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Logistiikkamarkkinoiden kilpailutilanne, yritysten jatkuva trendi ulkoistamiseen 

ja yritysten kasvava vaatimustaso palveluita kohtaan, pakottavat 

logistiikkapalvelujen tarjoajat monipuolistamaan palvelutarjontaa, kehittämään 

uusia tapoja sitouttaa ja palvella asiakkaitaan. Uusimpiin innovaatioihin lukeutuu 

control tower, joka mahdollistaa sekä toimitusketjun kokonaisvaltaisen hallinnan 

että täydellisen näkyvyyden ketjun alusta loppuun. Tämän työn tavoitteena on 

tutkia perusteellisesti toimitusketjuissa esiintyvää control tower -mallia sekä sen 

perustamista, käyttötarkoitusta, hyötyjä, toimijoita, hinnoittelua ja markkinoita. 

 

Työ koostuu teoria- ja empiriaosuudesta. Teoriaosuus rakentuu logistiikan 

ulkoistamisen sekä control tower -palveluihin keskittyvän kirjallisuuden ja 

asiantuntijajulkaisujen ympärille. Empiriaosuus kokoaa tärkeimmät 

esimerkkitapaukset control tower -palvelun käyttöönottaneista yrityksistä. Lisäksi 

analysoidaan 3PL-yritysten nykyistä palvelutarjontaa control towerin osalta. 

Materiaalia esimerkkitapauksiin kerättiin työn ohjaajan kanssa. Yritysten 

palvelutarjonnan analyysi tehtiin pääasiassa kohdeyritysten nettisivuja 

hyödyntäen. Empiirisen osuuden lopussa esitetään tulevaisuuden näkymät 

palvelulle, tutkimuksen johtopäätökset ja lopuksi työn yhteenveto. 

 

Työssä havaittiin, että 3PL-yritysten control tower -palvelutarjonta on Suomessa 

vielä vähäistä, mutta muualla maailmassa yleisempää. Tulevaisuudessa uhkana 

voi olla palvelun putoaminen lisäarvopalvelusta peruspalveluksi. 
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which allows managing the supply chain and providing real-time E2E visibility. 

The aim of this work is to study thoroughly control tower model, starting from 
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current market views. 
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten pitkäaikainen trendi on ollut viime vuosikymmeninä erilaisten 

ydinliiketoimintaa tukevien toimintojen ulkoistaminen. Tukitoiminnoilla 

tarkoitetaan liiketoiminnan mahdollistavia toimintoja, joita ei kuitenkaan ole 

välttämätöntä tuottaa oman yrityksen toimesta, mutta ovat ostettavissa toiselta 

palveluntarjoajayritykseltä, jonka ydinliiketoimintaa esimerkiksi logistiikka on. 

Toiset yritykset ovat ulkoistaneet koko logistiikan ja toiset vain yksittäisiä osa-

alueita tai lähinnä pelkkiä kuljetuksia. Erilaisten logistiikkatoimintojen 

ulkoistamisen yleistymisen myötä palveluiden saatavuus on parantunut ja 

logistiikkapalveluyritysten palvelutarjonta on myös monipuolistunut. Samalla 

kilpailu markkinoilla on koventunut monikansallisten yritysten ja paikallisten 

pienten toimijoiden tarjotessa samanlaisia palveluja asiakasyrityksille. 

  

Grant et al. (2006, s. 27) mukaan yritykset alkoivat 1980-luvulla ymmärtää, että 

eivät itse pysty hoitamaan kaikkia toimintoja parhaalla mahdollisella osaamisella 

ja tehokkuudella, säilyttäen samalla parhaan mahdollisen kilpailukyvyn. Yritykset 

alkoivat etsiä kolmannen osapuolen osaajia, jotka voisivat tehdä yrityksien 

puolesta tehtäviä, jotka eivät kuulu yrityksen ydinosaamiseen. Tätä toimintojen 

siirtoa tai ostoa kutsutaan ulkoistamiseksi, jossa organisaatio vuokraa 

ulkopuolisen organisaation tarjoamaa tavaraa tai palveluita, mitä yritys on 

perinteisesti itse tuottanut omilla resursseillaan. Tämä kolmas osapuoli on oman 

alansa ammattilainen ja pystyy tarjoamaan palvelun tehokkaammin kuin oma 

organisaatio pystyisi sen tuottamaan. 

 

Huolinta-alan yritykset, jotka perinteisesti hoitavat yritysten kansainvälisiä 

kuljetuksia, ovat vaikeassa tilanteessa Suomen viennin ja tuonnin kokonaisarvon 

negatiivisen kehityksen seurauksena. Käytännössä Suomen kauppatase on ollut 

vuodesta 1990 vuoteen 2010 asti ylijäämäinen, jolloin viennin kokonaisarvo on 

ylittänyt tuonnin arvon, mutta vuosina 2010–2015 kauppatase on ollut 

alijäämäinen. Tuonnin ja viennin kokonaisarvon voidaan katsoa käytännössä 

kasvaneen vuoteen 2008 asti, minkä jälkeen on tapahtunut tuonnin ja viennin 
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arvon merkittävä heikkeneminen, kuten kuvan 1 perusteella voidaan todeta. (Tulli 

2015) 

 

Viennin ja tuonnin kokonaisarvo on ollut vuonna 2015 vuoden 2005 tasolla. (Tulli 

2015) Tähän on osaltaan vaikuttanut Nokian tuotannon loppuminen Suomesta, 

EU:n yleinen taloustilanne ja Suomen merkittävän kauppakumppanin, Venäjän 

talouspakotteet, jotka ovat rajoittaneet vientiä Suomesta Venäjälle. 

 

 

Kuva 1. Suomen kauppataseen kehitys 1990–2015. (Tulli 2015) 

 

Lisäksi myös muut kuin logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset (LSPt) ovat 

haasteen edessä. Markkinoilla käydään laajasti kilpailua asiakkaista 

asiakasvaatimusten samalla kasvaessa. Asiakkaiden hinta- ja laatutietoisuus on 

lisääntynyt Internetissä saatavilla olevan tiedon myötä, jolloin myös 

kilpailuttamisesta on tullut nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan aikaisemmin.  

 

Solakiven (2014, s. 65) mukaan logistiikkamarkkinoiden koko Suomessa on ollut 

vuonna 2013 noin 8,8 miljardia euroa. Markkinoiden voidaan olettaa pysyneen 

suhteellisen stabiilina, koska merkittäviä muutoksia taloudessa ei ole tapahtunut ja 
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ole näkyvissä. Yrityksien palveluntarjoajilta ostamat kuljetukset muodostavat 

tästä kokonaismarkkinasta suurimman osan 6 miljardin euron osuudella. 

Seuraavaksi suurin osuus tulee varastoinnista, jonka arvo on noin 2 miljardia 

euroa. Loput 0,8 miljardia euroa tulevat logistiikan hallinnosta ja muusta 

logistiikasta. 

 

Suomen huolinta- ja logistiikkaliiton mukaan Suomessa toimii arviolta 350 – 380 

huolintayritystä, mutta tarkkaa lukumäärää on vaikea todeta. Tämä johtuu siitä, 

että samalla TOL-koodilla 52291 luokitellaan varsinaisten huolintayritysten 

lisäksi rahtausyritykset. Arvioi pitää sisällään siis kaikki rekisteröityneet yritykset, 

mutta tietoa kaikkien yrityksen aktiivisuudesta ei ole. (SHLL 2016) 

 

Suomen suurimpia huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä, jotka kuuluvat Suomen 

huolinta- ja logistiikkaliittoon, ovat muun muassa DB Schenker Oy, DHL Freight 

(Finland) Oy, DSV Road Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Oy Kuehne + 

Nagel Ltd, Varova Oy, Oy Beweship Ab, United Parcel Service Finland Oy 

(UPS), Posti Oy ja PostNord Oy. Kaikkien jäsenyritysten yhteenlaskettu 

liikevaihto on ollut huolintatoiminnan osalta noin 2 miljardia euroa vuonna 2014, 

mikä on noin 75 – 80 % koko huolinta-alan liikevaihdosta. Tähän arvioon 

perustuen koko huolinta-alan liikevaihto olisi ollut vuonna 2014 luokkaa 2,4–2,5 

miljardia euroa. (SHLL 2016) 

 

SHLL:n jäsenyritykset työllistivät vuonna 2014 arviolta 4500 työntekijää 

huolinta-toiminnan osalta. Koko toimiala vastaavasti 1200 työntekijää enemmän 

eli noin 5700. Suomessa kokonaisuudessaan logistiikka- ja liikennesektori 

työllistää arviolta 22 000 työntekijää eri yrityksissä. Kun mukaan lasketaan kaikki 

kuljetusmuodot henkilö- ja rahtiliikenteessä, on työntekijöiden määrä noin 

120 000, joka vastaa 6 % kaikista Suomen työssäkäyvistä. (SHLL 2016) 

 

Suomen huolinta- ja logistiikka-alan menestys riippuu pitkälti Suomen 

ulkomaankaupan kehityksestä. Jos ulkomaankauppa laskee arvollisesti ja 

määrällisesti, puhuttaessa viennistä ja/tai tuonnista, vähenee samalla vienti- ja 
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tuontiyritysten palvelujen ostaminen huolinta- ja logistiikkayrityksiltä. Sama pätee 

myös päinvastaisessa tapauksessa, jolloin ulkomaankaupan vetäessä myös 

huolinta- ja logistiikka-alan yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä. Kuvassa 2 

on esitetty huolinta-alan liikevaihdon kehitys vuosina 2003–2013. 

 

 

Kuva 2. Huolinta-alan liikevaihdon kehitys vuosina 2003–2013. (SHLL 2016) 

 

Huolinta-alan liikevaihto on kasvanut jyrkästi vuodesta 2003 aina vuoteen 2008. 

Liikevaihto on seuraavana vuonna pudonnut merkittävästi, mutta elpynyt jälleen 

tulevina vuosina, kuitenkaan saavuttamatta vuoden 2008 tasoa. Alan 

henkilöstömäärän nousu- ja laskusuhdanteet ovat hieman maltillisempia 

verrattuna alan liikevaihtoon, kuten kuvasta 3 nähdään. 

 

Kuva 3. Huolinta-alan henkilöstömäärän kehitys 2003–2013. (SHLL 2016) 
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1.1 Työn tausta 

 

Tuonnin ja viennin kutistuminen sekä kova kilpailu logistiikkapalveluntarjoajien 

kesken pakottaa alan yritykset kehittämään uusia palveluja nykyisten rinnalle, 

jotta asiakkaat saavat kaikki tarvittavat palvelut yhdeltä palveluntarjoajalta. 

Palvelujen monipuolisuudella pyritään varmistamaan se, että asiakkaalla ei ole 

tarvetta hankkia haluamiaan lisäarvopalveluita toisilta palveluntarjoajilta ja näin 

kokeilla esimerkiksi kilpailevan yrityksen palveluja. Kokeilun seurauksena 

asiakas voi siirtyäkin ostamaan kaikki tarvitsemansa palvelut kilpailevalta 

yritykseltä. Toisaalta tuoteportfolion kasvattamisella on myös liiketoiminnan 

kannalta tärkeä näkökulma – mitä enemmän asiakkaat käyttävät yrityksen 

palveluita, sitä enemmän liikevaihtoa yritykselle syntyy. Kun palvelut tuotetaan 

kannattavasti, syntyy samalla myös tulosta. 

 

Solakiven (2014, s. 57) mukaan vuonna 2012 logistiikkamarkkinan koko on ollut 

kokonaisuudessaan Euroopassa noin 930 miljardia euroa sisältäen myös yritysten 

sisäisen logistiikan kustannukset. Kokonaissummasta Suomen osuus on noin 22,9 

miljardia euroa (Solakivi 2014, s. 17). Logistiikkayritysten riippuvuus suurista 

asiakkaista on kasvanut ja samalla logistiikan ulkoistamisessa on siirrytty 

optimismista realismiin. Ulkoistamisaste näyttää saavuttaneen luonnollisen 

tasonsa. (Solakivi 2014, s. 65) 

 

Vastaavasti Armstrong & Associates (2016) arvioi koko maailman 

yhteenlaskettujen kolmannen osapuolen logistiikkapalveluiden liikevaihdon 

olleen vuonna 2015 noin 721 miljardia dollaria. Euroopan osuus 

kokonaissummasta on noin 154,5 miljardia dollaria, mikä vastaa reilua 20 

prosenttia koko alan liikevaihdosta.  

 

Yritykset luottavat enenevässä määrin ulkoisiin toimijoihin ja tämän seurauksena 

on syntynyt kasvava ja pakottava tarve ”maestroille”, jotka ovat neutraaleja 

kolmansia osapuolia. Nämä kolmannet osapuolet koordinoivat koko verkostoa ja 

järjestävät kannustimia kaikille verkoston eri toimijoille. (Bitran et al., 2007) 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on tuottaa kattava analyysi logistiikan ja toimitusketjujen control 

tower -palveluista aihetta koskettavan kirjallisuuden, yritysten tarjoamien 

palvelukuvausten ja asiantuntijajulkaisuiden avulla. Control toweria käsiteltäessä 

nousee esille logistiikan ulkoistamisen eri tasot ja ulkoistamiseen liittyviä erilaisia 

termejä. Terminologia käydään läpi työssä soveltuvin osin. Tavoitteena on lisäksi 

tuottaa kattava selvitys markkinoilla toimivien logistiikkayritysten nykyisestä 

palvelutarjonnasta control tower -palvelun näkökulmasta. Selvityksen avulla 

saadaan kokonaiskuva nykyisestä markkinoilla vallitsevasta avoimesta 

palvelutarjonnasta. 

 

Control tower -mallin määritteleminen sekä erilaiset toiminnot logistiikassa ja 

toimitusketjuissa ovat työn keskiössä. Control tower -malli on itsessään valmiiksi 

rajoittunut B2B-markkinoihin tällä hetkellä. Mallia tarkastellaan sekä 

palveluntarjoajayrityksen, että asiakasyrityksen näkökulmasta ja tämä toimii 

samalla työn rajauksena. 

 

Työssä käytetään apuna seuraavia tutkimuskysymyksiä, joihin haetaan vastauksia: 

 

1. Mitä tarkoitetaan control tower -mallilla logistiikassa ja toimitusketjuissa, 

mitä hyötyjä siitä on ja mihin malli käytännössä perustuu? 

2. Mitkä yritykset tarjoavat control tower -palvelua tällä hetkellä? 

3. Kannattaako 3PL:n ottaa control tower -palvelu omaan tarjontaan? 

 

Varsinaisten pääkysymysten lisäksi työlle on asetettu myös seuraava apukysymys: 

 

4. Millaiset ovat control tower -palvelun tulevaisuuden näkymät? 

 

1.3 Työn toteutus 

 

Työ rakentuu neljän eri päävaiheen ympärille. Päävaiheet ovat: 
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1. Tutkimuskysymysten määrittäminen 

2. Kirjallisuuskatsaus 

3. Esimerkkitapaukset ja yritysten palvelutarjonnan analyysi 

4. Analyysi, tulokset ja johtopäätökset. 

 

Näiden edellä mainittujen kolmen jälkimmäisen vaiheen tarkoituksena on 

saavuttaa vastaukset työssä apuna käytettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Kuva 4. Työn toteutusprosessi. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tämä diplomityö rakentuu johdannon ja yhteenvedon lisäksi kuudesta luvusta. 

Luvuissa kaksi ja kolme käydään läpi työn teoriaosuutta, joka rakentuu logistiikan 

ulkoistamisen ja control tower -palvelun ympärille aihealueen kirjallisuuden ja 

asiantuntijajulkaisuiden avulla. Luvussa kaksi keskitytään tarkemmin logistiikan 

ulkoistamisen terminologiaan ja perussyihin. Luvussa kolme määritetään control 

tower -malli ja pureudutaan aiheeseen syvällisesti. Luvussa neljä tapahtuu 

siirtyminen teoriaosuudesta empiriaosuuteen ja luvussa käsitellään tarkemmin läpi 

ajatuksia ja empiirisen osion toteutustapaa. Luvussa viisi control toweria 

käsitellään kahden käytännön esimerkin eli niin sanotun casen kautta. Lukuun 

kuusi on koottu 3PL-yritysten nykyistä control tower -palveluiden tarjontaa sekä 

analysoidaan yritysten valmiutta tuottaa palvelua. Luvussa seitsemän esitetään 

control tower -palvelun tulevaisuuden näkymät, analyysi aiemmista luvuista, 

johtopäätökset ja jatkotutkimusmahdollisuudet. Työn rakenne on kuvattu vielä 

tarkemmin Input/Output -kaavion muodossa taulukossa 1. 

Tutkimuskysymysten 
määrittäminen 

Kirjallisuukatsaus 

Esimerkkitapaukset 
ja yritysten 

palvelutarjonnan 
analyysi 

Analyysi, tulokset ja 
johtopäätökset 
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Taulukko 1. Input/Output -kaavio työn rakenteesta 

Kappale Kappaleen 

tyyppi 

INPUT OUTPUT 

1. Johdanto Yleinen Lähtötilanteen 

esittely, työn 

tarkempi 

esittely: 

tavoitteet ja 

rajaukset 

Yleiskuva 

aihealueen 

käsittelystä ja 

työn 

toteutustavasta 

2. Logistiikan 

ulkoistamisen eri tasot 

ja terminologia 

Teoria Kirjallisuus, 

artikkelit 

Ymmärrys 

logistiikan 

ulkoistamisesta 

ja toisaalta 

pohjustaa 

kappaletta 3 

3. Control tower -malli Teoria Kirjallisuus, 

artikkelit 

Määritelmä, 

käyttötarkoitus, 

tyypilliset 

hyödyt, toimijat 

ja hinnoittelu 

4. Empiirisen osuuden 

toteutus 

Yleinen/ 

Empiria 

Empiriaosuu-

den esittely 

Yleiskuva 

empiirisen 

osuuden 

toteutuksesta ja 

menetelmistä 

5. Case: Control Tower Empiria Osin 

yritykseltä 

saatua 

materiaalia, 

kaksi casea 

Control towerin 

toimintaa 

käytännössä 

6. Yritysten 

palvelutarjonta control 

tower -palvelun osalta 

Empiria 3PL-yritysten 

nettisivut 

Kattava 

analyysi eri 

toimijoiden 

palvelutarjon-

nasta 

7. Control tower -

palvelun tulevaisuus 

Empiria/ 

Tulokset 

Kappaleet 5-7 

analyysi + 

jatkoanalyysi 

Palvelun 

tulevaisuus, 

tulokset, 

analyysi ja 

johtopäätökset 

8. Yhteenveto Yleinen Kappaleet 1-7 Yhteenveto 

työstä 
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2 LOGISTIIKAN ULKOISTAMISEN ERI TASOT JA 

TERMINOLOGIA 

 

Puhuttaessa toimitusketjun ja logistiikan eri toimijoista sekä ulkoistamisesta, 

nousee esille erilaisia termejä. Termejä käytetään sujuvasti kirjallisuudessa ja 

erilaisissa julkaisuissa eri näkökulmista, kuten palveluntarjoajan, asiakkaan ja 

ylipäänsä ulkoistamisen. Palveluntarjoajat ovat kehittäneet myös erilaisille 

toimintamalleille omia markkinointinimiä, mikä luo oman haasteensa termien 

yhtenäiselle käytölle ja ymmärrykselle. Yleisimpien käytettävien termien erot ovat 

pieniä, mutta merkittäviä. Tämä luku tarjoaa yleiskatsauksen aiheeseen. 

 

2.1 Ulkoistamiseen liittyvä terminologia 

 

1PL, 1st Party Logistics: Ensimmäisen osapuolen logistiikalla tarkoitetaan 

esimerkiksi yrityksen omaa kuljetusosastoa, joka hoitaa tarvittavat kuljetukset 

yrityksen omalla kalustolla. (Jalanka et al. 2003, s. 53) 

 

2PL, 2nd Party Logistics: Toisen osapuolen logistiikalla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa yritys ei itse hoidakaan esimerkiksi kuljetuksia, vaan siirtää vastuun 

kuljetuksesta kaupan toiselle osapuolelle, ostajalle tai myyjälle, riippuen omasta 

asemasta. Kyseessä ei ole varsinaisesti kumppanuus, vaan pikemminkin 

perinteinen ostaja-myyjä -suhde. (Jalanka et al. 2003, s. 53) 

 

3PL, Third-Party Logistics: Kolmannen osapuolen logistiikassa on kyse 

toimintamallista. Yritys ulkoistaa logistisia toimintojaan kolmannelle osapuolelle 

eli palveluntuottajayritykselle. Palveluntuottajayritys vastaavasti huolehtii 

sopimuksen mukaisesti joko osasta asiakkaan toimitusketjua tai hoitaa sen jopa 

kokonaan. Palveluntuottajan ja asiakkaan välinen sopimus voi pitää sisällään 

kuljetuspalveluiden lisäksi myös muitakin palveluita, kuten esimerkiksi 

varastointi ja tullaus. Palvelut on tarkoitettu laajalle, yrityksistä muodostuvalle, 

asiakaskunnalle. Kansainvälisiä palveluntuottajia ovat esimerkiksi DHL, 

Kuehne+Nagel ja DB Schenker. (Jalanka et al. 2003, s. 53) 
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4PL, Fourth-Party Logistics: neljännen osapuolen logistiikka (4PL®)-

toimintamalli on entisen Anderssen Consultingin, joka tunnetaan nykyisin 

paremmin Accenturena, rekisteröimä tavaramerkki. Heidän määrityksen mukaan 

4PL toimii integraattorina toimitusketjussa kooten ja halliten sekä omia että 

täydentäviä ulkoisten palveluntarjoajien resursseja, kykyjä ja teknologiaa, jotta 

kykenisi tarjoamaan kattavan ratkaisun toimitusketjun hallintaan asiakkaalleen. 

Palveluntuottajayritys on riippumaton ja se etsii asiakkailleen aina parhainta 

vaihtoehtoa. 4PL-malli saattaa olla joko asiakkaan ja palveluntuottajan välissä 

toimiva itsenäinen yritys tai 3PL-yrityksen erillinen osa. Jälkimmäiseksi mainittua 

yhdistelmää kutsutaan nimellä Lead Logistics Provider eli LLP. Esimerkkeinä 

4PL-palveluntuottajista voidaan mainita nimenomaan Accenture, KPMG ja PwC 

eli palvelu kuuluu isojen konsulttitalojen valikoimaan. (Jalanka et al. 2003, s. 53) 

 

 

Kuva 5. Eri tasojen toimijat ja palvelut. 

 

LLP Lead Logistics Provider: malli, jossa yritys ulkoistaa logistiikkansa 

palveluntuottajayritykselle, joka on yhdistänyt 3PL- ja 4PL-toimintamallit omaksi 

riippumattomaksi yksiköksi tai yritykseksi. Palveluntuottajan tehtävä on 
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hallinnoida ulkoistajayrityksen koko toimitusketjua yrityksen puolesta. Palveluun 

sisältyy ulkoistavan yrityksen nykyisten prosessien kartoitus, liiketoiminnan 

uudelleen suunnittelu (re-engineering) ja toteutus. Usein ulkoistavan yrityksen ja 

palveluntuottajan tietojärjestelmät ovat osittain integroidut ja ne vaihtavat tietoja 

keskenään ulkoistajayrityksen toimitusketjun hallinnan ohjelmiston kautta. 

Vaihtamalla tietoa ulkoistajayritys saa näkyvyyden ja seurannan 

toimitusketjuunsa. Tämä taas mahdollistaa taktisen ja strategisen optimoinnin. 

Toimintamalli edellyttää suurta luottamusta palveluntuottajan ammattitaitoa 

kohtaan sekä valmiutta siirtää hallinta oman organisaation ulkopuolelle 

ulkoistavan yrityksen toimesta. Esimerkkeinä tällaisista palveluntuottajista 

voidaan mainita Kuehne & Nagel LeadLogistics Solutions ja DHL Solutions. 

(Jalanka et al. 2003, s. 54) 

 

2.2 Ulkoistamisen tavoite ja määritelmä 

 

Mitä ulkoistaminen on ja mitä sillä haetaan? Ulkoistamisella tarkoitetaan omien 

toimintojen siirtämistä toiselle palveluntarjoajalle. Toimitusketjun hallinnassa 

ulkoistamisesta puhutaan yleensä ostamisen, valmistamisen, varastoinnin ja 

kuljetusten yhteydessä. Kun toimitusketjun toimintoja annetaan toiselle yritykselle 

tehtäväksi, käytetään tästä yrityksestä termiä kolmannen osapuolen 

logistiikkapalveluiden tarjoaja eli 3PL. Ulkoistamista yleensä harkitaan siinä 

tapauksessa, kun yrityksellä ei ole omia kykyjä ja/tai resursseja halutun toiminnon 

toteuttamiseen. Taustalla voi myös olla uskomus siitä, että toinen yritys pystyy 

hoitamaan tehtävän paremmin. Todellisuudessa yritykset voivat halutessaan 

ulkoistaa suuren osan toimitusketjun toiminnoista. Yritykset kuten Benetton ja 

Nike ovat ulkoistaneet tuotannon, jakelun ja jälleenmyynnin, jättäen itselleen 

ainoastaan tuotteidensa markkinoinnin. (Scott et al. 2011, s. 169) 

 

Viimeaikaisen kiihtyvän ulkoistamisen syiksi voidaan lukea seuraavat kolme 

tekijää: 

 

1. Globalisaatio 



   21 

  

2. Kasvava kompleksisuus toimitusketjuissa 

3. Markkinoiden kehitys 

 

3PL:t tietävät globaaleilla yrityksillä olevan globaalit tarpeet, mutta samalla 

yritykset ovat huomanneet, että globaalissa ympäristössä toimiminen on 

vaikeampaa kuin pelkästään paikallisilla markkinoilla. 3PL:t ovat laajentaneet 

toimintansa kattamaan globaalit kuljetukset ja jakelun, vaikka globalisaatio ja 

globaalit tarpeet ovatkin päätekijät ulkoistamisen kasvuun. (Scott et al. 2011, s. 

170) 

 

Kasvava kompleksisuus toimitusketjun hallinnassa on linkittynyt läheisesti 

globaaliin liiketoimintaan. Globaalit markkinat tarjoavat paljon hyötyjä monille 

eri liiketoimille, mutta myös joitakin haittoja on tunnistettu. Valmiiden tuotteiden 

jakelussa käytettävät useat eri kuljetusvaihtoehdot ja niiden monimutkaisuus 

ajavat yritykset ulkoistamaan logistiikkansa 3PL:lle. Nämä 3PL-toimijat ovat 

erikoistuneet alaan ja se on heille ydinosaamista. Logistiikan ulkoistamista on 

osaltaan lisännyt Kaukoidän ja Itä-Euroopan talouskasvu. Myös Venäjän talouden 

kasvu on ollut parhaimmillaan kaksinumeroista. (Scott et al. 2011, s. 170) 

 

Puhuttaessa ulkoistamisesta Jalanka et al. (2003, s. 8) määrittelevät sen 

palveluiden ostamisen kautta. Yritys, joka ostaa palveluita niiden tuottamiseen 

erikoistuneelta palveluntarjoajalta, on ulkoistanut toimintojaan, koska 

vaihtoehtoisesti nämä palvelut voitaisiin myös tuottaa tai tehdä itse. Ulkoistuksen 

myötä yritykset tekevät yhteistyötä ja yhteistyön syventyessä puhutaan yritysten 

välisestä kumppanuudesta. 

 

Vastaavasti Ilorannan & Papunen-Muhonen (2015, s. 169) mukaan 

ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että yritys tai organisaatio siirtää aiemmin itse 

tekemiään toimintoja ulkopuolisen palveluntarjoajan tehtäväksi.  Ulkoistamisen ja 

alihankinnat erottavat toisistaan ihmisten, omaisuuden, infrastruktuurin ja niihin 

liittyvien osaamisten siirtyminen ulkopuoliselle toimittajalle. 
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2.3 Ulkoistamisen eri tasot 

 

Jalanka et al. (2003, s. 8) puhuvat yleisesti käytetystä jaottelusta, jonka mukaan 

ulkoistaminen voidaan ryhmitellä neljään eri tasoon yhteistyön laajuuden mukaan. 

Ensimmäisellä tasolla tarkoitetaan yksittäisten palveluiden ostamista, mikä voi 

tarkoittaa esimerkiksi kuljetuspalveluita. Tässä tapauksessa ei puhuta vielä 

kumppanuudesta, vaan tyypillisestä ostaja-myyjä–suhteesta. Ostaja saavuttaa 

hyödyn kilpailuttamisen kautta ja myyjä taas vastaavasti suuremmista 

volyymeista. Suurta muutosta ei tapahdu vielä toiselle tasolle siirryttäessä. 

Käytännössä toinen taso käsittää muutamien logististen toimintojen ulkoistamisen, 

minkä kautta ulkoistaja saa omaan toimintaansa lisää joustavuutta ja saavuttaa 

kustannussäästöjä. 

 

Kolmannella tasolla, voidaan käyttää myös termejä TPL, 3PL, yritys ulkoistaa 

koko logistiikkansa tai merkittävän osan siitä. Tarkoituksena on päästä 

käyttämään ulkoistuksen kautta palveluntarjoajan logistiikkaverkostoa ja 

hyötymään siitä. Palveluntarjoajalla on käytössään ensisijaisesti oma organisaatio 

palveluiden tarjoamisessa. (Jalanka et al. 2003, s. 8) 

 

Laajin yhteistyön taso, 4PL, perustuu Jalanka et al. (2003, s. 8-9) mukaan siihen, 

että ulkoistajayritys tekee pitkäaikaisen sopimuksen vain yhden palveluntuottajan 

kanssa. Palveluntuottaja johtaa ja operoi ulkoistajayrityksen koko toimitusketjua 

omilla ja muiden palveluntuottajien resursseilla. Syitä, miksi yksittäisen 

palveluntarjoajan omat resurssit eivät pelkästään riitä, voivat olla esimerkiksi 

maantieteellisen kattavuuden puuttuminen kansainvälisesti, tai riittävän IT-

osaamisen puuttuminen. Pääsopimuskumppanina toimivalle palveluntarjoajalle on 

hyvin yleistä, että merkittävä osa toimitusketjun palveluista ja resursseista 

hankitaan muualta ja tärkeimmäksi tehtäväksi jää vain toimintojen koordinointi, 

jotta toimitusketju toimii saumattomasti monista eri toimijoista huolimatta. 

 

Vastaavasti Chen et al. (2012) tarkoittavat neljännen osapuolen 

logistiikkapalveluilla (FPL, 4PL) toimijaa, joka toimii integraattorina ja 
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koordinaattorina ulkoistavan yrityksen toimitusketjussa. Se järjestää ja hallinnoi 

kaikkia resursseja, kykyjä ja teknologiaa, mitä organisaatiolla on käytössä sekä 

tarjoaa täydentäviä palveluita, tarjotakseen kokonaisvaltaisen 

toimitusketjuratkaisun. 

 

Alanin (2008, s. 677) määritelmän mukaan 4PL on itsenäinen, päävastuullinen 

integraattori asiakkaan toimitusketjussa. 4PL käyttää pikemminkin omaa 

verkostoaan järjestääkseen tarvittavat toiminnot kuin pelkästään omia 

resurssejaan. Tärkeänä roolina on implementoida ja hallita arvoa luovia 

liiketoimintaratkaisuja reaaliaikaisen aika- ja paikkatiedon avulla 

asiakasyrityksessä. Tehokkuus ja menestys 4PL:n osalta mitataan arvoa luovana 

toimintona asiakasorganisaatiossa. 

 

Taulukko 2. Merkittävimmät erot 3PL:n ja 4PL:n välillä taulukoituna (mukaillen 

Alan 2008, s. 684) 

  

Tekijä 3PL 4PL 

Aineellinen/Aineeton Aineellinen (esimerkiksi 

varastot/kuljetuskalusto) 

Aineeton (paitsi IT-

järjestelmät) 

Vastuu Osavastuu (yhdessä 

sisäisten resurssien ja/tai 

toisten 3PL-yritysten 

kanssa) 

Täysi vastuu (ikään kuin 

sisäinen oma yksikkö) 

Rooli Tyypillisesti vain 

logistiikassa mukana 

Logistiikka, toimitus- ja 

kysyntäketjun integraattori 

Liiketoimintavaikutus Vaikuttaa aika- ja paikka 

-tekijöihin 

Hallinnoi aika- ja paikka -

tekijöitä sekä omistuksia 

Suorituskyky/Menestys 

(mittaaminen) 

Kulut Arvon luonti 

asiakasorganisaatiossa 
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2.4 Yleisiä syitä ulkoistamiseen toimitusketjussa 

 

Scott et al. (2011, s. 170–171) mukaan yleisimmät syyt ulkoistamiseen 

toimitusketjussa ovat: 

 

1. Joustavuuden kasvu ulkoistavan yrityksen toiminnassa 

2. Käyttöomaisuuden pieneneminen ulkoistavassa yrityksessä 

3. Tehokkuuden paraneminen ulkoistavassa yrityksessä 

 

On paljon helpompaa ostaa kuljetuspalveluita sen sijaan, että yritys itse omistaisi 

kalustoa kuljetukseen ja hoitaisi kuljetukset oman yrityksen toimesta. Kausittaisen 

kysynnän vaihtelun (esimerkiksi juhlapyhät sekä muut mahdolliset kausivaihtelut) 

kanssa on helpompi toimia ja kuljetustyypin vaihtaminen onnistuu lento-, meri- ja 

raidekuljetusten välillä helposti, kun ei ole sidoksissa tiettyyn kalustotyyppiin. 

Ulkoistamisesta syntyy säästöä, koska kuljetuskalustoa ei tarvitse mitoittaa 

kaikkien tilanteiden varalle oman yrityksen toimesta ja käyttöomaisuus on näin 

ollen pienempi kuin kalustoa omistaessa. 3PL:t ovat asiantuntijoita alallaan ja 

auttavat osaltaan yrityksiä keskittymään niiden ydinliiketoimintaan. (Scott et al. 

2011, s. 170–171) 

 

Ulkoistaessaan yritykset pyrkivät myös kustannussäästöihin ja parempaan 

tehokkuuteen. 3PL:t tähtäävät siihen, että pystyvät pienemmillä resursseilla 

saavuttamaan parempia tuloksia ja näin ollen kykenevät tarjoamaan palveluita 

kilpailukykyiseen hintaan yrityksille. Yleensä samalla ulkoistavan yrityksen 

tehokkuus paranee, koska aikaa jää ydintoimintojen hoitamiseen enemmän. (Scott 

et al. 2011, s. 171) 

 

Jalanka et al. (2003, s. 10–11) ovat myös samoilla linjoilla asiassa. Aiemmin 

mainitun kolmen kohdan lisäksi, ulkoistava yritys tavoittelee myös usein 

parannusta nykyiseen palvelutasoon. Yritysten viimeaikainen kehitystrendi on 

ollut keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan, jonka seurausta myös 

ulkoistaminen on. Erilaisia logistiikkatoimintoja ja kokonaisia osia 
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toimitusketjusta on pyritty ulkoistamaan, koska toimitusketjun investoinnit eivät 

välttämättä ole muutaman vuoden aikavälillä muiden investointien tavoin yhtä 

kilpailukykyisiä ja kannattavia. Syy ulkoistamiseen voi olla myös yrityksen tarve 

investoida logistiikan IT-järjestelmään, jolla voi hallita varastoa sekä hallinnoida 

ja ohjata kuljetuksia. Palveluntarjoajalla voi olla valmiina IT-järjestelmä, joka 

palvelee yrityksen tarpeita sellaisenaan ja näin ollen yritys välttää ulkoistamisen 

avulla riskialttiin uuden IT-järjestelmän hankinnan kokonaan. 

 

Jalanka et al. (2003, s. 11) ovat listanneet yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa 

tärkeimpiä ulkoistamisen syitä, joita ovat: 

 

 yritykseltä puuttuu tarkoituksenmukaiset sopivat tilat ja/tai kalusto 

 yritys ei halua tai ei pysty investoimaan tiloihin, järjestelmiin tai yrityksen 

sisäiseen osaamiseen 

 yritys ei halua opetella uutta toimintaa 

 yritys haluaa luopua toiminnasta 

 kiinteiden kustannusten muuttaminen muuttuviksi kustannuksiksi 

 kustannustietoisuuden lisääntyminen logistiikan aiheuttamista 

kustannuksista 

 kustannussäästöt 

 

Kustannussäästöjä voi saavuttaa myös toiminnan tehostamisella ja työntekijöiden 

tehokkaammalla käytöllä. Palveluntarjoajilla voi kuitenkin olla tehokkaammat 

menetelmät ja paremmat mahdollisuudet hoitaa esimerkiksi toiminnassa ilmenevät 

kausivaihtelut. Myös erot työehtosopimuksissa voivat tuoda säästöjä jo itsessään. 

Pienin kustannussäästöpotentiaali on siinä tapauksessa, että logistiikka siirretään 

sellaisenaan palveluntarjoajan hoidettavaksi ilman toiminnan kehittämistä. 

Ulkoistamisen syynä ei saa olla pelkästään halu päästä eroon huonosti toimivasta 

logistiikasta ja siirtää ongelmat palveluntarjoajan ratkaistavaksi. (Jalanka et al. 

2011, s. 11) 
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3 CONTROL TOWER -MALLI 

 

Useat logistiikkapalveluita tarjoavat suuryritykset ovat ottaneet niin sanotun 

control tower -palvelun palveluvalikoimaansa. Tässä kappaleessa määritetään 

mitä mallilla tarkoitetaan aihealueen kirjallisuuden avulla ja käydään läpi mallin 

käyttötarkoitusta, toimitusketjun näkyvyyttä, control towerin perustamista ja siitä 

saatavia hyötyjä. Lisäksi käydään läpi yhteistyökumppaneita ja hinnoittelua 

palveluun liittyen. Mallin ollessa vielä suhteellisen uusi toimitusketjun saralla, 

kirjallisuutta aiheesta on vielä rajallisesti saatavilla. Asiantuntijajulkaisuja ja 

toimialan eri yritysten nettisivuja on lisäksi hyödynnetty yksityiskohtaisemman 

tiedon lähteinä. 

 

Kilpaillut markkinat ja jatkuvasti muuttuvat asiakastarpeet muokkaavat perinteisiä 

toimitusketjuja. Yritykset toimivat entistä useammin globaaleilla markkinoilla, 

mikä osaltaan lisää toimitusketjujen monimutkaisuutta maantieteellisen 

kattavuuden lisääntyessä. Kattavuudella tavoitellaan hyötyjä esimerkiksi 

hankintatoimessa, jossa halvempien vaihtoehtojen valikoima yleensä lisääntyy ja 

toisaalta laajentumisen kautta haetaan pääsyä kasvaville markkinoille. 

Tuotantolaitosten siirtyminen lähelle avainmarkkinoita on globalisoitumisen 

ohella yleistynyt merkittävästi ja samalla vaikuttanut osaltaan toimitusketjujen 

monimutkaistumiseen, unohtamatta ulkoistamista. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Vielä sen lisäksi, että yrityksien toimitusketjuista muodostuu hankalampia 

hallittavia globaalin toiminnan myötä, suurin osa yrityksistä kamppailee jatkuvien 

kasvupaineiden alla: liikevaihtoa tulisi kasvattaa ja se tulisi tehdä kannattavasti – 

liikevoittoa kasvattamalla. Nämä kriittiset tekijät ovat aiheuttaneet sen, että 

toimitusketjuihin on tarve luoda reaaliaikainen näkyvyys alusta loppuun. 

Näkyvyys on avaintekijä ja mahdollistaa liiketoiminnan hallinnan sekä sisäisesti 

että ja ulkoisesti. Näkyvyyden avulla saadaan lisää nopeutta, luotettavuutta ja 

joustoa toimintaan ja sitä kautta kilpailuetua hyvin toimivien toimitusketjun eri 

toimintojen avulla. Tähän markkinatilanteeseen ja yritysten tarpeeseen on luotu 

toimitusketjun control tower, joka ennen kaikkea luo näkyvyyden koko 
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toimitusketjuun. Control tower on keskeinen hubi, jossa on tarvittava tekniikka, 

organisaatio ja prosessit toimitusketjun datan hallintaan. Control tower pystyy 

datan avulla auttamaan lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksenteossa sekä 

strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Capgemini Consulting 2011) 

 

3.1 Control tower -mallin määritelmä 

 

Van Doesburg & Tholhuijsen (2016, s. 2) määrittävät control towerin sen kautta, 

että mitä sillä ei tarkoiteta: 

 

 Se ei ole oikea fyysinen torni 

 Se ei kommunikoi suoraan kuljettajien, merikapteenien ja lentokapteenien 

kanssa 

 Se ei kontrolloi tuotantoa, varastoa, täydennyksiä tai tilausprosessia 

 Se ei ole synonyymi 4PL-mallille 

 

Control tower -konseptin perimmäinen tarkoitus on tarjota näkyvyys koko 

toimitusketjussa riippumatta siitä, kuinka monimutkainen ja globaali 

asiakasyrityksen toimitusketju kokonaisuudessaan on. Control towerin ytimen luo 

tietopankki, johon kaikki toimitusketjun tieto ohjautuu ja keskittyy. Tietopankin 

ympärille on rakennettu päätöksentekosäännöt ja lisäksi on koulutettu ryhmä 

operatiivisessa toiminnassa olevaa henkilökuntaa. Suurin etu keskitetyssä 

tietopankissa on se, että tieto kerätään eri lähteistä ja data integroidaan 

tietojärjestelmään asiakasyrityksen saataville sovitussa formaatissa. Näin 

asiakasyrityksen ei tarvitse erikseen muodostaa yhteyksiä jokaisen toimitusketjun 

eri toimijan kanssa. Integroitu näkymä toimitusketjuun mahdollistaa sen, että 

operaattori tunnistaa riskit ja mahdollisuudet aikaisessa vaiheessa. Yrityksen 

tarpeista riippuen control tower voi keskittyä raaka-aineiden saatavuuden 

takaamisesta aina alusta loppuun asti vietyyn kokonaisvaltaiseen toimitusketjun 

hallintaan. Palautuslogistiikka ja varaosien hallinnointi toteutetaan aina erikseen. 

(Van Doesburg & Tholhuijsen 2016, s. 2) 
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Pearson (2014, s. 26) vastaavasti vertaa toimitusketjun control toweria suoraan 

lennonjohdon torniin – toiminnot ovat hyvinkin samankaltaisia. Kummassakin 

valvotaan aktiviteetteja, kootaan ja prosessoidaan informaatiota sekä 

koordinoidaan toimintoja keskeisestä sijainnista. Myös kolme tärkeintä 

ominaisuutta ovat hyvin lähellä toisiaan niin lennonjohdon kuin toimitusketjun 

osalta. Ominaisuudet ovat: 

 

 Näkyvyys 

 Analytiikka 

 Toteuttaminen 

 

Näkyvyydellä Pearson (2014, s. 26) tarkoittaa reaaliaikaista pääsyä kaikkeen 

tietoon koko yrityksen laajuudella. Tärkeimpinä tietoina pidetään kysyntää, 

tilauksia, varastoa, toimituksia ja kapasiteettitasoja. Analytiikalla vastaavasti 

tarkoitetaan control towerin toimintoja, jotka keskittyvät saatavilla olevan datan 

analysointiin. Tuloksena syntyy juurisyyanalyysejä yrityksen toiminnasta, 

pystytään antamaan hälytyksiä vaaran uhatessa, tunnistetaan käännekohdat ja 

käytetään analytiikkaa ylipäänsä ymmärryksen lisäämiseen, että miksi jotain on 

tapahtunut. Control towerin toimiessa niin sanottuna hubina, kaikki osapuolet 

toimitusketjussa ovat tietoisia tapahtumista ja niiden vaikutuksista 

kokonaisuuteen. Tieto ja toimintasuunnitelmat, joiden toteutumista valvotaan 

laadun varmistamiseksi, välittyvät automatisoidusti ja myös ihmisten välityksellä 

läpi koko toimitusketjun. Control towereita voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön 

erilaisissa liiketoimintatarkoituksissa. 

 

Pearson (2014, s. 26) havainnollistaa esimerkkien kautta kolme erilaista control 

towerin käyttötarkoitusta: kuljetusten optimointi ja keskittäminen, reagointikyvyn 

parantaminen ja puhtaasti liiketoimintastrategian tukeminen. Esimerkiksi 

kuljetusten optimoinnin tapauksessa yritys aiemmin lähetti kuljetustilaukset 

suoraan eri kuljetusliikkeille, jotka hoitivat itsenäisesti kuljetukset. Control 

towerin käyttöönoton myötä yritys siirtyi lähettämään kaikki kuljetustilaukset 

suoraan control toweriin, joka kokosi kuljetukset, teki optimoinnin ja valitsi 
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sopivimmat kuljetusliikkeet kuljetustarpeen perusteella. Yritys sai myös 

paremman näkyvyyden kuljetuksiinsa. 

 

Van Doesburg & Tholhuijsen (2016, s. 3) käsittelevät eroavaisuuksia control 

towerin ja perinteisen tavarankuljetuksen ja jakelun hallinnan välillä. Perinteisellä 

mallilla kuljetuksia hallinnoidaan joko kuljetuksen lähtöpaikasta tai määräpaikasta 

käsin, mutta control tower ei ole fyysisesti tai hierarkkisesti linkittynyt mihinkään 

tiettyyn sijaintiin. Tämän lisäksi control towerin toiminta keskittyy niin sanottuun 

tapahtuman hallintaan tarkoittaen sitä, että toimittajien ja LSP:en statussanomia 

kerätään ja säilytetään strukturoidusti control towerin toimesta. Näin operatiivinen 

ryhmä saa näkyvyyden toimitusketjuun ja pystyy tekemään asiakkaan kannalta 

parhaat mahdolliset päätökset oikea-aikaisesti. Vastaavasti kuljetusten hallinta 

keskittyy ainoastaan kuljetukseen tai jakeluun, mihin sisältyy yleensä 

huolintatoiminnot, seuranta ja jäljitys sekä kuljetusten aikataulutus. 

 

Taulukossa 3 esitetään tarkemmin control towerin eri toimintoja ja sitä, miten ne 

eroavat perinteisestä kuljetusten hallinnasta. Oranssilla tekstillä olevat toiminnot 

ovat perinteisiä, pelkästään kuljetuksiin liittyviä toimintoja. Lihavoidulla tekstillä 

vastaavasti on kuvattu pelkästään control towerille ominaisia toimintoja. 
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Taulukko 3. Control towerin toiminnot toimitusketjun eri vaiheiden mukaan. 

(mukaillen Van Doesburg & Tholhuijsen 2016, s. 4) 

 

 

3.2 Toimitusketjun näkyvyys 

 

Toimitusketjun näkyvyydessä on kyse pääasiassa siitä, miten organisaatiot 

tallentavat ja yhdistävät dataa saadakseen kriittisen tiedon toimitusketjun 

hallitsemiseksi. Näkyvyyden avulla saadaan selville seurantatiedot, materiaalit 

ja/tai kustannukset monitoroimalla avaintekijöitä globaalissa toimitusketjussa, 

kuten varastointipaikkoja tai lähetyksiä, jotka ovat parhaillaan kuljetettavana ja 

reaaliaikaiset lähetyksien liikkeet. Näiden kaikkien edellä mainittujen tekijöiden 

yhdistelmän avulla pystytään tekemään faktatietoon perustuvia päätöksiä. 

Toimitusketjun näkyvyys tarkoittaa myös tehokkuuden mittaamista ja hallintaa 

koko toimitusketjun osalta, mutta erityisesti seuraavan sivun kuvassa 6 esitetyillä 

neljällä eri osa alueella, jotka ovat ketteryys, joustavuus, luotettavuus ja 

reagointikyky. (Capgemini Consulting 2011) 
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Kuva 6. Toimitusketjun kokonaistehokkuus. (mukaillen Capgemini Consulting 

2011) 

 

Ketteryys määritellään kykynä muuttaa toimitusketjun prosesseja, tavoitteita, 

yhteistyökumppaneita, tiloja ja muita aineellisia asioita mahdollisimman lyhyellä 

viiveellä ja ilman negatiivisia vaikutuksia. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Vastaavasti joustavuudella tarkoitetaan kykyä vastustaa tuntemattomia ja 

kontrolloimattomia aktiviteetteja mahdollisimman pienin vaikutuksin 

operatiivisen toiminnan näkökulmasta, oli kyseessä sitten magnitudit tai kesto. 

(Capgemini Consulting 2011) 

 

Luotettavuudella mitataan kykyä toteuttaa sitoumukset ja lupaukset liittyen 

laatuun, oikea-aikaisuuteen, sovittuihin kustannuksiin, saatavuuteen, 

palvelutasoon ja muihin sopimusasioihin. Ylipäänsä asioihin, joilla on vaikutusta 

toimitusketjun kokonaistehokkuuteen. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Reagointikykyä kuvataan kyvyllä taltioida informaatiota ja mukautua 

ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Muutoksia voi tapahtua myös kysynnässä, 

kapasiteetissa, lainsäädännössä, kilpailutilanteessa, tai millä tahansa muulla 
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liiketoiminnan osa-alueella. Näillä on väistämättömästi vaikutus liiketoiminnan 

arvoon. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Näkyvyyden saavuttamiseksi toimitusketjussa organisaation täytyy käydä läpi 

erilaisia vaiheita. Useat organisaatiot ovat jo implementoineet tai ovat keskellä 

implementointiprosessia toimitusketjun näkyvyysratkaisuiden suhteen. Nämä 

ratkaisut heijastavat maturiteetin eri tasoja, jotka ovat ominaisia 

näkyvyysratkaisuille. Matureettitason määrittää tukena käytetyt työkalut, prosessit 

ja mukana olleiden työntekijöiden kyvyt. On olemassa kolme eri tasoa, joista 

ensimmäinen on maturiteetiltaan pienin ja kolmas suurin. Näihin tasoihin sopii 

lähes kaikki tunnetut tapaukset. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa, alkeellisimmalla tasolla, keskitytään näkyvyyden 

saavuttamiseen operatiivisella tasolla käyttämällä saatavilla olevaa tietoa 

toimituksista ja varastotasosta. Ratkaisun ulottuvuus on yleensä rajattu yhteen tai 

kahteen toimintoon kuten sisääntulevaan tai lähtevään logistiikkaan riippuen 

valitun toiminnon strategisesta tärkeydestä. Työkaluilla keskitytään datan 

keruuseen ja työntekijöiden kyvyt ovat vain vahvasti operatiivisella tasolla. 

(Capgemini Consulting 2011) 

 

Toisessa vaiheessa, toisella tasolla tarkoituksena on keskittyä toimitusten eri 

vaiheiden seuraamiseen toimitusketjun eri osissa ja myös mahdollisten ongelmien 

seuraamiseen. Alueeseen kuuluu kaikki sisääntulevaan ja lähtevään logistiikkaan 

liittyvät prosessit. Työkalujen avulla saadaan aikaan hälytyksiä poikkeuksista ja 

tapahtumista. Nämä toiminnot ovat liitetty osaksi perustason raportointi- ja 

analytiikkaominaisuuksia. Ominaisuudet yhdessä tietopankin kanssa tarjoavat 

tukea päätöksentekoon. Organisaatio ja toimintoja tukevat työntekijät kykenevät 

proaktiiviseen toimintaan ongelmien esiintyessä toimitusketjussa. (Capgemini 

Consulting 2011) 

 

Kolmas vaihe ja samalla kehittynein taso, ennustava näkyvyys, keskittyy 

itseoppiviin algoritmeihin. Algoritmien avulla ennustetaan mahdollisia ongelmia 
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ja generoidaan hälytyksiä tulevista tapahtumista. Tällaiset ratkaisut ovat 

saavuttaneet suosiota tarjoamalla proaktiivisen näkymän toimitusketjun eri 

funktioihin ja antamalla arvokasta tukea päätöksien tekemiseen. Tämän tyyppinen 

näkyvyys on hyödyllistä erityisesti lyhyellä aikavälillä, sillä olettamuksella, että 

operaatiot tarjoavat reaaliaikaista tietoa. Näkyvyys mahdollistaa kehittyneemmän 

suunnittelun ja lähettäjä pystyy tekemään parempia taktisia tai strategisia 

päätöksiä toimitusketjun optimointiin liittyen. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Menestykselliset toimitusketjun näkyvyysratkaisut rakentuvat Capgemini 

Consultingin (2011) mukaan viiden johtavan käytännön ympärille. Näiden 

seuraavien käytäntöjen avulla organisaatioiden on mahdollista saavuttaa E2E-

näkyvyys sisääntulevassa ja lähtevässä logistiikassa: 

 

1. Luo informaation keskittymä eli hubi – yhdistämällä ja keräämällä 

tärkeimmät tiedot yrityksen sisältä ja ulkopuolelta koskien tilauksia, 

toimituksia ja varastotasoja. Tieto pitäisi olla saatavilla sisäisistä 

järjestelmistä kuten ERP, TMS, WMS ja muut varaston hallinnan 

järjestelmät 

2. Seuraa aiheutuneita kustannuksia koko ketjussa – alenna kustannuksia 

seuraamalla tuotanto-, kuljetus- ja vakuutuskustannuksia unohtamatta 

tulleja, veroja, arvonlisäveroa ja muita viranomaismaksuja 

3. Hallinnoi kumppaneita tuloskortin avulla – säilö toimitusketjun data ja 

kehitä tuloskortit toimittajien sääntöjen noudattamisen seuraamiseksi tai 

kuljetustilausten suorituskyvyn mittaamiseksi. Näin pystytään takaamaan 

globaaleiden toimintojen jatkuva kehittäminen 

4. Saavuta organisaation tuki – saavuta talousjohtajan ja talousosaston tuki 

laajentamalla näkyvyysratkaisu kattamaan taloutta koskevat ratkaisut sekä 

rahoituksen ”triggerit” 

5. Laadi riskien hallintaan viitekehys – määritä näkyvyystyökalut ja ratkaisut 

Sarbenes-Oxley (SOX) riskien vähentämiseksi ja katastrofeista selviämistä 

varten, toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi 
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Nämä johtavat ratkaisut toimitusketjun näkyvyyden saavuttamiseksi ovat 

avainasemassa, jotta ratkaisusta tulee kattava ketjun alusta loppuun. 

Tehokkaimmin näkyvyys saavutetaan integroidulla control tower -ratkaisulla, joka 

tarvitsee toimiakseen ryhmän toimintaan koulutettuja työntekijöitä, jotka pystyvät 

käsittelemään ja toimimaan saatavilla olevan datan perusteella mahdollisimman 

hyvin. Suuri määrä johtavia isoja organisaatioita on ottanut käyttöön integroidun 

control towerin ja saanut merkittävää hyötyä muihin markkinoilla toimiviin 

yrityksiin nähden. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Control towerit ovat monidivisioonallisia organisaatioita, joilla on käytössä koko 

organisaation kattava informaatiohubi, jonka avulla saa näkyvyyden koko 

toimitusketjuun. Kuvassa 7 seuraavalla sivulla havainnollistetaan toimintaa 

tarkemmin: control towerissa yhdistyy organisaatioiden ihmiset, järjestelmät ja 

prosessit, jotta näkyvyys pystytään tuottamaan läpi toimitusketjun. Näkyvyys 

vastaavasti mahdollistaa yrityksen johdolle kolme erilaista hallinnan keinoa: 

 

 Strateginen – antaa mahdollisuuden hallita toimitusketjun suunnittelua 

koko verkostossa 

 Taktinen – mahdollistaa proaktiivisen suunnittelun hankinnan, 

operatiivisen toiminnan ja jakelun osalta, vastaten markkinoiden 

kysyntään 

 Operatiivinen – käsitys useista reaaliaikaisista toiminnoista kuten 

kuljetusten hallinta, varastotasojen seuranta ja poikkeamien hallinta 

(Capgemini Consulting 2011) 
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Kuva 7. Control towereiden kolme pilaria. (mukaillen Capgemini Consulting 

2011) 

 

Jotta control tower -malli menestyy, edellyttää se teknologian saamista oikeaan 

mittakaavaan. Kuvassa 8 seuraavalla sivulla havainnollistetaan control towerin 

käyttöönottoa ja siihen liittyvää teknologiaa. Erilaiset järjestelmät yhdistetään 

toisiinsa käyttäen apuna sopivaa välityspalvelinta. Välityspalvelinta käyttämällä 

saadaan kaikki toimitusketjun informaatio keskitettyä yhteen paikkaan ja luotua 

informaation keskittymä eli hubi. Informaation avulla pystytään tekemään 

auditointia, monitorointia ja tehokkaita, faktatietoon perustuvia, päätöksiä 

toimitusketjussa. (Capgemini Consulting 2011) 



   36 

  

 

Kuva 8. Control tower teknologian kautta. (mukaillen Capgemini Consulting 

2011) 

 

Jokainen toimittajalta tilattu tuote, jokainen toimitus asiakkaalle, kaikki tehdyt 

asiakirjat, kaikki aiheutuneet kulut ja kaikki tapahtumat tuotteen virrassa, 

tilauksesta toimitukseen, on otettu talteen, järjestelty ja tallennettu control towerin 

datapankkiin. Control tower mahdollistaa myös kuljetuksessa olevien tuotteiden 

varaston hallinnan jopa yksittäisten osien tarkkuudella. Tällä tavalla arvokasta 

toimitusketjun tietoa saadaan luotua, mikä mahdollistaa alusta loppuun hallinnan 

asiakaslähtöisessä toimitusketjussa. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Kuvassa 9 seuraavalla sivulla havainnollistetaan erilaisia lisätoimintoja, joita 

control towerin avulla voidaan mahdollistaa. Control tower antaa 

ennennäkemättömän joustavuuden toimitusketjuun dynaamisen suunnittelun ja 

reitityksen avulla, generoimalla raportteja järjestelmästä saadaan selville todelliset 

kustannukset jokaiselle tilatulle tuotteelle. Kokonaiskulut on mahdollista pilkkoa 

pienempiin osiin, jolloin niiden kokonaisvaltainen analysointi on helpompaa. 
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Kulujen muodostumista ajan mittaan eri kategorioittain on mahdollista tarkastella 

myös. Kustannusdataa voidaan käyttää ennakoivasti päivittäisessä operatiivisessa 

toiminnassa toimitusketjun kustannusten selvittämiseksi. Arvioitujen 

saapumisaikojen, ETA, määrittäminen on hankalaa ilman tarkkaa tietoa 

toimitusketjun alueen tapahtumista, mutta control tower pystyy informaatiohubin 

avulla tuottamaan hyvinkin tarkkoja arvioita saapumisajoista. (Capgemini 

Consulting 2011) 

 

 

 

Kuva 9. Control towerin toiminnot kuvattuna ja luokiteltuina. (mukaillen 

Capgemini Consulting 2011) 

 

Erilaisten toimintojen mahdollistamiseksi control towerit hyödyntävät usein 

näennäisiä verkko-organisaatioita. Control towerin perustaminen johtaa yleensä 

uusien roolien syntymiseen eri organisaatiotasoilla. Työntekijät työskentelevät 
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yhdessä tallentaakseen ja hallinnoidakseen prosessin kulkua kaikissa eri vaiheissa 

sekä pyrkivät standardoimaan operatiivisia toimintatapoja. Control tower voidaan 

räätälöidä vastaamaan organisaation tarpeita riippuen esimerkiksi 

maantieteellisestä sijainnista, tavoitteiden rajauksista, toiminnoista, prosesseista ja 

toimialasta riippuen. (Capgemini Consulting 2011) 

 

Jotta käyttöönotto voidaan suorittaa onnistuneesti, tulee organisaation harkita 

tarkoin päätöksiä muutamiin elintärkeisiin kohtiin perustamisvaiheessa. Nämä 

päätökset ovat: 

 

 Päämäärän ja tarkoituksen päättäminen toimitusketjun näkyvyyden 

osalta 

 Valvontaa tarvitsevien toimintojen, prosessien ja osastojen 

tunnistaminen 

 Uuden organisaatiomallin määrittäminen 

 Toimintojen ja prosessien tunnistaminen, mitkä voidaan toteuttaa 

yhteistyöllä tai ulkoistaa kokonaan 

 Implementoitavan teknisen ratkaisun valitseminen ja mahdollisen 

toimittajan valitseminen control towerin rakentamiseksi 

 Ulkoistetaanko control towerin operatiivinen toiminta vai halutaanko 

sitä hallita yrityksen sisällä omilla resursseilla 

 

Osa päätöksistä saattaa olla monimutkaisia, mutta jos päätökset on muodostettu 

oikein perustein niin päätösten vaikutukset näkyvät control towerin avulla 

ristikkäisten toimintojen tuottamina etuina, jotka lopulta hyödyttävät 

loppuasiakasta ja tarjoavat pitkässä juoksussa merkittävän kilpailuedun 

organisaatiolle. Kattava lista control towerin hyödyistä esitetään taulukossa 4 

seuraavalla sivulla. (Capgemini Consulting 2011) 
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Taulukko 4. Control towerin hyödyt alueittain. (mukaillen Capgemini Consulting 

2011) 

Alue Hyödyt 

Yleiset  integroitu toimitusketju mahdollistaan informaation hakemisen 

 rikkomuksista aiheutuneiden sanktioiden väheneminen 

 parantuneet päätöksenteko mahdollisuudet 

 vähentyneet virheet verkostossa, parantunut näkyvyys ja 

vasteajat verkostossa 

 asiakassitoutuminen: aikataulut, kustannukset, laatu ja 

parantunut asiakastyytyväisyys 

Saapuva  optimaaliset varastotasot ja pienentyneet puskurivarastot 

 synergiat kuljetusten hankinnassa  kustannussäästöt 

kuljetuksissa 

 säästöt kokonaiskustannuksissa, parantunut toimitusaikapito 

sekä täysin toimitusten määrän nousu 

 auttaa hankintastrategioiden muuttamisessa, toimittaja-

allokaatioissa, kaupallisten ehtojen muokkaamisessa, 

logistiikkaprosessien uudelleen suunnittelussa tai 

logistiikkakumppanin vaihdossa 

Valmistus  tietoisuus keskeneräisestä tuotannosta ja parantunut tuottavuus 

 optimaalinen valmistustapa globaalisti tehtailla 

 tarkempi tuotannon suunnittelu, aikataulutus, läpimenoaikojen 

lyheneminen, pienentyneet varastotasot ja oikea-aikaiset tiedot 

johdolle 

Lähtevä  parantunut lastaustehokkuus 

 parantunut kuljetustehokkuus parhaiden kuljettajien ja uusien 

kuljetusratkaisuiden ansiosta 

 mahdollisuus tarkan toimitusaika-arvion antamiseen asiakkaille 

 

3.3 Control towerin perustaminen 

 

Jotta control tower voidaan ottaa menestyksekkäästi käyttöön ja saavuttaa 

täydellisesti haluttu näkyvyys, tulee yrityksen seurata hyväksi todettua 

lähestymistapaa perustamisvaiheessa. Kaksivaiheinen menetelmä perustettaessa 

control tower -ratkaisua, joka voidaan räätälöidä vastaamaan yrityksen tarpeita, on 

esimerkiksi Capgeminin tuottama ratkaisu käyttöönottoon. Tämä malli esitetään 

tarkemmin kuvassa 10 sivulla 41 ja malli onkin osoittautunut erittäin 

hyödylliseksi käyttöönotossa. Yleensä käyttöönotto tapahtuu kahdessa eri 

vaiheessa, joista ensin on strateginen vaihe ja sitä seuraa implementointivaihe. 

(Capgemini Consulting 2011) 
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Strategisessa vaiheessa yleensä määritellään liiketoiminta sellaisenaan kuin se on. 

Toimitusketjun näkyvyyden saavuttaminen vaatii arviointia hyötyjen (myös 

taloudellisten), joita control tower pystyy tarjoamaan, osalta. Yhteistyön eri 

osapuolet kuten alihankkijat, toimittajat ja kumppanit tulee huomioida sekä 

tunnistaa osana arvoketjua. Kun control towerin tarkoitus ja käyttöönotto on 

suunniteltu, tulee huomioida jo käytössä olevien sisäisten järjestelmien 

ominaisuudet sekä järjestelmät, joita käytetään yhteistyökumppaneiden kanssa. 

(Capgemini Consulting 2011) 

 

Sen jälkeen, kun syvällinen ymmärrys vaatimuksista on saavutettu, pystytään 

muodostamaan ylätason tuleva konsepti, johon liittyy organisaatio, prosessit, 

kotiuttaminen/ulkoistaminen ja järjestelmät. Tämän jälkeen suunnitelma jaetaan ja 

hyväksytetään tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Samalla jaetaan myös 

yksityiskohtainen etenemissuunnitelma control towerin käyttöönotosta. 

Strateginen aloitusvaihe kestää yleensä kahdeksasta kahteentoista viikkoon. 

(Capgemini Consulting 2011) 

 

Implementointivaiheessa suunnitellaan ylätason arkkitehtuuri control towerille. 

Käyttötarkoitukseen sopii parhaiten väliohjelmisto/välityspalvelin, joka on 

yhteensopiva jo käytössä olevien järjestelmien kanssa ja jolla saavutetaan haluttu 

näkyvyys toimitusketjussa. Valitun ratkaisun tulisi myös auttaa organisaatiota 

mahdollistamalla kaikkien prosessien ja tiedon integroimisen järjestelmään. Kun 

ratkaisu on hyväksytty, järjestelmäintegraatio etenee vaihe vaiheelta -periaatteella 

alusta loppuun. Järjestelmäintegraation valmistuttua tehdään tarvittavat testaukset, 

jonka jälkeen luodaan jatkuvuussuunnitelma toiminnan tukemiseksi erilaisten 

järjestelmähäiriöiden varalle. Control towerin verkon vahvistamisen jälkeen 

luodaan ja kehitetään rooli virtuaaliverkossa toimivalle organisaatiolle. Koulutusta 

järjestetään siitä, miten erilaisia raportteja luodaan ja tulkitaan sekä miten 

toimitusketjussa seurataan erilaisia tapahtumia ja liikkeitä. Päällikkötasolla 

toimiville koulutetaan, miten tuotetaan prosessitasolla auditointi sekä suunnittelut 

ja ennusteet perustuen saatavilla olevaan tietoon. Lopuksi luodaan toistuva 

seurantamekanismi jokaiseen toimitusketjun eri vaiheeseen, joissa tapahtuu 
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virtausta. Tämä vaihe kestää arviolta kuudesta kahteentoista kuukautta. 

(Capgemini Consulting 2011) 

 

Kuva 10. Capgeminin tapa control towerin perustamiselle ja käyttöönotolle. 

(mukaillen Capgemini Consulting 2011) 

 

3.4 Control tower -mallin käyttötarkoitus ja käyttöönotto 

 

Control towereiden avulla parannetaan näkyvyyttä monimutkaisissa 

toimitusketjuissa. Van Doesburgin & Tholhuijsenin (2016, s. 5) mukaan 

toimitusketju täyttää minimivaatimukset, kun: 

 

 Ulottuvuus on globaali tai mannerten välinen/mantereen sisäinen 

 Toiminnan riippuvuus toimitusketjusta on korkea 

 Useat toimitusketjun toiminnot on ulkoistettu 
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 Yrityksen asiakkaiden palveluvaatimusten aiheuttamat haasteet ovat 

kasvussa 

 

Monimutkaisissa toimitusketjuissa nopea tiedon tarve on korostunut. Kyseessä voi 

olla esimerkiksi tieto tilauksen tilasta, tuotteen kuljetuskustannuksien 

selvittäminen, yhteistyökumppanin tehokkuus tai äkillinen juurisyyanalyysin 

tarve. Control tower -malli oikeanlaisella datan keskittämisratkaisulla on 

osoittautunut hyvin tehokkaaksi ratkaisuksi nopeiden vastausten tarjoamiseen. 

Jopa todella pirstaloituneet toimitusketjut ovat hyötyneet control tower -mallin 

käyttöönotosta. Hyvin raskaasti paikallisen organisaation ympärille 

strukturoidussa yrityksessä saattaa esiintyä jonkin verran vastustusta control 

towerin perustamiselle. Suurin ongelmista on yleensä suoran, omalla äidinkielellä 

tapahtuvan, kontaktoinnin väheneminen ja oman organisaation vähenevä vastuu 

ad hoc -ongelmanratkaisussa. Näissä tapauksissa niin sanottu vaiheittainen 

konseptin implementointi totuttaa paikallisen organisaation uuteen malliin ja 

vähentää vastustusta, koska kaikki tehdään pienissä osissa, sen sijaan, että 

suunnittelutyö tehdään taustalla ja sitten malli otetaan heti käyttöön. (Van 

Doesburg & Tholhuijsen 2016, s. 5) 

 

Se, pystyykö yritys toteuttamaan control towerin sisäisesti vai tarvitseeko se 

ulkoistaa, riippuu Van Doesburgin & Tholhuijsenin (2016, s. 6) mukaan pitkälti 

siitä, kuinka valmis yritys on sitomaan omia resurssejaan toimintaan ja onko 

yrityksen sisällä riittävästi osaamista seuraavista osa-alueista: 

 

 Suunnitteluun tarvitaan yleensä ihmisiä, joilla on syvempi osaaminen 

toimitusketjujen hallinnasta 

 Tapahtumien hallintaan tarvitaan operatiivista osaamista kuljetusten 

koordinoinnista 

 Liiketoimintaosaamiseen tarvitaan ihmisiä, joilla on kokemusta 

operatiivisen toiminnan kehittämisestä 

 Toimitusketjun yhteistyökumppaneiden hallintaan tarvitaan tyypillisesti 

ihmisiä, joilla on kokemusta 3PL:ssa työskentelystä 
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 Tietotekniikan hallintaan tarvitaan ihmisiä, joilla on kokemusta erilaisista 

IT-työkaluista, joilla saadaan dataa vaihdettua saumattomasti 

toimitusketjun eri toimijoiden kanssa (toimittajat, valmistajat, 3PL:t ja 

kuljettajat), sisäisen järjestelmän hallinta on tärkeää datan 

varastointitarkoituksissa, jotta se tehdään strukturoidusti ja pystytään 

tarjoamaan tietoa control tower -toimintojen tueksi 

 

Ulkoistamispäätös riippuu pitkälti siitä, onko yrityksellä jo valmiiksi laajaa 

osaamista vaadittavista osa-alueista vai tarvitseeko osaamista lähteä hakemaan 

koulutuksen tai rekrytointien kautta. Jos yrityksellä on osaamista jo valmiiksi, niin 

kynnys ulkoistaa on korkeampi. Toiseksi tulee miettiä myös control towerin 

sisäisestä perustamisesta aiheutuvia investointikustannuksia suhteessa 

ulkoistamisen välillisiin kustannuksiin. Riippuen control towerin toiminnan 

laajuudesta ja käsiteltävästä kokonaisvolyymista, toiminnan taakse tarvitaan 

pienestä keskisuureen ryhmä kokopäiväisiä työntekijöitä. Lomakaudet, 

kysyntäpiikit ja henkilöstön sairastaminen ovat riski yrityksen itse perustamalle 

control towerin toiminnalle. Pahimmassa tapauksessa toiminnan jatkuvuus voi 

olla vaakalaudalla. Alkuvaiheessa yrityksen sisäinen control tower saattaa toimia 

prosessien näkökulmasta laadukkaammin, kun taas ulkoistettu tuo pitkällä 

aikavälillä suuren määrän joustoa yrityksen toimintaan riippumatta yrityksen 

omista resursseista ja järjestelmistä. (Van Doesburg & Tholhuijsen 2016, s. 6) 

 

3.5 Control towerin tyypilliset hyödyt toimitusketjussa 

 

Control tower lisää toimitusketjun hallittavuutta ja parhaimmassa tapauksessa 

pystyy estämään mahdolliset ongelmatapaukset jo ennen niiden syntymistä. 

Paikallisten toistuvien ongelmien korjaaminen on myös mahdollista. Suurimmat 

hyödyt syntyvät lisääntyneestä näkyvyydestä toimitusketjussa, mikä mahdollistaa 

taas paremman suunnittelun, päätöksenteon, proaktiivisen tapahtumien hallinnan, 

yhteistyökumppaneiden tehokkuuden seurannan ja sitä kautta toiminnan 

parantamisen sekä kehittyneemmät analyysit toimitusketjusta. Lopulta syntyvät 

hyödyt voidaan kiteyttää kolmeen pääkohtaan: 



   44 

  

1. Kustannussäästöt logistiikassa 

2. Varaston pieneneminen (arvo & määrä) 

3. Palvelutason paraneminen läpimenoajan lyhenemisen kautta ja 

toimitustarkkuuden paranemisen avulla (Van Doesburg & Tholhuijsen 

2016, s. 6) 

 

Edellä mainittujen toimitusketjun hyötyjen lisäksi Pearson (2014, s. 27) tuo esille 

organisaation ryhmittymisen, yhteistyön toimijoiden kanssa, nopeammat vasteajat 

yleisesti ja organisaation ketteryyden. Nämä elementit ovat korvaamattomia 

toimitusketjun hallinnan ja johtamisen näkökulmasta. 

 

3.6 Control towerin yhteistyökumppaneita ja toiminnan eri tasot 

 

Supply Chain Movement (2013) on listannut hyvinkin yksityiskohtaisesti 

toimijoita control towerin osalta sekä kunkin toimijan soveltuvuutta eri 

painopisteillä. Painopisteillä (y-akseli) tarkoitetaan soveltuvuutta kolmella eri osa-

alueella: operatiivinen, taktinen ja strateginen. Vastaavasti ulkoistamisen taso (x-

akseli) kasvaa oikealle liikuttaessa. Äärivasemmalla siis mitään toimintoja ei ole 

ulkoistettu ja äärioikealla kaikki, prosesseja myöten, on ulkoistettu. 

 

Suuret logistiikkapalveluyritykset kuten DHL, Kuehne+Nagel, DB Schenker, 

CEVA, UPS ja DSV hallitsevat taktisen tason ja toisaalta täysin ulkoistetun 

control towerin ruutua. Samassa osiossa on myös cross-chain -toimijoita, jotka 

eroavat logistiikkapalveluiden tarjoajista käytännössä siten, että yrityksillä ei ole 

tarjota omaa kalustoa asiakasyrityksen käyttöön. Vastaavasti vasemmassa 

reunassa on yrityksiä, jotka mahdollistavat omien control towereiden 

käyttöönoton. Osiota hallitsevat isot ohjelmistotalot kuten IBM, SAP ja Oracle, 

joiden ohjelmistoja ja omia henkilöresursseja käyttäen yritys voi perustaa oman 

control towerin. Näiden väliin jää yrityksiä, jotka tarjoavat sekä järjestelmiä että 

sisältöä asiakasyrityksilleen, mutta ei varsinaista prosessien ulkoistamista. Näiden 

yritysten palveluiden avulla asiakasyritykset voivat itse hallita omia kuljetuksiaan 

ja toimitusketjuaan. Osa yrityksistä on tähän päivään mennessä fuusioitunut, 
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muuttanut nimeään tai lopettanut toimintansa, mutta markkinoilla vallitsee 

edelleen vastaavan tyyppinen jako eri osa-alueisiin, kuten kuvassa 11 esitetään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 11. Control tower -palveluiden tarjoajia eri ulkoistustasoilla ja 

painotuksilla. (mukaillen Supply Chain Movement 2013) 
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3.7 Control tower -palveluiden hinnoittelu 

 

Control tower -palvelun voi käytännössä hinnoitella monella eri tavalla. Työssä 

myöhemmin viitataan Postin asiantuntijan kirjoitukseen, jonka mukaan on 

mahdollista saada kyseinen palvelu mille tahansa lähetykselle vain muutamalla 

sentillä per lähetys. Kun puhutaan näin alhaisesta hinnasta, voi kyseessä olla 

esimerkiksi peruspalvelultaan suhteellisen edullinen pakettikuljetus tietyllä 

markkina-alueella. Todennäköisesti palvelulla on joitain minimiehtoja, kuten 

lähetysten määrä viikossa/kuukaudessa/vuodessa, jotta palvelu pystytään 

tuottamaan taloudellisesti kannattavasti. 

 

Käytännössä control tower -palveluun on mahdollista soveltaa erilaisia 

hinnoittelumalleja, mutta tähän lukuun on asian havainnollistamiseksi valittu 

muutamia yleisiä palveluliiketoiminnassa käytettäviä hinnoittelumalleja, joista 

Postin esimerkkinä käyttämä hinta per lähetys on todennäköisesti hyvin yleisesti 

markkinoilla käytössä oleva. Malleja on Raatikaisen (2008, s. 163–167) mukaan 

esimerkiksi: 

 

1. Aikaperusteinen tai resurssien käyttöön perustuva hinnoittelu 

2. Urakka- ja suoriteperusteinen hinnoittelu 

3. Palvelutasohinnoittelu 

4. Ominaisuus- ja liitännäishinnoittelu 

5. Saatavuushinnoittelu 

6. Kysyntäperusteinen kapasiteettihinnoittelu 

7. Arvoperusteinen hinnoittelu 

 

Näistä Raatikaisen mainitsemista palvelun hinnoittelutavoista tai -malleista 

control tower -palveluihin sopii listatuista vaihtoehdoista 1, 2, 3, 4 ja 7 eli tässä 

vaiheessa voidaan karsia saatavuushinnoittelu ja kysyntäperusteinen 

kapasiteettihinnoittelu. Raatikaisen (2008, s. 165) mukaan näissä malleissa 

asiakasyritys maksaa mahdollisuudesta käyttää palveluita tai vaihtoehtoisesti hinta 
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olisi eri päivästä tai viikosta riippuen. Näin ajateltuna mallit eivät sovellu control 

tower -palvelun hinnoitteluun. 

 

Aikaperusteinen tai resurssien käyttöön perustuva hinnoittelu on Raatikaisen 

(2008, s. 163) mukaan käytössä usein, kun työmäärää on vaikea ennustaa 

etukäteen. Palveluntarjoaja voi hinnoitella tunti-, päivä- tai kuukausiperusteisesti 

palvelun. Toisaalta asiakas ei voi ennalta arvata, että kuinka monta tuntia jokin 

työ vie, mikäli asiasta ei ole sovittu etukäteen tai annettu arviota. Control tower -

palveluun voisi parhaiten soveltaa esimerkiksi kuukausiperusteista hinnoittelua, 

jolloin asiakasyritys pystyy laskemaan vuosittain syntyvät kustannukset. Toisaalta 

palveluntarjoajan näkökulmasta kuukausimaksu voi olla ongelmallinen jos 

työmäärään ja käytettyihin resursseihin vaikuttaa asiakasyrityksen lähetysmäärät. 

Jos asiakasyrityksen lähetysmäärät ovat tasaisia ympäri vuoden ja kysynnän 

kausivaihtelut pieniä, kuukausiperusteinen hinnoittelu voi olla molemmin puolin 

kannattava ja järkevä vaihtoehto. 

 

Urakka- ja suoriteperusteinen hinnoittelu on Raatikaisen (2008, s. 163) mukaan 

selkeästi määriteltävissä oleville kokonaisuuksille sopiva hinnoittelumenetelmä. 

Control towerin näkökulmasta urakkahinnoittelua voi hyödyntää esimerkiksi 

implementointivaiheessa. Suoriteperusteinen hinnoittelu sopii implementoinnin 

jälkeiseen aikaan, kun palvelu on jo käytössä. Suoritteeksi voidaan mieltää 

palvelukokonaisuuden tai reaaliaikaisen näkyvyyden tarjoaminen jokaiselle 

lähetykselle, jolloin palvelun hinta määräytyy luontevasti per lähetys/suorite. 

Asiakasyrityksen näkökulmasta hinnoittelu on selkeä ja toisaalta kustannuksia 

syntyy vain todellisista lähetyksistä. Mallia voidaan soveltaa kaikkiin 

kuljetusmuotoihin ja on myös palveluntarjoajalle selkeä tapa hinnoitella palvelu. 

Asiakkaan näkökulmasta merkittävä lähetysmäärien kasvu voi kuitenkin 

vuositasolla kasvattaa logistiikkakustannuksia control tower -palvelun osalta 

merkittävästi, riippuen sovitusta hinnasta per lähetys. 

 

Palvelutasohinnoittelu vastaavasti perustuu siihen, että asiakas maksaa tietystä 

vakiomuotoisesta palvelusta sen mukaan, miten standardoidusti palvelu 
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asiakkaalle tuotetaan. Tässä tulee huomioida myös palvelun laatu (Raatikainen 

2008, s. 164). Control tower -palveluun hinnoittelua voidaan soveltaa. 

Esimerkiksi perustasolla yritys tarjoaa tietyn standardin palvelupaketin 

asiakasyritykselle. Seuraavilla tasoilla palvelu voi parantua esimerkiksi 

käytettävien resurssien lisäämisellä tai muiden tarpeellisten lisäpalveluiden 

sisällyttämisellä palvelukokonaisuuteen. 

 

Ominaisuus- ja liitännäishinnoittelun perusajatus on hyvin lähellä 

palvelutasohinnoittelua. Raatikaisen (2008, s. 164) mukaan hinnoittelu perustuu 

siihen, että asiakas voi koota palvelun eri osista, jotka ovat hinnoiteltu erikseen. 

Edellytyksenä hinnoittelumallin käyttöön on se, että palveluntarjoaja tuntee 

tarkasti palvelukokonaisuuden ja eri osat, joista palvelu muodostuu. Tähän 

sisältyy tarkka tuntemus myös eri osien toiminnallisesta vaikutuksesta toisiinsa eli 

onko osat ylipäänsä irrotettavissa kokonaisuudesta ja pystyykö osat 

hinnoittelemaan/tarjoamaan erikseen. Control towerin osalta hinnoittelua on 

mahdollista soveltaa, koska palvelu perustuu monellakin tapaa ohjelmistoihin, 

joiden avulla voidaan määrittää osa-alueet/liitännäiset. Se mitkä osa-alueet 

kuuluvat ydinpalveluun ja mitkä ovat varsinaisia liitännäisiä, on palveluntarjoajan 

päätettävissä. Toisaalta asiakastarpeet määrittävät palvelukokonaisuuden ja 

käytettävien liitännäisten määrän palvelussa. 

 

Arvoperusteinen hinnoittelu on suhteellisen uusi hinnoittelutapa. Siinä 

palveluntarjoaja pyrkii selvittämään, minkä arvoiseksi asiakas kokee tietyn 

palvelun. Tapa eroaa markkinaperusteisesta hinnoittelusta siten, että 

hinnoiteltavalle palvelulle ei ole löydettävissä markkinoilta vertailuhintoja. 

(Raatikainen 2008, s. 167). Suomen markkinoilla control tower -palvelua 

hinnoiteltaessa tämä hinnoittelumalli on hyvä vaihtoehto. Vertailuhintoja ei ole 

palveluntarjoajien nettisivuilla saatavilla ja palvelu on vielä suhteellisen uusi 

markkinoilla. 

 

Hinnoiteltaessa palvelua ei ole olemassa täysin oikeaa tai väärää mallia. Yksi 

malli voi sopia tietyn palvelun hinnoitteluun tietyssä markkinassa. Toiseen 
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palveluun voi soveltua paremmin esimerkiksi eri hinnoittelumallien yhdistelmä eli 

hybridi. Control tower -palvelun ollessa suhteellisen aikaisessa vaiheessa palvelun 

elinkaarta, voi palvelun hinnoitella vapaammin. Se miten asiakasyritykset 

suhtautuvat eri hinnoittelumalleihin, ohjaa varmasti palveluntarjoajien 

hinnoittelua ”oikeaan suuntaan”. 
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4 EMPIIRISEN OSUUDEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kerrotaan työn empiirisen osuuden toteutuksesta, menetelmistä ja 

niiden valintaan vaikuttaneista tekijöistä. Tämän jälkeen esitetään, kuinka 

tutkimuksen pohjana käytetty tieto on kerätty ja miten sitä on tarkoitus analysoida. 

 

4.1 Esimerkkitapaukset yrityksistä 

 

Tutkimusta varten etsittiin sopivia yrityksiä, jotka olivat ottaneet viime vuosien 

aikana käyttöön control tower -palvelun. Näistä yrityksistä kerättiin oleellisimmat 

tiedot esimerkkitapauksia varten eli niin sanottuja caseja. Caset rakennettiin osin 

käyttäen saatavilla ollutta tietoa ja osittain tekemällä joitakin olettamuksia 

teoriatietoon perustuen. Materiaalia karsittiin niin, että yrityksiä ei voi tunnistaa 

suoraan tapauksista. Siksi myös muutamat esitetyt luvut ovat vain suuntaa antavia 

arvioita ja yritysten toimialoihin tai markkinoihin ei oteta tarkemmin kantaa, 

koska control tower -ratkaisu on hyödynnettävissä alasta ja markkinasta 

riippumatta. Työstä pois jätetyt, tarkemmat tiedot yrityksistä ja varsinaiset luvut 

eivät toisi lisäarvoa esitettyihin caseihin. 

 

Casejen avulla palveluntarjoajat saavat ideoita siitä, millaisiin haasteisiin control 

tower -palvelua voi asiakasyritykselle esimerkiksi tarjota ja toisaalta 

asiakasyritykset voivat miettiä esimerkkien kautta, olisiko tämä ratkaisu omiin 

ongelmiin. Ongelmien ulkoistaminen toiselle osapuolelle ei yleensä johda 

toivottuun lopputulokseen ja onkin tärkeää, että control towerin käyttöönottoa 

harkitseva yritys on tunnistanut oman toiminnan haasteet, mahdolliset ongelmat ja 

toiminnan nykytilan. 

 

4.2 Yritysten palvelutarjonta ja analyysi 

 

Työtä varten kerättiin tietoa eri logistiikkapalveluyritysten palvelutarjonnasta 

koskien ensisijaisesti control tower -palveluita. Kohdeyrityksiksi pyrittiin 

saamaan mahdollisimman kattava otos alan toimijoita, jotta tutkimusta voitaisiin 
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pitää luotettavana ja riittävän informatiivisena. Kohdeyritykset valittiin yhdessä 

työn ohjaajan kanssa käyttäen hyväksi yleistä markkinatietoutta ja työn 

teoriaosiossa esiintyneitä toimijoita. Mukana on suurin osa Suomen huolinta- ja 

logistiikkaliiton listaamista alan suurista toimijoista. Ensimmäisessä vaiheessa 

kohdeyrityksiksi valittiin suurimmat kansainväliset, Suomessa toimivat, 

logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset. Näiden jälkeen valitut yritykset on otettu 

mukaan sattumanvaraisemmin, jotta työhön saadaan mukaan satunnaisvaihtelua ja 

erilaista näkökulmaa. Etsinnässä käytettiin hyväksi hakusanoja kuten 

logistiikkaintegraattori ja control tower. Tieto yrityksistä ja niiden 

palvelutarjonnasta kerättiin pääasiassa käyttäen hyväksi yritysten nettisivuja. 

Tähän tiedonkeruutapaan päädyttiin sen takia, että työssä haluttiin hyödyntää 

uusinta saatavilla olevaa tietoa yrityksistä ja tutkia asiaa objektiivisesti.  Toisaalta 

lähes kahdenkymmen eri yrityksen oikeiden kontaktien löytämiseen ja 

puhelinhaastattelun sopimiseen olisi mennyt paljon aikaa. 

 

Yritysten nettisivut tarjoavat paljon tietoa ja ovat selkeitä. Tarjottuja palveluita 

kuvataan hyvinkin yksityiskohtaisesti, jotta asiakas saa kaiken tarvittavan tiedon 

nettisivuilla vieraillessaan. Samalla kun tietoa kerättiin control tower -palveluista, 

kartoitettiin myös muuta lisäarvopalvelujen tarjontaa sekä tietoa yrityksen IT-

järjestelmistä ja yrityksen tarjoamista IT-integraatioratkaisuista 

asiakasyrityksilleen. IT-integraatio on perusedellytys ulkoistetun control towerin 

käytölle. Nettisivujen käyttäminen pohjadatana antoi laajan käsityksen 

tutkittavista yrityksistä. Tietoa yritysten nettisivuilta hyödyntäessä on kuitenkin 

hyvä muistaa, että yritykset käyttävät niitä markkinointitarkoituksiin ja uusien 

asiakkaiden houkuttelemiseen eli välttämättä kaikki kirjoitettu ei perustu 

faktoihin. Toisaalta yritysten ei kannata luvata liikoja asiakkailleen tai nettisivujen 

vierailijoille. 
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5 CASE: CONTROL TOWER 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi muutamia käytännön esimerkkejä control towerin 

käyttöönottaneista yrityksistä. Kappaleen tarkoituksena on antaa ideoita 

palveluntarjoajille tapauksista, joissa control tower palvelusta voisi olla 

asiakasyrityksille hyötyä ja tuoden lisäarvoa asiakasyrityksen toimintaan. 

Toisaalta myös asiakasyritykset saavat ymmärryksen siitä, millaisiin ongelmiin 

control tower voisi olla sopiva ratkaisu ja miten palvelun käyttöönotto 

mahdollisesti vaikuttaa liiketoimintaan. 

 

5.1 Yritys A 

 

Yritys A toimii globaaleilla markkinoilla ja yrityksellä on pääasiassa 

merilähetyksiä arviolta noin 1000 kappaletta vuodessa, määrä tarkoittaa noin 3000 

TEUta. Yrityksen tuotteet ovat kalliita, joten varastot on pyritty minimoimaan. 

Sen vuoksi toimitusvarmuus, toimitusaikapito ja poikkeamien hallinta on 

yrityksen näkökulmasta erittäin tärkeää. Yrityksen toimitusketju on laaja, 

monivaiheinen ja pirstaleinen, mikä osaltaan on luonut tarpeen toimitusketjun 

näkyvyyden parantamiselle. Yrityksellä on myös useita eri toimijoita 

toimitusketjussaan, joten tiedon saaminen/integroiminen yrityksen omaan 

tietojärjestelmään on ollut haastavaa ja jopa mahdotonta. Reaaliaikaisen tiedon 

saannin merkitys korostuu entisestään alhaisten varastotasojen myötä. Yrityksen 

haasteina on ollut ennen control towerin käyttöönottoa: 

 

1. Reaaliaikaisen näkyvyyden puuttuminen 

2. Kalliiden korvaustilausten määrän lisääntyminen 

3. Kasvavat toimitusketjun kustannukset 

4. Toimijoiden huono hallittavuus ja suuri määrä 

5. Käytettävissä olevien henkilöresurssien riittämättömyys 

 

Näihin haasteisiin yritys lähti hakemaan ratkaisua 3PL:n kanssa. Yksi haasteista 

alkuun oli se, että yrityksellä ei ollut valmiiksi olemassa yhteyksiä toimittajien 
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erilaisten tietojärjestelmien kanssa ja myös se, että yritys koki harppauksen 

suoraan control towerin käyttöönottoon liian radikaalina ratkaisuna. Investointia 

oli vaikea perustella heti alkuun, koska hyvästä pohjatyöstä huolimatta control 

towerin toiminta oli vaikea hahmottaa käytännössä. Haasteisiin alettiin rakentaa 

ratkaisua pala kerrallaan. 

 

Toimitusketjun toimijoiden suureen määrään oli selkeä ja yksinkertainen ratkaisu: 

toimintojen keskittäminen yhdelle 3PL:lle usean sijaan. Tämä tarkoitti sitä, että 

kaikki tarvittavat palvelut yritys sai jatkossa yhdestä paikasta ”one-stop-shop” -

periaatteella. Keskittäminen selkeytti ja helpotti yrityksen omaa operatiivista 

toimintaa, yrityksen henkilöresurssit saivat enemmän aikaa muihin tehtäviin ja 

toisaalta toimintojen keskittäminen syvensi alkanutta kumppanuutta. 3PL:n 

puolelta yritys sai käyttöönsä omat asiakaspalvelijat, jotka tunsivat yrityksen 

tarpeet ja pystyivät auttamaan haastavissa tilanteissa sekä ratkaisemaan 

lähetyksissä ilmenneitä ongelmia. 

 

Seuraavassa vaiheessa näkyvyyttä alettiin rakentaa yritykselle. Yrityksen 

lähetyksiin saatiin suhteellisen helposti näkyvyys 3PL:n valmiilla työkalulla, joka 

toisaalta kokosi lähetykset yhteen paikkaan ja toisaalta yritys sai halutessaan 

automaattisia tilapäivityksiä lähetyksistä. Työkalussa oli lähetysten seurannan 

lisäksi erilaisia toiminnallisuuksia kuten esimerkiksi dokumenttipankki ja 

raportointi (automaattiset asiakastarpeen mukaan mukautetut raportit). Näiden 

toiminnallisuuksien avulla yritys sai apua dokumenttien hallintaan sekä 

automatisoitua raportointia. Pelkät tilapäivitykset kuitenkin todettiin nopeasti 

riittämättömiksi yrityksen toimesta ja yrityksellä oli halu saada vaihtuvat 

lähetyksien tilat myös suoraan omaan tietojärjestelmään. Tilapäivitykset saatiin 

yrityksen tietojärjestelmään käyttäen suoraa EDI-yhteyttä. 

 

Tilapäivitykset eivät kuitenkaan missään vaiheessa korvanneet tai vastanneet 

alkuperäiseen haasteeseen reaaliaikaisen näkyvyyden puuttumisesta ja ennen 

pitkään yritys alkoi kiinnostua kokonaisvaltaisen control tower -ratkaisun 

käyttöönotosta, jolla saataisiin kalliiden korvaustilausten määrät normaalille 
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tasolle ja toisaalta saavutettaisiin toivottu reaaliaikainen näkyvyys kaikkiin 

lähetyksiin. Reaaliaikaisella näkyvyydellä koettiin olevan suuri merkitys 

kokonaisvaltaisen toimitusketjun suunnittelun ja hallinnan kannalta. 

 

Yritys otti käyttöön control tower -palvelun 3PL:n tarjoamana ja saavutti 

haluamansa reaaliaikaisen näkyvyyden kaikkiin lähetyksiin. Samalla toimittajien 

hallinta helpottui ja operatiivinen toiminta tehostui. Suoria säästöjä syntyi 

välittömästi merikonttien paremman hallinnan myötä. Yritys pystyi 

suunnittelemaan konttien noudot satamasta ja palautukset satamaan vapaa-aikojen 

puitteissa. Näin ollen aiemmin syntyneet kalliit kenttä- ja konttivuokrat pystyttiin 

minimoimaan ja osittain jopa välttämään kokonaan.  

 

Manuaalisen työn määrä myös väheni merkittävästi reaaliaikaisen näkyvyyden 

lisäännyttyä ja kokonaisvaltaisesta suunnittelusta tuli vaivattomampaa. Kalliiden, 

vain hätätapauksiin tarkoitettujen, korvaustilausten määrä väheni myös paremman 

ennakoitavuuden ja poikkeamien hallinnan myötä, mistä osaltaan syntyy 

yritykselle suoria säästöjä. Sisäisten tilannepäivitysten ja -kyselyiden määrä 

väheni merkittävästi, koska kaikilla tarvittavilla henkilöillä oli pääsy 

järjestelmään. Tarvittavan tiedon pystyi siis tietoa tarvitseva henkilö katsomaan 

suoraan järjestelmästä. Kaikkiin kohdeyrityksen alun perin ilmoittamiin 

tärkeimpiin haasteisiin pystyttiin vastaamaan control towerin käyttöönotolla. 

 

5.2 Yritys B 

 

Yritys B on globaali toimija, jolla on yli 5000 merilähetystä / 50 000 TEUta 

vuositasolla ja toimintaa yli 55 eri maassa. Yrityksen haasteet ennen control 

towerin käyttöönottoa: 

 

1. Kasvavat toimitusketjun kustannukset 

2. Tehoton operatiivinen prosessi 

3. Toimitusketjun hallintaa ei pysty tekemään yhdestä paikasta 
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4. Ei tietoa laivausaikatauluista, jotta asiakkaille voitaisiin ilmoittaa 

luotettava toimitusaika-arvio tilausvahvistuksen yhteydessä 

5. Alhainen asiakastyytyväisyys huonon toimitusketjun näkyvyyden vuoksi 

 

Näitä haasteita varten yritys otti avukseen globaalin 3PL:n, joka voisi tarjota 

ratkaisun kaikkiin tärkeimpiin haasteisiin. 

 

Yksi haasteista alussa oli yrityksen ja 3PL:n erilaiset tietojärjestelmät sekä 

yrityksen käyttämien yhteistyökumppaneiden erilaiset tietojärjestelmät, joihin 

yrityksellä oli yhteydet muodostettuna jo osittain. Sen sijaan, että kaikki yhteydet 

olisi rakennettu uudelleen, otettiin käyttöön välityspalvelin, joka toimii kaikkien 

yhteyksien kytkentäpisteenä ja jonka kautta yrityksen ja 3PL:n tietojärjestelmät 

keskustelevat keskenään. IT-ratkaisu on monimutkainen, mutta asiakasyrityksen 

liiketoiminnan tarpeita vastaava. Ratkaisu pitää sisällään useita EDI-yhteyksiä 

erilaisiin järjestelmiin ja ratkaisun keskiössä on toiminnanohjausjärjestelmä. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmässä olevan kuljettajien hallinnan avulla saadaan 

hallittua kasvavia toimitusketjun kustannuksia. Jokaiselle pääkuljetusreitille 

pystytään kilpailuttamaan ja valitsemaan ensisijainen kuljettaja. Järjestelmän 

avulla pystytään seuraamaan kuljettajien käyttöä ja kuljettajien sitoutumista 

tarpeen mukaan. Näiden tekijöiden avulla control tower pystyy hallinnoimaan 

kuljettajia ja kontrolloimaan kuluja asiakasyrityksen eduksi. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystytään hallinnoimaan merikuljetuksissa 

käytettävien konttien liikkeitä konttikohtaisesti aina noudosta toimitukseen ja 

tyhjänä konttivarikolle palautumiseen asti. Myös tiedot viiveistä ja ilmoitukset 

mahdollisista kenttä- ja konttivuokramaksuista kuuluvat järjestelmän 

toiminnallisuuksiin. Kenttä- ja konttivuokramaksut kasvattavat itsessään 

merikuljetuksista aiheutuvia kustannuksia merkittävästi, mikäli toimituksia ja 

lastauksia ei suunnitella satamaoperaattoreiden ja varustamoiden antamien 

vuokravapaa-aikojen puitteissa. Näiden ylimääräisten kulujen tarkka valvonta ja 

minimoiminen pienentävät kokonaiskustannuksia merikuljetuksissa merkittävästi. 
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Tehokkuutta operatiivisiin prosesseihin tuo toiminnanohjausjärjestelmän 

tilaustenhallinta-moduuli, jonka avulla ostotilaukset saadaan suoraan EDI:n avulla 

järjestelmään kuljetussuunnittelua varten. Ostotilauksen vapautuessa muodostuu 

automaattisesti toimituspyyntö, jonka avulla voidaan tehdä tilavaraus esimerkiksi 

varustamolle, perustuen tavaran valmistumisajankohtaan. Operatiivinen prosessi 

on parempi ja tehokkaampi tilaustenhallinnan automatisoinnin myötä. 

 

Järjestelmän kautta on mahdollista tehdä kuljetustilauksia 16 eri 

konttivarustamolle INTTRA- ja CargoSmart -integraatioiden myötä. 

Varustamoiden tilausvahvistukset saadaan takaisin järjestelmään EDI-yhteyttä 

hyödyntäen ja näin ollen tilausten läpimenoaika lyhenee. Control towerin on 

mahdollista muuttaa kuljetustilausta suoraan järjestelmästä, mikäli tuotannon 

aikataulussa tapahtuu muutoksia alkuperäiseen valmistumisaikaan verrattuna. 

Tämä mahdollistaa joustavan kuljetussuunnittelun ja helpottaa aikataulutusta, 

vaikka muutoksia tapahtuisi tuotannon aikatauluissa. Järjestelmä luo automaattisia 

hälytysviestejä eri vaiheessa tilaus- ja kuljetussyklejä, jotta muutoksiin pystytään 

reagoimaan välittömästi control tower -tiimin toimesta. Järjestelmään 

sisäänrakennetut automaattisesti päivittyvät hinnastot ja hintataulukot auttavat 

osaltaan kustannussäästöjen saavuttamisessa, koska kuljettajien hintoja pystytään 

vertailemaan ja vertailun perusteella valitsemaan kustannustehokkain vaihtoehto 

kuljetukselle. 

 

Järjestelmä vastaanottaa konttikohtaisesti päivitetyt statukset varustamoilta 

käyttäen hyväksi INTTRA-järjestelmää ja näin ollen saadaan aikaan E2E-

näkyvyys aina kuljetustilauksesta tyhjän kontin noutoon ja lopulta tyhjän kontin 

palautumiseen konttivarikolle asti. Järjestelmä on myös integroitu asiakkaan 

konttien hallintajärjestelmään, joka tuottaa asiakasyrityksen sisällä tarvittavan 

näkyvyyden ja datan sisäiseen toimintaan. Tällä tavoin saadaan linkitettyä 

asiakasyrityksen sisällä tapahtuvat liikkeet konttien osalta ulkopuolisten 

järjestelmien konttidataan, mikä johtaa siihen, että ketju on näkyvyyden osalta 

täydellinen ja katkeamaton. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa erilaiset 

raportit kuten: tapahtumien suoritusta mittaavat, operatiivinen tehokkuus, 
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poikkeamien hallinta ja kuljettajien allokointi. Asiakasyrityksen oma myyntitiimi 

ja asiakkaat hyötyvät myös E2E-näkyvyydestä. 

 

Järjestelmässä on ladattuna laivausaikataulut ja kuljetusajat, joten jokaiselle 

lähetykselle on mahdollista tarkastaa suoraan arvioitu lähtöpäivä ja saapumispäivä 

määränpäähän, minkä perusteella voidaan arvioida kokonaiskuljetusaikaa. Samaa 

tietoa käytetään hyödyksi kuljetustilausten tekemisessä. Näin myös tehdyt 

tilaukset ovat tarkempia ja arvioitu kuljetusaika pystytään ilmoittamaan 

asiakkaalle entistä nopeammin ja luotettavammin. Saatavilla oleva tieto pystytään 

tarjoamaan suoraan myös asiakkaalle, koska tieto on luotettavaa. Tämä vaikuttaa 

yrityksen asiakastyytyväisyyteen positiivisesti. 

 

Yrityksen on mahdollista järjestelmän avulla seurata ja jäljittää tilauksia sekä eri 

lähetyksiä, mitkä ovat eri vaiheissa tilaussykliä. Näin saadaan aikaan parempi 

näkyvyys ja parempi kokemus asiakkaalle. Järjestelmä palauttaa tehdyn 

kuljetustilauksen yksityiskohdat ja ennalta määritetyt välitavoitteet jokaiselle 

myyntitilauksella olevalla tuotteelle yrityksen omaan 

toiminnanohjausjärjestelmään, jotta yritys pystyy sisäisesti suunnittelemaa ja 

hallinnoimaan tilauksia paremmin. Samalla raportointi loppuasiakkaille paranee. 

 

Seuraavan sivun kuvassa 12 esitetään Yritys B:n IT-kokonaisratkaisu 

pääpiirteissään, yrityksellä on erikseen toiminnanohjausjärjestelmä sekä konttien 

hallintajärjestelmä, johon tallentuu kaikki tiedot konttien liikkeistä. 



   58 

  

 

 

Kuva 12. Yritys B:n tarpeisiin rakennettu IT-kokonaisratkaisu. 

 

Control towerin avulla luotiin ratkaisu, jolla pystyttiin vastaamaan yrityksen 

haasteisiin. Toimitusketjun kasvavat kustannukset saatiin hallintaan jo pelkästään 

konttien paremmalla seurattavuudella ja sitä kautta yritys välttyi ylimääräisiltä 

kenttä- ja konttivuokrilta. Myös muita kustannussäästöjä syntyy jatkossa 

järjestelmällisen kilpailutuksen ja parhaiden kuljettajien käytön myötä. 

Operatiiviseen toimintaan saatiin lisää tehokkuutta, kun tilaustenhallinta tuli 

mahdolliseksi yrityksen oman toiminnanohjausjärjestelmän kautta keskitetysti. 

Ylipäänsä toimitusketjun hallinnan pystyy tekemään nyt keskitetysti yhdestä 

paikasta. 

 

Alun perin yrityksen haasteena oli myös erityisesti alhainen asiakastyytyväisyys, 

joka johtui pääasiassa toimitusketjun näkyvyyden haasteista. Yrityksellä ei ollut 

tietoa laivausaikatauluista, minkä seurauksena ei pystytty antamaan luotettavia 

toimitusaika-arvioita asiakkaille tilausvahvistusten yhteydessä. Nämä haasteet 

saatiin korjattua control towerin tuomalla näkyvyydellä. Tilausvahvistusten 

yhteydessä pystytään jatkossa antamaan luotettava toimitusaika-arvio, kun 

aikataulut ovat suoraan järjestelmästä saatavilla. Myös myöhästymisistä ja muista 
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poikkeamista pystytään antamaan tietoa lähes reaaliajassa eteenpäin asiakkaille 

tarvittaessa. Tiedot helpottavat yrityksen asiakkaiden oman toiminnan 

suunnittelua ja parantavat aikaisemmin heikkoa asiakastyytyväisyyttä. 

Asiakastyytyväisyyden paranemista on vaikea mitata tai arvioida suoraan rahassa, 

mutta positiivinen vaikutus yrityksen talouteen voi olla todella merkittävä 

toimialasta riippuen.   

 

5.3 Yhteenveto 

 

Molemmille yrityksille oli yhteistä se, että ne olivat itse tunnistaneet hyvinkin 

tarkasti omat haasteensa ja nykytila oli jo valmiiksi tiedossa. Yritys A oli 

tunnistanut omat haasteensa ja valitsi hieman varovaisemman lähestymistavan 

ongelmien ratkaisemiseksi. Taustalla saattoi painaa se, että control towereista ja 

sen käyttöönotosta ei ollut vielä siinä vaiheessa markkinoilla tietoa ja käytännön 

kokemusta. Yrityksen oli vaikea perustella itselleen investointia heti alkuun, joten 

ratkaisu rakennettiin pala palalta yhteistyöllä. Tämä oli sopiva lähestymistapa 

yritykselle ja johti lopulta control towerin kokonaisvaltaiseen käyttöönottoon. 

 

Yritys A:n saavuttamat hyödyt control towerin käyttöönotosta ovat merkittävät ja 

hyödyt skaalautuvat entisestään, mikäli esimerkiksi yrityksen volyymit kasvavat 

tulevaisuudessa. Kustannussäästöistä puhuttaessa on vaikea arvioida 

kokonaisuutta, koska mukana on erilaisia tekijöitä, joita ei pysty suoraan 

laskemaan ulos säästöiksi, kuten esimerkiksi: operatiivisen työmäärän 

väheneminen, suunnittelun helpottuminen, sisäisten statuspäivityksien 

poistuminen kokonaan ja asiakastyytyväisyyden parantuminen. Korkea 

asiakastyytyväisyys on selkeä etu markkinoilla ja sillä on positiivisia vaikutuksia 

liiketoimintaan, mutta sen rahallinen arvottaminen on kuitenkin haastavaa. 

Kustannussäästöjä pystyy luotettavammin Yritys A:n kohdalla arvioimaan 

varastojen arvon pienenemisen, kenttä- ja konttivuokrien vähenemisen sekä 

kalliiden korvaustilausten määrän vähenemisen kautta. Vertailukohtana voi 

käyttää aikaa ennen control towerin käyttöönottoa tarkemmassa 

säästölaskennassa. 
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Yritys B oli tehnyt etukäteen selvitystä control towerin suhteen enemmän kuin 

Yritys A. Sen lisäksi, että Yritys B:llä oli nykytila ja haasteet tiedossa, oli yritys jo 

tunnistanut ratkaisun ongelmiin, joka oli control tower. Yritys lähti itse myös 

viemään ratkaisua sitä kohti. Toisaalta alhainen asiakastyytyväisyys, koko ajan 

kasvavat toimitusketjun kustannukset, tehoton operatiivinen toiminta ja 

näkyvyyden puuttuminen pakottivat yrityksen tekemään päätöksiä nopealla 

aikataululla. Yrityksellä ei ole ollut samalla tavalla mahdollisuutta kokeilla 

control towerin käyttöönottoa pala palalta kuin Yritys A:lla. 

 

Suurista lähetysmääristä ja globaalista toiminnasta johtuen myös kustannussäästöt 

olivat Yritys B:n kohdalla merkittäviä. Näkyvyyden puutteesta johtuen yrityksen 

kenttä- ja konttivuokrakustannukset per kontti ylittivät usein varsinaisen 

merirahdin kustannuksen, joka nopeasti johti siihen, että kokonaiskustannukset 

tuplaantuivat. Yrityksen lähetysmäärien ollessa 5000 lähetystä / 50 000 TEUta 

vuodessa, voidaan olettaa kustannusten olleen ennen control towerin 

käyttöönottoa merkittäviä. Yritys B ratkaisi haasteet control towerin 

käyttöönotolla ja hyötyy siitä kustannustehokkuuden ja tehokkaamman 

operatiivisen toiminnan myötä. Yritys B:n asiakastyytyväisyys on kokenut 

merkittävän parannuksen. 
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6 YRITYSTEN PALVELUTARJONTA CONTROL TOWER -

PALVELUN OSALTA 

 

Tässä luvussa syvennytään tutkimaan 18:n eri logistiikkayrityksen 

palvelutarjontaa control tower -palvelun osalta. Suurin osa yrityksistä on 

globaaleja toimijoita, joilla on laaja perus- ja lisäarvopalveluiden valikoima 

logistiikkapalveluissa. Globaaleilla toimijoilla on etuna kansainvälinen verkosto, 

joka mahdollistaa jokaisella mantereella toimimisen paikallisesti ja mannerten 

välisten kuljetusten järjestämisen sekä hallinnan. Pienemmät toimijat, joilla ei 

omaa kansainvälistä verkostoa ole, joutuvat turvautumaan yhteistyökumppaneihin 

kattavien palveluiden tarjoamiseksi ja toimitusketjun kokonaisvaltainen hallinta 

vaikeutuu tai ei ole täysin yrityksen omassa hallinnassa. Tämä voi osaltaan 

vaikeuttaa control tower -palvelun tarjoamista asiakkaille, koska palvelun 

perusedellytyksenä on reaaliaikainen E2E-näkyvyys tarkalla tasolla.  

 

Palveluntarjoajien suuren määrän vuoksi, katsottiin parhaaksi käyttää hyväksi 

tutkimuksessa yritysten nettisivuja tiedon hankkimiseen control tower -

palveluista. Nettisivut ovat informatiivisia ja niiden tietoja myös päivitetään 

säännöllisesti. Kartoituksessa olisi voinut käyttää hyväksi esimerkiksi 

puhelinhaastatteluita. Toisaalta nettisivuilta saa myös käsityksen siitä, onko 

yrityksellä laaja lisäarvopalveluiden tarjonta ja mitkä ovat yrityksen niin sanottuja 

perus- tai ydinpalveluita. Myös IT-järjestelmistä ja niiden integroitavuudesta 

löytyy hyvin tietoa, jonka avulla on mahdollista arvioida yritysten valmiuksia 

toimia logistiikkaintegraattorina tai control tower -palveluntarjoajana. 

 

6.1 Polar Plus 

 

Polar Logistics tarjoaa palvelua ”Polar Plus”, joka käytännössä on työntekijöistä 

koostuva tiimi. Tiimi hoitaa sisääntulevan tavaravirran, tullimaksujen jakamisen 

lähetyksille ja tavaraluettelon päivityksen asiakasyrityksen puolesta. Polar Plus -

palveluihin kuuluu: 
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 Logistiikan ulkoistus ja johtaminen 

 4PL, LLP 

 Logistiikan hallinta ja konsultointi 

 Pitkäaikainen lähetysten ja kuljetusten hallinta 

 Kuljetusten seuranta, joka peilaa saapuvia määriä tullien ja verojen 

suhteen 

 Kokonaisten tuotantolinjojen ja valmistuksessa käytettävien laitteiden 

kuljetus sekä uudelleen kokoaminen 

 Reaaliaikainen tilanneraportointi kuljetuksista EDI-yhteydellä 

tavarantoimittajalle 

 Olennaiset tehokkuusmittarit datalle, tilastoille ja analyyseille (Polar Plus 

2016) 

 

Tarvittaessa Polarin edustajat ja HR-asiantuntijat rakentavat asiantuntijatiimin, 

joka vastaa ulkoistavan yrityksen tarpeita ja hoitaa myös toimintojen 

laajentamisen yrityksen haluamalla tavalla. Polar Plus vähentää kuluja ja optimoi 

prosesseja. Polar lupaa asiakasyrityksen käyttöön heti sopivat kuljetusratkaisut, 

vähemmän investointeja laitteisiin, ohjelmistoihin, tiloihin ja henkilöstöön sekä 

edullisimman kuljetusyhtiön ja ratkaisut kaikkiin kuljetustarpeisiin. Palvelu 

tarjoaa pääsyn ulkoiseen kuljetusten hallintajärjestelmään, jonka kautta 

hallinnoidaan kuljetuspalveluita, voi ajaa raportteja rahdeista, analyysejä 

kuljetusmalleista ja palvelun laadusta. Järjestelmän avulla yleiset hallinnolliset 

kulut vähenevät. Polar on vastuussa kuljetusyhtiöiden sopimusten hallinnasta, 

vakuutusten varmentamisesta, taseista ja rahtiveloituksista. Palveluun sisältyy 

myös koko rahtivakuutusprosessin hallinta. Säästöä saadaan aikaan esimerkiksi 

alennuksien avulla optimoinnista sekä alhaisemmista toimintakuluista 

innovatiivisten ratkaisujen vuoksi. (Polar Plus 2016) 

 

Polar ilmoittaa tarjoavansa 4PL- ja LLP-palveluita. Aikaisemmin työssä selvisi, 

että 4PL ei ole synonyymi control towerille, mutta LLP-malli vastaa tarvittaessa 

myös control towerin hallinnoinnista. Tiettävästi Suomessa on yrityksiä, joilla on 

käytössä Polarin tarjoamia control tower -ratkaisuja. 
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6.2 KN Control Tower 

 

”Maksimoi toimitusketjusi potentiaali. Hyödynnä asiantuntijuuttamme ja 

resurssejamme tehokkuuden ja palvelutason parantamiseksi.” Näin aloitetaan 

Kuehne+Nagelin control tower -esitteessä. Globaalit toimitusketjut ovat 

monimutkaisempia ja pirstaleisempia kuin aikaisemmin, markkinoiden vaihtelevat 

tarpeet, kova kilpailu ja vaativat asiakkaat. Nämä ovat Kuehne+Nagelin listaamia 

syitä control towerin käyttöön. KN:n asiantuntijat kehittävät, toteuttavat ja 

hallitsevat ratkaisuja, jotka tehostavat asiakasyrityksen toimitusketjua tehden siitä 

joustavan ja tarpeita vastaavan. (Kuehne+Nagel 2016) 

 

Control tower on Kuehne + Nagel Integrated Logistics:n tuote, joka tarjoaa 

tarpeeseen sopivia kokonaispalveluja logistiikkaan yksinkertaistaen asiakkaiden 

toimitusketjujen monimutkaisuutta ja tuomalla lisää tehokkuutta. Asiakasyritys 

pystyy keskittämään ajan ja resurssit ydinliiketoimintaan, toimitusketjun 

hoitaminen jää KN:n vastuulle. Toimintatapa mahdollistaa nopean muutoksen 

tekemisen ja lisäarvon syntymisen pitkällä aikavälillä. Osaava henkilöstö ja 

innovatiiviset järjestelmäratkaisut mahdollistavat tehokkaan logistiikan ja 

paremman näkyvyyden tavara-, data- ja laskutusvirtoihin. Nämä edellä mainitut 

tekijät mahdollistavat asiakasyrityksen logistiikkakulujen, läpimenoaikojen ja 

varastotasojen optimoinnin. (Kuehne+Nagel 2016) 

 

Ydinpalveluihin lukeutuu tilausten käsittely, kuljetusten hallinta, varastotasojen 

hallinta, näkyvyys ja seuranta, laskujen käsittely ja kyselyt sekä poikkeamien 

hallinta. Yrityksen omassa valikoimassa on logistiikkapalveluina lentorahti, 

maantiekuljetukset, merirahti ja varastointi sekä siihen liittyvä jakelu. Logistiikan 

hallintakeskukset on sijoitettu strategisesti ympäri maailmaa: Raleigh (US), 

Birmingham (UK), Luxemburg (BE), Wroclaw (PL), Delhi (IN) ja Singapore 

(SG). (Kuehne+Nagel 2016) 
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Kuva 13. Kuehne+Nagelin control tower -malli. (Kuehne+Nagel 2016) 

 

Asiakkaan saama hyöty korostuu esimerkiksi mahdollisuutena yhdistellä eri 

kuljetusmuotoja. Lähetysten näkyvyys, seuranta ja kontrollointi paranevat. Yhden 

kumppanin kautta saatava kokonaisvaltainen palvelu helpottaa ja yksinkertaistaa 

asiakasyrityksen toimintaa. Kaiken edellä mainitun mahdollistajana toimii yksi 

yhtenäinen ja moderni tietojärjestelmä sekä globaalin toimijan verkosto. 

(Kuehne+Nagel 2016) 

 

6.3 DHL Control Tower 

 

DHL:n nettisivuilla ei ole omaa osiota control tower palveluille vaan yritys 

käyttää termiä LLP (Lead Logistics Provider/Partner) eli johtava 

logistiikkapartneri. Näin alkaa osion kuvaus: ”DHL on ylivertainen johtava 

logistiikkapartneri, jolla on tarvittava asiantuntemus ja valmiudet vastata eri 

teollisuuden alojen logistiikan haasteisiin ympäri maailman.” Onnistunut LLP 

rakennetaan vahvalla ja tehokkaalla kumppanuudella tuottamaan asiakkaille 

lisäarvoa heidän toimintaan. DHL:llä on monenlaista osaamista ja asiantuntemusta 

yritysten tarpeisiin, näitä ovat esimerkiksi: 

 

 Verkoston analysointi ja suunnittelu 

 Konsultointi 

 Liiketoimintasuunnittelu 

 Muutos- ja projektinhallinta 
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 Control tower ja verkon hallinta (toimittajien ja eri kuljetusmuotojen 

koordinointi maailmanlaajuisesti) 

 Saldoseuranta, suunnittelu ja hallinta 

 Saapuvan ja lähtevän tavaran logistiikka sekä palautuslogistiikka (DHL 

2016) 

 

Mitä tämä logistinen kumppanuus DHL:n kanssa sitten tarkoittaa? Yrityksen 

liiketoimintaan räätälöidyt palvelut ja laaja-alaisen osaamisen, jolla erottuu 

kilpailijoista markkinoilla. Luomalla räätälöidyn toimitusketjun ja optimoimalla 

sen, DHL pystyy parantamaan nopeutta, tehokkuutta, joustavuutta ja palvelua. 

(DHL 2016) 

 

Strateginen arvo: 

 

 DHL toimii agenttina organisaation sisällä muutoksessa 

 Parannettu näkyvyys ja hallinta toimitusketjussa mahdollistavat 

tehokkuuden parantamisen liiketoiminnassa 

 Toimitusketju on muutoksen jälkeen valmis vastaamaan vaihtuviin 

markkinatilanteisiin 

 Globaalit vaatimukset ovat tasapainossa paikallisten vaatimusten kanssa 

 Ammattitaitoiset ja kokeneet toimitusketjun ammattilaiset ovat saatavilla 

 Palvelutaso paranee (DHL 2016) 

 

Taloudellinen arvo: 

 

 Logistiikkakustannukset ovat hallinnassa ja varastoinnin, kuljetuksien, 

hankintojen sekä työvoiman kustannukset alenevat 

 Tilaussykli lyhenee, varasto pienenee ja pääomakustannukset pienenevät 

myös 

 Kiinteät pääomakustannukset leikkaantuvat, koska varoja käytetään 

tehokkaammin ja verkosto on joustavampi sekä tehokkaampi (DHL 2016) 
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Kaupallinen arvo: 

 

 Asiakasyrityksen ja DHL:n kumppanuus on pitkäaikainen 

 LLP kumppanina, DHL jakaa asiakasyrityksen kanssa riskit ja palkkiot 

selkeiden sopimusten mukaan 

 Täydellinen kustannusläpinäkyvyys johtaa tarkempaan 

logistiikkakustannusten suunnitteluun ja laskentaan koko toimitusketjussa 

(DHL 2016) 

 

DHL:n palveluvalikoimassa LLP on ollut jo yli 15 vuotta. Tiimit ovat kehittäneet 

tehokkuutta korostavia kumppanuuksia eri yrityssektoreilla ja ovat tuoneet uutta 

arvoa asiakkaiden toimitusketjujen kautta yrityksen liiketoimintaan. Pitkän 

historian vuoksi, virheistä on opittu ja parhaita tapoja työskennellä tutkitaan ja 

otetaan käyttöön jatkuvasti. Näin kustannustehokkuus ja ylipäänsä toiminnan 

tehokkuus pystytään takaamaan. (DHL 2016) 

 

DHL:n tarjoama LLP kumppanuuteen voi kuulua esimerkiksi control tower -

palvelut, mutta niitä ei käsitellä tarkemmin. Sen sijaan DHL:n toinen tuote ”DHL 

International Supply Chain (ISC)” sisältää hyvinkin paljon elementtejä, jotka ovat 

mainittu control tower -mallissa. ISC:n ydinpalvelutarjontaan kuuluu esimerkiksi: 

 

 Ostotilausten hallinnointi 

 Alusta loppuun näkyvyys toimitusketjussa ja IT-integraatio 

 Toimittajien hallinta sekä tehokkuus 

 Lähtöpaikassa konsolidointi ja logistiikkapalvelut 

 Kuljettajien hallinta 

 Dokumenttien hallinta 

 Poikkeamien hallinta (DHL 2016) 

 

DHL on yksi maailman suurimmista logistiikkapalveluiden tarjoajista ja kykenee 

tarjoamaan asiakasyrityksilleen varmasti control tower -palvelua eri muodoissa 

erilaisiin asiakastarpeisiin vastatakseen. Verkosto, osaaminen ja IT-järjestelmät 
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mahdollistavat monipuolisen palvelutarjonnan ja control tower -palvelun 

tuottamisen kaikkialla maailmassa. 

 

6.4 Varova 

 

Varovan nettisivuilla ei mainita control toweria palveluna ja haku kyseisellä 

termillä ei tuota tuloksia. Voidaan siis todeta, että yritys ei ainakaan avoimesti 

tarjoa palvelua asiakkailleen. Lisäarvopalveluiden osiossa on kuitenkin E-

palvelut, joiden avulla asiakasyritykset saavat hyvän näkyvyyden lähetyksiin. 

Tilaus- ja toimitusvalvonta ovat ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että asiakas 

saa ajasta ja paikasta riippumatta ajantasaista tietoa lähetysten ja tuotteiden 

toimitusaikataulusta jopa tuotenimiketasolla ilman viiveitä. Tilausvalvonnan voi 

toteuttaa joko sähköpostilla, jolloin asiakas saa automaattisia statuspäivityksiä tai 

vastaavasti palvelu voidaan toteuttaa integroimalla asiakkaan oma 

sanomaformaatti Varovan järjestelmään. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan 

on mahdollista tehdä myös tilauksia Varovalle ja seurata niiden edistymistä 

suoraan omasta järjestelmästä. (Varova 2016) 

 

Integraation muodostaminen on Varovalle mahdollista asiakkaiden järjestelmien 

kanssa. Reaaliaikainen näkyvyys on yksi control towerin osatekijöistä, mutta 

pelkästään näkyvyydellä ei palvelua pystytä tuottamaan. Varovalla on olemassa 

kansainvälinen verkosto, jonka avulla erilaisten lisäarvopalveluiden tuottaminen 

on mahdollista ja asiakaskohtaisiin erilaisiin vaatimuksiin kuten control tower -

palveluiden tuottamiseen todennäköisesti pystytään vastaamaan, mikäli yritys 

katsoo palvelun tuottamisen järkeväksi asiakkailleen. 

 

6.5 Nurminen Logistics 

 

Nurminen Logistics ei ainakaan avoimesti ilmoita tarjoavansa control tower -

palveluita. Sen sijaan hakusana ”4PL” yrityksen nettisivuilla antaa uutisen, joka 

on päivätty 31.12.2013. Uutisessa kerrotaan, että Nurminen Logistics Oyj on 

allekirjoittanut kauppakirjan 4PL-liiketoimintansa myynnistä. Asiaa 
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kommentoidaan näin: ”Neutraali logistiikan hallinta, 4PL, on ollut osa Nurmisen 

huolinta- ja lisäarvopalvelut liiketoimintayksikköä. 4PL-liiketoiminta ei tarjoa 

synergiaetuja yrityksen keskeisille liiketoiminnoille ja sen vuoksi siitä on päätetty 

luopua. (Nurminen Logistics 2016) Uutisen perusteella voidaan todeta, että 

Nurminen Logistics ei ainakaan aktiivisesti tarjoa 4PL-palvelua asiakkailleen. 

 

Control tower ja 4PL eivät ole synonyymejä, mutta niissä on hyvin samankaltaisia 

piirteitä. Tähän uutiseen perustuen on mahdollista olettaa, että Nurminen ei tarjoa 

tai tuota ainakaan aktiivisesti palvelua asiakkailleen, mutta toimialaosaaminen, 

verkosto ja tietojärjestelmät varmasti mahdollistavat palvelun tarjoamisen 

yrityksen niin halutessaan. 

 

6.6 Damco 

 

Damco on toimijana Suomessa hieman tuntemattomampi, mutta globaaleilla 

markkinoilla hyvinkin iso ja tunnettu toimija. Suomessa toimivan henkilöstön 

määrä viittaa siihen, että paikallisesti control tower -palvelukonseptia yritys ei 

tarjoa asiakkailleen – globaalisti se on kuitenkin palvelutarjonnassa ja julkisesti on 

esillä asiakkaita, jotka ylpeänä tekevät control tower -yhteistyötä Damcon kanssa. 

Damco on kehittänyt oman tuotemerkin ”Supply Chain Orchestrator”, joka 

vapaasti käännettynä tarkoittaa toimitusketjun kapellimestaria ja on yrityksen 

tarjoaman control tower -ratkaisun nimi. Damcon mukaan suurin ongelma useiden 

palveluntarjoajien käyttämisessä on se, että E2E-näkyvyyttä on vaikea saavuttaa. 

Näkyvyyden lisäksi optimointi ja halutun tehokkuuden saavuttaminen on vaikeaa, 

koska pitäisi pystyä hallitsemaan useampaa palveluntarjoajaa. Damcon control 

towerin avulla pystytään hallitsemaan jokaista yksittäistä toimitusketjun 

yhteistyökumppania, jotta saavutetaan optimaalisin toiminta. (Damco 2016) 

 

Damcon control tower -ratkaisu tarjoaa seuraavia etuja: 

 

 Yksi ainut alusta näkyvyyteen 

 Yksi ainut integraatiopiste 
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 Yksi ainut kontrollipiste 

 Yksi ainut optimointipartneri 

 

Modulaarinen lähestymistapa helpottaa loogista arviointia näkyvyyden 

saavuttamisesta, lisääntyneen kontrollin ja kehittyneiden optimointitekniikoiden 

avulla saavutetaan pysyvä kilpailuetu. Damco noudattaa kolmivaiheista 

lähestymistapaa: 

 

 

Kuva 14. Näkyvyys, kontrolli ja optimointi toimitusketjussa. (Damco 2016) 

 

Ensimmäinen vaihe pitää sisällään näkyvyys-alustan automatisoiduilla 

poikkeusilmoituksilla, muunneltavilla ”kojetauluilla”, lähetystasolla tapahtuvalla 

raportoinnilla ja vielä lisäksi haluttaessa aktiivisella datan puhdistuksella ja 

laadunhallinnalla. (Damco 2016) 

 

Toisessa vaiheessa aloitetaan aktiivinen ohjaaminen toimitusketjussa lähetyksien 

ja tilauksien hallinnalla, sääntöihin perustuvan partnereiden valinnan avulla, 

hälytysten ja tehokkuuden hallinnalla. Vaihtoehtoisesti lisäpalveluina on saatavilla 

rahtilaskujen tarkastus ja maksattaminen. (Damco 2016) 

 

Kolmannessa vaiheessa tehdään dynaaminen virtauksen optimointi kaikille 

toimitusketjun osapuolille. Se sisällytetään osaksi päivittäistä toimitusketjun 

optimointia toimeenpano-tasolla ja otetaan osaksi periodeittain tapahtuvaa 

toimitusketjun verkoston tehokkuuskatsausta, suunnittelua ja tarvittaessa 

uudelleen organisointia/uudelleen suunnittelua. (Damco 2016)  



   70 

  

6.7 DSV 

 

Aikaisemmin työssä käsiteltiin asiantuntija-artikkelia, joka oli laadittu DSV:n ja 

Capgeminin yhteistyöllä. Tähän artikkeliin ja DSV:n nettisivuihin perustuen 

voidaan todeta yrityksen tarjoavan control tower -palvelukonseptia. Control tower 

-palvelut mainitaan osana kuljetusprojekteja ja ylipäänsä osana projektien 

kokonaishallintaa. Se mitä control tower sisältää palvelujen muodossa ei selviä 

suoraan yrityksen nettisivuilla vaan yleiset määritelmät on annettu itse 

artikkelissa. Artikkelissa on käyty läpi se, että mikä control tower on ja olisiko 

siitä hyötyä asiakasyritykselle. (DSV 2016) 

 

DSV:llä on käytössä järjestelmä nimeltä CargoWRITE, jonka ominaisuuksiin 

kuuluu muun muassa varastonhallinta, työtehtävien hallinta, kuljetusten hallinta ja 

online-seuranta. CargoWRITE on mahdollista integroida asiakasyrityksen ERP-

järjestelmien kanssa kuten Oracle, SAP ja ERP LP. Monipuolinen järjestelmä ja 

integroitavuus itsessään mahdollistavat control towerille ominaisten palveluiden 

tarjoamisen. Olennaista järjestelmälle on kuitenkin se, miten hyvin tietoa saadaan 

muista lähteistä kuten asiakkaan valitsemista sopimuskuljettajista sekä eri 

kuljetusmuodoista. (DSV 2016) 

 

6.8 DB Schenker 

 

DB Schenker tarjoaa Suomessa asiakkailleen erilaisia lisäarvopalveluita ja 

sähköisiä ratkaisuja kuljetuksiin ja varastointiin liittyen. Varsinainen control 

tower -palvelu ei kuulu Suomessa yrityksen suoraan palvelutarjontaan, ainakaan 

julkisesti. 

 

Euroopassa yrityksellä on palvelutarjonnassa Lead logistics -palvelu (kuten 

DHL:llä), jonka alla yhdistyy Schenkerin mukaan 4PL, LLP, rahdin hallinta, 

kuljetusten hallinta sekä toimitusketjuratkaisut. Termiä lead logistics käytetään 

usein eri tavoin, mutta siinä on yhdistäviä tekijöitä 4PL:n ja rahdin hallinnan 

kanssa: palveluntuottaja hallitsee muutamia, usein useitakin, ulkopuolisia 
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toimijoita kuten alihankkijoita. Tarkoituksena on yhdistää kilpailukykyisimmät ja 

parhaat toimijat jokaiselta osa-alueelta, jotta palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan 

omalle asiakkaalleen parhaan mahdollisen ratkaisun. (DB Schenker 2016) 

 

Lead logistics -palvelu mahdollistaa kustannusten paremman optimoinnin, 

kuljettajien/palveluntuottajien valinnan perustuen suorituskykyyn ja haluttuun 

kuljetusväliin sekä riittävän kapasiteetin usean kuljettajan valikoimaan perustuen. 

LLP toimii yhtenä sopimusosapuolena ja ”yhden pysähdyksen” -kauppana, josta 

saa kaiken tarvittavan. Saatavilla on osaaminen, kapasiteetti ja kustannushyöty 

useiden toimijoiden yhdistelystä. Siitä huolimatta, että palvelu yleensä otetaan 

käyttöön paikallisesti, DB Schenkerin palvelut integroidaan globaalisti 

näkyvyyden avulla, jolloin asiakas saa globaalin läpinäkyvyyden kansainvälisiin 

kuljetuksiin ja varastotasoihin eri varastoissa ja läpivirtausterminaaleissa. (DB 

Schenker 2016) 

 

Euroopassa palvelun piirissä on satoja kuljetusliikkeitä, mikä mahdollistaa 

kustannustehokkaan palvelun tarjoamisen asiakkaille. Palvelun parissa 

työskentelee kyvykkäitä logistiikka-insinöörejä ja toimintatapoja kehitetään 

jatkuvasti, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan parhaimmat ja laadukkaimmat 

palvelut. Control towerit palvelevat asiakkaiden tarpeita ja näin ollen jokainen 

control tower on erilainen, asiakkaan vaatimusten mukainen. (DB Schenker 2016) 

 

Dedikoiduiksi palveluiksi (SDS) DB Schenker listaa erikseen LLP:n, 4PL:n ja 

SDS Control Towerin. Control towerin toimintoihin kuuluu asiakasyrityksen 

verkoston optimointi, kuljetusten kilpailutus ja hankinta, suunnittelu, prosessien 

monitorointi, vastuu kuljetuspalveluista ja kapasiteetista (4PL), arviointi, laskujen 

tarkastus ja maksu sekä poikkeamien hallinta. Control towerin palveluihin sisältyy 

kaikki perustoiminnot. 
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6.9 Panalpina 

 

Panalpina on erikoistunut globaaleihin toimitusketjuratkaisuihin ja mannerten 

väliseen huolintaan. Yritys tarjoaa erilaisia konsepteja asiakasyritysten 

toimitusketjuihin. Yksi näistä ratkaisuista on toimitusketjun optimointi: tähän 

tarkoitukseen rakennetulla työkalulla Panalpina saa asiakasyrityksen datan avulla 

nopeasti selville koko toimitusketjun kulurakenteen kattavasti. Näin Panalpina 

pystyy kulurakenteen selvityksen jälkeen tarjoamaan asiakasyrityksilleen 

optimoitujaratkaisuja, jotka sopivat juuri kyseisen yrityksen tarpeeseen. Samalla 

saadaan selville, missä kohtaa toimitusketjua voidaan saada aikaan suurimmat 

säästöt nopeallakin aikataululla ja etenemällä seuraavalla tasolla voidaan luoda 

räätälöityjä ratkaisuja juuri optimoinnissa esille tulleisiin kohtiin. (Panalpina 

2016) 

 

Toimitusketjuratkaisut -konseptin lisäksi Panalpina on luonut eri teollisuuden 

aloille omat lähestymismallit. Tämä tapa luo arvoa globaalissa kilpailussa, 

muuttuvilla markkinoilla ja tuo joustoa liiketoimintaan. Erilaisten ratkaisujen 

avulla saadaan aikaan suurin mahdollinen arvo asiakkaalle ensin analysoimalla ja 

tunnistamalla asiakasyrityksen kehityskohteet käyttämällä esimerkiksi 

materiaalivirta-analyysia, joka huomioi esimerkiksi työvoimakustannukset, 

verot/arvonlisäveron, omaisuuden ja infrastruktuurin. (Panalpina 2016) 

 

Asiakasyritys voi hyötyä toimitusketjun optimoinnista eri muodoissa: 

 

 Alentuneet kustannukset: yli 25 eri organisaatiota eri teollisuuden aloilta 

on hyötynyt toimitusketjun optimoinnista alentuneiden kustannusten 

muodossa. Toimitusketjujen kokonaiskustannukset ovat alentuneet 

kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttia tai jopa enemmän, 

huomioiden välittömät ja välilliset kustannukset. 

 Parantunut näkyvyys: viimeisintä teknologiaa edustavat IT-järjestelmät 

auttavat pysymään ajan tasalla lähetyksistä ja tarjoavat reaaliaikaisen 

näkyvyyden sekä hallittavuuden toimitusketjuun (esimerkiksi tilausten 
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hallinta, tavaroiden vastaanotto, lähtevät lähetykset, toimitetut lähetykset, 

asiakirjojen hallinta, turvallisuuden hallinta, räätälöitävät raportit) 

 Kilpailuetu: toimitusketjun ollessa optimoitu myös liiketoiminta pyörii 

tehokkaammin säästäen aikaa ja kustannuksia (esimerkiksi EDI-yhteydet, 

tilausten hallinta, varaston hallinta) 

 Hallinnoinnin helppous: Panalpina hoitaa koordinoinnin kaikkien 

arvoketjun toimijoiden kanssa, minkä vuoksi asiakasyritys voi keskittyä 

täysin omaan liiketoimintaansa (Panalpina 2016) 

 

Toimitusketjuratkaisut luodaan aina asiakasyritysten tarpeisiin ja vaatimuksiin 

perustuen. Apuna käytetään alan parhaiksi havaittuja menetelmiä ja eri 

teollisuuden alojen benchmarkkeja. (Panalpina 2016) 

 

Panalpinan toimitusketjuratkaisut pitävät sisällään lähes kaikki control towerin 

perusominaisuudet ja kansainvälisenä toimijana, yritys varmasti tarjoaa palvelua 

asiakkailleen. Suomessa yrityksen toiminta on pienempää kuin muualla 

maailmassa ja todennäköistä on, että Suomen markkinoilla yritys ei tarjoa control 

tower -palvelua. 

 

6.10 Agility Logistics 

 

Agility on kehittänyt viimeisintä tekniikkaa edustavan control tower -palvelun 

asiakkailleen. Palvelu sisältää dedikoidun asiakkuuspäällikön ja operatiivisen 

tiimin, joka hoitaa toimintoja. Näiden tekijöiden lisäksi palvelu tarjoaa 

esimerkiksi konsolidoidun ostamisen, sisään tulevan tavaran tarkastuksen, 

seurantapalvelut EDI-yhteyden avulla ja lastausten optimoinnin. Express palvelun 

lisäksi, 2-3 päivää kuljetusaika lentokenttä-lentokenttä, Agility tarjoaa myös 

erilaisia kuriiripalveluita aikakriittisille lähetyksille. Asiakasyrityksen käytössä on 

myös 24/7/365 -periaatteella toimiva palvelupiste, johon asiakas voi olla 

yhteydessä kaikissa lähetyksiä koskevissa asioissa mihin vuorokauden aikaan 

tahansa. (Agility Logistics 2016) 
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Esimerkiksi autoteollisuudessa control tower -palvelu mahdollistaa nopean 

vastaamisen asiakkaiden tarpeisiin, se takaa nopeamman ovelta ovelle 

toimituksen, vähentää kustannuksia, minimoi riskit, parantaa tehokkuutta ja antaa 

paremman näkyvyyden toimitusketjun virtoihin. (Agility Logistics 2016) 

 

Agility toimii neljällä eri mantereella vastaten ympäri vuorokauden asiakkaiden 

tarpeisiin. Control tower -malli pitää sisällään kaikki integroidun toimitusketjun 

eri ratkaisut yhden sateenvarjon alla. Agilityn asiakkuuden hoitoon keskittynyt 

tiimi hoitaa kuljetustilaukset ja laskutuksen, taloushallinnon prosessit ja muut 

logistiikan hallinnolliset tehtävät. Perinteinen 4PL-malli integroituna Agilityn 

asettamaan control toweriin, tilannetta kuvaa parhaiten urakoitsijan sopimus, jolla 

urakoitsija ohjailee kaikkia toimivia aliurakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita, 

tässä tapauksessa kuljetusliikkeitä, huolintaliikkeitä, satamaoperaattoreita ja 

tullausagentteja. Luottamuksen kasvaessa Agility pystyy ottamaan suuremman 

vastuun asiakkaan liiketoiminnassa, asiakkaan niin halutessaan. (Agility Logistics 

2016) 

 

Suomessa Agilityn on mahdollista tarjota asiakasyrityksilleen control tower -

palvelua, mutta varmaa tietoa asiasta ei ole saatavilla. 

 

6.11 Expeditors 

 

Expeditors ei suoranaisesti tarjoa control tower -konseptia asiakkailleen, mutta 

kertoo tarjoavansa joustavia logistiikkaratkaisuja asiakkailleen. Palveluiden avulla 

asiakkaat ovat hyötyneet esimerkiksi parantuneesta tilausten näkyvyydestä, 

varastotasojen alenemisesta, paremmin hallittavissa olevista tilaussykleistä ja 

ylipäänsä alentuneista toimitusketjun kustannuksista. Expeditors kuuntelee 

asiakkaan vaatimuksia ja pystyy tukemaan missä kohtaa toimitusketjua tahansa. 

Kattava ja joustava valikoima palveluita perustuen viimeisimpään tietotekniikkaan 

mahdollistaa korkean tason näkyvyyden läpi toimitusketjun. (Expeditors 2017) 
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Yrityksen tarjoama toimitusten hallintapalvelu muistuttaa hyvin läheisesti control 

tower -konseptia ja vaikuttaakin siltä, että Expeditors käyttää palvelusta vain 

omaa termiään. Palvelu tarjoaa asiakasyritykselle näkyvyyden eri lähetyksille, 

kuljetusmuodosta riippumatta, lähdöstä aina toimitukseen asti hyödyntäen EDI-

yhteyksiä. Asiakas saa automaattisesti tarvitsemansa tilannepäivitykset 

lähetyksistään. Dataa on mahdollista hyödyntää myös raportoinnissa. (Expeditors 

2017) Tämän perusteella voidaan todeta, että Expeditors tarjoaa ainakin joillain 

markkinoilla control tower -palvelua, mutta on epätodennäköistä, että palvelu olisi 

Suomessa käytössä tai palveluvalikoimassa. 

 

6.12 Dacher 

 

Dacher ei esittele nettisivuillaan control tower -palveluita eikä erilaisilla 

hakusanoilla saa varmuutta siitä, tarjoaako yritys ainakaan avoimesti asiakkailleen 

control tower -palvelukonseptia. Palvellakseen asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti, 

yritys on todennäköisesti valmis muokkaamaan ja kehittämään omaa 

palvelutarjontaa asiakkaiden pyyntöjen mukaan. Tarvittava verkosto, osaaminen 

ja tietojärjestelmät toimitusketjujen hallintaan Dacherilla on kuitenkin olemassa. 

Dacher tarjoaa asiakkailleen verkossa logistiikkaportaalia, jonka kautta asiakkaat 

voivat olla suoraan reaaliaikaisessa yhteydessä kuljetus- ja varastojärjestelmiin. 

Portaalin kautta asiakkaat voivat hallinnoida lähetyksiä, tarkastaa 

rahtikustannukset, hallita laskuja ja tilata kuljetuksia. (Dacher 2016) 

 

Edellä mainitut ominaisuudet ovat myös control towerin perusominaisuuksia ja 

näin ollen voidaan arvioida myös Dacherin kykenevän tarjoamaan control tower -

palvelua. 

 

6.13 CEVA Logistics 

 

CEVA tarjoaa control tower -konseptia palveluvalikoimassaan globaalisti, mutta 

Suomen osalta ei voida sanoa varmasti, että onko palvelu mukana valikoimassa tai 

yrityksen asiakkailla käytössä. Yrityksen infrastruktuuri on maailmanlaajuinen, 
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mikä mahdollistaa skaalattavuuden ja tehokkaan toimitusketjun hallinnan 4PL- ja 

LLP-palveluissa. Toimitusketjun hallinnan malli perustuu operatiivisiin 

palveluihin, jotka ovat muokattavissa, toistettavissa ja joista prosessit on jo 

olemassa. Tällä tavalla CEVA pystyy tarjoamaan globaalit E2E-

toimitusketjupalvelut asiakkailleen. Control tower -palvelu tarjoaa yrityksen 

toimintojen toteuttamista ja keskittyy toimituksiin, lähdöstä toimitukseen, 3PL- ja 

2PL-palveluissa globaalissa toimitusketjuverkostossa. Saatavilla olevia palveluita: 

 

 Ostotilausten aikataulutus, ennustaminen ja vapautuksen seuranta 

 Kuljetusten suunnittelu ja optimointi 

 Toimittajan vapautus, konsolidointi ja kuljetustilaukset 

 Toimitusketjun synkronisointi, toimeenpano ja lähetysten seuranta 

 Toimitusketjun häiriöiden hallinta 

 3PL maksut ja auditointi 

 Näkyvyys, raportointi ja analytiikka 

 Tehokkuuden hallinta ja jatkuva parantaminen 

 Implementointi ja tuki (Ceva Logistics 2016) 

 

CEVA perusti vuonna 2012 Turkkiin, Istanbuliin, control towerin, jota 

luonnehdittiin ”innovatiiviseksi informaatiohubiksi”, joka mahdollistaa kaikkien 

toimitusketjun eri toimintojen seurannan yhdestä paikasta. Informaatiohubin 

perustana toimii viimeisintä tekniikkaa edustavat IT-ratkaisut, joiden avulla 

hyötyy kaikki osapuolet. Control towerin myötä CEVAn oli mahdollista seurata 

toimintojaan koko maassa 24/7, tämän mahdollisti control toweriin yhdistetyt 600 

valvontakameraa. Valvontakamerat mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan, 

ongelmien havaitsemisen ja ratkaisemisen sekä prosessien kulun raportoinnin. 

Kameroiden avulla tarkkaillaan yli 1200 kuorma-autoa päivittäin, mikä tuo 

lisäarvoa ja läpinäkyvyyttä toiminnasta asiakkaille tarkkojen ja pitävien 

kuljetusaikojen vuoksi. (Ceva Logistics 2016) 

 

Control tower rakentuu kolmesta eri pääalueesta punaisesta, sinisestä ja 

harmaasta. Punainen alue keskittyy monitoroimaan kokonaisvaltaisesti 
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kuljetuksia, tarkoittaen kuljetuksien optimointia paikallisesti ja kansainvälisesti 

sekä taloudellisten tavoitteiden seurantaa. Tämä mahdollistaa koko kuljetusketjun 

vahvan hallinnoinnin. Sininen alue on suunnittelua ja virtauksen optimointia 

varten. Suunnittelu, käyttö ja monitorointi linjaliikenteen ja jakelukuljetusten 

osalta sekä lastausoptimointi tehdään tällä alueella. Harmaan alueen toimintaa 

hoitaa kaksi eri tiimiä, joiden vastuulla on turvallisuus, kriittisten 

varastotoimintojen seuranta, korkean volyymin omaavien tuotteiden 

lähetysseuranta ja täysien autojen (FTL) GPS-seuranta sekä poikkeamien hallinta 

(esimerkiksi varkaus, onnettomuudet tai poikkeava reitti). (Ceva Logistics 2016) 

 

6.14 Geodis Wilson 

 

Geodis Wilson toimii kansainvälisillä markkinoilla, mutta ei tarjoa nettisivujen 

perusteella control tower -palveluita asiakkailleen, ainakaan control towerin 

nimellä. Lähteen perusteella voidaan todeta, että yritys kuitenkin tarjoaa kattavasti 

lisäarvopalveluita sekä toimitusketjun optimointiratkaisuja. Globaali verkosto ja 

ammattilaiset toimitusketjun eri osa-alueilta, kuten hankinta, logistiikka ja tullaus, 

tuettuna asianmukaisilla IT-ratkaisuilla, mahdollistavat kolmen 

pääpalvelutuotteen, asiakastarpeita vastaava neuvontapalvelu, hankintojen hallinta 

ja kokonaisvaltainen operatiivinen koordinointi, tarjoamisen asiakkaille. 

Optimointi lähtee kuitenkin aina liikkeelle siitä, että Geodis ymmärtää 

asiakkaansa nykyisen tilanteen. Nykyisen tilanteen ymmärtämisen ja analysoinnin 

jälkeen on mahdollista rakentaa paras mahdollinen ratkaisu toimitusketjun 

tehokkuuden parantamiseen. (Geodis Wilson 2016) 

 

Toimitusketjun optimointiratkaisussa on samoja elementtejä kuin control tower -

palveluissa. Asiakasyrityksellä on haasteita tai odotuksia, mihin toivoo apua tai 

ratkaisua ulkopuoliselta toimijalta. Näitä odotuksia voi olla esimerkiksi riskien 

minimointi, pragmaattinen lähestymistapa, kysyntälähtöisyys ja kustannusten 

metsästäminen. (Geodis Wilson 2016) 
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Arvoa luovat toiminnot ovat toimitusketjun diagnosointi, 3PL-hankintastrategia, 

verkoston suunnittelu, uudelleen suunnittelu ja LEAN-hallinta sekä 

benchmarking. Arvon luonnista seuraava vaihe on arvon talteenotto ja siihen 

vaiheeseen kuuluu RFQ-prosessi, monimutkaisten projektien hallinta, älykäs 

hankintatoimi, kauppaehtojen noudattaminen ja toimittajien tehokkuuden hallinta. 

Seuraava vaihe on arvon hallinta eli value management. Tähän sisältyy 

esimerkiksi näkyvyys alusta loppuun toimitusketjussa, fyysiset virtaukset 

(tavaravirrat), taloudellinen virtaus, loogiset virtaukset ja toimitusketjun 

orkestrointi / koordinointi / johtaminen. (Geodis Wilson 2016) 

 

Kaikki edellä käsitellyt eri vaiheet ja kohdat tähtäävät siihen, että asiakas saa 

suurimman mahdollisen hyödyn toimitusketjun optimoinnista. Asiakashyödyiksi 

mainitaan esimerkiksi läheinen yhteistyö, toiminnan läpinäkyvyys, toimitusketjun 

ketteryys/muuntautumiskyky, globaali näkyvyys toimitusketjussa, yksi 

kontaktipiste kaikille palveluille ja ydinosaamiseen keskittymisen mahdollisuus. 

Hyötyjen kautta syntyy säästöjä liiketoiminnassa ja asiakasyrityksen 

asiakastyytyväisyys todennäköisesti paranee tehokkaan ja läpinäkyvän 

toimitusketjun myötä. Näkyvyys auttaa etenkin suunnittelussa ja poikkeamien 

hallinnassa. (Geodis Wilson 2016) 

 

Ominaisuudet ovat samoja kuin mitä control tower -palvelu edellyttää. Voidaan 

siis todeta Geodiksen myös tarjoavan palvelua, mutta Suomen osalta ei voida 

luotettavasti arvioida, että tuottaako yritys palvelua vai ei. 

 

6.15 UPS 

 

UPS tarjoaa asiakkailleen Quantum View ja Flex Global View -palveluita, joiden 

avulla asiakasyritys saa näkyvyyden lähetyksiin. Quantum on käytännössä 

reaaliajassa toimiva seurantapalvelu, jonka avulla asiakasyritys pystyy tarvittaessa 

kertomaan omille asiakkailleen proaktiivisesti lähetyksen tilan. Palveluun pystyy 

asettamaan tarpeelliseksi katsomiaan automaattisia hälytyksiä esimerkiksi 
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mahdollisten viivästysten varalle. Automaattiset toimituskuittaukset on 

mahdollista saada myös suoraan sähköpostiin toiminnon avulla. (UPS 2017) 

 

Flex Global View avulla asiakasyritys pystyy hallitsemaan lähetyksien tapahtumia 

ja saa kattavan näkyvyyden jakeluketjuun. Maailmanlaajuisen toimipisteverkoston 

ansiosta työkalu tarjoaa jatkuvasti päivitettyä tietoa lähetyksistä. Flex Gloal 

yhdistää näkyvyyden, ilmoitustyökalut ja raportoinnin toisiinsa, jotta asiakasyritys 

pystyy kontrolloimaan toimintaa paremmin ja tehostamaan koko jakeluketjua. 

(UPS 2017) 

 

Varsinaista control tower -palvelua UPS ei tarjoa avoimesti asiakkailleen valmiina 

pakettina, mutta yrityksellä on todennäköisesti asiakasyrityksiä, joille palvelua 

tuotetaan. Control towereihin liittyvä osaaminen ja tietotekniset edellytykset 

UPSilla on olemassa. UPS todennäköisesti hyödyntää niitä kilpailussa 

markkinassa tuottaakseen asiakkaille lisäarvoa ja toisaalta lisätäkseen omaa 

palvelutarjontaa sekä liikevaihtoa. (UPS 2017) 

 

6.16 CHS 

 

CHS:n nettisivuilla ei suoraan esitellä control tower -palveluita. Erilaisia sähköisiä 

työkaluja kuten asiakasyritysten käyttöön suunniteltu extranet sekä lähetysten 

seuranta kuitenkin yrityksellä on olemassa. Tehokas ja reaaliaikainen lähetysten 

seuranta yhdistettynä varastonhallintaan luo edellytykset osaltaan tuottaa ainakin 

jonkinlaista control tower -palvelua asiakasyrityksille. 

 

CHS jakaa palvelunsa kahteen osaan: perus- ja erikoispalveluihin. Peruspalvelut 

käsittävät eri kuljetusmuodot lento, meri, maantie, rautatie ja transito, sekä 

varastoinnin, huolinnan ja tullauksen. Erikoispalveluihin lukeutuu tapahtuma-, 

messu-, kulttuuri-, taide-, urheilu- ja irtotavaralogistiikka. Näiden lisäksi myös 

lämpösäädellyt kuljetukset, erikois-, biotiede- ja projektikuljetukset sekä 

logistiikan ulkoistus kuuluvat erikoispalveluihin. CHS ei mainitse control tower -

palveluita erikoispalveluissa tai osana logistiikan ulkoistamista, edellytykset 
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kuitenkin on olemassa kattavan perus- ja erikoispalvelupaketin myötä. (CHS 

2017)  

 

6.17 Posti Group 

 

”Vartiotorni on logistiikkapäällikön päiväuni”. Näin alkaa Posti Groupin artikkeli, 

joka käsittelee control tower -palvelua. Control tower on kätevästi suomennettu 

vartiotorniksi. Toimitusketjun ulkoistaminen ja control tower -ajattelutapa eli 

reaaliaikainen näkyvyys ja raportointi, avaavat uusia mahdollisuuksia palvelua 

käyttävälle yritykselle. Valitsemalla oikean kumppanin, yrityksen ei itse tarvitse 

kerätä tietoa eri lähteistä ja yhdistellä niitä, vaan control tower tuo toimitusketjun 

näkyvyyden yrityksen käyttöön. Palvelu sitoo tietojärjestelmät ja informaatiovirrat 

yhteen, valvoo koko toimitusketjua yritykselle paikallisesti ja myös tarvittaessa 

globaalisti. Näin kaikki yrityksen tarvitsema materiaali on oikeassa paikassa 

oikeaan aikaan ja kuljetuksiin sekä varastointiin on olemassa näkyvyys. 

Logistiikkakumppani tarjoaa asiakasyritykselleen osaamisen eli toimitusketjun ja 

tietovirtojen hallinnan, mikä perustuu suoritusdataan ja analytiikkaan. (Posti 

Group 2016) 

 

Control tower tarjoaa ennakoivaa ja automaattista tietoa poikkeamista. Näin 

mahdolliset poikkeamat toimitusvarmuudessa vähenevät, koska tilanteisiin 

pystytään puuttumaan ja tilanteita pystytään korjaamaan jo mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Älykäs reitittäminen ja materiaalivirtojen yhdistely 

mahdollistavat kuljetus- ja varastointikustannusten alentamisen sekä varastoihin 

sitoutuneen pääoman vähentämisen. Postin mukaan yritys voi ostaa valmiin 

Control Tower -palvelun muutamalla sentillä per lähetys. (Posti Group 2016) 

 

Postin yritysasiakkaille suunnatun julkaisun perusteella voidaan todeta, että Posti 

tarjoaa asiakkailleen control tower -palveluita Suomessa ja kustannusarvion 

mukaan (”muuta sentti per lähetys”) voidaan olettaa, että yritysasiakkaat käyttävät 

myös palvelua. Posti tarjoaa erilaisia valmiita integraatiomoduuleja, jotka 
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mahdollistavat asiakasyrityksen ERP/WMS-järjestelmään liittymisen, XML-

aineiston hyödyntämisen sekä EDI-yhteyksien käytön. 

 

6.18 PostNord 

 

PostNord tarjoaa asiakkailleen control tower -palvelua. Palvelu toimii erillisessä 

portaalissa ja vaatii asiakkailta erillisen kirjautumisen järjestelmään. PostNordin 

mukaan asiakkaat pystyvät seuraamaan tilauksien ja lähetyksien kaikkia 

mahdollisia statuksia/vaiheita palvelun avulla. Tällöin palvelun avulla asiakas 

saavuttaa täydellisen näkyvyyden lähetyksen alusta, aina toimitukseen tai 

varastointiin asti. (PostNord 2017) 

 

Toisaalta PostNord saattaa tarjota palvelua vain valikoiduille teollisuuden aloille 

kuten autoteollisuuteen, mutta tarvittaessa, asiakkaan niin halutessa, yritys on 

varmasti kykeneväinen tuottamaan palvelua infran, osaamisen ja tietojärjestelmien 

puolesta myös muilla aloilla. 

 

6.19 Yhteenveto 

 

Edellisissä kappaleissa käsiteltiin useiden maailman suurimpiin kuuluvien 

logistiikka- ja huolintayritysten palvelutarjontaa control tower -palveluiden 

näkökulmasta. Jotta eri yritysten tarjoamista control tower-palveluista saa selkeän 

kuvan, ne esitetään kootusti taulukossa 5, sivulla 83. Osa yrityksistä suoraan 

ilmoittaa tarjoavansa asiakkailleen control tower -palveluita ja aihealuetta 

käsitellään yrityksen nettisivuilla tai asiantuntijajulkaisuissa, mikä osaltaan viittaa 

siihen, että palvelu on mukana yrityksen omassa palveluvalikoimassa ja 

käyttäjiä/asiakkaita on jo myös olemassa. 

 

Yrityksiä on analysoitu myös siitä näkökulmasta, olisiko yrityksillä teoreettiset 

mahdollisuudet tarjota control tower -palvelua osana nykyistä palvelutarjontaa. 

Analyysi perustuu nettisivuilta ja markkinoilla olevaan avoimeen tietoon. 

Teoreettiset mahdollisuudet muodostuvat esimerkiksi yrityksen käyttämistä IT-
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järjestelmistä, toimialaosaamisesta, nykyisen palvelutarjonnan laajuudesta sekä 

räätälöitävyydestä. Yrityksen kansainvälisyys tai kansainvälinen verkosto on 

perusedellytys mannertenvälisten kuljetusten E2E-näkyvyyden tuottamiseen. 

 

Markkina on maailmanlaajuisesti kilpailtu ja variaatioita control towerin 

perustamisen osalta on, kuten aiemmin työssä aihetta käsiteltiin. Yritys voi itse 

perustaa oman control towerin hankkimalla tarkoitukseen sopivan valmiin 

järjestelmän sekä tarvittavat henkilöresurssit. Täysin ulkoistetussa vaihtoehdossa 

joku muu ulkopuolinen kumppani hoitaa control towerin perustamisen, 

hallinnoinnin ja tarvittavat resurssit. Yritys nauttii eduista ja maksaa sopimuksen 

mukaisesti saamastaan palvelusta esimerkiksi x euroa per lähetys.  

 

Suomessa palvelua tarjoavat alan suuret toimijat kuten Posti, Kuehne+Nagel, 

DHL ja DSV. DB Schenker on Suomen osalta hieman epäselvä, mutta 

todennäköisesti palvelu on joillain yrityksen asiakkailla käytössä. Se, että missä 

muodossa palvelua tarjotaan, ei ilmene tiedoista. Jokaisen palveluntarjoajan 

kohdalla taulukossa on kaksi pääkohtaa ja kaksi alakohtaa: 

 

1. Tarjoaako yritys ylipäänsä control tower -palvelua (löytyykö tietoa tästä 

yrityksen nettisivuilta tai muualta) 

a. Tarjoaako yritys palvelua Suomessa tällä hetkellä? 

b. Tarjoaako yritys palvelua muualla maailmassa tällä hetkellä 

2. Mahdollisuudet tarjota control tower -palvelua (huomioitu yrityksen 

verkosto/infra, osaaminen ja IT-järjestelmät) 

 

Vastaukset on koottu taulukkoon kyllä/ei –periaatteella. Mikäli tietoa yrityksen 

osalta ei ole ollut riittävästi saatavilla, taulukkoon on merkitty viiva siihen 

kohtaan, jota ei ole pystytty riittävän luotettavasti analysoimaan. Mikäli vastaus 

ensimmäiseen kysymykseen on ollut ”Ei”, niin a- ja b-kysymyksiin on merkitty 

viiva. 
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Taulukko 5. Control tower -palveluiden tarjoajat listattuna. 

Yritys Tarjoaako 

CT-

palveluita? 

Suomessa? Muualla 

maailmassa? 

Mahdollisuudet 

tarjota CT-

palveluita? 

Polar Logistics Kyllä Kyllä Kyllä - 

Kuehne+Nagel Kyllä Kyllä Kyllä - 

DHL Kyllä Kyllä Kyllä - 

Varova Ei - - Kyllä 

Nurminen Ei - - Kyllä 

Damco Kyllä Ei Kyllä - 

DSV Kyllä Kyllä Kyllä - 

DB Schenker Kyllä Ei Kyllä - 

Panalpina Kyllä Ei Kyllä - 

Agility Kyllä Ei Kyllä - 

Expeditors Kyllä Ei Kyllä - 

Dacher Ei - - Kyllä 

CEVA Kyllä Ei Kyllä - 

Geodis Wilson Kyllä Ei Kyllä - 

UPS Ei - - Kyllä 

CHS Ei - - Kyllä 

Posti Kyllä Kyllä Ei - 

PostNord Kyllä Ei Kyllä - 

 

Taulukosta selviää, että tarkastelussa mukana olleista yrityksistä suurin osa tarjoaa 

control tower -palvelua ainakin joillain markkina-alueilla. Lopuilla yrityksistä, 

jotka eivät ilmoita tarjoavansa control tower -palvelua on siihen ainakin 

teoreettiset mahdollisuudet osaamisen, verkoston/infran ja IT-järjestelmien 

puolesta. Markkina on tällä hetkellä kilpailtu jo pelkästään logistiikkapalveluita 

tarjoavien yritysten osalta. 
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7 CONTROL TOWER -PALVELUN TULEVAISUUS 

 

Tässä luvussa käydään läpi control tower -palvelun tärkeimmät ominaisuudet 

kertauksena, esitetään tulevaisuuden näkymät palvelulle ja johtopäätökset työstä 

sekä arvioidaan mahdollisia jatkotutkimuskohteita control toweriin liittyen. 

 

Tietointensiivisessä ajassa elettäessä myös yritysten vaatimustaso saatavan tiedon 

oikeellisuudesta ja reaaliaikaisuudesta kasvaa entisestään. Saatavilla olevan 

avoimen tiedon määrä on suurempi kuin koskaan ennen ja tietoa pystytään 

tarjoamaan eri tavoilla enenevässä määrin yrityksille ja kuluttajille. 

Älypuhelimien sovelluksilla pystyy seuraamaan tilattujen tuotteiden kulkua 

varastosta kotiovelle, maksamaan kätevästi kuljetuksen, tilaamaan ruokaa ja 

seuraamaan toimitusta, voi seurata lähestyvää bussia tai tilattua kyytiä – lähes 

kaiken tarvittavan ja tarpeettoman pystyy tekemään älypuhelimella nykyään. 

Kuluttajien ja yksityishenkilöiden saatavilla on lukematon määrä 

älypuhelinsovelluksia, joista monet ovat hyödynnettävissä myös B2B-

markkinoilla, mutta suurin läpimurto odottaa vielä tuloaan. 

 

Control tower -palvelu on vielä suhteellisen uusi palvelukonsepti markkinoilla ja 

hakee vielä asemaa markkinoilla etenkin Suomessa. Palvelun toteuttaminen vaatii 

IT-ratkaisuja ja palvelun sydämenä toimii informaatiohubi tai datapankki, johon 

kaikki toimitusketjun tieto kaikilta eri toimijoilta kerätään prosessoitavaksi. 

Tiedon avulla pystytään tuottamaan reaaliaikainen näkyvyys, hallitsemaan 

toimitusketjua ja havaitsemaan poikkeamat niin aikaisessa vaiheessa kuin 

mahdollista (jopa ennen poikkeamien syntymistä). Lisäksi palvelu tuo joustoa ja 

kustannussäästöjä (varaston pieneneminen & logistiikka) yritykselle. Palvelun 

avulla on myös mahdollista hallita ja seurata toimittajien ja muiden toimitusketjun 

yhteistyökumppaneiden tehokkuutta. Ominaisuudet antavat yritykselle 

neuvottelutilanteisiin toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa lisää 

uskottavuutta sekä helpottaa päätösten tekemistä. 
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Ennen palvelun käyttöönottoa yrityksen tulee tunnistaa oman toiminnan haasteet, 

jotta mahdollinen palveluntarjoaja voi tarjota haasteisiin sopivaa ratkaisua. 

Esimerkiksi pelkän reaaliaikaisen näkyvyyden saavuttamiseksi yrityksen ei 

välttämättä tarvitse suoraan ottaa käyttöön control toweria vaan pikemminkin 

tarkastella markkinoilla olevia sopivia ratkaisuja omiin tarpeisiin. Jo pelkkä 

toimintojen keskittäminen ja yhden 3PL:n käyttäminen voi tuoda halutun 

näkyvyyden ja toivottuja parannuksia haasteiksi koettuihin kohtiin 

toimitusketjussa. Case-yritysten haasteita olivat esimerkiksi kasvaneet 

toimitusketjun kustannukset, tehoton operatiivinen prosessi, toimitusketjun vaikea 

hallittavuus, alhainen asiakastyytyväisyys ja huono näkyvyys toimitusketjuun. 

 

Control tower on mahdollista ottaa käyttöön yrityksessä suhteellisen nopealla 

aikataululla. Yrityksen tulee kuitenkin arvioida, perustaako control towerin itse, 

käyttääkö hyväksi lähetysalustaa vai ulkoistaako koko control towerin ja siihen 

liittyvän prosessin LSP:lle tai 3PL:lle. Suomen markkinoilla suurimmat 

logistiikkapalveluyritykset tarjoavat palvelua ja ovat todennäköisesti hyviä 

kumppaneita yhteistyössä. Suomessa toimii myös kansainvälisiä ohjelmistotaloja, 

jotka tarjoavat tarvittavat työkalut ja ohjelmiston control towerin itsenäiseen 

operointiin. Toisaalta myös konsulttitalot tarjoavat kokonaisvaltaisia palveluita 

suunnittelu- ja implementointivaiheiden ajaksi. 

 

Yrityksen on mahdollista ottaa control tower -palvelu käyttöön käytännössä 

kolmella eri tavalla: 

 

1. Yritys hankkii sopivalta palveluntarjoajalta käyttöönsä control tower -

ohjelmiston ja rakentaa sisäisesti oman control towerin omia resursseja 

käyttäen 

2. Yritys hankkii palveluntarjoajalta lähetysalustan (esimerkiksi 

pilvipalvelu), jonka avulla yritys hallinnoi kaikkia lähetyksiään ja 

saavuttaa sitä kautta reaaliaikaisen näkyvyyden ja hallittavuuden kaikkiin 

lähetyksiin toimitusketjussa 
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3. Yritys hankkii control tower -palvelun 3PL:n tarjoamana ja ulkoistaa 

(prosessit, ihmiset) koko control towerin 3PL:lle 

 

Jos yritys käyttää toimitusketjussaan jo valmiiksi 3PL-yrityksiä niin control 

towerin käyttöönotto voi tuntua luonnolliselta tavan kolme mukaan eli palvelun 

käyttöönotto esimerkiksi nykyisen logistiikkapalvelutarjoajan kanssa. Toisaalta 

control towerin käyttöönotto vaatii lähes kaiken toimitusketjun tiedon jakamista 

palveluntarjoajan kanssa. Tämä voi muodostua kynnyskysymykseksi yritykselle, 

joka miettii vaihtoehtoja oman ja ulkoistetun control towerin välillä. Tietoturvan 

rooli on myös IT-ratkaisuissa merkittävä, mahdolliset uhat tulee tiedostaa ja 

tunnistaa ennen käyttöönottoa. Uhkiin pitää myös varautua ja tehdä tarvittavat 

varmuus- ja jatkuvuussuunnitelmat yrityksen toiminnan jatkumisen 

varmistamiseksi kaikissa poikkeustilanteissa. 

 

Kun päätös palvelun käyttöönotosta on tehty, control towerin perustamiseen ja 

toimintavalmiiksi saamiseen voi kulua aikaa arviolta 14–24 viikkoa riippuen 

yrityksen toimitusketjun laajuudesta ja verkoston toimijoiden määrästä. 3PL:n 

kanssa aika voi olla jopa lyhyempi jos palvelu on aiemmin otettu jo käyttöön 

yrityksen muiden asiakkaiden toimesta, koska perusinfrastruktuuri palvelulle on 

jo siinä vaiheessa olemassa ja 3PL:llä on kokemusta vastaavista projekteista 

entuudestaan. 3PL pystyy monistamaan ratkaisua asiakkailleen, kunhan 

integraatioalusta/välityspalvelin soveltuu asiakasyrityksen tietojärjestelmän 

kytkentään. Uusi asiakasyritys ei siis tarkoita sitä, että 3PL ottaa jokaisen uuden 

asiakkaan kohdalla uuden IT-järjestelmän käyttöön vaan yksinkertaisimmassa 

tapauksessa vain puuttuvat yhteydet rakennetaan implementoinnin yhteydessä 

välityspalvelimeen. 

 

Palvelun monistettavuus ja mahdollisuus tuottaa palvelu kannattavasti lisää 

toisaalta myös palvelun tarjoamisen houkuttelevuutta 3PL:n näkökulmasta. 

Vaikka palvelun implementointi on mahdollista tehdä nopealla aikataululla, 

kokonaisaikaan vaikuttaa merkittävästi asiakasyrityksen toimitusketjun 

kompleksisuus, laajuus (globaali vs. lokaali), verkoston rakenne sekä 
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asiakasyrityksen vaatimukset palvelulta eli riittääkö standardimalli vai tarvitseeko 

palvelua räätälöidä vastaamaan asiakkaan tarpeita paremmin. Räätälöinti aiheuttaa 

lisätöitä ja voi pitkittää palvelun käyttöönottoa, mikäli vastaavia räätälöintejä ei 

ole toteutettu asiakkaille aikaisemmin. 

 

Control tower -palvelun hinnoittelussa on mahdollista hyödyntää samoja malleja 

kuin muidenkin palveluiden hinnoittelussa. Asiakasyritykset ohjaavat 

palveluntarjoajaa myös hinnoittelussa ”oikeaan suuntaan” ja toisaalta 

palveluntarjoajat hinnoittelevat palvelunsa sen mukaan, että palvelun tuottaminen 

on yritykselle kannattavaa. Postin antaman hintaindikaation mukaan control tower 

-palvelu on mahdollista ostaa yksittäiselle lähetykselle muutaman sentin hintaan. 

Tässä tapauksessa kyseessä on hyvin todennäköisesti perushinnaltaan suhteellisen 

edullinen pakettikuljetus. Lento-, meri- ja rautatiekuljetuksissa palvelun hinta on 

varmasti korkeampi. Todennäköisesti tällä hetkellä yleisimmin markkinoilla 

käytetty hinnoittelumalli on suoriteperusteinen, joka on vastaava kuin Postin 

käyttämä. Suoritteeksi voidaan mieltää logistiikan tapauksessa esimerkiksi lähetys 

tai kuljetus. Malli on selkeä niin asiakkaalle kuin palveluntarjoajalle ja hinnoittelu 

mahdollistaa vuotuisten kokonaiskustannusten tarkan arvioinnin ennakkoon 

asiakasyritykselle. Toisaalta palveluntarjoaja pystyy myös arvioimaan palvelun 

tuottamisen kannattavuuden ja vaadittavat resurssit. 

 

Tällä hetkellä control tower mielletään lisäarvopalveluksi tai 

lisäpalvelukokonaisuudeksi muiden perinteisten logistiikkapalveluiden rinnalle. 

Yritys, joka tarjoaa control tower -palvelua, voi saada siitä kilpailuedun myös 

peruspalveluihin, koska asiakasyritys voi peruspalveluita hankkiessaan arvioida 

3PL:n palveluvalikoimaa syvempää yhteistyötä ajatellen ja tässä tapauksessa 

control tower on voittava tekijä ja peruspalvelut toimivat karsivina tekijöinä. 

Digitalisaation ja yritysten vaatimustason myötä control tower -palvelu saattaa 

tulevaisuudessa pudota voittavasta tekijästä karsivaksi tekijäksi. Siinä vaiheessa 

yritykset on pakotettuja ottamaan palvelu valikoimaan, mikäli haluavat pysyä 

kilpailussa mukana ja tarjota asiakkailleen samoja palveluita kuin muutkin 

yritykset tarjoavat markkinoilla. 
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Tulevaisuuden näkymät palvelulle ovat hyvät, palvelun käyttö tulee 

todennäköisesti lisääntymään ja yleistymään myös Suomessa tulevina vuosina. 

Kokonaisvaltaiselle toimitusketjun näkyvyydelle on aina kysyntää markkinoilla, 

mutta kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita palvelusta maksamaan ja toisaalta 

kuinka kannattavaa palvelun tarjoaminen on esimerkiksi 3PL:lle. Kokevatko 

asiakkaat, että control towerin pitäisi kuulua peruspakettiin vai mieltävätkö 

asiakkaat sen arvoa tuottavaksi lisäarvopalveluksi. Nämä tekijät voivat muodostua 

uhaksi palvelulle, jos asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan palvelusta ja 

näkevät palvelun kustannukset suhteessa saavutettavissa oleviin hyötyihin liian 

korkeina. Markkinoilla on jo nykyään kilpailua myös control tower -palvelun 

osalta ja toisaalta yritysten mahdollisuus perustaa oma control tower lisää 

kilpailua ja antaa erilaisia vaihtoehtoja control toweria harkitseville yrityksille. 

 

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen vaatii vielä toistaiseksi henkilöresursseja, 

mutta lähitulevaisuudessa palvelu voi toimia lähes autonomisesti, mikäli 

automatisoinnin trendi jatkuu edelleen. Tulevaisuudessa ei mahdollisesti tarvita 

enää erillisiä control tower -tiimejä ja -organisaatiota palvelun tuottamiseen vaan 

control tower hoitaa kaiken tarvittavan itsenäisesti. Jos toimitus on 

myöhästymässä, niin järjestelmä laskee kustannustehokkaimman ja nopeimman 

vaihtoehdon korvaavalle toimitukselle, tekee uuden tilauksen ja reitittää matkalla 

olevan tilauksen varastoon odottamaan seuraavaa tilausta. Toimittajia valittaessa 

järjestelmä antaa valmiin ehdotuksen parhaimman suorituskyvyn ja 

luotettavuuden omaavista toimittajista, sopimushintojen voimassaoloajan 

päättyessä järjestelmä aloittaa kilpailutuksen ja lähettää RFQ:n toimijoille 

automaattisesti. Uudet hinnat hyväksytään ja päivitetään järjestelmään. Näin 

järjestelmä voi esimerkiksi toimia tulevaisuudessa. 

 

Suomessa control tower -palvelusta voi olla hyötyä esimerkiksi suurten 

vientiyritysten toimitusketjujen hallinnassa. Perinteiset konepaja- ja 

metsäteollisuuden yritykset hyötyvät control tower -palvelun tuomasta 

reaaliaikaisesta näkyvyydestä kaikissa kuljetusmuodoissa, operatiivisesta 

tehokkuudesta ja kustannussäästöistä suurien lähetysmäärien vuoksi. Palvelu voi 
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tuoda kilpailuetua markkinoilla ja vaikuttaa positiivisesti myös 

asiakastyytyväisyyteen. Control towerin avulla päästötavoitteet on helpompi 

saavuttaa optimoitujen reititysten ja mahdollisimman täysin kuormien myötä. 

Ympäristön huomioiminen on hiljalleen noussut yrityksissä merkittävämpään 

rooliin ja on usein osana yritysten strategiaa. Palvelusta on hyötyä kaiken 

kokoisille yrityksille, mutta yleensä pienempien yrityksien toimitusketjut eivät ole 

niin laajoja ja komplekseja kuin suurien, kansainvälisillä markkinoilla toimivien, 

yritysten toimitusketjut. Näin myös palvelun avulla saavutetut hyödyt voivat jäädä 

toivottua vaatimattomammiksi jos toimitusketjun mittakaava ei ole tarpeeksi 

suuri. 

 

7.1 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Työssä havaittiin yritysten palvelutarjontaa kartoittaessa, että joidenkin yritysten 

osalta tietoa oli vähän saatavilla control tower -palvelua koskien ja osa yrityksistä 

ei tarjoa palvelua ollenkaan. Suomen markkinoista on mahdollista tehdä kattava 

markkinatutkimus, joka ottaa huomioon kaikki palvelun potentiaaliset käyttäjät. 

Tutkimuksessa voi esimerkiksi selvittää, onko suurilla tuonti- ja vientiyrityksillä 

jo käytössä omia control towereita, onko ohjelmisto- ja konsulttiyrityksillä paljon 

control towereihin liittyviä projekteja ja kuinka suuri on nykyinen 3PL-yritysten 

control tower -asiakaskunta. Näin pystyttäisiin selvittämään todellinen 

markkinatilanne ja palvelun mahdollinen kasvupotentiaali. Samalla on 

mahdollista selvittää tarkemmin palvelun perustamisen kustannukset, yleinen 

hintataso markkinoilla ja käytössä olevat hinnoittelumallit. 

 

Markkinatutkimuksen avulla on mahdollista tunnistaa palvelua käyttäviä 

yrityksiä. Yrityksistä kannattaa todennäköisesti valita jo muutaman vuoden 

control tower -palvelua käyttänyt yritys tutkimuskohteeksi ja tehdä kattava 

kustannusten vertailu toimitusketjun eri osa-aluille ja todentaa control tower -

palvelun hyödyiksi mainittujen kustannussäästöjen toteutuminen sekä 

suuruusluokka. Mukaan on mahdollista ottaa näkökulmia yrityksen eri 

toiminnoista, haastatella henkilöstöä ja tehdä vertailua ennen ja jälkeen control 

towerin käyttöönoton. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tuottaa kattava selvitys siitä, mikä control 

tower -malli toimitusketjuissa on ja toisaalta millainen markkinatilanne palvelun 

osalta on nykyään. Millainen palvelutarjonta on Suomessa ja muualla maailmassa 

ylipäänsä. Selvitystä varten kerättiin tietoa useista eri lähteistä, jotta pystyttiin 

luomaan riittävän laaja katsaus aihepiiriin ja tekemään kattava analyysi palvelun 

nykytilasta markkinoilla. 

 

Teoriaosiossa käytiin läpi logistiikan ulkoistamista yleisesti ja ulkoistamiseen 

liittyvää terminologiaa. Ulkoistamisen ymmärtäminen luo pohjan control tower -

palvelulle, koska usein palvelun käyttöönottoon liittyy ulkoistamista tavalla tai 

toisella. Control toweria koskevan teorian kautta etsittiin vastausta työn alussa 

määritettyyn tutkimuskysymykseen: 

 

Mitä tarkoitetaan control tower -mallilla logistiikassa ja toimitusketjuissa, 

mitä hyötyjä siitä on ja mihin malli käytännössä perustuu? 

 

Control tower -mallilla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla tarjotaan näkyvyys 

yrityksen toimitusketjuun riippumatta siitä, kuinka monimutkainen ja globaali 

toimitusketju kokonaisuudessaan on. Control tower voi keskittyä toimitusketjussa 

tiettyyn ongelma-alueeseen esimerkiksi takaamaan raaka-aineiden saatavuuden tai 

palvelu voi olla koko toimitusketjun laajuinen. Palveluntarjoajana voi toimia 3PL, 

ohjelmisto- tai konsulttiyritys tai yritys voi perustaa oman sisäisen control 

towerin. 

 

Hyötyjä control towerista on useita kuten: kustannussäästöt logistiikassa, 

varastojen pieneneminen, läpimenoajan lyheneminen, toimitustarkkuuden ja 

palvelutason paraneminen, yhteistyö eri toimijoiden kanssa helpottuu, nopeammat 

vasteajat, ketterämpi organisaatio, parantunut asiakastyytyväisyys, päätöksenteko 

helpottuu, toimitusketjun data on saatavilla yhdestä paikasta reaaliajassa, 
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automatisoidut raportit, poikkeamien hallinta ja estäminen, täysien kuormien 

lisääntyminen (ympäristöystävällisyys), lastauksien optimointi ja E2E-näkyvyys. 

 

Control tower on käytännössä kokonaisvaltainen IT-ratkaisu ja sen ytimen luo 

tietopankki/informaatiohubi, johon kaikki toimitusketjun tieto ohjataan ja 

tallennetaan. Control toweriin on sisäänrakennettu päätöksentekosäännöt ja 

toimintaa ohjaa koulutettu ryhmä operatiivista henkilökuntaa, täysin itsenäinen 

control tower ei vielä ole. Suurin etu asiakasyritykselle syntyy siitä, että eri 

lähteistä ja toimitusketjun osista kerätään tietoa ja data integroidaan 

asiakasyrityksen omaan tietojärjestelmään sovitussa formaatissa. Tämä 

mahdollistaa sen, että asiakasyrityksen ei tarvitse muodostaa yhteyksiä jokaisen 

toimitusketjun toimijan kanssa erikseen. 

 

Työn empiriaosiossa esitettiin kaksi erilaista tapausta yrityksistä, jotka olivat 

ottaneet käyttöön control tower -palvelun sekä kattava analyysi 3PL-yrityksistä, 

jotka tarjoavat tai mahdollisesti pystyvät tarjoamaan control tower -palvelua. 

Osiossa analysoitiin myös control tower -palvelun tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi 

osiossa etsittiin vastausta toiseen ja kolmanteen työn alussa määritettyyn 

tutkimuskysymykseen:  

 

Mitkä yritykset tarjoavat control tower -palvelua tällä hetkellä? 

 

Suomessa palvelua tarjoavat ainakin seuraavat tarkastelussa mukana olleet 

logistiikkapalveluyritykset: Polar Logistics, Kuehne+Nagel, DHL, DSV ja Posti. 

Mahdollisesti myös DB Schenker. Muualla maailmassa palvelua tarjoavat, edellä 

mainittujen lisäksi, seuraavat yritykset: Damco, Panalpina, Agility, Expeditors, 

CEVA, Geodis Wilson ja PostNord. 

 

Kannattaako 3PL:n ottaa control tower -palvelu omaan tarjontaan? 

 

3PL:n tapauksessa control tower -palvelun ottamista palveluvalikoimaan tulee 

harkita, koska palvelun pystyy käytännössä monistamaan asiakasyrityksille ja 
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näin 3PL pystyy saavuttamaan mittakaavaetuja. Palvelun tuottaminen ja 

tarjoaminen vaatii kuitenkin alkuinvestointeja, sopivan ohjelmiston käyttöönoton, 

välityspalvelimen/integraatioalustan sekä henkilöresursseja. Henkilöresursseilta 

vaaditaan syvällistä osaamista toimitusketjun eri osa-alueilta. Riippuu pitkälti 

yrityksen strategiasta ja asiakaskunnasta, onko palvelua järkevä lähteä tuottamaan 

ja tarjoamaan. Nykyisten asiakkaiden tarpeet tulee kartoittaa ensin palvelun osalta 

ja tehdä päätös sen jälkeen. Postin esille tuoma hintaindikaatio siitä, että control 

tower -palvelu on mahdollista ostaa lähetyksille muutamalla sentillä saattaa 

hieman lannistaa palveluntarjoajien alkuinnostusta palvelun tarjoamiselle. 

 

Empiirisen osion lopussa haettiin vastausta apukysymykseen: 

 

 Millaiset ovat control tower -palvelun tulevaisuuden näkymät? 

 

Tulevaisuuden näkymät palvelulle ovat hyvät, palvelun käyttö tulee 

todennäköisesti lisääntymään ja yleistymään myös Suomessa. Kokonaisvaltaiselle 

toimitusketjun näkyvyydelle on aina kysyntää markkinoilla, mutta kuinka paljon 

asiakkaat ovat valmiita palvelusta maksamaan ja toisaalta kuinka kannattavaa 

palvelun tarjoaminen on esimerkiksi 3PL:lle. Nämä tekijät voivat muodostua 

uhaksi palvelulle, jos asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan palvelusta ja 

näkevät palvelun kustannukset suhteessa saataviin hyötyihin liian korkeina. 

Markkinoilla on jo nykyään kilpailua myös control tower -palvelun osalta ja 

toisaalta yritysten mahdollisuus perustaa oma control tower lisää kilpailua ja antaa 

erilaisia vaihtoehtoja control toweria harkitseville yrityksille. 

 

Tällä hetkellä control tower mielletään lisäarvopalveluksi tai 

lisäpalvelukokonaisuudeksi muiden perinteisten logistiikkapalveluiden rinnalle. 

Voidaan arvioida, että control tower -palvelu on tällä hetkellä voittava tekijä 

karsivan tekijän sijaan palvelua tarjoavalla yritykselle. Palvelua tarjoamalla 

esimerkiksi 3PL voi olla kiinnostavampi kuin kilpailijansa ja näin mahdollisesti 

voittaa asiakkaita itselleen myös peruspalveluissa. Digitalisaation ja yritysten 

vaatimustason myötä control tower -palvelu saattaa tulevaisuudessa pudota 
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voittavasta tekijästä karsivaksi tekijäksi. Siinä vaiheessa yritykset on pakotettuja 

ottamaan palvelu tarjontaan viimeistään, pysyäkseen markkinakilpailussa mukana. 

Digitalisaatio ja yleinen kehitysnopeus pitkälti määrittävät control tower -palvelun 

tulevaisuuden, mutta samalla vaikutukset voivat olla laajempia koko 

logistiikkapalveluiden markkinassa. 

 

Työssä pystyttiin vastaamaan kattavasti projektin alussa määritettyihin 

tutkimuskysymyksiin ja tuottamaan kokonaisvaltainen katsaus control tower -

malliin toimitusketjuissa. Työ tarjoaa toimitusketjun eri toimijoille ideoita control 

towerin hyödyntämiseen ja käytännön esimerkkien avulla yritykset voivat miettiä 

omassa toiminnassa kohtaamien haasteiden kautta palvelun soveltuvuutta omaan 

liiketoimintaan. Työ tarjoaa yrityksille monipuolisen katsauksen käsiteltävään 

aiheeseen. 

 

Työ tarjoaa myös mahdollisuuden jatkotutkimukseen. Esimerkiksi Suomen 

markkinoiden osalta on mahdollista tehdä tarkempi markkinatutkimus aiheesta ja 

selvittää nykytila ohjelmisto- ja konsulttiyritysten, asiakasyritysten tai itse control 

towerin perustaneiden yritysten sekä logistiikkapalveluyritysten osalta. Tällä 

tavoin on mahdollista selvittää todellinen markkinatilanne sekä mahdollinen 

palvelun käyttöaste. Myös kattavampien casejen rakentaminen on mahdollista 

control tower -palvelun käyttöönottaneista yrityksistä, kunhan yritykset on ensin 

tunnistettu.  
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