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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarjota vientiä aloittelevalle yritykselle avaimia 

viennin jakeluketjun suunnitteluun sekä sen rakentamiseksi. Päämääränä työssä onkin 

selvittää mitkä päätökset ovat keskeisimpiä jakeluketjun suunnittelun kannalta viennin 

aloitusvaiheessa sekä analysoida mitkä tekijät ja minkälaisessa suhteessa vaikuttavat 

näihin päätöksiin. 

 

Työssä tarkastellaan jakeluketjun eri osia, niihin liittyviä erityispiirteitä sekä 

jakeluketjun rakennetta koskevaa päätöksentekoa. Jakeluketjua käsitellään kolmessa 

osassa, jakeluteiden, varastoinnin sekä kuljetusten osalta, keskittyen ensin jokaisen 

perusmalleihin ja sen jälkeen niihin liittyviin päätöksenteon ajureihin. 

 

Tutkimuksessa löydettiin selkeät päätöksenteon vaikutustekijät ja havaittiin niiden 

pohjalta kannattavaksi aloittaa jakeluketjun suunnittelu jakeluteiden valinnasta, edeten 

varastoinnin suunnitteluun ja lopuksi kuljetusratkaisujen valintaan. Samalla kullekin 

osa-alueelle löydettiin olennaisimmat vaikuttimet, joiden avulla jakeluketjun 

suunnittelu voidaan rakenteellisesti toteuttaa. 
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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä käsitellään viennin käynnistämiseen liittyvää jakeluketjun 

suunnittelua ja tätä koskevaa päätöksentekoa. Kandidaatintutkielma on toteutettu parityönä 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osastolle toimitusketjun johtamisen 

pääaineeseen. Tutkielmassa jakeluketjun rakennetta tarkastellaan kolmessa osassa jakelutien, 

varastoinnin sekä kuljetusten osalta. Kukin osa sisältää oman teoriaosuutensa, missä käsitellään 

osa-alueen malleja ja näiden perusrakenteita.  Tämän jälkeen tulevassa analysoivassa osassa 

käydään läpi kunkin osa-alueen rakennepäätöksiin vaikuttavia tekijöitä sekä näiden keskinäisiä 

vaikutussuhteita. Työn lopuksi on kokoava yhteenveto. 

  

1.1 Työn taustaa ja rajaus 

Ulkomaankauppa on merkittävässä asemassa Suomen kansantalouden kannalta. Pienenä ja 

hyvin avoimena markkinatalousmaana Suomen vauraus onkin voimakkaasti riippuvainen 

vienti- ja tuontitoiminnasta, maan merkittävimpien kauppakumppanien ollessa Euromaat sekä 

Venäjä. Suomen ulkomaankauppa on pitkän aikaa ollut ylijäämäinen ja kansantalous hyvällä 

mallilla, mutta vuodesta 2011 maan vaihtotase on alkanut kääntyä alijäämäiseksi. Tätä selittää 

osin maan kokonaisviennin äkillinen romahtaminen vuonna 2008 alkaneen talouskriisin tähden. 

Toisena keskeisenä syynä maan ulkomaankaupan alijäämäisyydelle on kuitenkin ollut Suomen 

mittapuulla perinteisten vientialojen kuten puu- ja paperiteollisuuden sekä korkean teknologian 

tuotteiden viennin pidempiaikainen takeltelu. Vallitsevassa taloustilanteessa olisikin tärkeää 

että Suomesta tulevina vuosina löydettäisiin uusia toimialoja ja yrityksiä viennin vetureiksi sekä 

elvyttämään maan ulkomaankauppaa ja täten mahdollistamaan pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion säilyminen. (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2015) 

 

Yritystasolla kansainvälistyminen sekä ulkomaankaupan käynnistäminen ovat niin ikään 

alituisessa keskiössä nykyisessä alati globalisoituvassa yritysmaailmassa. Eritoten viime 

vuosina kasvavassa määrin avautuneet EU:n sisämarkkinat ja sitä myötä kiristynyt kansallinen 

kilpailu ovat sekä rohkaisseet että osaltaan myös pakottaneet yrityksiä toimimaan 

kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälistymällä yritys kykeneekin kasvattamaan 

liikevaihtoaan, parantamaan kilpailukykyään sekä nostamaan markkinaosuuttaan vähentäen 

samalla riippuvuutta kotimaan markkinoista, sen tarjotessa mahdollisuuksia liiketoiminnan 

kokonaisvaltaiselle laajentumiselle ja kehittymiselle. Yritystasolla kansainvälistymisestä onkin 
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tullut yhä yleistyvämpi tapa vahvistaa yrityksen pitkän aikavälin asemaa muuttuvassa 

kilpailuympäristössä. (Fintra, 2006, s. 9) 

 

Kansainvälistyminen tuo mukanaan kuitenkin liudan haasteita tietäen samalla uuden 

toimintamallin omaksumista, minkä tähden uuden kansainvälisen toiminnan suunnittelu- ja 

vaihtoehtojen valintaprosessi kannattaa tehdä huolellisesti. Liian usein suunnittelu kuitenkin 

jää puolitiehen tai siinä paneudutaan liiaksi epäolennaisuuksiin, jolloin suunnitelma ei palvele 

yritystä käytännön toiminnassaan. Kansainvälistymisen alkuvaiheessa eritoten jakelun 

suunnittelu sekä siihen liittyvä päätöksenteko tuntuvat muodostuvan kynnys kysymykseksi 

ulkomaankaupan käynnistämisen kannalta. (Selin, 2007, s. 15) 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan näitä jakeluun liittyviä suunnitteluhaasteita 

jakelutien, varastoinnin ja kuljetusten osalta sekä pyritään tuomaan esille tekijöitä, jotka 

yrityksen tulisi huomioida jakeluketjun rakentamisessaan. Periaatteena tutkielmassa on ollut 

keskittyä jakeluketjuratkaisuihin ja niihin liittyvään päätöksentekoon yleisellä tasolla eikä 

rajata jakelu-, varastointi- ja kuljetuspäätöksiä tiettyyn teollisuuden alaan, tuotteeseen tai 

maantieteelliseen alueeseen. 

 

1.2 Tavoitteet ja menetelmät 

Työn tavoitteena on perehtyä erilaisiin jakeluketjun rakennevaihtoehtoihin ja niihin liittyvään 

päätöksentekoon pitäen katseen viennin sovelluksissa. Myös erilaiset päätöksenteon ajurit ja 

niiden vaikutukset jakeluketjupäätöksiin ovat tärkeässä osassa tässä työssä. Päämääränä työssä 

onkin ollut selvittää mitkä päätökset ovat keskeisiä jakeluketjun kannalta vientiä aloitettaessa 

sekä mitkä tekijät vaikuttavat näihin päätöksiin ja täten jakeluketjun rakentumiseen. 

 

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuustyönä käyttäen alaan liittyvää kirjallisuutta sekä 

artikkeleita. Työssä käsiteltyjen aiheiden pohjustus hoidetaan pääosin kirjallisuuden avulla. 

Kirjallisuutta tukemaan on haettu artikkeleita useista asiaa käsittelevistä, tunnetuista 

julkaisuista, joiden avulla syvennetään aiheisiin liittyvää tietoutta. Artikkeleiden suhteen 

tavoitteena on ollut löytää työn kannalta mahdollisimman ajankohtaisia ja tuoreita artikkeleita 

erilaisista tietokannoista sekä julkaisuista. 

  



5 

 

2 JAKELU OSANA TOIMITUSKETJUA 

Kaikessa tavara kaupassa niin sisämarkkinoilla kuin viennissä tarvitaan toimitusketjua, minkä 

avulla tuotteet saadaan valmistettua, pakattua, myytyä ja kuljetettua asiakkaiden saataville. 

Toimitusketju kattaakin kaikki tuotteelle lisäarvoa tuottavat prosessin osat: tuotannon vaiheet 

raaka-aineiden hankinnasta valmistusprosesseihin, tuotteiden pakkaamisen ja kuljettamisen 

sekä lopullisen jakelun myyntikohteeseen. (Simchi-Levi et. al., 2003, s. 1 – 3) 

 

Tämä monitasoinen toimitusketjurakenne voidaan Kuvan 1 mukaisesti jakaa pienempiin osiin: 

hankintaan, tuotantoon sekä jakeluun, jotka muodostavat yhdessä koko toimitusketjun. Osasista 

hankinnassa vastataan materiaalien ja raaka-aineiden ostoista, tuotannossa varsinaisten 

tuotteiden suunnittelusta sekä valmistamisesta, jakelun keskittyessä myyntiin, tuotannon 

jälkeiseen logistiikkaan sekä valmistuotteiden varastointiin ja niiden hallintaan. 

 

Vaikka toimitusketju koostuukin useista toisiinsa sidoksissa olevista tekijöistä, käsitellään 

viennin tapauksessa usein vain jakeluun sekä sen rakenteeseen liittyviä asioita. Viennissä 

jakeluketjuun kuuluvat olennaisesti jakelutien valinta, missä päätetään keinot joiden avulla 

asiakashankintaa ja myyntiä suoritetaan kohdemaassa, valmistuotteiden varastointi joko 

keskitetysti yhdessä sijainnissa tai hajautetusti sekä kuljetuspäätökset valmistuotteiden osalta 

tuotannon, varastojen sekä asiakkaiden tai myyntiliikkeiden välillä. 

  

Hankinta

Tuotanto

Jakelu

Kuva 1 Jakelu osana toimitusketjua 
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3 JAKELUTIEN VALINTA 

Jakelutiellä tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä välijäseniä sekä näistä muodostuvia 

jakelukanavia, joiden välityksellä yrityksen tuote saatetaan lopullisen asiakkaan saataville. 

Kyseessä on fyysisen tavaran kuljettamisen lisäksi siis yrityksen ulkomainen myynti- ja 

markkinointikanava. Jakelutien toimivuudella on näin verrattain suuri merkitys yrityksen 

ulkomaankaupan onnistumiselle sen varmistaessa tuotteiden saatavuuden sekä jakelun 

markkinoiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Oikein valittu jakelutie onkin 

kansainvälistyvälle yritykselle keskeinen kilpailutekijä, jonka suunnitteluun tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota. (Fintra, 2006, s. 25; Selin, 2007, s. 61) 

 

3.1 Viennin jakelutievaihtoehdot 

Viennissä vientitoimintaa harjoittava yritys valmistaa tuotteensa pääosin kotimaassaan tai 

vieraassa niin kutsutussa ”kolmannessa maassa”, josta tuotteet toimitetaan joko suorasti tai 

epäsuorasti välikäsien kautta kohdemaan asiakkaille. Vientiverkosto jakeluteineen on näin 

ollen mahdollista rakentaa useammalla vaihtoehtoisella toteutustavalla riippuen toiminnassa 

mukana olevien välikäsien määrästä sekä heidän roolistaan toimintoketjussa. Viennin kannalta 

voidaan yleisesti kuitenkin tunnistaa kolme pääasiallista toteutustyyppiä, jotka ovat: epäsuora 

vienti, suora vienti sekä välitön vienti. (Fintra, 2006, s. 25; Hollensen, 2007, s. 310 – 311) 

 

3.1.1 Epäsuora vienti 

Epäsuora vienti on vientimuodoista passiivisin ja soveltuu eritoten pienille, 

kansainvälistymisen alkuvaiheessa oleville yrityksille. Epäsuorassa viennissä vienti tapahtuu 

itsenäisten, kotimaasta käsin operoivien välikäsien kautta. Epäsuorassa viennissä valmistavan 

yrityksen rooli jää usein verrattain pieneksi, osuuden rajoittuessa tuotteiden valmistamiseen ja 

niiden toimittamiseen kotimaiselle vientiyhtiölle. Valmistavan yrityksen kannalta epäsuora 

vienti muistuttaakin paljolti kansallista myyntiä. (Fintra, 2006, s. 25; Hollensen, 2007; s. 313) 

Epäsuorassa viennissä toimivat välikädet voidaan niiden toimintaperiaatteen mukaisesti jakaa 

vientiagentteihin, vientiliikkeisiin sekä vientiyhdistyksiin. (Pehkonen, 2000, s. 49) 

 

Epäsuorassa viennissä vientiagenteilla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajia, jotka päämiestensä 

eli viejien toimeksi antamina pyrkivät edistämään näiden ulkomaista tavaroiden myyntiä 

hankkien tilauksia provisiopalkkiota vastaan. Agentti ja päämies laativat keskenään 

vientisopimuksen, jossa määritetään muun muassa provision suuruus, myyntitavoitteet sekä 
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toimeksianto ja sen tehtäväkuva. Vientiagenttia käyttäessään viejä eli valmistava yritys 

huolehtii myyntiä ja markkinointia lukuun ottamatta kaikesta muusta vietiin liittyvistä toimista, 

kuten kuljetuksista, tullauksesta, laskutuksesta ja perimisestä kantaen samalla toimintaan 

liittyvät taloudelliset riskit. (Pehkonen, 2000, s. 50 – 51) Vientiagenttien kautta toimimista 

voidaankin pitää epäsuoran viennin muodoista vaativimpina yrityksen ottaessa siinä 

aktiivisimmin osaa vientiketjuun. 

 

Vientiliikkeellä tarkoitetaan sitä vastoin ulkomaankauppaan erikoistunutta yritystä, joka ostaa 

tuotteita suoraan valmistajilta ja hoitaa niiden viennin sekä myynnin nimissään kohdemaahan. 

Agentteihin verrattuna vientiliike huolehtii siis koko vientiketjusta kantaen samalla 

kansainväliseen toimintaan liittyvän riskin. Vientiliikkeitä käyttäessään viejä tuleekin toimeen 

verrattain vähäisellä panostuksella ja vientiosaamisella. Mikäli yhteistoiminta valmistajan ja 

vientiliikkeen välillä ei ole kuitenkaan kyllin tiivistä, ei valmistaja tule välttämättä lainkaan 

tietoiseksi tuotteidensa loppukäyttäjistä saatikka myyntihinnoista, jolloin sen ulkomainen 

markkinakosketus voi jäädä hyvinkin vähäiseksi. Vientiliikkeet ovat usein erikoistuneet 

tuoteryhmittäin ja/tai markkina-alueittain, jolloin sama vientiliike voi hoitaa useamman viejän 

ulkomaantoimintaa. (Pehkonen, 2000, s. 51) 

 

Vientiyhdistykset ovat kahden tai useamman yrityksen perustamia organisaatioita, jotka 

hoitavat osakasyritystensä käytännön vientitoimintaa. Yritykset ryhtyvät usein vientiyhdistys 

toimintaan, mikäli ne kokevat saavansa yhteisviennistä suuremman edun kuin itsenäisestä 

toiminnasta. Yhteistyön kautta saavutettuja hyötyjä ovat tavallisesti; keskitetty ja tehokkaasti 

toimiva vientitoimien hoitaminen, kustannusten ja riskien jakautuminen sekä mahdollisuus 

korkealaatuisten, mutta hintavien asiantuntijapalveluiden hyödyntämiseen viennin suunnittelu- 

ja käynnistämisvaiheessa. Yhteistoiminnan haittoina voivat kuitenkin olla epätasainen myynnin 

jakautuminen ja siitä aiheutuvat summittaiset taloudellisten ja inhimillisten panostusten 

vaatimukset yrityksien kesken, jotka voivat aiheuttaa eripuraa toimijoiden välille. Toinen 

ongelmien aiheuttaja yhteisviennissä voi olla samalle markkinasegmentille suunnattujen 

tuotteiden synnyttämä sisäinen kilpailutilanne. (Pehkonen, 2000, s. 52) 
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Alla olevassa Kuvassa 2 on esitetty epäsuoran viennin periaatekaavio jaoteltuna viennin 

välikäsittäin. Kuviosta käy ilmi agentti-, vientiliike- ja vientiyhdistyssuhde epäsuorassa 

viennissä. Kuviossa kokonainen viiva esittää viennin materiaalivirtoja sekä katkonainen viiva 

kauppojen välitystä. 

Epäsuora vienti soveltuu passiivisuutensa tähden eritoten kaukaisiin maihin suunnattuihin 

massatoimituksiin, standardoiduille bulkki-tuotteille sekä ylijäämä tuotannon purkamiseen 

ulkomaan markkinoille. Epäsuora vienti ei useinkaan vaadi valmistavalta yritykseltä 

suuremmalti resursseja, investointeja saatikka kotimaisen välikäden kautta toimimisen tähden 

vientiosaamistakaan, ja muotoon sisältyvät riskit ovat verrattain vähäisiä toiminnan pysyessä 

yksinkertaisena ja vientiyhtiöiden koordinoimana. Epäsuora vienti mahdollistaa viejälle 

välikäsien resursseihin ja näiden kokemukseen nojautuen niin ikään verrattain laajojen 

markkina-alueiden saavuttamisen helposti ja nopeasti. Välijäsenien kautta myös kulttuurisesti 

vaikeille ja sijainniltaan etäisille, mutta muutoin potentiaalisille markkinoille pääsy helpottuu. 

(Karhu, 2002, s. 82; Kotabe et. al., 2010, s. 299 – 300; Selin, 2007, s. 63 – 64) 

 

Epäsuoran viennin heikkoudet johtuvat kuitenkin viejän passiivisesta myyntiin ja 

markkinointiin osallistumisesta aiheutuvasta kontrollin puutteesta vientiketjuun sekä vähäisestä 

kosketuksesta vientimarkkinoihin ja loppuasiakkaisiin, jotka tekevät ulkomaantoiminnan 

seuraamisesta, omatoimisesta myynnin edistämisestä ja oman vientiosaamisen kartuttamisesta 

vaikeata. Välikäsien käyttö synnyttää niin ikään lisäkustannuksia, alentaen tuotteesta saatavissa 

olevaa katetta, sekä sitouttaa viejää näiden toimintaan. Mikäli yhteistyö välikäden kanssa 

loppuu, ei yritykselle myöskään useinkaan jää suoria kontakteja ulkomaisiin asiakkaisiin, mikä 

hankaloittaa toiminnan jatkoa. (Karhu, 2002, s. 82; Kotabe et. al., 2010, s. 299 – 300; Selin, 

2007, s. 63 – 64) 

Kuva 2 Epäsuoran viennin periaatekaavio 
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3.1.2 Suora vienti 

Suorassa viennissä valmistaja osallistuu aktiivisesti vientitoimintaan ollen suorassa yhteydessä 

kohdemaan välittäjiin. Viennissä viejäyritys toimittaakin itse tuotteensa kohdemarkkinoille ja 

myy ne ulkomaisille asiakkailleen vientimaassa toimivien välikäsien kautta. Suorassa viennissä 

mukana olevat välijäsenet voivat olla joko jälleenmyyjiä tai myyntiedustajia. Verrattuna 

epäsuoraan vientiin valmistavan yrityksen on siis itse kyettävä huolehtimaan käytännön 

vientitoimistaan. (Karhu, 2002, s. 88) Valitakseen sopivan ulkomaisen edustusmuodon viejän 

on niin ikään tunnettava kohdemarkkinoiden kaupantekotavat sekä kuluttajien vaatimukset 

tarjoamia kohtaan. (Pehkonen, 2000, s. 52) 

 

Suoran viennin välijäsenistä jälleenmyyjät ovat itsenäisiä toimijoita, jotka ostavat valmistajien 

tuotteita ja myyvät niitä eteenpäin omissa nimissään ja luvussaan kantaen samalla tuotteiden 

jälleenmyymiseen liittyvän riskin. Jälleenmyyjät vastaavat niin ikään tuotteiden varastoinnista 

kohdemaassa hoitaen samalla usein erilaisia liiketoiminnan tukipalveluita, kuten huolto- ja 

varaosapalveluita, valmistajan puolesta. Jälleenmyyjät hinnoittelevat hankkimansa tuotteet 

itsenäisesti ja kattavat näin toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä palkkionsa myynnistä saatavilla 

myyntivoitoilla. Usein jälleenmyyjille on sopimusteitse annettu yksinoikeus tuotteen 

jälleenmyyntiin tietyllä maantieteellisellä alueella tai tietyssä asiakaspiirissä. Viejän on 

kuitenkin syytä asettaa varauksia ja ehtoja yksinmyyntioikeuksilleen, jotta se ei olisi täysin 

riippuivainen jälleenmyyjän toimista. Samalla kyettäisiin varmistumaan, että jälleenmyyjät 

ovat niin myyntiresurssiensa puitteissa kykeneviä kuin halukkaitakin myymään tuotteita 

täysipäiväisesti, jotta valmistaja ei menettäisi saatavissa olevia myyntituottojaan. (Karhu, 2002, 

s. 93 – 94) 

 

Jälleenmyyjinä voivat yleisesti toimia hyvin monentyyppiset yritykset. Tavallisimpia näistä 

ovat kuitenkin maahantuojat. (Fintra, 2006, s. 26) Kohdemaassa toimivat maahantuojat ovat 

yleisesti joko tuontiliikkeitä tai tukkukauppiaita, jotka ostavat suuria tuote-eriä lukuunsa ja 

myyvät niitä eteenpäin nimissään jakelutien seuraavalle portaalle, kuten vähittäiskaupoille tai 

teollisuuslaitoksille. Maahantuojat kantavat jälleenmyyntiin liittyvän taloudellisen riskin ja ne 

hoitavat kaupanteon lisäksi muun muassa tuotteiden varastoinnin sekä markkinoinnin. 

Maahantuojia käytettäessä kauppasuhteen perustana ei välttämättä aina ole sopimus, vaan 

maahantuoja voi olla myös viejän asiakas vaatien näin markkinointitoimenpiteitä jatkon 

varmistamiseksi. (Selin, 2007, s. 68) 
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Jälleenmyyjien käyttö on yleisesti soveltuvin jakelutievaihtoehto laajalle ulkomaiselle 

asiakaskunnalle suunnattujen standardoitujen massa- ja merkkituotteiden myymiseen, muodon 

tarjotessa näiden kattavien jakelukanavien sekä asiakasverkostojen tähden erityisen hyvät 

mahdollisuudet liiketoiminnan kohdistamiseen pienimpiinkin asiakasryhmiin. Jälleenmyyjien 

kautta on niin ikään mahdollista järjestää tuotteiden varastointi sekä jälkipalvelut kohdemaassa 

verrattain helposti ja samalla ulkoistetusti. (Karhu, 2002, s. 99; Selin, 2007, s. 68) 

Jälleenmyyjien toteuttamien toimintojen runsaus sekä useammat jakeluportaat lisäävät, 

esimerkiksi myyntiedustajiin nähden, kuitenkin välijäsenien osuuksia saatavissa olevista 

myyntituotoista vähentäen näin viejien katteita. (Karhu, 2002, s. 98; Fintra, 2006, s. 27) 

 

Vaihtoehtoisesti suorassa viennissä voidaan välikätenä käyttää myös myyntiedustajia. 

Jälleenmyyjistä poiketen myyntiedustajat ovat itsenäisen edustajan asemassa olevia kaupan 

välittäjiä, jotka eivät osallistu varsinaiseen kauppatapahtumaan. Myyntiedustajia hyödyntäen 

kaupantekoon liittyvä riski sekä käytännön vienti- ja kauppatoimista huolehtiminen jäävät siten 

viejän itsensä kontolle. (Karhu, 2002, s. 102).  

 

Jälleenmyyjien tapaan myös edustussuhteet voivat olla hyvinkin moninaisia. Myyntiedustajista 

tavallisimpia ovat kuitenkin tuontiagentit. (Fintra, 2006, s. 26) Kohdemaassa operoivat 

tuontiagentit toimivat samalla periaatteella kuin aiemmin käsitellyt vientiagentit. Tuontiagentti 

välittää kohdemaasta käsin ostotarjouksia päämiehelleen, jonka tehtäväksi jää huolehtia 

välitetyistä kaupoista toimittaen tuotteet suoraan ulkomaiselle asiakkaalle. Kauppa tehdään 

päämiehen nimissä ja agentti saa jokaisesta välittämästään, toteutuneesta kaupasta 

provisiopalkkion. Työssään agentit hyödyntävät asiakas- ja markkinatuntemustaan 

päämiehensä tuotteiden myynninedistämiseksi ja kauppojen hankkimiseksi. (Pehkonen, 2000, 

s. 52 – 53) 

 

Myyntiedustajien käyttö on yleisesti soveltuvin ensivaiheen vientitavaksi, kun halutaan päästä 

uusille markkina-alueille itsenäisesti, ilman suurempia sitoutumisia tai kun sopimustuote kattaa 

suuremman yksikköhinnan pääomatuotteita. Edustajien käyttö onkin suosittu jakelutie 

erityisesti keskisuurten teollisuusyritysten keskuudessa. Ulkomaisen tuontiagentin kanssa 

käytävää yhteistyötä hankaloittavat usein kuitenkin pitkät välimatkat, kulttuurisidonnaiset 

liiketoiminnan erot sekä lainsäädännölliset tekijät. Agentuuria miettiessään vievien yritysten 

onkin hyvä perehtyä kohdemaan lainsäädäntöön sekä liiketoiminnan pelisääntöihin turhien 
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väärinkäsitysten sekä sopimusongelmien välttämiseksi. (Fintra, 2006, s. 26 – 27; Karhu, 2002, 

s. 103; Pehkonen, 2000, s. 52 – 53) 

 

Alla olevassa Kuvassa 3 on esitetty suoran viennin periaatekaavio jaoteltuna viennin 

välijäsenittäin. Kuviosta käyvät ilmi jälleenmyyjä- sekä myyntiedustajasuhde suorassa 

viennissä. Kuviossa kokonainen viiva edustaa viennin materiaalivirtoja, kun taas katkonainen 

viiva kauppojen välitystä.  

Suoraa vientiä joko jälleenmyyjien tai myyntiedustajien välityksellä hyödynnetään yleisesti 

kulutustavaroiden kaupassa, kun halutaan tavoittaa laaja asiakaskunta keskitetysti. Suoran 

viennin etuihin lukeutuvat oman jakeluverkoston suoma parempi kontrolli kansainvälisistä 

toiminnoista sekä suora kontakti kohdemaahan ja sitä kautta saavutettava mahdollisuus seurata 

ulkomaantoimintaa epäsuoraa vientiä kattavammin. Suoran viennin välittömän 

kohdemarkkinakontaktin tähden yrityksellä on niin ikään hyvät mahdollisuudet kehittää omaa 

vientiosaamistaan sekä saada kattavampaa markkinatietoa tulevien päätöstensä ja toiminnan 

ohjaamisen tueksi. Epäsuoraan vientiin nähden lyhyempi jakelukanava vähentää myös 

jakelukustannuksia mahdollistaen samalla paremmat tuottomahdollisuudet. (Karhu, 2002, s. 

90; Kotabe et. al., 2010, s. 300 – 301; Selin, 2007, s. 64 – 65) 

 

Eduistaan huolimatta suora vienti vaatii epäsuoraan vientiin nähden enemmän sekä taloudellisia 

että toiminnallisia resursseja, vientiosaamista kuin kohdemarkkinoihin syventymistäkin. 

Eritoten pienemmille yrityksille kansainvälisen kaupan ja logistiikan säännökset 

dokumentteineen, vakuutusehtoineen sekä kuljetusjärjestelyineen voivat tuottaa ongelmia. 

Suorassa viennissä yrityksen on niin ikään kyettävä tunnistamaan potentiaaliset 

Kuva 3 Suoran viennin periaatekaavio 
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markkinasegmentit sekä valitsemaan näiden pohjalta oikeat edustusmuodot tuotteilleen. Koska 

yritys ei suorassakaan viennissä ole välittömässä kontaktissa varsinaisiin loppukäyttäjiin, ei 

näitä välttämättä kyetä profiloimaan omakohtaisen menekinedistämisen tai tuotekehityksen 

toivomalla tavalla. Ongelmia aktiivisempaan välittömään vientiin verrattuna voi aiheuttaa myös 

mahdollinen markkina- ja kuluttajatiedon suodattuminen matkalla välijäseniltä valmistajalle. 

(Karhu, 2002, s. 90; Kotabe et. al., 2010, s. 300 – 301; Selin, 2007, s. 64 – 65) 

 

3.1.3 Välitön vienti 

Välittömällä viennillä tarkoitetaan tilannetta, jossa kotimainen viejä myy tuotteensa suoraan 

ulkomaisille asiakkaille turvautumatta välikäsiin. Välitön vienti vaatiikin yritykseltä verrattain 

vankkaa vientiosaamista ja laajalti resursseja sen hoitaessa itsenäisesti koko vientiketjun alusta 

loppuun saakka. Välitön vienti voidaan yleisesti toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, 

jotka ovat vienti suoraan kotimaasta käsin sekä oman ulkomaisen myyntikonttorin 

perustaminen kohdemaahan. (Karhu, 2002, s. 110; Selin, 2007, s. 65 – 66) 

 

Vietäessä suoraan kotimaasta käsin tuotteiden myynti- ja markkinointi toteutetaan omin 

vientimyyjin. Vientimyyjät matkustavat kohdemaahan tekemään henkilökohtaista myyntityötä 

sekä hankkimaan kauppoja asiakastapaamisten muodossa. Suoraan kotimaasta käsin 

tapahtuvassa viennissä keskeisessä asemassa ovat niin ikään menekinedistäminen messuilla ja 

alan tapahtumissa sekä suhdetoiminta erilaisin toteutustavoin. Vienti suoraan kotimaasta käsin 

onkin välittömän viennin vaihtoehdoista yleisesti käytännöllisempi, kun ulkomaankaupan 

harjoittaminen ei edellytä jatkuvaa läsnäoloa kohdemarkkina-alueella.  (Karhu, 2002, s. 110 – 

112) 

 

Toinen vaihtoehtoinen tapa välittömälle viennille on perustaa kohdemaahan oma ulkomainen 

myyntikonttori. Perustettaessa omaa myyntiyksikköä ulkomaille tulee kohdemaan myynnin olla 

verrattain suurta ja tasaista, sillä myyntikonttorin perustaminen tietää lisäkustannuksia sekä 

suuria taloudellisia investointeja. Oman myyntikonttorin katsotaan kuitenkin tehostavan 

yrityksen suoraa myyntiä sekä markkinointia kohottaen samalla vientimääriä. Myyntikonttorin 

edut ilmenevät myös siinä, että sitä kautta yritys kykenee hankkimaan paremmin tietoa 

kohdemarkkinoistaan ja -asiakkaistaan. Välittömän viennin vaihtoehdoista vienti oman 

ulkomaisen myyntikonttorin välityksellä soveltuukin parhaiten tilanteeseen, jossa 
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asiakassuhteiden hallinta sekä liiketoiminnan hoitaminen vaativat välitöntä läsnäoloa ja 

asiakkaan kannalta helppoa saavutettavuutta kohdemarkkinoilla. (Karhu, 2002, s. 110)  

 

Alla olevassa Kuvassa 4 on esitetty välittömän viennin periaatekaavio. Kuviossa kokonainen 

viiva esittää viennin materiaalivirtoja sekä katkonainen viiva kaupan tekoa ja niistä 

tiedottamista 

Välitön vienti ilman välikäsiä tulee usein kysymykseen tilanteessa, missä vienti suuntautuu vain 

muutamalle suurelle asiakkaalle, jolloin yrityksen tarve hoitaa asiakassuhteitaan tehokkaasti 

sekä itse haluamallaan tavalla kasvaa. Toinen välitöntä vientiä vaativa tilanne on korkean 

teknologian ja hinnan tuotteiden vienti, jolloin tuotteen spesifisyyden takia on lähes 

välttämätöntä käyttää omaa, tuotteen yksityiskohtaisesti tuntevaa myyntihenkilöä. (Fintra, 

2006, s. 27)  

 

Välittömän viennin kautta yritys kykenee paremmin kontrolloimaan vientiprosessiaan sekä 

ulkomaan toimintojaan. Välittömän viennin suurin etu onkin, että monet vientiin liittyvät 

valinnat ja näitä koskevat päätökset kuten markkinointi sekä hinnoittelu ovat täysin viejän 

itsensä päätäntävallassa. Välittömässä viennissä viejäyritys osallistuu niin ikään suoraan 

ulkomaan myynti- ja markkinointiprosessiin, ja voi täten varmistua kattavan sekä 

puolueettoman markkinatiedon saamisesta. Samalla, kun viejä on välittömässä tekemisessä 

ulkomaisten asiakkaidensa kanssa, kykenee se lisäksi kokonaisvaltaisesti kehittämään omaa 

sisäistä osaamistaan ja tietoisuuttaan kohdemaan toimintatavoista sekä luomaan suoria 

asiakassuhteita. (Welch et al., 2007, s. 267) 

 

Kuva 4 Välittömän viennin periaatekaavio 



14 

 

Välittömässä viennissä toimintaan liittyvät kustannukset kuitenkin kasvavat merkittävästi 

verrattuna muihin viennin toteutustapoihin, sillä se vaatii suurien alkuinvestointien lisäksi usein 

viejän jatkuvaa läsnäoloa kohdemarkkinoilla liiketoiminnan pyörittämiseksi sekä myynnin 

aikaansaamiseksi, mikä taasen kasvattaa yrityksen juoksevia kustannuksia. Välittömässä 

viennissä ongelmaksi voi niin ikään muodostua kohdemaan vieraaseen kulttuuriin sekä 

liiketoimintatapoihin sopeutuminen, mikäli yrityksellä ei ole riittävässä määrin aikaisempaa 

kokemusta kyseisiltä markkinoilta. Välittömässä viennissä viejällä ei myöskään ole 

mahdollisuutta tukeutua paikalliset markkinat ja näiden toimintatavat tuntevaan välikäteen 

ongelmien ilmaantuessa. (Karhu, 2002, s. 113; Welch et al., 2007, s. 267) 

 

3.2 Viennin jakelutien valintaan vaikuttavat tekijät 

Viennin operaatiomuotoa ja täten jakelutietä valittaessa esille nousevat usein vientiä aloittavan 

yrityksen sisäiset resurssit, tuotteen luonne, kohdemarkkinoiden markkinapotentiaali sekä 

yrityksen viennille asettamat tavoitteet ja suunnitellun vientitoiminnan laajuus. (Fintra, 2006, 

s. 25) Seuraavassa käydään vaihe vaiheelta läpi edellä mainittujen päätösajureiden vaikutukset 

operaatiomuotojen valintaan sekä pyritään luomaan yleisluontoinen katsaus näiden keskinäisiin 

vaikutussuhteisiin.  

 

3.2.1 Tuoteominaisuudet vaikuttavana tekijänä vientimuodon valinnassa 

Viennin toteutusmuodon valinnassa keskeisessä asemassa ovat luonnollisesti ulkomaan 

markkinoille vietävä tuote sekä sen ominaisuudet. Tuotteen ominaisuuksista myynnin kannalta 

merkittävimmät ovat sen jalostusaste sekä teknologiataso, jotka usein kulkevat käsi kädessä 

hinnan kanssa. Näin mitä korkeammin tuotetta on jalostettu tai mitä teknologisempi se on, sitä 

korkeampi on sen hinta ja täten markkina-arvo.  

 

Matalamman jalostusasteen ja täten hinnan tuotteilla, joilla tuotteen myynti- ja 

markkinointitoiminta ei useinkaan vaadi kovin yksityiskohtaista tuotetuntemusta eikä täten niin 

suurta panostusta tähän toimintaan, on kannattavampaa lähteä rakentamaan vientiä hyödyntäen 

myynnillisesti vähäisempää osallistumista vaativia vientimuotoja. Tällaisia ovat suora tai 

epäsuora vienti, joissa vastuu tuotteen myynnin- ja markkinoinnin toteuttamisesta on ulkoistettu 

ulkopuoliselle välikädelle. Vaihtoehdoista kokonaisviennillisesti passiivisempi epäsuora vienti 

(vientiagentit, vientiliikkeet tai yhteisvienti) on yleisesti soveltuvampi verrattain matalan 

yksikköhinnan ja kohtalaisen kulutuksen tuotteille, jolloin viejä kykenee kustannustehokkaasti 
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ja matalin investoinnein saamaan tuotteensa laajalti ulkomaan markkinoille. Kokonaisviennin, 

eritoten jakelun, kannalta aktiivisempaa roolia vaativa suora vienti (jälleenmyyjät tai 

myyntiedustajat) nähdään sitä vastoin soveltuvammaksi astetta korkeamman jalostusasteen tai 

teknologian kulutushyödykkeille, jolloin aktiivisen osallistumisen kautta viejä kykenee 

saavuttamaan tuotteen jakelun edellyttämän paremman kontrollin ulkomaantoimiin sekä 

suoremman kontaktin kohdemarkkinoihinsa.  (Karhu, 2002, s. 84, 88) 

 

Tuotteen jalostusasteen ja sitä kautta yksikköhinnan noustessa sen luonne muuttuu usein 

kohden korkeamman teknologian tuotteita, jolloin myynti- ja markkinointi vaativat enemmän 

tuotteen ja sen ominaisuudet yksityiskohtaisemmin tuntevaa myyntityötä. Tässä tilanteessa 

yrityksen onkin parempi pyrkiä sisäistämään myynti- ja markkinointitoimintojaan sekä täten 

koko vientiketjuaan luoden välittömän viennin tapaan kohdemaahan oman myyntiyksikön tai 

toteuttaen myynnin itse suoraan kotimaasta käsin. Oman toimintayksikön ja itse toteuttamisen 

kautta viejä kykeneekin saavuttamaan niin vaadittavan kontrollin ja päätäntävallan 

ulkomaantoimijaan, eritoten myyntiä- ja markkinointia koskien, kuin jatkoa ajatellen paremmat 

edellytykset toiminnan harjoittamiseen ja kehittämiseen, viejän ollessa välittömässä yhteydessä 

kohdemaan asiakkaisiin sekä muihin ulkoisiin sidosryhmiin. (Fintra, 2006, s. 27) 

 

3.2.2 Kohdemarkkinoiden potentiaalin vaikutus jakelutiepäätöksiin 

Viennin toteutuspäätöstä tehtäessä valintaan vaikuttavana tekijänä ovat tuoteominaisuuksien 

lisäksi usein ulkomaankaupan strategisessa suunnittelussa valittujen kohdemarkkinoiden 

markkinapotentiaali sekä tämän mukaan määräytyvät toiminnan kasvumahdollisuudet. 

Kohdemarkkinoiden markkinapotentiaalin voidaan ajatella koostuvan kolmesta toisiinsa 

sidoksissa olevasta tekijästä, jotka ovat kysyntä, markkinoilla vallitseva kilpailutilanne sekä 

toimintaympäristöön liittyvät yhteisötekijät. (Karhu, 2002, s. 27 – 32) 

Markkinoilla vallitsevan kysynnän voidaan pohjimmaltaan ajatella juontavan potentiaalisten 

asiakkaiden lukumäärästä sekä näiden kyvystä ja halukkuudesta ostaa yrityksen tarjoamia 

tuotteita. Mikäli tuotteen kysyntä jää sen erityislaatuisuuden takia vähäiseksi tai kohtalaisesta 

kysynnästä huolimatta oletetut myyntitulot eivät ole kovinkaan suuret, on usein taloudellisesti 

kannattavinta hyödyntää vientimuodoista passiivisinta eli epäsuoraa vientiä. (Karhu, 2002, s. 

84) Sitä vastoin mikäli kohdemarkkinoiden kysynnän volyymi ja sitä kautta saavutettavat 

myyntitulot ovat suuremmat, on usein kannattavampaa pyrkiä karsimaan vientiketjusta katetta 

ottavia välikäsiä ottaen itse toiminnassa aktiivisempaa roolia. Tällöin vientitavaksi soveltuukin 
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parhaiten suora vienti, välittömän viennin ollessa pääasiallisena vaihtoehtona myynnin 

suuntautuessa vain muutamalle suurelle asiakkaalle ja näin ollen yksittäisten kauppojen ollessa 

niin taloudellisesti kuin usein myös määrällisestikin merkittäviä. (Karhu, 2002, s. 89, 111)  

 

Markkinoilla vallitsevan kilpailutilanteen voidaan sitä vastoin nähdä juontuvan markkinoilla 

toimivien kilpailevien yritysten määrästä sekä näiden käyttämistä kilpailukeinoista.  Yleisesti 

kilpailutekijöiden voidaan ajatella vaikuttavan viennin operaatiomuodon valintaan siten, että 

kovemman kilpailun markkinoilla paikallisuudesta saatava myynnillinen ja markkinoinnillinen 

etu johtaa usein näiden toimien ulkoistamiseen ulkomaisille edustajille. (Karhu, 2002, s. 28) 

Täten ankaran kilpailun markkinoilla on usein suotavaa käyttää kohdemaassa operoivia 

ulkomaisia välikäsiä hyödyntävää suoraa vientiä.  (Karhu, 2002, s. 88 – 89) Sitä vastoin, mikäli 

kohdemarkkinoilla vallitseva kilpailu on maltillisempaa tai kilpailevista yrityksistä ei ole 

viejälle suurempaa haittaa, voi vientiketjussa yrityksen resursseista ja tuoteominaisuuksista 

riippuen käyttää myös joko epäsuoraa tai välitöntä vientiä. (Karhu, 2002, s. 84) 

 

Markkinapotentiaaliin vaikuttavat yhteisötekijät ovat toimintaympäristöstä kumpuvia 

taloudellisia, rahoituksellisia, poliittisia, lainsäädännöllisiä ja sosiokulttuurillisia vaikuttimia, 

jotka joko positiivisesti tai vastavuoroisesti negatiivisesti vaikuttavat markkinoiden 

houkuttelevuuteen, sen liiketoiminnallisiin edellytyksiin sekä kasvumahdollisuuksiin. (Karhu, 

2002, s. 30) Kun kohdemarkkinoiden liiketoimintaympäristö on kokonaisvaltaisesti totutusta 

poikkeava, ei useinkaan ole kannattavaa suin päin rynnätä markkinoille oman 

toimintaverkoston kera, vaan tällöin pääasiallisesti ulkoistamiseen turvautuva epäsuora vienti 

kotimaisine välikäsineen tarjoaa paremmat edellytykset kaupalliselle menestymiselle. Sitä 

vastoin kohdemaan toimintaympäristön ollessa kotimaan kanssa samankaltainen tai yrityksen 

omatessa riittävässä määrin markkina- ja liiketoimintatuntemusta kohdemaasta, tarjoavat suora 

ja välitön vienti usein paremmat edellytykset liiketoiminnan harjoittamiselle sekä tulevaisuutta 

ajatellen sen kehittämiselle. (Karhu, 2002, s. 89) 
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3.2.3 Yrityksen sisäiset tekijät viennin operaatiomuodon valinnassa 

Viennin toteutusmuodon valinnassa keskeisessä asemassa ovat tuoteominaisuuksien ja 

markkinatekijöiden lisäksi yritysten sisäiset tekijät, jotka sanelevat sen minkälaiset 

toiminnalliset edellytykset yrityksellä on viennin käynnistämiselle ja kansainvälisen 

liiketoiminnan harjoittamiselle. Sisäisistä tekijöistä keskeisimmissä asemassa 

kansainvälistymisen kannalta ovat yrityksen tuntemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja 

kohdemarkkinoista, vientiosaaminen, ulkomaiset kontaktit sekä käytettävissä olevat 

taloudelliset, toiminnalliset ja henkilöstölliset resurssit. (Äijö, 1996, s. 80) Mitä enemmän yritys 

omistaa edellä mainittuja sisäisiä tekijöitä, sitä paremmat vientitoiminnan edellytykset sekä 

laajempi toteutusvaihtoehtojen kirjo sillä on valittavana.  

 

Varsinkin pienemmillä yrityksillä taloudelliset ja toiminnalliset resurssit ovat usein kuitenkin 

riittämättömiä suoran tai välittömän viennin toteuttamiseen. Pienyrityksillä ei aina myöskään 

ole koulutuksen tai kokemuksen mukanaan tuomaa vientiosaamista saatikka tuntemusta 

kansainvälisestä kaupasta. Tällöin muodoista passiivisin eli epäsuora vienti vähäisine 

taloudellisine panoksineen sekä viennin osaamisvaatimuksineen on sopivin vaihtoehto. 

Epäsuora vienti mahdollistaa toimintojen ulkoistamisen kautta niin ikään yrityksen 

paneutumisen niihin tehtäviin ja ydintoimiin, kuten tuotantoon ja tuotekehitykseen, joissa sillä 

on hallussaan parhain osaaminen. Eduistaan huolimatta epäsuorassa viennissä yrityksen 

ulkomaantoimien kontrolli sekä kosketus vientimarkkinoihin ovat verrattain minimalistiset. 

Valmistavan yrityksen onkin syytä pyrkiä parantamaan niin taloudellisia kuin toiminnallisia 

resurssejaan, jotta epäsuora vienti voisi jäädä vain viennin käynnistämisvaiheen 

toimintamuodoksi. (Karhu, 2002, s. 82 – 83) 

 

Suuremmilla yrityksillä toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset viennin käynnistämiselle 

ovat sitä vastoin pääsääntöisesti paremmat, jolloin tuoteominaisuuksista ja 

markkinapotentiaalista riippuen ne kykenevät valitsemaan ulkomaantoiminnalleen 

aktiivisemman suunnan. Tällöin kysymykseen tulevat usein joko suora tai välitön vienti. 

Epäsuoraan vientiin verrattuna suora ja välitön vienti ovat pidemmälle meneviä ja täten 

toiminnallisesti vaativampia vientimuotoja, jolloin yrityksen taloudellisiin ja henkisiin 

voimavaroihin kohdistuu enemmässä määrin vaateita. 
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Suorassa viennissä niin yrityksen vientiosaamisen, ulkomaan markkinoiden ja 

liiketoimintakulttuurin tuntemuksen kuin henkilöstön kielitaidonkin tulee olla hyvällä tasolla 

sen asioidessa suoraan valitsemiensa ulkomaisten edustajien kanssa. Suorassa viennissä yritys 

hoitaa niin ikään käytännön vientitoimet itse, jolloin sen tuotanto- ja toimituskapasiteetin 

välivarastoineen on oltava riittävät suurtenkin tavaraerien toimittamiseen sekä mahdollisten 

kulutushuippujen kattamiseen. Edellä mainitut tekijät aiheuttavat eittämättä merkittäviä 

vaateita myös yrityksen taloudellisille ja henkilöstöhallinnollisille resursseille. Taloudellisia 

resursseja suoraa vientiä harjoittavalta yritykseltä vaativat tavallisesti eniten ulkomaisten 

vientiedustajien valintaprosessi, myynninedistäminen ja suhdetoiminta sekä 

tuotantokapasiteetin ja jakeluverkoston rakentaminen. Suurimmillaan resurssien sitoutuminen 

sekä taloudelliset panostukset ovat luonnollisesti viennin aloitusvaiheessa. Ulkomaankaupan 

pidemmät maksuajat kasvattavat niin ikään yrityksen myyntisaamisten määrä, minkä 

seurauksena suoraa vientiä harjoittavan yrityksen kassareservin tulisi olla epäsuoraan vientiin 

nähden laajempi. Yrityksellä on lisäksi oltava riittävässä määrin ammattitaitoista henkilöstöä 

viennin toteuttamiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan pyörittämiseen. (Karhu, 2002, s. 89 – 

91; Selin, 2007, s. 64 – 65)  

 

Suoran viennin tapaan välitön vienti asettaa huomattavia vaatimuksia yrityksen toiminnalle ja 

sen sisäisille tekijöille. Välittömässä viennissä yritys hoitaa suorasta viennistä poiketen itse 

koko vientiketjun tehtaalta loppuasiakkaille saakka, jolloin sen liiketoimintaprosessien on 

oltava kokonaisvaltaisesti kehittyneitä. Myynnin tapahtuessa suoraan ulkomaisille asiakkaille 

on yrityksen henkilöstöllä oltava niin ikään kattava markkina- ja kulttuurituntemus, erinomaiset 

kielelliset valmiudet sekä laaja-alainen kansainvälisen kaupan osaaminen. Myynti- ja 

markkinointitoimiin sitoutuukin välittömässä viennissä enemmässä määrin resursseja niiden 

koostuessa pääasiallisesti suorasta kahdenkeskisestä myyntityöstä sekä suhdetoiminnasta. 

Koska välittömässä viennissä yksittäiset kaupat ovat usein suurehkoja, aiheuttaa tämä 

luonnollisesti lisävaatimuksia tuotanto- ja toimituskapasiteeteillekin. Välittömän viennin 

korkeampien toiminallisten vaatimusten rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttää niin ikään 

huomattavia määriä taloudellisia ja henkilöstöllisiä resursseja. (Karhu, 2002, s. 111 – 112) 
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3.2.4 Toiminnan laajuus ja riskit merkitsevänä tekijänä jakelutien valinnassa 

Yrityksen käynnistäessä kansainvälistä toimintaansa riskien ottaminen ja epävarmuuden 

sietäminen ovat usein väistämättömiä. Viennin aloittamista koskevia päätöksiä tehtäessä yhtenä 

olennaisena vaikuttimena ovatkin kansainvälisen toiminnan suunniteltu laajuus sekä siihen 

sidonnaiset riskit. Kansainvälisessä kaupankäynnissä riskien todennäköisyys ja liiketoimintaan 

liittyvä epävarmuus tavallisesti kasvavat pitkien ja monimutkaisten jakeluteiden, uusien 

kauppatapojen, kulttuurisidonnaisten liiketoimintaerojen sekä toimintaympäristön 

muuttumisen tähden. Yleisesti voidaankin ajatella, että toiminnan laajentuessa sekä 

etäisyyksien kasvaessa liiketoimintaan liittyvät riskit kasvavat. (Hollensen, 2007, s. 54)  

 

Hyvällä riskienhallintataktiikalla yritys kykenee kuitenkin varautumaan riskeihin sekä ennalta 

ehkäisemään niiden vaikutuksia halliten näin toimintaan liittyvää epävarmuutta. (Erola & 

Louto, 2000, s. 75) Riskienhallinnassa menettelytapoja ovat yleisesti riskien toteutumisen 

estäminen, riskien siirtäminen ja niiden vaikutusten minimointi sekä vahinkoihin varautuminen. 

(Erola & Louto, 2000, s. 79) Riskien pienentäminen sekä siirtäminen ovat usein parempia 

vaihtoehtoja pyrkimykselle täysin riskittömään liiketoimintaan, mikä toiminnan laajentumisen 

kysymyksessä ollessa on erittäin vaikeaa, jollei jopa mahdotonta. Tällöin viennin 

toteutusmallin valinnalla ja ulkoistamisen kysymyksellä yritys kykeneekin hallinnoimaan 

kansainvälistymisen kasvattamia toiminnallisia ja taloudellisia riskejään sekä mukauttamaan 

toimintansa näiden ehdoille. 

 

Yleisesti viennin kohdentuessa maantieteellisesti laajemmalle säteelle, kuten esimerkiksi 

kaukomaihin, jolloin etäisyyksien myötä kasvaneet erot liiketoimintakulttuurissa, 

kauppatavoissa sekä lainsäädännöllisessä ja poliittisessa ympäristössä kuin pidentyneet 

jakelumatkatkin lisäävät vientiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä; on usein 

kannattavinta pyrkiä minimoimaan kasvaneita riskejä sekä toimintaan liittyvää epävarmuutta 

riskien siirrolla. Tällöin vastuuta ja vientiketjuun liittyvää riskiä saadaan jaettua useammalle 

osapuolelle riskialttiita toimintoja ulkoistaen. (Erola & Louto, 2000, s. 80 – 81) Vastaavassa 

tilanteessa vientikeinoksi soveltuukin parhainten malleista passiivisin eli joko vientiagentteja, 

vientiliikkeitä tai yhteisvientiä hyödyntävä epäsuora vienti. 

 

Viennin suuntautuessa sitä vastoin lähemmäs, esimerkiksi Suomesta katsottuna Pohjoismaihin 

tai Eurooppaan, joiden yhteismarkkina-alueilla vallitsevat yhteiset sisämarkkinasäännöt sekä 
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yhdenmuotoiset kaupankäyntitavat vähentävät liiketoimintaan liittyvää epävarmuutta ja riskejä, 

on usein kannattavampaa pyrkiä hallitsemaan toiminnan epävarmuutta laajemman 

omakohtaisen kontrollin kautta. Vähäisiin, mutta mahdollisiin riskeihin kyetäänkin 

varautumaan toimintaa tarkkaillen sekä asetettuja signaaleja seuraten. Laajemman kontrollin 

myötä riskien aiheuttamiin seurauksiin kyetään niin ikään nopeammin reagoimaan. Tällaisessa 

tilanteessa viennin toteutusmalliksi soveltuvatkin aktiivisempaa roolia suovat muodot, joko 

suora vienti ulkopuolisten myynnillisten välikäsien välityksellä, tai resurssien suodessa välitön 

vienti oman toimintayksikön tai vientimyyjien kautta. (Erola & Louto, 2000, s. 81 – 83; 

Logistiikan Maailma, 2015b) 

 

3.2.5 Yrityksen tavoitteiden vaikutus jakelutien valintaan 

Viimeisimpänä muttei suinkaan vähäisimpänä vaikuttimena viennin operaatimuotoa valittaessa 

ovat yrityksen viennille asettamat päämäärät sekä tavoitteet, mitkä vaikuttavat niin yrityksen 

tulevaisuuden suunnitteluun kuin sen myöhempään jakelun ja ulkomaantoimintojen 

kehittämiseen.  

 

Yleisesti näiden suhteen voidaan todeta, että mikäli yrityksen päämäärät ulkomaantoiminnan 

suhteen ovat kauaskantoisemmat ja viennin ajatellaan toimivan eräänlaisena välietappina 

kohden monikansallista toimintaa, on yrityksen kannattavinta muiden valintaan vaikuttavien 

tekijöiden salliessa pyrkiä valitsemaan itselleen aktiivisempi suunta jo kansainvälistymisen 

alkuvaiheessa. Tällöin suora tai välitön vienti osallistuvampina vientimuotoina tarjoavatkin 

parhaimmat edellytykset kansainvälisen toiminnan kokonaisvaltaiselle kasvulle ja 

kehittämiselle. Sitä vastoin, mikäli yrityksen intressit ulkomaantoiminnan suhteen ovat 

vähäiset, viennin toimiessa pääasiallisesti vain väylänä purkaa ylijäämä tuotantoa ulkomaisille 

markkinoille, on yrityksen taloudellisesti kannattavampaa pitäytyä vientimuodoista 

passiivisimmassa eli epäsuorassa viennissä. (Hollensen, 2007, s. 310 – 311) 
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4 VARASTOINTI JAKELUKETJUSSA 

Yrityksen käynnistäessä omaa vientiä kotimaan ulkopuolelle tulee sen huomioida jakeluteiden 

ohella myös varastointi osana jakeluketjuaan. Varastointi kuuluukin merkittävänä osana 

jakelun kokonaisketjuun eikä sen kerrannaisvaikutuksia niin kustannuksiin kuin 

palvelutasoonkaan tule väheksyä. Varastoinnin osalta jakeluketjussa tasapainoillaankin 

jatkuvasti juuri varastointikustannusten sekä mahdollisimman hyvän palvelutason välillä. 

(Simchi-Levi et. al., 2004, s. 71 – 80) 

 

4.1 Varastointimallit 

Jakeluketjussa tuotevarastoille on olemassa kaksi perusmallia, joista voidaan varioida 

yksittäiselle yritykselle mahdollisimman toimiva ja halutuilla tasoilla sekä kustannuksilla 

toimiva varastointirakenne. Näinä perusmalleina jakeluketjun varastoinnissa voidaan pitää 

kahta varastotyyppiä: keskusvarastoa ja paikallisvarastoja. Usein jakeluketjun 

varastointiratkaisu tulee kuitenkin olemaan yhdistelmämalli näistä kahdesta tyypistä. (Rushton 

et. al., 2000, s. 234 – 235) 

 

4.1.1 Keskusvarastointi 

Keskusvarastoinnissa ainoa varasto jakeluketjussa sijaitsee yhdessä paikassa ja sieltä 

toimitetaan kaikki tuotteet suoraan asiakkaille tai myyntiliikkeisiin. Keskusvarasto voi sijaita 

esimerkiksi tehtaan yhteydessä, jolloin voidaan olettaa kuljetuskustannusten tuotannon ja 

varaston välillä olevan minimaaliset.  Kuvassa 5 esitetään tämä yhden varaston malli. Kuvassa 

nuolet kuvaavat materiaalivirtoja tehtaan, varaston sekä myyntiliikkeiden välillä. 

Kuva 5 Keskusvaraston sijainti jakeluketjussa 
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Vaikka keskusvarastolta tuotteet toimitetaan suoraan asiakkaille tai myyntiyksiköihin, on 

myyntiyksiköissä usein myös omat pienet varmuusvarastonsa, joita käytetään kuljetusten 

aikaisen kysynnän täyttämiseksi, ei varsinaisina varastoina. (Kum Khiong Yang, 2000) Siksi 

näitä ei huomioidakaan jakeluketjussa eikä sen rakenteessa koko ketjun varastointia 

suunniteltaessa ja tarkasteltaessa. 

 

Keskusvarastoinnista saavutetaan yleisesti merkittäviä etuja kysynnän vaihtelun tasoittuessa, 

jolloin varastojen yhdistämisen Pooling-efektiksi kutsutun ilmiön ansiosta saadaan aikaiseksi 

merkittävää laskua varastotasoissa ja sitä kautta kustannussäästöjä jakeluketjussa. Vaikeasti 

ennustettava, vaihteleva kysyntä onkin yksi keskeisimmistä keskusvarastointia puoltavista 

tilanteista. Tällöin yhdellä varastolla voidaan tasoittaa varastojen mahdollisia epätasapaino-

ongelmia, uusien sekä kausittaisten tuotteiden julkaisua ja kysynnän vaihteluista johtuvia eroja, 

joita syntyy kysynnän vaihdellessa merkittävästi myyntipaikoittain tai kun selkeää rakennetta 

kysynnälle ei voida ennustaa. Varastot keskitettäessä ja täten kysynnän vaihtelun tasoittuessa 

saavutetaan niin ikään helpompi ennustettavuus, mikä auttaa tuotannon- ja jakelun 

suunnittelussa. (Brandimarte & Zotteri, 2007, s. 56 – 59) 

 

Muita syitä pitää keskusvarastoa ovat kalliit tuotenimikkeet, jolloin niiden pääoma-arvosta 

johtuvat varastonpitokustannukset laskevat varastoitavan kokonaismäärän laskiessa. 

Keskittämistä puoltavat lisäksi kalliit siirtokuljetukset, jolloin toimitukset voidaan optimoida 

suoraan tilausten mukaisesti ja saavuttaa näin mittakaavaetuja kuljetuksessa. Tämä myös 

vähentää liikennöintitarvetta koko jakeluketjussa. Hitaasti kiertävät ja elinkaarensa 

loppuvaiheessa olevat nimikkeet suositellaan niin ikään keskitettävän keskusvarastoon, sillä 

näin voidaan laskea tuotteiden varastoitavaa kokonaismäärää ja sitä kautta varmistaa varaston 

kiertäminen.  (Lovell et. al., 2005) 

 

Keskusvarastoinnissa on toisaalta myös huonot puolensa – käytettäessä keskusvarastoa 

toimitusaika- ja matka asiakkaalle kasvavat selkeästi verrattuna paikallisvarastointiin, jolloin 

tämä suurempi kuljetusviive myyntiyksiköihin ja siten asiakkaille tulee huomioida. Täten, jos 

tuotteiden arvo on matala, tuotanto nopeaa ja kysyntä korkeaa, saattaa olla edullisempaa 

varastoida myytävät artikkelit paikallisesti keskusvarastoinnin sijaan. Paikallisvarastointia 

tulisi suosia myös siinä tapauksessa, jos jakeluketjussa kuljetuskustannukset kasvavat 
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varastointikustannuksia suuremmiksi tai kuljetusaika keskusvarastolta on pitkä. (Lovell et. al., 

2005) 

 

4.1.2 Paikallisvarastointi 

Paikallisvarastoinnissa tuotteet toimitetaan sitä vastoin pienempiin asiakkaiden tai 

myyntipisteiden lähellä sijaitseviin varastoihin, joista ne ovat lähes välittömästi saatavilla. 

Kuvassa 6, missä nuolet kuvaavat materiaalivirtoja, on mallinnettu näiden varastojen sijainti 

kohdemarkkinoiden ja myyntiliikkeiden lähellä. Yleensä kyseessä ovat myyjien omat varastot, 

joilla vastataan tuotanto- ja kuljetusviiveeseen sekä kysyntään vastaavalla alueella. 

Paikallisvarastoilla voidaan myös saavuttaa laajempi ja/tai alueelle paremmin spesifioitu 

tuotevalikoima keskusvarastoa helpommin, jolloin kokonaismyyntiä on mahdollista kasvattaa. 

(Chen et. al., 2011) 

 

 

Hajautettuja paikallisvarastoja suositaan yleisesti, mikäli keskusvarastolta on pitkä kuljetusaika 

markkina-alueelle tai eri alueilla on samanaikaiset kysyntähuiput, jolloin keskusvarasto ei 

välttämättä pysty vastaamaan kokonaiskysyntään. Myytävien tuotteiden ollessa tasaisen 

kysynnän ja tiheän valmistussyklin volyymituotteita tai tuotenimikkeiden ollessa halpoja – 

jolloin varastonpitokustannukset ovat matalat – tulisi niin ikään käyttää paikallisvarastoja, 

kuten myös hyvän myyntikatteen omaavien tuotteiden tapauksessa. Hyvällä myyntikatteella 

Kuva 6 Hajautettujen varastojen käyttö jakeluketjussa 
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myytävät tuotteet kattavatkin hajautettujen varastojen kasvaneet varastointikustannukset, 

jolloin niiden varastointi on mahdollista myös paikallisesti. (Lovell et. al., 2005)  

 

Paikallisvarastoissa tuotteita varastoitaessa kokonaistilan tarve tulee lisääntymään suhteessa 

keskusvarastoratkaisuun ja sitä kautta myös yleiset varastonpitokustannukset voivat olla 

korkeammat keskusvarastointiin verrattaessa. Tavallisesti tämä kustannus voidaan kuitenkin 

hyväksyä, mikäli säästöjä saavutetaan paikallisten kuljetuskustannusten laskun kautta. (Lovell 

et. al., 2005) 

 

Usein paikallisvarastojen kanssa pidetään yhtä keskusvaraston omaista tilaa, joka toimii 

läpivirtausterminaalina tuotannon ja varastojen välillä. Läpivirtausterminaalissa tehtailta 

tulevat toimitukset puretaan, pakataan varastojen tilausten pohjalta uudestaan pienempiin 

kuormiin sekä toimitetaan eteenpäin varsinaisiin paikallisvarastoihin. Läpivirtausterminaalilla 

saadaan laskettua tuotantolaitosten ja varastojen välisten toimitusten määrää, optimoitua 

eräkoot sekä varmistettua, että kuljetusten hyötysuhde pysyy hyvänä ja käytettävät 

kuljetusvälineet saadaan pakattua mahdollisimman tehokkaasti. (Buijs et. al., 2014)   

 

4.1.3 Varastoinnin yhdistelmämalli 

Myyntiartikkeleiden säilöminen vain keskus- tai paikallisvarastossa ei useinkaan palvele 

jakeluketjua tarvittavalla tavalla, vaan esimerkiksi tuotteiden koon, määrän ja hinnan 

vaihdellessa merkittävästi ja markkina-alueiden kysynnän erotessa huomattavasti toisistaan 

tarvitaan pelkän keskus- tai paikallisvaraston sijasta nämä kaksi mallia yhdistävä ratkaisu, jolla 

päästään haluttuun toimitusvarmuuteen ja lopputulokseen. (Brandimarte & Zotteri, 2007, s. 53 

– 70) Kuvassa 7 onkin kuvattu yhdistettyä keskus- ja paikallisvarastojen käyttöä jakeluketjussa. 

Varastoinnin yhdistelmämallissa kaikki tuotannon valmistamat tuotteet ohjataan ensin 

keskusvarastolle, mistä ne haluttuina kokonaisuuksina sekä halutun suuruisina erinä toimitetaan 

jatkolähetyksin paikallisvarastoihin ja edelleen myyntiliikkeisiin (kokonaiset viivat). 

Tarvittaessa tuotteita voidaan toimittaa myös suoraan keskusvarastolta myyntiyksiköihin 

(katkoviivat).  
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Keskus- ja paikallisvarastojen yhdistelmällä päästään usein parhaimpaan lopputulokseen, kun 

pääosa keskusvarastossa olevista tuotteista toimii varmuusvarastona tuotannon läpimenoaikaa 

varten. Paikallisvarastot taas varastoivat tuotteita lähinnä kuljetusviiveen varalta. Tämä 

useampia tasoja hyödyntävä varastojen yhdistelmä mahdollistaakin korkean palveluasteen 

asiakkaalle (Dondo et. al., 2011), erilaisten tuotevariaatioiden ja tyyppien tehokkaan 

varastoinnin sekä joustavammat täydennykset eri myyntiyksiköiden välillä. (Üster et. al., 2008) 

 

Keskusvarastoa käytetään tässä yhdistelmämallissa tuotannon varmuusvaraston lisäksi 

varastona tuotteille, joiden kysyntä on vaihtelevaa, arvo korkea ja toimitusaikavaatimukset 

asiakkaan puolesta joustavammat. Nämä tuotteet voidaan toimittaa suoraan esimerkiksi 

yksittäiseen myyntiliikkeeseen, jolloin kuljetuksista johtuva viive saadaan myös minimoitua 

eikä tuotteiden tarvitse kiertää paikallisvarastojen kautta. Paikallisvarastoihin taas pyritään 

säilömään tuotteet, joiden kierto ja kysyntä ovat suurta, arvo matala ja kate korkea sekä, joiden 

toimitusaikavaatimus asiakkaalle on tiukka. Näin saadaan tehokkaasti hyödynnettyä useita 

erilaisia tuotteita valmistavan yrityksen jakeluketjun toiminta halutulla tasolla sekä optimoitua 

kustannus- ja palvelurakenteet asiakkaiden vaatimusten mukaiseksi.  (Chen et. al., 2011) 

 

  

Kuva 7 Yhdistetyn varastointiratkaisun käyttö jakeluketjussa 
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4.2 Oikean varastointitavan valinta jakeluketjussa 

Yksittäisten varastojen perustaminen ja avaaminen on usein helppoa, mutta varastojen 

verkoston hallinta ja kehittäminen sitä vastoin hankalaa, erityisesti jakeluverkoston kasvaessa. 

Viennin jakeluketjuaan vasta perustavan yrityksen voi olla niin ikään hankalaa tehdä päätöksiä 

siitä, mitä tuotteita tulisi varastoida, mihin kohtaan jakeluketjua ja millä tavalla.  

 

Marshall L. Fisher (1997) jakaa artikkelissaan ”What is the right supply chain for your 

product?” tuotteet kahteen kategoriaan kysynnän mukaisesti: innovatiivisiin ja funktionaalisiin 

tuotteisiin. Tuotteista funktionaaliset ovat tuotteita, joita voi ostaa lähes jokaisesta liikkeestä, 

niillä on tasainen ja ennustettava kysyntä sekä pitkä elinkaari. Innovatiivisilla tuotteilla on sitä 

vastoin vaikeasti ennustettava kysyntä, lyhyt elinkaari sekä yleisesti paljon erilaisia 

tuotevariaatioita. Tämän jaottelun mukaisesti Fisher esittelee varastointiin keskittyvän yleisen 

jakelumallin, joka pohjautuu voimakkaasti tuotteiden kysynnän vaihteluihin ja jaksotukseen 

painottaen samalla erityisesti jakelu- ja toimitusketjun joustavuutta ja dynamiikkaa. Mallin 

pääajatuksena on, että innovatiivisille tuotteille tarvitaan responsiivinen sekä mahdollisimman 

joustava toimitusketju, jotta kysynnän suuriin vaihteluihin voidaan vastata mahdollisimman 

tehokkaasti, kun taas funktionaalisilla, tasaisen kysynnän omaavilla, tuotteilla tulisi olla 

kustannusten ja toiminnan puolesta mahdollisimman tehokas jakeluketju.  

 

Varastoinnin kannalta artikkelissa käsiteltyä toimitusketjun tehokkuutta ja joustavuutta on 

kuitenkin verrattain vaikea määrittää vain kahden tuoteajurin avulla. Kuten aiemmin todettiin, 

varastoinnin ratkaisut ovat hyvin tuotevetoisia, pohjautuen usein tuotteen arvoon, kysyntään, 

katteeseen tai johonkin muuhun myyntiartikkelin tuotetekniseen ominaisuuteen.  Kuvassa 8 

onkin kuvattu neljä näistä ominaisuudesta, joiden avulla voidaan tehdä päätöksiä varastoinnin 

suhteen.  Esitetty kuva on yksinkertaistettu kuvaus tuotteen ominaisuuksien suhteesta 

varastointiin arvon, elinkaaren, kuljetuskustannusten sekä kysynnän hajonnan osalta. 

 

Harvoin kuitenkaan löydetään sellaista tuotetta tai tuotekokonaisuutta, joka kuvan mukaisesti 

täsmäisi täysin jompaankumpaan kulmaan. Kuvassa keskitettyjen ja hajautettujen varastojen 

ulkopuolelle jäävään alueeseen voidaankin laskea kaikki näitä kahta mallia yhdistävät 

hybridiratkaisut, missä käytetään niin keskusvarastoa kuin hajautettuja paikallisvarastoja.  
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4.2.1 Kysynnän hajonta vaikuttavana tekijänä varastoinnissa 

Varastoinnin ratkaisuja tehtäessä tuotteiden kysyntä ja erityisesti sen hajonta ovat olennaisia 

tekijöitä päätöksenteon kannalta. Varasto-ohjauksen ja siinä käytettävien parametrien 

perustuessa usein juuri kysyntään, on oikeanlaisen vientituotteen kysyntäprofiilin selvittäminen 

erityisen tärkeää varastojen keskittämisen ja hajauttamisen välisen valinnan suhteen. 

Varastonhallinnan kannalta kysynnän ennustaminen on myös siinä mielessä keskeistä, että 

mikäli kysyntää ei kyetä ennustamaan riittävällä tarkkuudella, joudutaan usein turvautumaan 

liian suuriin varmuusvarastoihin, jolloin jakeluketjun kokonaisvarastotasot kasvavat. (Ma et al., 

2013)  

 

Hyödyntämällä varastojen keskittämisestä syntyvää Pooling-efektiä voidaan kysynnän 

ennustamiseen liittyviä ongelmia kuitenkin vähentää. Pooling-efektin ansiosta tuotteilla, joilla 

on suuri kysynnän vaihtelu ja sen vaikea ennustettavuus, on varastojen keskittäminen usein 

kannattavampaa. Näin saadaan minimoitua bullwhip-efektiksi kutsuttu ilmiö, missä muutokset 

kysynnässä saavat aikaiseksi suurempia muutoksia tilauksissa ja varastotasoissa, aiheuttaen 

näin väärän kokoisten erien tilaamista ja liian suuria tai pieniä varastosaldoja suhteessa 

kysyntään. Mikäli kysynnän hajonta on suurta ja käytössä on useampia hajautettuja varastoja, 

Kuva 8 Varastoinnin päätöksiin vaikuttavat tekijät  
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kertautuu tämä bullwhip-efekti aina vain suuremmaksi. (Torres & Maltz, 2010) Keskittämällä 

varastot yhteen keskusvarastoon voidaankin minimoida kysynnän vaihteluista johtuvaa 

varmuusvarastojen suurta kokoa, jolloin koko jakeluketjun kokonaisvarastotasoa saadaan 

laskettua verrattuna hajautettuun malliin. (Cherikh, 2000) Oletuksena keskusvaraston käytössä 

ovat kuitenkin toimivat jakeluyhteydet asiakkaalle tai toimipisteisiin. 

 

Tuotteilla, joilla on matalampi kysynnän hajonta, voidaan käyttää paremmin hajautettuja 

varastoja. Näillä tasaisen kysynnän tuotteilla hajauttaminen mahdollistaakin paremman 

varastotasojen optimoinnin kullekin markkina-alueelle. Hajauttaminen voi olla viisasta myös 

silloin, kun kysynnässä on havaittavissa pientä vaihtelua. Hajautettu varastointi tuo tässä 

tapauksessa toiminnallisesti optimaalisemman vaihtoehdon, mikäli vientiyritys on valmis 

käsittelemään suurempaa varastojen loppumisen riskiä tai jakeluketjun kuljetusten luotettavuus 

on matala. (Schmitt et al., 2015) 

 

4.2.2 Vientituotteen arvon ja katteen vaikutukset varastointipäätöksiin 

Tuotteen arvo on yksi suurimmista tekijöistä varastoinnin ratkaisuja päätettäessä sen 

vaikuttaessa erityisesti varastonpidon kustannuksiin. Varastonpitokustannuksen koostuessa 

varastoon sitoutuneesta pääomasta sekä muista kustannuksista, kuten tila- ja 

riskikustannuksista, on varastoinnin kulujen kannalta tärkeää, että varastoon sitoutunut pääoma 

pidetään mahdollisimman matalana, kuitenkin suhteutettuna haluttuun palvelutasoon. 

 

Korkean ja matalan arvon tuotteen välillä joudutaan arvioimaan myös muita vaikutustekijöitä, 

kuten kysyntää, mutta lähtökohtaisesti voidaan korkean arvon tuotteet suositella keskitettävän 

keskusvarastoihin. Pooling-efektiä hyödyntämällä saadaan kokonaisvarastotasoja laskettua 

keskusvarastossa alemmas kuin useammassa hajautetussa varastossa, jolloin varastonpidon 

kustannukset ovat myös matalammat.  Keskusvarastoratkaisua käytettäessä valtaosa tuotteista 

joudutaan myös kuljettamaan nopeammin paikallisten varastojen puuttuessa. Tämä laskee 

täydennyseräkokoja ja vähentää kuljetuksien määrää, jolloin saavutetaan myös siellä 

kustannussäästöjä. (Lovell et. al., 2005) 

 

Varastojen hajauttaminen on sitä vastoin kannattavampi ratkaisu tuotteen arvon ollessa matala, 

jolloin sen varastointikustannukset ovat myös matalampia ja kuljetuskustannukset yksittäisen 

tuotteen arvoon suhteutettuna korkeampia. Tällöin onkin parempi yrittää minimoida 
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kuljetuskustannukset ja hyödyntää pidempiä toimitusaikoja kuin yrittää saavuttaa säästöjä vain 

varastoinnin kautta. Myös korkean katteen tuotteita tulisi hajauttaa, jolloin tuotteen kate korvaa 

varastoinnista aiheutuvia kustannuksia, palvelutason samalla noustessa. (Lovell et. al., 2005) 

  

4.2.3 Siirtokuljetukset päätösajurina varastoinnissa 

Tehtäessä päätöksiä jakeluketjun rakenteesta sekä varastoinnista tulee huomioon ottaa myös 

asiakkaan saavutettavuus ja siirtokuljetusten osuus tässä. Siirtokuljetukset ovatkin 

merkittävässä osassa kokonaisjakelun kannalta niiden kattaessa kaiken yrityksen sisäisen 

materiaalin siirron, kuten kuljetukset tehtaalta varastoihin sekä mahdollisesti varastojen välillä. 

 

Varastoinnin päätöksiä tehtäessä tulee tunnistaa ensimmäisenä siirtokuljetusten tarve eri 

varastointikeinojen välillä. Keskitetyssä varastoratkaisussa jakelukuljetukset muodostavat 

merkittävän osan koko jakeluketjun toimitusvarmuudesta ja usein suoraan asiakkaalle 

kulkevien toimitusten tuleekin olla oikeassa paikassa juuri oikeaan aikaan. Keskitettyjä 

varastoja käytettäessä siirtokuljetuksia tulee mahdollisimman vähän yrityksen osien välillä, 

jolloin kuljetuskustannusten ollessa merkittävässä asemassa on tämä varastointivaihtoehto 

järkevämpi. (Lovell et. al., 2005) 

  

Hajautetussa varastoratkaisussa siirtokuljetukset tehtaan ja varastojen välillä ovat sitä vastoin 

huomattavasti tiheämpiä, johtuen jatkuvasta täydennystarpeesta ja mahdollisesti useasta 

toimipisteestä. Vientiartikkeleiden liikkuessa useisiin paikallisiin varastoihin voivat 

siirtokuljetukset tehtaalta varastojen sijaintipaikalle olla jopa päivittäisiä prosesseja. Myös 

mahdollinen varastojen välinen tavaraliikenne, jolla voidaan paikata esimerkiksi paikallisia 

kysyntäpiikkejä, nostavat kuljetusten määrää. Tällöin on tärkeää, että siirtokuljetusten 

kustannukset ovat alhaiset, jotta kysyntään vastaamisesta saadut edut ovat suuremmat kuin siitä 

aiheutuneet kustannukset. (Lovell et. al., 2005) 

 

4.2.4 Tuotteen elinkaaren vaikutus varastointiin 

Tuotteen elinkaarella on tavallisesti suuri vaikutus tuotteen kysyntään ja täten odotettuihin 

varaston kiertoihin. Suunniteltaessa jakeluketjun varastointia tulisikin tuotteiden 

elinkaarivaikutukset ja niihin liittyvät riskit sisällyttää osaksi päätöksentekoa. 
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Elinkaarensa alkuvaiheessa olevat, korkean kysynnän tuotteet voidaan yleisesti suositella 

säilöttävän paikallisvarastoihin. Tällöin varastot täydennetään tehtaalta automaattisesti ja 

kysyntään voidaan vastata nopeammin kuin keskusvaraston tapauksessa. Elinkaarensa 

varhaisvaiheessa tuotteet ovat tavallisesti myös hyvin ajanmukaisia, jolloin niiden kierto on 

odotettua nopeampaa, mikä puoltaa ennestään varastojen hajauttamista markkina-alueille. 

(Lovell et. al., 2005) 

 

Tuotteen elinkaaren edetessä nousee kuitenkin siihen sisältyvä epäkuranttiusriski. Epäkurantin 

tuotteen tapauksessa kyseessä on lähes myyntiin kelpaamaton ja ei kysytty tuote. Tällöin 

varastoinnin keskittäminen on hajauttamista viisaampaa, sillä keskittämällä kyetään 

saavuttamaan kustannussäästöjä kokonaisvarastotasoja laskien. Tuotteen kysynnän ollessa 

matalaa voidaan tähän vastata tasaisesti myös yhtä varastoa hyödyntäen, jolloin keskittämisestä 

ei myöskään koidu palvelutasoa alentavia vaikutuksia. (Lovell et. al., 2005) 
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5 KULJETUSKEINOT 

Viennin jakeluketjua käsiteltäessä ja tavaraa siirrettäessä sen osien välillä on olennaista tehdä 

päätöksiä käytettävistä kuljetuskeinoista sekä niille asetettavista vaatimuksista. Toisin kuin 

kotimaankaupassa, kansainvälisessä liiketoiminnassa välimatkat kasvavat usein huomattaviksi 

ja kuljetusajat kriittisiksi, jolloin pienetkin viivästymiset kuljetuksissa saattavat aiheuttaa 

pudotuksia palvelutasossa. Ulkomaankaupassa kuljetustapahtuma on niin ikään taloudellisesti 

merkittävämpi kuin kotimaankaupassa. Mikäli kuljetukset kyetään toteuttamaan järkevästi, 

onkin tällä mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä sekä kokonaisvaltaisesti vahvistaa 

yrityksen liiketoiminnallista asemaa, nopeiden ja luotettavien toimitusten toimiessa 

merkittävänä kilpailuvalttina. (Fintra, 2006, s. 53) 

 

5.1 Vientikuljetusten toteutusvaihtoehdot 

Jakeluketjun laajuudesta ja kuljetettavasta tavarasta riippuen joudutaan tekemään päätöksiä niin 

maantie- ja rautatie- kuin laiva- ja lentokuljetusten välillä, eri kuljetusmuotojen pystyessä 

tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja kuljetusvaatimuksista riippuen. Kullakin kuljetuskeinolla on 

niin ikään omat ominaispiirteensä, jotka tulee huomioida jakeluketjua rakennettaessa. (Selin, 

2007, s. 186) 

 

5.1.1 Maantie 

Suosituin ja eritoten Euroopassa käytetyin kuljetuskeino on perinteinen maantiekuljetus. 

(European Commission DG for Mobility and Transport Unit D.3 – Land transport, 2011) 

Rekkoja, kuorma-autoja ja muita ajoneuvoja hyödyntäen tierahtia voidaankin käyttää kaikissa 

jakeluketjun vaiheissa, tehtaalta aina asiakkaalle asti. Verrattaessa muihin kuljetuskeinoihin 

maantiekuljetuksilla on selkeitä etuja nopeuden, käsittelyajan sekä joustavuuden suhteen. 

 

Maantiekuljetusten toimiessa maantieteellisesti yhtenäisillä alueilla voidaan tällä 

kuljetusmuodolla päästä erittäin nopeisiin toimitusaikoihin kuljetusten joustavasta luonteesta 

johtuen. Tämä joustavuus mahdollistaa maantierahdille myös lyhemmät käsittelyajat sekä 

pienemmät käsittelykustannukset kuin muilla kuljetuskeinoilla, erityisesti erä- ja 

kuljetuskokojen optimoinnin ansiosta. Rahdin käsittely ja pakkaaminen eivät myöskään vaadi 

useita käsittelykertoja, vaan ajoneuvot voidaan pakata kerralla halutulla tavalla ja saada siten 

toimitettua tuotteet suoraan ovelta-ovelle. (Rushton et. al., 2000, s. 335 – 350)  
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Ajoneuvoilla kuljetetut tuotteet eivät ole myöskään niin alttiita vahingollisille iskuille kuin 

esimerkiksi laivalla ja raitein rahdatut tuotteet, jotka joutuvat varsinkin lastausvaiheessa 

kestämään iskuja ja painetta. Tieliikenteessä varsinaisten kuljetuskustannusten ulkopuoliset 

kustannukset ovatkin näin ollen usein matalammat kuin muilla kuljetuskeinoilla. (Rushton et. 

al., 2000, s. 335 – 350) 

 

Maantiellä suositaan usein pieniä toimituksia, suhteellisen lyhyitä matkoja ja erityisesti kalliita 

tuotteita. (Wiegmans, 2010) Tällöin voidaan ajoneuvot pitää mahdollisimman täynnä, yhdistää 

mahdollisesti useampia toimituksia samaan reittiin sekä pitää kuljetuksen aikaiset 

varastonpidonkustannukset matalana. 

 

Kääntöpuolena maantiekuljetuksissa ovat kuitenkin tyhjät kuljetukset, jolloin ajoneuvoja 

joudutaan ajamaan tyhjänä. Arvioiden mukaan jopa 40 % maantieliikenteestä ajetaan tyhjillä 

ajoneuvoilla. (Konings 2005) Tämä tuo luonnollisesti lisäkustannuksia sekä laskee jakelun 

kustannustehokkuutta. Myös ajoneuvoista aiheutuvat päästöt ovat ympäristölle haitallisia ja 

suhteessa suurempia kuin esimerkiksi rautatieliikenteellä.  

 

5.1.2 Laivakuljetus 

Laivakuljetus on kuljetusmuodoista perinteisin ja kuljetusmäärällisesti eniten käytetty. 

Maailmankaupan kokonaismäärästä noin 90 % kulkeekin meriteitse. Laivakuljetukset ovat 

usein osa laajempaa kuljetusketjua, jolloin satamat muodostavat liikennöinnin kannalta 

keskeisen solmukohdan. (Waters, 2009, s. 414; Karrus, 1998, s. 99) Laivakuljetuksilla 

kyetäänkin kuljettamaan laajaa tuotekirjoa niin kansallisella tasolla, sisävesiä tai rannikkoa 

pitkin, kuin kansainvälisesti yli valtamerten. (Waters, 2009, s. 414) 

 

Laivakuljetukset ovat kuitenkin riippuvaisia maiden maantieteellisestä sijainnista suhteessa 

suuriin meriväyliin sekä potentiaalisista sisävesiteistä. Tämän lisäksi laivakuljetukset, eritoten 

suuret valtamerialukset, tarvitsevat kalliit satamajärjestelyt kuljetusten toteuttamiseksi. 

Maailmanlaajuisesti laivakuljetukset ovatkin pääosin keskittyneet valtamerten rannikoilla 

sijaitsevien suurten satamien kuten Rotterdamin, Hong Kongin ja New Yorkin ympärille. Nämä 

hyvät rannikko ja vesistöyhteydet keskeisille markkina-alueille omaavat satamat toimivatkin 

niin kansainvälisen kaupan keskittyminä kuin välikulkusatamina, joissa rahtia lastataan 
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pienempiin aluksiin alueellista sekä kansallista jatkokuljetusta varten. (Waters, 2009, s. 414 – 

415)  

 

Verrattuna muihin kuljetusmuotoihin laivakuljetuksilla on huomattavia etuja kuljetusmäärien 

sekä yksikköhintojen osalta. Laivakuljetukset tarjoavatkin usein kustannustehokkaan tavan 

kuljettaa suuria määriä tuotteita niin lyhyellä kuin pitkällä matkalla. Laivakuljetusten etuna 

voidaan niin ikään pitää niiden laajaa saatavuutta sekä mahdollisuutta yhdistellä erityyppistä 

rahtia yleis- ja sekalastialuksin. (Bloomberg et. al., 2002, s. 106; Rushton et. al., 2010, s. 338) 

 

Laivakuljetusten suurimpana heikkoutena voidaan pitää kuljetusmuodon hitautta. Verrattuna 

muihin kuljetusmuotoihin laivakuljetukset ovat usein niin matka- kuin lastaus- ja 

purkuajoiltaankin hitaimpia. Toinen keskeinen heikkous laivakuljetusten osalta on niiden 

riippuvaisuus muista kuljetusmuodoista sekä siitä johtuva tarve käsitellä rahtia useasti. 

(Rushton et. al., 2010, s. 338) Rahdin useat käsittelytarpeet sekä altistuminen sääolosuhteille 

tekevät laivakuljetuksista alttiita kuljetusvaurioille, minkä takia merikuljetus aiheuttaakin usein 

erityisvaateita pakkaamiselle kasvattaen näin pakkauskustannuksia.  (Fintra, 2006, s. 55) 

Laivaliikennöinti on lisäksi erittäin altis sääolosuhteista ja rahdinkäsittelystä aiheutuville 

myöhästymisille, mitkä hidastavat ennestään verkkaista rahdinkulkua tehden kuljetuksista 

samalla ajallisesti epäluotettavia. (Rushton et. al., 2010, s. 338) 

 

Laivakuljetuksia käytetään yleisesti suurille tavaraerille, bulkki-tuotteille sekä isoille 

toimituksille kuten teollisuuskoneille ja laitteille, joita kuljetetaan pidemmälle matkalle. 

Tilanteissa, joissa kuljetuksen nopeus ei ole avainasemassa, yksikkökustannuksiltaan edulliset 

laivakuljetukset tarjoavat kilpailukykyisen kuljetusmuodon myös keskipitkille ja lyhyille 

etäisyyksille. (Rushton et. al., 2010, s. 338) 

 

5.1.3 Rautatie 

Rautatiet ovat edelleen yksi käytetyimmistä kuljetuskeinoista viennissä tarjoten hyvät 

mahdollisuudet erityisesti suurten tuotteiden ja massojen kuljettamiseksi runkoyhteyksinä 

osana pidempää kuljetusketjua. Rautatietä käytetäänkin usein pitkien ja keskipitkien matkojen 

sekä suurten toimitusten kuljettamiseen. (Karrus, 2001, s.112 – 132) 
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Rautatiekuljetusten tiukasta koordinoinnista ja aikataulutuksesta johtuen kyseessä ei 

kuitenkaan ole nopein keino toimittaa tuotteita toisille markkina-alueille, mutta sillä 

saavutetaan etuja muilla osa-alueilla. Rautateillä käytetään ISO-standardin mukaisia kontteja, 

joiden käsittely on helppoa esimerkiksi satamissa ja rautatieasemilla mahdollistaen helpot 

siirrot esimerkiksi satamista sisämaihin. Rautatietoimitukset ovat myös edullinen tapa siirtää 

tavaraa erityisesti pitkiä matkoja täsmällisesti. (Rushton et. al., 2000, s. 335 – 350) 

 

Rataverkon kiinteyden takia rautatiet ovat eniten koordinoitu kuljetuskeino, mikä muodostaa 

omat ongelmansa ja toisaalta myös etunsa. Rataverkon koordinointi tarjoaa kiinteät aikataulut, 

jotka ovat helposti ennustettavissa, mutta kaikenlainen joustavuus sekä muutokset ovat lähes 

mahdottomia, varsinkin yleisillä ratapätkillä. Mikäli jakelu voidaan hoitaa valmiiden 

aikataulujen mukaan, ovat rautatiet varma ja tehokas keino kuljettaa rahtia. (Strasser, 1992) 

Rautateille voidaan eduksi laskea myös turvallisuus. Junien kulkiessa omilla raiteillaan ja 

liikenteen ollessa kokonaan säädeltyä, ovat kuljetuksen aikaiset onnettomuudet ja muut 

vahingot todella harvinaisia. (Long, 2000) 

 

Heikkouksia rautatiekuljetuksissa ovat tarve käsitellä toimituksia kahdesti – lastaus- ja 

purkuvaiheessa. Tämä kasvattaa kuljetusaikoja pakottaen samalla esimerkiksi ajoneuvojen 

käyttöön, koska ensimmäisellä ja viimeisellä etapilla tarvitaan usein ajoneuvokuljetusta, jotta 

materiaali saadaan toimitettua varastoon tai asiakkaalle. (Rushton et. al., 2000, s. 335 – 350) 

Rahdin useat käsittelytarpeet tekevät rautatiekuljetuksista myös alttiita kuljetusvaurioille, 

minkä takia raidekuljetus aiheuttaakin laivakuljetusten tapaan usein erityisvaateita 

pakkaamiselle kasvattaen näin pakkauskustannuksia. 

 

Suomesta voidaan rautateillä jaella tuotteita Venäjän ja Itä-Euroopan suuntaan, minne on 

olemassa kiinteä raideyhteys. Toisin kuin Etelä-Euroopassa, Itä-Euroopassa käytetään myös 

samaa raideleveyttä kuin Suomessa, mikä mahdollistaa tarvittaessa suoratkin toimitukset rajan 

yli.  (Karrus, 2001, s.112 – 132) Rautatiekuljetuksia voidaankin pääosin hyödyntää vain itään 

suuntaavassa viennissä Suomen logistisesta sijainnista johtuen. Länteen ja Etelä-Eurooppaan 

suunnattuun jakeluun onkin järkevämpää käyttää laiva- ja maantieyhteyksiä. 
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5.1.4 Lentokuljetus 

Lentokuljetukset ovat kuljetusmuodoista vähiten käytetyimpiä, mutta kilpailukykyisimpiä 

etäisyyksien ollessa pitkiä ja käytettävissä olevan ajan vähäinen. Maailmankaupasta 

lentokuljetuksilla katetaan noin 1 %, mutta osuus on alati kasvamassa toimitusajan tullessa 

entistä kriittisemmäksi tekijäksi kansainvälisessä kaupankäynnissä. Matkustaja- ja rahtikoneita 

hyödyntäen lentorahtia voidaankin toimittaa maailmanlaajuisesti lähes minne vain, missä on 

laskeutumisen mahdollistava infrastruktuuri kuljetusten toteuttamiseksi. (Waters, 2009, s. 416 

– 417)   

 

Lentokuljetusten suurin vahvuus verrattuna muihin kuljetusmuotoihin on lentoliikennöinnin 

nopeus ja saavuttavuus, minkä tähden ne soveltuvat erityisesti pitkille mannerten välisille 

kuljetuksille. (Karrus, 1998, s. 101) Vaikka lentokuljetukset ovat jossakin määrin alttiita 

sääolosuhteista aiheutuville viivästyksille, ovat viivästykset kuitenkin sen verran pieniä, että 

viivästyneenäkin lentorahti on usein nopeampi ja varmempi kuljetuskeino kuin seuraavana 

vuorossa oleva maantiekuljetus. Lentokuljetusten nopeusetu suhteessa muihin 

kuljetusmuotoihin onkin konkreettisin kuljetusmatkan ollessa yli 800 km. (Bloomberg et. al., 

2002, s. 100 – 101) Nopeutensa puolesta lentokuljetukset tuovat niin ikään jakelurakenteisiin 

joustavuutta, sillä laaja kirjo markkinoita kyetään saavuttamaan nopeasti ja vaivattomasti.  

 

Varastonhallinnan kannalta tarkasteltuna yksi lentokuljetusten suoma etu on niin kutsuttu 

”läpimenoajan ekonomia”, joka tilaus-toimitusprosessissa vähentää paikallisen varastoinnin 

tarvetta. (Rushton et. al., 2010, s. 340 – 341) Lentorahti mahdollistaa toisaalta 

aluevarastoinnissa myös varastotasojen matalina pitämisen ja sitä kautta jakelurakenteen 

varastokustannusten optimoinnin, sillä nopein lentokuljetuksin täydennys sykli kyetään 

pitämään verrattain tiheänä. (Logistiikan Maailma, 2015a) Lentokuljetusten etuna voidaan 

nähdä myös se, että muoto ei ole kovin altis fyysisille koettelemuksille ja siinä 

uudelleenlastaamistarve on vähäinen, minkä tähden lentorahdin pakkausvaateita ja täten 

pakkauskustannuksia voidaan usein alentaa verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. (Rushton et. 

al., 2010, s. 341)  

 

Lentokuljetusten suurimpana heikkoutena voidaan pitää niiden verrattain pientä 

kuljetuskapasiteettia ja siitä johtuvaa suurta kuljetuksen yksikköhintaa, mitkä tekevät 

kuljetusmuodosta kalleimman ja ovat pitäneet ne poissa massakuljetuksista. Lentokuljetuksiin 
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liittyvänä heikkoutena voidaan hinnan lisäksi nähdä lentoliikenteeseen liittyviä tarkkoja 

turvallisuusvaateita, runsasta paperityötä sekä terminaalien ja tullien käsittelyä, jotka 

monimutkaistavat kuljetusprosessia ja aiheuttavat tietyissä tilanteissa operointia haittaavia 

kuljetusviivästyksiä. (Rushton et. al., 2010, s. 340; Karrus, 1998, s. 101) 

 

Lentorahtina voidaan yleisesti kuljettaa lähes mitä tahansa, mikä mahtuu lentokoneen 

ruumatilaan, eikä ole lentoturvallisuuseste. Erityisesti lentokuljetukset soveltuvat kuitenkin 

pitkän matkan kuljetuksiin tuotteille, jotka ovat kiireellisiä, kokoonsa ja painoonsa nähden 

kallisarvoisia, pitkälle jalostettuja, nopeasti pilaantuvia tai helposti vahingoittuvia. Asiakkaiden 

palvelutasovaatimusten kasvaessa ovat kasvaneet myös vaatimukset nopeammille 

siirtymäajoille, jolloin lentokuljetuksia on alettu hyödyntää myös lyhyemmillä etäisyyksillä. 

(Bloomberg et. al., 2002, s. 101; Logistiikan Maailma, 2015a) On niin ikään olemassa vaikeasti 

tavoitettavissa olevia kohteita, kuten Sisä-Afrikan tai Keski-Amerikan vaikeakulkuiset alueet, 

joiden saavuttaminen muutoin kuin lentokoneitse olisi erittäin haasteellista ja kallista, joissain 

tapauksissa jopa mahdotonta. (Logistiikan Maailma, 2015a)  

 

5.1.5 Yhdistetyt ja intermodaalit kuljetukset 

Harvoin pelkästään juna-, laiva- ja lentoyhteyksiä hyödyntäen voidaan päästä jakelussa 

haluttuun paikkaan, paikallisvarastolle tai suoraan asiakkaalle. Valtaosan erilaisista 

runkoyhteyksistä muodostuessa näistä kuljetuskeinoista, joudutaan useimmiten hyödyntämään 

vähintään kahta tai useampaa kuljetusmuotoa sisältävää ratkaisua: yhdistettyä kuljetusta tai 

intermodaalia kuljetusta. (Logistiikan maailma, 2015c) 

 

Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa käytetään runkojakelussa useimmiten raide- tai 

laivaliikennettä, kun taas jakeluketjun alku- ja loppupään toimitukset ja noudot suoritetaan 

maanteitse. Perinteisesti yhdistetyistä kuljetuksista puhuttaessa tarkoitetaan useamman 

kuljetuskeinon yhdistelmää, missä tavara lastataan ja pakataan aina uudelleen. Yhdistettyjen 

kuljetusten käyttäminen nostaa tavallisesti kuljetusten käsittelykustannuksia sekä vaikeuttaa 

toimitusten seuraamista, mutta yhdistetyt kuljetukset ovat usein ainoa keino saavuttaa asiakas 

halutulla toimitusajalla ja -varmuudella. (Bukold, 1993)  

 

Intermodaalit kuljetukset toimivat vastaavalla tavalla kuin yhdistetyt kuljetukset hyödyntäen 

kahta tai useampaa erilaista kuljetuskeinoa runkokuljetusten ja noutojen sekä jakelun osalta. 
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Erona yhdistettyihin kuljetuksiin on käytettävissä oleva kuljetusyksikkö. Intermodaalien 

kuljetusten tapauksessa käytetään jokaisessa kuljetusvaiheessa samaa suurkuljetusyksikköä, 

kuten konttia, junavaunua tai perävaunua, eikä kuormia pureta ja lastata uudelleen 

kuljetusvaiheiden välillä. (Commission of the European Communities, 1997) 

 

Intermodaalien ja yhdistettyjen kuljetusten heikkoutena verrattuna suoriin maantiekuljetuksiin 

on niiden epäluotettavuus. (Wiegmans, 2010) Yhdistämällä kuljetuksia saavutetaan kuitenkin 

suurkuljetusten kustannusetuja kuljetettavien määrien noustessa, kun taas esimerkiksi 

maantiekuljetuksien tapauksessa kustannukset kasvavat samassa suhteessa kuljetettavien 

määrien kanssa. Välimatkan kasvaessa myös yhdistettyjen kuljetusten kokonaiskustannukset 

laskevat merkittävästi nopeammin kuin vertailukohteena olevien maantiekuljetusten. (Janic, 

2007) 

 

5.2 Kuljetusratkaisujen valinta jakeluketjussa 

Viennin kuljetusratkaisua päätettäessä esille nousevat erityisesti kohdemarkkinoiden ja -

asiakkaiden asettamat vaatimukset kuljetusajan- ja matkan puolesta. Aika ja matka ovatkin 

usein suoraan sidoksissa toisiinsa ja vientiä käynnistettäessä tehtävät kuljetusratkaisut ovat 

yleisesti näiden kahden tekijän sekä kuljetuskustannusten välistä tasapainoilua. (Logistiikan 

Maailma, 2015d) 

 

Aika ja matka eivät kuitenkaan voi olla ainoita tekijöitä kuljetuskeinoja valittaessa, vaan 

käytettävät kuljetuskeinot ja näiden kustannukset tulee suhteuttaa myös kuljetettavaan 

tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin. Päätöstekijöiksi voidaankin nostaa kaksi huomion arvoista 

toimituksen ominaisuutta: arvo ja fyysinen koko. Nämä kaksi pohjimmiltaan tuoteteknistä 

ajuria ovatkin olennaisia käytettävää kuljetusmuotoa valittaessa. (Logistiikan Maailma, 2015d) 

 

Kuljetusmuotoa valittaessa päätökset tehdään tavallisesti kyseisen matkan suhteen hallitsevan 

kuljetuskeinon mukaisesti. Näin ollen lyhyemmät ja joustavammat nouto- ja jakelukuljetukset 

eivät useinkaan ole niin merkittävässä asemassa kuin varsinaiset runkokuljetukset, jotka 

muodostavat jakeluketjun logistiikan perustan. Seuraavissa kappaleissa kuljetusratkaisuja 

käsitelläänkin runkokuljetuksina, jotka voivat olla osana niin suoria, yhdistettyjä kuin 

intermodaaleja kuljetuksia.  
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5.2.1 Matka merkitsevänä tekijänä kuljetuskeinoja valittaessa 

Kuljetuspäätöksiä tehtäessä matkan pohjalta tulee huomioida erityisesti sen pituus. Pitkällä 

matkalla tarkoitetaan tässä kontekstissa mannerten välisiä kuljetuksia, joiden pituudet ovat 

yleisesti useita tuhansia kilometrejä. Keskipitkät matkat kattavat sitä vastoin noin 1000 

kilometrin matkat ja lyhyemmät matkat noin 500 kilometrin pituiset kuljetukset. 

 

Pitkillä matkoilla selkeästi käytetyin ja kuljetuskustannuksiltaan edullisin, mutta samalla myös 

hitain kuljetuskeino on laivakuljetus. Laivakuljetukset soveltuvatkin erityisesti valtameriä 

ylittäville siirtymille sekä suurten satamakaupunkien lähettyvillä oleville vientikohteille. 

Toinen keino hoitaa jakelua mannerten välillä ovat lentokuljetukset. Laivakuljetuksia 

nopeammat lentokuljetukset tarjoavat kuljetuksiin yleistä joustavuutta ja luotettavuutta, mutta 

niiden kuljetuskustannukset nousevat näitä huomattavasti korkeammiksi. Molemmat 

kuljetuskeinot toimivat kuitenkin vain terminaalien ja satamien välisiin kuljetuksiin, siksi ne 

ovat usein osana intermodaaleja ja yhdistettyjä kuljetuksia. 

 

Keskipitkillä matkoilla voidaan sen sijaan hyödyntää pitkälti mitä tahansa kuljetuskeinoa, 

maan- ja rautateistä aina laiva- sekä lentoliikenteeseen. Etenkin maantieteellisesti yhtenäisillä 

keskipitkillä siirtymillä maantiekuljetukset nousevat kuitenkin yleisesti käytetyimmäksi 

keinoksi, niiden tarjotessa joustavat toimitusajat sekä suorat kuljetukset määränpäähän. 

Rautatiet ovat niin ikään varsin käytetty kuljetuskeino keskipitkän matkan viennissä, mutta niitä 

käytettäessä ongelmaksi nousevat usein kiinteät aikataulut sekä raideyhteyksien puute 

esimerkiksi Suomesta Etelä- ja Länsi-Eurooppaan. Laivakuljetukset ovat sitä vastoin tehokas 

keino viedä tuotteita erityisesti rannikko- ja sisävesikaupunkeihin. Vesistöjä pitkin kyetäänkin 

usein kuljettamaan enemmän rahtia, mutta ne vaativat useita käsittelyjä satamissa ja ovat myös 

alttiita viivästyksille esimerkiksi heikkojen sääolosuhteiden takia. Viimeinen, mutta usein 

vähiten käytetty kuljetuskeino keskipitkillä matkoilla on lentokuljetus. Lentokuljetusten 

käyttöä keskipitkillä matkoilla puoltavat lyhyet kuljetusajat, mutta niiden verrattain pienet 

kuljetuskapasiteetit sekä suuret yksikköhinnat ovat pitäneet muodon poissa laajemmasta 

käytöstä. 

 

Viennin jakelun kattaessa vain lyhyen matkan kuljetuksia nousevat maantiekuljetukset sitä 

vastoin potentiaalisimmaksi kuljetuskeinoksi. Lähtökohtaisesti lyhyillä matkoilla tulisi 

kuljetuksiin ja käsittelyyn käytettävä aika minimoida, minkä maantiekuljetukset 
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mahdollistavat. Ajoneuvot voidaan pakata halutulla tavalla ja toimittaa tuotteet suoraan 

asiakkaalle, mikä ei aina ole mahdollista muiden kuljetuskeinojen tapauksessa. Edulliset 

kustannukset, joustavat pakkaustavat sekä kuljetusvarmuus puoltavat niin ikään 

maantiekuljetusten käyttöä lyhyillä välimatkoilla. 

 

5.2.2 Aika merkitsevänä tekijänä kuljetusta valittaessa 

Kuljetukseen käytettävissä oleva aika on niin ikään yksi suurimmista tekijöistä valittaessa 

jakeluketjun sisäisiä kuljetusvälineitä. Asiakkaiden asettamat vaatimukset toimitusajoille 

määrittävät usein käytettävissä olevat kuljetuskeinot, jolloin vientiyrityksen tulee suunnitella 

oma jakeluketjunsa näiden pohjalle. 

 

Jos jakeluketjun toimituksiin liittyvä aikavaatimus on joustava eikä muita suurempia 

vaatimuksia esimerkiksi kysynnän puolelta ole, voidaan jakelussa käyttää enemmän aikaa 

vieviä kuljetuskeinoja. Tällöin tavoitteena onkin saada toimitusten yksikkökustannukset 

laskettua mahdollisimman alhaisiksi pyrkien kustannustehokkaaseen jakelukokonaisuuteen. 

Tehokkaimpina keinoina tässä toimivat yleisesti laivakuljetukset, joiden kuljetus- ja 

käsittelyajat ovat usein pisimpiä, mutta mittakaavaetujen kautta saavutettavat kustannussäästöt 

merkittävimpiä verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. (Paixão & Marlow, 2002) 

 

Mikäli asiakkaiden vaatimukset toimitusaikojen suhteen ovat kuitenkin tiukemmat tai 

varastonhallinta edellyttää nopeampaa täydentämistä, tulisi jakeluketjussa pyrkiä käyttämään 

kuljetusmuotoja, joiden vaatima kuljetusten läpimenoaika on verrattain lyhyt. Tämän 

huomioiden käytetyimpiä kuljetuskeinoja ovat usein raide- ja maantieliikenne, joilla päästään, 

kohteen maantieteellisestä sijainnista riippuen, olennaisesti nopeampiin ja täsmällisempiin 

kuljetuksiin kuin laivaliikenteellä. Erityisesti Eurooppaan ja Pohjoismaihin suositaankin 

maantieliikenteen tuomaa joustavuutta ja nopeutta, kun taas Itä-Euroopassa käytetty yhtenäinen 

raideleveys Suomen rautateiden kanssa mahdollistaa junien hyödyntämisen suorissa, 

aikakriittisissä kuljetuksissa. 

 

Suurimmat haasteet logistiikan puolella nousevat tavallisesti, kun kuljetuksiin käytettävissä 

oleva aika on lyhyt ja etäisyydet kasvavat. Maantiekuljetukset tarjoavat nopean vaihtoehdon 

lyhyiden etäisyyksien toimituksiin, esimerkiksi Euroopassa ja Venäjälle, mutta välimatkojen 

kasvaessa, esimerkiksi mannerten välisiksi, ja ajan ollessa yhä olennaisempi resurssi, on 
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lentoliikenne kilpailukykyisempi keino kuljettaa rahtia. Käytettäessä lentorahtia kustannukset 

nousevat usein kuitenkin merkittävästi korkeammiksi kuin muilla muodoilla, mutta verrattaessa 

esimerkiksi toiseen pitkillä siirtymillä yleisesti käytettyyn muotoon, laivarahtiin, kuljetusajat 

laskevat useista viikoista jopa päivätasolle. 

 

Kuljetusaika on usein sidoksissa myös toimitusten pilaantuvuuteen ja kuranttiuteen, jolloin 

näiden aikasidonnaisuus tulee huomioida kuljetusmuotoa valittaessa. Hyvänä esimerkkinä tästä 

ovat erilaiset muotituotteet, jotka menettävät ajankohtaisuutensa nopeasti sekä 

erikoisrahtiratkaisuja, kuten kylmäketjuja, vaativat tuotteet. (Logistiikan maailma, 2015a) 

 

5.2.3 Tuotetekniset ominaisuudet kuljetuspäätöksiä tehtäessä  

Pelkästään asiakkaan sijainnin ja annettujen aika-vaatimusten perusteella ei jakelua voida 

kuitenkaan suunnitella, vaan huomioon on otettava myös eräitä tuoteteknisiä ominaisuuksia, 

kuten toimituksen arvo ja sen koko. Näitä ominaisuuksia on kuvattu Kuvassa 9. Kuvaan on 

esitetty toimituksen arvon ja koon suhde käytettäviin kuljetusmenetelmiin, jotka ovat vielä 

suhteutettu toisiinsa kolmion osien pinta-alojen mukaan. 

 

 

Kuten kuvasta voidaan lukea, lentokuljetus soveltuu parhaiten pienikokoisille ja kalliille 

toimituksille. Tämä selittyy sillä, että toimitettavien tuotteiden arvon noustessa myös 

kuljetusten yksikköhinta voi olla suurempi, jolloin kuljetuskustannusten suhde varsinaisen 

Kuva 9 Toimituksen arvon ja koon vaikutukset kuljetusmuodon valintaan 
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toimituksen arvoon nähden ei pääse kohoamaan liian suureksi. Samalla saavutetaan nopeammat 

ja joustavammat kuljetukset sekä jakelu kohdemaahan. (Pehkonen, 2000, s. 148) 

 

Maantieliikenteessä käytettävissä olevan kaluston monipuolisuuden ansiosta muotoa kyetään 

käyttämään vaihtelevan kokoisten toimitusten kuljettamiseen. (Rushton et. al., 2010, s. 365 – 

386) Nopeutensa sekä joustavuutensa tähden maantiekuljetukset soveltuvat verrattain hyvin 

myös arvonsa puolesta vaihteleville kuljetuksille, aikakriittisistä arvokuljetuksista aina 

ajallisesti löyhempiin ja matala-arvoisempiin kuljetuksiin. Näin ollen maantiekuljetuksia 

hyödynnetäänkin niin kooltaan kuin arvoltaankin moninaisille toimituksille. 

 

Raide- ja laivaliikenteessä vientiin kuljetettavaksi suositaan usein suurempia tai 

yksikköhinnaltaan halvempia toimituseriä kyseisten muotojen suodessa merkittäviä 

mittakaavaetuja ja täten kustannussäästöjä suurten toimitusten käsittelyssä. Rautatiet ja 

laivakuljetukset ovatkin tärkeimmät jakelukanavat liikuteltaessa suurikokoisia toimituksia ja 

erityisesti suuria massoja. Rautatie ja laivaliikenne antavat niin ikään hyvät mahdollisuudet 

hyödyntää useimmille kuljetuskeinoille yhteisiä pakkausjärjestelmiä, kuten kontteja, joiden 

käsittely on verrattain helppoa erilaisissa terminaaleissa, rautatieasemilla ja satamissa. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä työssä käsiteltyjen jakeluketjun osien, jakelutien, varastoinnin sekä kuljetusten, osalta on 

pyritty tarjoamaan jokaisesta erityishuomioita liittyen viennin jakeluketjun rakenteelliseen 

suunnitteluun sekä tätä koskevaan päätöksentekoon. Kussakin osiossa esitettyjä päätöstekijöitä 

sekä vaikuttumia on käsitelty mahdollisimman yleisellä tasolla riippumatta toimialueesta ja 

vientikohteista. Näitä yksittäisiä jakeluketjun osasia hyödyntämällä onkin mahdollista rakentaa 

alustava suunnitelma viennin jakelusta. 

 

Viennin jakelurakennetta koskevista päätösajureista keskeisimmät; tuoteominaisuudet, 

yrityksen sisäiset tekijät sekä markkinoilta kumpuavat ulkoiset tekijät, vaikuttavat kaikki 

yhteismitallisesti jakeluketjun rakenteeseen ja sitä koskeviin päätöksiin. Viennin jakeluketjua 

rakennettaessa ja tätä koskevia päätöksiä tehtäessä tulisikin yleisohjeellisesti keskittyä 

yksittäisten tekijöiden sijaan kokonaisuuksien hallintaan ja olennaisesti jakeluun vaikuttavien 

tekijöiden tunnistamiseen. Näin voidaan parhaiten vastata kansainvälistymisen mukanaan 

tuomiin haasteisiin ja keskittyä yrityksen ulkomaantoiminnan kannalta olennaisiin tekijöihin. 

Liitteeseen 1 on kasattu näitä jakeluketjun kannalta merkittävimpiä päätösajureita.  

 

Jakeluketjun rakenteen muodostuessa kolmesta osa-alueesta ja näiden sisällä useammasta 

pienemmästä tekijästä, ei jakelutien, varastoinnin tai kuljetusten suunnitteluun voida myöskään 

yksilöidä tiettyä yleispätevää kaavaa, vaan kaikki osa-alueet päätösajureineen vaikuttavat 

omalla painollaan tehtäviin rakennepäätöksiin. Jakelurakenteen suunnittelu tulisikin aloittaa 

vaiheittain tarkastellen ensin jakelutien valintaa, varastointia sekä kuljetuksia omina osa-

alueinaan ja lopuksi yhdistäen nämä yhtenäiseksi toimintamalliksi. 

 

Viennin käynnistämisen kannalta merkittävin osa-alue on jakelutien suunnittelu, jota koskeviin 

päätöksiin vaikuttavat markkinoilta kumpuavat ulkoiset tekijät sekä tuotetekniset ominaisuudet 

kuin myös yrityksen sisäiset resurssit. Epäsuora, suora sekä välitön vienti, joista yritys valitsee 

omiin resursseihinsa ja tavoitteisiinsa sopivimman, muodostavatkin jakeluketjun peruspohjan, 

minkä varaan muita osa-alueita lähdetään rakentamaan. Yleisesti suoran ja välittömän viennin 

tapauksessa yritys joutuu luomaan omat vientikanavansa kohdemarkkinoille, kun taas 

epäsuoran viennin tapauksessa voidaan hyödyntää välijäsenien valmiita jakelukanavia. Tästä 

syystä onkin tärkeää tehdä ensimmäisenä päätökset halutusta jakelutiestä ennen varastoinnin ja 

kuljetusten suunnittelua. 
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Mikäli jakelutien osalta päädytään käyttämään suoraa tai välitöntä vientiä ja omia 

vientikanavia, tulee seuraavaksi tehdä päätökset varastoinnin suhteen, keskitetyn ja hajautetun 

ratkaisun sekä näiden yhdistelmien välillä. Toisin kuin myynnin tapauksessa, varastoinnin 

suunnittelussa nousevat voimakkaammin esille varastoitavien tuotteiden ominaisuudet kuin 

markkina- saati yrityksen sisäiset tekijät. Varastoinnin päätöksiä tehtäessä tuleekin tuntea 

myytävä tuote ja siihen liittyvät ominaisuudet mahdollisimman tarkkaan, jotta varastonhallinta 

voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä tavalla, joka palvelee tuotteiden 

jakelua. 

 

Viimeisenä tehtävillä kuljetusrakenneratkaisuilla pyritään sitä vastoin palvelemaan myyntiä ja 

varastointia mahdollisimman hyvin ja niiden ehdoilla. Kuljetusten ollessa usein ulkoisten 

palveluntarjoajien vastuulla nousevat siellä tärkeimmiksi päätöstekijöiksi markkinalähtöiset 

tekijät sekä toimituksen luonne. Pääasiallinen kuljetuskeinon valinta raide-, laiva-, lento- ja 

maantieliikenteen välillä onkin usein tasapainoilua muiden jakeluketjun osien sekä kuljetuksiin 

vaikuttavien tekijöiden välillä, eikä kuljetuspäätöksiä voida täten tehdä näistä vain toisen 

perusteella. 

 

Seuraava vaihe jakeluketjua käsiteltäessä olisi tilannekohtainen analysointi ja keskittyminen 

yksittäisen yrityksen tasolle laajentaen tutkimusta koskien toimialan sisäisiä rajoituksia ja 

vaatimuksia sekä tarkempaa maantieteellistä vientikohteen tutkimista. Kotimaassa myytävä 

tuote- tai palvelukokonaisuus ei myöskään usein sovellu suoraan vientiin, vaan sitä joudutaan 

tavallisesti mukauttamaan kohdemaan ja sen asiakaskunnan mukaan. Lopullisen 

jakeluketjukokonaisuuden pohjalle tarvitaankin vielä tässä työssä esiteltyjen kohtien lisäksi 

tapauskohtaista mukauttamista sekä paljon tietoa muun muassa kohdemarkkinoista ja 

toimialasta. 
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Liite 1. Jakeluketjun päätösajureiden koontitaulukko 

(jatkuu) 

 Jakelutie Varastointi Kuljetus 

Toiminnan laajuus / 
etäisyys  

Toiminnan laajentuessa 
ja täten etäisyyksien ja 
riskien kasvaessa, on 
toiminnan hallinta 
helpoin toteuttaa 
epäsuoralla viennillä. 
Toiminnan suuntautuessa 
lähemmäs, etäisyydet ja 
riskit pienenevät, jolloin 
toimintoja sisäistävät 
suora ja välitön vienti 
tarjoavat parhaimman 
hallittavuuden. 
 

Keskusvarastoa 
käytettäessä välimatkat 
asiakkaalle ja 
myyntipisteeseen voivat 
kasvaa sekä kuljetusajat 
venyä liikaa. Etäisyyksien 
kasvaessa, varastojen 
hajauttaminen 
mahdollistaakin 
nopeammat ja 
joustavammat 
toimitukset 
keskittämiseen 
verrattuna.  

Pitkillä matkoilla 
käytetyimmät 
kuljetusmuodot ovat 
massojen ja hinnan 
suhteen laivakuljetukset 
sekä nopeuden puolesta 
lentokuljetukset. 
Keskipitkillä matkoilla 
kuljetuskeino valitaan 
kohdemaan ja 
toimituksen asettamien 
vaatimusten mukaan. 
Lyhyemmillä matkoilla 
maantiet tarjoavat 
nopeimman ja 
joustavimman 
kuljetusmuodon. 
 

Kysyntä Vähäisen tai kohtalaisen 
kysynnän tuotteille 
epäsuora vienti on 
soveltuvin. Kysynnän 
ollessa suurempaa on sitä 
vastoin kannattavampaa 
käyttää suoraa vientiä. 
Välitön vienti soveltuu, 
kun yrityksellä on vain 
yksittäisiä suuria 
asiakkaita. 

Vaihtelevan kysynnän 
tuotteille varastojen 
keskittäminen on 
yleisesti soveltuvin 
vaihtoehto.  Kysynnän 
ollessa tasaista ja 
helposti ennustettavaa 
hajauttaminen tarjoaa 
sitä vastoin 
tehokkaimman 
varastonhallinnan. 

Kuranttien ja epätasaisen 
kysynnän tuotteiden 
tapauksessa kuljetusajat 
tulisi minimoida 
hyödyntäen nopeita 
lento- ja 
maantiekuljetuksia. 
Mikäli tuotteiden 
kysyntä on taasen 
tasaista ja 
ennustettavaa, voidaan 
hyödyntää hitaampia 
kuljetuskeinoja kuten 
raide- ja laivaliikennettä. 
 

Kilpailu Ankaran kilpailun 
markkinoilla ulkomaisia 
välikäsiä hyödyntävä 
suora vienti tarjoaa 
parhaimmat 
toiminnalliset 
edellytykset. Mikäli 
kohdemarkkinakilpailu on 
maltillisempaa, voidaan 
vientiketjussa käyttää 
myös epäsuoraa sekä 
välitöntä vientiä. 
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(jatkuu) 

Yhteisötekijät Kohdemarkkinoiden 
liiketoimintaympäristön 
ollessa totutusta 
poikkeava, ulkoistettu 
epäsuora vienti tarjoaa 
parhaimmat 
toimintaedellytykset. 
Kohdemaan 
toimintaympäristön 
ollessa tuttu on sitä 
vastoin parempi 
hyödyntää joko suoraa 
tai välitöntä vientiä. 
 
 

  

Arvo Korkean jalostusasteen ja 
täten arvon tuotteille 
sopivin vaihtoehto on 
välitön vienti. Matalan 
jalostusasteen ja arvon 
tuotteille käy sitä vastoin 
parhaiten epäsuora 
vienti, suoran viennin 
sopiessa keskitason 
kulutushyödykkeille.   
 

Korkean arvon tuotteilla 
varastoinnin keskitys on 
viisaampaa, kun taas 
matalamman arvon 
tuotteilla hajautus on 
yleisesti 
kannattavampaa. 

Kuljetusmuotoa 
valittaessa tuotteen arvo 
tulee suhteuttaa 
käytetyn 
kuljetusmuodon 
kustannuksiin. Korkean 
arvon tuotteille 
soveltuvat kalliimmat, 
matalammille 
edullisemmat 
kuljetusmuodot. 
 
 

Elinkaari  Elinkaarensa 
alkuvaiheessa olevat 
tuotteet pyritään 
yleisesti hajauttamaan 
paikallisvarastoihin, jotta 
tuotteiden kohtaamaan 
suureen kysyntään 
kyetään vastamaan 
tehokkaasti. 
Loppuvaiheen 
epäkurantit tuotteet 
kannattaa sitä vastoin 
keskittää alhaisempia 
kokonaisvarastoja ja 
täten kustannussäätöjä 
tavoitellen. 
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Toimituksen koko   Suurikokoiset 
toimitukset kannattaa 
kuljettaa laivalla tai 
raitein, jolloin 
saavutetaan 
mittakaavaetuja. Lento- 
ja maantiekuljetukset 
soveltuvat sitä vastoin 
parhaiten pienille ja 
keskisuurille 
toimituksille. 
 

Yrityksen sisäiset tekijät Vientimuodoista suora ja 
välitön vienti vaativat 
enemmän resursseja, 
vientiosaamista sekä 
kohdemarkkinoiden 
tuntemusta. Epäsuora 
vienti passiivisena 
muotona vaatii sitä 
vastoin vähemmän 
vientiosaamista ja 
taloudellisia panostuksia. 
 

  

Yrityksen tavoitteet Yrityksen tavoitteiden 
viennin suhteen ollessa 
kauaskantoisia, tulisi 
viennille valita 
aktiivisempi suunta 
suoran tai välittömän 
viennin suhteen. 
Intressien ollessa sitä 
vastoin pienemmät, 
soveltuu muodoksi 
paremmin passiivisempi 
epäsuora vienti. 
 

  

 


