteko ja tavoitteiden seuranta. Tämä jako on yhtenevä luvun alussa 

esitettyjen Bowersoxin (2002) kuvailemien mittaamisen tavoitteiden kanssa.  

Kehitysmahdollisuuksien ratkaiseminen 

Suorituskyvyn mittaamisen avulla voidaan tunnistaa potentiaalisia, huomiota vaa-

tivia operatiivisen toiminnan ongelmia ja kehityskohteita. Tyypillisiä ongelmia 

logistiikan alalla ovat esimerkiksi tilausten kasaantuminen, viivästymiset ja rek-

lamaatiot.  (Soosay & Chapman 2006, s. 193) Alaa koskevassa akateemisessa 

kirjallisuudessa on tehty kohtalaisen paljon mittaamista käsittelevää tapaustutki-

musta, jossa on havaittu suuri joukko erinäisiä kehityskohteita. Grünbergin (2004) 

mukaan kehityskohteet ovat kuitenkin usein tapauskohtaisia, eikä niiden perus-

teella voida tehdä merkittävästi yleistyksiä. Suorituskyvyn tehostamiseksi on tun-

nistettava organisaation kriittiset kehityskohteet, jotka valitaan siksi, että ne ovat 

avaintekijöitä menestykselle tai koska niillä osa-alueilla on alisuoriuduttu. On 

tärkeää, että kehitystoiminta on linjassa yrityksen asettamien tavoitteiden kanssa. 

Yrityksen tulee siten tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi operatiivi-
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seen tehokkuuteen kokonaisuutena. Tarkastelun kohteena kannattaa käyttää epä-

jatkuvia mutta kokonaisia prosesseja, joille pystytään tarkasti määrittämään pa-

nokset ja tuotokset. Keskittyminen johonkin toiminnon tai prosessin osaan helpot-

taa yksittäisten ongelmien havaitsemista ja ratkaisua, mutta toisaalta myös koko 

arvoketju on pystyttävä huomioimaan. Prosessien pilkkominen auttaa rakenteiden 

ymmärtämisessä ja helpottaa kommunikointia. Esimerkiksi läpimenoajan mittaa-

misessa tulee pystyä erottamaan läpimenoajan arvoa kasvattava osuus arvoa tuot-

tamattomasta osuudesta. (Grünberg 2004, s. 53, 67) Täten on mahdollista keskit-

tyä poistamaan arvoa tuottamattomia hukkatekijöitä. 

 

Operatiivisen tason kehitystoiminta lähtee liikkeelle keräämällä taustatietoa tar-

kasteltavasta kohteesta tilanteen taustojen ymmärtämiseksi. On huomionarvoista, 

että esimerkiksi ihmisten käsitykset ja yrityskulttuuri voivat vaikuttaa muutospro-

sessiin. Seuraavaksi pyritään tunnistamaan ja määrittelemään havaittu ongelma. 

Ongelma selkiintyy eri osapuolille, kun projektin tavoitteet ymmärretään. Osalle 

ongelmista syyt ovat helposti nähtävissä, osa puolestaan vaatii datan keräämistä. 

Seuraavaksi tulee tehdä prosessikuvaus, mikä auttaa ymmärtämään tarkasteltavan 

tilanteen kokonaisuutena ja voi myös parantaa joidenkin osapuolten ymmärrystä 

prosessista. Prosessikuvauksen perusteella voidaan joutua tekemään muutoksia 

edellä määriteltyihin projektin tavoitteisiin. (Grünberg 2004, s. 68–69) 

 

Taustatyön pohjalta kerätään informaatiota kriittisistä tekijöistä, mikä auttaa on-

gelman määrittämisessä, analysoinnissa ja ymmärtämisessä. Myös toiminnan tila 

kannattaa todentaa mittaamalla, jolloin muutosprosessin jälkeistä tilaa voidaan 

verrata muutosprosessia edeltäneeseen tilaan. Seuraavaksi valitaan kehityskohde.  

Kehitystoimien toteuttamista tulee tukea riittävällä kommunikoinnilla, koulutuk-

sella ja tuella, mikä auttaa muutosprosessin onnistumista. Kun muutokset on teh-

ty, tulee mittausta jatkaa, jolloin muutosten vaikutukset voidaan ymmärtää. Kehi-

tystoiminta on jatkuva prosessi, joten seuraavaksi tarkastellaan jotain toista kehi-

tysmahdollisuutta tai samaa kehitysmahdollisuutta uudesta näkökulmasta, esimer-

kiksi tarkemmin tarkasteltuna. (Grünberg 2004, s. 69) Mittaamisen voidaan siten 

nähdä koskettavana monia vaiheita toiminnan kehittämisessä. 
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Henkilöstön johtaminen 

Henkilöstön johtaminen ja ohjaaminen on noussut yhdeksi mittaamisen keskei-

seksi käyttötarkoitukseksi. Sillä on tärkeä merkitys, koska tavoitteisiin pääsemi-

nen onnistuu vain työntekijöiden aikaansaannosten kautta. Henkilöstön johtami-

seen sisältyvät muun muassa ihmisten motivointi, sitouttaminen, vuorovaikutus ja 

kommunikointi. Suorituskyvyn mittaaminen on hyvä tapa esittää yrityksen strate-

gia, visio ja tavoitteet koko organisaatiolle ymmärrettävässä muodossa. Henkilös-

töjohtamisessa on tärkeää, että valitut mittarit on ymmärrettäviä ja tavoitteet rea-

listisia. Muuten mittaaminen saatetaan kokea työntekijöiden kontrollointina ja 

valvontana, jolloin se voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi työmoti-

vaatioon. Hyvien tulosten saavuttaminen henkilöstöjohtamisessa vaatii paljon 

vuorovaikutteisuutta ja kehittymishaluisen organisaation. (Ukko et al. 2007, s. 12) 

 

Ukon et al. (2009, s. 3, 15) mukaan akateeminen tutkimus on ollut vähäistä liitty-

en avaintekijöihin, jotka vaikuttavat positiivisesti työntekijöihin ja mittaamiseen 

operatiivisella tasolla. Tutkijoiden mukaan kolme tärkeintä tekijää menestyksek-

kääseen operatiivisen tason suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen ovat 1) 

mittaamisen linkittäminen palkitsemiseen, 2) yksilön ja organisaation tavoitteiden 

välisen yhteyden ymmärtäminen sekä 3) vuorovaikutteinen kommunikointi. Näi-

den lisäksi myös työntekijän mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, työnkuvan 

selventäminen sekä mittaamiseen liittyvä koulutus nähtiin tärkeinä tekijöinä. 

 

Palkitseminen on hyvin keskeinen osa mittaamisen kautta tapahtuvaa henkilöstön 

johtamista, sillä se on tehokas tapa henkilöstön motivointiin. Kannustinpalkkioilla 

on kaksi tärkeää tehtävää; ensinnäkin työntekijän huomio kiinnittyy strategian 

kannalta tärkeimpiin mittareihin ja toisaalta se toimii ulkoisena motiivina työnte-

kijän saadessa palkkion tavoitteen saavuttamisesta (Kaplan & Norton 2002, s. 

295). Johdettaessa organisaatiota henkilöstön toiveet ja tarpeet on tunnettava hy-

vin, jotta sopivia palkitsemiskeinoja osataan käyttää. Palkkiot tavoitteiden saavut-

tamisesta voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia palkkioita. Sisäisiä palkkioita ovat 

mahdollisuus urakehitykseen, koulutukseen, pysyvään työsuhteeseen ja vaikutta-

miseen. Ulkoisia palkkioita taas ovat palkka, erilaiset palkkiot, edut, osakkeet ja 
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optiot.  (Pekkola 2006, s. 30–31) Operatiivisen tason työntekijät pitävät rahaa par-

haimpana palkitsemisvälineenä, kun taas johtavassa asemassa arvostetaan enem-

män sisäisiä palkkioita (Karhu 2005, s. 71). 

 

Päätöksenteko ja tavoitteiden seuranta 

Kald ja Nilsson (2000) tutkivat suorituskyvyn mittaamisen roolia pohjoismaissa 

liiketoimintayksikön johdon näkökulmasta. Kaksi selkeästi tärkeintä mittaamisen 

tarkoitusta olivat päätöksenteon tukeminen ylimmän johdon tasolla ja päätöksen-

teon tukeminen operatiivisella tasolla. (Kald & Nilsson 2000, s. 120) Suoritusky-

vyn mittaamista käytetäänkin yleensä johtamisen tukena. Mittareiden tulee kertoa, 

onko yritys etenemissä kohti asetettuja tavoitteita. Mittaaminen ja mittaustiedon 

analysointi antavat tukea päätöksenteolle ja auttavat konkretisoimaan yrityksen 

tavoitteita. (Ukko et al. 2007, s. 11) Yrityksen tavoitteet saadaan konkretisoitua 

ilmaisemalla ne selkeinä mittareina, jolloin tavoitteet saadaan vietyä ymmärrettä-

västi organisaation eri tasoille. Näin yksilö ja osastokohtaiset tavoitteet saadaan 

linjaan organisaation muiden tavoitteiden kanssa. (Kaplan & Norton 2007, s. 3) 

 

Yrityksessä voi olla menossa samanaikaisesti useita muutosohjelmia, jotka kilpai-

levat yrityksen niukoista resursseista. Toiminnan mittaaminen auttaa keskittymään 

liiketoiminnan kannalta kriittisten prosessien kehittämiseen. Johdon pitää asettaa 

pitkän aikavälin tavoitteita määrittäen vaadittavat muutostoimenpiteet tavoitteisiin 

pääsemiseksi ja allokoida tarpeellinen määrä resursseja näille toimenpiteille. Stra-

tegian toteuttamisen kannalta on tärkeää, että liiketoiminnan kriittisille osa-

alueille on asetettu myös lyhyen tähtäimen tavoitteita, jotka edustavat näkemystä 

siitä, mihin nykyisellä toiminnalla ja kehittämistyöllä päästään. (Kaplan & Norton 

2007, s. 10) Tämä osoittaa, että operatiivisen tehokkuuden mittaaminen on myös 

strategisesti tärkeää pitkällä aikavälillä. 

4.2 Operatiivinen tehokkuus suorituskyvyn mittaamisen viitekehyksissä 

Suorituskyvyn mittaamiseen on olemassa lukuisia eri viitekehyksiä. Viitekehyk-

sissä mittaaminen on usein jaettu eri näkökulmiin, joista monet käsittelevät joko 
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osittain tai kokonaisuudessaan operatiivista tehokkuutta ja sen kehittämistä. Eri-

laisia viitekehyksiä voidaan hyödyntää mittariston rakentamisessa. Ne parantavat 

kuvaa siitä, mihin osa-alueisiin mittaamisessa on mahdollista keskittyä. Viiteke-

hykset eivät kuitenkaan saa toimia rajoittavana tekijänä, sillä mittaamisessa on 

erityisen tärkeää, että mittauskohteet edustavat yritykselle oikeasti tärkeitä asioita. 

Tarkastellaan seuraavaksi, miten operatiivinen tehokkuus näkyy tunnetuissa suori-

tuskyvyn mittaamisen malleissa ja viitekehyksissä, jotka on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Tunnettuja viitekehyksiä suorituskyvyn mittaamiseen  

Cross & Lynch 

(1988) 

Suorituskykypyramidi 

Performance Pyramid System (PPS) 

Dixon et al. 

(1990) 

Suorituskyvyn mittaamisen kyselylomake 

Performance Measurement Questionnaire (PMQ) 

EFQM 

(1991) 

EFQM-malli 

EFQM Excellence Model 

Kaplan & Norton  

(1992) 

Tasapainotettu mittaristo 

Balanced Scorecard (BSC) 

Ghalayini et al. 

(1997) 

Integroitu dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

Integrated Dynamic Performance Measurement S. (IDPMS) 

Bititci 

(1997) 

Integroitu suorituskyvyn mittausjärjestelmä  

Integrated Performance Measurement System (IPMS) 

Neely et al. 

(2001) 

Suorituskykyprisma  

Performance Prism (PP) 

Sureshchandar et al. 

(2005) 

Holistinen mittaristo 

Holistic Scorecard (HSC) 

Suorituskykypyramidin (PPS) ideana on määrittää asiakastarpeisiin perustuvat 

tavoitteet hierarkkisesti visiosta alaspäin. Vastaavasti suorituskykymittarit määri-

tetään lähtien liikkeelle pyramidin pohjalta operatiivisesta toiminnasta. Pyramidis-

sa on neljä tavoitetasoa, joille kaikille määritellään omat mittarit, joiden avulla 

tavoitteiden toteutumista seurataan. Tasoja ovat yritys-, yksikkö-, prosessi- ja 

ryhmätaso. (Lynch & Cross 1991, s. 64–65) Operatiivinen tehokkuus koskee eri-

tyisesti prosessitasoa ja ryhmätasoa, jotka ovat pyramidin kaksi alinta tasoa. 

Ryhmätason tavoitteilla pyritään varmistamaan prosessitason tavoitteiden saavut-

taminen. Tason tavoitteet liittyvät laatuun, toimituskykyyn, nopeuteen ja hukkaan. 
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Prosessitasolla tarkastellaan asiakastyytyväisyyttä, joustavuutta ja tuottavuutta, 

jotka ovat myös yleisiä operatiivisen tehokkuuden tavoitteita.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen kyselylomakkeessa (PMQ) pyritään kartoittamaan 

potentiaalisia kehityskohteita ja kehitystoimien merkittävyyttä yritykselle pitkällä 

tähtäimellä keskittyen laadun sekä työntekijöiden ja koneiden tuottavuuden tar-

kasteluun (Susilawati et al. 2013, s. 54). Nämä kaikki kolme osa-alueet sisältyvät 

operatiiviseen tehokkuuteen. 

 

European Foundation of Quality Management -järjestön (EFQM) luoma malli on 

tarkoitettu yritysten suorituskyvyn itsearviointityökaluksi. Se perustuu yhdeksään 

kriteeriin, joista viisi koskettaa organisaation toimintaa (johtajuus, henkilöstö, 

toimintaperiaatteet ja strategia, kumppanuudet ja resurssit, prosessit) ja neljä toi-

minnan tuloksia (henkilöstötulokset, asiakastulokset, yhteiskunnalliset tulokset, 

keskeiset suorituskykytulokset). (EFQM 2002, s. 4, 12) Organisaation toiminnassa 

operatiivinen tehokkuus näkyy resurssien hallinnassa, henkilöstövoimavarojen 

käytössä ja osaamisen hyödyntämisessä sekä prosessien parantamisessa. Kehitys-

työn tulokset taas voidaan nähdä asiakas- ja henkilöstötuloksissa sekä keskeisissä 

suorituskykytuloksissa, mikä kuvastaa hyvin operatiivisen tehokkuuden keskei-

syyttä organisaation toiminnassa ja sen mittaamisessa. 

 

Tasapainotetussa mittaristossa (BSC) esitetyt neljä näkökulmaa ovat: taloudelli-

nen, asiakkaan, sisäisten prosessien sekä innovatiivisuuden ja oppimisen näkö-

kulma. (Kaplan & Norton 1992, s. 72) Kaikkien näiden voidaan nähdä joko osit-

tain tai kokonaisuudessaan koskettavan operatiivista tehokkuutta ja sen kehittä-

mistä. Operatiivinen tehokkuus näkyy taloudellisessa näkökulmassa kustannuste-

hokkuudessa ja pääoman tuotossa. Asiakasnäkökulma tulee esille palvelutason ja 

asiakaspalvelun kautta. Sisäsäisten prosessien näkökulman operatiivinen tehok-

kuus kattaa käytännössä kokonaan ja oppimisnäkökulmassa tulee esille esimerkik-

si työntekijöiden osaamisen kehittäminen. 
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Integroitu dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä (IDPMS) tarkastelee 

mittaamista kolmella tasolla; johto, prosessien kehitysryhmä ja operatiivinen taso, 

joilla kaikilla on omat mittarinsa (Ghalayini et al. 1997, s. 210–211) Mallissa ei 

ole tarkemmin määritelty, mitä osa-alueita toiminnassa mitataan, mutta esimerk-

keinä esitetään laatu ja toimitusten luotettavuus. Kyseisen mittausjärjestelmän 

kanssa samana vuonna esiteltiin integroitu suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

(IPMS). Bititcin et al. (1997) mukaan siinä tarkastellaan suorituskykyä yritysta-

solla, liiketoimintayksikkötasolla, prosessitasolla ja toimintotasolla. Kaikilla ta-

soilla huomioidaan viisi tekijää: sidosryhmät, toiminnan kontrollointi, ulkoiset 

tekijät, kehittämistavoitteet ja sisäinen suorituskyky. (Bititci et al. 1997, s. 528–

529) Operatiivinen tehokkuus ja sen kehittäminen koskee osittain kaikkia edellä 

mainittuja näkökulmia, koska toiminnan kehittäminen vaikuttaa myös yrityksen 

ulkopuoliseen asemointiin markkinoilla. Operatiivinen tehokkuus näkyy kuitenkin 

erityisesti toiminto- ja liiketoimintayksikkötasoilla sisäisessä suorituskyvyssä ja 

kehittämistavoitteissa. 

 

Suorituskykyprisma (PP) jakaa mittaamiseen viiteen osa-alueeseen: sidosryhmien 

tyytyväisyys, strategiat, prosessit, osaaminen ja sidosryhmien sitoutuminen. (Ran-

tanen 2013, s. 71) Operatiivisen tehokkuuden kannalta sidosryhmien tyytyväisyy-

dessä ja sitoutumisessa korostuvat sekä yrityksen omistajien rooli että asiakkaan 

rooli. Prosesseilla on selkeä rooli toiminnan kehittämisessä, ja prosessien hoitami-

seen tarvittava osaaminen ja kyvykkyydet ovat merkittävä osa operatiivista toi-

mintaa. 

 

Holistisen mittariston (HSC) näkökulmia ovat tasapainotetusta mittaristosta tutut 

taloudellinen näkökulma, asiakkaan näkökulma ja sisäisten prosessien näkökulma, 

joiden rinnalle on nostettu henkisen pääoman ja työntekijöiden näkökulmat sekä 

sosiaalinen näkökulma (Sureshchandar & Leisten 2005, s. 25). Kolmesta viimeksi 

mainitusta operatiivisen tehokkuuden voidaan nähdä koskettavan vain työnteki-

jöiden näkökulmaa, jossa korostuu työntekijöiden osaaminen. Operatiivisen te-

hokkuuden kehittämisen voidaan myös nähdä vaikuttavan yrityskulttuuriin ja 

työntekijöiden tyytyväisyyteen, vaikka nämä eivät olekaan kehitystoiminnan ensi-
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sijaisia tavoitteita. Operatiivisella tehokkuuden kehittämisellä voi olla vaikutusta 

myös henkiseen pääomaan, mikäli kehitystoiminnassa onnistutaan luomaan ainut-

laatuista osaamista tai uusia patentoitavia prosesseja, mikä ei kuitenkaan ole ta-

vanomaista logistiikkaliiketoiminnassa. 

4.3 Operatiivisen tehokkuuden mittarit logistiikkapalveluissa 

Yrityksen eri hierarkiatasoilla tarvitaan eri mittareita. Ylimmän johdon päätöksen-

teko ei perustu samoihin mittareihin, jotka mittaavat operatiivisen tason työnteki-

jöiden toimintaa. Mittareilla tulee kuitenkin olla selkeä yhteys kaikkien hierar-

kiatasojen välillä ja mittareiden tavoitteena on oltava samat yhteiset tavoitteet. 

Suorituskyvyn mittaamisen tarkastelu voidaan jakaa kolmelle, kuvassa 6 esitetylle 

tasolle, joilla kaikilla yritys voi mitata omalle toiminnalleen tärkeitä osa-alueita.  

 

 

Kuva 6. Suorituskyvyn mittaamisen tasot (mukaillen Tangen 2004, s. 57) 

Strategisella tasolla suorituskykymittarit toimivat strategisen päätöksenteon perus-

tana ja antavat tietoa aiempien päätösten onnistumisesta. Asioita tarkastellaan 

useiden vuosien aikajänteellä. Taktisella tasolla kysymykset liittyvät esimerkiksi 
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sopivien toimittajien valintaan ja käytettäviin teknologioihin. Nämä mittarit ovat 

tärkeitä niiden asettaessa rajoja yrityksen operatiiviselle toiminnalle kuukausi- ja 

vuositasolla. Operatiivisen tason mittarit koskevat yrityksen päivittäistä, viikoit-

taista ja kuukausittaista operatiivista toimintaa. (Tangen 2004, s. 56) Operatiivisen 

tason mittareiden voidaan nähdä olevan tärkeimpiä operatiivisen tehokkuuden 

mittaamisen kannalta, koska ilman niitä ylempien tasojen mittaamisella ei ole pe-

rustaa. Kun oma operatiivinen toiminta tunnetaan hyvin, voidaan tätä tietoa hyö-

dyntää hierarkian ylemmillä tasoilla laajemman mittakaavan päätöksissä. 

 

Mittaaminen operatiivisella tasolla voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: 1) kus-

tannukset, 2) asiakaspalvelu, 3) laatu, 4) tuottavuus sekä 5) pääoman hallinta 

(Bowersox 2002 s. 557). Asiakaspalvelu ja laatu edustavat kysyntäpuolen opera-

tiivista tehokkuutta, kun taas kustannukset ja tuottavuus tarjontapuolen operatii-

vista tehokkuutta. Pääoman hallinta yhdistetään joissakin tutkimuksissa osaksi 

operatiivista tehokkuutta, kun taas toisissa tutkimuksissa sitä käsitellään omana 

osa-alueenaan operatiivisen tehokkuuden yhteydessä. Hyvin usein se kuitenkin 

rinnastetaan edellä mainittuihin muihin operatiivisen tehokkuuden osa-alueisiin, 

joten myös tässä tutkimuksessa pääoman hallinnan katsotaan olevan osa operatii-

vista tehokkuutta. Joissakin tutkimuksissa myös aika on otettu omaksi mittaami-

sen osa-alueekseen, mutta pääsääntöisesti aikasidonnaiset mittarit on sisällytetty 

asiakaspalvelun ja tuottavuuden mittareihin. Taulukossa 3 on esitetty, mihin osa-

alueisiin operatiivisen tehokkuuden mittaaminen on jaettu logistiikan alan tutki-

muksissa. Kyseessä ei ole kattava katsaus aiempien tutkimusten mittareiden jaot-

teluperusteista, vaan taulukon tarkoituksena on osoittaa tässä tutkimuksessa käyte-

tyn jaottelun perustuminen aiempiin alan tutkimuksiin. Nykypäivänä asiakkaat 

vaativat logistiikkapalveluyrityksiltä yhä enemmän toiminnan jatkuvaa kehittä-

mistä, joten operatiivisen tehokkuuden kehittämisen kannalta myös toiminnan 

muutoksen mittaaminen on tärkeää. Tätä käsitellään omana aiheenaan edellä mai-

nittujen mittaamisen osa-alueiden jälkeen. 
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Taulukko 3. Operatiivisten mittareiden jaottelu logistiikan kirjallisuudessa 

  Asiakas-

palvelu 
Laatu Kustan-

nukset 
Tuotta-

vuus 
Pääoman 

hallinta 
Aika 

Bowersox & Closs 
X X X X X 

 (1996) 

Fawcett & Cooper 
X X X X X 

 (1998) 

Rey  

 
X X X 

 
X 

(1999) 

Morash  
X X X X 

  (2001) 

Morgan 
X X X X 

  (2004) 

Soosay & Chapman  
X X X X X 

 (2006) 

Barbosa & Musetti 
X X X X X 

 (2011) 

Garcia et al. 

 
X X X X X 

(2012) 

 

Mittareita voidaan jaotella myös monilla muilla tavoin. Gunasekaran (2001) sekä 

De Toni ja Tonchia (2001) jakavat mittarit kustannusperusteisiin ja ei-

kustannusperusteisiin mittareihin. Schönsleben (2004) käyttää seuraavaa jakoa: 

kustannukset, laatu, resurssien hyödyntäminen, joustavuus, läpinäkyvyys, luotta-

mus ja innovatiivisuus. Beamon (1999) jakaa mittarit resurssimittareihin, tuotos-

mittareihin ja joustavuuden mittareihin. Chan ja Qi (2003) käyttävät jakoa: pa-

nosmittarit, tuotosmittarit ja yhdistelmämittarit. Mittareiden jaottelutavat voivat 

siten poiketa hyvinkin paljon toisistaan, mutta toisaalta tutkimuksissa toistuvat 

hyvin pitkälti samat mittarit jaotteluperusteesta huolimatta.  Joidenkin tutkimusten 

kohdalla syntyi kuitenkin selkeä ero siinä, että näkökulma käsitteli laajemmin 

koko toimitusketjua. Erityisesti tällöin mittareiden joukossa oli paljon kvalitatiivi-

sia mittareita, kuten ostajan ja toimittajan välisen yhteistyön taso, sekä mittareita 

vailla selkeää määritelmää, kuten resurssien aiheuttamat kokonaiskustannukset. 

Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen mittareiden valinta perustuu Fawcettin ja Coope-

rin (1998) sekä Bowersoxin ja Clossin (2002) teoksiin, joiden listaamia mittareita 

täydennettiin myöhäisempien alan tutkimusten mittareilla. Operatiivisen tehok-
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kuuden mittarit ovat pääosin hyvin konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä, mikä 

helpottaa sopivien mittareiden valintaa logistiikkapalveluyrityksen luodessa mitta-

ristoa omiin tarpeisiinsa. Logistiikan alalle tyypillisiä mittareita on lueteltu osa-

alueittain liitteessä 6. 

4.3.1 Asiakaspalvelun mittaaminen 

Asiakaspalvelun mittaaminen on erittäin tärkeää logistiikkapalveluissa, koska 

asiakasyritykset odottavat logistiikkapalveluntarjoajalta ennalta määrättyä palve-

lutasoa, joka on usein määritelty myös palvelusopimuksissa. Lambertin ja Burdu-

roglun (2000) mukaan asiakkaalle tulee pystyä näyttämään, miten tietyillä kustan-

nuksilla saavutettu palvelutaso vaikuttaa asiakkaan saamaan palveluun konkreetti-

sesti. Parempi tilausten täyttöaste tai lyhemmät läpimenoajat eivät riitä kuvaa-

maan asiakasyritykselle sen saamaa hyötyä, vaan hyödyt tulisi pystyä ilmaise-

maan lukuina. (Lambert & Burduroglu 2000, s. 7) Asiakaspalvelun mittarit ku-

vaavat asiakaspalvelun laatua ja auttavat parantamaan ymmärrystä asiakastarpeis-

ta ja asiakkaiden arvostamista asioista.  Tieto asiakkaan kokemasta arvosta on 

välttämätöntä sopivien asiakaspalvelun mittarien valinnassa. Toiset asiakkaat ar-

vostavat enemmän nopeaa toimitusaikaa, kun taas toiset toimitusajan tasaisuutta 

(Beamon 1999, s. 283). On myös tärkeää ymmärtää, miten asiakasyritykset mit-

taavat asiakaspalvelua ja reagoivat kyseisiin mittareihin (Bowersox et al. 1999, s. 

99). 

 

Perinteisiä asiakaspalvelun mittareita logistiikan alalla ovat toimitusvarmuus ja 

läpimenoaika. Kärkiyritykset käyttävät usein myös edistyneempiä mittareita. Esi-

merkki tällaisesta mittarista on täydellisten toimitusten määrä. Se tarkoittaa toimi-

tuksia, jotka on toimitettu kokonaisuudessaan ajallaan ja ilman virheitä, myös 

dokumentoinnin ja laskutuksen osalta. Suhteellisten mittareiden lisäksi tulisi käyt-

tää myös absoluuttisia mittareita. (Bowersox et al. 1999, s. 93, 98–99) Esimerkiksi 

toimitusvarmuuden sijaan voidaan käyttää myöhästyneiden toimitusten määrää, 

mikä voi joskus konkretisoida saavutetun palvelutason selkeämmin molemmille 

osapuolille. Lisäksi erinäisten jakaumien tarkastelu voi havainnollistaa tilanteen 

paremmin kuin absoluuttiset tai suhteelliset lukuarvot. 
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Bowersoxin et al. (2002, s. 558) mukaan käytetyin asiakaspalvelun mittari on toi-

mitusvarmuus, joka kuvaa tuotteiden saatavuutta, jolloin yhdenkin tuotteen puut-

tuessa tilauserästä toimitusvarmuus heikkenee. Muita tyypillisiä asiakaspalvelun 

mittareita ovat varastojen loppumisen tiheys sekä jälkitoimitusten määrä. Osa mit-

tareista on aikasidonnaisia, kuten keskimääräinen läpimenoaika, läpimenoajan 

yhdenmukaisuus ja ajallaan olevat toimitukset. Soosayn ja Chapmanin (2006) 

tutkimuksesta käy ilmi, että ajallaan olevat toimitukset on selkeästi käytetyin 

asiakaspalvelun mittari logistiikan alalla. Muita keskeisiä asiakaspalvelun mitta-

reita ovat läpimenoaika, toimitusten ajallinen yhdenmukaisuus, asiakasvalitukset 

sekä kokonaisvaltainen toimitusten luotettavuus. (Soosay & Chapman 2006, s. 

201) Näiden perinteisten mittareiden lisäksi myös joustavuus on noussut osaksi 

asiakaspalvelun tarkastelua. Joustavalla toiminnalla voidaan reagoida nopeasti 

asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin (Gunasekaran et al.  2001, s. 79). 

4.3.2 Laadun mittaaminen 

Palvelun laatu on avaintekijä nykyisten asiakkaiden säilyttämiseen, joten laatu 

liitetään usein asiakkaiden säilyttämistä koskeviin palvelumittareihin. Asiakaspal-

velun tavoin laadun mittaamisen tulee perustua asiakkaan suunnalta tulevaan tie-

toon, jolloin se ilmaisee, onko riittävä palvelutaso saavutettu. Laatumittarit ovat 

tärkeitä toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta ja ne auttavat parantamaan yri-

tyksen kokonaisvaltaista asiakkaille kohdistuvaa vaikuttavuutta. Laadun mittaa-

misessa tulisi käyttää sekä kovia että pehmeitä mittareita (Soosay & Chapman 

2006, s. 201). Kovat mittarit antavat numeroihin perustuvaa tietoa toiminnan laa-

dusta, mutta palvelun laatu on kuitenkin jokseenkin suhteellinen käsite, eikä siitä 

voida saada siten kattavaa kokonaiskuvaa vain määrällisten mittareiden avulla. 

 

Osa laatumittareista kuvaa jonkin yksittäisen toiminnon laatua, kun taas toiset 

kuvaavat koko logistiikkatoiminnon laatua. Merkittävä osa laatumittareista keskit-

tyy kuvaamaan prosessin tarkkuutta sen eri vaiheissa. Tällöin verrataan tyypilli-

sesti onnistuneiden tai epäonnistuneiden suoritusten määrää suhteessa kaikkiin 

suorituksiin. Tavanomaisimpia työn tarkkuuden mittareita ovat tilausten tekemi-

sen, keräilyn tai dokumentoinnin tarkkuus. (Bowersox et al. 2002, s. 559) 
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Logistiikan laatua on mahdollista mitata myös vahingoittuneiden tuotteiden mää-

rällä, mitä voidaan mitata logistiikkaprosessin eri vaiheissa. Vahingoittuneita tuot-

teita ei kuitenkaan aina huomata itse, joten asiakaspalautusten määrän seuraami-

nen toimii hyvänä laadun mittarina. (Bowersox et al. 2002, s. 559) Asiakaspalau-

tusten lisäksi laadusta kertovat myös asiakasvalitusten määrä ja asiakkaiden kor-

vausvaatimukset, jotka kuvaavat paremmin laatuvirheiden merkittävyyttä asiak-

kaille. 

 

Toiminnan laatua voidaan arvioida myös informaation näkökulmasta. Kykyä in-

formaation tarjoamiseen voidaan tarkastella mittaamalla niiden kertojen lukumää-

rää, kun tarvittavaa informaatiota ei ole saatavilla. Tällöin on tärkeää olla määri-

teltynä, mitä informaatiota ylipäätänsä tulisi olla saatavilla. Informaation saata-

vuuden lisäksi voidaan mitata datan oikeellisuutta. Tästä esimerkkinä on todellis-

ten varastotasojen yhdenmukaisuus tietojärjestelmien ilmoittamien varastotasojen 

kanssa. (Bowersox et al. 2002, s. 559) Informaation tulee olla myös oikea-

aikaisesti saatavilla, ja toisaalta yrityksellä tulee olla käsitys informaation jatku-

van ylläpidon aiheuttamista kustannuksista. 

4.3.3 Kustannusten mittaaminen 

Kustannusten mittaaminen on hyvin yleinen tapa mitata logistiikan operatiivista 

tehokkuutta, koska eri kustannuserillä on suora vaikutus yrityksen tulokseen. Ra-

hamääräisten mittareiden data on usein myös helposti saatavilla, mikä ei kuiten-

kaan saa olla merkittävin tekijä kyseisten mittareiden valintaan. Soosay ja Chap-

man (2006, s. 201) kertovat, että eri kustannuskomponenttien ymmärtäminen on 

välttämätöntä logistiikkatoimintojen tehokkaaseen johtamiseen. Kustannusten 

määrittelyyn ja seurantaan perustuen johto voi tehdä budjetointia, kehittää strate-

gisia suunnitelmia sekä asettaa suorituskykystandardeja. Yritykset pyrkivät mini-

moimaan kokonaiskustannuksia vähentämällä ei-tuottavia prosesseja. Kustannus-

näkökohdat ohjaavat monia strategisia päätöksiä, kuten toimintojen ulkoistamista 

ja muutoksia toiminnan laajuudessa. Prosessin nopeutta ja toimintavarmuutta pa-

rantamalla palvelua voidaan kehittää pienentäen kokonaiskustannuksia. Lisäksi 
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yritysten tulisi etsiä aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia työvoima- ja materiaalikus-

tannusten pienentämiseen operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi. 

 

Kustannusanalyyseissa huomioitavia kustannuslajeja voivat olla esimerkiksi kul-

jetus-, varaston ylläpito-, tilaus-, vastaanotto- ja laatukustannukset sekä palautet-

tujen tuotteiden aiheuttamat kustannukset. Kustannusten karsimisen perusperiaate 

on, että logistiikan kustannuksia tulisi arvioida kokonaisuutena sen sijaan, että 

kustannuksia tarkasteltaisiin ainoastaan toimintokohtaisesti. Vain näin toimittaes-

sa voidaan saavuttaa todellisia kustannussäästöjä. Kustannuksia ei myöskään ole 

tarkoituksenmukaista siirtää toisille yrityksille, vaan tavoitteena tulisi olla pienen-

tää koko toimitusketjun kustannuksia. (Lambert & Burduroglu 2000, s. 7) 

 

Kustannuksia voidaan mitata esimerkiksi toimintojen kokonaiskustannuksina tai 

prosentteina euromääräisestä myynnistä. Kokonaiskustannusten lisäksi kustan-

nuksia on syytä tarkastella volyymin mukaan. Esimerkiksi keräilyn kustannukset 

voidaan laskea yksikköä tai tilausta kohti. Otettaessa huomioon sekä eri logistiik-

katoimintojen määrä että eri tavat, joilla volyymi voidaan ilmoittaa, on kustannuk-

sia mahdollista mitata hyvin monilla tavoilla. Verrattaessa kustannuksia historial-

lisiin arvoihin voidaan havaita tarpeet korjaustoimenpiteille ja muutokset tehok-

kuuden kehittymisessä. (Bowersox et al. 2002, s. 558) 

 

Käytetyimpiä kustannusmittareita ovat kokonaiskustannukset ja varastojen ylläpi-

tokustannukset (Soosay & Chapman 2006, s. 201). Kokonaiskustannusten seu-

raaminen on tärkeää, mutta eri kustannuserät vaativat myös tarkempaa tarkastelua, 

jotta toimintaa voidaan ohjata tehokkaasti. Varastojen ylläpitokustannukset voivat 

koostua monesta eri tekijästä, kuten pääomakustannuksista, vakuutuksista, varas-

toinnista, käsittelystä, hallinnoinnista ja tuotteiden vanhenemisesta. (Soosay & 

Chapman 2006, s. 201) Muita kustannuksiin liittyviä mittareita ovat muun muassa 

asiakas- ja tuotekohtainen kannattavuus sekä palvelutason puutteista aiheutuvat 

kustannukset. Suurin osa yrityksistä ymmärtää tämänkaltaisten mittareiden tär-

keyden, mutta käytettävissä oleva data on usein liian vähäistä (Bowersox 2002, s. 

558). 
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4.3.4 Tuottavuuden mittaaminen 

Tuottavuus kuvaa tuotosten ja niiden tuottamiseen käytettävien panosten suhdetta. 

Käytettäviä panoksia ovat työpanos, pääomapanos, raaka-aine ja materiaalipanos 

sekä muut panokset, kuten imagosta ja osaamisesta aiheutuvat aineettomat panok-

set. (Saari 2006, s. 75) Tuottavuuden mittaaminen on tarpeellista yrityksen sisäi-

sen valvonnan kannalta, jolloin mittareita voidaan käyttää sopivien tavoitetasojen 

asettamiseen sekä resurssien käytön tehostamiseen (Soosay & Chapman 2006, s. 

201, 203). Tuottavuutta kuvaavat pääsääntöisesti suhdeluvut, jotka vertaavat tuo-

tettujen tavaroiden, tehdyn työn tai tuotetun palvelun tuotosta suhteessa sen tuot-

tamiseen käytettyihin panoksiin. Tuottavuuden mittaaminen on melko yksinker-

taista, mikäli panokset ja tuotokset ovat helposti mitattavissa ja linkitettävissä toi-

siinsa. Mittaaminen voi kuitenkin olla haastavaa, jos tuotoksia on hankalaa mitata, 

panosten käyttöä on vaikeaa kohdistaa tietylle ajanjaksolle, tuotokset ja panokset 

muuttuvat jatkuvasti tai dataa on vaikeaa kerätä. (Bowersox et al. 2002, s. 559) 

Tuottavuus onkin usein hyvin vaikeasti mitattava asia. 

 

Tuottavuuden mittaaminen keskittyy usein työntekijöihin. Työntekijöiden käyttä-

mä panos on mahdollista ilmaista monilla eri tavoilla, kuten työvoimakustannus-

ten, työtuntien tai työntekijöiden määränä. (Bowersox et al. 2002, s. 559) Tuotosta 

ei aina verrata käytettyihin panoksiin, vaan myös aikaan vertaaminen on mahdol-

lista. Mittarina voi olla esimerkiksi toimitetut tilaukset tunnissa. Tuotos taas riip-

puu hyvin paljon toiminnan luonteesta, mutta logistiikan alalle sopivia mittareita 

ovat muun muassa siirrettyjen, kuljetettujen, varastoitujen, keräiltyjen, tilattujen 

tai kirjattujen yksiköiden vertaaminen työntekijää, työvoimakustannusta tai työ-

voimatuntia kohti. Soosayn & Chapmanin (2006, s. 203) tutkimuksen mukaan 

yleisimpiä tuottavuuden mittareita logistiikka-alalla ovat työntekijöiden tuotta-

vuus varastoinnissa ja tilaustenkäsittelyssä. 

 

Työntekijöiden tuottavuuden lisäksi tuottavuutta voidaan mitata välineiden tai 

kaluston tuottavuudella. Mahdollisia välineitä logistiikan alalla ovat muun muassa 

materiaalien käsittelyyn ja pakkausten valmistamiseen käytettävät laitteet sekä 

automaattivarastot. Mittaamisen kohteena voi myös olla kuljetuskalusto, jolloin 
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tarkastelu on mahdollista kohdistaa tuotantolaitoksen sisäisen logistiikan kalus-

toon tai rahtikalustoon. Bowersox et al. (2002, s. 560) esittävät, että tiloja ja lait-

teita mitataan usein niiden kapasiteetin käyttöasteen mukaan, mutta laitteiden 

käyttöä voidaan tarkastella myös niiden ajallisen käyttöasteen mukaan. Operatii-

visen tehokkuuden kannalta tarkastelun kohteena on usein aika, jolloin laitetta ei 

käytetä.  

4.3.5 Pääoman hallinnan mittaaminen 

Pääoman hallinnan mittarit kertovat, kuinka tehokkaasti toimintaan sitoutunutta 

pääomaa hyödynnetään. Operatiivisen tehokkuuden näkökulmasta pääomaa sitou-

tuu kiinteään omaisuuteen, kuten tiloihin ja laitteisiin, sekä käyttöpääomaan. Pää-

oman hallinta on logistiikan alalla hyvin tärkeää, koska tiloihin, välineisiin ja va-

rastoihin sitoutunut pääoma edustaa hyvin suurta osaa yrityksen varoista. (Bower-

sox et al. 2002, s. 560) Yrityksillä on paineita pääoman tuottavuuden tehostami-

seen, minkä vuoksi on erittäin tärkeää ymmärtää, kuinka eri omaisuuseristä aiheu-

tuvat kustannukset yhdistettynä pääoman kiertoon vaikuttavat saavutettuihin tuot-

toihin. (Gunasekaran et al. 2001, s. 80) Saavutettujen tuottojen määrittely voi kui-

tenkin olla hyvinkin vaikeaa. Esimerkiksi asiakaspalveluun käytettävien panostus-

ten vaikutuksia myynnin ja tuottojen lisääntymiseen on hankalaa määritellä. 

 

Varastonkierron kehittäminen on yksi keskeisistä painopistealueista logistisen 

tehokkuuden kehittämisessä. Varastojen kiertoa voidaan mitata joko rahamääräi-

sesti tai kappalemääräisesti. Rahamääräisessä tarkastelussa varasto voidaan arvos-

taa joko materiaalien ja tuotteiden aiheuttamiin kustannuksiin tai myyntihintoihin 

perustuen. Varaston kiertoa voidaan myös tarkastella mittaamalla, kuinka moneksi 

päiväksi varasto riittää. Varastojen kiertoa määritettäessä on tärkeää käyttää useita 

datankeruupisteitä, jolloin mittaamisen tuottama informaatio on tarkkaa. (Bower-

sox et al. 2002, s. 560–561) Varastotasoja pystytään pienentämään tehokkaalla 

varastojen hallinnalla. Toisaalta varastojen pienentäminen ilman muutoksia liike-

toiminnassa voi johtaa erinäisten ongelmien seurauksena logistiikkakustannusten 

kasvuun, mikä voi helposti ylittää sitoutuneen pääoman pienenemisestä aiheutu-

neet säästöt (Soosay & Chapman 2006, s. 202). 
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Bowersox (2002) esittää, että pääoman tuotto on kriittisin menestyksen mittari. 

Pääoman tuottoa voidaan tarkastella kahdella tapaa. Ensinnäkin on mahdollista 

tarkastella omistajien yritykseen sijoittamalle pääomalle saatua tuottoa. Toisaalta 

sidotun pääoman tuotto kertoo, kuinka hyvin tuottoa on saatu suhteessa yrityksen 

varoihin. Yrityksen omistajat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita sijoittamalleen 

pääomalle saatavasta tuotosta, mutta sidotun pääoman tuotto ilmaisee, kuinka hy-

vin johto hyödyntää yrityksen varoja tuottojen saavuttamiseen. (Bowersox et al. 

2002, s. 576) Yksityiskohtaisemmassa kontekstissa yrityksen on tärkeää tarkastel-

la myös yksittäisille investoinneille saavutettavia tuottoja.  

 

Viimeinen operatiivisen tehokkuuden yhteydessä usein esiin nostettu mittari on 

taloudellinen lisäarvo. Taloudellinen lisäarvo kertoo, kuinka paljon yritys on tuo-

nut omistajilleen varallisuutta, eli tuottanut lisäarvoa. Se saadaan laskettua vähen-

tämällä liiketuloksesta verot sekä oman ja vieraan pääoman kustannukset. Tutki-

mustulokset osoittavat, että menestyvät yritykset mittaavat taloudellista lisäarvoa 

enemmän kuin keskitason yritykset. Monet yritykset ovat kuitenkin hylänneet 

taloudellisen lisäarvon mittaamisen, koska se voi toimia kasvuhakuisen strategian 

hidasteena. (Bowersox et al. 1999, s. 101) Tämän voidaan nähdä aiheutuvan siksi, 

että tällöin yritys pyrkii liikaa taloudellisen lisäarvon kasvattamiseen lyhyellä ai-

kavälillä, jolloin se ei käytä riittävästi resursseja kasvuun esimerkiksi investointeja 

tekemällä. 

4.4 Toiminnan muutoksen mittaaminen 

Edellä esitetyt mittaamisen osa-alueet kuvaavat operatiivisen tehokkuuden staat-

tista tilaa. Briggs et al. (2010) kuitenkin esittävät, että logistiikkapalveluyritysten 

tulisi mitata myös palvelussa tapahtuvaa muutosta. Logistiikkatoimintojaan ul-

koistamassa olevat yritykset eivät usein ole optimoineet logistiikkatoimintojansa, 

joten toiminnan kehittäminen siirtyy logistiikkapalveluyritysten vastuulle. Sekä 

staattinen suorituskyky että sen muutosnopeus vaikuttavat asiakkaan tyytyväisyy-

teen tarjottua palvelua kohtaan. Tarjotun palvelun kehittyminen kuvastaa asiak-

kaalle, että palvelu tulee olemaan tulevaisuudessa vieläkin parempaa, mikä lisää 

asiakkaan tyytyväisyyttä. Logistiikkapalveluyritysten ei tulisi keskittyä vain asi-
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akkaiden tämän hetkisiin odotuksiin, vaan asiakkaan toiveita tulisi arvioida myös 

pidemmälle, noin 1–2 vuoden päähän. (Briggs et al. 2010, s. 646) Tämä on erityi-

sen tärkeää siksi, että toimialan luonteeseen kuuluu sen muuttuminen jatkuvasti 

(Selviaridis & Spring 2007, s. 142).  

 

Logistiikkapalveluyritysten tarjoamien palveluiden laadussa ja asiakasyritysten 

odotuksissa on usein selkeitä eroja (Mitra & Bagchi 2008, s. 48). Asiakassuhteet 

kestävät usein vuosia, joten tarjotun palvelun on kehityttävä riittävällä nopeudella 

asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Nykyisin yritykset mittaavat yhteistyö-

kumppaneidensa suorituskykyä jo rutiininomaisesti. Yrityksillä on tarvittavaa 

tietoa tehdäkseen tarkkoja laskelmia kumppaneidensa suorituskyvyn muutoksesta. 

Myös logistiikkapalveluyritysten tulee mitata tarjoamansa palvelun muutosta sekä 

käyttää tätä tietoa toiminnan ohjaamiseen ja strategiseen päätöksentekoon. Saatua 

tietoa voidaan käyttää hyväksi myös uusasiakashankinnassa. Jo mielikuva palve-

lun dynaamisesta luonteesta herättää uusissa asiakkaissa kiinnostusta. (Briggs et 

al. 2010, s. 646) Logistiikkapalveluyritykset kuvailevat toimintaansa asiakkaille 

usein melko tarkastikin, kun asiakas on valitsemassa logistiikkapalveluntarjoajaa. 

Langley et al. (2007, s. 15) kysyivät tutkimuksessaan, mitä asiakkaat arvostavat 

logistiikkapalveluyritysten toiminnassa. Yksi yleisimmistä vastauksista oli selke-

ästi mitattu kehitys tarjotussa palvelutasossa. Konkreettinen tarjotun lisäarvon 

osoittaminen parantaa logistiikkapalveluyrityksen neuvotteluasemaa ja asiakasus-

kollisuutta (Power et al. 2007, s. 229). 

 

Logistiikkapalveluyritysten tulisi huomioida muutokset toimintaympäristössään. 

Ennalta määritellyn palvelutason täyttäminen ei välttämättä riitä nopeasti muuttu-

vassa ympäristössä. Nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä logistiikkapal-

veluyritysten tulisi pystyä tarkastelemaan jopa loppuasiakkaiden tarpeita, jolloin 

pystytään reagoimaan nopeasti asiakasyritysten tarpeisiin. Logistiikkapalveluyri-

tysten tulisikin harkita strukturoidun palvelunkehittämisstrategian käyttöönottoa 

edesauttaakseen toiminnan kehittämistä ja tavoitteisiin pääsemistä. (Briggs et al. 

2010, s. 647)  
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5 KOKEMUKSIA OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN KE-

HITTÄMISESTÄ JA MITTAAMISESTA 

Luvussa tarkastellaan käytännön kokemuksia operatiivisen tehokkuuden kehittä-

misestä ja mittaamisesta logistiikkapalveluissa. Kokemukset perustuvat haastatte-

lu- ja kyselytutkimusten tuloksiin. Tutkimustuloksia esitettäessä painotetaan asioi-

ta, jotka toistuivat useissa haastatteluissa, mutta toisaalta esiin tuodaan soveltuvis-

sa määrin myös yksittäisten haastateltavien näkemyksiä. Kyselytutkimuksen roo-

lina on havainnollistaa eroja eri vastaajaryhmien, eli logistiikkapalveluyrityksen 

edustajien ja sen asiakasyritysten edustajien, välillä sekä korostaa eroja vastauk-

sissa ryhmien sisällä. 

5.1 Tapaustutkimusyritys 

Haastatteluiden kohdeyrityksenä toimi keskisuuri suomalainen logistiikkapalvelu-

yritys, HUB logistics, ja sen kuusi asiakastoimipistettä. HUB logistics -konserni 

on vuonna 1992 perustettu logistiikkapalveluihin erikoistunut yhtiö. Yhtiön toi-

minta on keskittynyt kaupan ja teollisuuden aloille. Yhtiön päätoimintoja ovat 

alihankintaverkostojen hallinta, hankintalogistiikka, logistiikan ulkoistamisratkai-

sut, varastointiratkaisut, pakkaaminen, teollisuuspakkaukset, pakkauspalvelut sekä 

asiantuntijapalvelut. HUB logistics on erikoistunut materiaalivirtojen ohjaukseen, 

tiedon hallintaan ja pääomien optimointiin. Yhtiö tarjoaa logistiikan palvelurat-

kaisuja, jotka tuovat lisäarvoa asiakasyritysten toimitusketjuihin. Palveluratkaisut 

yhdistellään palvelutuotteista räätälöiden kokonaisuus asiakasyrityksen tarpeisiin 

perustuen. Konserni on kasvanut viime vuosina nopeasti liikevaihdon ollessa noin 

30 miljoonaa euroa ja henkilömäärän noin 400 kesällä 2014.  

 

HUB logistics:lla on neljä perusarvoa: ote toiminnasta, vastuun kantaminen kai-

kissa tilanteissa, tyytyväinen asiakas sekä win-win-win -periaate, joka tarkoittaa, 

että palvelusopimuksesta hyötyvät kaikki osapuolet. Yhtiö on erikoistunut tarjoa-

maan innovatiivista palvelutuotetta, joka kattaa materiaalivirtojen ja tiedon hallin-

nan lisäksi myös pääomien hallintaa. Yhtiö keskittyy kohdesegmenttiinsä, eli tek-

nologiateollisuuteen, erityisesti koneiden ja laitteiden valmistukseen. Yhtiö on 
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kansainvälistynyt Viroon, Venäjälle sekä Saksaan, ja tulevaisuudessa on tarkoitus 

laajentua myös Kiinan markkinoille.  

 

Kohdeyrityksen toiminta on logistiikkapalveluyritykseksi melko tuotantokeskeis-

tä. Liiketoimintayksiköt keskittyvät pääasiassa hoitamaan asiakasyrityksen tulo- ja 

lähtölogistiikkaa sekä monesti myös sisälogistiikkaa. Lisäksi kohdeyrityksellä on 

yksiköitä, joissa valmistetaan pakkauksia asiakkaiden tarpeisiin. HUB logistics ei 

itse hoida kuljetuksia, vaan niistä vastaavat muut osapuolet. Kohdeyrityksen liike-

toiminnan vaatimukset ohjasivat tutkimuksen tarkastelunäkökulmaa ja esimerkiksi 

työssä käsitellyt työkalut voisivat olla hyvinkin erilaisia, jos logistiikkapalveluyri-

tyksen liiketoimina painottuisi eri tavoin, esimerkiksi kuljetuksiin. Tämän tutki-

muksen tavoitteena on auttaa liiketoiminnaltaan kohdeyrityksen kaltaista logis-

tiikkapalveluyritystä kehittämään ja mittaamaan operatiivista toimintaa. 

5.2 Haastattelu- ja kyselytutkimusten toteutus 

Haastattelukysymykset lähetettiin haastateltaville etukäteen ja ne on esitetty liit-

teissä 1 ja 2. Haastatteluiden aluksi osallistujille esitettiin selkeä määritelmä, mitä 

tutkimuksessa tarkoitetaan operatiivisella tehokkuudella. Tästä huolimatta haasta-

teltavilla oli taipumusta mieltää operatiivinen tehokkuus eri tavoilla haastattelui-

den aikana, mikä huomioitiin tutkimustuloksia analysoitaessa. Haastatteluiden 

tavoitteet olivat suoranaisesti sidoksissa tutkimuskysymyksiin. Haastatteluiden 

pääasiallisena tavoitteena oli selvittää: 

 mitä kriteereitä asiakkaat arvostavat logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa, 

 mitkä ovat tärkeimpiä kehityskohteita operatiivisen toiminnan kehittämisessä, 

 mitä työkaluja on käytetty ja tulisi käyttää toiminnan kehittämiseen,  

 mihin osa-alueisiin mittaamisen tulisi kohdistua, 

 mihin operatiivisen tehokkuuden mittaamista tulisi hyödyntää, 

 miten toiminnan kehittämistä tulisi organisoida ja johtaa. 

Haastatteluissa käsiteltiin myös liiketoimintayksiköiden sisäisiä asioita. Näistä ei 

kuitenkaan ole mahdollista tehdä yleistyksiä pienen otannan vuoksi, joten ne on 

jätetty tarkastelun ulkopuolelle tässä tutkimuksessa.  
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Haastatteluihin osallistui seitsemän kohdeyrityksen toimihenkilöä, joilla on ko-

kemusta operatiivisen tehokkuuden kehittämisestä ja mittaamisesta. Haastateltavat 

avasivat näkemyksiään aikaisemmista kehitysprojekteista, tärkeimmistä kehitys-

kohteista, käytetyistä kehitystyökaluista, mittaamisesta ja sen hyödyntämisestä 

sekä kehitystoiminnan organisoinnista. Kohdeyrityksen edustajille pidetyt haastat-

telut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja ne olivat kestoltaan 60–90 minuuttia.  Yksi 

haastattelu pidettiin käytännön syistä parihaastatteluna.  

 

Kohdeyrityksen asiakasyrityksiltä haastatteluihin osallistui kuusi toimihenkilöä, 

jotka arvioivat tärkeimpiä kriteereitä logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa. Li-

säksi edustajat pääsivät antamaan oman näkemyksensä logistiikkapalveluyrityk-

sen toiminnan kehittämiseen, mittaamiseen ja kehitystoiminnan organisointiin. 

Asiakasyritysten edustajien mielipiteet näihin asioihin olivat vähäisempiä, eikä 

heidän kokemuksiaan tiedusteltu esimerkiksi kehitystyökaluihin liittyen, joten 

haastatteluiden kestot jäivät lyhemmiksi niiden kestäessä 30–60 minuuttia. Haas-

tatteluihin osallistuneet asiakasyritykset on listattu taulukkoon 4.  

Taulukko 4. Haastatteluihin osallistuneet asiakasyritykset 

ASIAKASYRITYS TOIMIALA 

ABB Automaatio- ja sähkövoimatekniikka 

DNA Tietoliikenne 

Ruukki Metalliteollisuus, terästuotteet 

Valmet Automotive Autoteollisuus 

- Metalliteollisuus, nosturit 

 

Haastatteluiden jälkeen haastateltaville lähetettiin kyselylomake, minkä avulla 

haluttiin numeerisesti vahvistaa keskeisimpien haastattelutulosten paikkansapitä-

vyys. Tällaisia asioita olivat operatiivisen toiminnan kehityskohteet, mittaamisen 

osa-alueet ja hyödyntämiskohteet sekä kehitystoiminnan haasteet. Lisäksi asia-

kasyritysten edustajilta kysyttiin asiakkaan arvostamien tekijöiden merkittävyyttä 

logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa. Kyselylomake luotiin haastattelutulosten 

pohjalta. Kyselylomaketta koekäytettiin yhdellä kohdeyrityksen edustajalla, min-
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kä pohjalta kyselyyn tehtiin pieniä muutoksia. Koekäyttö auttoi myös paranta-

maan ymmärrystä vastausten taustalla olevista ajatuksista, joskaan yhden vastaa-

jan vastausperusteista ei voida tehdä kovinkaan pitkälle vietyjä johtopäätöksiä.  

 

Kyselyn tulokset on esitetty taulukoissa 5, 6, 8, 9 ja 10, joissa ilmaistut luvut tar-

koittavat vastaajaryhmien vastausten keskiarvoa. Kyselylomakkeessa haastatelta-

via pyydettiin arvioimaan haastatteluissa esiin nousseiden asioiden merkittävyyttä 

asteikolla yhdestä viiteen: 1) Ei kovinkaan tärkeä, 2) Hieman tärkeä, 3) Jokseen-

kin tärkeä, 4) Melko tärkeä, 5) Erittäin tärkeä. Haastateltavia ohjeistettiin käyttä-

mään asteikkoa koko sen laajuudessa. Kyselyssä vastaajia kehotettiin myös esit-

tämään aihepiiriin liittyen mahdollisia uusia ajatuksia. Kyseisten asioiden rooli jäi 

haastattelutuloksia täydentäväksi, eikä täysin uusia aihekokonaisuuksia noussut 

enää esille.  

 

Haastatteluiden jälkeisen kyselytutkimuksen toteuttaminen oli jälkeenpäin tarkas-

teltuna tarpeellista, koska tuloksista käy ilmi, että kyselytutkimuksessa pidettiin 

usein myös sellaisia asioita tärkeinä, joita ei itse osattu nostaa esille haastatteluis-

sa. Toisaalta kyselyssä korostui haastatteluita paremmin myös sellaiset asiat, joita 

vastaajat eivät pitäneet tärkeinä, koska haastateltavat eivät välttämättä kertoneet 

näistä asioista haastatteluissa. Kyselyn vastaukset eivät olleet anonyymejä, joten 

vastauksia oli mahdollista verrata kyseisen henkilön haastattelussa mainitsemiin 

asioihin, mikä paransi ymmärrystä kyselytutkimuksen vastausten taustalla vallit-

sevista ajatuksista. Kaikki haastateltavat osallistuivat kyselyyn yhtä asiakasyrityk-

sen edustajaa lukuun ottamatta. Kyselyyn vastaamiseen kului logistiikkapalvelu-

yrityksen edustajilta keskimäärin kahdeksan minuuttia ja asiakasyritysten edusta-

jilta yhdeksän minuuttia. 

5.3 Haastattelu- ja kyselytutkimusten tulokset 

5.3.1 Asiakkaiden arvostamat kriteerit palveluntarjoajan toiminnassa 

Asiakashaastatteluiden pääasiallisena tarkoituksena oli kartoittaa, mitä kriteereitä 

asiakkaat arvostavat logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa ja minkälaista osaa-
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mista asiakkaat logistiikkapalveluyritykseltä odottavat. Haastatteluiden jälkeisellä 

kyselyllä vahvistettiin ymmärrystä asiakkaiden näkemyksistä. Kriteerit ja niiden 

merkittävyys on esitetty taulukossa 5.  

Taulukko 5. Asiakkaiden arvostamat kriteerit palveluntarjoajan toiminnassa 

KRITEERI MERKITTÄVYYS 

Toiminnan laadullinen täsmällisyys 5.0 

Toiminnan ajallinen täsmällisyys 5.0 

Luottamuksellisuus 4.4 

Aktiivinen yhteydenpito ja asiakaspalvelu 4.4 

Palvelun kustannukset 4.2 

Joustava reagointi muutoksiin 4.2 

Aktiivinen toiminnan kehittäminen 4.2 

Yhteistyön sujuvuus 4.2 

Ammattimainen ote 4.2 

Tehokkuus ongelmanratkaisussa 4.0 

Avoimuus 4.0 

Tehokas tiedonkulku yritysten välillä 4.0 

Varastonhallinnan tehokkuus 3.4 

IT-järjestelmäosaaminen 3.0 

 

Haastatteluiden mukaan logistiikan ulkoistamisen pääasiallisena syynä on lisäar-

von saavuttaminen kustannusten ja laadun kautta. Asiakasyritykset odottavat, että 

logistiikkapalveluyritys pystyy kokemuksensa ansiosta toimimaan asiakasyritystä 

kustannustehokkaammin ja laadukkaammin. Toiminnot saadaan optimoitua te-

hokkaammiksi, kun referenssikohteiden kautta saatu tietämys on parempaa kuin 

yrityksellä itsellään. Erityisesti verkoston ja yksikön ulkopuolisen osaamisen hyö-

dyntäminen koettiin tärkeäksi. Osaamista vaaditaan materiaalivirtojen ja työn te-

hokkuuden kehittämisessä. Lisäksi henkilöstöosaaminen on tärkeässä roolissa 

logistiikkapalveluyrityksen liiketoiminnassa, mikä näkyy erityisesti henkilöstö-

resurssien joustavuutena, mutta toisaalta myös henkilöstön osaamisessa. Järjes-

telmäosaaminen tulee pääasiassa aiheelliseksi vain logistiikkapalveluyrityksen 

omien järjestelmien, kuten työajanseurannan, ostotoiminnan, osalta. Osaamista 
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tulisi olla liittyen investointeihin ja ylipäätänsä siihen, miten logistiikkaa kannat-

taisi hoitaa. Myös automaatio-osaamisesta voi olla hyötyä joissakin ympäristöissä. 

Kun logistiikka ulkoistetaan logistiikkapalveluyrityksen vastuulle, pystyy asia-

kasyritys itse keskittymään ydinliiketoimintaan. 

 

Palvelun laatu ja kustannukset olivat haastatteluiden perusteella kaksi tärkeintä 

kriteeriä. Näiden kahden suhteellinen merkittävyys riippuu asiakasyrityksestä, 

mutta laatu koettiin keskimäärin tärkeämmäksi kriteeriksi. Laatu näkyy ensisijai-

sesti toimitusten ajallisessa ja laadullisessa tarkkuudessa sekä reklamaatioiden 

määrässä. Asiakasyritykset odottavat, että toiminnot suoritetaan niin kuin ne on 

suunniteltu, eikä käsittelyssä saa tapahtua materiaalivahinkoja. Palvelun laadulli-

seksi ominaisuudeksi nähtiin myös se, että asioita pystytään jäljittämään eli erilai-

set merkinnät ja kirjaukset on tehtävä oikein. Logistiikkapalveluyritykseltä odote-

taan kykyä ratkaista laatuasioita tehokkaasti. Joskus voidaan joutua tekemään ko-

viakin ratkaisuja esimerkiksi siirtämällä yksittäisiä henkilöitä toisiin työtehtäviin. 

 

Kustannustasolle on usein asetettu tavoitteet, joissa on huomioitu, että kustannus-

tehokkuudessa odotetaan saatavan kehitystä aikaan. Tavoitteet voivat muuttua 

ajan kuluessa, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia ja sitä kehitetään. Kustannus-

tason tavoitteet ovat kuitenkin hyvin tapauskohtaisia, eivätkä asiakkaat aina odota 

kustannusten laskua, mikäli he kokevat, ettei logistiikkapalveluyrityksellä ole 

mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ulkopuolisten rajoitteiden takia. 

 

Haastatteluissa kolmanneksi merkittävimmäksi asiaksi nousi nopea ja joustava 

reagointi muutoksiin. Logistiikkapalveluyritykseltä edellytetään sopeutumiskykyä 

asiakasyrityksen toimintaan. Joustavuus liittyy ensisijaisesti henkilöresurssien 

joustavaan siirtelyyn. Kohdeyrityksessä joustavuutta on lisätty käyttämällä osa-

aikaisia työntekijöitä, henkilöstövuokrausyritysten työntekijöitä sekä siirtämällä 

työntekijöitä eri yksiköiden välillä. Monien yksiköiden tarpeet henkilöstölle vaih-

televat erittäin paljon, eikä tulevia työntekijätarpeita tiedetä välttämättä vielä ai-

kaisin samana päivänäkään. Pääasiassa joustavuutta tarvitaan kuitenkin erityisesti 

viikko- ja kuukausitasolla. Asiakasyritysten kohdatessa ongelmia kohdeyritykses-
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sä on välillä tehty myös asiakasyrityksille kuuluvia työtehtäviä, mikä nähtiin erit-

täin hyvänä asiana tarjotussa palvelussa. 

 

Luottamuksellisuuden merkittävyydessä havaittiin eroja eri asiakkaiden välillä. 

Tämä on riippuvainen pääasiassa yhteistyön syvyydestä, joka määrittelee, kuinka 

paljon tietoa on tarvetta jakaa. Lisäksi luottamuksellisuuteen vaikutti asiakasyri-

tysten muut liiketoimintasuhteet. Jos asiakasyrityksen omat asiakkaat tai yhteis-

työkumppanit ovat erityisen vaativia tiedon jakamisen ja sen rajoittamisen suh-

teen, aiheutuu tästä todennäköisesti vaikutuksia myös logistiikkapalveluyrityksel-

le asti. Jotkut asiakkaat ovat hyvin vaativia tiedon jakamisen suhteen, kun taas 

toisille se ei ole niin tärkeää muihin kriteereihin verrattuna. Haastatteluissa asiaa 

pohdittiin tarkemmin operatiivisen tehokkuuden kannalta, kun taas kyselyn vasta-

ukset saivat vastaajat mahdollisesti ajattelemaan tarjottua palvelua kokonaisvaltai-

semmin. Luottamuksellisuutta ei myöskään haluttu korostaa haastatteluissa vält-

tämättä siksi, että sitä pidetään oletusarvoisena ominaisuutena. Luottamukselli-

suus ei suoranaisesti liity operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen. 

 

Asiakaspalvelu ja aktiivinen yhteydenpito koettiin tärkeiksi kriteereiksi sekä haas-

tatteluissa että kyselyissä. Operatiivisen toiminnan osalta on tärkeää, että asiak-

kaaseen pidetään aktiivisesti yhteyttä. Tehokkaan tiedonkulun taas ei nähty olevan 

niin merkityksellisessä asemassa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että vastaajat 

kokevat, ettei tiedonkululle aiheudu merkittäviä haasteita. Tutkimuksen kohteena 

olevissa liiketoimintayksiköissä toiminta tapahtuu asiakkaan tiloissa, jolloin 

kommunikaatio-ongelmia kohdattaessa asioista voidaan puhua kasvotusten.  

 

Haastatteluissa korostettiin usein myös toiminnan aktiivista kehittämistä. Kehit-

tämistä tulee tapahtua jokapäiväisissä toimissa, ja henkilöstön on tehtävä kehitys-

ehdotuksia aktiivisesti. Myös koko logistiikkapalveluyrityksen laajuisten toimin-

tamallien tuominen asiakasyksiköihin koettiin potentiaaliseksi mahdollisuudeksi, 

mutta tästä saatavia hyötyjä ei osattu arvioida. Logistiikkapalveluyrityksen toi-

minnan kannalta on myös tärkeää, että asiakasyritys näkee, miten toimintaa kehi-

tetään. Monet kehitystoimet ovat niin pieniä, ettei niitä ole edes mahdollista nähdä 
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asiakkaan puolelta, erityisesti jos logistiikkatoiminnot tapahtuvat eri tiloissa kuin 

asiakasyrityksen tuotantotoiminta. Eräs haastateltava arvioi, että toiminnan kehit-

täminen on tärkeää erityisesti yhteistyön alkuvaiheessa, minkä jälkeen sen merkit-

sevyys on vähäisempää. Toisaalta vaihtelut toiminnan kehittämisessä aiheutuvat 

myös muista seikoista kuin ajasta. Välillä logistiikkapalveluyritykseltä odotetaan 

aktiivisempaa toiminnan kehittämistä. Tämä korostuu esimerkiksi silloin, kun 

asiakasyrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia. Logistiikkapalveluyrityksen on 

oltava aktiivinen myös siten, että se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 

mitä logistiikkapalveluyritys voisi tehdä lisää tai miten toimintarajapintoja pystyt-

täisiin muuttamaan tehden toiminnasta tehokkaampaa. 

 

Yhteinen ymmärrys toiminnasta sekä sen kehittämisestä asiakkaan ja logistiikka-

palveluyrityksen välillä sekä yhteistyön sujuvuus koettiin jokseenkin tärkeäksi 

ominaisuuksiksi, vaikkei niitä olekaan mahdollista määritellä kovinkaan konkreet-

tisesti. Molemmat osapuolet kehittävät toimintaa omilla painopisteillään, mutta 

osapuolten tavoitteiden on oltava linjassa keskenään. Logistiikkapalveluyrityksel-

tä vaaditaan aitoa halua kehittää toimintaa ja oppia uusia asioita. Yhteistyön suju-

vuudella tarkoitettiin erityisesti asioita päivittäisessä toiminnassa ja kommuni-

koinnissa. On tärkeää, että kehitystoiminta etenee sujuvasti, eikä jokaisessa asias-

sa päädytä väittelyihin, miksi kyseinen asia pitäisi toteuttaa. 

 

Tehokkuus ongelmanratkaisussa ei saanut haastatteluissa kovinkaan merkittävää 

roolia. Tähän on todennäköisesti syynä se, että suurin osa kehitystoimista ei liity 

varsinaisten ongelmien ratkaisuun, vaan ennemminkin erilaisten kehitysmahdolli-

suuksien toteuttamiseen. Myös avoimuus koettiin olennaiseksi toimivan yhteis-

työn tunnuspiirteeksi, mutta sen ei koettu olevan erityisen tärkeässä asemassa 

toiminnan kehittämisessä. Toisin sanoen sitä pidetään tärkeänä asiana, mutta mo-

net muut asiat näkyvät konkreettisemmin ja ovat vielä tärkeämpiä. Tietojärjestel-

mien ja käyttöpääoman tehokkuutta ei koettu keskimäärin kovinkaan tärkeäksi 

kehityskohteeksi, koska logistiikkapalveluyritys ei monissa tilanteissa voi vaikut-

taa niihin merkittävästi. Kyselytutkimuksessa erityisesti varastonhallintaa koske-

vissa vastauksissa korostuivat asteikon äärilaidat. Tietojärjestelmien suhteen lo-
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gistiikkapalveluyritykseltä odotetaan kuitenkin kehitysideoita ja järjestelmiä halu-

taan kehittää yhdessä. 

 

Asiakkaat ovat tietoisia, että logistiikan ulkoistamisprosessi ei ole aivan yksinker-

tainen, eikä toiminnan tehokkuutta vaadita heti. Asiakasyrityksen toimintaan so-

peutuminen kestää noin vuoden verran. Asioiden tarkastelu yksittäisten kriteerien 

näkökulmasta koettiin jokseenkin hankalaksi, sillä palvelukokonaisuuden nähtiin 

olevan ratkaisevassa roolissa. Logistiikkapalveluyritystä valittaessa asiakasyrityk-

set arvioivat, miten eri palveluntarjoajien tarjoama kokonaisuus vastaa parhaiten 

heidän asettamia kokonaistarpeita ja -vaatimuksia. 

5.3.2 Kehityskohteet 

Haastatteluissa kartoitettiin tärkeimpiä operatiivisen toiminnan kehityskohteita. 

Tavoitteena oli löytää eri kehityskohteita sekä pyrkiä tunnistamaan, missä osa-

alueilla on eniten potentiaalia saavutettavien hyötyjen kannalta. Kyselyssä kysy-

mys kohdistettiin toiminnan kehittämiseen operatiivisen tehokkuuden kehittämi-

sen sijaan, koska tällöin vastauksiin ei ollut vaikutusta sillä, miten kukin vastaaja 

ymmärsi operatiivisen tehokkuuden. Taulukossa 6 esitettyjen toiminnan kehittä-

misen osa-alueiden vaikutus operatiiviseen tehokkuuteen jäi tutkijan analysoita-

vaksi. Taulukossa on korostettu molempien vastaajaryhmien mielestä tärkeimmät 

osa-alueet. 

 

Jatkuvan parantamisen kulttuuri oli tärkein yksittäisistä toiminnan kehittämisen 

osa-alueista, sillä kehitystoiminta keskittyy pääasiassa pienten muutosten tekemi-

seen jokapäiväisessä toiminnassa. Jatkuvan parantamisen kulttuuri korostaa koko 

henkilöstön roolia toiminnan kehittämisessä. Aihetta käsiteltiin luvussa 3.2, eikä 

sitä tarkastella enää tässä yhteydessä tarkemmin. Tähän liittyen logistiikkapalve-

luyrityksen edustajat arvostivat aloitetoiminnan merkittävyyttä. Asiakasyritykset 

eivät pitäneet tätä aivan niin tärkeänä. Näkemyserot perustuvat todennäköisesti 

logistiikkapalveluyrityksen edustajien kokemuksiin. Suuresta aloitemäärästä saa-

daan todennäköisemmin poimittua toiminnan kehittämisen kannalta tärkeimmät 

aloitteet. 
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Taulukko 6. Osa-alueiden merkittävyys operatiivisen toiminnan kehittämisessä 

OSA-ALUE 
MERKITTÄVYYS 

LOG.PALV. ASIAKAS 

Jatkuvan parantamisen kulttuuri 4.9 4.4 

Asiakasvaateet ja laatutavoitteet 4.7 4.6 

Työturvallisuus 4.6 4.4 

Henkilöstön osaaminen ja henkilömäärän optimointi 4.6 4.6 

Siisteys ja järjestys 4.4 3.8 

Aloitetoiminta 4.4 3.2 

Materiaalivirta- ja layout-muutokset 4.3 3.6 

Varastonhallinta 4.3 3.6 

IT-järjestelmät 4.1 3.0 

Työskentelytavat ja niiden standardisointi 3.9 4.4 

Ergonomia 3.7 3.6 

Investoinnit koneisiin ja laitteisiin 3.4 3.4 

Toimintojen automatisointi 3.1 3.2 

Liiketoiminnan maantieteellinen keskittäminen 2.6 3.0 

 

Haastatteluiden perusteella työntekijöiden työskentelytapojen kehittämisen nähtiin 

olevan kaikkein tärkein yksittäisistä osa-alueista. Kyselytutkimus toi kuitenkin 

esille, etteivät kaikki logistiikkapalveluyrityksen edustajat ymmärtäneet sen po-

tentiaalia. Vastauksiin vaikutti vahvasti myös se, minkälaista kehitystyötä kyseiset 

henkilöt olivat aiemmin tehneet. Logistiikan alalla työtehtävät voidaan suorittaa 

hyvin monella tapaa ja eri työntekijöiden toimintatavoissa nähtiin pääsääntöisesti 

olevan suuria eroja. Logistiikkaliiketoiminnassa työntekijöiden päivän aikana te-

kemien toistojen lukumäärä nousee monien työtehtävien osalta hyvin suureksi, 

jolloin työn standardisoinnilla on mahdollista saavuttaa suuria hyötyjä. Laaja-

alainen työskentelytapojen kehittäminen lähtee liikkeelle työntutkimuksella. Kun 

työvaiheet on dokumentoitu, ne standardisoidaan ohjeistusten avulla siten, että 

kaikki työntekijät suorittavat työvaiheet samalla tavalla. Jo standardisointia luota-

essa on mahdollista tehdä parannuksia toimintatapoihin, mutta pääasiallisena ta-

voitteena kuitenkin on, että ensin työntekijät saadaan toimimaan standardisoidusti, 

minkä jälkeen standardinmukaista työtä aletaan kehittää. Henkilöstön työskentely-
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tapojen kehittämisen nähtiin olevan merkittävin ja helpoin tapa saavuttaa säästöjä 

operatiivisessa tehokkuudessa. Toisaalta työskentelytapojen yhdenmukaistamisen 

haasteet ovat sen käytännön toteutuksessa. Kun työntekijät ovat tottuneet teke-

mään asioita tietyllä tavalla, muutosten aikaansaaminen ja säilyttäminen voi olla 

hankalaa. Henkilöstön työskentelytapojen kehittämisen etuna nähtiin, että sitä 

voidaan tehdä käytännössä kaikissa ympäristöissä. Monet muut tärkeät kehitys-

kohteet, kuten materiaalivirtojen ja IT-järjestelmien kehittäminen, ovat riippuvai-

sia asiakasyrityksestä ja toiminnan luonteesta, eikä niihin pystytä läheskään aina 

vaikuttamaan. Nopeasti kasvavassa yrityksessä työskentelytapojen tehostamisen 

kautta syntyvät säästöt syntyvät kapasiteetin lisäämisen kautta, jolloin henkilöstön 

vähentämiselle ei ole tarvetta. 

 

Materiaalivirta- ja layout-muutosten tekeminen nähtiin erittäin merkitykselliseksi, 

ja niitä pidettiin jopa tehokkaan toiminnan perusedellytyksenä. Erään haastatelta-

van mukaan muita osa-alueita, kuten työntekijöiden toimintatapoja ja työohjeita, 

kannattaa alkaa kehittää vasta sitten, kun materiaalivirta on saatu optimoitua. Ma-

teriaalivirran kannalta tärkeimpiä asioita ovat selkeä virtaus ja työnkuvat proses-

sin eri vaiheissa sekä selkeä toimenkuvien ja vastuualueiden rajaaminen. Materi-

aalivirtojen virtaviivaistamisen nähtiin omaavan potentiaalia erityisesti korkean 

volyymin liiketoiminnassa, esimerkiksi pakkausten valmistuksessa. Toisaalta ma-

teriaalivirta- ja layout-muutoksilla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös työnteki-

jöiden toimintaan, sillä työtunteja on mahdollista pienentää keräilymatkoja lyhen-

tämällä ja vähentämällä tavaroiden turhaa liikuttelua. Kyseisten muutosten teke-

minen korostuu, kun liiketoimintaa ollaan ulkoistamassa logistiikkapalveluyrityk-

selle sellaiselta asiakasyritykseltä, joka ei ole osannut tai halunnut kehittää logis-

tiikkatoimintoaan, vaan logistiikka on toiminut omalla painollaan. Muutostarpeita 

voi syntyä myös liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi. Kyselyssä mate-

riaalivirta- ja layout-muutokset jäivät pienempään rooliin todennäköisesti siitä 

syystä, että ne eivät ole niin tarpeellisia toiminnan kehittämisessä pitkällä aikavä-

lillä. Erityisesti logistiikan ulkoistusprosessin yhteydessä on kuitenkin mahdollista 

saavuttaa hyvinkin suuria säästöjä kyseisten asioiden optimoinnilla. 
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Monilla asiakkailla on palvelusopimusta tehtäessä vaateita, jotka edellyttävät toi-

minnan jatkuvaa kehittämistä. Niihin sisältyy tavanomaisesti laatutavoitteita, jotka 

vaihtelevat asiakas- ja toimipistekohtaisesti. Vaatimuksia on tyypillisesti asetettu 

toimitusvarmuudelle sekä keräilyvirheiden ja reklamaatioiden määrälle. Muita 

haastatteluissa mainittuja esimerkkejä asiakkaille tärkeistä laadullisista mittareista 

olivat läpimenoaika, toimitusaika, pakkausten mittaheitot ja materiaalin laatu. 

Laatutavoitteisiin vastataan usein reaktiivisesti kehittäen toimintaa siltä osin, kun 

siihen ei olla tyytyväisiä. Keskeisimmät mittarit ja sisäiset reklamaatiot toimivat 

ensisijaisena herätteenä toiminnan kehittämiselle. Monet asiakkaat painostavat 

logistiikkapalveluyritystä toiminnan tehostamiseen rahamääräisesti. Tyypillisesti 

muutamien prosenttien suuruinen vuosittainen hintaeroosio pakottaa logistiikka-

palveluyrityksen tekemään toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi tai muuten 

katteen pieneneminen tekee asiakkuuden vähitellen kannattamattomaksi. Kuinka 

kriittisiä laatutavoitteet ja kustannustehokkuus suhteessa toisiinsa ovat, on hyvin 

asiakaskohtaista.  

 

Logistiikkapalveluyrityksen puolella kustannusten nähtiin kuitenkin olevan palve-

luntarjoajan valinnan kannalta kriittisempi tekijä, koska eri palveluntarjoajien 

toiminnassa ei nähdä olevan radikaaleja eroja. Tämä johtuu erityisesti siitä syystä, 

että toiminnan vaatimukset on usein määritelty tarkasti ja suurien muutoksien ai-

kaansaaminen on siten vaikeaa. Tästä huolimatta monilla pienillä asioilla, kuten 

eri toimintojen sujuvuudella, koettiin olevan merkittävä rooli, koska muuten kil-

pailijoista on hankalaa erottua. Toisaalta esille nousi myös laatuasioiden näkymi-

nen asiakasyrityksen asiakasrajapinnassa, mikä voi olla asiakasyritykselle hyvin 

tärkeää esimerkiksi sen maineen kannalta. 

 

Asiakasyritysten henkilöstöresurssitarpeet voivat vaihdella huomattavasti jopa 

päivätasolla, mikä onkin usein yksi keskeisistä syistä logistiikan ulkoistukselle. 

Henkilöstömäärän optimoinnilla on mahdollista saavuttaa suuriakin hyötyjä ja 

säästöjä. Kohdeyrityksessä henkilöstön hyödyntämistä on tehostettu liikkuvan, 

noin 8-henkisen ryhmän avulla, mikä parantaa henkilöstön joustavuutta tarjoamal-

la asiakkaille lisää työvoimaa tarvittaessa jopa alle vuorokauden varoitusajalla. 
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Tämä koettiin erittäin hyvänä palveluna asiakasyritysten edustajien puolelta. Li-

säksi joustavuutta lisäävät osa-aikaiset työntekijät sekä henkilöstövuokrausyritys-

ten käyttäminen. Henkilöstömäärän optimoinnin lisäksi henkilöstön osaamisen 

kehittämisen nähtiin olevan merkityksellisessä asemassa sen lisätessä myös jous-

tavuutta henkilöstön hyödyntämisessä. 

 

Vastaukset IT-järjestelmien kehittämisen merkittävyydestä olivat vaihtelevia. 

Asiakasyritykset eivät pitäneet sitä tärkeänä osa-alueena, koska yrityksillä on 

omat järjestelmät, joihin logistiikkapalveluyrityksen järjestelmät on integroitu tai 

logistiikkapalveluyritys käyttää asiakasyrityksen järjestelmiä. Logistiikkapalvelu-

yrityksen keskuudessa osa-alue nähtiin selvästi tärkeämmäksi, joskin käytännön 

rajoitteet näkyivät vastauksissa. Järjestelmien haasteena on, miten olemassa ole-

vaa tietoa saadaan jaettua eri sidosryhmien kesken. Integroimalla logistiikkapalve-

luyrityksen omat järjestelmät asiakkaan järjestelmiin dataan päästään aikaisemmin 

ja helpommin käsiksi, jolloin toiminnan ennustaminen helpottuu. Tämä mahdol-

listaa muun muassa sen, että vaikutusmahdollisuudet kustannustasoon paranevat, 

kun henkilöstömäärään voidaan reagoida paremmin. Isojen asiakkaiden kanssa 

vuorovaikutus on hyvin aktiivista ja avointa, joten tehokkaat IT-järjestelmät mah-

dollistavat yritysten saumattoman yhteistyön. Tehokkailla järjestelmillä voidaan 

myös vähentää dataa keräävän henkilöstön määrää. Suurin hyöty saadaan aikai-

seksi, kun keskitytään yhteen laitealustaan, mikä vähentää vaadittavia investointe-

ja. Järjestelmien kehittämisessä yhdeksi olennaiseksi asiaksi nousi järjestelmien 

käytön helppous jokapäiväisessä toiminnassa.  

 

IT-järjestelmien kehittämisessä nähtiin potentiaalia myös aivan uuden liiketoi-

minnan muodossa, sillä logistiikkapalveluyrityksen on mahdollista toimia välikä-

tenä asiakasyrityksen ja järjestelmätoimittajan välillä. Asiakas ei välttämättä us-

kalla ostaa kaikkia tarpeellisia järjestelmiä suoraan järjestelmätoimittajilta, sillä 

toimittajien pääasiallisena tarkoituksena on myydä tuotteita ja palveluitaan, eikä 

niinkään keskittyä asiakasyrityksen saamaan hyötyyn. Järjestelmäosaamista kar-

tuttamalla logistiikkapalveluryityksestä voi tulla asiantuntija myös IT-
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järjestelmien kehittämisessä. Toisaalta yrityksen on tällöin mietittävä, ajautuuko 

se liikaa oman ydinliiketoiminnan ulkopuolelle. 

 

Vastaavalla tavalla automaatioprojekteissa osaaminen kehittyy kokemusten kaut-

ta, mikä voi avata uusia ovia asiantuntijapalveluiden myynnissä. Automaation 

ohella operatiiviseen tehokkuuteen vaikuttavat myös muut koneisiin ja laitteisiin 

liittyvät investoinnit. Logistiikkapalveluyrityksen mukaan asiakkaat monesti ar-

vostavat sitä, että logistiikkapalveluyritys on toinen investointeihin osallistuva 

osapuoli, jolla on asiantuntemusta investointeihin liittyen. Niin automaatioinves-

toinnit kuin muutkin investoinnit lisäävät kuitenkin liiketoimintariskiä ja vaativat 

tarkkoja laskelmia investointien takaisinmaksuajoista. Erään haastateltavan mu-

kaan investointien takaisinmaksuaika saa olla korkeintaan puolet sopimuskauden 

pituudesta tai hyötyjen on oltava muuten riittävän ilmeisiä, jotta investointi on 

kannattava. Kyseisiä osa-alueita ei kuitenkaan koettu tärkeäksi toiminnan kehit-

tämisen keskittyessä enemmän muihin osa-alueisiin. 

 

Kehittämistarvetta nähtiin olevan myös varastojen tehokkuudessa. Tehokkuutta 

voidaan lisätä muun muassa optimoimalla ostoeräkokoja, laskemalla varastopus-

kureita sekä muuttamalla joitakin toimituksia suoratoimituksiksi. Haasteita kui-

tenkin luovat joidenkin komponenttien pitkät toimitusajat ja vaihteleva saatavuus 

sekä muutokset asiakkuuksissa tilojen aiheuttaessa kiinteitä kustannuksia. Kysei-

sen logistiikkapalveluyrityksen omat varastot ovat pääasiassa pieniä, joten kehi-

tystoiminta on kohdistunut asiakasyritysten hallinnoimiin varastoihin. Joillekin 

asiakkaille tarjotaan hankintalogistiikkaa, joka kattaa kaiken materiaalihallinnan 

toimittajilta asiakasyrityksen tuotantolinjalle asti. Hankintalogistiikan lisääminen 

ja toimitusketjun hallinta nähtiin suurena mahdollisuutena alan tulevaisuudelle. 

Näin toimintaa saadaan laajennettua ja asiakkaita sitoutettua paremmin. Logistiik-

kapalveluyritys ei voi kuitenkaan vaikuttaa varastonhallintaan kaikissa ympäris-

töissä, jos asiakas vastaa varastoistaan itse. 

 

Tarkasteltaessa operatiivista tehokkuutta laajemmassa kontekstissa jonkin verran 

kehittämispotentiaalia nähtiin toiminnan maantieteellisessä keskittämisessä. Va-
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rastoja ja toimipisteitä keskittämällä voidaan vähentää kiinteitä kuluja, parantaa 

käyttöastetta sekä optimoida henkilöstön hyödyntämistä. Vaikutusten nähtiin ole-

van moniulotteisia toiminnan keskittämisen vaikuttaessa muun muassa hankintoi-

hin, resurssien käyttöön ja tilakustannuksiin. Kyselyssä osa-aluetta ei kuitenkaan 

pidetty erityisen tärkeänä. Muita haastatteluissa mainittuja kehityskohteita olivat 

työympäristön siisteys, työturvallisuus sekä työergonomia. Kyseisissä asioissa 

nähtiin merkittävästi kehitysmahdollisuuksia, mutta toisaalta asioita ei pidetty 

kovinkaan kriittisinä operatiivisen tehokkuuden kannalta. Asioiden voidaan nähdä 

vaikuttavan selvästi työhyvinvointiin, jonka vaikutuksia operatiiviseen tehokkuu-

teen on kuitenkin erittäin vaikeaa arvioida. 

5.3.3 Kehitystyökalujen käyttö 

Seuraavaksi haastatteluissa tiedusteltiin kokemuksia kehitystyökalujen käytöstä 

toiminnan kehittämisessä. Tämän lisäksi selvitettiin, miten kyseisiin työkaluihin 

oli tutustuttu ja onko uusille työkaluille havaittu tarpeita. Haastatteluissa esiin 

nousseet työkalut on esitetty taulukossa 7.  

Taulukko 7. Toiminnan kehittämiseen käytetyt työkalut 

KEHITTÄMISEN OSA-ALUE TYÖKALU 

Materiaalivirta Arvovirtakuvaus 

Asetusaikojen lyhentäminen 

Layout-muutokset 

Ongelmien ratkaiseminen 5 miksi -analyysi 

8D-ongelmanratkaisu 

Kapeikkoajattelu 

Syy-seurausanalyysi 

Työpajat pienten ongelmien ratkaisuun 

Työskentelytavat ja standardisointi 5S 

MOST-analyysi 

Työohjeet 

Muita työkaluja Osakohtainen suunnittelu 

Auditointilomakkeet  

Riskienarviointilomakkeet 
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Työtutkimukseen ja materiaalivirtojen suunnitteluun soveltuvien työkalujen näh-

tiin olevan tärkeimpiä operatiivisen tehokkuuden kehittämisen kannalta. Arvovir-

takuvauksilla on tehty peruskartoituksia materiaalivirroista nykytilaa analysoimal-

la. Tämän pohjalta on joskus kuvattu myös odotettu tulevaisuuden tila ennen muu-

tostoimenpiteiden käynnistämistä. Asetusaikojen lyhentämistä on tehty, mutta sen 

rooli ei ole erityisen merkittävä logistiikan alalla. 2-laatikkojärjestelmää on hyö-

dynnetty onnistuneesti varastonhallinnan tehostamiseen ja materiaalipuutteiden 

vähentämiseen. Ongelmien juurisyiden tunnistamiseen on hyödynnetty kalan-

ruotodiagrammia, eli juuri-syyanalyysia, sekä 5 miksi -menetelmää. Kehityspro-

jekteja ja ongelmanratkaisua on joskus pyritty strukturoimaan käyttäen 8D-

ongelmanratkaisumenetelmää. Pienten käytännönläheisten ongelmien ratkaisemi-

seen on hyödynnetty työpajoja, joiden etuna on niiden työntekijöitä osallistava 

vaikutus. Työpajat ovat keskittyneet ratkaisemaan sellaisia havaittuja kehityskoh-

teita, joiden juurisyyt eivät ole löytyneet helposti, vaan ratkaisut ovat vaatineet 

syvällisempää tarkastelua ja ideointia. 

 

Työntutkimuksen koettiin olevan selvästi tärkein yksittäinen tekijä operatiivisen 

tehokkuuden kehittämisessä. Kohdeyritys on käyttänyt työntutkimukseen MOST-

analyysia, joka on tuonut yksittäisistä työkaluista selkeästi eniten rahaa yrityk-

seen. Se on haastateltavien mukaan erittäin helppokäyttöinen ja tehokas perustyö-

kalu työn tehokkuuden mittaamiseen ja kehittämiseen. Sen avulla nähdään, missä 

prosessin suurin kehityspotentiaali on. Toimintatapoja on kehitetty siisteyden ja 

järjestyksen osalta hyödyntäen 5S-menetelmää. 5S-kierrosten yhteydessä on tark-

kailtu myös turvallisuusasioita. 

 

Työkalut ovat olleet toimivia sellaisinaan vaatien korkeintaan pieniä korjauksia. 

Haastatteluissa ei noussut esiin, että jokin työkalu olisi itsessään huono. Erään 

haastateltavan mukaan tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kyseiset työkalut on 

todettu huonoiksi tai epäkäytännöllisiksi jo ennen niiden käyttöönottoa, jolloin 

niitä ei ole edes kokeiltu. Toisaalta on muutenkin muistettava, että työkalujen 

käyttö on hyvin tapauskohtaista, eikä työkalun käytön sopimattomuus jossakin 

tilanteessa tarkoita, että se olisi yksiselitteisesti huono. Työkaluilla saavutetut suo-
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ranaiset rahamääräiset hyödyt nähtiin kuitenkin melko marginaalisina lukuun ot-

tamatta työntutkimusta ja työpajatoimintaa. Näiden lisäksi layout-muutoksilla on 

saatu hyötyjä aikaan, mutta muutokset on pääasiassa tehty työtutkimuksen perus-

teella. Tästä voidaankin päätellä, että yrityksen on tärkeää löytää omaan liiketoi-

mintaan hyvin soveltuvia työkaluja, eikä työkalujen suuri lukumäärällinen hallinta 

ole niinkään tärkeää. Tämä tukee myös kirjallisuudessa esiintyneitä näkemyksiä. 

Sekä nykyisten työkalujen käytön hyödyntämisen että uusien työkalujen löytämi-

sen nähtiin olevan yhtä tärkeitä toiminnan kehittämisen kannalta. Nykyisten työ-

kalujen käyttöä voitaisiin tehostaa esimerkiksi käyttämällä kyseisille työkaluille 

räätälöityjä sovelluksia perinteisten taulukkolaskentaohjelman käytön sijaan. 

Myös datan esittämisessä ja raportoinnissa nähtiin olevan kehittämistä. 

 

Haastateltavat olivat vahvasti sitä mieltä, että työkalujen käyttöä on pystyttävä 

standardisoimaan luomalla käytettävistä työkaluista selkeä kokonaisuus, joka vie-

dään kaikkiin liiketoimintayksiköihin. Eri työkalujen käyttötarkoitukset tulee olla 

ilmaistu selkeästi. Työkalujen käyttöä tulee kouluttaa ensisijaisesti kehitystoimin-

nasta vastaaville henkilöille, mikä tarkoittaa pienten yksiköiden kohdalla yksikön 

johtajia. Tämän lisäksi koulutuksiin voivat osallistua tarpeiden mukaan myös 

työnjohto sekä kiinnostuneimmat operatiivisen tason työntekijät. Näin saadaan 

koko henkilöstö sitoutettua toiminnan kehittämiseen. Työkalujen käyttöön koulu-

tetut henkilöt tunnistavat jo ongelmia havaitessaan työkalujen hyödyntämismah-

dollisuuksia kyseisten ongelmien ratkaisuun ja osaavat tarvittaessa hakea apua 

kehitystoimintaan yksikön ulkopuolelta yrityksen sisäisiltä asiantuntijoilta. Haas-

tattelussa nousi esille tarve foorumille, jonka avulla voitaisiin nähdä, minkälaisia 

ongelmia muissa yksiköissä on ratkaistu, mitä työkaluja ratkaisemiseen on käytet-

ty sekä ketkä henkilöt osallistuivat kyseisiin kehitysprojekteihin. 

 

Työkaluja on alettu hyödyntää pääasiassa yritykseen tulleiden ammattitaitoisten 

henkilöiden kokemuksien pohjalta. Hyväksi todettuja työkaluja on tuotu uusiin 

ympäristöihin. Myös verkostoitumalla ja muiden yritysten toimintaa tarkkailemal-

la on saatu jotain ideoita oman toiminnan kehittämiseen, kun joidenkin työkalujen 

on havaittu toimivan hyvin muissa ympäristöissä. Joissakin tapauksissa työkaluja 
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on alettu hyödyntää asiakkaiden edellyttämänä. Esimerkiksi asiakasyrityksen 

käyttäessä siisteyden ja järjestyksen parantamiseen sekä valvontaan soveltuvaa 

5S-menetelmää se on voitu asiakkaan puolelta haluta myös osaksi logistiikkapal-

veluyrityksen toimintaa. Jotkut työkalut tulivat kohdeyritykselle tutuiksi, kun yri-

tyksessä rakennettiin laatusertifikaatteja, missä ulkopuolinen konsultti oli apuna. 

Työkaluja on lähdetty hyödyntämään ilman laajoja koulutuksia. 

 

Laajemmalle työkalujen hyödyntämiselle nähtiin tarvetta, mutta vastaukset kysy-

mykseen, mihin tarkoituksiin uusia työkaluja voitaisiin hyödyntää, olivat sisällöl-

tään vähäisiä. Työkalujen hyödyntämismahdollisuuksien havaitsemisen voidaan 

nähdä olevan haastavaa, jos työkaluja ei ole konkreettisesti nähtävillä. Myös mo-

net edellä esitetyn taulukon 7 ulkopuoliset työkalut olivat haastateltaville tuttuja, 

kun ne mainittiin haastattelijan toimesta, vaikkei niitä osattukaan nimetä oma-

aloitteisesti. Tämä seikka osoittaakin, että työkalujen listaukselle ja konkreettiselle 

esittämiselle on tarvetta, jotta niiden mahdollistamia hyötyjä kyetään näkemään. 

Tarpeita nähtiin kuitenkin olevan simulointi- ja mallintamistyökaluille, jotka nou-

sivat esiin kahdessa haastattelussa. Simuloinnista nähtiin olevan erityistä hyötyä 

monimutkaisten kokonaisuuksien kanssa toimittaessa, kun häiriöiden luominen ei 

ole järkevää operatiivisen toiminnan ollessa käynnissä. Esimerkiksi varastojen ja 

materiaalinkäsittelyn mallintaminen voi antaa vastauksia moniin kysymyksiin, 

kuten minkä kokoisen käsittelyalueen trukit vaativat, minkälaista esikokoonpanoa 

voidaan tehdä ja paljonko se vie aikaa. Simulointi nähtiin mahdollisuutena kilpai-

lijoista erottautumiseen, mikä auttaa palveluiden myynnissä. 

5.3.4 Operatiivisen tehokkuuden mittaaminen 

Mittaamisen osa-alueet 

Johdon näkökulmasta toimintaa on mitattu kohdeyrityksessä pääsääntöisesti ta-

loudellisilla mittareilla. Yksiköiden taloudellinen tulos ja muut tärkeät rahamää-

räiset mittarit ovat ohjanneet toiminnan kehittämistä suuressa mittakaavassa. Edes 

menestyksekkään liiketoimintayksikön operatiivisen toiminnan tehokkuudesta ei 

voida siten olla varmoja. On mahdollista, että hyvä taloudellinen tulos perustuu 
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erinomaiseen palvelutuotteeseen tai suurikatteiseen palvelusopimukseen. Käytetyt 

mittarit ovat pääsääntöisesti takautuvia niiden kuvatessa, miten edellisenä kuukau-

tena tai muuna tarkastelujaksona on mennyt. Jatkossa operatiivisen toiminnan 

tilaa tulisi mitata konkreettisilla, toimintaa paremmin kuvaavilla mittareilla. Kaik-

kien mittareiden raportointia tulisi tiivistää kuukausikohtaiseen tai vähintään kvar-

taalikohtaiseen raportointiin. Rahamääräisten mittareiden lisäksi asiakastyytyväi-

syyttä on mitattu organisaatioiden kolmelta eri tasolta vuosittain, jolloin on pyritty 

selvittämään eri osa-alueiden avulla, mikä yleisajatus asiakkaalla on toiminnasta 

ja tunteeko asiakas saavansa riittävän hyvää palvelua suhteessa palvelun hintaan. 

Käyttöpääoman tehokkuutta on tarkasteltu kerran tai kaksi kertaa vuodessa.  

 

Toimipisteiden keskinäistä suoriutumista on mitattu tätä varten suunnittelun jär-

jestelmän avulla. Sen tulisi mitata eri yksiköiden operatiivista tehokkuutta, mutta 

tällä hetkellä se mittaa lähinnä laatujärjestelmän toimivuutta. Mittariston toimi-

vuus riippuu pitkälti datan oikeellisuudesta ja edustavuudesta sekä siitä, mitä asi-

oita pystytään ylipäätänsä mittaamaan vertailukelpoisesti. Ajatuksena on, että jär-

jestelmällä pyritään tarkastelemaan suuria linjoja yksiköiden sisäisen mittaamisen 

ollessa yksityiskohtaisempaa. Yksikkötasolla operatiivista tehokkuutta on mitattu 

pääsääntöisesti asiakkaan edellyttämillä mittareilla. Mitattavat asiat on usein mää-

ritelty jo palvelusopimusta tehtäessä. Haastatteluissa esiin nousseet mittarit on 

esitetty osa-alueittain taulukossa 8. Kyselyssä ei esitetty esimerkkejä mittareista. 

 

Molempien ryhmien vastaukset mittaamisen osa-alueiden merkityksestä olivat 

samansuuntaisia, joskin vastauksissa oli selkeää hajontaa ryhmien sisällä. Tämä 

johtuu todennäköisesti siitä, että monet osa-alueet ovat merkittävästi riippuvaisia 

tarkasteluympäristöstä, erityisesti taulukon 8 listauksen alemmalla puoliskolla. 

Turvallisuusasioiden mittaamista koskevissa vastauksissa hajonta aiheutuu hyvin 

pitkälti siitä, minkä asian kannalta osa-alueen tärkeyttä tarkastellaan. Operatiivi-

sen tehokkuuden tai liiketoiminnan tuloksellisuuden kannalta osa-alue ei sijoitu 

listan kärkipäähän, mutta tarkasteltaessa toiminnan mittaamista kokonaisvaltai-

semmin, on osa-alue erityisen tärkeä henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. 
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Taulukko 8. Mittaamisen osa-alueiden merkittävyys ja mittarit 

OSA-ALUE MITTARIT 
MERKITTÄVYYS 

LOG.PALV. ASIAKAS 

Tuottavuus Käsitellyt kappaleet työtuntia kohden, lähte-

vät yksiköt työtuntia kohden, suoritteeseen 

kuluva keskimääräinen aika, tehdyt vs. 

suunnitellut työtunnit, tuotto työtuntia tai 

työntekijää kohden 

4.6 4.4 

Taloudelliset 

mittarit 

Liiketulos, tuloksen trendi, liikevaihdon 

kasvu, nettotulos, kate, henkilöstökustan-

nukset, eri kustannuserät 

4.4 3.8 

Palvelun laatu Toimitusvarmuus, toimitusten laadullinen 

täsmällisyys, keruuvirheet, materiaalivahin-

got, inventointierot 

4.3 4.4 

Henkilöstö Työtyytyväisyys, aloitteiden määrä, osaa-

misrekisteri, henkilöstön vaihtuvuus, sairas-

kustannukset, työterveyshuollon kustannuk-

set 

4.3 3.8 

Työympäristö Siisteysindeksi 4.3 4.0 

Varastotasot ja 

käyttöpääoman 

tehokkuus 

Varastoon sitoutunut pääoma, varaston kier-

to 3.9 3.6 

Turvallisuus Työtapaturmat, läheltäpititilanteet 3.7 4.4 

Asiakaspalvelu Asiakastyytyväisyys, reklamaatiot 3.4 3.8 

Laitteiden käytön 

tehokkuus 

Laitteiden kokonaistehokkuus                

(käytettävyys, nopeus, laatu) 
3.3 3.2 

Huolto Huoltokustannukset 2.7 2.8 

 

Tärkeimmät osa-alueet olivat hyvin odotettuja, sillä ne ovat yhteneviä sekä haas-

tatteluissa esitettyjen asioiden että kirjallisuudessa tehtyjen havaintojen kanssa. 

Pienen poikkeuksen tekee kahden asiakasyritysten edustajien vastaukset, sillä he 

eivät pitäneet taloudellisia mittareita kovinkaan tärkeinä. Toinen heistä ei nostanut 

kustannuksia erityisen tärkeäksi asiaksi haastatteluissakaan kyseisen asiakastoi-

mipisteen pitäessä laatuasioita hyvin tärkeässä roolissa logistiikkapalveluyrityksen 

toiminnassa. Tämä on luonnollista, koska kyseiselle toimipisteelle aiheutuu hyvin 

suuria taloudellisia seuraamuksia laatuvirheistä liiketoiminnan luonteen takia. 

Toisen henkilön vastaukselle on hankalaa löytää perusteluja, sillä hän piti palve-
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lun kustannuksia hyvin tärkeänä kriteerinä logistiikkapalveluntarjoajan toiminnas-

sa. 

 

Erästä liiketoimintayksikköä koskevissa haastatteluissa ilmeni, ettei kumpikaan 

osapuoli ollut tyytyväinen asiakasyritykselle raportoitaviin mittareihin, jotka oli 

valittu yhdessä palvelusopimusta luotaessa.  Tämä korostaakin sitä seikkaa, että 

mittaristoja on päivitettävä aktiivisesti liiketoiminnan edellytysten mukaisesti. 

Palvelusopimusta määriteltäessä voi olla hankalaa arvioida, mitkä mittarit tulevat 

olemaan tärkeitä, erityisesti jos liiketoimintaa ollaan vasta aloittamassa uudessa 

yksikössä. Tällä hetkellä kohdeyrityksessä mittaristoja päivitetään käytännössä 

vain tarpeen vaatiessa, ilman säännöllistä tarkastelua. Haastatteluiden mukaan 

mittaristoja olisi hyvä arvioida tarkemmin vähintään vuoden välein tarkastellen 

tavoitteita, mittareita ja mittaustapoja. Lisäksi mittaristoja tulee arvioida uudelleen 

jokaisen toiminnassa tapahtuvan merkittävän muutoksen yhteydessä. Yksittäisten 

mittareiden tavoitteita tulee tarkastella selvästi tätä aktiivisemmin. Eräs haastatel-

tava korosti myös asiaa, ettei mittareita voida olla kokoajan muuttamassa, sillä ne 

vaativat historiadataa, jotta trendejä on mahdollista seurata. Mikäli jonkin mittarin 

käyttöön on saatavilla paljon laadukasta dataa, voi se sopia yrityksen tarpeisiin 

parhaiten, vaikka se ei lähtökohtaisesti olisikaan paras mittari kuvaamaan haluttua 

asiaa. Tälle näkemykselle voidaan kuitenkin esittää vastaväite, että datan keräys ja 

mittaaminen voidaan pitää toisistaan erillään, sillä yrityksen on mahdollista kerätä 

toiminnasta myös sellaista dataa, jota ei hyödynnetä nykyisessä toiminnassa. 

 

Tiedon jakaminen tapahtuu kohdeyrityksessä sisäisen intran kautta, johon tieto 

syötetään Excel-tiedostoina, tietojärjestelmien kautta tai kirjaamalla tiedot sinne 

suoraan. Tietojärjestelmiä tulisi jatkossa hyödyntää tehokkaammin mittaamisessa, 

sillä automatisoinnilla voidaan vähentää mittaamiseen kuluvaa aikaa, minkä lisäk-

si tieto olisi saatavilla keskitetymmin ja reaaliaikaisemmin. Logistiikkapalveluissa 

tapahtuvan mittaamisen merkittävänä haasteena nähtiin asiakkaiden järjestelmissä 

toimiminen. Joissakin tapauksissa dataa ei voida tarkastella edes teoriassa, sillä 

logistiikkapalveluyrityksen toimintaa ei ole integroitu riittävän hyvin asiakasyri-

tyksen toimintaan.  
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Haastateltavien mukaan toiminnan mittaaminen tulisi aloittaa selkeällä mittaristo-

projektilla, jolloin luodaan mittaristo esimerkiksi tasapainotetun mittariston (BSC) 

malliin perustuen. Selkeän mittaristoprojektin avulla eri sidosryhmät saadaan otet-

tua mukaan mittariston rakentamiseen, mikä parantaa eri osapuolten sitoutumista 

mittaamiseen. Suuret mittaristoprojektit eivät kuitenkaan aina ole järkeviä toimi-

pisteiden koon tai toiminnan luonteen puolesta. Jo mittaamista suunniteltaessa on 

pohdittava, maksaako datan kerääminen ja mittaamiseen käytetty aika itsensä ta-

kaisin. Mittaamisen tulee tähdätä ensisijaisesti tuloksen kehittymiseen. Mikäli 

mittareille asetettuihin tavoitteisiin päästään, mutta tulos ei ole toivotulla tasolla, 

mittaaminen kohdistuu vääriin asioihin tai asiakkuus on huono jo sopimusta tehtä-

essä. Mittaristoa rakennettaessa on huomioitava, mitä mittareita raportoidaan ak-

tiivisesti ja mitä tarkastellaan epäsäännöllisemmin. Mittariston tulee olla kokonai-

suutena järkevä, ettei operatiivisella tasolla osaoptimoida toimintaa keskittyen 

vain muutamaan avainmittariin muiden asioiden jäädessä täysin niiden varjoon. 

Mittaamisen hyödyntämiskohteet 

Seuraavaksi haastatteluissa kartoitettiin asioita, joihin mittaamista tulisi hyödyn-

tää. Logistiikkapalveluyrityksen ja asiakasyritysten edustajien mielipiteet mittaa-

misen hyödyntämiskohteista olivat hyvin samansuuntaisia. Esille nousseet asiat 

on listattu taulukkoon 9. Mittaamiseen rooli kehityskohteiden tunnistamisessa 

koettiin hyvin tärkeäksi, koska mittaamisella on mahdollista havaita sellaisia kehi-

tyskohteita, joita ei muuten pystytä havaitsemaan. Tämä parantaa yrityksen rea-

gointikykyä. Haastateltavien mukaan mittaaminen on kehitystoiminnassa ensisi-

jaisesti vain tukevassa roolissa, koska sillä pyritään havaitsemaan sellaisia ongel-

mia, joita ei olisi muuten havaittu. Mittaaminen tukee siten olemassa olevaa tietoa 

antaen myös herätteitä kehitystoiminnalle. Kehityskohteiden tunnistamisessa juu-

risyihin päästään selvästi tarkemmin käsiksi mittaamista hyödyntämällä. Mittaa-

miseen perustuvaa parhaiden käytäntöjen tunnistamista on tehty yksittäisissä liike-

toimintayksiköissä jollakin tasolla, mutta sitä pitäisi pystyä hyödyntämään laa-

jemmin, niin yksiköiden sisällä kuin yksiköiden välilläkin. Kun kehitystoimenpi-

teet on tehty, tulee mittareille asettaa tavoitteet, minkä jälkeen on mahdollista seu-

rata, miten kyseisiin tavoitteisiin pääseminen edistyy. Kehityskohteiden ja parhai-
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den käytäntöjen tunnistaminen sekä kehitystoiminnan tulosten seuraaminen oli 

erittäin tärkeää sekä logistiikkapalveluyrityksen että asiakasyritysten edustajien 

mielestä. Logistiikkapalveluyrityksen edustajien vastauksissa kehitystoiminnan 

tulosten seuraamisen merkittävyydestä oli kuitenkin selvästi hajontaa, joten kaikki 

edustajat eivät kokeneet sitä tärkeäksi hyödyntämiskohteeksi. Sen voidaan kuiten-

kin nähdä olevan tärkeä hyödyntämiskohde siitä syystä, että vain tulosten seuraa-

misen avulla aiemmista kehitysprojekteista voidaan oppia. 

Taulukko 9. Mittaamisen hyödyntämiskohteet 

HYÖDYNTÄMISKOHDE 
MERKITTÄVYYS 

LOG.PALV. ASIAKAS 

Kehityskohteiden tunnistaminen 4.5 4.2 

Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen 4.1 4.4 

Tavoitteiden asetanta 4.1 4.4 

Kehitystoiminnan tulosten seuraaminen 4.0 4.4 

Päätöksenteon tukeminen 4.0 3.8 

Toiminnan valvonta, hälytysrajat 3.7 3.8 

Henkilöstön motivointi 3.6 4.0 

Tärkeiden asioiden kommunikointi 3.4 3.8 

Asiakkaat odottavat tai vaativat raportointia 3.4 - 

Palkitseminen 3.3 3.8 

Tulevien tilanteiden ennustaminen 3.1 3.2 

Uusasiakashankinnan helpottaminen 3.0 - 

 

Mittaaminen on välttämätöntä konkreettisten tavoitteiden asetannassa, sillä mit-

taamisen avulla tavoitteet voidaan konkretisoida ja niihin pääsemistä voidaan seu-

rata. Haastatteluiden mukaan tavoitteet koskevat usein laatutavoitteita.  Mittaami-

sen konkreettiseksi hyödyksi esitettiin myös, että ymmärrys liiketoiminnasta pa-

ranee, mikä antaa edellytykset faktapohjaisten, perusteltujen päätösten tekemisel-

le. Toiminnan valvontaan mittaamista on käytetty harvemmin, mutta tämä koettiin 

kohtalaisen tärkeäksi mahdollisuudeksi. Mittareille tulisi asettaa hälytysrajoja, 

jotka ohitettaessa asiaan vaikuttavia syitä voitaisiin alkaa selvittää. Tärkeiden asi-

oiden kommunikointi jakoi mielipiteitä molemmissa ryhmissä. Mittaamisen voi-
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daan kuitenkin nähdä olevan oiva apu liiketoiminnan kannalta tärkeiden asioiden 

kommunikoinnissa työntekijöille. 

 

Henkilöstön motivointi koettiin melko tärkeäksi mittaamisen hyödyntämiskoh-

teeksi. Tällä hetkellä työntekijöillä on heikko ymmärrys siitä, mikä vaikutus omal-

la työpanoksella on. Voidaankin olettaa, että työskentelymotivaatio paranee huo-

mattavasti, kun oma rooli ja oman työn merkitys yrityksen toiminnan kannalta 

ymmärretään laaja-alaisesti työntekijätasolla. Palkitsemisen merkittävyys oli vaih-

televaa. Se koettiin tärkeäksi osaksi henkilöstön motivointia, mutta sitä ei välttä-

mättä nähdä tarpeelliseksi kaikissa ympäristöissä. Tulospalkkauksella on nähty 

olevan selkeä vaikutus työntekijöiden työmotivaatioon ja tähän aiotaan panostaa 

tulevaisuudessa. Toimipistekohtaisille palkitsemisjärjestelmille nähtiin selkeitä 

tarpeita. Eräs haastateltava arvioi, että tulospalkkio voisi olla vuositasolla noin 

yhden tai kahden kuukauden peruspalkan suuruinen, mikä tarkoittaa numeerisesti 

ilmaistuna, että tulospalkkio olisi noin 8–14 prosenttia kokonaispalkasta.   

 

Asiakkaat odottavat, että logistiikkapalveluyritys kehittää operatiivista toimintaa, 

jolloin kehitys on myös pystyttävä osoittamaan asiakkaille. Toimintaa saadaan 

läpinäkyvämmäksi esittämällä asiakkaille mittaustuloksia. Lisäksi mittaamisen 

koettiin auttavan uusmyynnissä. Ensinnäkin uusasiakashankinta helpottuu, kun 

myyntivalttina asiakkaille voidaan näyttää, miten toimintaa mitataan yrityksessä. 

Toisaalta uudet palvelut on helpompaa hinnoitella asiakkaille, kun hinnoittelussa 

voidaan hyödyntää kattavammin tietoa nykyisestä toiminnasta muissa yksiköissä. 

Tämä tieto auttaa sekä uusille asiakkaille tehtävissä tarjouksissa että nykyisten 

asiakkaiden halutessa tehdä muutoksia tarjottuun palvelukokonaisuuteen. Opera-

tiivisen toiminnan mittaamisen ei kuitenkaan nähty olevan merkittävässä roolissa 

uusasiakashankinnassa muihin hyödyntämiskohteisiin verrattuna. 

 

Aiemmin mainittujen mittaamisen hyödyntämiskohteiden lisäksi eräs haastatelta-

va nosti esille myös mittaamisen taustalla vallitsevan strategian roolin. Strategia 

tulisi olla muotoiltu siten, että se tavoittaa kaikki yksiköt. Jos strategia pyrkii si-

sältämään paljon asioita "kaikille jotakin" -mentaliteetilla, jolloin monet asiat ei-
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vät kosketa kaikkia liiketoimintayksiköitä, strategiaa ei koeta motivoivaksi. Stra-

tegiaa tulisikin siten täsmentää liiketoiminta-alueittain sekä toimipistekohtaisesti, 

jolloin toiminnan ohjaaminen ja johtaminen olisi helpompaa sekä toimintaa saa-

taisiin vietyä tehokkaammin ylimmän johdon haluamaan suuntaan sopivia tavoit-

teita ja mittareita hyödyntäen. Aihe on tärkeä operatiivisen tehokkuuden kannalta, 

koska selkeät tavoitteet ovat kriittinen tekijä operatiivisen tehokkuuden kehittämi-

seen perustuvan mittaamisen ja sitä kautta tapahtuvan toiminnan ohjaamisen taus-

talla. Tätä aihetta ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin, koska se rajautuu tämän tut-

kimuksen ulkopuolelle. 

5.3.5 Kehitystoiminnan organisointi 

Henkilöiden roolit ja vastuu kehitystoiminnasta 

Kohdeyrityksen kasvaessa voimakkaasti viime vuosien aikana ihmisiä on jouduttu 

siirtämään toiminnan kehittämiseen painottuvista tehtävistä operatiivisen toimin-

nan johtamiseen liittyviin tehtäviin, jolloin kehitystoiminnan organisointi on jää-

nyt pääasiallisesti toimipistetasolle. Suurissa yksiköissä tästä ei aiheudu suurta 

ongelmaa, koska kehitystoimintaa varten on henkilöstöä, mutta pienissä yksiköis-

sä vastuu kehitystoiminnasta jää yksikön johdolle, jolla on paljon tehtävää joka-

päiväiseen toimintaan liittyvien asioiden hoidossa. Myös työnjohdolla on usein 

paljon tekemistä jokapäiväisissä toimissa, jolloin kehitystoimintaan ei voida hei-

dänkään osalta keskittyä riittävän aktiivisesti. Eräs haastateltava esitti, että työ-

määrää voitaisiin keventää esimerkiksi raportointia automatisoimalla. Osa kehi-

tystoiminnasta on ollut yrityksen sisäisten asiantuntijoiden vastuulla. He ovat 

menneet toimipisteeseen, tehneet kehityssuunnitelman, valvoneet sen toteutuksen 

ja laskeneet saavutetut hyödyt.  

 

Haastatteluiden mukaan toimipisteen johtajan tulee olla päävastuussa toiminnan 

kehittämisestä. Suurissa yksiköissä tätä tehtävää varten voi olla myös kehityksestä 

vastaava henkilö. Yksikön ulkopuolinen kehitystyöryhmä voi olla tekemässä kehi-

tystyötä, mutta se ei voi olla vastuussa kehitystoiminnasta, vaan vastuullisen on 

tultava yksikön sisältä. Kehitystoiminnan tavoitteet tulevat asiakkailta ja omasta 
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toiminnasta, kun taas kehittäjät antavat työkaluja, joilla näihin tavoitteisiin pääs-

tään. Mikäli suuressa yksikössä on oma sisäinen kehitysorganisaatio, tulee sen ja 

operatiivisen organisaation määritellä vastuualueensa toiminnan kehittämisen suh-

teen. Vaikka päävastuu kehitystoiminnasta on yksikön johdolla, joskus voi olla 

tehokkaampaa, että yksikön ulkopuolinen henkilö tai ryhmä tulee viemään läpi 

yksittäisiä kehityshankkeita.  

 

Menestyksekkään kehittämisen kannalta koettiin olevan kriittistä, että halu kehit-

tämiseen tulee yksikön sisältä. Kehitystoimien toteuttaja on toissijainen asia. Yk-

siköiden tulisi ensisijaisesti pystyä ratkaisemaan ongelmia itse, mutta mikäli tämä 

ei onnistu, tulee apua pyytää yksikön ulkopuolelta. Erityisesti silloin tarvitaan 

ulkopuolista apua, kun yksikön liiketoiminta kasvaa, jolloin toiminnan kehittämi-

seen ei jää riittävästi resursseja. Toisaalta taas volyymin tippuessa yksikössä voi 

olla hyvinkin paljon aikaa toiminnan kehittämiseen. Vaikka yksikön ulkopuolisia 

kehittäjiä käytetään, on kehitysehdotusten tultava pääasiassa yksikön sisältä. Hen-

kilöstö ei pääsääntöisesti suhtaudu kovinkaan avoimesti siihen, että yksikön ulko-

puolelta tullaan tekemään muutoksia toimintatapoihin. Tämä ei kuitenkaan estä 

sitä asiaa, että kehitystyöryhmä voi olla aktiivinen ja havainnoida kehityskohteita 

ehdottaen erinäisten kehitystoimenpiteiden toteuttamista. Joskus kehityskohteita 

on myös hankalaa nähdä itse omassa toimintaympäristössään, jolloin toimintaym-

päristön ulkopuolinen kehittäjä voi havaita tiettyjä kehitysasioita yksikön sisäistä 

henkilöstöä tehokkaammin. Vaikkei kehitystyöryhmä olekaan vastuullinen kehi-

tystoiminnasta, tulee sen olla vastuussa omasta työpanoksestaan. 

 

Kehitystyöryhmän toiminta tulee saada toimivaksi siten, että liiketoimintayksiköt 

osaavat pyytää apua tarvittaessa, mutta toisaalta työryhmällä on myös oltava re-

sursseja käytettävissä, eivätkä resurssit saa olla sidottuna muihin projekteihin seu-

raavaksi kahdeksi vuodeksi. Lisäksi yksiköiden johto ja työnjohto on sitoutettava 

tähän toimintamalliin kunnolla, jotta avunantaminen on luontevaa, eikä yksiköissä 

olla heti ensimmäisenä sellaisella asenteella, joka kritisoi kehitystyöryhmän työ-

panosta, kun tuloksia ei ole välittömästi nähtävillä. Kehitysideoiden on tärkeää 

tulla yksikön sisältä, koska ulkopuolisten on vaikeaa nähdä muutostarpeita välit-
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tömästi, jolloin toiminnan tarkkailu voi viedä paljon aikaa ja ylimääräisiä resurs-

seja. Erinäisten yksiköissä esiintyneiden haasteiden lisäksi kehittäjät voivat viedä 

eteenpäin koko organisaatiota koskevia asioita, kuten siisteyteen ja järjestykseen 

soveltuvan 5S-menetelmän jalkauttamista eri yksiköihin. Kehitystyöryhmän avul-

la organisaation sisäistä osaamista saadaan levitettyä siten, että projektien onnis-

tuminen ei ole niin riippuvaista kehittäjien osaamisesta. Kehitystyöryhmän sopi-

vaksi kooksi esitettiin kolmea tai neljää henkilöä. Näiden henkilöiden ei välttä-

mättä tarvitse olla kokopäiväisesti kiertämässä eri yksiköissä, vaan työryhmä voisi 

toimia vapaana olevien resurssien ja kehitysprojektien tarpeiden mukaan. Erään 

haastateltavan mukaan kehitystyöryhmän toiminnassa on oltava selkeä malli. Sitä 

luotaessa toiminta tulee miettiä tarkasti: 

 Miten työryhmä toimii? 

 Miten siitä informoidaan? 

 Mitkä ovat sen tavoitteet? 

 Mihin asioihin sen toiminta keskittyy? 

 

Kohdeyrityksessä tämänkaltaista toimintaa on jo ollutkin. Tiettyihin asioihin eri-

koistuneet henkilöt ovat onnistuneiden projektien pohjalta käyneet tekemässä sa-

mankaltaisia projekteja myös muualla. Tällainen toiminta on kuitenkin jokseenkin 

rajallista, koska lähes kaikilla henkilöillä on omat vastuualueensa omissa yksi-

köissään ja henkilöiden resurssit ovat rajalliset. Jatkossa kehitystoimintaa tulisi 

organisoida systemaattisemmin myös tältä osin. 

 

Eri osapuolten rooli kehitystoiminnassa on hyvin tapauskohtaista. Eri sidosryhmät 

tulee olla kehitystoiminnassa edustettuina, mutta työntekijöiden rooli on tärkein 

erityisesti operatiivisen toiminnan kehittämisessä. Erityisesti työntekijöiden kuun-

teleminen koettiin tärkeäksi, sillä heillä on paras ymmärrys operatiivisen tason 

toiminnasta. Asiakkaan rooli kehitystoiminnassa on ennemminkin tarkkaileva, 

mutta toisaalta se on myös aktiivinen. Asiakas vaatii toiminnan kehittämistä ja on 

mukana isoissa projekteissa. Asiakkaan hyväksyntä vaaditaan kehitysprojekteihin, 

kun muutoksilla on suora vaikutus tarjottuun palveluun, esimerkiksi kun toimitaan 

asiakkaan tuotannon rajapinnassa. On tärkeää, että asiakas on avoin kehitystoi-
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minnalle, jotta muutoksia on ylipäätänsä mahdollista toteuttaa. Yleisesti ottaen 

asiakkaiden kanssa ei ole säännöllisiä tapaamisia, jotka keskittyvät toiminnan ke-

hittämiseen. Tapaamiset käsittelevät ennemminkin sitä, miten toiminta on sujunut 

ja millä tasolla toiminta on. Säännölliset tapaamiset koettiin mahdollisiksi. Niihin 

voisi osallistua yksi tai useampi edustaja molemmilta yrityksiltä sekä ne henkilöt, 

joita kyseinen kehityskohde erityisesti koskettaa, kuten IT-asiantuntijat. Säännöl-

lisiä tapaamisia tulisi olla haastatteluiden mukaan vähintään kvartaalin välein. 

Kehitystoiminnan herätteet 

Kehitystoiminnan herätteiden nähtiin haastatteluissa aiheutuvan useilla eri tavoil-

la, jotka on esitetty kuvassa 7. Monet kehitystoimenpiteet lähtevät liikkeelle tie-

dostettujen ongelmien ja kehitysmahdollisuuksien pohjalta. Kehitysmahdollisuu-

det voivat olla joko lähtöisin logistiikkapalveluyritykseltä tai asiakasyritykseltä. 

Toisena tärkeänä herätteiden lähteenä ovat työntekijöiden tekemät aloitteet. Tämä 

on keskeisin vaikuttaja työhyvinvointiin, mutta toisaalta aloitteet koskevat myös 

monia palvelun laadun ja työntekijöiden tehokkuuden kannalta tärkeitä asioita. 

Usein kehitystoimia joudutaan tekemään myös siksi, että asiakkaan toiminnassa 

tapahtuu muutoksia tai asiakas muuten vaatii erinäisiä kehitystoimia. 

 

Kuva 7. Kehitystoiminnan herätteet 

Työntekijöiden 
aloitteet 

Mittaaminen 

Kehitystyöryhmä 

Auditoinnit 

Asiakkaiden 
vaatimukset 

Tiedostetut 
kehitys-

mahdollisuudet 
Hälytysrajat 

Mittareiden analysointi 

 

Vakioraportointi 
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Kehitysmahdollisuuksia voidaan havaita myös mittaamisen avulla, minkä hyödyn-

tämistä tulisikin kehittää tulevaisuudessa kohdeyrityksessä. Kaikissa asiakastoi-

mipisteissä tapahtuu vakioraportointia jollakin tasolla. Myös vakioraportoinnin 

ulkopuolisille mittareille voidaan asettaa hälytysrajoja, minkä lisäksi muita mitta-

reita voidaan analysoida etsien kehitysmahdollisuuksia. Poikkeamien ja kehitys-

mahdollisuuksien tehokas havaitseminen vaatii runsaasti relevanttia historiadataa. 

Yksiköiden ulkopuolisten henkilöiden tekemien auditointien avulla on mahdollis-

ta havaita sellaisia kehityskohteita, joita ei pystytä näkemään yksikön sisäisesti. 

Mikäli auditointeja halutaan tehdä, on ne syytä toteuttaa säännöllisesti, sillä muu-

ten ne unohtuvat helposti kokonaan. Haastatteluiden mukaan auditoinnit voitaisiin 

tehdä esimerkiksi kerran vuodessa. Viimeisimpänä kehityssyötteiden lähteenä on 

kehitystyöryhmä. Sen on mahdollista havaita erityisesti sellaisia kehityskohteita, 

joissa yrityksen muut sisäiset yksiköt toimivat vertailukohtana. 

Tavoitteiden asetanta ja kehitysprojektien onnistuminen 

Isojen kehitysprojektien tavoitteiden asetanta on koettu kohdeyrityksessä onnistu-

neeksi. Tavoitteet ovat pääsääntöisesti selkeitä, ja ne on kirjattu konkreettisesti eri 

osapuolten nähtäville. Pienemmissä projekteissa kehitystoiminta perustuu usein 

siihen, että tehdään jokin muutos ja seurataan sen vaikutuksia toimintaan ilman 

konkreettisia tai numeroin ilmaistuja tavoitteita. Pienempiä projekteja aloitettaessa 

tavoitteet ovat ikään kuin itsestään selviä kaikille, jolloin niitä ei ole konkreetti-

sesti kirjattu. Pienten projektien tavoitteet eivät kuitenkaan välttämättä ole aina 

selviä kaikille osapuolille, ja ne saattavat myös muuttua henkilöiden ajatuksissa 

projektin edetessä. Tavoitteet olisi järkevää pyrkiä määrittelemään konkreettisesti, 

sillä projektin luonne voi muuttua ajan kuluessa, eikä projekti enää myöhemmin 

välttämättä vastaakaan sen alkuperäisiä tavoitteita. Muutokset tavoitteisiin ovat 

usein perusteltuja, mutta ilman tavoitteiden konkreettista määrittelyä on vaarana, 

että kaikki eri osapuolet eivät ymmärrä projektin tavoitteita samalla tavalla. Ta-

voitteiden asetannan tulee olla systemaattista, mikä vähentää epätietoisuutta. Jois-

sakin moniulotteisissa asiakasprojekteissa logistiikkapalveluyrityksen on vaikeaa 

edes ymmärtää kaikkia asiakkaan tavoitteita, joten tavoitteiden asetanta ja tiedon-

kulun tehostaminen voisivat olla järjestelmällisempää myös yritysten välillä. 
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Kehitysprojektit ovat pääsääntöisesti onnistuneet kohdeyrityksessä hyvin, mutta 

aina hyödyt eivät ole olleet niin suuria kuin on ajateltu. Jonkin verran on myös 

tehty turhia investointeja, kun laitteita ei olekaan alettu käyttää. Ei välttämättä ole 

huono asia, että asioita jatkojalostetaan heti eteenpäin, mutta jos muutoksia tapah-

tuu tiheään tahtiin, olisi kehitystoimintaa voitu suunnitella paremmin etukäteen. 

Toisaalta myös liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset voivat olla nopeita ja vai-

keasti ennakoitavia. Lisäksi haasteen aiheuttaa teorian ja käytännön välinen ero, 

sillä kaikki suunnitellut asiat eivät yksinkertaisesti toimi odotetulla tavalla. 

 

Kehitysprojekteille tulisi aina tehdä jonkinlainen takaisinmaksulaskelma ja hyödyt 

tulee pyrkiä osoittamaan rahamääräisesti, koska saavutettavien rahamääräisten 

hyötyjen tulee viime kädessä toimia kaiken kehitystoiminnan taustalla. Esimer-

kiksi ergonomiaa kehitettäessä sairaslomien määrän tulee vähentyä tai työtehok-

kuuden on parannuttava. Hyötyjä ja kustannuksia ei aina ole laskettu, vaikka näin 

tulisi aina toimia. Investoinneille on tehty takaisinmaksulaskelmia, mutta projekti-

en jälkeiset tarkastelut ovat olleet hyvin vähäisiä. Projektin kustannuksia lasketta-

essa on tärkeää huomioida kaikki kustannukset, sillä esimerkiksi henkilöstökus-

tannukset jäävät helposti pois laskuista. Erityisesti pienissä yksiköissä toimintaa 

kehitetään ilman faktaperäistä tietoa. Olisikin tärkeää, että toimintaa mitattaisiin 

riittävästi, jotta kehitysmahdollisuuksia havaittaisiin tehokkaammin ja muutosten 

vaikutusten seuraaminen olisi mahdollista.  

 

Saavutetut muutokset eivät aina ole olleet pysyviä. Ihmisillä on taipumus palata 

aikaisempiin toimintatapoihin, mikäli he eivät ole sitoutuneet muutoksiin. Myös 

uusia toimintatapoja on muokattu vanhojen kaltaisiksi. Muutosten pysyvyys voi-

daan varmistaa mittaamisella tapahtuvalla valvonnalla. Keskijohdon ja työnjoh-

don rooli on tärkeä toiminnan valvonnassa. Seurannan tulee olla aktiivista ja asi-

oista on muistutettava työntekijöitä. Vasta kun henkilöstö sisäistää uudet toiminta-

tavat, ne alkavat muokkautua pysyviksi. Tämän kynnyksen ylittäminen voi joskus 

olla hyvinkin haastavaa. Henkilöstön sitouttamisessa avainasemassa ovat avoi-

muus, tavoitteiden kommunikointi sekä henkilöstön ottaminen mukaan kehitys-

toimintaan aktiivisina jäseninä siten, että henkilöstö tuntee roolinsa tärkeäksi. 
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Henkilöstölle on esitettävä välituloksia, jotta kaikille on selvää, missä vaiheessa 

kehitystoiminta on ja mitä on tapahtumassa tulevaisuudessa. Erityisesti henkilös-

tön keskuudesta löytyviin mielipidejohtajiin vaikuttaminen koettiin tärkeäksi. Eni-

ten äänessä oleva työntekijä ei kuitenkaan välttämättä ole todellinen mielipidevai-

kuttaja. Projektiin on siten tärkeää löytää oikeat henkilöt myös operatiivisen tason 

työntekijöiden keskuudesta. Lähtökohtana on, ettei aiemman projektikokemuksen 

voimin voida tulla sanomaan, että asiat pitäisi tehdä tietyllä tavalla, vaan ratkaisut 

on löydettävä henkilöstöä hyödyntäen. Toisaalta kyvykäs projektin johtaja pystyy 

ohjaamaan osallistuvien henkilöiden mielipidettä haluamaansa suuntaan. 

Kehitysprojekteista opitut asiat 

Aikaisemmista kehitysprojekteista on opittu monenlaisia asioita. Opitut asiat liit-

tyvät erityisesti kehitystyökalujen käyttöön, kommunikointiin ja projektien hallin-

taan. Työkalujen käytössä hyötyjä on saatu erityisesti viemällä yksittäisiä toimin-

tatapoja ja -malleja muihin yksiköihin. Kommunikointi koskee muun muassa hen-

kilöstön informointia, infotauluja, palaverikäytäntöjä ja kehityskeskusteluja. Pro-

jekteista on opittu myös sellaisia asioita, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huo-

miota tulevissa projekteissa. Esimerkiksi tietojärjestelmiin kannattaa kiinnittää 

huomiota alusta asti niiden roolin ollessa keskeinen monissa projekteissa. Lisäksi 

huoltosopimukset tulee huomioida investointeja tehtäessä tarkasti. Joitakin projek-

teja on myös dokumentoitu siten, että niiden onnistumisia, epäonnistumisia ja 

kehittämistä vaativia asioita on listattu. Sen lisäksi, että näin voidaan kehittää toi-

mintaa virheiden ja hankalaksi koettujen asioiden osalta, on myös omien vah-

vuuksien hyödyntäminen ja vahvistaminen mahdollista. Pääasiassa tieto on viety 

muihin toimipisteisiin kehittäjien henkilökohtaisen osaamisen avulla, sillä he 

osaavat välittää tietoa eteenpäin uuden toimintaympäristön kohdatessaan. Tulevai-

suudessa kehitysprojektien seurantaan tarvitaan järjestelmällinen tapa, jolla pro-

jektit ja niihin liittyvät ajatukset saadaan taltioitua. Eri yksiköissä nähtäisiin, min-

kälaisia projekteja muualla on tehty, mitä työkaluja on käytetty sekä mitkä asiat 

ovat menneet hyvin ja mitkä huonosti, jolloin vastaavista projekteista saatua 

osaamista voitaisiin hyödyntää. Yrityksen sisäistä tiedonjakokanavaa tulisi hyö-

dyntää jatkossa tähän tarkoitukseen nykyistä tehokkaammin. 
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Kehitystoiminnan haasteet 

Seuraavaksi haastatteluissa selvitettiin, mitkä ovat kehitystoiminnan keskeisimpiä 

haasteita. Haasteet ja niiden merkittävyys on esitetty taulukossa 10. Asiakasyritys-

ten edustajat kokivat työntekijöiden sitouttamisen ja aktivoinnin kehitystoiminnan 

suurimmaksi haasteeksi. Vaikka johto ja kehittäjät olisivatkin sitoutuneita, mutta 

operatiivisella tasolla ei ole kiinnostusta kehitystoimintaan, on muutoksilla lähes 

mahdotonta saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Jos henkilöstö olisi sisäistänyt ja hy-

väksynyt kaikki logistiikkapalveluyrityksen tähän asti kehittämät asiat, olisi tästä 

syntyvä rahamääräinen hyöty ollut hyvin merkittävä. Operatiivisen tason työnteki-

jöiden sitouttamisella ja aktivoinnilla voidaan erityisesti vähentää kehitystoimin-

taan vaadittavia muita resursseja. Aina kehitystoiminnassa on mietittävä, saadaan-

ko työntekijöitä otettua kehitystoimintaan mukaan nykyistä tehokkaammin. Mo-

nissa tapauksissa työntekijät saavat hoitaa kehittämisen itse suunnitelmien tekemi-

sestä toteutukseen asti. Muutosehdotukset tulee kuitenkin hyväksyttää työnjohdol-

la. Tällä koettiin olevan hyvin positiivinen vaikutus työntekijöiden motivaatioon. 

Taulukko 10. Kehitystoiminnan haasteet 

HAASTE 
MERKITTÄVYYS 

LOG.PALV. ASIAKAS 

Työntekijöiden ymmärrys kehitystoiminnasta 4.0 3.8 

Kehitystoiminnan puutteelliset resurssit 4.0 3.2 

Asiakkaiden rooli 3.9 - 

Työntekijöiden sitouttaminen ja aktivointi 3.7 4.2 

Muutosvastarinta 3.7 3.6 

Suuret investoinnit 3.6 2.8 

Prosessien muodostaman kokonaisuuden ymmärtäminen 3.4 3.8 

IT-järjestelmien aiheuttamat rajoitteet 3.3 2.6 

Tilojen aiheuttamat rajoitteet 3.1 3.6 

Puutteet kehitystoiminnassa hyödynnettävässä datassa 2.7 3.2 

Kehitystoimintaan osallistuvien henkilöiden vaihtuvuus 2.4 2.4 
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Työntekijöiden puutteellinen ymmärrys kehittämistoiminnasta on yksi merkittä-

vimmistä haasteista, ellei jopa merkittävin. Työntekijöillä voi olla harhaluulo, että 

heiltä vaaditaan enemmän, kun toimintaa kehitetään. Operatiivisella tasolla tuntuu 

joskus olevan rakenteellinen vastustus kaikkeen uuteen. Muutosvastarinta on pit-

kälti siitä kiinni, pystytäänkö työntekijälle näyttämään aiheutuvia hyötyjä. Yrityk-

sen saamat hyödyt eivät useinkaan kiinnosta työntekijää, vaan hyötyjen tulee nä-

kyä tulospalkkauksessa, henkilöstön työtyytyväisyydessä tai työympäristön paran-

tumisessa, joista viimeinen koettiin haastatteluissa hyvin vaikeasti mitattavaksi 

asiaksi. Muutosvastarintaan voi vaikuttaa myös liikkeenluovutukset, jolloin työn-

tekijät siirtyvät logistiikkapalveluyrityksen alaisuuteen. Vaikka vanhat edut ja 

palkka säilyvätkin, työntekijät eivät silti ole välttämättä tyytyväisiä. Asioita ei 

aina myöskään osata esittää työntekijöille oikealla tavalla työnjohdon puolesta. 

Muutosvastarintaa voidaan vähentää tehokkaalla tiedonkululla ja kommunikoin-

nilla. Toinen keskeinen asia on toiminnan mittaaminen ja mittaustulosten hyödyn-

täminen. Sen avulla voidaan valvoa uusien toimintatapojen noudattamista ja osoit-

taa työntekijöille saavutettavia hyötyjä konkreettisesti. Haastattelutulokset olivat 

ristiriitaisia sen suhteen, onko muutosvastarinta voimakkaampaa, kun kehittämi-

nen kohdistuu asiakkaan toimintaan vai omaan sisäiseen toimintaan. Vaikka haas-

tatteluissa käytettiin termiä muutosvastarinta, on siinä kyse yksilölle tuntematto-

man vastustamisesta. Täten onkin tärkeää, että vuorovaikutteinen kommunikointi 

on tehokasta ja että asiat pystytään esittämään työntekijöille ymmärrettävällä ta-

valla. 

 

Kolmas hyvin usein esille noussut haaste oli kehitystoiminnan puutteelliset re-

surssit. Kehitystoimintaan olisi selvästi helpompaa käyttää resursseja, jos kaikki 

saavutetut hyödyt pystytään esittämään rahamääräisinä. Jos hyötyjä ei pystytä 

osoittamaan rahamääräisesti, kehitystoimintaan on hankalaa löytää resursseja. 

Resurssien puute näkyy helposti myös siinä, ettei toimenpiteitä saada vietyä lop-

puun. Joissakin tapauksissa haasteena voi olla resurssit myös silloin, kun kehitys-

työ on tehtävä työajan ulkopuolella, jotta normaali liiketoiminta ei häiriinny. Toi-

saalta erään haastateltavan mukaan resurssiongelma on suhteellinen. Jos jonkin 

kehitystoimenpiteen toteuttamiseen on tahtoa, resurssit kyllä löytyvät. Ajan puute 
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on hänen mielestään huono tekosyy sen kertoessa, ettei kyseinen osapuoli ole ai-

dosti sitoutunut kyseisen asian kehittämiseen. 

 

Suuret investoinnit koettiin kohtalaisena haasteena toiminnan kehittämiselle. Mo-

nia asioita voitaisiin tehdä nykyistä tehokkaammin, mutta investoinnit ovat joskus 

liian suuria toteuttavaksi niiden vaatiessa suuria volyymeja. Investointien haastee-

na on myös toiminnan hankala ennustettavuus, sillä investointien takaisinmaksus-

ta ei aina voida olla varmoja, vaikka investointi vaikuttaisikin järkevältä. Ulko-

puolisen kehittäjän, joka ei tunne toimintaa perusteellisesti, on myös hankalaa 

ymmärtää eri vaihtoehtojen kokonaisvaikutuksia. Siksi yksikön johdon tulisikin 

olla vastuussa lopullisista investointipäätöksistä. Toisaalta laitehankintoja tehtäes-

sä tulisi hyödyntää eri osa-alueiden asiantuntijoita. Investoinnit eivät välttämättä 

kuulu ainakaan kokonaisuudessaan logistiikkapalveluyrityksen maksettavaksi, 

jolloin investoinnit on pystyttävä perustelemaan asiakkaalle. Aina investoinneista 

ja niiden maksajasta ei päästä yhteisymmärrykseen. Joskus tämä voi aiheuttaa sen, 

ettei ongelman varsinaista juurisyytä päästä ratkaisemaan, jolloin toimintaa joudu-

taan kehittämään sen ympärillä. Investointien lisäksi asiakkaan roolin koettiin 

hankaloittavan kehitystoimintaa joskus muillakin tavoin. Monet kehitystoimenpi-

teet on pystyttävä myymään asiakkaalle, jotta muutoksia voidaan viedä eteenpäin. 

Avainhenkilöiden on oltava sitoutuneita myös asiakkaan puolelta. Toisaalta mo-

nissa tilanteissa muutoksia ei ole edes mahdollista toteuttaa toimittaessa asia-

kasyrityksen toiminnan alaisuudessa. Asiakkaan mukaan tulo aiheuttaa usein vii-

veitä, joten kehitystoiminnalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä. Asiakkaista aiheutuvi-

en haasteiden koettiin kuitenkin olevan helpommin ratkaistavissa kuin haasteiden, 

jotka aiheutuvat henkilöstön muutosvastarinnasta. 

 

Näiden keskeisimpien haasteiden lisäksi haastatteluissa nousi esille muutamia 

muita haasteita. IT-järjestelmien koettiin olevan tärkeässä roolissa monissa kehi-

tyskohteissa, joten niiden huomiointiin on kiinnitettävä huomiota. Tämä vaatii, 

että projektien jäsenillä tulee olla tietoteknistä tietotaitoa, koska aina kehityspro-

jekteissa ei voi olla IT-asiantuntija mukana. Yhdeksi haasteeksi koettiin tilat, sillä 

tilanahtaus voi estää monien kehitysmahdollisuuksien toteutumisen. Ongelman 
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haastavuutta korostaa, että logistiikkapalveluyritys toimii usein asiakkaan tiloissa. 

Yhdeksi haasteeksi koettiin myös kehitystoiminnassa hyödynnettävän datan laatu 

ja määrä. Kohdeyrityksessä prosesseista ei saada aina kerättyä riittävän hyvin da-

taa, jota voitaisiin hyödyntää kehittämisen tukena. Yhdessä haastattelussa esiin 

nousi myös projektijäsenten vaihtuvuus pitkissä, esimerkiksi 2–3 vuoden pituisis-

sa projekteissa. Uusien jäsenten tullessa mukaan projektiin tietyissä asioissa voi 

olla järkevää edetä hitaammin tai ottaa askel taaksepäin, jotta projektitiimi pystyy 

jatkossa viemään projektia eteenpäin tehokkaasti. Lisäksi eräs haastateltava mai-

nitsi haasteeksi sen, että kehitystoiminnassa keskitytään joskus liian pieniin asioi-

hin, eikä yhteistyö eri osapuolten välillä ole aina riittävää. Esimerkiksi yksittäisen 

työvaiheen optimoinnilla ei välttämättä saavuteta hyötyjä, mikäli se ei tehosta 

koko prosessia ja siten prosessien muodostamaa ketjua. Kehitysprojekteissa on 

ymmärrettävä koko prosessien muodostama ketju tai ainakin edellinen ja seuraava 

prosessi, eikä yksittäistä prosessia tulisi optimoida erillään muusta toiminnasta.  

Resurssien käyttö 

Kehitystoimintaa on ohjannut yksiköiden taloudellinen tulos, sillä sitä on keskitet-

ty monen ihmisen voimin niihin yksiköihin, joilla menee huonosti. Kehittäminen 

on tähän asti ollut tapauskohtaisten ongelmien ratkaisua, eikä niinkään järjestel-

mällistä kehittämistä, pääasiassa resurssipuutteiden ja järjestelmällisen toiminta-

mallin puuttumisen takia. Toiminnan kehittäminen eri yksiköissä on jokseenkin 

riippuvaista yksiköiden johdon aktiivisuudesta. Kehitystoimintaan on tehty jon-

kinnäköisiä karkeita suunnitelmia, joihin on kuitenkin tullut merkittäviä muutok-

sia esimerkiksi aikataulumuutosten johdosta. Suunnitelmien tekeminen etukäteen 

on koettu haasteelliseksi, mutta toisaalta tämä voi kertoa myös siitä, että suunni-

telmia on tehty pitkälti vain niiden vaatimisen takia, eikä niitä ole mietitty huolel-

lisesti. Jokaiselle yksikölle tulisi luoda suunnitelma, miten yksiköiden kehitystoi-

mintaa lähdetään viemään eteenpäin, ja jokaisen yksikön tulisi seurata omaa re-

surssien käyttöään kehitystoimintaan. Yhdeksi esimerkiksi ehdotettiin yksikkö-

kohtaisesti sovittua prosentuaalista osuutta liikevaihdosta, joka käytettäisiin kehi-

tystoimintaan. Toisaalta kehitysprojekteille on pystyttävä laskemaan takaisinmak-

suajat, joten resurssien allokointi ei ole aivan yksinkertainen asia.  
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6 TOIMINTAMALLI OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN 

KEHITTÄMISEEN JA MITTAAMISEEN 

Seuraavassa esitettävän toimintamallin tarkoituksena on havainnollistaa, minkä-

laisilla toimenpiteillä ja toimintatavoilla logistiikkapalveluyritysten tulee tämän 

tutkimuksen osoittamana kehittää ja mitata operatiivista tehokkuutta. Lisäksi toi-

mintamalli kuvastaa, miten edellä mainitut kaksi aihepiiriä kytkeytyvät toisiinsa. 

Toimintamalli perustuu pääasiassa edellisessä luvussa esitettyihin alan ammatti-

laisten näkemyksiin toiminnan kehittämisestä ja mittaamisesta, mutta toisaalta sen 

luomisessa hyödynnettiin myös kirjallisuudessa esitettyjä asioita. Toimintamallia 

ei voida pitää omana esityksenään siitä, miten operatiivista tehokkuutta tulisi ke-

hittää ja mitata, vaan edellisessä luvussa esitetyt haastattelututkimusten tulokset 

tukevat toimintamallin luomaa ohjeistusta. Toimintamalli ottaa kirjallisuuden tu-

kemana hieman laajemman näkökulman aiheeseen nostaen esille myös asioita, 

joihin haastattelutulokset ja teoriakatsaus eivät antaneet suoria vastauksia.  

 

Toimintamallissa käsitellään ensin kehitystyökalujen valintaa ja käyttöä, mikä 

auttaa logistiikkapalveluyritystä oman työkalukokonaisuuden rakentamisessa ja 

hyödyntämisessä. Tämän jälkeen käsitellään toiminnan mittaamista, joka pitää 

sisällään asioita mittariston rakentamisesta, ylläpidosta ja hyödyntämisestä. Edel-

lisessä luvussa esitettiin monia alan ammattilaisten yksityiskohtaisiakin näkemyk-

siä kehitystoiminnan organisoinnista, joten tässä luvussa keskitytään käsittele-

mään kehitystoiminnan organisointia laajojen kokonaisuuksien näkökulmasta. 

 

Kuvassa 8 on esitetty yleiskuvaus toimintamallista. Mittaaminen perustuu Neelyn 

et al. (2000, s. 1143) esittelemiin mittaamisen päävaiheisiin, joiden tarkempi kä-

sittely jätettiin tarkastelun ulkopuolelle tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen aineis-

ton perusteella mittaamista tulee hyödyntää erityisesti kehitystoiminnan tukena 

sen tarjotessa kehityssyötteitä yhdessä muiden lähteiden kanssa. Kehityssyöttei-

den lähteitä käsiteltiin tarkemmin luvussa 5.3.5 ja ne on esitetty kuvassa 8 sinisin 

laatikoin. Lisäksi mittaamista tulee hyödyntää erityisesti tavoitteiden asetannassa, 

päätöksenteon tukena sekä työntekijöiden motivoinnissa ja palkitsemisessa.  
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Kuva 8. Toimintamalli operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen ja mittaamiseen 

Mittariston            

suunnittelu 

Mittareiden           

analysointi 

Reagointi vakio-   

raportointiin 
Hälytysrajat 

Aloitteet 

Tiedostetut kehitys-

mahdollisuudet 

Auditoinnit 
Päätös toteutettavista 

kehitystoimista 

Asiakkaiden 

vaatimukset 

Tavoitteiden asetanta 

Tuki päätöksenteolle 

Työntekijöiden motivointi 

ja palkitseminen 

Mittariston          

käyttöönotto 

Muiden työntekijöi-

den informointi 

Kehitystyöryhmä 

Kehitystoimet  

Yksikön sisäinen 

dokumentointi ja 

raportointi 

Koko organisaation 

laajuinen dokumen-

tointi ja raportointi 

Tulosten tarkastelu 

Mittariston käyttö      

ja ylläpito 

Kehityssyötteiden  

kokoaminen 
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Kehityssyötteet tulee koota yhteen paikkaan, jolloin eri kehitysmahdollisuuksia 

voidaan verrata keskenään, mikä helpottaa toteutettavien kehitysehdotusten valin-

taa. Kehitystoimia ei läheskään aina voida toteuttaa heti kehitysidean syntyessä, 

joten kokoamalla kehitysehdotukset yhteen paikkaan voidaan varmistaa, etteivät 

kehitysideat unohdu ajan kuluessa. Lisäksi näin voidaan myös varmistaa, että 

kaikki kehitysehdotukset tulee käytyä järjestelmällisesti läpi, mikä koettiin tärke-

äksi myös tämän tutkimuksen haastatteluissa. 

 

Tämän jälkeen valitaan toteuttavat kehitystoimet, missä eri sidosryhmien tulee 

olla aktiivisesti mukana. Eri sidosryhmien tulee olla mukana myös kehitystoimien 

suunnittelussa ja toteutuksessa, missä välituloksia tulee esittää myös muulle orga-

nisaatiolle, jolloin kaikilla organisaation jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipi-

teensä kehitystoimiin liittyen. Ainakin merkittävimpien kehitystoimien osalta on 

määriteltävä selkeästi, mihin mennessä ehdotukset on esitettävä, jotta ne otetaan 

mukaan tarkasteluun kehitystoimien toteutusta suunniteltaessa. Kehitystoimien 

toteutuksen jälkeen on kiinnitettävä vielä erityistä huomiota henkilöstön infor-

mointiin, erityisesti jos kehitystoimet koskettavat konkreettisesti työntekijän työs-

kentelyä. Projektin jälkeen on tärkeää seurata kehitystoiminnan tuloksia, jotta 

saavutetut hyödyt ymmärretään ja tämän pohjalta voidaan myös parantaa kehitys-

toimintaa jatkossa. Tulosten tarkastelun jälkeen tulee huomioida tulosten rapor-

tointi ja dokumentointi niin yksikön sisäisesti kuin koko organisaation laajuudella. 

Tulosten tarkastelussa tulee hyödyntää aktiivisesti mittaamista, koska se auttaa 

monissa tilanteissa näkemään saavutetut hyödyt konkreettisemmin. Merkittävim-

pien kehitystoimien pohjalta voidaan joutua tekemään muutoksia mittaristoihin, 

jotta mittaaminen tukee liiketoimintaa hyvin myös jatkossa. 

6.1 Kehitystyökalujen valinta ja hyödyntäminen 

Haastatteluiden ja kirjallisuuden perusteella kehitystyökalujen valinnassa on 

huomioitava, että yksittäisiin työkaluihin liittyvä osaaminen on työkalujen suurta 

lukumäärällistä hallintaa tärkeämpää. Erityisesti silloin, kun yrityksellä ei ole ai-

empaa kokemusta työkalujen käytöstä, kannattaa ensin lähteä liikkeelle käyttäen 

vain muutamaa kehitystyökalua. Kun näiden työkalujen käyttö on hallinnassa ja 
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jokseenkin rutiininomaista, voi yritys alkaa lisäämään uusia kehitystyökaluja työ-

kaluvalikoimaansa. Näin toimimalla työkalujen hyödyntäminen ei jää hajanaiseksi 

ja konkreettisten tulosten saavuttaminen helpottuu. 

 

Työkalujen käytössä voidaan nähdä olevan hyvin keskeisenä asiana, että työkalu-

jen taustalla olevat periaatteet ymmärretään, minkä pohjalta yritys voi valita 

omaan liiketoimintaan sopivia työkaluja ja jalostaa niitä tarpeisiinsa sopiviksi. 

Esimerkiksi Lean-työkalut kuvaavat Toyotan tapaa valmistaa autoja, joten monia 

Lean-työkaluja, kuten tahtiaikaa tai yhden kappaleen virtausta, voidaan hyödyntää 

vain jokseenkin harvoissa liiketoimintaympäristöissä. 

 

Kokemusta kannattaa lähteä kartuttamaan sellaisilla työkaluilla, jotka sopivat mo-

niin toimintaympäristöihin organisaation sisällä. Muuten työkalujen käyttö jää 

tapauskohtaiseksi työkaluvalikoiman muodostuessa hajanaiseksi, eikä tällöin to-

dennäköisesti kehitytä asiantuntijoiksi yhdenkään työkalun käytössä. Tämä ajaa 

usein myös siihen tilanteeseen, ettei kehitystoiminnalla saavuteta konkreettisia 

hyötyjä, vaikka kehittämisen ja siihen liittyvän osaamisen koetaan olevan moni-

puolista. Parempi lähestymistapa on valita jokin yksittäinen työkalu ja viedä se eri 

toimipisteisiin kartuttaen osaamista kyseisestä työkalusta. Tämän jälkeen voidaan 

keskittyä seuraavan työkalun käyttöön. Käytännössä työkalujen käyttö tulee ole-

maan jotakin näiden kahden ääripään väliltä. Aktiivisesti hyödynnettävän työka-

lukokonaisuuden tulisi kuitenkin lähtötilanteessa olla mieluummin liian suppea 

kuin liian laaja. Selkeä ydintyökalukokonaisuus edesauttaa osaamisen kehittymis-

tä keskeisimpien työkalujen käytössä. Aktiivisesti hyödynnettävän työkalukoko-

naisuuden ulkopuolella yrityksellä voi olla suurikin joukko työkaluja, joita hyö-

dynnetään tapauskohtaisesti. Tätä kautta voidaan nostaa myös uusia työkaluja 

ydintyökalukokonaisuuteen. 

 

Uusia työkaluja kannattaa kokeilla ensin pilottiprojektien avulla. Tällöin tulee 

pystyä hyvin kriittisesti tarkastelemaan, mistä onnistumiset, epäonnistumiset ja 

kehitystä vaativat asiat kehitysprojekteissa aiheutuvat. Vaikuttavia tekijöitä voivat 

muun muassa olla työkalujen käyttäjien osaaminen ja käytettävissä olevan resurs-
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sit, toimintaympäristö sekä kehittäjien ymmärrys toiminnan luonteesta ja toimin-

tatavoista kyseisessä ympäristössä. Monet työkalut eivät sovi läheskään kaikkiin 

ympäristöihin, mutta toisaalta työkalua ei välttämättä kannata unohtaa yhden epä-

onnistuneen kokeilun perusteella. Vaatii kehittäjien ammattitaitoa, että syyt työka-

lun toimivuudelle tai toimimattomuudelle pystytään näkemään. 

 

Logistiikkapalveluyrityksellä on usein osaamista monista työkaluista, vaikka nii-

den systemaattinen käyttö olisikin ollut vähäistä. Tällöin työkaluvalikoima voi-

daan valita jo lähtökohtaisesti laajemmaksi. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää 

osaamisen jakamiseen organisaation sisällä. Vaikka joku organisaation jäsen hal-

litseekin yksittäisen työkalun käytön, ei se tarkoita, että työkalua osattaisiin hyö-

dyntää organisaatiossa koko sen laajuudessa. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi esimerkin avulla, miten logistiikkapalveluyritys voi 

lähteä rakentamaan työkalukokonaisuuttaan. Kuvassa 9 on esitetty työkaluvali-

koiman perusajatus. Värit edustavat eri osa-alueita, joihin kehitystyökalut jaotel-

tiin luvussa 3.4. Kuvan keskellä sijaitsevien ydintyökalujen joukko voi olla hy-

vinkin suppea, mutta niiden hyödyntäminen on sitäkin aktiivisempaa. Ydintyöka-

lujen määrän ollessa pieni kannattaa niiden pyrkiä kehittämään toimintaa mahdol-

lisimman kokonaisvaltaisesti. Kaikkien työkalujen ei kannata keskittyä esimerkik-

si vain materiaalivirran kehittämiseen. Ydintyökalujen ympärillä sijaitsevat tuki-

työkalut ovat vielä aktiivisesti hyödynnettäviä, joskin tapauskohtaisia. Rajatun 

alueen ulkopuolelle jääviä työkaluja yritys voi hyödyntää passiivisesti tarkastele-

malla aika-ajoin, löytyisikö kyseisille työkaluille hyödyntämismahdollisuuksia. 

Kuvassa esitetty työkaluvalikoima on esimerkki, eikä se edusta tutkimuksen koh-

deyritykselle luotua työkaluvalikoimaa. Työkalut on valittu esimerkkiin pääasias-

sa sen perusteella, että ne ovat tunnettuja aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa, 

mutta toisaalta monet niistä nousivat esille toimivina työkaluina myös tämän tut-

kimuksen haastatteluissa. Mikäli logistiikkapalveluyrityksellä ei ole asiantunte-

musta kehitystyökaluista, voi se lähteä tutustumaan ensimmäisenä esimerkissä 

mainittuihin työkaluihin. 
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Kuva 9. Esimerkki työkaluvalikoimasta. 

Työkalujen tehokkaan käytön kannalta logistiikkapalveluyrityksessä tulee olla 

henkilöitä, jotka kehittävät toimintaa yli liiketoimintayksikkörajojen. Osaamista 

on toki mahdollista jakaa myös muuten yksiköiden välillä, mutta työkalujen käy-

tön tehokkuutta lisää kokemuksen kautta saatu ammattitaito. Lisäksi kehittäjät 

voivat arvioida eri yksiköiden toimintatapoja vertaamalla niitä muihin yksiköihin. 

Haastatteluiden perusteella jokaisessa yksikössä tulisi olla ainakin yksi henkilö, 

jolla on osaamista eri kehitystyökaluista. Pienissä yksiköissä tämä henkilö on 

yleensä yksikön johtaja, kun taas suuremmissa yksiköissä kyseessä on usein yksi 

tai useampi kehitystoiminnasta vastaava henkilö. Tämä edesauttaa sitä, että kehi-

tysmahdollisuuksia pystytään havaitsemaan selvästi tehokkaammin. Tämä on tär-

keää myös siitä syystä, että toiminnan kehittäminen perustuu pääasiassa yksiköi-

den sisällä tapahtuviin pieniin jokapäiväisiin parannuksiin jatkuvan parantamisen 
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kulttuuriin perustuen. Joidenkin työkalujen ja toimintatapamallien osalta voidaan 

miettiä myös koko organisaation laajuisia koulutuksia, jos kyseisiä työkaluja on 

aidosti tarkoitus hyödyntää kaikissa yksiköissä. 

Työkalut osana palvelukonseptia 

Tutkimuksen aikana kohdeyrityksessä oltiin ottamassa käyttöön palvelukonseptia, 

jossa eri asiakkaat on jaettu kolmelle eri palvelutasolle. Tämän tutkimuksen poh-

jalta jokaiselle palvelutasolle luotiin oma työkalukokonaisuus, joita aletaan hyö-

dyntää toiminnan kehittämisessä eri palvelutasoilla. Toiminnan kehittämiseen 

käytetyt resurssit voivat vaihdella hyvinkin paljon eri palvelutasoilla, jolloin työ-

kalujen karkea jaottelu on järkevää. Jaottelu ei rajaa mahdollisuutta hyödyntää 

myös muita työkaluja, mutta sen tarkoituksena on osoittaa asiakkaille, minkälaisia 

työkaluja sitoudutaan hyödyntämään toiminnan kehittämisessä eri palvelutasoilla. 

Lähtötilanteessa premium-palvelutasolle valittiin noin 20–25 työkalua, plus-

tasolle noin 15 työkalua ja standard-tasolle vain muutama perustyökalu. Työkalu-

jen kohtalaisen suuri määrä lähtötilanteessa voidaan selittää sillä, että monet työ-

kalut ovat kohdeyritykselle entuudestaan tuttuja ja yrityksen voidaan sanoa olevan 

jo asiantuntija joidenkin yksittäisten työkalujen käytössä. Liitteen 7 kuvassa on 

esitetty työkalu, joka luotiin kohdeyritykselle kehitystyökalujen valintaan ja hal-

lintaan. Työkalu pitää sisällään luettelon työkaluista, joista jokaiselle on luotu 

lyhyt sanallinen kuvaus sekä konkreettinen esimerkki miltä työkalu näyttää käy-

tännössä tai miten sen perusajatus konkretisoituu. Lisäksi listaan on merkitty, mil-

lä palvelutasoilla eri työkaluja sitoudutaan käyttämään. 

 

Työkalukokonaisuuksien perusajatuksena on, että ylemmillä palvelutasoilla työ-

kaluvalikoimassa on enemmän työkaluja alempiin palvelutasoihin verrattuna. Ke-

hitystoimintaan käytetään enemmän resursseja, jolloin työkaluja on mahdollista 

hyödyntää monipuolisemmin. Alemmilla palvelutasoilla voidaan käyttää myös 

pelkistetympiä versioita työkaluista. Esimerkiksi työohjeet voivat olla alemmalla 

palvelutasolla vain yleisiä, kun ylemmillä tasoilla ne räätälöidään tarkasti työvai-

hekohtaisesti. On myös huomioitava, että tietyissä tilanteissa alempien palvelu-

tasojen työkaluvalikoimissa voi olla sellaisia työkaluja, joita ylemmillä tasoilla ei 
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enää käytetä. Tähän on käytännössä kaksi mahdollista syytä. Ensinnäkin ylem-

mällä palvelutasolla ei välttämättä enää ole tarvetta jollekin perustyökalulle, jos 

jokin edistyksellisempi työkalu ajaa tämän aseman. Toisena syynä voi olla jonkin 

perustyökalun sopimattomuus ylemmän palvelutason kompleksisempaan toimin-

taan. Tästä esimerkkinä on ABC-analyysi, jota ei välttämättä pystytä hyödyntä-

mään asiakkaiden toiminnassa ylemmillä palvelutasoilla niiden varastonhallinnan 

ollessa liian monimutkaista. Toisaalta ylemmän palvelutason asiakkuuksissa va-

rastonhallina ei välttämättä ole yhtään sen monimutkaisempaa kuin alemmillakaan 

tasoilla, joten työkalukokonaisuuksien luomisessa tulee tuntea tarkasti eri palvelu-

tasojen yritykset ja niiden liiketoiminnan ominaispiirteet.  

 

Työkaluvalikoimaa uudistetaan siten, että uusia työkaluja etsitään aktiivisesti, 

mutta toisaalta myös vanhoja työkaluja tulee poistaa valikoimasta, jos niiden ei 

koeta olevan tarpeellisia. Esimerkiksi jos työkalua ei ole käytetty kahteen vuoteen, 

eikä työkalulle nähdä hyödyntämismahdollisuuksia, voidaan se poistaa työkaluva-

likoimasta. Uusien työkalujen käyttö aloitetaan lähtökohtaisesti ylimmältä palve-

lutasolta, josta ne siirtyvät kohti alempia tasoja. Kun osaaminen työkalujen käy-

tössä kehittyy ajan kuluessa ja työkalujen käyttö muodostuu rutiininomaiseksi, on 

kehitystyökaluja tarkoitus siirtää vähitellen ylemmiltä tasoilta kohti alempia taso-

ja.  

6.2 Operatiivisen tehokkuuden mittaaminen 

Logistiikkapalveluyrityksen toiminnan mittaaminen ei yleisellä tasolla poikkea 

merkittävästi muiden yritysten toiminnan mittaamisesta, vaan mittaaminen perus-

tuu samoihin perusperiaatteisiin. Logistiikkapalveluyrityksen toiminnan mittaa-

mista voidaan verrata yleisesti mittaamiseen palveluliiketoiminnassa. Palvelutuo-

tannon mittaamisessa korostuvat asiakkaan merkittävä rooli tuotosten arvioinnissa 

ja osana käytettäviä resursseja, tuotosten aineettomuus ja laadullinen vaihtelu sekä 

vaikuttavuuden keskeinen rooli (Lönnqvist 2011, s. 3). Logistiikkapalveluyrityk-

sellä mittaamisessa korostuu lievästi myös henkilöstön rooli liiketoiminnan olles-

sa jokseenkin henkilökeskeistä. Toimialan erityispiirteet näkyvät erityisesti mitta-

reiden valinnassa. 
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6.2.1 Henkilöstön rooli 

Yrityksen suorituskyvyn mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty 

lukuisia erilaisia mittaristojen suunnittelu- ja käyttöönottoprosesseja. Lähes kai-

kissa malleissa lähtökohtana on yrityksen visio ja strategiat, jolloin henkilöstön 

rooli ja sen huomiointi jäävät helposti puutteellisiksi. Toinen monien prosessimal-

lien puute on, ettei henkilöstön osaamista hyödynnetä mittaristoa rakennettaessa, 

vaan työntekijöitä informoidaan vasta valmiiksi rakennetusta mittaristosta. (Ukko 

et al. 2007, s. 55) Operatiivisen tason asioissa paras tietämys on usein työnjohto- 

ja työntekijätasoilla, joten tätä tietoa tulisi hyödyntää myös mittaristoa rakennetta-

essa. Nämä seikat korostuvat logistiikkapalveluntarjoajan toiminnassa, sillä sen 

liiketoiminta on hyvin henkilökeskeistä. Mitä lähemmäs operatiivista tasoa mit-

taaminen kohdistuu, sitä tärkeämpään rooliin työntekijöiden huomioiminen ja 

sitouttaminen nousee, joten operatiivisen tehokkuuden mittaamisessa työntekijöi-

den voidaan nähdä olevan hyvin keskeisessä asemassa. Logistiikkapalveluyritys 

voi hyödyntää mittariston käyttöönotossa Ukon et al. (2007, s. 57–62) esittelemää 

8-vaiheista mittariston käyttöönottoprosessia. Prosessi korostaa henkilöstön näkö-

kulmaa luoden hyvät edellytykset mittariston onnistuneelle käyttöönotolle logis-

tiikkapalveluissa.  

 

Mittaamiseen liittyvän viestinnän tulee olla mahdollisimman henkilökohtaista, 

erityisesti mittaamisen kohdistuessa operatiiviselle tasolle. Toinen keskeinen asia 

viestinnässä on sen ajankohta. Muutoksista on kerrottava ajoissa, ja muutosvies-

tintä kannattaa aloittaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Henkilös-

tölle on selvitettävä ymmärrettävässä muodossa, miksi yrityksessä ryhdytään mit-

taamaan toimintaa. Henkilöstön on ymmärrettävä, mitä mitataan ja miten mittaa-

minen tapahtuu käytännössä. Lisäksi työntekijöillä tulee olla käsitys siitä, mihin 

mittaamista hyödynnetään. Jotta mittaaminen koetaan motivoivaksi tekijäksi, 

henkilöstön on tärkeää ymmärtää eri mittareiden roolit sekä miten ne palvelevat 

yrityksen tavoitteita. Kehitysorientoitunut organisaatiokulttuuri luo hyvät lähtö-

kohdat suorituskyvyn mittaamiselle. (Ukko et al. 2007, s. 13–14, 37–38) 
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6.2.2 Työkalut mittariston rakentamiseen ja toiminnan ohjaamiseen 

Kirjallisuus logistiikkapalveluyritysten toiminnan mittaamisesta on runsasta. Mo-

net tutkijat ovat luoneet tutkimuksissaan omia mallejaan logistiikkapalveluyritys-

ten toiminnan mittaamiseen. Myös tasapainotetun mittariston (BSC) hyödyntämis-

tä on käsitelty paljon niin yritysmaailmassa kuin akateemisissakin piireissä (Ra-

jesh et al. 2012, s. 269). Tasapainotettu mittaristo on tänä päivänä hyvin suosittu 

malli mittaristojen rakentamiseen. Käytännössä kaikkien mittaristomallien perus-

ajatuksena on toimia tavoitejohtamisen työvälineenä, mutta tasapainotettua mitta-

ristoa käsiteltäessä korostetaan usein sen roolia strategisen johtamisen työkaluna, 

kuten Kaplan ja Norton (2007) tekevät artikkelissaan. Mikäli mittaaminen halu-

taan kohdistaa vain operatiiviseen tehokkuuteen, ei tasapainotetun mittariston 

käyttö ole perusteltua, sillä monet muut mittaamisen mallit keskittyvät tarkemmin 

operatiivisen toiminnan tarkasteluun. Esimerkiksi kuvassa 10 esitetty suoritusky-

kypyramidi keskittyy kuvaamaan kattavammin operatiivista tehokkuutta. 

 

Kuva 10. Suorituskykypyramidi (Cross & Lynch 1988, s. 25) 
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Mittaaminen on kuitenkin nykyisin hyvin monipuolista mittaristojen kuvatessa 

yritysten toimintaa moniulotteisesti. Mittaristojen luomisessa keskitytään vain 

harvoin kuvaamaan ainoastaan operatiivista tehokkuutta, jolloin yrityksen toimin-

taa monipuolisesti tarkastelevien mittaristomallien käyttö on siten perusteltua. 

Mittaristoprojekteissa kannattaa pyrkiä huomioimaan eri mittaamisen osa-alueet 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, eikä operatiivisen tehokkuuden mittaamista 

tulisi aloittaa siten vain omana projektinaan, mikäli yrityksellä on kiinnostusta 

liiketoiminnan monipuoliseen mittaamiseen. Mittaristoprojekteissa operatiivisen 

tehokkuuden tulisi lähtökohtaisesti olla siten vain osa mittariston luomaa kokonai-

suutta. 

 

Mittaamiseen hyödynnettävän viitekehyksen valintaan ei voida sanoa olevan yksi-

selitteistä ratkaisua. Eri viitekehysten hyödyntämismahdollisuudet riippuvat nii-

den käyttöympäristöstä ja mittaamisen tavoitteista. Tasapainotetun mittariston 

hyödyntäminen on perusteltua siltä kannalta, että sitä on hyödynnetty laaja-

alaisesti ja siitä on paljon tietoa saatavilla. Esimerkiksi Rajesh et al. (2012) loivat 

tutkimuksessaan yleisen viitekehyksen tasapainotetun mittariston hyödyntämiseen 

logistiikkapalveluyrityksessä. Kyseinen tutkimus sisältää myös tapausesimerkin 

mittariston luomisesta käytännössä. Logistiikkapalveluyrityksen tulee myös huo-

mioida, että erilaisia malleja ja viitekehyksiä on mahdollista muokata omiin tar-

peisiin sopiviksi. Eri malleihin tutustuminen on järkevää, sillä niistä on mahdollis-

ta saada ideoita oman mittariston rakentamiseen. Esimerkiksi Susilawati et al. 

(2013) esittelevät tunnetuimpia malleja luodessaan viitekehystä toiminnan mit-

taamiselle Lean-ympäristössä. 

6.2.3 Mittariston rakentaminen ja mittareiden valinta 

Mittaristoja voidaan käyttää lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. Ylimmän johdon 

tarpeet mittaristolle ovat hyvin erilaisia työnjohdon tarpeisiin verrattuna. Salmen-

karin (2000) mukaan yrityksen sisäiset vastuualueet ylimmästä johdosta työnjoh-

toon muodostavat suppenevan ja yksityiskohdiltaan tarkentuvat hierarkian kuvan 

11 mukaisesti. Johdon vastuualue on kokonaisvaltainen seurannan kohdistuessa 

pääasiassa logistiikan pääosien kustannustasoon ja tavoitteiden saavuttamiseen. 
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Suunnittelu on tällöin strategia- ja rakennepainotteista. Keskijohdon ohjaus koh-

distuu toimintojen taloudelliseen suorittamiseen ja resurssien tehokkaaseen käyt-

töön, minkä tavoitteena on operatiivisen toiminnan edellytysten ylläpito ja paran-

taminen. Työnjohdon vastuualueet koostuvat yksittäisistä logistiikkaketjun vai-

heista. Toiminnan ohjaus tähtää tällä tasolla toimenpiteiden aikataulunmukaiseen 

ja tehokkaaseen suorittamiseen. (Salmenkari 2000, s. 178–179) Kyseiset tasot 

eivät kuitenkaan ole selkeitä monissakaan yrityksissä. Suomalaisissa pienissä ja 

keskisuurissa logistiikkapalveluyrityksissä toiminnan tarkastelu voidaan usein 

jakaa yritysjohtoon, yksikköjohtoon, toimintotasoon ja vaihetasoon. Salmenkari 

(2000, s. 181–194) esittää liikenneministeriön teettämään konsulttityöhön perus-

tuvassa raportissaan soveltuvia mittareita edellä mainittuihin tasoihin perustuen.  

 

 

Kuva 11. Logistiikan tunnuslukuhierarkia (Salmenkari 2000, s. 179) 

Luvun 4.3 mukaisesti operatiivisen tehokkuuden mittaaminen koostuu asiakaspal-

velun, laadun, kustannustason, tuottavuuden ja pääoman hallinnan mittareista. 

Näihin osa-alueisiin kuuluvien mittareiden lisäksi voidaan hyödyntää muita mitta-

reita, jotka tukevat operatiivisen tehokkuuden mittaamista. Haastatteluissa tärkei-

nä osa-alueina nousi esiin työympäristöä ja henkilöstöä koskettavat mittarit, joilla 

on merkittävä epäsuora vaikutus operatiiviseen tehokkuuteen.  Varsinaisista ope-
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ratiivisen tehokkuuden osa-alueista haastatteluiden mukaan tärkeimpiä olivat tuot-

tavuutta ja palvelun laatua kuvaavat mittarit sekä taloudelliset mittarit. Erityisesti 

nämä kolme osa-aluetta on huomioitava kokonaisvaltaisessa operatiivista tehok-

kuutta kuvaavassa mittaristossa. Mittareiden valinnassa voidaan hyödyntää liitettä 

6, johon on listattu yleisimmin käytettyjä mittareita alan kirjallisuudessa. 

Mittareiden valinnassa on tärkeää huomioida eri sidosryhmien tarpeet. Tämän 

vuoksi kaikkien keskeisten sidosryhmien on ensisijaisen tärkeää olla edustettuina 

mittaristoa rakennettaessa ja mittareita valittaessa. Asiakkaat arvostavat erityisesti 

toiminnan joustavuutta, kustannustehokkuutta sekä laatua, joka näkyy ensisijai-

sesti toimitusten ajallisessa ja laadullisessa tarkkuudessa sekä reklamaatioiden 

määrässä. Logistiikkapalveluyritys taas on kiinnostunut enemmän sisäisestä te-

hokkuudesta, jota kuvaavat tuottavuuden mittarit sekä taloudelliset mittarit, vaik-

ka toisaalta logistiikkapalveluyrityksen havaittiin haastatteluiden perusteella ym-

märtävän myös itse tarjotun palvelun laadun merkityksen. Työhyvinvoinnin, miel-

lyttävän työympäristön ja mahdollisten palkkiomallien voidaan nähdä olevan tär-

keitä työntekijöiden näkökulmasta. Mittaamisen osa-alueiden ja mittareiden va-

linnan ei kuitenkaan tulisi perustua oletuksiin, vaan eri sidosryhmien tulisi olla 

aktiivisesti mukana mittaristoprojektissa. Edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi 

mittaristoprojektiin voidaan ottaa mukaan myös esimerkiksi materiaalitoimittaji-

en, kuljetusyritysten ja järjestelmätoimittajien edustajia. Kaikkia toiminnan osa-

alueita ei kuitenkaan tarvitse ottaa mukaan yhteen mittaristoon, vaan esimerkiksi 

materiaalitoimittajan toiminnan mittaamiseen voidaan käyttää tätä varten luotua 

mittaristoa. Tarpeen vaatiessa eri mittaristojen antamia tuloksia voidaan koota 

ylemmän tason mittaristoissa, jolloin esimerkiksi yritysjohto pystyy johtamaan 

toimintaa yhteen paikkaan keskitetyn tiedon perusteella. 

 

Mittaristoja voidaan rakentaa eri toimipisteisiin hyödyntämällä yhtä tai kahta yk-

sikön ulkopuolista asiantuntijaa, jotka vievät mittaristoprojekteja eteenpäin eri 

yksiköissä ollen päävastuussa projektien läpiviennistä. Kyseiset henkilöt ovat kui-

tenkin vain organisointivastuussa, sillä mitattavien osa-alueiden ja mittareiden 

valinnassa tulee hyödyntää yksikön sisäistä osaamista. Mittaristoja voidaan myös 
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rakentaa vain yksikön sisäisesti, mutta tällöin on varmistettava, että mittaristopro-

jektia johtavalla henkilöllä on riittävästi ymmärrystä mittaamiseen ja mittariston 

rakentamisesta. Ulkopuolisen päävastuullisen etuna on myös se, että eri sidos-

ryhmät suhtautuvat mittaamiseen todennäköisesti avoimemmin, kun he voivat olla 

varmoja siitä, ettei yksikään osapuoli pyri päävastuullisena priorisoimaan omia 

hyötyjään mittaristoa rakennettaessa. Molemmissa tapauksissa mittaamisella tulee 

kuitenkin olla myös yksikön sisäinen vastuuhenkilö, jolle mittaamisen päävastuu 

siirtyy mittaristoprojektien päätyttyä. Jo käynnistettäessä mittaristoprojektia on 

mietittävä, missä mittakaavassa toimintaa on järkevää mitata ja kuinka paljon mit-

taamiseen kannattaa käyttää resursseja, jotta mittaaminen on taloudellisesti kan-

nattavaa. 

 

Tutkimuksen haastatteluiden perusteella on hyvin yleistä, että palveluntarjoaja ja 

asiakas ymmärtävät mittareiden mittaustavat eri tavoilla. Aihetta käsittelevien 

teorioiden perusteella tätä voidaan vähentää luomalla konkreettisia mittarikortteja, 

jotka esittävät tunnuslukujen käyttöperiaatteet. Seurannan käytännön toteutuksen 

kannalta on määriteltävä, mitä mittareita arvioidaan sekä raportoidaan aktiivisesti 

ja minkä mittareiden hyödyntäminen on epäsäännöllisempää. Mittariston arvioin-

nin tulee olla säännöllistä, jolloin tarkastellaan erinäisten mittaristoon tehtävien 

muutosten tarpeellisuutta. Ilman säännöllistä tarkastelua mittariston kehittäminen 

unohtuu helposti kokonaan tai ainakin mittariston hyödyntäminen jää puutteelli-

seksi reagoinnin ollessa hidasta. Haastatteluiden perusteella mittaristoa voitaisiin 

arvioida kokonaisvaltaisesti noin vuoden välein. Tällöin eri sidosryhmien edusta-

jien tulee arvioida mittaristoa kriittisesti. Eri mittareiden tavoitearvojen päivittä-

misen tulisi olla kuitenkin huomattavasti tätä aktiivisempaa, jotta toiminnan mit-

taaminen koetaan motivoivaksi työntekijöiden keskuudessa. Liian kaukaiset ta-

voitteet eivät toimi todellisina motivaattoreina työntekijöille. Myös datan kerää-

mistä voidaan tarkastella selvästi useammin kuin mittaristojen päivittämistä, kos-

ka tällöin mittaristopäivityksiä tehtäessä on kattavammin dataa saatavilla. 

 

Mittariston rakentamisen yhteydessä on huomioitava myös mahdollisuudet palk-

kiojärjestelmien luomiseen. Palkkiojärjestelmien tulee olla toimipistekohtaisia, 
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jotta mittaristot arvioivat työntekijöiden toimintaa riittävän konkreettisilla mitta-

reilla huomioiden kaikki kriittiset kyseisen toimipisteen toimintaa ja tarjottua pal-

velua koskevat tekijät. 

6.3 Kehitystoiminnan organisointi 

6.3.1 Kehitystoiminnan suunnittelu ja dokumentointi 

Haastatteluiden mukaan eri toimipisteille tulisi luoda suunnitelma, miten kehitys-

toimintaa lähdetään viemään eteenpäin. Jokaisessa yksikössä tulee olla listaus 

potentiaalisista kehitysmahdollisuuksista. Listaus voi sisältää sellaisiakin kehitys-

ehdotuksia, joiden toteuttamisesta ei vielä ole tehty päätöstä, minkä lisäksi siitä 

tulisi käydä ilmi, missä vaiheessa meneillään olevat kehitystoimet ovat. Doku-

mentoinnin tarkoituksena on myös selkiinnyttää eri osapuolille, mitä kehitystoi-

mia ollaan toteuttamassa tulevaisuudessa. Tutkimuksen kohdeyrityksessä tällaisia 

listauksia on tehty, mutta dokumentteja ei ole päivitetty aktiivisesti, vaan niiden 

tarkoituksena on ollut selkiinnyttää mahdollisia kehitysmahdollisuuksia kyseisenä 

ajankohtana. Kehitystoimintaa voidaan saada järjestelmällisemmäksi, kun kehitys-

toiminnan nykytila on kaikkien nähtävillä. Eri kehitystoimien dokumentointi tulee 

rajata ja määritellä, sillä kaikkia pieniä kehitystoimia ei ole järkevää dokumentoi-

da sen kuluttaessa resursseja. Dokumentointikäytäntö on mahdollista ottaa osaksi 

jokapäiväistä toimintaa vähitellen, jolloin ensin dokumentoidaan vain suurimmat 

kehitysprojektit. Kun dokumentointitavat tulevat rutiininomaiseksi, on sitä mah-

dollista laajentaa myös pienempiin kehitystoimiin. Eri osapuolille tulee kuitenkin 

olla kaikissa tilanteissa selvää, minkä kokoiset kehitystoimet dokumentoidaan. 

 

Oman henkilöstön lisäksi kehitystoimien dokumentoinnilla voidaan jakaa tietoa 

asiakkaan suuntaan. Eräs asiakasyrityksen edustaja toivoi tämänkaltaista järjes-

telmällistä toimintatapamallia. Asiakkaat myös odottavat, että logistiikkapalvelu-

yrityksen operatiivisen tason työntekijät ymmärtävät, mitä eri kehitystoimenpiteitä 

on meneillään ja missä vaiheessa ne ovat. Asiakkaiden mielestä toivottavaa, että 

kun asiakasyrityksen edustaja astuu sisään logistiikkatiloihin ja kysyy, missä vai-

heessa jokin kehitysprojekti on, myös operatiivisen tason työntekijöillä olisi ym-
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märrystä kehitysasioista. Toteutuneita ja tulevia kehitystoimia ei tulisi listata vain 

asiakkaan sitä pyytäessä, vaan kehitystoimintaa koskevan kommunikoinnin tulee 

olla aktiivista ja vuorovaikutteista. Myös osapuolten väliset säännöllisesti pidetyt 

kehitystapaamiset parantavat yhteistyötä. Esimerkiksi kvartaalin välein pidettävis-

sä tapaamisissa tulisi ensisijaisesti pyrkiä katsomaan tulevaisuuteen suunnitellen 

tulevaa kehitystoimintaa, eikä vain katsoa taaksepäin, mitä on saatu aikaiseksi.  

 

Yksiköiden sisäisen raportoinnin ja dokumentoinnin lisäksi tulisi kehittää myös 

koko organisaation sisäistä kehitystoiminnan dokumentointia. Tällöin eri yksi-

köissä nähdään, minkälaisia projekteja muualla on tehty, jolloin kyseisistä projek-

teista saatua osaamista voidaan hyödyntää myös muualla. Muissa yksiköissä ta-

pahtuneet projektit herättävät myös uusia ajatuksia oman toiminnan kehittämi-

seen. Yksiköissä tulisi säännöllisesti tarkastella muualla tehtyjä toimenpiteitä ja 

arvioida kyseisten toimien hyödyntämismahdollisuuksia omassa toimintaympäris-

tössä.  Organisaation laajuinen dokumentointi ei kuitenkaan voi olla yhtä yksi-

tyiskohtaista kuin yksiköiden sisäinen dokumentointi. Kehitysprojektit tulee olla 

listattuna vain lyhyesti otsikkotasolla, ja lisätietoja on mahdollista kysyä projek-

teissa mukana olleilta henkilöiltä. Tällä tavoin toimittaessa kehitysideat liikkuvat 

yksiköstä toiseen selvästi tehokkaammin kuin tilanteessa, jossa osaaminen siirtyy 

vain kehittäjien liikkuessa eri yksiköissä. Raportoinnissa ja dokumentoinnissa 

tulee pyrkiä ottamaan kantaa myös siihen, minkälaisia säästöjä kyseisillä kehitys-

toimilla on mahdollista saavuttaa, mitä voidaan hyödyntää myös asiantuntijapal-

veluiden myynnissä. 

 

Vastuu toiminnan kehittämisestä on pienissä yksiköissä yksiköiden johdolla ja 

suurissa yksiköissä kehityksestä vastaavalla henkilöllä. Ulkopuolinen työryhmä 

on vastuussa omasta työpanoksestaan. Työryhmä voidaan määrätä vastuuseen 

erikseen määritellyistä kehitysprojekteista, mikä voi olla tarpeellista monissa ta-

pauksissa projektien tehokkaan loppuunsaattamisen kannalta. Ongelmat ja kehi-

tysmahdollisuudet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan yksikön sisäisesti. Yk-

siköillä tulee kuitenkin olla pieni kynnys pyytää apua yksikön ulkopuolelta, mikä-

li se nähdään tarpeelliseksi. Tässäkin tapauksessa yksikön henkilöstön tulee olla 
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aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Kun kehitysideat tulevat yksiköiden 

sisältä, on suhtautuminen toiminnan kehittämiseen selkeästi myönteisempää hen-

kilöstön keskuudessa. On erittäin tärkeää sitouttaa työntekijät mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Asiakkaan roolina taas on, että se luo tavoitteita toiminnan 

kehittämiselle, osoittaa toiminnallaan olevansa sitoutunut yhteiseen kehittämiseen  

ja on aktiivisesti mukana kehitystoiminnassa sen tapahtuessa lähellä yritysten vä-

listä rajapintaa. Asiakkaille suuntautuvaa kommunikointia tulee korostaa, kun 

kehittäminen kohdistuu sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat tarjottuun palveluun.  

 

Suurissa yksiköissä tulee määritellä vastuualueet kehitysorganisaation ja operatii-

visen organisaation välillä. Myös operatiivisen organisaation tulee olla aktiivisesti 

mukana toiminnan kehittämisessä jatkuvan parantamisen kulttuuriin perustuen. 

Kehitysorganisaation ja operatiivisen organisaation yhteistyössä tulee pyrkiä sau-

mattomuuteen, vaikka vastuualueet onkin määritelty erikseen. Rummlerbrache 

(2014) esittää visuaalisella esityksellään, miten kehitysorganisaation ja operatiivi-

sen organisaation vastuualueet ja tehtävät voidaan jakaa. Pääpiirteissään kehitys-

organisaatio vastaa kehitysprojektien toteutuksesta alusta loppuun asti. Operatii-

vinen johto taas arvioi toiminnan tasoa mittareiden avulla ja asettaa tavoitteet toi-

minnan kehittämiselle sekä vastaa viime kädestä prosesseista ja budjetoinnista. 

 

Haastatteluiden mukaan kehitystoiminnalle tulee kehityssyötteitä useasta eri läh-

teestä. Kehitysehdotusten kokoaminen yhteen paikkaan on tarpeellista, jotta kehi-

tystoimia voidaan priorisoida tärkeimpiin kehityskohteisiin. Toteutettavat kehitys-

ehdotukset tulee valita kollektiivisesti kuunnellen eri osapuolia. Kommunikoinnin 

tulee olla vuorovaikutteista, jolloin eri osapuolten on mahdollista esittää perusteita 

omille näkemyksilleen kehitystoimien tarpeellisuudesta. Erään haastateltavan mu-

kaan jokaisen yksikön tulisi seurata myös omaa resurssien käyttöään kehitystoi-

mintaan. Resurssien käytölle voitaisiin asettaa konkreettisia rajoja, jotka olisivat 

toimipistekohtaisia. Tällä voitaisiin varmistaa, että toiminta ei ole staattista, vaan 

sitä kehitetään aktiivisesti. Resurssien allokoinnissa voidaan hyödyntää projektin-

hallinta työkaluja, kuten Gantt-kaaviota ja kriittisen polun menetelmää. 
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Kehitysorientoituneessa organisaatiossa syntyy paljon kehityssyötteitä, jolloin 

kehitysprojektien valinta nousee tärkeään asemaan. Tutkijat ovat havainneet pro-

jektien valinnan olevan kriittinen menestystekijä jatkuvan parantamisen ideologi-

assa (Antony & Banuelas 2002, s. 22–23; Su & Chou 2008, s. 2693). Kehityskoh-

teiden priorisointi ja valinta on tärkeää ensisijaisesti siksi, että asiakkaiden ja lii-

ketoiminnan vaatimusten kannalta tärkeimmät kehitysmahdollisuudet tulee toteu-

tettua ja resurssien käyttö on tehokasta. Kehitysprojektien valintaan on lukuisia 

työkaluja, kuten priorisointimatriisi (Gosenheimer 2012), kiireellisyysanalyysi 

(Rantanen 1995, s. 82–87) sekä analyyttinen hierarkia prosessi, johon liittyen on 

Kornfeldin ja Karan (2013, s. 5) mukaan tehty erityisen paljon tutkimusta. Joiden-

kin työkalujen toimivuutta on todennettu empiiristen kokeiden avulla, mutta tär-

keintä on, että logistiikkapalveluyritys löytää omaan käyttöönsä sopivan työkalun 

projektien priorisointiin. Nämä työkalut käsittelevät projektinhallintaa, joten nii-

den tarkempi käsittely rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

6.3.2 Kehitystyöryhmän toiminta 

Kehitystyöryhmän tulisi tutkimusten mukaan osallistua sekä jatkuvaan parantami-

seen että toiminnan projektikohtaiseen kehittämiseen (Suárez-Barraza & Lingham 

2008, s. 16). Tämä tukee tämän tutkimuksen haastatteluissa esiin tuotua näkemys-

tä kehitystyöryhmän rooleista. Jotkut haastateltavat korostivat kehitystyöryhmän 

roolia laajojen kehitysprojektien toteuttamisessa, toisten mielestä ryhmän toimin-

taan herätteenä toimivat ennemminkin liiketoimintayksikkölähtöiset ongelmat ja 

kehitysmahdollisuudet. Kehitystyöryhmän tulee pyrkiä ratkaisemaan liiketoimin-

tayksiköiden ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia jatkuvan parantamisen kulttuu-

riin perustuen, mutta toisaalta kehitystyöryhmän tärkeänä tavoitteena on myös 

viedä eteenpäin koko organisaation laajuisia toimintatapamalleja. Viimeksi maini-

tun rooli korostuu erityisesti siksi, että yksiköissä ei ole resursseja laajojen kehi-

tysprojektien toteuttamiseen jokapäiväisen toiminnan ohella. Kehitystyöryhmän 

on aktiivisesti kartutettava osaamista tärkeisiin kehitystoimiin liittyen. Työryhmän 

on aktiivisesti tuotava osaamistaan esille, jotta eri liiketoimintayksiköt ymmärtä-

vät, mihin kehitystyöryhmän osaamista voidaan ylipäätänsä hyödyntää. 
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Työryhmän tulee koostua ihmisistä, jotka työskentelevät hyvin keskenään ja joi-

den taidot kattavat mahdollisimman monipuolisesti kehitystoiminnan eri osa-

alueita. (Simon 2014) Työryhmälle tulee valita johtaja, jolla on ymmärrystä pro-

sesseita ja kyky hallita projekteja, mutta toisaalta myös mahdollisimman paljon 

ymmärrystä erilaisista kehitystyökaluista. (Kurnik 2010) Työryhmällä tulee olla 

selkeästi määritellyt työkalut ja menetelmät, joilla se kehittää prosesseja. Koulutus 

voi pitää käsitellä esimerkiksi virtauskaavioiden piirtämistä, havainnointiteknii-

koita, organisoitua datan keräämistä, syy-seurausdiagrammien käyttöä sekä muita 

tekniikoita, jotka toimivat apuna ongelmien ratkaisussa. (Simon 2014) Työryhmän 

koko tulisi määrittää siten, että ryhmä on hallittavissa (Kurnik 2010). Suárez-

Barrazan ja Linghamin (2008, s. 8) tutkimuksessa, johon osallistui 20 työryhmää, 

ryhmien koot olivat pääasiassa kolmesta viiteen henkilöä. Tämän tutkimuksen 

haastatteluissa työryhmän sopivaksi kooksi esitettiin kolmea tai neljää henkilöä. 

 

Jo alusta asti työryhmällä tulee olla selkeät tavoitteet. Kaikkien jäsenten on tiedet-

tävä, minkälaista osallistumista ja ajan käyttöä heiltä odotetaan. (Kurnik 2010) 

Tavoitteiden asettaminen kyseisiin asioihin liittyen on johdon vastuulla.  Työryh-

män tulee konkreettisesti määritellä toteutettavien projektien kehityskohteet, ta-

voitteet ja resurssien käyttö projektivaiheittain. Työryhmän johtajan tulee tunnis-

taa jäsenten vahvuudet ja määritellä vastuualueet vahvuuksien mukaisesti. Kehi-

tystoimia tulisi arvioida mahdollisuuksien mukaan prosessin suorituskykyä ku-

vaavilla mittareilla. Kehitystoimet lähtevät liikkeelle ideoinnilla ja ongelman ana-

lysoinnilla. Kun kehitystoimista päästään yhteisymmärrykseen, voidaan resurssit 

jakaa kehitystoimien toteutukselle. Tässä vaiheessa projektia tulee olla mukana 

henkilö, jolla on valtuudet määrätä kehitystoimien toteutuksesta. Projektin eri vai-

heille tulee konkreettisesti määrittää: mitä tehdään, kuka sen tekee, valmistumisen 

tavoitepäivämäärä sekä missä vaiheessa projekti on. Projektien etenemistä tulee 

seurata viikkotasolla ja haasteisiin on puututtava välittömästi. Kehitystoimien pää-

tyttyä tulee olla selkeä malli siihen, miten kehitystoimien ylläpitoa valvotaan. On 

erittäin turhauttavaa nähdä, että uusia toimintamalleja, joiden luomiseen käytettiin 

aikaa ja vaivaa, ei käytetä. Kehitystoimet tulee ottaa osaksi prosessia siten, että 

prosessista vastaava henkilö kantaa vastuun prosessin valvonnasta. (Simon 2014) 
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Merkittävimpien projektien osalta projektinhallinnassa on syytä käyttää struktu-

roituja malleja, joiden avulla kaikki projekteille tärkeät asiat saadaan määriteltyä. 

Esimerkkinä tästä on CSE:n (2009) suunnittelupohja, jota voidaan hyödyntää 

määritettäessä projektien toteutustavat ja tavoitteet. Suunnittelussa huomioidaan 

muun muassa projektin laajuus, tavoitteet, tärkeät sidosryhmät, resurssit, menes-

tystekijät, oletukset, rajoitukset ja riskit. (CSE 2009) Tämänkaltainen määrittely 

on tarpeellista vain suurimpien projektien kannalta, koska pienien kehitysprojekti-

en ja -toimien toteuttamista ei haluta hidastaa tarpeettomalla byrokratialla. 

 

Onnistumisista on kommunikoitava organisaation sisällä, jolloin muissakin yksi-

köissä kiinnostutaan enemmän toiminnan kehittämisestä ja ymmärretään, minkä-

laisia tuloksia kehitystyöryhmän osaamisella voidaan saavuttaa. Simonin (2014) 

mukaan johdon tulee myös osoittaa, että se arvostaa kehittäjien työpanosta, erityi-

sesti onnistumisia saavutettaessa, mikä motivoi ja lisää innostusta tuleviin projek-

teihin. Työryhmään rakentuvassa toiminnan kehittämisessä on etuna, että moti-

vaatio ja onnistumisen tunne korostuvat, kun yksilöt ratkaisevat ongelmia ryhmäs-

sä. Työryhmän jäsenet saavat uusia taitoja ja kehittyvät ongelmanratkaisussa, mi-

kä myös lisää halua oppia uusia asioita muilta jäseniltä. 

6.3.3 Toiminnan jatkuva parantaminen 

Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että koko henkilöstö pyrkii aktiivi-

sesti kehittämään toimintaa. Martichenkon (2004) mukaan kehittämisen ei tulisi 

keskittyä vain yksittäisiin kehitysprojekteihin, vaan toiminnan kehittämisen tulisi 

koostua pääasiassa pienistä kehitystoimista. Lähes kaikki uskovat jatkuvan kehit-

tämisen periaatteeseen, mutta monien yritysten ongelmana on, ettei kehittämisen 

eteen ponnistella riittävästi. Johtamisen teoria esittää epäonnistumisten johtuvan 

joko osaamisen tai halun puutteesta. (Martichenko 2004) Erinäisten toimintata-

pamallien käyttö on turhaa, jos henkilöstö ei ole aidosti sitoutunut toiminnan ke-

hittämiseen. Toisaalta monien yritysten ongelmana on, ettei toimintaa osata kehit-

tää, vaikka halua olisikin. Henkilöstön motivointi ja innostaminen on tärkeää eri-

tyisesti operatiivisen tason työntekijöiden keskuudessa, kun taas kehittäjät tuovat 

kehitystyöhön osaamista ja erinäisiä työkaluja.  
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Martichenkon (2004) mukaan toiminnan kehittämiseen tulee olla ohjattu malli, 

jota organisaatiossa käytetään ilmaisemaan kehitystoimien tärkeyttä. Olemassa on 

erilaisia malleja, kuten PDCA ja DMAIC, mutta kaikilla niillä on samankaltainen 

lähestymistapa ongelmanratkaisuun. Malleissa kiinnitetään huomiota prosessin 

nykytilaan ja haluttuun tavoitetilaan, näiden välisiin eroihin sekä muutosten yllä-

pitämiseen. Joskus ongelmien ratkaiseminen voi olla yksinkertaista, kun taas jos-

kus tarvitaan erilaisia analyyttisiä työkaluja ja erityistaitoja ongelmien ratkaisuun. 

Tavoitteena on kuitenkin kommunikoida, missä ollaan nykyisin ja mihin halutaan 

päästä tulevaisuudessa. Erityisesti laajoissa kehitysprojekteissa kehittämisen olisi 

syytä pohjautua johonkin strukturoituun menetelmään, kuten luvussa 3 esitettyyn 

DMAIC-sykliin. Se auttaa varmistamaan, että kehitysprojektissa kaikki tärkeät 

vaiheet tulee toteutettua tai vähintäänkin otettua huomioon. 

 

Aivan liian usein yrityksissä kootaan ryhmä nimeten se jatkuvan parantamisen 

kehitystyöryhmäksi ilman muutoksia henkilöiden vastuualueissa, jolloin heillä ei 

ole tarpeeksi aikaa kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen. Tämä korostuu erityi-

sesti logistiikan alalla, missä monet päivittäiset toiminnot vaativat huomiota ja 

tarkkaavaisuutta. Tällaisessa ympäristössä on käytännössä mahdotonta viedä kehi-

tysprojekteja läpi suorittaen samalla jokapäiväisiä toimintoja. (Martichenko 2004)  

 

Erityisesti logistiikan palvelualoilla ongelmat eivät usein ole kovinkaan monimut-

kaisia siten, että niiden ratkaisemiseen tarvittaisiin pitkälle vietyjä menetelmiä. 

Työntekijät usein tietävät jo valmiiksi monia ratkaisuja, mutta he eivät vain yk-

sinkertaisesti aina pysty vaikuttamaan asioihin. Toiminnan kehittäminen logistiik-

kapalveluissa vaatii erityisesti kykyä hallita projekteja ja hyvää ryhmätyöskente-

lyä unohtamatta myöskään henkilöstöjohtamisen merkitystä. Suurimman haasteen 

aiheuttaa muutosten ylläpitäminen ajan kuluessa, sillä ihmisillä on luontainen tai-

pumus palata vanhoihin toimintatapoihin. Merkittäviä muutoksia saadaan tapah-

tumaan ainoastaan silloin, kun koko organisaatio tunnistaa, ymmärtää ja uskoo, 

että jatkuva parantaminen on merkityksellistä yrityksen menestyksen kannalta ja 

on aidosti sitoutunut yrityksen toiminnan kehittämiseen. (Martichenko 2004)  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisilla ajattelumalleilla ja työka-

luilla operatiivista tehokkuutta tulee kehittää ja mitata logistiikkapalveluissa. Ta-

paustutkimusyrityksenä toimi keskisuuri suomalainen logistiikkapalveluyritys, 

HUB logistics. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli parantaa ymmärrystä 

kohdeyrityksessä, mutta saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää monilta osin 

myös muissa logistiikkapalveluyrityksissä. Seuraavaksi arvioidaan tutkimustulok-

sia sekä verrataan saatuja tuloksia muuhun kirjallisuuteen tutkimuskysymyksit-

täin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkimustulosten taustalla olevista tekijöis-

tä. Johtopäätösten lopuksi mainitaan tähän tutkimukseen kohdistuneet rajoitteet ja 

esitetään ehdotuksia jatkotutkimuksille. 

7.1 Tutkimuksen tarkastelu ja asemoituminen muuhun kirjallisuuteen 

Yleisesti ottaen tutkimuksen osana toteutettujen haastattelujen tulokset olivat hy-

vin yhdenmukaisia kirjallisuudessa esitettyjen asioiden kanssa, eikä suoranaisia 

ristiriitoja havaittu. Toisaalta haastateltavien mielipiteissä oli joiltakin osin mer-

kittäviä eroja. Nämä eroavaisuudet koskivat esimerkiksi työskentelytapojen kehit-

tämisen ja standardisoinnin merkittävyyttä.  

 

Kyselyn ohjeistus haluttiin jättää joiltakin osin väljäksi, koska ohjeistuksen ei 

haluttu vaikuttavan liikaa vastauksiin, vaan kyselytutkimuksessa haluttiin jättää 

tilaa vastaajien omille näkemyksille. Kyselyssä syntyi selvästi haastatteluita sel-

keämpiä eroja eri vastaajien välille, minkä voidaan nähdä aiheutuvan kahdesta 

asiasta. Ensinnäkin haastatteluissa ihmiset nostivat esille vain mielestään tärkeim-

piä asioita. Kyselyssä pyydettiin vastauksia kaikista haastatteluissa esiin nousseis-

ta osa-alueista, mikä korosti haastatteluita paremmin sellaisia osa-alueita, joita 

vastaajat eivät kokeneet erityisen tärkeiksi. Toinen kyselyissä vastausten suurem-

piin eroihin johtanut seikka oli, miten kukin vastaaja ymmärsi kysytyt asiat. Haas-

tatteluissa kommunikointi on vuorovaikutteista, jolloin tarkennuksia on mahdol-

lista kysyä puolin ja toisin. Toisaalta kyselyissä käsiteltiin samoja aiheita kuin 

niitä edeltävissä haastatteluissa, mikä paransi vastaajien ymmärrystä käsitellyistä 
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asioista. Seuraavassa tarkastellaan tutkimuksen aihepiirejä tutkimuskysymyksit-

täin. 

 

Mitä asioita asiakasyritykset arvostavat logistiikkapalveluyrityksen toiminnas-

sa? 

 

Asiakkaiden arvostamat kriteerit logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa olivat 

hyvin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, sillä toiminnan ajallinen ja laadulli-

nen täsmällisyys sekä palvelun kustannukset olivat hyvin keskeisessä roolissa. 

Verrattaessa tuloksia aikaisempaan tutkimukseen palvelun joustavuus korostui 

tässä tutkimuksessa. Asiakkaat pitivät hyvin tärkeänä logistiikkapalveluyrityksen 

kykyä reagoida joustavasti muutoksiin, erityisesti henkilöstöresurssien osalta. 

Lisäksi joustava kyky mukautua asiakasyrityksen toimintaan muutoksien tapahtu-

essa koettiin tärkeäksi. Liiketoiminnan ennustettavuus ei todennäköisesti ole 

muuttunut merkittävästi viime vuosina, joten syynä tähän todennäköisesti on, että 

kohdeyrityksen asiakkaiksi on valikoitunut joustavuutta arvostavia yrityksiä. 

Kohdeyrityksen voidaan nähdä savuttaneen joustavuudellaan jonkin tasoista kil-

pailuetua. 

 

Varastonhallinnan tehokkuuden ja IT-järjestelmien roolit jäivät tässä tutkimukses-

sa vähäisiksi, mikä johtui pääasiassa asiakkuuksien luonteesta. Monet asiakkaat 

vastasivat itse kyseisten asioiden kehittämisestä. Logistiikkapalveluyrityksellä 

voidaan kuitenkin nähdä olevan merkittävä rooli näiden asioiden kehittämisessä, 

sillä asiakasyritykset odottavat, että logistiikkapalveluyrityksen puolelta esitetään 

kehitysehdotuksia ja tarjotaan osaamista toteuttaa kyseiset asiat nykyistä parem-

min. Varastonhallinnan tehokkuuden ja IT-järjestelmien kehittämisen voidaan 

kuitenkin nähdä olevan erityisen merkittäviä vain suurissa asiakkuuksissa, mikä 

tarkoittaa lähes poikkeuksetta myös logistiikkapalveluyrityksen vastuun kasva-

mista. Vastaavasti myös automaatio-osaamisen koettiin olevan keskeisessä ase-

massa vain volyymien ollessa suuria. Kirjallisuudessa erityisesti IT-järjestelmien 

merkityksen on kuitenkin havaittu kasvavan jatkuvasti. 
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Miten operatiivista tehokkuutta tulee mitata logistiikkapalveluissa? 

 

Minkälaisilla mittareilla operatiivista tehokkuutta tulee erityisesti mitata? 

 

Tutkimustulokset mittaamisen tärkeimmistä osa-alueista olivat melko odotetun 

kaltaisia. Haastatteluissa toistuivat hyvin pitkälti samat osa-alueet ja mittarit kuin 

kirjallisuudessa. Kyselytutkimuksen tulokset mittaamisen osa-alueiden merkittä-

vyydestä olivat joiltakin osin hieman yllättäviä. Kirjallisuudessa esitettyjen tarjon-

tapuolen ominaisuuksien, eli tuottavuuden ja taloudellisten mittareiden, rooli ko-

rostui odotetusti logistiikkapalveluyrityksen edustajien vastauksissa. Myös asiak-

kaat pitivät tuottavuuden mittaamista tärkeänä. Tämä oli yllättävää erityisesti sik-

si, että asiakastoimipisteiden hinnoittelu on suurelta osin transaktioperusteista, 

jolloin logistiikkapalveluyrityksen toiminnan tuottavuudella ei ole suoraa vaiku-

tusta asiakasyritykselle tarjottuun palveluun. Näyttää siltä, että myös asiakasyri-

tykset ymmärtävät toiminnan tehokkuuden merkityksen hyötyjen saavuttamisessa 

pitkällä aikavälillä. Asiakaspalvelun mittarit saivat puolestaan yllättävän merki-

tyksettömän roolin, mikä selittyy sillä, että asiakaspalvelu voidaan mieltää eri 

tavoilla. Kirjallisuudessa esitettyjä asiakaspalvelun mittareita ovat muun muassa 

ajallaan olevat toimitukset, reklamaatioiden määrä ja toimitusaika. Mikäli vastaaja 

ymmärtää asiakaspalvelun vain operatiivisen toiminnan ulkopuolisena asiana, 

kuten asiakkuuden hoitamisena ja asiakastyytyväisyytenä, on mittaamisen osa-

alueiden merkittävyydessä odotetusti eroja. Kyselyssä oltaisi voitu esittää esi-

merkkejä mittareista, mikä olisi parantanut vastaajien käsityksiä eri vastausvaih-

toehdoista ja parantanut siten kyselytutkimuksen reliabiliteettia. 

 

Mihin operatiivisen tehokkuuden mittaamista tulee erityisesti hyödyntää? 

 

Tutkimuksessa havaitut mittaamisen tärkeimmät hyödyntämiskohteet tukivat 

voimakkaasti toiminnan kehittämistä. Verrattaessa tätä Kaldin ja Nilssonin (2000, 

s. 120) toimialasta riippumattomaan tutkimukseen olivat tulokset erittäin poik-

keavia. Kyseisessä tutkimuksessa mikään tärkeimmistä kehityskohteista ei suora-

naisesti liittynyt toiminnan kehittämiseen, sillä kyseisessä tutkimuksessa korostui-
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vat päätöksenteon tukeminen, ymmärrys asiakas- ja tuotekohtaisesta kannattavuu-

desta sekä strategiaa koskevat tekijät. Tästä voidaankin päätellä, että logistiikka-

palveluyrityksessä mittaamista tulee hyödyntää erityisesti toiminnan kehittämi-

seen, sillä operatiivisen tehokkuuden kehittäminen on hyvin merkityksellisessä 

roolissa sen vaikuttaessa liiketoiminnan tuottoon merkittävästi, erityisesti toimi-

alan matalakatteisuuden vuoksi. 

 

Kohdeyrityksen edustajien vastauksista näkyy selvästi, että toiminnan kehittämi-

nen nähdään kohdeyrityksessä tärkeänä asiana, jota voidaan tukea mittaamisella. 

Mittaamista tulisi hyödyntää ensisijaisesti kehityskohteiden ja parhaiden käytäntö-

jen tunnistamisessa sekä kehitystoiminnan tulosten seuraamisessa. Mittaamisen 

rooli strategisena työkaluna sai selvästi vähemmän arvoa tässä tutkimuksessa. 

Muihin hyödyntämiskohteisiin liittyen tutkimustuloksissa ei esiintynyt huomatta-

via eroja. 

 

Miten operatiivista tehokkuutta tulee kehittää logistiikkapalveluissa? 

 

Mihin osa-alueisiin kehitystoiminta tulee erityisesti kohdistaa ja kuinka tärkeitä 

eri osa-alueet ovat operatiivisen tehokkuuden kehittämisessä? 

 

Kehitystoiminnan osa-alueiden merkittävyyttä koskevat tutkimustulokset olivat 

johdonmukaisia. Sekä logistiikkapalveluyrityksen edustajat että sen asiakasyritys-

ten edustajat pitivät pääosin samoja asioita tärkeinä. Suurin poikkeus havaittiin 

työskentelytapojen kehittämisessä ja standardisoinnissa, sillä kaikki logistiikka-

palveluyrityksen edustajat eivät kokeneet kyseistä asiaa erityisen tärkeäksi. Tämä 

johtuu todennäköisesti siitä, etteivät kyseiset henkilöt ole olleet mukana kehitys-

projekteissa, joissa työskentelytapojen kehittämisellä on saatu hyviä tuloksia ai-

kaan. Niiden haastateltavien, joilla oli enemmän kokemusta, havaittiin arvostavan 

kyseistä asiaa erittäin merkittävästi. Asiakkaiden edustajien voidaan nähdä arvos-

taneen kyseistä osa-aluetta siksi, että he kokevat palvelun muodostuvan pääasiassa 

tehdystä työstä tai he ovat nähneet konkreettisia hyötyjen saavutettavan omissa 

yksiköissään.  
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Myös materiaalivirta- ja layout-muutosten rooli jäi yllättävän vähäiseksi. Tämä on 

todennäköisesti seurausta siitä, että vaikka saavutetut hyödyt voivatkin olla suuria, 

kehitetään näitä asioita pääasiassa vain ulkoistuksen tapahtuessa tai merkittävien 

liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten yhteydessä. Investointien ja toiminnan 

automatisoinnin roolia ei koettu merkittäväksi, mikä johtuu siitä, että ne vaativat 

usein hyvin suuria volyymeja ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. 

 

Mitä työkaluja voidaan hyödyntää operatiivisen tehokkuuden kehittämisessä ja 

miten sopivat työkalut valitaan? 

 

Tutkimustulokset eri työkalujen toimivuudesta käytännössä jäivät hyvin vähäisik-

si. Kohdeyrityksessä oli käytetty monia työkaluja, mutta tämän perusteella on 

mahdotonta sanoa, onko jokin kyseisistä työkaluista erityisen toimiva toiminnan 

kehittämiseen logistiikkapalveluissa. Tämä tukee väitettä siitä, että oikeat työkalut 

on mahdollista löytää vain kokeilemalla niitä käytännössä. Tutkimus lisää kuiten-

kin tietoutta potentiaalisista työkaluista, joista logistiikkapalveluyritykset voivat 

lähteä liikkeelle etsiessään itselleen sopivia kehitystyökaluja. Haastatteluissa ei 

noussut esille, että yksikään työkalu olisi lähtökohtaisesti huono. Tämän tutki-

muksen pohjalta ei myöskään voida yksiselitteisesti ottaa kantaa siihen, tulisiko 

kehitystyökaluja hyödyntää lähtökohtaisesti tarjoamalla asiakkaille ennalta määri-

teltyjä työkaluja vai vaihtoehtoisesti resursseja eri työkalujen käyttöön, vaan asia 

vaatii jatkotutkimuksia. Tarjoamalla yksittäisiä työkaluja asiakkaan on helpompi 

nähdä, mistä sille aiheutuu kustannuksia ja minkälaisia hyötyjä sen on mahdollista 

saavuttaa, mutta toisaalta työkalujen käytön tapauskohtaisuus puoltaa resurssipe-

rusteisen käytön puolesta. Parhaan ratkaisun voidaan nähdä muodostuvan näiden 

yhdistelmästä. Asiakkaille tarjotaan tällöin lähtötilanteessa vain kohtalaisen pieni 

määrä työkaluja, minkä lisäksi muita työkaluja hyödynnetään tapauskohtaisesti. 

 

Miten operatiivisen tehokkuuden jatkuvaa kehittämistä tulee organisoida? 

 

Tutkimuksen haastatteluissa löydettiin monia konkreettisia tapoja tehostaa kehi-

tystoimintaa. Kehitystoimien raportointia ja dokumentointia tulisi harjoittaa niin 
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yksikön sisäisesti kuin organisaation laajuudellakin. Yksiköiden sisäinen rapor-

tointi ja dokumentointi ovat tärkeää jo lyhyellä aikavälillä ja se voidaan aloittaa 

eri yksiköissä milloin tahansa. Yksiköiden ulkopuoliseen dokumentointiin siirty-

minen tapahtuu helposti sisäisen dokumentoinnin kautta. Pitkällä aikavälillä 

osaamisen jakaminen yksiköiden välillä voidaan nähdä lisäävän merkitystään. 

Kehitystyöryhmän toiminta voidaan käynnistää, kun työryhmään löydetään sopi-

vat henkilöt. Aloitusvaiheessa on syytä kartoittaa, mitä osaamista eri henkilöillä 

on, mikä helpottaa työryhmän käytännön toiminnan järjestämisessä. Työryhmän 

aloittaessa toimintaansa on tärkeää, että sen tarjoamista mahdollisuuksista infor-

moidaan eri yksiköitä, mutta toisaalta työryhmän on myös itse ymmärrettävä roo-

linsa, mihin auttaa selkeästi ilmaistut tavoitteet. Työkalukokonaisuuden luominen 

on luontevaa aloittaa samanaikaisesti, kun kehitystyöryhmää aletaan muodostaa. 

Näin kehitystyöryhmä saa konkreettisia työkaluja toiminnan kehittämiseen, minkä 

pohjalta myös kehitystyöryhmän toiminnan suunnittelu helpottuu. Työkalukoko-

naisuuden luomisessa on erittäin tärkeää, että kaikki organisaation nykyinen 

osaaminen saadaan hyödynnettyä. Keräämällä kaikki työkaluihin liittyvä osaami-

nen  eri puolilta organisaatiota on todennäköisempää, että työkalukokonaisuudesta 

saadaan lähes halutunlainen jo lähtötilanteessa. Kaikki edellä mainitut toimenpi-

teet on lähtökohtaisesti järkevää toteuttaa, ellei nähdä joitakin selkeitä perusteita 

sille, ettei kyseinen toimintatapa ole kannattava kyseisessä tapauksessa.  

 

Vaikka haastatteluissa nousi esiin monenlaisia kehitysehdotuksia, kaikkia toimin-

tamalleja ei kuitenkaan välttämättä ole järkevää ottaa käyttöön samanaikaisesti. 

Monissa tapauksissa voi olla hallitumpaa edetä hitaammin. Otettaessa uusia toi-

mintatapoja käyttöön tulee kiinnittää huomiota myös niiden kehittämiseen ja kriit-

tiseen arviointiin. Esimerkiksi kehitystoiminnan dokumentointi koko organisaati-

on laajuudella voidaan ottaa käyttöön asteittain siten, että aluksi dokumentoidaan 

vain suurimmat kehitysprojektit, mitä kautta dokumentointia aletaan harjoittaa 

myös pienempien kehitystoimien osalta. Lisäksi tutkimuksessa havaitut kehitys-

toiminnan haasteet kannattaa huomioida alettaessa toteuttaa kehitystoimintaa jär-

jestelmällisesti. Alkuvaiheessa on mahdollista vaikuttaa moniin tulevaisuuden 

haasteisiin, kuten henkilöstön vastarintaan kehitystyöryhmän toimintaa kohtaan. 
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Tutkimustuloksia tulkittaessa on myös huomioitava, että toiminnan kehittämisessä 

ja mittaamisessa tulee aina miettiä, maksaako käytetyt resurssit itsensä takaisin, 

jolloin hyötyjä on pystyttävä arvioimaan rahamääräisesti. Lisäksi eri toimille tulee 

määritellä selkeät rajat, ettei esimerkiksi liiallinen hallinnollisuus tee toiminnan 

kehittämisestä ja mittaamisesta tehotonta. Kehitystoiminnan hallinnollinen kanke-

us voi heikentää kehitystoimintaa esimerkiksi siten, ettei kaikkiin kehitystoimiin 

haluta ryhtyä niihin vaadittavan tiedottamisen, raportoinnin ja dokumentoinnin 

takia. Lisäksi logistiikkapalveluyrityksen on mietittävä toimintatapojen käytännön 

toteutusta. Lähtökohtaisesti mittaristoja rakentavien henkilöiden tulee olla erikois-

tuneita mittaristojen rakentamiseen ja kehittäjien on oltava asiantuntijoita toimin-

nan kehittämisessä, mutta käytännössä keskisuuressa logistiikkapalveluyrityksessä 

on todennäköisesti resurssienkäytön näkökulmasta järkevämpää luoda yksi työ-

ryhmä, joka vie eteenpäin molempia asioita. Mikäli logistiikkapalveluyritys kui-

tenkin kokee, että sillä on resursseja kahden erillisen työryhmän muodostamiseen, 

on sen syytä muodostaa erillinen työryhmä molempiin tarkoituksiin. 

7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimuskohteet 

Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan toiminnan kehittämistä kohdeyrityk-

sessä. Kyseiselle toimialalle kohdistuvat tutkimukset ovat kuitenkin hyvin pitkälti 

tapaustutkimuksia, sillä tarjotut palvelut ja asiakkuudet voivat olla hyvinkin erilai-

sia. Mikäli tutkimus toteutettaisiin yleisesti toimialaa tarkastelevana tutkimuksena 

tapaustutkimuksen sijaan, olisi tutkimuksen reliabiliteetti merkittävästi heikompi. 

Toteuttamalla tutkimus jossakin toisessa tapaustutkimusyrityksessä tulokset voisi-

vat olla hyvinkin erilaisia kohdeyrityksen liiketoiminnan luonteesta riippuen. Ta-

pauskohtaiset piirteet korostuvat sitä enemmän, mitä lähemmäs operatiivista toi-

mintaa tarkastelu keskittyy. Tutkimuksessa keskityttiin kuitenkin moniin yleisiin 

seikkoihin, joiden voidaan nähdä toimivan hyvin erilaisissakin ympäristöissä. Eri-

tyisesti edellä esitettyjen operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen ja mittaamiseen 

liittyvien toimintatapamallien voidaan nähdä sopivan lähes jokaisen logistiikka-

palveluyrityksen toimintaan. Toisaalta taas sekä kehitystyökalujen että mittareiden 

voidaan nähdä olevan hyvinkin yritys- ja liiketoimintayksikkökohtaisia. 
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Tutkimuksen reliabiliteetti on kohtalaisen hyvä, sillä tutkimuksen voidaan nähdä 

kuvaavan hyvin näkemystä kohdeyrityksen operatiivisen tehokkuuden kehittämi-

sestä ja mittaamisesta. Vaikka tutkimuksen otanta on kohtalaisen pieni, vastaukset 

ovat kuitenkin pääsääntöisesti hyvin linjassa keskenään. Reliabiliteetin kannalta 

on myös huomioitava, että eräs tutkimukseen osallistunut henkilö oli luomassa 

myös tutkimuksen rajauksia ja tavoitteita. Tällä ei kuitenkaan nähdä olevan suurta 

vaikutusta tuloksiin, sillä kyseisen osallistujan vastaukset eivät merkittävissä mää-

rin poikenneet muista vastauksista. Jonkin asteinen vaikutus asiakasyritysten vas-

tauksiin voi mahdollisesti olla sillä, että kyseisten yritysten palveluntarjoaja on 

ollut mukana toteuttamassa tutkimusta. Toisaalta tällä ei voida nähdä olevan suur-

ta merkitystä, sillä on kaikkien osapuolten etu, että asiakasyritykset kertovat rehel-

lisesti ja suorasanaisesti, mitä mieltä he ovat tarjotusta palvelusta. 

 

Tutkimuksen validiteetin voidaan nähdä olevan hyvä, sillä tutkimuskysymykset ja 

aineisto antaa selkeän vastauksen siihen, miten operatiivista tehokkuutta tulisi 

kehittää ja mitata kohdeyrityksessä. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä logistiikka-

palveluyrityksen että sen asiakasyrityksen näkökulmaa. Tutkimuksessa voitaisiin 

kerätä aineistoa haastattelemalla myös operatiivisen tason työntekijöitä, mutta 

tämän ei koeta olevan erityisen tärkeää tutkimuksen kannalta. Muiden sidosryh-

mien rooli on tutkimustulosten kannalta vähäinen.   

 

Tutkimuksessa käsiteltiin monia asioita hyvin lyhyesti, mikä luo merkittäviä tar-

peita jatkotutkimuksille. Esimerkiksi työkalujen käyttökokemuksiin, mittaristojen 

rakentamiseen tai organisaation laajuisen kehitystyöryhmän toimintaan liittyen on 

mahdollista tehdä huomattavasti yksityiskohtaisempaa jatkotutkimusta. Tarpeita 

voidaan nähdä olevan erityisesti toimintatutkimuksille, joilla kokeillaan tämän 

tutkimuksen lopputuloksena saavutettuja toimenpide-ehdotuksia käytännössä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella aihepiiriä laajasta näkökulmasta, 

mikä antoi hyvät suuntaviivat operatiivisen tehokkuuden kehittämiselle ja mittaa-

miselle logistiikkapalveluyrityksessä.  
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8 YHTEENVETO 

Tutkimus käsitteli operatiivisen tehokkuuden kehittämistä ja mittaamista logis-

tiikkapalveluissa. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksinä olivat: 1) mitä asioita 

asiakasyritykset arvostavat logistiikkapalveluyrityksen toiminnassa, 2) miten ope-

ratiivista tehokkuutta tulisi mitata logistiikkapalveluissa, 3) miten operatiivista 

tehokkuutta tulisi kehittää logistiikkapalveluissa. Tutkimuksen painopiste kohdis-

tui selkeästi kahteen viimeksi mainittuun tutkimuskysymykseen. Tutkimusaineisto 

koostui kahdestatoista haastattelusta, jotka olivat kestoltaan keskimäärin noin tun-

nin mittaisia. Tutkimukseen osallistui kohdeyrityksenä toimivan HUB logistics:n 

ja sen asiakasyritysten edustajia. Haastatteluihin osallistui seitsemän logistiikka-

palveluyrityksen edustajaa ja kuusi sen asiakasyritysten edustajaa. Haastattelut 

toteutettiin teemahaastatteluina ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yksilöhaastat-

teluina. Haastatteluiden jälkeen osallistujille lähetettiin kyselylomake, jolla vah-

vistettiin haastatteluiden perusteella muodostuneita käsityksiä. Tutkimus toteutet-

tiin tapaustutkimuksena, mutta tuloksia pyrittiin yleistämään siten,  että myös 

muut logistiikkapalveluyritykset voivat hyödyntää tutkimustuloksia soveltuvin 

osin. 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin asiakkaiden mielestä tärkeimpiä kriteereitä logistiik-

kapalveluntarjoajan toiminnassa. Palveluntarjoajan operatiivisessa tehokkuudessa 

arvostetaan eniten palvelun laatua, jossa sekä toiminnan laadullinen että ajallinen 

täsmällisyys koettiin avaintekijöiksi. Palvelun kustannukset jäivät tässä tutkimuk-

sessa hieman pienempään rooliin. Asiakkaat odottivat logistiikkapalveluyrityksel-

tä erityisesti myös joustavaa reagointia muutoksiin, aktiivista toiminnan kehittä-

mistä sekä yhteistyön yleistä sujuvuutta. Tehokas varastonhallinta ja IT-

järjestelmäosaaminen jäivät vähäiseen rooliin, sillä logistiikkapalveluyritys ei aina 

ollut vastuussa niiden kehittämisestä. 

 

Henkilöstön sitouttamista jatkuvan parantamisen kulttuuriin pidettiin tehokkaim-

pana tapana kehittää operatiivista toimintaa. Asiakasvaateisiin vastaamista ja laa-

tutavoitteisiin pääsemistä pidettiin erittäin tärkeinä osa-alueina. Työskentelytapo-
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jen kehittämistä ja standardisointia pidettiin monissa haastatteluissa jopa tärkeim-

pänä keinona kehittää operatiivista tehokkuutta, mutta kaikki haastateltavat eivät 

nähneet sillä saavutettavia hyötyjä. Henkilöstön osaaminen ja henkilömäärän op-

timointi koettiin tärkeäksi palvelun joustavuuden kannalta. Materiaalivirta- ja 

layout-muutokset koettiin melko tärkeinä asioina, mutta ne eivät ole yleisiä toi-

minnan jatkuessa, mikä näkyi erityisesti asiakasyritysten vastauksissa. Investoin-

tien ja toimintojen automatisoinnin rooli nähtiin vähäiseksi, sillä se korostuu vain 

suurissa toimipisteissä. Joidenkin asioiden, kuten työturvallisuuden ja ergonomi-

an, vaikutuksia operatiiviseen tehokkuuden on hankalaa arvioida. 

 

Tutkimuksessa kehitystyökalut jaettiin viiteen kategoriaan aiempiin tutkimuksiin 

perustuen. Työkaluja tulisi pyrkiä hyödyntämään monipuolisesti. Kohdeyrityksis-

sä oli hyödynnetty monia kehitystyökaluja, mutta niiden systemaattisemmalle 

hyödyntämiselle nähtiin selkeitä tarpeita. Tutkimuksen mukaan logistiikkapalve-

luyrityksen tulisi rakentaa kehitystyökaluista sopiva työkaluvalikoima. Tutkimuk-

sessa tarkasteltiin työkalujen käyttöä erityisesti palvelukonseptin näkökulmasta, 

mutta toisaalta tutkimuksessa otettiin huomioon myös työkalujen resurssiperustei-

nen käyttö, sillä työkalujen käyttö on jokseenkin kontekstisidonnaista. 

 

Mittaamisen tärkeimmät hyödyntämiskohteet liittyivät pääasiassa kehitystoimin-

nan tukemiseen. Neljästä tärkeimmästä hyödyntämiskohteesta kolme kosketti ko-

konaisuudessaan toiminnan kehittämistä; kehityskohteiden ja parhaiden käytäntö-

jen tunnistaminen sekä kehitystoiminnan tulosten seuraaminen. Muita tärkeitä 

hyödyntämiskohteita olivat tavoitteiden asetanta sekä päätöksenteon tukeminen. 

Palkitseminen ja tärkeiden asioiden kommunikointi jakoivat mielipiteitä, eikä nii-

tä koettu kovinkaan tärkeiksi hyödyntämiskohteiksi, vaikkakin palkitsemisella 

nähtiin potentiaalia joissakin ympäristöissä. Mittaamisen tulisi kohdistua ensisijai-

sesti tuottavuuden, palvelun laadun ja taloudellisten mittareiden sekä henkilöstöä 

koskevien mittareiden tarkasteluun. Näistä kolme ensimmäistä ovat perinteisiä 

operatiivisen tehokkuuden mittaamisen osa-alueita. Henkilöstöä koskevat mittarit 

koettiin tärkeäksi erityisesti siitä syystä, että logistiikkapalveluiden liiketoiminta 

on pitkälti ihmisten tekemää työtä, jolloin henkilöstö tulee huomioida myös toi-
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minnan mittaamisessa, koska sillä on suuri vaikutus erityisesti työskentelymoti-

vaatioon. 

 

Kehitystoimintaa tulee lähteä viemään eteenpäin tekemällä toimipistekohtaisia 

kehityssuunnitelmia, minkä lisäksi yksiköissä on seurattava resurssien käyttöä. 

Päävastuu kehitystoiminnasta tulee olla kaikissa tapauksissa yksikön johdolla tai 

kehityksestä vastaavalla henkilöllä. Potentiaaliset kehitysehdotukset tulee olla 

listattuna, mikä parantaa eri osapuolten, erityisesti asiakkaiden ja operatiivisen 

tason työntekijöiden, ymmärrystä meneillään olevista ja tulevaisuudessa toteutet-

tavista kehitystoimista. Kehitystoimintaa tulee pyrkiä dokumentoimaan ja rapor-

toimaan koko organisaation laajuudella, jolloin osaamista voidaan jakaa organi-

saation sisällä tehokkaammin. Toiminnan kehittämistä voidaan tukea hyödyntäen 

yksikkörajat ylittävää kehitystyöryhmää. Kehitystyöryhmä 1) käy ratkomassa yk-

siköissä heränneitä ongelmia, 2) vie vakiintuneita toimintatapamalleja eri yksiköi-

hin sekä 3) havainnoi uusia kehitysmahdollisuuksia. Kehitystyöryhmä voi samalla 

myös kehittää toiminnan mittaamista eri liiketoimintayksiköissä. Toisaalta resurs-

sien mahdollistaessa tätä varten tulee muodostaa erillinen työryhmä. Kehitysehdo-

tusten on ensisijaisesti tultava yksikön sisäiseltä henkilöstöltä, mikä parantaa hen-

kilöstön sitoutumista kehitystoimintaan. Kehityssyötteitä havaittiin kuitenkin syn-

tyvän monista eri lähteistä. Kaikkein tärkeimmäksi asiaksi operatiivisen tehok-

kuuden kehittämisessä nähtiin jatkuvan parantamisen kulttuurin jalkauttaminen 

koko organisaatioon.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset logistiikkapalveluyrityksen edustajille 

 

Operatiivisen tehokkuuden kehitysprojektit 

 Minkälaisia kehitysprojekteja olette olleet mukana toteuttamassa viimeisen 

viiden vuoden aikana? 

o Mihin kehitystoimenpiteet kohdistuivat? Pyrkikää esittämään kehi-

tyskohde mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 

o Ketkä olivat mukana kehitysprojektissa? Kuka oli projektista vas-

tuussa? Oliko kyseinen menettelytapa toimiva? 

o Oliko projektille asetettu selkeät tavoitteet? Ohjasivatko tavoitteet 

projektin etenemistä? 

 

 Miten kyseiset projektit onnistuivat? 

o Saatiinko projektilla hyötyjä aikaan? Miten hyödyt ilmenivät konk-

reettisesti?  

o Pystyttiinkö saavutettuja hyötyjä osoittamaan rahamääräisesti? 

o Olivatko muutokset pysyviä? Miten muutosten pysyvyyttä voitai-

siin edesauttaa? 

o Mitä projekteista opittiin? Mitä uusia toimintatapoja projektin seu-

rauksena muodostui? 

 

 Mitä käytännön ongelmia havaittiin kehitysprojektien aikana? 

o Saatiinko henkilöstö mukaan? Miten henkilöstö voitaisiin sitouttaa 

paremmin? 

o Ymmärsivätkö kaikki osalliset, mihin kehitystoimenpiteillä pyrit-

tiin ja miten kehitystoimenpiteet edesauttoivat yrityksen kilpailu-

kykyä? 

o Oliko projektille allokoitu riittävästi resursseja? 

 

 Oletteko olleet mukana muissa kehitysprojekteissa, jotka eivät liity opera-

tiivisen tehokkuuden kehittämiseen? Mihin kehitystoimenpiteet kohdistui-

vat? 

 

 

(jatkuu) 



 

 

(liite 1 jatkoa) 

 

Operatiivisen tehokkuuden kehityskohteet 

 Minkälaisia muita kehityskohteita olette havainneet operatiivisessa tehok-

kuudessa?  

 

 Millä toiminnan osa-alueilla on eniten parannettavaa? 

 

 Mitkä kehityskohteet ovat kriittisimpiä?  

 

Työkalut operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen 

 Mitä työkaluja olette käyttäneet operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen? 

Pyrkikää luettelemaan mahdollisimman useita työkaluja. Älkää keskittykö 

vain parhaimpiin työkaluihin ja kokemuksiin.  

 

 Miten kyseiset työkalut toimivat? 

 

 Mitkä tekijät vaikuttivat eniten kyseisten työkalujen valintaan?  

 

 Oletteko havainneet tarvetta uusille työkaluille? Mihin asioihin uusista 

työkaluista tulisi olla apua? 

 

Operatiivisen tehokkuuden mittaaminen 

 Miten operatiivista tehokkuutta on mitattu organisaatiossanne? 

o Miten mittaristot on toteutettu käytännössä? Onko tämä ollut toi-

miva tapa? 

o Mitkä osa-alueet olivat mittaamisen kohteena? Mitä muita osa-

alueita tulisi mitata? 

o Mitä mittareita kyseisten osa-alueiden mittaamiseen käytettiin? 

Mitkä mittarit ovat tärkeitä? 

o Kuinka hyvin eri mittarit ajoivat tarkoitustaan? Mitkä mittarit toi-

mivat hyvin ja mitkä huonosti? 

 

 

(jatkuu) 



 

 

(liite 1 jatkoa) 

 

 Mihin mittaamista on käytetty? Mihin tarkoitukseen mittaamista tulisi li-

säksi hyödyntää? 

 

 Kuinka usein mittaristoja ja niiden tavoitteita tulisi päivittää? 

 

 Mitä konkreettisia hyötyjä mittaustulosten hyödyntämisestä on aiheutunut? 

 

 Miten mittaamista tulisi mielestänne kehittää tulevaisuudessa? 

 

Kehitystoiminnan organisointi 

 Kenen tulisi olla vastuussa kehitystoiminnasta? 

 

 Ketkä ovat mukana kehitystoiminnassa? Mikä on eri sidosryhmien rooli ja 

tulevatko henkilöt yksikön sisältä vai ulkopuolelta? 

 

 Kuinka usein mahdollisia kehityskohteita tulisi tarkastella tarkemmin? 

 

 Miten resurssien käyttöä voitaisiin seurata? 

 

 Onko teillä muita ajatuksia siitä, miten kehitystoimintaa tulisi organisoida? 

 

  



 

 

Liite 2. Haastattelukysymykset asiakasyritysten edustajille 

 

Logistiikkapalveluntarjoajan toiminta  

 Mitkä kriteerit ovat teille kaikkein tärkeimpiä logistiikkapalveluntarjoajan 

operatiivisessa toiminnassa? Voitte miettiä asioita nykyisen logistiikkapal-

veluntarjoajan toiminnan kannalta. 

o Mitä muita kriteereitä logistiikkapalveluntarjoajan toiminnassa ar-

vostatte ainakin jollakin tasolla? 

 

 Oletteko pohtineet joidenkin uusien toimintojen ulkoistamista logistiikka-

palveluntarjoajalle nykyisin ulkoistettujen toimintojen lisäksi? 

o Nouseeko kyseisten uusien toimintojen osalta esille joitakin uusia 

kriteereitä? 

 

 Arvioikaa edellä mainitsemianne logistiikkapalveluntarjoajan kriteereitä 

asteikolla 1–4. 

4 – Kriteeri on erittäin tärkeä  

3 – Kriteeri on tärkeä 

2 – Kriteeri on melko tärkeä 

1 – Kriteeri ei ole kovinkaan tärkeä 

 

Kehityskohteet logistiikkapalveluntarjoajan toiminnassa 

 Minkälaisia kehityskohteita olette havainneet nykyisen logistiikkapalve-

luntarjoajan toiminnassa? Miten nykyinen logistiikkapalveluntarjoaja voisi 

kehittää operatiivista toimintaansa parantaakseen tarjottua palvelua? 

 

 Millä osa-alueilla on eniten parannettavaa? 

 

 Mitkä kehityskohteet ovat kriittisimpiä?  

 

 Oletteko tietoinen jostakin asioista, joissa kilpailijat toimivat nykyistä lo-

gistiikkapalveluntarjoajaa paremmin? 

 

 

(jatkuu) 



 

 

(liite 2 jatkoa) 

Toiminnan mittaaminen 

 Oletteko tyytyväisiä tapaan, jolla nykyinen logistiikkapalveluntarjoaja mit-

taa toimintaansa? 

 

 Miten mittaamista voitaisiin kehittää? 

 

 Mitkä mittaamisen osa-alueet ovat tärkeimpiä logistiikkapalveluntarjoajan 

toiminnan mittaamisessa?  

 

 Mitkä ovat tärkeimpiä mittareita? 

 

Kehitystoiminnan organisointi 

 Miten logistiikkapalveluntarjoajan ja yrityksenne välistä kehitystoimintaa 

tulisi organisoida? 

o Minkälainen kehitysryhmä vie kehitystoimintaa eteenpäin?  

o Kuka on vastuussa kehittämisestä? 

o Kuinka usein toiminnan kehittämistä ja kehityskohteita tulisi tar-

kastella tarkemmin? 

o Herääkö teillä muita ajatuksia liittyen kehitystoiminnan organisoin-

tiin? 

 

 Miten yritysten välistä yhteistyötä voitaisiin syventää? 

 

 Onko teillä mielessä vielä muita seikkoja logistiikkapalveluyrityksen ope-

ratiivisen tehokkuuden kehittämiseen tai mittaamiseen liittyen? 

 

  



 

 

Liite 3. Kyselylomake logistiikkapalveluyrityksen edustajille 

Kuinka tärkeää eri osa-alueiden kehittäminen on operatiivisen toiminnan 

kehittämisessä logistiikkapalveluissa? 

            

Osa-alue 1 2 3 4 5 

Työntekijöiden työskentelytavat ja niiden standardisointi           

Materiaalivirta- ja layout-muutokset           

Asiakasvaateet ja laatutavoitteet           

IT-järjestelmät           

Toimintojen automatisointi           

Investoinnit koneisiin ja laitteisiin           

Varastonhallinta           

Siisteys ja järjestys           

Ergonomia           

Työturvallisuus           

Liiketoiminnan maantieteellinen keskittäminen           

Henkilöstön osaaminen ja henkilömäärän optimointi           

Aloitetoiminta           

Jatkuvan parantamisen kulttuuri           

            

Joku muu, mikä?           

            

 

Kuinka tärkeää eri osa-alueiden mittaaminen on toiminnan tehokkuuden 

ja sen kehittämisen kannalta? 

            

Osa-alue 1 2 3 4 5 

Taloudelliset mittarit           

Asiakaspalvelu           

Palvelun laatu           

Tuottavuus           

Varastotasot ja käyttöpääoman tehokkuus           

Henkilöstö           

Turvallisuus           

Työympäristö           

Laitteiden kokonaistehokkuus (OEE)           

Huoltokustannukset           

            

Joku muu, mikä?           

            

(jatkuu) 



 

 

(liite 3 jatkoa) 

Kuinka tärkeitä mittaamisen eri hyödyntämiskohteet ovat toiminnan       

tehokkuuden ja sen kehittämisen kannalta? 

            

Hyödyntämiskohde 1 2 3 4 5 

Kehityskohteiden tunnistaminen           

Kehitystoiminnan tulosten seuraaminen           

Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen           

Päätöksenteon tukeminen           

Tavoitteiden asetanta           

Toiminnan valvonta, hälytysrajat           

Henkilöstön motivointi           

Palkitseminen           

Tärkeiden asioiden kommunikointi           

Asiakkaat odottavat tai vaativat raportointia           

Uusasiakashankinnan helpottaminen           

Tulevien tilanteiden ennustaminen           

            

Joku muu, mikä?           

            

 

Kuinka merkittäviä seuraavat haasteet ovat operatiivisen toiminnan    kehit-

tämisessä? 

            

Haaste 1 2 3 4 5 

Työntekijöiden sitouttaminen ja aktivointi           

Työntekijöiden ymmärrys kehitystoiminnasta           

Muutosvastarinta           

Kehitystoiminnan puutteelliset resurssit           

Asiakkaiden rooli           

Suuret investoinnit           

IT-järjestelmien aiheuttamat rajoitteet           

Tilojen aiheuttamat rajoitteet           

Puutteet kehitystoiminnassa hyödynnettävässä datassa           

Kehitystoimintaan osallistuvien henkilöiden vaihtuvuus           

Eri prosessien muodostaman  kokonaisuuden ymmärtäminen           

            

Joku muu, mikä?           

            

 

 



 

 

Liite 4. Kyselylomake logistiikkapalveluyrityksen asiakasyritysten edustajille 

Kuinka tärkeää eri osa-alueiden kehittäminen on operatiivisen toiminnan 

kehittämisessä logistiikkapalveluissa? 

            

Osa-alue 1 2 3 4 5 

Työntekijöiden työskentelytavat ja niiden standardisointi           

Materiaalivirta- ja layout-muutokset           

Asiakasvaateet ja laatutavoitteet           

IT-järjestelmät           

Toimintojen automatisointi           

Investoinnit koneisiin ja laitteisiin           

Varastonhallinta           

Siisteys ja järjestys           

Ergonomia           

Työturvallisuus           

Liiketoiminnan maantieteellinen keskittäminen           

Henkilöstön osaaminen ja henkilömäärän optimointi           

Aloitetoiminta           

Jatkuvan parantamisen kulttuuri           

            

Joku muu, mikä?           

            

 

Kuinka tärkeää eri osa-alueiden mittaaminen on toiminnan tehokkuuden ja 

sen kehittämisen kannalta? 

            

Osa-alue 1 2 3 4 5 

Taloudelliset mittarit           

Asiakaspalvelu           

Palvelun laatu           

Tuottavuus           

Varastotasot ja käyttöpääoman tehokkuus           

Henkilöstö           

Turvallisuus           

Työympäristö           

Laitteiden kokonaistehokkuus (OEE)           

Huoltokustannukset           

            

Joku muu, mikä?           

            

(jatkuu) 
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Kuinka tärkeitä mittaamisen eri hyödyntämiskohteet ovat toiminnan te-

hokkuuden ja sen kehittämisen kannalta? 

            

Hyödyntämiskohde 1 2 3 4 5 

Kehityskohteiden tunnistaminen           

Kehitystoiminnan tulosten seuraaminen           

Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen           

Päätöksenteon tukeminen           

Tavoitteiden asetanta           

Toiminnan valvonta, hälytysrajat           

Henkilöstön motivointi           

Palkitseminen           

Tärkeiden asioiden kommunikointi           

Tulevien tilanteiden ennustaminen           

 

Joku muu, mikä?           

            

 

Kuinka merkittäviä seuraavat haasteet ovat operatiivisen toiminnan ke-

hittämisessä? 

            

Haaste 1 2 3 4 5 

Työntekijöiden sitouttaminen ja aktivointi           

Työntekijöiden ymmärrys kehitystoiminnasta           

Muutosvastarinta           

Kehitystoiminnan puutteelliset resurssit           

Suuret investoinnit           

IT-järjestelmien aiheuttamat rajoitteet           

Tilojen aiheuttamat rajoitteet           

Puutteet kehitystoiminnassa hyödynnettävässä datassa           

Kehitystoimintaan osallistuvien henkilöiden vaihtuvuus           

Eri prosessien muodostaman  kokonaisuuden huomiointi           

            

Joku muu, mikä?           

            

 

 

 

(jatkuu) 
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Kuinka tärkeiksi koette seuraavat kriteerit logistiikkapalveluyrityksen toi-

minnassa? 

            

Kriteeri 1 2 3 4 5 

Toiminnan laadullinen täsmällisyys           

Toiminnan ajallinen täsmällisyys           

Palvelun kustannukset           

Aktiivinen yhteydenpito ja asiakaspalvelu           

Joustava reagointi muutoksiin           

Aktiivinen toiminnan kehittäminen           

Avoimuus           

Ammattimainen ote           

Luottamuksellisuus           

Tehokas tiedonkulku yritysten välillä           

Yhteistyön sujuvuus           

Tehokkuus ongelmanratkaisussa           

Varastonhallinnan tehokkuus           

IT-järjestelmäosaaminen           

            

Joku muu, mikä?           

            

  



 

 

Liite 5. Työkalut operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen (Lunau et al. 2013; 

Myerson 2012; Goldsby & Martinchenko 2005; Chen et al. 2013; Crabtree 2010; 

Antunes & Sousa 2013; Chiarini 2012; MoreSteam 2014; Lean Genie 2014; Sys-

tems2win 2014) 

ASIAKASTARPEIDEN JA PROSESSIEN MÄÄRITTELY 

Asiakastarvetaulukko 

Customer Needs Table 

Asiakasvaatimusten ja niiden taustalla vallitsevien todellisten tar-

peiden määrittely 

Tarvematriisi 

Voice of Customer/ Busi-

ness  Matrix 

Asiakasvaatimusten tai liiketoiminnan asettamien vaatimusten 

määrittely ja linkittäminen havaittuihin ongelmiin 

Laadun talo 

House of Quality 

Asiakastarpeiden muuttaminen tuotteen tai palvelun ominaisuuk-

siksi; keskittää huomion kriittisiin ominaisuuksiin asiakkaiden 

nykyisissä ja tulevissa tarpeissa 

Kano-malli 

Kano Model 

Asiakastarpeiden jaottelu kolmeen tyytyväisyyttä kuvaavaan luok-

kaan: pakollinen laatu, odotettu laatu, houkutteleva laatu 

Prosessin virtauskaavio 

Process Flow Chart 

Prosessin kuvaaminen visuaalisesti kokonaiskuvan hahmottami-

seksi 

SIPOC-analyysi 

SIPOC Analysis 

Prosessin kokonaisvaltaisen ymmärryksen parantaminen; proses-

sin kuvaaminen, panosten ja tuotosten määrittely, asiakkaan ja 

toimittajan rooli  

Kilpikonnakaavio 

Turtle Diagram 

Prosessin ominaispiirteiden, kuten panosten, tuotosten, henkilös-

tön, työkalujen, toimintatapojen ja suorituskykytavoitteiden, ku-

vaaminen 

Aktiviteettikaavio 

Cross Functional Dia-

gram, "Swimlane" 

Prosessin tärkeiden rajapintojen visualisointi prosessin ymmärtä-

miseksi; nykyisten ongelmien todentaminen sekä tulevien ongel-

mien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen 

Lohkokaavio 

Block Diagram 

Prosessin tai muun tarkasteltavan kokonaisuuden vaiheiden ku-

vaaminen 

Arvoanalyysi 

Value Analysis 

Arvoa lisäävien toimintojen, välttämättömien tukitoimintojen sekä 

tarpeettomien toimintojen osuuden määritteleminen prosessissa 

Aika-analyysi 

Time Analysis 

Prosessin läpimenoajan tarkastelu ja jakaminen osiin prosessin 

tehostamiseksi 

Kapasiteettianalyysi 

Capacity Analysis 

Kapasiteetin määrittäminen ja rajoittavien tekijöiden etsiminen 

Kapeikkoajattelu 

Theory of Constraints 

Prosessia rajoittavien tekijöiden etsiminen ja poistaminen proses-

sin nopeuttamiseksi sekä resurssien käytön minimoimiseksi 

Tietovirtakuvaus 

Information flow mapping 

Visuaalinen esitys datan keräämisestä ja virtauksesta prosessissa 

Prosessin kyvykkyydet 

Process Capability 

Ymmärretään, kuinka hyvin prosessi täyttää asiakastarpeet 

(jatkuu) 
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Prosessin stabiliteetti 

Process Stability 

Ymmärretään syitä prosessin poikkeamille; voidaan yhdistää pro-

sessin kyvykkyys -analyysin kanssa matriisiksi 

Osakohtainen suunnittelu 

Plan for Every Part 

Kokoaa yrityksen sisäisen osakohtaisen tiedon yhteen paikkaan; 

kertoo esimerkiksi, miten yksittäinen osa ostetaan, vastaanotetaan, 

pakataan, varastoidaan ja toimitetaan käyttöpaikalle 

ISO 9000 -laatustandardit 

ISO 9000 Quality Man-

agement Model 

Tuotteiden ja palvelujen tuottamista sekä hallintaa koskevia pro-

sesseja käsittelevä laatustandardi; todentaa, että prosessien mit-

taaminen, dokumentointi ja seuranta on riittävää  

Prosessien uudelleen-

suunnittelu 

Process Re-engineering  

Määritellään prosessille kohdistuvat odotukset, mitä hyödynnetään 

prosessin vaiheittaisessa suunnittelussa näiden odotusten täyttämi-

seen tehokkaalla tavalla 

 

ONGELMIEN RATKAISEMISEEN PERUSTUVA MITTAAMINEN 

Datankeruusuunnitelma 

Data Collection Plan 

Suunnitelma datan keräämiselle määrittäen mitä dataa kerätään, 

miten ja milloin sitä kerätään, kuka sitä kerää jne. 

Mittausmääritelmä 

Operational Definition 

Määrittelee, miten toimintaa mitataan varmistaen, että kaikki työn-

tekijät ymmärtävät mittaamisen samalla tavalla, jolloin mittaustu-

lokset ovat standardisoituja mittaajasta riippumatta 

Datankeruulomake 

Data Collection Forms 

Tekee datan keräämisestä sujuvaa ja tarkkaa varmistaen, että eri 

mittaajat keräävät datan samalla tavalla 

Tarkastuslistat 

Check Sheets 

Ongelmien ja tapahtumien toistumisen seuraaminen niiden esiin-

tymistiheyden havainnollistamiseksi 

Kerroksittainen auditointi 

Layered Audit 

Toiminnan sisäinen auditointi, johon osallistuu henkilöitä organi-

saation eri tasoilta 

Valvontakaaviot 

Control/Shewhart Charts  

Prosessin vaihtelun valvonta ja virhelähteiden tunnistaminen. So-

pivan kaavion valintaan vaikuttaa kerättävän datan tyyppi ja määrä 

Vertaisarviointi 

Benchmarking 

Käytetään toista yritystä tai liiketoimintayksikköä referenssinä 

toiminnan kehittämiselle 

Pareto-kaavio 

Pareto Chart 

Datan kategorisointi ja esittäminen kumulatiivisesti kehittämiskoh-

teiden löytämiseksi 

Todennäköisyyskuvaaja 

Probability Plot  

Selventää, noudattaako dataryhmä jotakin tiettyä jakaumaa, kuten 

normaalijakaumaa, tai korreloivatko dataryhmät toistensa kanssa 

Visualisointityökalut 

Data Visualization Tools 

Tilastollisen datan visualisointi; esimerkiksi hajontakaavio, histo-

grammi, rasiakuvaaja, aikadiagrammi 

Virhemahdollisuudet 

Defects Per Opportunity 

Määrittelee, kuinka paljon virheitä tapahtuu suhteessa virhemah-

dollisuuksiin 

Mittaristo / "Kojelauta" 

Dashboard 

Esittää toiminnan kannalta tärkeät mittarit visualisoimalla ne koo-

tusti, nopeasti ja informatiivisesti 

A3-raportti 

A3 Report 

Ongelman esittäminen yhdellä sivulla sisältäen ongelman taustat, 

juurisyyt, mahdolliset ratkaisut ja toimintasuunnitelmat 

(jatkuu) 
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PROSESSIN SISÄISTEN ONGELMIEN ANALYSOINTI 

8D-ongelmanratkaisu 

8D Problem Solving 

8-vaiheinen toimintamalli tuotteita ja prosesseja koskevien ongel-

mien tunnistamiseen, korjaamiseen ja ratkaisuun 

Aivoriihi/ Kiertävä paperi 

Brainstorming /-writing 

Ideoiden kehitteleminen ongelmien juurisyiden ratkaisuun 

SCAMPER Antaa kysymysten avulla herätteitä potentiaalisten ratkaisujen 

ideoinnille 

Samankaltaisuuskaavio 

Affinity Diagram 

Ideoiden klusterointi avainteemojen ymmärtämiseksi 

Viisi miksi -analyysi 

Five-Why Analysis 

Ongelmien tai virheiden juurisyiden tunnistaminen kyseenalaista-

malla miksi jokin asia tapahtuu 

Syy-seurausmatriisi 

Cause and Effect Matrix 

Auttaa ymmärtämään muuttujaryhmien välisiä suhteita; esimerkik-

si kehittämiskohteiden vaikutuksia tiettyihin mittareihin 

Syy-seurausdiagrammi 

Cause-Effect Diagram 

Strukturoitu viitekehys mahdollisten syiden etsintään ja niiden 

välisten yhteyksien visualisointiin 

Juurisyyanalyysi 

Root Cause Analysis 

Auttaa löytämään ongelmien juurisyitä 

Koesuunnittelu 

Design of Experiments 

Prosessiin vaikuttavien tekijöiden ja prosessin tuotosten välisten 

suhteiden ymmärtäminen 

Varianssianalyysi 

Analysis of Variance 

Tutkitaan eroavatko kahden tai useamman ryhmän keskiarvot 

toisistaan 

Regressioanalyysi 

Regression Analysis 

Tarkastellaan vastemuuttujan riippuvuutta selittävistä muuttujista 

Korrelaatioanalyysi 

Correlation analysis 

Kahden muuttujan välisen korrelaation havainnollistaminen 

Hypoteesien testaus 

Hypothesis Testing 

Arvioidaan väitteen todenmukaisuutta todennäköisyyksien avulla 

Tilastollinen prosessin 

ohjaus 

Statistical Process Control 

Prosessin tärkeimpien muuttujien vaihteluiden tilastollinen valvo-

minen ja hälytysrajojen asettaminen  

Laatupiiri 

Quality Circles 

Ongelmien ratkaiseminen ryhmän säännöllisissä tapaamisissa 

Korjaavien toimenpitei-

den matriisi 

Corrective Action Matrix 

Määrittelee, mitä kukin ongelmanratkaisuryhmän jäsen tekee on-

gelman ratkaisemiseksi ja mihin mennessä toimenpiteet tulee olla 

suoritettu 

Vika- ja vaikutusanalyysi 

Failure Mode and Effect 

Analysis 

Riskien kartoittaminen perustuen riskin vaikutukseen, esiintymi-

seen ja sen havaitsemiseen; riskien tunnistaminen, analysointi ja 

ehkäisevien toimenpiteiden vaikutusten arviointi 

Päätöksentekomatriisi 

Decision / Pugh Matrix 

Matriisi ratkaisujen valintaan ja yhdistelemiseen 

(jatkuu) 
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MATERIAALIVIRRAN TEHOSTAMINEN 

Arvovirtakuvaus 

Value Stream Mapping 

Hukkien tunnistaminen läpimenoajan lyhentämiseksi kuvaamalla 

materiaali- ja informaatiovirrat sekä esim. asetus- ja odotusajat 

Arvovirtakaavio 

Value-added Flow chart 

Läpimenoaikojen ja tuotavuuden parantaminen erottelemalla arvoa 

tuottavat ja tuottamattomat toiminnot visuaalisesti 

Spagettidiagrammi 

Spaghetti Diagram 

Raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja ihmisten liikkeen kuvaami-

nen tehtaan pohjapiirustukseen tilojen ja työkalujen käytön sekä 

ihmisten ja materiaalien liikkeen tehostamiseksi 

Peräkkäisimuperiaate 

Sequential Pull System 

Tuotantovaiheiden ketjussa seuraava vaihe määrää edellisen vai-

heen tuotannon; rajoitetaan keskeneräisen tuotannon määrää 

Täydennysimuperiaate 

Replenish Pull System 

Asiakas tilaa tuotteet välivarastosta, joka ohjaa tuotantoa ; rajoite-

taan keskeneräisen tuotannon määrä 

Kanban-järjestelmä 

Kanban 

Kanban-kortit tai -korit helpottavat varaston täydennystä visu-

alisoimalla täydennystarpeen 

Tasoitettu kuormitus 

Level Loading 

Tuotannon tasoittaminen työmäärän ja volyymin tasaamiseksi 

lyhyellä aikavälillä 

Tahtiaika 

Takt Time 

Resurssien ajallinen tasapainotus tuotannon tarpeisiin perustuen 

asiakastarpeeseen, konekapasiteettiin tai työvaiheeseen 

Eräkoon pienentäminen 

Batch Size Reduction 

Eräkoon pienentäminen mm. läpimenoajan lyhentämiseksi, varas-

totasojen alentamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi 

Yhden kappaleen virtaus 

One Piece Flow  

Prosesseista tehdään joustavia tuotannonohjausmenetelmällä, jossa 

asetukset eivät hidasta tuotantoa eräkoon ollessa yksi 

Asetusajan lyhentäminen 

Setup Time Reduction 

Asetusajan lyhentäminen tuotannon tehostamiseksi ja pienten 

eräkokojen mahdollistamiseksi 

Solutuotanto 

Cellular Manufacturing 

Prosessit järjestellään joustaviin soluihin tuotannon ja työntekijöi-

den tai työkalujen käytön tehostamiseksi 

Tuottava kunnossapito 

Total Productive Main-

tenance 

Laitteen huoltotarpeen ennakointi laitteiden hajoamisten, tuotan-

non hidastumisen ja pysähtelyn, virheiden sekä onnettomuuksien  

välttämiseksi 

Keräilykierros 

Milk Run 

Materiaalit haetaan useasta pisteestä tai viedään useaan pisteeseen 

yhdellä kertaa kuljetusten tehostamiseksi 

Käyttöpistevarastointi 

Points of Use Storage 

Materiaalit varastoidaan lähelle niiden käyttöpaikkaa siirtoaikojen 

lyhentämiseksi ja varastointikustannusten pienentämiseksi  

2-laatikkomenetelmä 

Two Bin Replenishment 

Varaston täydennysmenetelmä erityisesti matala-arvoisille materi-

aaleille 

ABC-analyysi 

ABC Analysis 

Varastojen luokittelu varastotasojen ja tilauspisteiden määrittele-

miseksi 

 

 

(jatkuu) 
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TYÖSKENTELYTAPOJEN KEHITTÄMINEN JA STANDARDISOINTI 

Työpiste-layout 

Workplace Layout 

Työpisteiden järjesteleminen tehokkuuden lisäämiseksi ja virhei-

den vähentämiseksi 

5S Työskentelytilojen siistiminen, järjestely ja näiden ylläpito tehok-

kuuden lisäämiseksi, onnettomuuksien välttämiseksi jne. 

Punaiset laput 

Red Tag Initiatives 

Turhien työkalujen ja tavaroiden poistaminen työpisteiden läheltä 

Virhemahdollisuuksien 

esto  

Error Proofing 

Pyritään käytännön toimenpiteillä estämään inhimillisten virheiden 

syntyminen ja havaitsematta jättäminen 

Autom. laadunvarmistus 

Jidoka 

Helpotetaan työntekijää havaitsemaan ongelmia, jotta ne voidaan 

korjata mahdollisimman nopeasti; esimerkkinä valo-ohjaus 

Virhesignaali 

Andon 

Järjestelmä ilmoittaa laatu- tai prosessiongelmasta työnjohdolle, 

kunnossapidolle ja muille työntekijöille 

MOST-työnmääritys 

Maynard Operation  

Sequence Technique 

Määritetään työtehtävien suorittamiseen kuluva aika työtehtävien 

uudelleen suunnittelemiseksi ja standardisoimiseksi 

Työajan seuranta 

Time Observation  

Mitataan työtehtävän suorittamiseen kuluva aika ja sen vaihtelu 

työtehtävien standardisoimiseksi  

Työmäärän tasapainotus 

Work Load Balancing 

Työntekijämäärän optimoiminen ja työmäärän tasapainottaminen 

kysynnän mukaan 

Standardityö 

Standarized Work 

Parhaiden käytäntöjen standardisointi parantaen työturvallisuutta 

sekä työn tasalaatuisuutta ja tuottavuutta 

Työohjeet 

Work Instructions 

Työntekijöiden kouluttamisen nopeuttaminen tekstiä ja kuvia si-

sältävillä työohjeilla 

Toimintatapastandardit 

Std. Operating Procedure 

Prosessin kaikille työvaiheille luodaan kuvaus työvaiheiden sel-

kiinnyttämiseksi 

Ohjaussuunnitelma 

Control Plan 

Dokumentoidaan prosessin tärkeät ominaisuudet prosessi- ja tuo-

tevaihtelun minimoimiseksi 

Sisäinen tarkastus 

Self Inspection  

Tarkastellaan oman työn tuloksia virheiden löytämiseksi;  tarkaste-

lu voi kohdistua myös edellisen työvaiheen tuotoksiin 

Havainnointikävely 

Gemba Walk 

Menetelmä hukkien tunnistamiseen; voidaan tarkastella kaikkia 

mahdollisia ongelmia tai keskittyä tiettyyn ongelma-alueeseen 

Reagointisuunnitelma 

Reaction Plan 

Suunnitelma miten toimitaan, jos tietyt prosessin tilaa koskevat 

ehdot täyttyvät 

Visuaalinen johtaminen 

Visual  Control 

Tavoitteena toiminnan monipuolinen visualisointi: työohjeet, kul-

kuväylät, varastointitilat, paikat työkaluille ja materiaaleille jne. 

Visuaaliset mittarit 

Visual Metrics 

Tärkeimpien mittareiden visuaalinen esittäminen näkyvällä paikal-

la; esim. läpimenoaika, laatu, turvallisuus, tuottavuus 

Osaamismatriisi 

Skill Matrix 

Kokoaa tiedon työntekijöiden osaamisesta ja tarvittavasta koulu-

tuksesta 



 

 

Liite 6. Tyypillisiä operatiivisen tehokkuuden mittareita logistiikan alalla (Faw-

cett & Cooper 1998; Gunasekaran et al. 2001; Bowersox & Closs 2002; Morgan 

2004; Wilding & Juriado 2004; Krauth et al. 2005; Soosay & Chapman 2006; 

Shepherd & Günter 2006; Bhagwat & Sharma 2007; Barbosa & Musetti 2011; 

Garcia et al. 2011) 

 

ASIAKASPALVELUN MITTARIT LAADUN MITTARIT 

Läpimenoaika Keräilyn tarkkuus 

Toimitusaika Toimitusten tarkkuus 

Toimitusten tiheys Toimitusvirheet 

Ajallaan olevat toimitukset Dokumentoinnin tarkkuus 

Toimitusajan tasaisuus Laskutuksen tarkkuus 

Virheettömien toimitusten määrä Tilaustenkäsittelyn tarkkuus 

Reklamaatioiden määrä Vauriot kuljetuksissa 

Asiakastyytyväisyys Vauriot varastoinnissa 

Viive tiedusteluihin vastaamiseen Vauriot käsittelyssä 

Täytettyjen tilausten määrä Vauriotaajuus 

Toimitusvarmuus Saapuvan materiaalin laatu 

Varastojen loppumisen tiheys Valmistettujen tuotteiden laatu 

Varastojen loppumisen todennäköisyys Asiakaspalautusten määrä 

Kuljetusvirheet Informaation paikkansapitävyys 

Myöhästyneiden toimitusten viive Informaation saatavuus 

Jälkitoimitusten määrä Informaation oikea-aikaisuus 

Jälkitoimitusten viive Informaation ylläpitokustannukset 

Joustavuus tilauksissa   

Joustavuus toimituksissa   
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KUSTANNUSMITTARIT TUOTTAVUUDEN MITTARIT 

Kokonaiskustannukset Prosessoidut yksiköt työtuntia kohti 

Varastointikustannukset Lähetetyt yksiköt työntekijää kohti 

Sisääntulologistiikan kustannukset Varastotyöntekijöiden tuottavuus 

Tuotannon logistiikkakustannukset Kuljetustyöntekijöiden tuottavuus 

Lähtölogistiikan kustannukset Tilaustenkäsittelyn tuottavuus 

Toimitusten logistiikkakustannukset Tilauksen käsittelyyn kuluva aika 

Kuljetuskustannukset Keskimääräinen keräilyaika per tilaus 

Tilaustenkäsittelykustannukset Ylityötunnit 

Kiinteät kustannukset Tilojen käyttöaste 

Hallintokustannukset Kapasiteetin käyttöaste 

Kustannusten osuus myynnistä Välineiden seisokkiaika 

Kustannustrendianalyysi Välineiden käyttöaika 

Asiakaspalvelun kustannukset Kuljetuskaluston käyttöaste 

Palautettujen tuotteiden kustannukset Kuljetusyksiköiden täyttöaste 

Vauriokustannukset Kuljetuskaluston tuottavuus 

Jälkitoimitusten kustannukset Ajoneuvojen lastaus-/purkuaika 

Heikon palvelutason kustannukset Tuottavuusindeksi 

Kiirekustannukset 
 

Todelliset vs. budjetoidut kustannukset PÄÄOMAN HALLINNAN MITTARIT 

Välittömät työvoimakustannukset Varaston kierto 

Välilliset työvoimakustannukset Varastotaso 

Toimintolaskenta Varastojen vanhentuminen 

Yksikkökustannukset Varastojen luokittelu (A,B,C) 

Tuotteen kannattavuus Varastopoikkeamat 

Palvelun kannattavuus Varastojen tarkkuus 

Asiakaskohtainen kannattavuus Varastoennusteiden tarkkuus 

Asiakassegmentin kannattavuus Ostovelkojen kiertoaika 

  Myyntisaamisten kiertoaika 

  Sijoitetun pääoman tuotto 

  Sidotun pääoman tuotto 

 

Taloudellinen lisäarvo 



 

 

Liite 7. Kohdeyritykselle luotu työkalu kehitystyökalujen valintaan ja hallintaan 

 

 


