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Tämän	tutkimustyön	tavoitteena	oli	määrittää	metsäteollisuusyrityksen	logistiikkakustannuksiin	

liittyvä	tiedon	hallinnan	prosessi	osana	logistiikan	hankintaosaston	liiketoimintatiedon	hallinnan	

kokonaisuutta.	Prosessin	tarkoitus	on	kuvata	miten	toimitusketjuun	liittyvää	kustannusosuutta	

ja	sen	kuukausittaista	vaihtelua	ja	kehitystä	voidaan	raportoida,	analysoida,	jäsentää	sekä	lisäksi	

ennustaa	 tulevaa	 kustannuskehitystä	 huomioiden	 kulloinkin	 merkittävät	 taustavaikuttajat.	

Tämän	 prosessin	 avulla	 on	 jatkossa	 tarkoitus	 pystyä	 parantamaan	 kustannuksiin	 liittyvää	

läpinäkyvyyttä,	 sekä	 tukea	 liiketoiminnan	 johtamiseen	 liittyviä	 herkkyysanalyyseja,	

riskianalyyseja,	strategisia	suunnitelmaprosesseja	ja	erilaisia	ad-hoc	projekteja.	

Tutkimus	suoritettiin	case-tutkimuksena	hyödyntäen	pääasiallisesti	 kvalitatiivisen	 tutkimuksen	

menetelmiä,	mutta	myös	kvantitatiivisia	 laskelmia	 ja	analyyseja.	Tutkimuksessa	hyödynnettiin	

triangulaatiota	 eli	 monimenetelmäistä	 tutkimusasetelmaa.	 Aiheeseen	 liittyvä	 tutkimus	

toteutettiin	 asian	 luonnollisessa	 ympäristössään	 yhtenä	 jäsenenä	 logistiikan	

hankintaorganisaation	työryhmää.		

Tutkimustyön	 tuloksena	 saatiin	 muodostettua	 hyvä	 näkemys	 kohdeyrityksen	

logistiikkakustannusten	 kehittymiseen	 vaikuttavista	 välillisistä	 sekä	 välittömistä	 tekijöistä.	

Näistä	 tekijöistä	 johdettuna	 kirjattiin	 ylös	 toimintamalli,	 jonka	 avulla	 kohdeyrityksen	
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logistiikkaan	 liittyvää	 kustannusosuutta	 on	 mahdollista	 ennustaa,	 raportoida	 ja	 analysoida	

samalla	 parantaen	 kustannuskehitykseen	 liittyvää	 läpinäkyvyyttä	 logistiikka	 organisaatiossa	

sisäisesti	 sekä	 kohdeyrityksen	 liiketoimintoihin	 päin.	 Tutkimustyön	 yhteydessä	 kirjattiin	

kustannusten	 raportointiin	 ja	 käsittelyyn	 yleisesti	 liittyviä	 kehityskohteita	 mahdollisiksi	

jatkotutkimusaiheiksi.	

Ketteryys	 liittyen	 sekä	 kustannusten	 raportointiin,	 että	 ennustamiseen	 vaatii	 jatkossa	

merkittäviä	 kehitysaskeleita.	 Manuaalisesti	 päivitettävät	 laskelmat,	 raportit,	 esitykset	 ja	

analyysit	 vievät	 liikaa	 aikaa,	 joka	 voitaisiin	 paremmin	 hyödyntää	 valmiiden	 ja	 automaattisesti	

päivittyvien	 raporttien,	 analyysien	 ja	 esitysten	 tulkintaan.	 Tutkimustyön	 aikana	

kohdeyrityksessä	alkanut	tietovaraston	rakentaminen	sekä	tähän	 liittyvä	raportointityökalujen	

uudistamisprojekti	 ohjaavat	 kehitystä	 kuitenkin	 oikeaan	 suuntaan.	 Samanaikaisesti	

automatisoituvat	 ja	digitalisoituvat	 liiketoimintaprosessit	edesauttavat	kehitystä	 ja	parantavat	

tiedon	läpinäkyvyyttä	merkittävästi.	Kirjallisuuden	ja	tehdyn	tutkimustyön	perusteella	tehtyjen	

johtopäätösten	 pohjalta	 voidaan	 todeta,	 että	 logistiikkaan	 liittyvän	 raportoinnin	 eteenpäin	

kehittäminen	 digitaalisesti	 vaatii	 syvällistä	 ymmärrystä	 kokonaisuuksista	 liittyen	 myyntiin,	

tuotantoon	sekä	toimitusketjuun	sekä	näihin	liittyvistä	järjestelmäprosesseista.	
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Aim	of	this	thesis	was	to	define	the	process	for	information	management	of	logistic	costs	as	a	

part	 of	 the	 business	 information	 management	 in	 logistics	 sourcing	 organization	 in	 forest	

industry	field.	The	purpose	of	this	process	is	to	describe	how	to	report,	analyse,	structure	and	

forecast	 the	 logistics	 costs	 development	 in	 supply	 chain	 taking	 into	 consideration	 all	 the	

relevant	economic	and	operational	effects.	In	the	future,	purpose	of	this	process	is	to	improve	

the	 transparency	 of	 the	 logistics	 cost	 development	 and	 support	 different	 types	 of	 sensitivity	

and	risk	analyses,	strategic	planning	processes	and	different	ad-hoc	projects.	

Qualitive	 and	 quantitative	 research	methods	 were	 utilized	 in	 this	 case-	 study.	 The	 empirical	

study	was	carried	out	as	observing	and	participating	member	in	different	working	groups	in	the	

natural	working	environment	of	the	case-company.	

	

As	 an	 outcome	 of	 this	 study,	 comprehensive	 view	 about	 the	 direct	 and	 indirect	 variables	

effecting	 the	 logistics	 cost	 development	 in	 case-company	 was	 determined.	 Based	 on	 the	

findings	 about	 the	 different	 variables,	 new	 operating	 model	 for	 logistics	 cost	 forecasting,	

reporting	and	analysing	was	documented.	This	new	operating	model	improves	the	transparency	

of	the	cost	development	internally	 in	logistics	sourcing	organisation	and	towards	the	business	
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areas	 inside	 the	case-company.	During	 the	 research	period,	 few	development	objects	 related	

the	cost	reporting	and	cost	handling	were	listed	as	prospective	upcoming	research	themes.	

	

Significant	development	work	is	required	to	improve	the	agility	related	the	cost	forecasting	and	

reporting.	 Manually	 updated	 calculations,	 reports,	 presentations	 and	 analyses	 are	 time-

consuming.	 The	 consumed	 time	 would	 need	 to	 be	 more	 effectively	 used	 for	 reading	 and	

interpreting	 the	 ready-made	 and	 automatically	 updating	 reports	 and	 presentations.	 Building	

the	new	data	warehouse	and	business	 intelligence	project	are	 leading	 the	progress	 into	 right	

direction	in	case-company.	At	the	same	time,	the	automated	and	digitalized	business	processes	

are	supporting	the	development	and	 improving	the	data	and	 information	transparency	 inside															

the	case-company.	

	

Based	 on	 the	 literature	 review	 and	 the	 conclusions	 from	 this	 study,	 can	 be	 stated	 that	 the	

development	work	related	to	digital	logistics	reporting,	requires	deep	understanding	of	the	big	

picture	and	the	system	processes	related	to	sales,	production	and	supply	chain.	
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LYHENTEET, SYMBOLIT JA TERMIT 

	

	

BA	 Business	Area,	Liiketoiminta-alue	

	

BAF	 Bunker	adjustment	factor,	rahdin	hintaan	liittyvä	

erikoislauseke	jolla	korjataan	rahtia	vastaamaan	kulloistakin	

polttoaineen	hintatasoa	

	

BI	 (eng.	Business	Intelligence)	Liiketoimintatiedon	hallinta.	

Systemaattista	yrityksen	toteuttamaa	liiketoimintaan	

liittyvän	tiedon	hallintaa,	tallennusta	ja	analysointia	

	

Break	Bulk	 Irtolasti.	Lasti	jota	ei	ole	yksiköity	tai	lastattu	konttiin,	ja	joka	

ahdataan	alukseen	irrallisena	lastina.	

	

Brexit	 Ison-Britannian	eroaminen	Euroopan	unionista.	Termi	on	

yhdistelmä	sanoista	Britannia	ja	exit	(suom.	poistua).	

Keskustelu	Britannian	mahdollisesta	eroamisesta	Euroopan	

unionista	huipentui	23.	kesäkuuta	2016,	kun	Britanniassa	

järjestettiin	asiasta	neuvoa-antava	kansanäänestys.	

	

CRM	 (eng.	Customer	Relationship	Management)	Asiakaslähtöinen	

ajattelu	ja	asiakkuuden	hallintaan	liittyvät	tietojärjestelmät	

	

Demurrage	 Kustannusveloitus,	joka	kaluston	omistajalla	on	oikeus	periä,	

mikäli	lastaus	tai	purkaus	mainitussa	paikassa	ylittää	sovitun	

ajan.	
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Digitalisaatio	 Tiedon	tallentaminen,	siirtäminen	ja	käsittely	tietokoneiden	

ymmärtämässä	muodossa.		

	 Taloudellinen	ja	yhteiskunnallinen	muutosprosessi,	joka	on	

seurausta	tieto-	ja	viestintätekniikan	(ICT)	kehityksestä.	

	

ERP	 (eng.	Enterprise	Resource	Planning)	Yrityksen	

toiminnanohjaukseen	rakennettu	tietojärjestelmä,	joka	

yhdistää	eri	toimintoja,	kuten	tuotanto,	toimitukset,	laskutus,	

varastonhallinta,	jne.	

	

ETL	 Extract	-	Transform	-	Load,	eli	poiminta,	muokkaus	ja	lataus.	

	

ICT	 Information	and	Communication	Technology.	Tieto-	ja	

viestintätekniikka	

	

IMO	 International	Maritime	Organization.	Kansainvälinen	

merenkulun	turvallisuusasioita	hallinnoiva	

merenkulkujärjestö	

	

Kuljetusketju	 Tarkoitetaan	tämän	työn	yhteydessä	valmiin	tuotteen	

kuljetusketjua	tehtaalta	asiakkaalle	perustuen	käytettyyn	

toimituslausekkeeseen	

	

KPI	 (Eng.	Key	Performance	Indicator)	Suorituskykyyn	liittyvä	

mittari	tai	mittaristo.	Tunnusluku,	joka	kertoo	yrityksen	

toiminnasta	ja	kannattavuudesta.	

	

Logistiikka	 Tarkoitetaan	tämän	työn	yhteydessä	tavaran	kuljetusta	

merellä	tai	maalla	sekä	varastointia.	

	

Masterdata	 Perustieto;	liiketoimintakriittisen	perustieto.	
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OLAP	 (eng.	Online	Analytical	Processing).	Suurien	

yritystietokantojen	järjestäminen	ja	suunnittelua	tukeva	

tekniikka	jolla	on	mahdollista	yhdistää	tietoja	eri	lähteistä	

	

OTM	 Oracle	Transportation	Management.	Logistiikan	

toiminnanohjausjärjestelmä	 	 	

	

Premissi	 lähtökohta,	edellytys,	peruste	tai	ehto	joka	toimii	formaalin	

päättelyn	oletuksena	

	

Prosessiarkkitehtuuri	 Kuvaa	yrityksen	tai	julkisyhteisön	keskeiset	

liiketoimintaprosessit	ja	niiden	keskenään	vaihtama	tiedon.	

Prosessiarkkitehtuurilla	parannetaan	prosessien	ja	niiden	

keskenään	vaihtaman	tiedon	yhteensopivuutta.	

	

Relaatiotietokanta	 Relaatiotietokanta	koostuu	tietotauluista,	joissa	tiedot	ovat	

riveillä	ja	sarakkeissa.	Tietokannat	pitävät	sisällään	taulujen	

relaatiot	(yhteydet),	miten	eri	taulut	liittyvät	toisiinsa	

(verkkopedagogi).	

	

SQL	 (eng.	Structured	Query	Language)	IBM:n	kehittämä	

standardoitu	kyselykieli,	jolla	relaatiotietokantaan	voi	tehdä	

erilaisia	muutoksia,	hakuja	ja	lisäyksiä.	Maailman	eniten	

käytetty	neljännen	sukupolven	ohjelmointikieli	(Hovi,	2004).	

	

Tenderöinti	 Kilpailutus	(tässä	tapauksessa	rahtihintojen	kilpailutus	

prosessi)		

TEU	 twenty-foot	equivalent	unit,	konttiliikenteen	

perusmittayksikkö.	TEU	määritellään	yhden	20	jalan	kontin	

mittojen	mukaan:	pituus	20	jalkaa,	leveys	8	jalkaa,	korkeus	
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8,5	jalkaa.	Myös	suuremmat	40	jalan	kontit	voidaan	

ilmoittaa	TEU-mittayksikköä	käyttäen.	Tällöin	40	jalan	kontti	

on	2	TEU:ta.		

	

Tietoarkkitehtuuri	 Kuvaa	yrityksen	tai	julkisyhteisön	merkitykselliset	talletetut	

tiedot	koko	laajuudessaan,	yli	organisaatio-	ja	

tietojärjestelmärajojen.	Tietovarastointia	laajempi	käsite;	

kuvaa	sekä	perusjärjestelmien	että	tietovarastojen	tiedot.	

Tietoarkkitehtuurilla	parannetaan	tietojen	semanttista	

(merkitykseen	liittyvää)	yhteensopivuutta	ja	siirrettävyyttä.	

Työkalu	organisaation	tietopääoman	kuvaamiseen	ja	

hallintaan.	

	

Tietoprosessi	 Tiedon	käsittely,	jalostus	ja	hallinta	

	

Triangulaatio	 Mixed	tutkimusstrategia,	jossa	aineistoa	kerätään	

monilähteisesti,	vastaa	hyvin	pitkälle	case-tutkimuksen	ideaa.	

Ei	ole	oma	tutkimusmenetelmänsä,	vaan	tilanteen	mukaan	

määräytyvä	yhdistelmä	laadullista	ja	määrällistä	tutkimusta.	
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1. JOHDANTO 

	

Yritysten	liiketoimintaympäristöön	liittyvä	muutostahti	on	kiihtynyt	viime	vuosina	merkittävästi.	

Globaali	 ja	 moniulotteinen	 toimintaympäristö	 sekä	 digitalisoitumisen	 mukanaan	 tuomat	

muutokset	 asettavat	 uudenlaisia	 vaatimuksia,	 mutta	 myös	 erinomaisia	 mahdollisuuksia	

liiketoiminnan	 kokonaisvaltaisemmalle	 ymmärtämiselle	 ja	 liiketoimintaa	 koskevan	 tiedon	

hallinnalle	sekä	tätä	kautta	tuottavuuden	parantamiselle.		

Digitalisaation	 myötä	 syntyy	 uudenlaisia	 palveluita	 ja	 tuotteita,	 tietokoneet	 ja	

tietoliikenneverkot	ovat	 yleisesti	 käytössä	olevia	 teknologisia	 ratkaisuja	 joiden	vaikutus	näkyy	

kaikkialla.	Käytettävissä	olevan	tiedon	määrä	kasvaa,	minkä	myötä	päätöksenteon	tahti	kiihtyy,	

tiedon	 monimuotoisuus	 ja	 viranomaisvaatimukset	 lisääntyvät.	 Tieto	 on	 luonnollisesti	 myös	

hyödynnettävissä	 yhtenä	 merkittävistä	 potentiaalisista	 kilpailuedun	 lähteistä	 osana	

liiketoiminnan	 päivittäistä	 johtamista.	 Jatkuvasti	 kasvavan	 digitaalisen	 tiedon	 määrän	

hyödyntäminen	isossa	osassa	yrityksiä	vaatii	kuitenkin	vielä	paljon	ponnisteluja.		

Liiketoimintatiedon	hallinnalla	(eng.	business	intelligence)	tiedon	johtamisvälineenä	yrityksissä	

on	 kasvavasti	 merkittävä	 rooli.	 Erilaiset	 Business	 Intelligence	 “toiminnot”	 voidaan	 ymmärtää	

yrityksen	 tiedon	 johtamisvälineenä,	 millä	 viitataan	 yrityksen	 johtamisen	 kannalta	 oleelliseen	

tietoon	sekä	toimintaan,	mikä	mahdollistaa	tiedon	prosessoinnin	ja	jalostamisen	päätöksenteon	

tueksi.	 (Ghoshal	 &	 Kim,	 1986;	 Gilad	&	 Gilad,	 1986.)	 Prosessoidun	 ja	 jalostetun	 datan	 ja	 siitä	

muodostetun	 tiedon,	 sekä	 kaiken	 muun	 saatavilla	 olevan	 tiedon	 perusteella	 pystytään	

ennakoimaan	 ja	 havaitsemaan	 liiketoiminnan	 kannalta	 oleellisia	 signaaleja	 liittyen	

uhkatekijöihin,	heikkouksiin,	vahvuuksiin	 ja	mahdollisuuksiin.	 Jotta	 liiketoimintatiedon	hallinta	

olisi	hyödyllistä	ja	tukisi	tarkoitustaan,	tulisi	tiedon	hallinnan,	prosessoinnin	ja	analysoinnin	olla	

systemaattista,	 säännöllistä	 ja	 ketterää.	 Yksi	 oleellisimmista	 haasteista	 tässä	 prosessissa	 on	

oikean	 tiedon	 ja	asioiden	 seuranta	 ja	 saatavuus,	 jotta	huomioiden	valtava	 tiedon	määrä,	olisi	

prosessi	 hallittavissa	 ja	 lopputulos	 hyödynnettävissä	 osana	 tukemassa	 liiketoiminnan	

johtamista.	
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 Kustannuksiin	liittyvä	tiedon	hallinta	1.1

	

Metsäteollisuus	 alana	 on	 erityisesti	 viimeisen	 vuosikymmenen	 ajan	 elänyt	 uudelleen	

muotoutumisen	 aikaa.	 Kannattavuus	 metsäteollisuuden	 toimialan	 eri	 liiketoiminta-alueilla	

keskenään	on	hyvin	eritasoista,	kehityssuunnaltaan	eriävää	ja	jokseenkin	vaihtelevaa.	Vallitseva	

markkinatilanne,	sen	vaihtelevuus	sekä	maailman	taloudellinen	tilanne	yleisesti	ovat	johtaneet	

siihen,	 että	 liiketoimintaan	 liittyvät	 muuttuvat	 kustannukset,	 kiinteiden	 kustannusten	 ohella,	

ovat	 aikaisempaa	 enemmän	 jatkuvan	 tarkastelun	 kohteena.	 Erilaisia	 skenaarioita	 eri	

kustannusmuuttujia	 muuntaen	 tulee	 kyetä	 mallintamaan	 ketterästi	 laskelmia	 ja	 näkemyksiä	

kustannuskehityksestä.	 Näiden	 laskelmien	 avulla	 on	 tarkoitus	 pystyä	 parantamaan	

kustannuksiin	 liittyvää	 läpinäkyvyyttä,	 sekä	 tukemaan	 liiketoiminnan	 johtamiseen	 liittyviä	

herkkyysanalyyseja,	 riskianalyyseja,	 strategisia	 suunnitelmaprosesseja	 ja	 erilaisia	 ad-hoc	

projekteja.	

	

Tämän	työn	tavoite	on	määrittää	kustannuskehitykseen	liittyvä	tiedon	hallinnan	prosessi	osaksi	

logistiikan	hankintaosaston	liiketoimintatiedon	hallinnan	kokonaisuutta.	Prosessin	tarkoitus	on	

kuvata	 miten	 toimitusketjuun	 liittyvää	 kustannusosuutta	 ja	 sen	 kuukausittaista	 vaihtelua	

voidaan	 raportoida,	 analysoida	 ja	 jäsentää.	 Lisäksi	 pitäisi	 pystyä	 ennustamaan	 tulevaa	

kustannuskehitystä	huomioiden	kulloinkin	merkittävät	kustannusajurit.	Tämän	prosessin	avulla	

on	 tarkoitus	 jatkossa	 pystyä	 ketterästi	 antamaan	 vastauksia	 kysymyksiin	 liittyen	 jo	

toteutuneeseen	 kustannuskehitykseen.	 Lisäksi	 pyrkimys	 on	 antaa	 tukea	 näkemyksiin	

tulevaisuuden	 kustannuskehityksestä	 toimitusketjuun	 liittyvien	 kustannusten	 osalta	 eri	

liiketoiminta-alueilla.		

	

 Tutkimuksen	tausta	1.2

	

Kohdeyrityksen	 tuotantolaitokset	 ja	 asiakasverkosto,	 sekä	 sitä	 kautta	 myös	 kuljetusketjuihin	

liittyvä	verkosto	ovat	maailmanlaajuisesti	katsottuna	hyvin	laajalle	alueelle	ulottuvia.	Logistiikan	

hankintaan	 liittyvät	 kustannukset	 käsittävät	 n.	 17	 %	 koko	 kohdeyrityksen	 ulkoisista	 ostoista	

(kohdeyrityksen	 vuosikertomus	 2017.)	 Kustannusten	 tarkasteluun	 ja	 analysointiin	 liittyviä	
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näkökulmia,	 jotka	 vastaavat	 eri	 liiketoimintakokonaisuuksien	 määrää,	 on	 yhteensä	 11	 kpl.	

Lisäksi	 tulee	 huomioida	 myös	 yhtiötason	 kokonaisuuteen	 liittyvä	 globaali	 näkökulma.	

Näkökulmien	määrä	asettaa	tarpeellisten	raportoinnin,	analyysien	sekä	ennustamisen	prosessin	

määrittämiselle	omat	haasteensa,	toisaalta	se	juuri	tekee	työstä	osaltaan	mielenkiintoisen.		

Logistiikan	 toteutuneita	 kustannuksia	 raportoidaan	 kuukausittain	 seuraten	 logistiikan	

kokonaiskustannusten	kuukausittaista	määrää	suhteutettuna	kuukausittain	myytyihin	tonneihin	

eri	 liiketoimintojen	 osalta.	 Yksikkökohtaisen	 kustannuksen	 heilahtelu	 saattaa	 joskus	 olla	

huomattavan	voimakas	eri	kuukausien	välillä,	minkä	lisäksi	eri	liiketoimintojen	kustannuskehitys	

usein	on	toisistaan	poikkeavaa.	Tämä	herättää	toisinaan	kysymyksiä	ja	pohdintaa,	 johon	ei	ole	

aina	 ole	 pystytty	 antamaan	 yksiselitteistä	 suoraa	 vastausta.	 Tämä	 johtuu	 eroavista	

toimitusketjuista	 sekä	 kuljetuskonsepteista	 eri	 liiketoimintojen	 välillä,	 sekä	

kustannuskehitykseen	 vaikuttavista	 moninaisista	 tekijöistä.	 Näihin	 tekijöihin	 liittyvä	 tieto	 on	

hajautunut	 laajaan	 osaan	 globaalin	 organisaation	 eri	 osia,	 sekä	 erilaisia	 tietolähteitä	

(Kuljetusketjuihin	 liittyvän	 hankinnan	 ja	 suunnittelun	 vastuuhenkilöt,	 erilaiset	

raportointijärjestelmät	 ja	 tietokannat).	 Tietoa,	 asiantuntemusta	 ja	 dataa	 on,	 mutta	 sen	

yhdistäminen	 selkeäksi	 ja	 yksityiskohtaiseksi	 kokonaisnäkemykseksi	 ontuu.	 Logistiikan	

kustannuskehitykseen	 liittyvät	 tekijät	 eri	 alueilla,	 ja	 näiden	 tekijöiden	 taloudellisesti	

suhteellinen	vaikutus	kokonaiskustannuskehitykseen	eri	liiketoimintojen	osalta	pitäisi	ketterästi	

pystyä	arvioimaan,	raportoimaan	sekä	ennustamaan.	

Logistiikan	 hankinnan	 eri	 toiminnot;	maantiekuljetukset	 (raide-	 ja	maantieliikenne),	 vesiteitse	

tapahtuvat	kuljetukset	 (kontti-	 ja	 irtotavaraliikenne),	satamatoiminnot	sekä	varastointipalvelut	

ovat	jakautuneet	kohdeyrityksen	organisaatiorakenteen	eri	osiin.	Kukin	organisaation	osa	pyrkii	

antamaan	 näkemyksiä	 omasta	 näkökulmastaan.	 Näkemykset	 perustuvat	 kunkin	 hankinta-

alueen	 vastuuhenkilöiden	 asiantuntemukseen	 omasta	 vastuualueensa	 markkinahintojen	

kehittymisestä,	 ja	 toimintaympäristössä	 tapahtuvista	 muutoksista.	 Kuljetusketjuun	 liittyvä	

liiketoimintaympäristö	on	globaali	ja	riippuvainen	sekä	kohdeyrityksen	eri	liiketoimintojen,	että	

kuljetusalaan	 liittyvän	 liiketoiminnan	 ja	 liiketoimintaympäristössä	 tapahtuvien	 asioiden	

kehittymisestä.	Useiden	 organisaatiouudistusten	 sekä	 henkilövaihdosten	 myötä	 on	 ajauduttu	

haasteelliseen	 tilanteeseen,	 jossa	 läpinäkyvyys	 logistiikan	 kokonaiskustannus-toteuman	 ja	 sen	

taustalla	vaikuttavien	tekijöiden	osalta	ei	täydellisesti	vastaa	asetettuihin	vaatimuksiin.	Samaan	
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aikaan	 vallitseva	 taloustilanne	 ja	 kiristynyt	 kilpailutilanne	 asettavat	 vaatimuksia	 juuri	

kustannusten	läpinäkyvyydelle	sekä	ennustettavuudelle.		

2. TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämän	luvun	tavoitteena	on	kuvata	työhön	liittyvät	tavoitteet	ja	rajaukset,	sekä	kertoa	työssä	

sovelletuista	tutkimusmenetelmistä.	Lisäksi	tässä	luvussa	kerrotaan	tutkimukseen	liittyvästä	

aineiston	kokoamisesta	ja	tehdyistä	analyyseistä.	

	

 Työn	tavoitteet	ja	tutkimuskysymykset	2.1

	

Työn	 empiirisen	 tutkimusosion	 tavoitteena	 on	 määrittää	 ja	 dokumentoida	 kokonaisvaltainen	

näkemys	kohdeyrityksen	 logistiikan	kokonaiskustannusten	kehitykseen	vaikuttavista	 tekijöistä.	

Toisena	 tavoitteena	 on	 kuvata	 toteutuneiden	 kustannusten	 analyysista	 ja	

kokonaiskustannusten	 kehitykseen	 liittyvästä	 ennusteesta	 säännöllisesti	 rullaava	 ja	

systemaattisesti	toimiva	prosessi,	joka	toteutuessaan	tukee	yhtiön	sekä	yhtiön	eri	liiketoiminta-

alueiden	ja	hankintaosaston	yhteisiin	tavoitteisiin	ja	teemoihin	liittyviä:	

	

- Herkkyys/skenaario	analyyseja	

- Strategisia	suunnitelmia		

- Riskeihin	liittyviä	analyyseja		

- Ad	Hoc	projekteja		

- Säännöllistä	 toteumakustannuksiin	 liittyvää	 raportointia	 ja	 siihen	 liittyvää	 syyseuraus	

suhteiden	läpinäkyvyyttä	

	

Prosessin	kuvaamisen	yhteydessä	on	tavoitteena	kartoittaa	aiheeseen	liittyvät	olemassa	olevat	

haasteet	sekä	kehityskohteet.	

	

Tutkimusongelmaa	 on	 lähestytty	 seuraavien	 tutkimuskysymyksien	 kautta,	 joihin	 on	 työn	

yhteydessä	pyrkimyksenä	antaa	perustellut	vastaukset:	
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1. Minkälaiset	tekijät	ohjaavat	logistiikkakustannuksen	kehitystä	kohdeyrityksessä?	Miten	

näiden	tekijöiden	vaikutuksia	tulisi	huomioida	logistiikan	raportoinnin	yhteydessä?	

	

2. Miten	tämä	tieto	saadaan	muodostettua	liiketoiminta-alueita	yksilöllisesti	tukevaksi	ja	

systemaattisesti	toimivaksi	prosessiksi	osana	yrityksen	liiketoimintatiedon	hallintaa?	

	

3. Mitkä	ovat	kriittisimmät	kehityskohteet	logistiikan	kustannuksiin	liittyvän	raportoinnin	

osalta?	

	

Työn	teoreettisena	tavoitteena	on	lisätä	ymmärrystä	toimitusketjuun	liittyvistä	toiminnoista	ja	

kustannuksista	 sekä	 näihin	 liittyvistä	 tietotarpeista,	 prosesseista	 ja	 käsitteistä	 tämän	 päivän	

digitaalisessa	toimintaympäristössä	

Lisäksi	 tavoitteena	 on	 lisätä	 ymmärrystä	 liiketoimintatiedon	 hallintaan	 liittyvistä	

päätöksentekoon,	 toiminnan	 suunnitteluun	 ja	 kontrollointiin	 liittyvistä	 prosesseista	 ja	

käsitteistä.	

	

 Rajaukset		2.2

	

Kyseessä	 olevat	 työhön	 liittyvät	 prosessit	 ja	 logistiikkakustannukset	 koskevat	 ainoastaan	

kohdeyrityksen	 valmiiden	 tuotteiden	 toimitusketjua.	 Esimerkiksi	 raaka-aineisiin	 liittyvä	

logistiikka	on	jätetty	tutkimuksen	ulkopuolelle.		

Toimitusketjulla	 tämän	 työn	 yhteydessä	 viitataan	 valmiin	 tuotteen	 toimitusketjuun	

tuotantolaitoksen	portilta	asiakkaalle	toimitettuna.	

Logistiikkakustannuksilla	 tämän	 työn	 yhteydessä	 viitataan	 ainoastaan	 valmiin	 tuotteen	

käsittelystä,	kuljettamisesta	tai	varastoinnista	aiheutuviin	muuttuviin	kustannuksiin.	Näin	ollen	

tutkimustyön	 ulkopuolella	 ovat	 esimerkiksi	 logistiikan	 hallinnollisista	 toiminnoista	 (esim.	

organisaatioiden	palkkakustannukset)	tai	pääomaan	sitoutuneista	kustannuksista	muodostuvat	

kustannukset.	
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Työn	 yhteydessä	 käsiteltävä	 logistiikan	 kustannusennustaminen	 on	 rajattu	 niin	 kutsuttujen	

kustannuspremissien	 tuottamiseen.	 Näin	 ollen	 ennuste	 antaa	 lähtökohdat	 ja	 perusteet	

logistiikan	 kustannustason	 yleisestä	 kehityksestä	 kullekin	 liiketoiminnalle.	 Nämä	

ennustepremissit	 perustuvat	 logistiikan	 eri	 alueiden	 ja	 toimintojen	 kustannuskehitys-

ennusteisiin	 huomioiden	 markkinahintojen	 kehityksen,	 toimittajien	 kanssa	 neuvoteltavat	

sopimukset,	 toimintaympäristössä	 tapahtuvat	 muutokset,	 sekä	 määriteltävien	 logistiikan	

“pääkustannus-ajureiden”	 kehitysnäkymän.	 Ennusteessa	 ei	 ole	 tarkoitus	 ottaa	 huomioon	 eri	

liiketoimintojen	 myynnin	 kehitysennusteeseen	 liittyviä	 asioita.	 Tällaisia	 ovat	 esimerkiksi	

myynnin/tuotannon	 ohjautuminen	 eri	 maantieteellisten	 alueiden	 välillä	 tai	 tuotantomäärien	

vaihtelusta	aiheutuvat	kustannusvaihtelut.	Ennuste	kuitenkin	 luodaan	kullekin	 liiketoiminnalle	

yksilöllisenä,	 sillä	 liiketoimintojen	 toimitusketjut	 ja	 kuljetuskonseptit	 ovat	 erilaiset,	 mistä	

johtuen	eri	tekijöiden	painottuminen	kustannuskehitykseen	on	yksilöllistä.	

	

 Tutkimusmenetelmät	2.3

	

Tutkimus	 suoritettiin	 case-tutkimuksena	 pitäen	 sisällään	 pääasiallisesti	 kvalitatiivisen	

tutkimuksen	menetelmiä,	mutta	myös	 kvantitatiivisia	 laskelmia.	 Tutkimuksessa	 hyödynnettiin	

triangulaatiota	eli	monimenetelmäistä	tutkimusasetelmaa,	minkä	avulla	tutkittavasta	teemasta	

saatiin	 syvällisempi	 näkemys,	 huomioiden	 että	 lähtötilanteessa	 näkemys	 kokonaisuudesta	 oli	

hyvin	 sekava.	 Kvalitatiivisen	 tutkimuksen	 menetelmin	 saatiin	 käsitys	 ilmiöstä,	 jonka	 pohjalta	

pystyttiin	määrittämään	tarpeet	kvantitatiiviselle	tutkimusosuudelle.	

Aiheeseen	 liittyvä	 tutkimus	 toteutettiin	 asian	 luonnollisessa	 ympäristössään	 yhtenä	 jäsenenä	

logistiikan	 hankintaorganisaation	 työryhmää.	 Koska	 aihe	 oli	moniulotteinen	 ja	 näkökulmia	 oli	

useita,	 samoin	 kuin	 aihepiirin	 ympärillä	 työskenteleviä	 ihmisiä,	 hankittiin	 empiirinen	

tutkimustieto	 aktiivisen	 osallistumisen	 metodein	 havainnoimalla	 ongelmaa	 eri	 näkökulmista.	

Ratkaisuja	 pohdittiin	 ja	 kehityskohteita	 kartoitettiin	 toteuttamalla	 useita	 teemahaastatteluita	

aiheen	 ympärillä	 työskentelevien	 henkilöiden	 kanssa.	 Lisäksi	 tutkimuksen	 yhteydessä	 tehtiin	

useita	 kvantitatiivisia	 analyyseja,	 mallinnuksia	 ja	 testilaskelmia.	 Nämä	 olivat	 välttämättömiä,	
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jotta	 pystyttiin	 näkemään	 mitkä	 tekijät	 ovat	 kustannuskehityksen	 taustalla	 suhteellisesti	

merkittäviä	tekijöitä,	joita	jatkossa	olisi	hyödyllistä	ja	tarpeellista	seurata	sekä	ennustaa.	

	

	

	

2.3.1 Laadullinen	tutkimus	 	

	

Kananen	 (2014,	 11;16-17),	 luonnehtii	 kvalitatiivisen	 tutkimuksen	 olevan	 tietohippujen	 ja	

vihjeiden	etsimistä	aineistovirrasta,	 joiden	avulla	 tutkimus	pyrkii	ymmärtämään	 ilmiötä	 ja	 sitä	

mistä	ilmiössä	on	kyse.	Laadullinen	tutkimus	sopii	hyvin	tilanteisiin	joissa	ilmiöstä	ei	ole	tietoa,	

teorioita	 tai	 tutkimusta,	 mutta	 ilmiöstä	 halutaan	 saada	 hyvä	 näkemys	 ja	 kuvaus	 sanallisessa	

muodossa	 sekä	 luoda	 uusia	 teorioita	 ja	 hypoteeseja.	 Tutkimus	 kohdistuu	 muutamaan	

havaintoyksikköön,	 jotka	 ovat	 tutkittavissa	 laadullisin	 tutkimusmenetelmin,	 mutta	 tulokset	

pätevät	ainoastaan	kohdetapauksissa	eikä	niitä	voida	yleistää.	

Ilmiön	 tuntemattomuudesta	 johtuen,	 laadullisessa	 tutkimuksessa	 ei	 ole	 mahdollista	 esittää	

tarkkoja	kysymyksiä.	Tutkijan	tavoitteena	on	saada	käsitys	ilmiöstä	tutkimisen	kautta,	tämä	on	

mahdollista	 keskustelemalla	 aiheeseen	 liittyvistä	 teemoista.	 Kyseistä	 menetelmää	 kutsutaan	

teemahaastatteluiksi.	(Kananen,	2013,	26.)	

	

Laadullisen	tutkimuksen	tyypillisiä	ominaisuuksia	(Creswell,	2007,	38)	

- tutkimus	tapahtuu	luonnollisessa	ympäristössään	

- aineisto	koostetaan	tutkittavilta	tahoilta	vuorovaikutussuhteessa	

- tutkija	itse	toimii	aineiston	kerääjänä	

- tutkimusaineisto	koostuu	monista	lähteistä:	tekstiä,	kuvia,	haastatteluja	jne.	

- aineiston	analyysivaihe	on	induktiivista,	rekursiivista	ja	interaktiivista.	Induktiivinen	

tarkoittaa	käytännössä	teoriaan,	rekursiivinen	palautuvaa	ja	interaktiivinen	

vuorovaikutteista.	

- huomio	on	tutkittavien	näkökulmassa,	merkityksissä	ja	näkemyksissä	

- tavoitteena	on	kokonaisvaltainen	käsitys	ja	kuvaus	tutkittavasta	ilmiöstä	
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Laadullisen	 aineiston	 analyysivaihe	 on	 syklinen	 prosessi,	 joka	 eroaa	 kvantitatiivisesta	

tutkimuksesta	 tiukkojen	 tulkintasääntöjen	 puuttumisella.	 Kvalitatiivisen	 ja	 kvantitatiivisen	

tutkimuksen	yhdistelmiä	ovat	case-,	kehittämis-	ja	toimintatutkimus.	(Kananen,	2014,	23.)	

	

Laadullisessa	 tutkimuksessa	 voidaan	 käyttää	 triangulaatiota	 eli	 ns.	 mixed-tutkimusstrategiaa.	

Triangulaatiossa	 aineistoa	 kasataan	 monilähteisesti.	 Triangulaatio	 ei	 ole	 erillinen	

tutkimusmenetelmänsä,	 vaan	 tilanteeseen	 soveltuva	 yhdistelmä	 laadullista	 ja	 määrällistä	

tutkimusta.	Triangulaatiolla	pyritään	 lisäämään	ymmärrystä	moniulotteisesta	ongelmasta	sekä	

tarkastelemaan	 ilmiötä	 useasta	 näkökulmasta.	 Näillä	 näkökulmilla	 on	 pyrkimyksenä	 saada	

parempi	 näkemys	 ilmiöstä.	 Monistrategisen	 tutkimustavan	 valintaa	 voidaan	 perustella	

tutkimustapauksissa,	 joissa	 yksi	 menetelmä	 jättää	 tiedonkeruuseen	 aukkoja	 jotka	 ovat	

täydennettävissä	muilla	menetelmillä.		(Kananen,	2013,	33-31.)	

	

2.3.2 Case-tutkimus	

	

Case-	 tutkimus	 toteutetaan	 luonnollisessa	 ympäristössään	 hyödyntäen	 monia	 tietolähteitä.	

Aineiston	 kerääminen	 tapahtuu	 tyypillisesti	 useita	 tapoja	 hyödyntäen,	 mm.	 havainnoimalla,	

haastelemalla	 ja	 dokumentteja	 tutkimalla.	 Tavoitteena	 on	 saavuttaa	 syvällinen	 ymmärrys	

tutkittavasta	 yksittäisestä	 tapauksesta,	 eikä	 tutkimustuloksia	 voida	 yleistää,	 vaan	 ne	 ovat	

päteviä	 ainoastaan	 tutkitun	 tapauksen	 osalta.	 (Hirsijärvi	 ym.,	 1997,	 135;	 Kananen,	 2013,28.)	

Case-tutkimus	 muistuttaa	 paljon	 triangulaatiota,	 koska	 aineistoa	 kerätään	 monilähteisesti,	

koska	tavoitteena	on	saada	ilmiöstä	mahdollisimman	kattava	käsitys.	(Kananen,	2013,	33.)	

	

Case-tutkimuksessa	on	tarkoitus	tuottaa	ratkaisu	olemassa	olevaan	ongelmaan,	mutta	tutkijan	

ei	 ole	 tarkoitus	 ryhtyä	 käytännön	 työhön	 ongelman	 poistamiseksi	 (Kananen,	 2013,	 15).	

Laadullinen	tutkimus	tavoittelee	ymmärrystä,	ja	määrällinen	tutkimus	yleistäviä	tuloksia.	Ilmiön	

hyvä	tunteminen	antaa	hyvät	edellytykset	ennustamiselle.	Kun	tiedostetaan	ilmiöön	vaikuttavat	

tekijät,	on	tekijöiden	muutoksista	mahdollista	tehdä	ennusteita	tai	muuttamalla	tekijöitä,	saada	

aikaan	 haluttu	 lopputulos	 hyödyntäen	 tietoa	 tekijöiden	 riippuvuussuhteista.	 (Kananen,	 2013,	

26.)	 	
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3. TOIMITUSKETJUUN LIITYVÄ TIETO JA LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET 

	

Data,	 ja	 datasta	 muodostuva	 tieto	 nähdään	 nykyisin	 tärkeänä	 edellytyksenä	 logistiikkaan	 ja	

jakeluun	liittyvässä	prosessin	ohjauksessa	ja	johtamisessa.	Ilman	sujuvaa	tiedon	muodostumista,	

siirtämistä	ja	 jakamista	on	toimitusketjuun	liittyviä	toimintoja	ja	 järjestelmiä	mahdoton	johtaa	

ja	ohjata	tehokkaasti.	Tieto	muodostuu	liiketoimintaan	liittyvien	prosessien	yhteydessä,	minkä	

vuoksi	 prosessien	 suunnittelun	 ja	 tehostamisen	 yhteydessä	 on	 erittäin	 tärkeää	 huomioida	

tietoon	 liittyvät	 vaatimukset	 eri	 organisaation	 toimintojen	 ja	 sidosryhmien	 näkökulmasta	

tarkasteltuna.	On	tärkeää,	että	 tietoon	 liittyvien	 tavoitteiden	osalta	on	tehty	oma	strateginen	

suunnitelmansa,	missä	tietoon	liittyvien	vaatimusten	ja	tarpeiden	osalta	on	huomioitu	erilaiset	

tavoitteet	 yhtiön	 strategisesta	 suunnittelusta,	 operatiiviseen	 ohjauksen	 näkökulmista	

huomioiden	(Rushton	ym.,	2006).	

Tämän	 luvun	 tarkoitus	 on	 lisätä	 ymmärrystä	 toimitusketjuun	 liittyvistä	 toiminnoista	 ja	

kustannuksista	sekä	näihin	liittyvistä	tietotarpeista,	prosesseista	ja	käsitteistä.		

	

 Logistiikkakustannukset	3.1

	

Logistiikkakustannusten	käsitteelle	ei	ole	olemassa	mitään	yleisesti	määriteltyä	sisältöä,	minkä	

vuoksi	logistiikkakustannukset	käsitteenä	vaihtelevat	oleellisesti	yritysten	välillä.	Toimitusketjun	

ja	logistiikan	hallintaan	ja	kustannuksiin	liittyvä	tieto	on	usein	jakautunut	organisaation	eri	osiin,	

minkä	 vuoksi	 kokonaiskuvan	 hahmottaminen	 ei	 ole	 kovin	 helppoa.	 Parempi	 tieto	 ja	 tietämys	

kokonaisuudesta	 mahdollistaisi	 kuitenkin	 parempia	 päätöksiä	 mm.	 varaston	 hallinnan,	

toimitusten	 reitityksen,	 hankintojen	 ja	 kuljetusketjujen	 toimintoihin	 liittyvien	 yleishallinnon	

kustannusten	osalta.	 (Hälinen,	 2015.)	 Kuljetuskustannukset	ovat	 Suomalaisten	 teollisuuden	 ja	

kaupan	alan	yritysten	merkittävin	logistiikan	kustannuserä;	niiden	osuus	liikevaihdosta	vuonna	

2015	 oli	 keskimäärin	 5,3	 %	 (Logistiikkaselvitys,	 2016).	 Kuljetuskustannusten	 lisäksi	

logistiikkakustannukset	 yleisesti	 pitävät	 sisällään	 varastointikustannukset,	 logistiikan	

hallintokustannukset	 ja	varastoon	sitoutuneen	pääoman	kustannukset.	Yrityksillä	on	kuitenkin	
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monenlaisia	tapoja	luokitella	ja	allokoida	toimitusketjuun	liittyviä	kustannuksia.	Lisäksi	myyntiin	

liittyvät	toimitusehdot	määrittävät	toimitukseen	liittyvien	logistiikkakustannusten	sisällön.	

	

Kuljetuskustannukset	ovat	riippuvaisia	kuudesta	eri	osa-alueesta	(Hoffmann	ym.	2010):	

- Etäisyys.	 Perustuu	 suurempaan	 polttoaineen	 kulutukseen	 ja	 käyttökustannuksiin.	

Etäisyyden	 merkitystä	 kuljetuskustannuksiin	 kuitenkin	 liioitellaan.	 Etäisyyden	

tuplaaminen	yleisesti	nostaa	rahtia	ainoastaan	15	-25	%.	Esimerkiksi	konttikuljetuksissa	

etäisyys	selittää	tilastollisesti	ainoastaan	viidenneksen	konttirahdin	vaihtelusta.	

- Suuruuden	 ekonomia.	 Isommat	 tavaraerät	 pienentävät	 yksikkökustannuksia.	

Esimerkiksi	 suuren	 konttilaivan	 rakentaminen	maksaa	 puolet	 vähemmän	 kuin	 pienen,	

kun	 vertaa	 rakennuskustannusta	 suhteessa	 TEU	 yksikköihin.	 Vastaava	 koskee	

satamainfrastruktuuria.	

- Kauppatasapaino.	 Esimerkiksi	 kun	 Aasiasta	 Eurooppaan	 kuljetettavaa	 tavaraa	 on	

enemmän	 kuin	 Euroopasta	 Aasiaan.	 Tällöin	 varustamoilla	 on	 tilaa	 laivoissa	 ja	 tyhjiä	

kontteja	 Euroopasta	 Aasian	 suuntaan	 enemmän	 kuin	 Aasiasta	 Eurooppaan,	 mikä	

vaikuttaa	alentavasti	rahtitasoon	Euroopasta	Aasiaan	vietävälle	tavaralle.	

- Tavaran	 arvo	 ja	 tyyppi.	 Arvokkaamman	 tuotteen	 hintaan	 pystytään	 sisällyttämään	

enemmän	kuljetuskustannuksia.	Toki	arvokkaamman	lastin	käsittely	ja	kuljetus	vaativat	

enemmän	 huolellisuutta.	 Lisäksi	 arvokkaampaan	 lastiin	 sitoutuu	 enemmän	

pääomakuluja	kuljetuksen	aikana,	mikä	asettaa	vaatimuksia	toimituksen	nopeudelle.	

- Kilpailu	 ja	 kuljetusyhteydet.	 Mitä	 enemmän	 kuljetusmuodon	 sekä	 vaihtoehtoisten	

kuljettajien	osalta	 on	 vaihtoehtoja,	 sitä	 kovempi	 kilpailutilanne	 ja	 alhaisemmat	 rahdit.	

Hinnat	 kohoavat	myös,	mikäli	 toimituspaikkojen	 välillä	 ei	 ole	 suoraa	 yhteyttä	 ja	 lastia	

pitää	siirtää	kuljetusvälineestä	toiseen.	

- Satamat	ja	muut	kaupankäynnin	olosuhteet.	Esimerkiksi	hyvän	satama	infrastuktuurin	

ja	yksityisen	sektorin	investointien,	joiden	on	huomattu	edistävän	sataman	tehokkuutta	

ja	 odotusaikoja	 tullissa,	 johtavat	 matalampiin	 rahtikustannuksiin.	 Tehokkuuteen	

vaikuttavat	fyysisen	infrastuktuurin	lisäksi	tietoliikenneyhteydet	ja	IT-järjestelmät.	
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1900-	 luvulla	 kuljetuksiin	 liittyvät	 kustannukset	 ovat	 olleet	 matalia	 suhteessa	 varastoihin	 ja	

sitoutuneen	 pääoman	 hintaan.	 1980-	 ja	 1990-luvulla	 taas	 logistiikan	 kustannuksia	 on	

vähennetty	 pienentämällä	 juuri	 varastoinnista	 aiheutuvia	 sitoutuneen	 pääoman	 ja	 varastojen	

lukumäärästä	 ja	 koosta	 aiheutuvia	 kustannuksia.	 2000-luvulla	 taas	 öljyn	 hinnan	 korkea	 taso	

kiinnitti	huomion	kuljetuskustannuksiin.	(Tapaninen,	2013,	41.)		

2010-luvulla	 huomio	 on	 kiinnittynyt	 öljyn	 hinnan	 romahtamisen	 (kuva1)	 suoriin	

kustannusvaikutuksiin	 sekä	 konttikuljetusten	 merirahtien	 osalta	 suuruuden	 ekonomian	

vaikutuksiin.	 	 Suomen	 näkökulmasta	 on	 käyty	 paljon	 keskustelua	 lakien	 ja	 sääntelyn	

vaikutuksista	 logistiikkakustannuksiin,	 minkä	 lisäksi	 kauppatasapainon	 horjuminen	 Venäjän	

talouskriisistä	 johtuen	 aiheutti	 haasteita	 muun	 muassa	 tyhjien	 konttien	 saatavuudessa	

Suomeen.	 Valuuttakurssien	 suuremmat	 heilahtelut	 (RUB,	 GBP,	 USD,	 CNY)	 ovat	 myös	

aiheuttaneet	merkittäviä	kustannusvaikutuksia	(kuvat	1-4).	

	

	

Kuva	1.	Raakaöljyn	hinnan	kehitys,	USD/tynnyri	(Nasdaq).	
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Kuva	2.	Euron	ja	Dollarin	vaihtokurssin	kehitys	(Macrotrends).	

	

Kuva	3.	Euron	ja	punnan	vaihtokurssin	kehitys	(Macrotrends).	
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Kuva	4.	Euron	ja	Renmimbin	vaihtokurssin	kehitys	(XE).	
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 Kustannuksiin	liittyvän	tiedon	tarpeet	3.3

	

Logistiikan	 kustannuksiin	 liittyvän	 tiedon	 tarpeet	 tulevat	 eri	 puolilta	 organisaatiota	 ja	

vaihtelevat	 käyttötarpeen	 mukaan.	 Kustannuksiin	 liittyvää	 tietoa	 hyödynnetään	 esimerkiksi	

suorituskykyyn	 liittyviin	 analyyseihin,	 kustannuskehityksen	 kontrollointiin,	 toiminnan	

suunnitteluun	 ja	 ennustamiseen,	 tavoitteiden	 asettamiseen,	 ja	 johtamisen	 arviointiin.	

Kustannuslaskennan	 tietojärjestelmien	 pitäisi	 tukea	 syy-seuraussuhteiden	 selvittämistä	

kustannusten	 kehittymiseen	 liittyen.	 (Pohlen	 ym.	 1999,	 56.)	 McKinnon	 ja	 Bruns	 (1993)	

luokittelevat	 tietotarpeet	perustuen	operatiiviseen	 toimintoon	 ja	 aikaraameihin:	 päivittäiseen	

kontrollointiin,	 pidemmän	 tähtäimen	 suunnitteluun	 ja	 analysointiin,	 sekä	 tulevaisuuden	

ennustamiseen.	 Kuukausi	 nähdään	 yleisesti	 riittävän	 pitkänä	 ajanjaksona	 päivittäisen	 datan	

kertymiselle	 niin	 että	 sitä	 voidaan	 rahataloudellisesti	 ilmentää.	 Lyhemmällä	 tarkastelujaksolla	

kustannukset	ovat	liian	epävakaita,	jotta	niitä	olisi	hyödyllistä	tarkastella.	Yksikkökohtainen	data	

on	 hyödyllinen	 seurannan	 mittari.	 Toimitusketjuihin	 liittyvässä	 päivittäisessä	 johtamisessa	

eniten	 hyödynnettävät	 tietolähteet	 ovat	 kokoukset,	 päivittäiset	 raportit,	 puhelinkeskustelut,	

asiakas-	 ja	 alihankkijakontaktit.	 Taloudellisen	 tiedon	 tarve	 kasvaa	 tarkasteluhorisontin	

kasvaessa	(McKinnon	ja	Bruns,	1993.)		

Taloudellisen	 tiedon	 yhdistäminen	 operatiivisen	 suorituskyvyn	 mittariston	 tietoihin	 koetaan	

hyvin	tarpeellisena.	Toimintojen	ja	niihin	liittyvän	kustannusten	sekä	suorituskyvyn	seuranta	ja	

analysointi	nähdään	mahdollisuutena	parantaa	kilpailukykyä	ja	kannattavuutta	toimitusketjussa.	

(LaLonde	ja	Pohlen,	1996.)	Mitä	paremmin	toimitusketjun	kustannuksia	pyritään	ymmärtämään,	

sitä	tärkeämpää	on	kustannusten	monipuolisempi	luokittelu	eri	kustannuslajeihin	(Pohlen,	ym.	

2009).	Erilaisista	raportointilähteistä	saatavaa	kustannustietoa	pitää	pystyä	tarkastelemaan	eri	

näkökulmista	porautuen	kustannuksen	taustalla	vaikuttaviin	yksityiskohtiin.	Juuri	tästä	johtuen	

kustannusten	 luokittelu	 sekä	 allokointi	 esimerkiksi	 määrättyyn	 kuljetussuoritteeseen,	

toimittajaan	tms.	on	tärkeää.			
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 Toiminnanohjausjärjestelmät	ja	kustannuksiin	liittyvä	tieto	3.4

 

Yrityksissä	 yleisesti	 nykyisin	 käytössä	 olevat	 erilaiset	 toiminnanohjausjärjestelmät	 (ERP,	

Enterprise	Resource	Planning)	mahdollistavat	tiedon	kerääntymisen	yhteen	lähteeseen,	josta	se	

on	 useiden	 käyttäjien	 hyödynnettävissä.	 Järjestelmien	 käytettävyys	 on	 kuitenkin	 hyvin	

riippuvainen	 datan	 täsmällisyydestä	 sekä	 järjestelmiin	 liittyvistä	 ominaisuuksista	 ja	

kokoonpanoista.	 ERP	 järjestelmien	 käyttöönotto	 vaatii	 toimitusketjun	 prosessien	 ja	 niihin	

liittyvien	 toimintojen	 määrittämistä.	 Tämä	 on	 hyödyllistä	 kustannusten	 seurannan	

näkökulmasta.	Esimerkiksi	määrittämällä	kustannus	standardit	ja	rahdit	eri	toimintoihin	liittyen,	

on	 prosesseihin	 perustuvaan	 dataan	 pohjautuen	 mahdollista	 luoda	 kustannusmallinnuksia,	

joiden	päivittäminen	on	ketterää	 ja	ajantasaista.	 	 (Hälinen,	2015.)	Useimmat	ERP	 järjestelmät	

ovat	 kytkettynä	 erilaisiin	 kustannuslaskentaan	 erikoistuneisiin	 liitännäisjärjestelmiin	 jotka	

mahdollistavat	 esimerkiksi	 yksikkökustannusten	 laskennan,	 automaattisen	 kustannusten	

allokoinnin	halutulla	tavalla.	Järjestelmien	analyyttisilla	työkaluilla	voidaan	verrata	budjetteja	ja	

standardikustannuksia	toteutuneisiin	kustannuksiin	ja	simuloida	erilaisia	kustannus	skenaarioita	

ja	 herkkyysanalyyseja.	 (Deshmuk,	 2005,	 251;	 253.)	 Osa	 ERP	 järjestelmistä	 tukee	 määrättyjä	

toimitusketjun	 suorituskykyyn	 liittyviä	 mittareita	 jotka	 mahdollistavat	 eri	 organisaatioiden	

välisen	suorituskyvyn	seurannan	yhteisten	määrittelyiden	mukaisesti	(Forslund,	2010).	

Liiketoiminta	prosessien	johtaminen	(BPM=Business	Process	Management)	on	koulukunta,	joka	

pyrkii	yhdistämään	tiedon	informaatioteknologiasta	ja	tietämyksen	johtamistieteistä	soveltaen	

sen	liiketoimintaprosesseihin.	(Welske,	2007)	BPM	on	noussut	esille	viimevuosina	johtuen	sen	

tuottamista	mahdollisuuksista	merkittävästi	 parantaa	 tuottavuutta	 ja	 pienentää	 kustannuksia	

prosesseissa	 (van	der	Aalst,	2013).	Prosessien	 louhinnalla	on	mahdollista	 tutkia,	 tarkastella	 ja	

parantaa	 prosesseja	 poimien	 samalla	 tarpeellista	 tietoa	 järjestelmien	 tapahtumalogeista.	

Tapahtumalogi	 on	 datavarasto,	 mihin	 toteutuneisiin	 prosesseihin	 liittyvä	 historiatieto,	 kuten	

tapahtuneet	toiminnot,	käytetyt	resurssit,	 toiminnan	kesto	 jne.	on	tallennettu.	 (van	der	Aalst,	

2011).	 Tapahtumalogien	 tiedon	 yksityiskohdista	 riippuen	 on	 mahdollista	 tehdä	 erilaisia	

analyyseja	eri	näkökulmista	 tarkasteluna.	Prosessien	 louhinnalla	on	 siis	mahdollista	 saavuttaa	

arvokas	käsitys	prosessien	kulkuun	liittyvistä	asioiden	riippuvaisuussuhteista,	datan	käytöstä	ja	

resurssien	hyödyntämisestä	sekä	useista	suorituskykyyn	liittyvistä	tilastoista.	(Low	et	al.	2014.)	

Prosesseihin	 liittyvät	 mallinnukset	 pitävät	 sisällään	 kuvauksen	 toimintojen	 suorittamisesta,	
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ajankohdasta,	 toteuttajasta	 ja	 tiedosta	 jota	 vaaditaan,	 ja	 mitä	 tuotetaan	 (Weske,	 2007).	

Prosessien	 ymmärtäminen,	 ja	 niissä	 muodostuvan	 tiedon	 käsittäminen	 on	 tärkeä	 osaamisen	

osa-alue,	 joka	 helpottaa	 myös	 kustannuslaskennan	 parissa	 työskentelevien	 henkilöiden	

työskentelyä.	
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4. YRITYKSEN PÄÄTÖKSENTEKOON, TOIMINNAN SUUNNITTELUUN SEKÄ 

KONTROLLOINTIIN LIITTYVÄ PROSESSI  

	

Tämän	 luvun	 tarkoituksena	 on	 lisätä	 ymmärrystä	 liiketoimintatiedon	 hallintaan	 liittyvistä	

päätöksentekoon,	 toiminnan	 suunnitteluun	 ja	 kontrollointiin	 liittyvistä	 prosesseista	 ja	

käsitteistä.	

	

	

 Päätöksen	tekoa	tukeva	raportointi	4.1

	

Johdon	 laskentatoimen	 tarkoitus	 on	 tuottaa	 yksityiskohtaista	 kustannusraportointia	 liittyen	

liiketoimintaoperaatioihin,	 tukemaan	 päätöksentekoa.	 Vielä	 tänä	 päivänäkin	 eri	 toimintoihin	

liittyvän	 täsmällisen	 tiedon	 kokoaminen	 vaatii	 usein	 paljon	 työtä	 ja	 tiedon	 keräämistä,	

analysointia	 ja	 prosessointia,	 mikä	 viivästyttää	 tiedon	 tuottamista	 ja	 sitoo	 paljon	 aikaa	 sekä	

resursseja.	 Kustannuksiin	 liittyvät	 raportit	 ovat	 rajoitetusti	 hyödynnettävissä,	 mikäli	 niihin	

pohjautuva	 tieto	 on	 myöhässä,	 yhteen	 koottu	 useista	 lähteistä	 ja	 mahdollisesti	 vääristynyt	

(Johnson	 &	 Kaplan,	 1987).	 Seuraavat	merkittävimmät	 haasteet	 on	 tunnistettu,	 jotka	 liittyvät	

datan	keräämisen	(Low	et	al.,	2014).	

	

• Tiedon	kerääminen	on	aikaa	vievää.	Henkilöt,	jotka	suunnittelevat,	hyödyntävät	

ja	 keräävät	 kustannuksiin	 liittyvää	 tietoa,	 tyypillisesti	 joutuvat	 kaivamaan	 tietoa	

lukuisista	eri	lähteistä	tuottaakseen	omia	raporttejaan.		

• Täsmällinen	 kustannuksiin	 ja	 prosesseihin	 liittyvän	 tiedon	 puute.	 Usein	

ennakoituja	 kustannuksia	 tai	 volyymeja	 verrataan	 toteutuneisiin	 kustannuksiin	 ja	

volyymeihin,	 mikä	 edellyttää	 varianssianalyyseja.	 Erot	 budjetoitujen	 näkymien	 ja	

toteutuneen	 välillä	 ovat	 usein	 merkittäviä,	 eikä	 asialle	 saada	 oikea-aikaista	 tietoa	

selittämään	 eroavaisuuksia.	 Pääsy	 täsmällisiin	 tietoihin	 oikea-aikaisesti,	 on	 yksi	

avaintekijä	tämän	ongelman	ratkaisuun.	
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Budjetointi,	 yrityksen	 sisäisenä	 lyhyen,	 sekä	 pitkän	 tähtäimen	 suunnitteluprosessina	 on	 tapa	

varmistaa	 tulevaisuuden	 toimintasuunnitelmien	 yhteneväisyys	 eri	 toimintojen	 ja	 osastojen	

välillä.	Suunnitteluprosessit	ovat	säännöllisesti	päivitettäviä	niin	kutsuttuja	rullaavia	ennusteita,	

jotka	katselmoidaan	läpi	päivitysfrekvenssin	mukaisesti	(Kuva	5).	

Budjetteja	tehdään	useita	tarkoituksia	varten;	(Drury,	2005,	s.267)	

1. Operatiivisten	toimintojen	vuosittainen	suunnittelu	

2. Eri	organisaation	osien	koordinointi	ja	näiden	välisen	harmonisaation	varmistaminen	

3. Suunnitelmien	kommunikointi	eri	vastuualueiden	vastaaville	henkilöille	

4. Vastuuhenkilöiden	motivointi	ponnistella	asetettujen	tavoitteiden	saavuttamiseksi	

5. Toimintojen	kontrollointi	

6. Vastuuhenkilöiden	suorituskyvyn	arviointi	

	

Tietokoneella	 tehtävät	 laskentamallit	 ovat	 matemaattisia	 esityksiä	 syötteiden	 ja	 tuotosten	

välisiin	 suhteisiin,	 jotka	 vaikuttavat	 budjettiin.	 Tällaisten	 mallinnusten	 avulla	 on	 mahdollista	

ohjata	herkkyysanalyyseja	ja	varmistaa	eri	tekijöiden	suhteelliset	vaikutukset	budjettiin.	(Drury,	

2005	s.	291).	

Pitkän	tähtäimen	suunnittelu,	jota	kutsutaan	myös	strategiseksi	tai	yhtiötason	suunnitteluksi	on	

mallinnus	 tulevaisuuden	 tahtotilasta	 (Ackoff,	1981).	 Lyhyen	 tähtäimen	suunnittelulla	viitataan	

yleisesti	 budjetointiprosessiin,	 joka	 on	 tarkka	 ja	 yksityiskohtainen	 suunnitelma	 liittyen	

budjettiperiodin	 (yleisesti	 kuluva	 vuosi)	 odotuksiin.	 Pitkän	 tähtäimen	 suunnittelu	 eroaa	

budjetoinnista	 pidemmällä	 suunnitteluperiodilla	 joka	 ohjaa	 ja	 kontrolloi	 tulevaisuuden	

toimintoja	kohti	haluttuja	tavoitteita	laajemmalla	näkökulmalla.	Lyhyen,	sekä	pitkän	tähtäimen	

suunnitelmien	 tulee	 olla	 integroituna	 toisiinsa,	 sillä	 lyhyen	 tähtäimen	 suunnitelma,	 eli	

vuosibudjetti	perustuu	pitkän	 tähtäimen	suunnitteluprosessin	yhteydessä	 tehtyihin	päätöksiin	

ja	suuntaviivoihin.	(Drury,	2005,	s.264).	
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Kuva	 5.	 Prosessi	 liittyen	 yrityksen	 päätöksentekoon,	 suunnitteluun	 ja	 kontrollointiin	 (Drury,	

2005,	s.9).	

	

 Liiketoimintatiedon	hallinta,	Business	intelligence	4.2

	

Liiketoimintatiedon	hallinta	(Business	Intelligence)	viittaa	johtamisfilosofiaan	ja	voidaan	nähdä	

yritykselle	tärkeänä	”työkaluna”	jonka	avulla	yritys	hallitsee	ja	jalostaa	liiketoimintaan	liittyvää	

tietoa	ja	dataa	edesauttaen	oikeiden	ja	nopeiden	päätösten	tekemistä.	Yrityksissä	tänä	päivänä	

saatavilla	 olevan	 digitaalisen	 datan	 ja	 tiedon	 avulla,	 joka	 liittyy	 tilauksiin,	 asiakkaisiin	 ja	

taloudellisiin	 lukuihin,	 on	 mahdollista	 ymmärtää	 paremmin	 liiketoimintaan	 liittyviä	 syitä	 ja	
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seurauksia,	 ja	 yleisesti	 liiketoimintaan	 liittyviä	 ehtoja	 ja	 ympäristöä.	 (Balint	 &	 Toma,	 2015;	

Ghoshal	&	Kim,	1986;	Tzortzaki,	A.	M.	&	Mihiotis	A.,	2014).	Business	Intelligencen	(BI)	avulla	on	

mahdollista	 saada	 liiketoimintaan	 liittyvä	 tieto	 hyödynnettyä	 ajallisesti	 oikeassa	 hetkessä,	 ja	

helposti	hyödynnettävässä	muodossa.	Näin	mahdollistetaan	syy-seuraussuhteiden	läpinäkyvyys	

erilaisia	analyyseja,	ad-hoc	tarpeita	ja	raportoinnin	tarpeita	varten	(Azoff	&	Charlesworth,	2004;	

Helkiö,	2011.)		

Lönnqvist	 ja	 Pirttimäki	 (2006)	 mukaan	 termiä	 BI	 (Business	 Intelligence)	 voidaan	 kuvata	

seuraavasti;	

• Oleellinen	 ja	 tieto	 ja	 tietämys	 joka	 kuvaa	 liiketoimintaympäristöä,	 yritystä	 itseään	 ja	

tämän	 suhdetta	 vallitsevaan	 markkinatilanteeseen,	 asiakkaisiin,	 kilpailijoihin	 ja	

taloudellisiin	asioihin.	

• Organisoitu	 systemaattinen	 prosessi,	 jonka	 avulla	 yritys	 hankkii,	 analysoi	 ja	 jakaa	

liiketoimintaoperaatioihin	 ja	 päätöksentekoon	 liittyvää	 merkityksellistä	 tietoa	 sekä	

sisäisistä	että	ulkoisista	tietolähteistä.	

	

Hovi	 ym.,	 2009	 ovat	 listanneet	 seuraavat	 termit,	 joita	 Suomessa	 yleisesti	 käytetään	 eri	

yhteyksissä	 viitatessa	 termiin	 Business	 Intelligence:	 Yritystiedon	 rikastus,	 analyyttisen	 tiedon	

hallinta,	tiedon	hallinnan	prosessi	ja	liiketoimintatiedon	hallinta.	

Liiketoimintatiedon	 hallinnalla	 ja	 siihen	 liittyvällä	 analytiikalla	 viitataan	 yleisesti	 tekniikkoihin,	

teknologiaan,	 tietojärjestelmiin,	 käytäntöihin,	 metodeihin	 ja	 sovelluksiin,	 joilla	 yrityksen	

kannalta	merkityksellistä	dataa	analysoidaan.	Tämän	avulla	pyritään	ymmärtämään	paremmin	

omaa	 liiketoimintaympäristöä	 ja	 tukemaan	 liiketoimintaan	 liittyvää	 päätöksentekoa.	 (Chen	 et	

al.,	2012,	Helkiö,	2011.)	Analysoimalla	liiketoimintaan	liittyvää	dataa	on	paljon	mahdollisuuksia	

parantaa	yritysten	erilaisia	toimintoja	mm.	jo	valmiiden	erilaisten	sovellusten	avulla.	Esimerkiksi	

taloudellisen	 suorituskyvyn	 näkökulmasta	 on	 mahdollista	 paremmin	 ymmärtää	 taloudellisen	

suorituskyvyn	ajureita	 ja	”ei-taloudellisten”	tekijöiden	vaikutuksia.	Toimitusketjun	kannalta	on	

mahdollista	simuloida	ja	optimoida	kuljetusketjuja	samalla	vähentäen	varastoihin	sitoutunutta	

pääomaa	 ja	 toimituskustannuksia	 ja	 parantaen	 toimitusvarmuutta.	 Tuotteen	 tai	 palvelun	

kannalta	 on	mahdollista	 tunnistaa	 laatupoikkeamia	 ja	minimoida	 niiden	määrää.	 (Davenport,	

2006.)		
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Pirttimäki	 ja	 Hannula	 (2002),	 ovat	 määritelleet	 liiketoimintatiedon	 hallinnan	 jatkuvaksi,	

systemaattiseksi	 ja	 analyyttiseksi	 prosessiksi,	 jonka	 tavoitteena	 on	 tuottaa	 ja	 kommunikoida	

ulkoisesta	 toimintaympäristöstä	 hyödyntämiskelpoista	 ja	 ennakoivaa	 tietämystä	 yrityksen	

päätöksenteon	 tueksi.	 Ulkoisen	 liiketoimintatiedon	 voidaan	 yleisesti	 nähdä	 kuuluvan	 tieto	

liittyen	markkinaan	ja	markkinatilanteeseen,	kilpailijoihin,	toimittajiin,	yhteistyökumppaneihin,	

asiakkaisiin,	 tuotteisiin	 ja	 alaan	 liittyvään	 teknologiakehitykseen.	 Ulkoisen	 liiketoimintatiedon	

tarve	 korostuu	 erityisesti	 kilpailutilanteen	 kiristyessä	 sekä	 toimittaessa	 laajemmilla	 ja	

kansainvälisillä	 markkina-alueilla.	 Liiketoimintatiedon	 hallintaan	 liittyvä	 prosessi	 on	

systemaattinen	 ja	 rullaava	sekä	 tukee	nopeiden	 ja	 liiketoiminta	 tukevien	päätösten	 tekemistä	

nopeasti	 muuttuvissa	 liiketoimintaa	 liittyvissä	 olosuhteissa.	 Salonen	 ja	 Pirttimäki	 (2006)	 ovat	

kuvanneet	 tyypillisen	 liiketoimintatiedon	 hallintaan	 liittyvän	 prosessin	 päävaiheet.	 Kuvauksen	

mukaisesti	 prosessi	 on	 jaettavissa	 kuuteen	 osaan	 (kuva	 6).	 Prosessin	 viimeisessä	 vaiheessa	

aikaan	 saatua	 tietoa	 käytetään	 hyväksi,	 minkä	 perusteella	 annetaan	 palautetta,	 josta	

luonnollisesti	alkaa	uusi	liiketoimintatiedon	hallintaan	liittyvä	prosessin	kierros.			

	

Liiketoimintatiedon	 hallinnan	 etuina	 nähdään	 mm.	 laadukkaan	 tiedon	 saaminen	 tukemaan	

päätöksentekoa,	 tiedon	 lisääntynyt	 jakaminen	organisaation	 sisällä	 sekä	aikaistunut	uhkien	 ja	

mahdollisuuksien	 tunnistaminen.	 Liiketoiminnan	 hallinnan	 kehityskohteina	 on	 tunnistettu	

organisaation	sisäisen	tiedon	hyödyntäminen,	tiedon	jalostusasteen	syventäminen	ja	kriittisten	

tietotarpeiden	 tunnistaminen.	 Suomalaisissa	 suuryrityksissä	 liiketoimintatiedon	 hallinnassa	

korostetaan	 enemmän	 kilpailijatiedon	 merkitystä	 omaa	 toimialaa	 ja	 asiakkaita	 koskevien	

tietojen	lisäksi.	Liiketoiminnan	suunnittelu	ja	kehittäminen	ovat	tärkeimmät	liiketoimintatiedon	

hallinnan	avulla	tuotettavia	tietotuotteita	hyödyntävä	funktio.	(Halonen	&	Hannula	2007.)	
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Kuva	6.	Tyypillisen	liiketoimintatiedon	hallinnan	prosessin	päävaiheet	(Salonen	&	Pirttimäki		

2006).	
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5. DIGITALISAATIO 

	

Tämän	 luvun	 tarkoitus	 on	 lisätä	 ymmärrystä	 digitalisaatiosta	 yleisesti	 teknologiana	 ja	 sen	

kehittymisestä.	 Digitalisaatio	 teknologiana	 on	 merkittävin	 ja	 ajankohtaisin	 muutoksen	 tekijä	

kustannuksiin	 liittyvän	 tiedon	 saatavuuden	 ja	 analysoinnin	 sekä	 raportoinnin	 kehittymisen	

näkökulmasta.	

	

 Digitalisaatio	muutoksen	mahdollistavana	teknologiana	5.1

	

Digitalisaatio	käsitteenä	ei	vielä	ole	vakiintuneesti	määritelty.	Termille	on	olemassa	monenlaisia,	

enemmän	ja	enemmän	toisiaan	muistuttavia	määritelmiä;	(Digit).		

Wikipediassa	 on	määritelty	 digitalisaation	 olevan	 tieto-	 ja	 viestintätekniikan	 (ICT)	 kehityksen,	

sekä	 1980-luvulla	 käyttöön	 otettujen	 kotitietokoneiden	 myötä	 syntynyt	 ilmiö,	 joka	 viittaa	

tiedon	 tallentamiseen,	 siirtämiseen	 ja	 käsittelyyn	 tietokoneiden	 ymmärtämässä	 muodossa,	

sähköisesti.	 	 Digitalisaatio	 ilmiönä	 viittaa	 yhteiskunnalliseen	 muutosprosessiin,	 jonka	 myötä	

digitaalisten	 teknologioiden	 hyödyntäminen	 yleistyy	 jokapäiväisissä	 toiminnoissa.	 Digitaalisen	

tiedon	 määrän	 kasvu	 on	 lähtenyt	 räjähdysmaiseen	 kasvuun	 2010-luvulla,	 mikä	 on	 seurausta	

tallennuskapasiteetin	ja	laitteiden	prosessoreiden	tehon	kasvusta	sekä	tiedon	mobilisaatioista.	

Tiedon	 tallentaminen	 ja	 prosessointi	 eivät	 enää	 ole	 riippuvaisia	 ainoastaan	 käytettävien	

laitteiden	 tallennuskapasiteetista,	 vaan	 myös	 erilaisten	 jaetun	 tallentamisen	 ohjelmistojen	

mahdollistavista	 pilvipalveluista.	 Erilaiset	 pilvipalvelut	 mahdollistavat	 tiedon	 tallentamisen	 ja	

jakamisen	lähes	rajattomasti.	

Digitalisaatio	on	digitaalisten	teknologioiden	hyödyntämistä	liiketoimintamallien	kehittämiseksi,	

joilla	 on	 mahdollista	 luoda	 uudenlaisia	 tuloksia	 ja	 lisäarvoa	 (Gartner,	 IT-sanakirja).	 Gartner	

määrittää	 digitalisaation	 olevan	 myös	 IT-kehityksen	 kolmas	 aikakausi	 jolla	 keskitytään	

liiketoimintamalleihin.	Edeltävät	aikakaudet	olivat	 IT-käsityöläisyyden	aikakausi,	 joka	painottui	

teknologiaan	ja	IT-teollisuuden	aikakausi	joka	keskittyi	tuotantoon.	
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McKinsey	 &	 Company	 määrittelee	 Työ-	 ja	 elinkeinoministeriön	 julkaisussa	 Palvelutalouden	

murros	 ja	 digitalisaatio	 –	 Suomen	 kasvun	 mahdollisuudet	 digitalisaation	 olevan	 yhteydessä	

kaikkeen	 tekemiseen.	 Määritelmän	 mukaan	 digitalisaatio	 globalisoi	 nopeasti	 monien	

palveluiden	markkinoita	mahdollistaen	 samalla	 tuottavuuden	merkittävän	 kasvun.	 Julkaisussa	

on	lueteltu	digitalisaatioon	liittyvät	5	murrosta:	

1.	Koko	prosessin	digitalisoituminen:	Prosessien	automatisoituminen	

2.		Monikanavainen	ja	digitaalinen	kuluttajakokemus:	Digitaalisiin	kanaviin	siirtyminen	

fyysisten	paikkojen	samalla	vähentyessä	

3.	Digitaalinen	tuotekehitys:	Etätoiminnot	

4.	Big	dataan	perustuvat	liiketoimintaa	koskevat	päätökset:	Parempaan	tietoon	

perustuvat	liiketoiminnan	päätökset	ohjaavat	ja	tehostavat	yritysten	päätöksentekoa	

5.	Kilpailun	kiristyminen:	Aloille	tulee	jatkuvasti	uusia	tulokkaita.	Tiedon	läpinäkyvyys	

paranee	kiristäen	samalla	kilpailua	entisestään	

Digitalisaatio	 teknologiana	elää	vielä	kypsymisen	 ja	 rakentumisen	aikaa	Tämä	on	vaihe	 jolloin	

uudet	teknologiat	yhdistyvät	ja	edistyvät	luoden	pohjan	uudelle	infrastruktuurille	ja	paremmille	

tavoille	 tehdä	 asioita,	 sekoittaen	 samalla	 totutut	 käytännöt	 ja	 järjestyksen,	 kuitenkaan	 vielä	

aiheuttamatta	 koko	 talouselämän	mullistavaa	 tuottavuuden	 suurta	 loikkaa.	 Kypsymisvaiheen	

aikana	 tapahtuva	 muutos	 voi	 myös	 vaikuttaa	 negatiivisesti	 ennen	 kuin	 edut	 nousevat	 esiin.	

Tämä	johtuu	infrastruktuurin	rakentamisesta	aiheutuvista	kustannuksista	ja	yritysten	tarpeesta	

omaksua	ja	ottaa	käyttöön	uudet	tavat	toimia.	Merkittävin	vaikutus	tuottavuuteen	näkyy	vasta,	

kun	uusi	teknologia	siirtyy	kypsään	vaiheeseen	ja	mahdollistaa	täysin	uudet	tavat	toimia.	(Van	

Ark,	2016.)		
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Kuva	 7.	 Uuden	 digitaalisen	 talouden	 rakentumisen	 ja	 käyttöönoton	 vastakkainasettelu.	

(Neumann,	2015.)		

Digitalisaation	 etenemistä	 ja	 uusien	 teknologioiden	 hyödyntämistä	 ovat	 hidastaneet	 mm.	

organisaatioiden	uudelleenmuotoutuminen	tavalla,	 jossa	hyödynnetään	uusien	teknologioiden	

mahdollisuuksia	 kasvattaa	 tuottavuutta.	 Osaltaan	 tähän	 on	 varmasti	 vaikuttanut	 lähivuosien	

heikko	taloustilanne	mikä	on	pienentänyt	 investointien	määrää	ja	hillinnyt	riskin	ottoa.	Lisäksi	

haasteellista	vaikuttaa	olevan	digitaalisen	muodonmuutos	prosessin	täydellinen	loppuun	vienti.	

Jotta	 data,	 mitä	 digitaalisten	 teknologioiden	 avulla	 tuotetaan,	 saadaan	 tuottamaan,	 tulee	 se	

pystyä	 ottamaan	 käyttöön	 ja	 hyödyntämään.	 Data	 tulisi	 pystyä	 innovatiivisesti	 yhdistämään	

uusien	 markkinoiden,	 palveluiden,	 tuotteiden	 ja	 bisnesmallien	 kanssa,	 jotta	 pystytään	

välittömästi	vastaamaan	erilaisiin	asiakastarpeisiin	ja	luomaan	lisäarvoa.	Digitalisaatiossa	ei	siis	

ole	 ainoastaan	 kyse	 digitaalisista	 tuotteista	 ja	 palveluista,	 vaan	 liiketoimintaan	 liittyvistä	

innovaatioista	 joita	 digitaalisen	 teknologian	 avulla	 pystytään	 rakentamaan,	 luoden	 todellista	

lisäarvoa	liiketoiminnalle	(Van	Ark,	2016.)	

Vasta	 viimeisten	 vuosien	 aikana	 muuttuneet	 kuluttajatottumukset	 ja	 käytön	 kasvun	 myötä	

mahdollistunut	 kustannusten	 lasku	 ovat	 tehneet	 useista	 ICT-sovelluksista	 ja	 -palveluista	

taloudellisesti	 kannattavia.	 Digitalisaation	 myötä	 syntyneitä	 mahdollisuuksia	 on	 siis	 vielä	

runsaasti	hyödynnettävissä.	Voidakseen	 täysin	hyödyntää	kasvu-	 ja	 tuottavuusmahdollisuudet	
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mitä	 uuden	 aikakauden	 digitalisaatio	 mahdollistaa,	 tulee	 digitalisaatio	 teemana	 sisällyttää	

laajalti	 koko	 organisaation	 strategiaan.	 Digitalisaation	 mahdollistamista	 innovaatioista	 on	

mahdollista	 luoda	 tuottavuushyötyä	 yritysten	 kaikissa	 toiminnoissa	 ja	 tehtävissä.	 (Van	 Ark,	

2016.)	 Koska	 se,	 höyryvoiman	 ja	 sähkövoiman	 lailla,	 voidaan	 lukea	 kuuluvan	 yleiskäyttöiseksi	

teknologiaksi	 (kuva	 8),	 on	 se	 oleellinen	 tuottavuuden	 kasvussa	 (Pohjola,	 2014).	 Pitkällä	

aikavälillä	 teknologia	monesti	 yllättää	 positiivisesti.	 Armaran	 lain	mukaan	 uuden	 teknologian	

merkitys	 monesti	 yliarvioidaan	 lyhyellä	 aikajänteellä	 ja	 aliarvioidaan	 pitkällä	 aikajänteellä.	

(Brynjolfsson	&	McAfee,	2014;	Pohjola,	2014)	

	

Kuva	 8.	 Yleiskäyttöiset	 “reseptit”	 ovat	muita	 tärkeämpiä	 tuottavuuden	 kasvussa	 (Pohjola	M.	

2014)	

	

 Big	Data	5.2

	

Big	 Data	 termille	 ei	 ole	 olemassa	 virallista	 määritelmää,	 tänä	 päivänä	 sitä	 käytetään	 hyvin	

vapaasti	 ja	 se	 viittaa	 valtavaan	 määrään	 dataa.	 Yksi	 määritelmä	 sille	 on	 uudet	 datatyypit	 ja	

datan	 monimuotoisuus.	 Tällaisia	 ovat	 esimerkiksi	 facebook-tykkäykset,	 valokuvat	 tai	
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signaalidata	 joka	 ei	 sellaisenaan	 istu	 perinteisiin	 tietovarastoihin	 tai	 –kantoihin.	 Datamäärän	

räjähdysmäinen	kasvu	2010	luvulla	ja	uudet	mahdollisuudet	analysoida	dataa	yritysten	sisäisistä	

sekä	 ulkoisista	 lähteistä,	 koneoppiminen	 ja	 ennustava	 analytiikka	 ovat	 tuoneet	 perinteisten	

relaatiotietokantojen	rinnalla	”NoSQL”-kannat	(Sturctured	Query	Language),	joille	ominaista	on	

tietomallittomuus,	 klusterit	 ja	 skaalautuvuus.	 NoSQL-kannat	 ja	 laajemmat	 Big	 Data	 –

viitekehykset,	kuten	Hadoop-ohjelmisto,	(HDFS-	Hadoop	Distributed	File	System)	eivät	lyhyellä	

aikajänteellä	 syrjäyttämään	 nykyisiä	 relaatiotietokantoja.	 Arkkitehtuurisesti	 paras	 yhdistelmä	

on	 näiden	 yhdistäminen.	 Hadoop-ohjelmisto	 on	 kustannustehokas	 mahdollisuus	

strukturoimattoman	 datan	 suurien	määrien	 tallentamiseen	 ja	 käsittelyn.	 Big	 datan	 hyötyjä	 ei	

tule	 jättää	 datan	 analysointiin,	 vaan	 lopputulos	 pitäisi	 pystyä	 viemään	 takaisiin	 organisaation	

prosesseihin	 ja	 jalkauttamaan	liiketoimintaan	tuomaan	arvoa.	Käytännön	hyötyjä	tulisi	miettiä	

jo	 dataan	 liittyvien	 hankkeiden	 suunnittelun	 yhteydessä	 määrittelemällä	 datan	

käyttötarkoituksia	 ja	 sen	 mukanaan	 tuomaa	 arvoa	 ja	 merkitystä	 yritykselle.	 (Autio,	 2014.)	

Esimerkiksi	 markkinatiedon	 saatavuus	 ja	 jakaminen	 ovat	 mahdollista	 erilaisten	 uutis-	 ja	

webseurantaan	erikoistuneiden	sovellusten	avulla.		

On	olemassa	viisi	näkökulmaa,	miten	Big	Datan	nähdään	luovan	arvoa.	Ensimmäiseksi	se	tekee	

tiedosta	 läpinäkyvämpää	 ja	 helpommin	 hyödynnettävää	 ja	 saatavilla	 olevaa.	 Toiseksi,	 mitä	

enemmän	 tietoa	on	digitaalisesti	 tallennettuna	 ja	 hyödynnettävissä,	 sitä	 enemmän	pystytään	

seuraamaan	 eri	 asioiden	 suorituskykyä,	 mikä	 taas	 mahdollistaa	 parempien	 päätöksien	

tekemisen.	 Kolmanneksi	 Big	 Datan	 avulla	 on	 mahdollista	 segmentoida	 asioita	 pienempiin	

osioihin,	mikä	mahdollistaa	räätälöidyt	ratkaisuvaihtoehdot.	Neljänneksi	Big	Data	mahdollistaa	

monimutkaisemmatkin	 analyysit,	 joilla	 parannetaan	päätöksentekokykyä	 ja	 viimeisimpänä	Big	

Dataa	voidaan	hyödyntää	kehitettäessä	uuden	sukupolven	tuotteita	ja	palveluita.	(Manyika	ym.	

2011.)	

Yritykset	 ovat	 investoineet	 paljon	 rahaa	 erilaisiin	 tietojärjestelmiin	 mahdollistaakseen	 tiedon	

saatavuuden	kaikista	mahdollisista	lähteistä.	Mm.	toiminnanohjaukseen,	asiakkuudenhallintaan,	

myynnin	 ohjaukseen	 ja	 muihin	 toimintoihin	 liittyvät	 erilaiset	 järjestelmät	 varmistavat,	 että	

mikään	 liiketoimi	 ei	 jää	 sähköisesti	 kirjaamatta.	 Voidakseen	 kuitenkin	 hyödyntää	 tätä	 tietoa,	

tiedon	tulisi	olla	standardissa	muodossa,	integroitavissa	ja	kerättävissä	tietovarastoon	kaikkien	

helposti	 saatavaksi	 ja	hyödynnettäväksi.	Erilaiset	business	 Intelligence	työkalut	mahdollistavat	
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datan	poiminnan,	muuntamisen	ja	lataamisen	(ETL;	Extract-Transform-Load)	analysointia	varten	

erilaisten	raporttien	ja	tunnuslukujen	muodostamista	varten	(kuva	9).	(Davenport,	2006.)	

	

 Tietovarastot	5.3

	

Tietovarastot	 yhdistävät	 ja	 yhdenmukaistavat	 tietoa	 eri	 lähteistä	 yhteiseen	 varastoon,	 jota	

kutsutaan	 tietovarastoksi	 (DW=Data	 Warehouse).	 Tietovaraston	 avulla	 on	 mahdollista	 saada	

tieto	 helposti	 ja	 selkeästi	 käytettäväksi	 sitä	 tarvitseville	 henkilöille	 erilaisten	 Business	

Intelligence	 sovellusten	 ja	 ratkaisujen	 kautta,	mikä	ei	 useimmiten	operatiivisten	 järjestelmien	

kautta	 ole	 mahdollista.	 (Hovi	 ym.,	 2009.)	 Ilman	 tietovarastoja	 eri	 lähteistä	 tulevia	 tietoja	

useimmiten	 yhdistellään	 ja	 muokataan	 taulukkolaskentaohjelmalla,	 joka	 aiheuttaa	 paljon	

käsityötä	ja	virheriskiä.		

Tietovaraston	 tietoa	 voidaan	 hyödyntää	 lukemattomin	 tavoin	 eri	 kyselyiden,	 raporttien,	

kuvaajien	 ja	 analyysien	muodossa.	 Tämän	 edellytyksenä	 kuitenkin	 on,	 että	 käytössä	 oleva	 BI	

sovellus	 on	 helposti	 lähestyttävä,	 tarpeisiin	 ketterästi	 mukautuva,	 sekä	 vastaa	 myös	 ennalta	

määrittelemättömiin	nk.	ad	hoc-tarpeisiin	nopeasti.	

	

Kuva	9.	Tiedon	siirtyminen	Business	Intelligence	ympäristöön	tietovaraston	kautta	(Hovi	ym.,	

2009,	s.	14)	
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Tietovarastointiin	 liittyvän	 prosessin	 yhteydessä	 tiedot	 kertyvät	 eri	 operatiivisten	

perusjärjestelmien	 tietokantoihin,	 joissa	 ne	 pidetään	 ajantasaisena.	 ETL-vaiheessa	 (Extract	 -	

Transform	-	Load)	operatiivisista	järjestelmistä	tuleva	tieto	luetaan	ja	muokataan	tietovaraston	

edellyttämään	muotoon,	mikä	vaatii	datan	yhdenmukaistamista	ja	yhdistämistä	ennen	tietojen	

lataamista	 tietovarastoon.	 Tietoa	 voidaan	 ladata	 operatiivisten	 järjestelmien	 lisäksi	 myös	

muista	tietolähteistä,	esim.	web-sovelluksista,	masterdata-järjestelmistä,	asiakashallinnan	sekä	

toimitusketjujen	 hallinnan	 järjestelmistä,	 tai	 ulkoisista	 tietolähteistä,	 kuten	 tilastokeskus,	

Suomen	 Pankki	 tms.	 Tietovarastoon	 tallennetaan	 usean	 edeltävän	 vuoden	 tiedot,	 mikä	

mahdollistaa	 tiedon	 historioitumisen.	 (Hovi	 ym.,	 2009,	 s.	 15.)	 Historiatieto	 mahdollistaa	

aikasarja-analyysit.	 Aikasarja-analyysien	 avulla	 voidaan	 tarkastella	 ja	 ennustaa	 tulevaisuuden	

kehityslinjoja	 tarkastelemalla	 tilastollista	dataa	määrättyinä	ajankohtina.	Aikasarjoista	voidaan	

tehdä	 johtopäätöksiä	 aineiston	 taustalla	 vaikuttavista	 ilmiöistä,	 tai	 rakentaa	 ennusteita	

tulevista	 tapahtumista.	 Tietovaraston	 avulla,	 hyödynnettäessä	 varastoon	 yhdistettyä	 BI-

sovellusta,	 on	 siis	 mahdollista	 yhdistää	 yrityksen	 ulkoista	 ja	 sisäistä	 dataa,	 sekä	 rakentaa	

ketterästi	itsestään	päivittyviä	raportteja.	Business	Intelligence	työkalut	ja	ohjelmistot	kokoavat	

prosessoidun	 ja	 analysoidun	 datan	 yrityksen	 sisäisistä	 ja	 sekä	 ulkoisista	 lähteistä	

loppukäyttäjälle	hyödynnettäväksi	ja	jaettavaksi.	
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6. TOIMITUSKETJUN LOGISTIIKKAKUSTANNUKSIIN LIITTYVÄ TIEDON HALLINTA JA 

PROSESSOINTI 

	

Työn	 empiirinen	 osuus	 pitää	 sisällään	 tutkimukseen	 liittyvän	 pohjustuksen	 liittyen	

kohdeyrityksen	 tapaustutkimusta	 koskevaa	 aihepiiriä;	 kohdeyrityksen	 toimintaympäristö,	

kuljetusketjun	 logistiikkakustannukset	 ja	 näihin	 liittyvä	 tiedon	 prosessointi,	 kohdeyrityksen	

raportointikäytännöt	 ja	 digitalisaation	 mukanaan	 tuomat	 mahdollisuudet	 kehittää	 näitä	

eteenpäin.	 Lisäksi	 tässä	 luvussa	 kerrotaan	 tutkimuksen	 toteutuksesta	 ja	 kulusta	 sekä	

tutkimustyön	 aikana	 esiin	 nousseista	 ongelmista	 ja	 haasteista	 kustannusten	 raportointiin,	

analysointiin	ja	ennustamiseen	liittyen.	

	

 Case-yrityksen	esittely	ja	tutkimukseen	liittyvät	lähtökohdat	6.1

	

Tutkimusaiheeseen	 liittyvä	 logistiikan	 kustannusraportointi	 sekä	 kustannusten	 kehittymiseen	

liittyvä	 ennustaminen	 on	 laaja	 ja	 koko	 kohdeyrityksen	 toiminta-alueen	 kattava	 kokonaisuus.	

Vaatimukset	 ja	 reunaehdot	 raportoinnille	 tulevat	 logistiikan	 hankintaosastolta,	 yhtiön	

liiketoimintojen	 kontrollereilta,	 sekä	 osaltaan	 myös	 yhtiön	 strategiatiimiltä.	 Logistiikan	

kustannuksiin	ja	toimintoihin	liittyvät	tietolähteet	ja	asiantuntemus	käsittävät	kuljetusketjun	eri	

osa-alueiden	 vastuuhenkilöt	 ja	 näiden	 tuottamat	 tiedot,	 sekä	 käytössä	 olevat	 useat	

tietojärjestelmät,	raportointijärjestelmät	ja	-lähteet.		

Viimevuosina	 toteutuneiden	 organisaatiouudistusten	 myötä	 kustannusosuuteen	 liittyvät	

vastuuhenkilöt	 ovat	 osittain	 eri	 toimintojen	 osalta	 hajautuneet	 kohdeorganisaation	 sisällä	 eri	

organisaatioihin;	 vaihtelevasti	 yhtiön	 globaalin	 hankita	 organisaation	 ja	 liiketoiminta-alueiden	

organisaatioiden	 eri	 osiin.	 Logistiikan	 hankintaan	 sekä	 operatiiviseen	 toimintaan	 liittyvät	

vastuut	kauttaaltaan	ovat	vielä	muutama	vuosi	aikaisemmin	olleet	keskitettynä	kohdeyrityksen	

globaaliin	 logistiikkaorganisaatioon.	 Tapahtuneet	 organisaatiouudistukset	 ovat	 asettaneet	

haasteita	 yhtenäisen	 raportoinnin	 sekä	 kustannuksiin	 liittyvän	 tiedon	 hallinnan	 osalta.	

Uudistunut	organisaatiorakenne	osaltaan	tekee	haasteelliseksi	nähdä	globaalia	kokonaisuutta,	
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ja	 sen	 taustalla	 vaikuttavia	 tekijöitä	 raportoinnin	 näkökulmasta	 tarkasteltuna	 selkeästi,	 koska	

“sormituntuma”	työhön	on	hajautunut	useiden	eri	organisaatioiden	ja	esimiesten	alaisuuteen.	

Kirjanpitoon	 liittyvät	 tiedot	 ja	 logistiikkakustannusten	 kokonaiskehitys	 herättävät	 aika	 ajoin	

kysymyksiä,	 joihin	 pitäisi	 pystyä	 ketterästi	 antamaan	 selkeitä	 vastauksia	 eri	 liiketoimintojen	

näkökulmista	 katsottuna.	 Yhtiön	 hankintaorganisaation	 näkökulmasta	 on	 tärkeää,	 että	

kokonaiskuva	 liittyen	 kustannuksiin,	 toimittajien	 suorituskykyyn,	 kuljetettaviin	 volyymeihin	 ja	

ympärillä	 tapahtuviin	 muutoksiin	 on	 edelleen	 myös	 yhtenä	 kokonaisuutena	 hallittavissa	 ja	

tarkasteltavissa.	 Lisäksi	 toimitusketjuun	 liittyvää	 kustannuskehitystä	 kokonaisuudessaan	

kohdeyrityksessä	 tulisi	 pystyä	 ennustamaan	 ja	 skenarioimaan	 myös	 erilaisia	 yhtiön	

edunvalvontaan	 liittyviä,	 laeista	 ja	 säädöksistä	 johtuvia,	 sekä	 valvonnasta	 ja	 sääntelystä	

seurauksena	syntyviä	tarpeita	varten.		

Globaalista	kustannusten	 raportoinnista	huolimatta,	 liiketoimintarakenne	asettaa	vaatimukset	

liiketoimintokohtaiselle	raportoinnille,	globaalin	yhtiötason	raportoinnin	lisäksi.	Kohdeyrityksen	

liiketoimintarakenne	 koostuu	 eri	 liiketoiminta-alueista.	 On	 jo	 aikaisemmin	 todettu,	 että	

liiketoiminnoittain	 logistinen	 konsepti,	 kuljetusratkaisut,	markkina-alueet	 ja	 tätä	 kautta	myös	

makrotaloustasolla	 tapahtuvien	muutosten	vaikutukset	ovat	hyvin	erilaisia	eri	 liiketoimintojen	

välillä.	Tästä	johtuen	yksi	globaali	näkemys	logistiikkakustannusten	kehittymisestä	sellaisenaan	

ei	palvele	ainuttakaan	liiketoimintayksikköä	riittävän	tarkalla	tasolla.	Tästä	 johtuen	raportointi	

ja	tähän	liittyvä	analyysi	tulee	tehdä	eri	liiketoimintojen	osalta	erikseen	(kuva	10):	
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Kuva	10.	Näkymä	kustannuskehityksen	ennusteesta	indeksimuodossa	eri	liiketoimintojen	osalta,	

kuluvalle	sekä	neljälle	seuraavalle	vuodelle.	

	

Tämän	 tutkimustyön	 tavoitteena	 oli	 kartoittaa	 minkälaiset	 tekijät	 ohjaavat	 eri	 liiketoiminta-

alueiden	logistiikkakustannusten	kehitystä	kohdeyrityksessä.	Lisäksi	oleellinen	osa	tätä	työtä	oli	

mallintaa	 prosessi	 sekä	 antaa	 kehitysehdotuksia	 kustannuksiin	 liittyvää	 raportointia	 koskien,	

minkä	avulla	tämä	tieto	jatkossa	saataisiin	sujuvasti	ja	tehokkaasti	muodostettua	liiketoiminta-

alueita	yksilöllisesti	tukevaksi	tiedoksi.	Edellä	mainittujen	asioiden	lisäksi	tavoitteena	oli	 listata	

kriittisimmät	kehityskohteet	aihealueeseen	liittyen.	

	

 Tutkimuksen	toteutus	ja	kulku	6.2

	

Aiheeseen	 liittyvä	 tutkimus	 toteutettiin	 asian	 luonnollisessa	 ympäristössään	 yhtenä	 jäsenenä	

logistiikan	 hankintaorganisaation	 työryhmää.	 Empiirinen	 tutkimustieto	 hankittiin	 tutkimalla	 ja	

havainnoimalla	ongelmaa	eri	näkökulmista	ja	pohtimalla	siihen	liittyvää	ratkaisua	toteuttamalla	

useita	 teemahaastatteluita	 aiheen	 ympärillä	 työskentelevien	 henkilöiden	 kanssa.	 Lisäksi	
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tutkimuksen	 yhteydessä	 tehtiin	 useita	 kvantitatiivisia	 analyysejä	 (Kuva	 11),	mallinnuksia	 sekä	

testilaskelmia,	 joiden	 perusteella	 kyettiin	 näkemään	 mitkä	 tekijät	 ovat	 kustannuskehityksen	

taustalla	 suhteellisesti	 merkittäviä	 tekijöitä,	 joita	 tulisi	 jatkossa	 lähteä	 seuraamaan	 sekä	

ennustamaan.	

Aiheeseen	 liittyvä	 alustava	perehtyminen	 tapahtui	 normaalissa	 kanssakäymisessä	 verkostossa	

työskentelevien	 henkilöiden	 kanssa,	 sekä	 tutustumalla	 eri	 raportointijärjestelmistä	 saatavilla	

olevaan	 tietoon,	 käytössä	 oleviin	 tietojärjestelmiin,	 saatavilla	 olevaan	 tietoarkkitehtuuriin	 ja	

säännöllisesti	tuotettuihin	ja	käytössä	olleisiin	raportteihin.	Heti	alkuun	oli	pyrkimys	kartoittaa	

nykyiset	 logistiikan	 kustannusten	 raportointiin	 liittyvät	 olemassa	 olevat	 raportointikäytännöt	

sekä	 niihin	 liittyvät	 olemassa	 olevat	 haasteet,	 joiden	 pohjalta	 tämä	 tutkimusaihe	 lopulta	

rajautui.	

Esiin	nousseiden	haasteiden	ja	selkeiden	tarpeiden	myötä	muotoutui	suunnitelma	tutkielmasta,	

jonka	 tavoitteena	 olisi	 toteuttaa	 kokonaisvaltainen	 selvitys	 kohdeyrityksen	 logistiikkaan	

liittyvistä	 kustannuksista,	 niiden	 jakautumisesta	 toiminnoittain,	 maantieteellisesti	 ja	 eri	

liiketoimintojen	 välillä.	 Tämän	 lisäksi	 tavoitteena	 oli	 tuottaa	 suunnitelma	 minkä	 perusteella	

kyseistä	 kustannusosuutta	 tulisi	 jatkossa	 raportoida	 ja	 ennustaa	 sekä	 listata	 kriittisimmät	

kehityskohteet	 aihealueeseen	 liittyen.	 Tutkimussuunnitelma	 muuttui,	 ja	 rajauksia	 tehtiin	

tutkimuksen	 aikana,	 koska	 aihe	 oli	 kovin	 moniulotteinen,	 eivätkä	 kaikki	 esiin	 nousseet	

asianhaarat	 olleet	 kyllin	 yksinkertaisia	 tutkia	 ilman	 että	 työ	 olisi	 “levinnyt	 käsiin”.	 	 Tästä	

seurauksena	 ilmeni	 useita	 jatkotutkimusaiheita.	 Aiheeseen	 perehtymisen	 yhteydessä,	

todettujen	 haasteiden	 perusteella	 kustannusraportointiin	 liittyvä	 tutkimusaihe	 rajautui	

kustannuskehitykseen	 liittyvään	 analysointiin.	 Analysoinnin	 avulla	 uskottiin,	 että	 tultaisiin	

pääsemään	 aiheeseen	 liittyvien	 todettujen	 haasteiden	 yli,	 sekä	 toteutuneiden	 kustannusten	

raportoinnin,	että	ennustamisen	osalta.	

Tutkimusta	 viivästytti	 ja	 tutkimukseen	 liittyvää	 suunnitelmaa	 muutti	 jonkin	 verran	 esiin	

nousseet	 haasteet,	 jotka	 johtivat	 välittömään	 kehitystyöhön	 kohdeorganisaatiossa.	 Lisäksi	

tutkimustyön	 aikana	 käynnistyi	 laaja	 raportointiin	 liittyvä	 kehitystyö,	 mikä	 toki	 avarsi	

näkemystäni	 tutkijana,	 mutta	 kehitystyössä	 mukana	 olo	 rajoitti	 ja	 muokkasi	 samaan	 aikaan	

jonkin	verran	empiirisen	osuuden	raportointia.	Asia	ja	ongelmat	olivat	nyt	ennestään	tuttuja,	ja	
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niihin	 saatiin	 samaan	 aikaan	 helpotusta,	 koska	 taustalla	 olevia	 ongelmia	 ja	 haasteita	 oli	 jo	

paljon	kartoitettu	ja	tutkittu.	

6.2.1 Tutkimusaineiston	hankinta	ja	analysointi	

	

Tutkimukseen	 liittyvä	 empiirinen	 tutkimusaineisto	 hankittiin	 pääosin	 aktiivisen	 osallistuvan	

havainnoinnin	 menetelmin.	 Aktiivisessa	 osallistuvassa	 havainnoinnissa	 tutkija	 vaikuttaa	

aktiivisesti	läsnäolollaan	tutkittavaan	ilmiöön.	Hän	voi	esimerkiksi	olla	mukana	kehittämistyössä,	

projektissa	tai	vastaavassa	tilanteessa	aktiivisena	toimijana.	(Saaranen-Kauppinen	&	Puusniekka	

2006.)	 Asioita	 ja	 ilmiöitä	 havainnoitiin	 toimimalla	 osana	 logistiikan	 organisaation	 työryhmää,	

tapauksen	luonnollisessa	ympäristössään.	Tutkimustyön	aikana	oltiin	luonnollisesti	tällöin	myös	

mukana	 aktiivisena	 osallistujana	 kaikissa	 aihealueeseen	 liittyvissä	 kokouksissa	 ja	 meneillään	

olevissa	 kehitysprojekteissa.	 	 Lisäksi	 tutkittiin	 ja	 analysoitiin	 olemassa	 olevia	 ja	 säännöllisesti	

päivitettäviä	ja	yrityksen	sisäisessä	jakelussa	olevia	dokumentteja	sekä	näiden	taustalla	tehtyjä	

laskelmia.		
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Kuva	11.	Tutkimusaineiston	hankintamenetelmät	

	

Aktiivinen	ja	osallistuva	havainnointi	koettiin	ainoana	riittävän	tutkimusotteen	mahdollistavana	

tapana	toteuttaa	tutkimus,	koska	tällä	tavoin	asiaan	liittyvästä	kokonaisuudesta	saatiin	tarkka	ja	

tiukka	ote.	 Ilman	aktiivista	 ja	osallistuvaa	havainnointia,	ei	 tutkimuksessa	olisi	päästy	riittävän	

tarkkoihin	 yksityiskohtiin	 mm.	 raportointityökaluihin	 liittyvien	 haasteiden	 osalta.	 Aktiivisen	

osallistuvan	 havainnoinnin,	 sekä	 käytyjen	 keskustelujen	 perusteella	 saatiin	 hyvä	

kokonaisymmärrys	 kuljetusketjun	 logistiikkakustannuksien	 muodostumisesta	 ja	

kustannuskokonaisuuden	 raportointiin	 liittyvistä	 olemassa	 olevista	 yksityiskohdista,	 lisä	 -

tarpeista	 ja	 -tavoitteista.	 Tarpeet	 liiketoiminnoittain	 olivat	 hyvin	 samansuuntaisia,	 mutta	

kypsyys	teemaan	liittyvälle	keskustelulle	ja	käsittelylle	oli	hyvin	eriasteista,	mikä	selvästi	vaikutti	

keskustelun	syvyyteen.		

Sähköisten	 tietolähteiden,	 joita	 ovat	 useat	 erilaiset	 raportointityökalut,	

toiminnanohjausjärjestelmät	 (myynti	 ja	 logistiikka)	 ja	 erilaiset	 käytössä	 olevat	 sovellukset,	

kautta	 haettiin	 dataa	 kvantitatiivisten	 laskelmien	 tekemistä	 varten.	 Näiden	 analyysien	 ja	

laskelmien	 avulla	 pystyttiin	 muodostamaan	 mm.	 suhteutettu	 kokonaiskuva	

kustannuskehityksen	 taustalla	 vaikuttavista	 tekijöistä,	 joiden	 empiirisen	 tutkimusosuuden	

pohjalta	 merkittävimmin	 tiedettiin	 suorasti	 vaikuttavan	 kustannuskehitykseen	 eri	

liiketoimintojen	osalta.	Kun	analyysien	perusteella	saatiin	kokonaisuus	asetettua	mittakaavaan,	

oli	mahdollista	suhteuttaa	eri	asioiden	painoarvot	ja	merkitys	kustannuksellisesti,	mikä	osaltaan	

ohjasi	teemahaastatteluiden	sisältöä.		

Tutkimustyön	 yhteydessä	 käytiin	 useita	 reflektoivia	 keskusteluja	 sekä	 toteutettiin	

teemahaastatteluita	 aihealueen	 ympärillä	 läheisesti	 työskentelevien	 useiden	 henkilöiden	

kanssa.	 Haastattelutilanteet	 toteutuivat	 pääosin	 eri	 kokouksien	 yhteydessä	 3-6	 hengen	

ryhmässä	osana	eri	kokousten	asialistoja.	Haastattelut	kirjattiin	propositiotasolla,	eli	ainoastaan	

sanoman	tai	havainnon	ydinsisällöt	kirjattiin	ylös.	

Teemahaastattelut	 ovat	 yksi	 käytetyimpiä	 tiedonkeruumenetelmiä	 case-tutkimuksissa.	

Verrattuna	 kysymyksiin	 teema	 viittaa	 laajaan	 asiakokonaisuuteen	 tai	 aihealueeseen.	
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Haastattelu	tarkoittaa	tutkijan	ja	haastateltavan	välistä	suoraa	ja	aitoa	keskustelua	määrätyistä	

teemoista	joilla	on	pyrkimys	saada	ymmärrys	tutkittavasta	ilmiöstä.	(Kananen,	2013,	93.)	

Teemahaastattelut	 aineiston	 keräysmenetelmänä	 sopi	 tähän	 tutkimuksen	 hyvin,	 koska	

asiakokonaisuus	 oli	 laaja	 ja	 moniulotteinen	 eikä	 haastattelun	 kulkua	 haluttu	 etukäteen	

määrittää.	Tietämys	ilmiötä	koskevasta	kokonaisuudesta	tutkimuksen	aloitushetkellä	oli	suppea.	

	

6.2.2 Tutkimuksen	raportointi	

	

Varsinaiseen	 empiiriseen	 tutkimusprosessiin	 liittyvä	 raportointi	 toteutettiin	 tutkimustyön	

aikana	 muistiinpanoilla.	 Muistiinpanot	 tehtiin	 erilaisten	 keskustelu-	 ja	 haastattelutilanteiden,	

sekä	työryhmien	kokoontumisien	pohjalta.	Lisäksi	muistiinpanoja	kirjattiin	ylös	kvantitatiivisten	

analyysien	 tuloksista.	Muistiinpanojen	 ja	 tietolähteistä	 saadun	 tiedon	 pohjalta	muodostettiin	

erilaisia	“mind	mapeja”	ja	vapaalla	kädellä	tehtyjä	kuvauksia	kokonaisuudesta.	Muistiinpanojen,	

mind	mappien	ja	kuvausten	pohjalta	muodostettiin	lopullinen	empiirinen	tutkimusraportti.		

Teemahaastattelut	 litteroitiin	 propositiotasolla,	 eli	 vain	 pääkohdat	 ja	 ydinasiat	 kirjattiin	 ylös.	

Tutkimusraportin	 teoreettinen	 osuus	 on	 kirjoitettu	 empiirisen	 tutkimustyön	 eri	 vaiheissa,	 ja	

rajattu	lopullista	tuotosta	vastaavaksi	työn	loppuvaiheessa.	

	

 Logistiikan	hankintoihin	liittyvä	toimintaympäristö	kohdeyrityksessä	6.3

	

Nopeasti	 muuttuva	 ja	 globaali	 toimintaympäristö	 sekä	 syy-seuraussuhteiden	 ennakointi	

koetaan	 yleisesti	 haasteena	 liiketoiminnan	 ennustettavuuden	 kannalta.	 Tämä	 vaatii	 yhä	

enemmän	 ketteryyttä	 ja	 reagointinopeutta	 liiketoiminnan	 sujuvuuden	 ja	 tuloksellisuuden	

varmistamiseksi.	Pitäisi	kyetä	arvioimaan	riskejä	ja	uhkatekijöitä	ja	ennakoimaan	näihin	liittyviä	

mahdollisia	 toimenpiteitä,	 näkemään	 ja	 hyödyntämään	 olemassa	 olevat	mahdollisuudet	 sekä	

tunnistamaan	omat	heikkoudet	ja	vahvuudet,	eri	näkökulmista	katsottuna	ja	vielä	vertaamalla	

toimintaansa	alan	parhaisiin	toimijoihin.		
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Hyödynnettävissä	olevan	tiedon	määrä	on	viime	vuosien	aikana	moninkertaistunut	teknologian	

kehityksen	 ja	 toimintojen	 sähköistymisen	 ja	 sitä	 myötä	 tiedon	 digitalisoitumisen	 myötä.	

Tiedollisesti	 tämä	 asettaa	 täysin	 uuden	 haasteen,	 minkä	 kanssa	 yritykset	 myös	 logistiikan	

toimialalla	 kamppailevat;	 miten	 valikoida	 oleellinen	 tieto	 valtavasta	 tieto	 määrästä	 ja	 vielä	

tarkemmin;	 miten	 hallita	 tätä	 tietoa,	 jotta	 se	 voidaan	 hyödyntää	 merkittävänä	 kilpailukyvyn	

lähteenä	 tulevaisuudessa?	 Kohdeyrityksen	 logistiikkaan	 liittyvä	 toimintaympäristö	 on	

maantieteellisesti	 hyvin	 laaja	 johtuen	 globaaleista	 liiketoiminnoista,	 jota	 kohdeyrityksen	

logistiikkayksikkö	palvelee.	Tehokkaan	ja	kilpailukykyisen	logistisen	toiminnan	edellytyksenä	on	

myös	 maantieteellisesti	 kattava	 ymmärrys	 logistiikan	 toimintaan	 vaikuttavien	 osa-alueiden	

osalta.		

		

	

	

Kuva	12.	Kohdeyrityksen	logistiikkaan	liittyvä	toimintaympäristö	
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 	Kuljetusketjun	 prosesseihin	 ja	 kustannuksiin	 liittyvä	 tieto	 eri	6.4

tietojärjestelmissä	

	

Valmiin	 tuotteen	 toimitusketjuun	 liittyvät,	 muuttuvat	 logistiikkakustannukset	 syntyvät	

kuljetussuoritteista	maanteitse,	raiteilla,	vesiteitse	tai	 ilmassa,	tuotteen	käsittelystä	varastossa	

tai	satamissa,	sekä	varastointikustannuksista.		

	

	

Kuva	13.	Tyypilliset	kuljetusketjuun	liittyvät	toiminnot	ja	kustannukset	

Logistiikan	 kustannuksiin	 liittyvä	 toteuma-	 ja	 ennusteraportointi	 vaatii	manuaalista	 laskentaa,	

analysointia	 ja	 päivittämistä.	 Koska	 raportit	 jaellaan	 Power	 Point	 esitysten	 muodossa,	 pitää	

myös	kuvaajat	ja	näiden	takana	vaikuttavat	luvut,	päivittää	manuaalisesti.	Osa	luvuista	ja	näistä	

muodostuvista	 kuvaajista	 olisi	mahdollista	muodostaa	 automaattisesti	 päivittyviksi,	 erityisesti	

hyödyntämällä	 uusia	 ja	 nykyaikaisia	 digitaalisia	 ratkaisuvaihtoehtoja	 kuten	 datavarasto	 BI-

työkaluja.	 Tämä	 kuitenkin	 vaatii	 paljon	 taustatyötä	 ja	 tarkkaan	 harkittuja	 määrittelyitä	

hyödynnettävän	datan	osalta,	koska	kaikki	data	ei	ole	saatavilla	 tällä	hetkellä	käytössä	olevan	
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raportointityökalun	 välityksellä.	 Logistiikkaan	 liittyvät	 prosessit	 ovat	 lähes	 kauttaaltaan	 jo	

digitaalisessa	 muodossa,	 ja	 tästä	 seurauksena	 dataa	 prosesseihin	 liittyen	 kertyy	 runsaasti.	

Datan	 hyödyntäminen	 ”raakana”	 suoraan	 toiminnanohjausjärjestelmistä	 tai	 näihin	 liittyvistä	

raportointityökaluista	 ilman	 relaatiomäärittelyitä	 ei	 kuitenkaan	 käytännössä	 ole	 kannattavaa	

koska	 datan	 työstäminen	 vie	 aikaa.	 Lisäksi	 dataa	 pitäisi	 pystyä	 yhdistämään	 myös	 muista	

lähdejärjestelmistä	 logistiikan	 suunnittelujärjestelmän	 lisäksi,	 (esimerkiksi	 myyntiin	 ja	

kirjanpitoon	liittyvä	data).	

	

6.4.1 Logistiikan	toiminnanohjausjärjestelmään	liittyvä	raportointi	

	

Toimitusketjuun	 liittyvien	 kuljetustapahtumien	 suunnittelu,	 sekä	 tapahtumiin	 liittyvät	

kustannukset	 käsitellään	 logistiikan	 toiminnanohjausjärjestelmässä	 OTM:ssä	 (Oracle	

Transportation	 Management).	 OTM	 poimii	 kuljetussuunnittelun	 kannalta	 merkittävät	 ja	

välttämättömät	 masterdata	 tiedot	 (mm.	 reititykseen,	 rahteihin,	 toimittajaan,	

lastaussuunnitteluun	 ja	 toimitusehtoihin	 liittyvät	 parametrit)	 OTM:ään	 liitoksissa	 olevista	

tietojärjestelmistä.	OTM:stä	tieto	kuljetustapahtumista,	ja	niihin	liittyvistä	kustannuksista,	sekä	

muista	 kuljetustapahtumaan	 liittyvistä	 yksityiskohdista	 (mm.	 lähtöaika,	 tonnimäärät)	 siirtyvät	

OTM:ään	 liitoksissa	 olevaan	 raportointijärjestelmään,	 MIS:iin	 (Management	 Information	

System).	MIS	on	Cognos	ohjelmisto,	jonka	kautta	on	mahdollista	pureutua	kuljetuksiin	liittyviin	

yksityiskohtiin	sekä	kustannuksiin	tarkasteltaessa	kokonaiskustannus-kehitystä	ja	siihen	liittyviä	

syy-seuraussuhteita.	 Jotta	 logistiikkaan	 liittyviä	 kustannuksia	 voidaan	 analysoida,	 on	oleellista	

pystyä	tarkastelemaan	myös	kuljetuksiin	liittyviä	yksityiskohtia,	kuten	kuljetettuja	tonnimääriä,	

kuljetusvälejä,	 lastausmuotoa,	käytettyä	kalustoa,	kuljetusmuotoja,	 toimittajatietoa	 jne.	Kaikki	

edellä	mainitut	tekijät	vaikuttavat	kustannusten	muodostukseen.		

Tutkimustyön	 yhteydessä	 kävi	 ilmi,	 että	 toimittajakohtaisen	 tiedon	 saatavuus	 suoraan	

raportoinnista	 ontuu	 pahasti.	 Osa	 laskunkäsittelytiimeistä	 käyttää	 niin	 sanottua	 “self	 billing”	

mallia	toimittajien	laskutuksessa,	mikä	johtaa	siihen,	että	toimittajakohtaista	kustannustietoa	ei	

raportointityökalun	kautta	ole	saatavissa.	On	myös	olemassa	joitakin	logistisia	toimintoja	jotka	

ovat	kokonaan	OTM:n	ulkopuolella.	Näiden	OTM:n	ulkopuolella	olevien	logististen	toimintojen	
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vuoksi	 kirjanpidon	 raportoinnissa	 olevat	 kustannukset	 eroavat	 logistiikan	 “operatiivisen”	

raportoinnin	kustannuksista.		

Kirjanpidon	 raportointi	 ulottuu	 seuraavien	 päätilien	 tasolle;	 kuljetuskustannukset,	

käsittelykustannukset	 ja	 varastointikustannukset.	 Kirjanpidon	 raportoinnin	 kautta	 ei	 ole	

mahdollista	 porautua	 logistiikan	 tarkempiin	 kustannustyyppeihin	 tai	 kuljetustapahtumiin	

liittyviin	yksityiskohtiin,	minkä	vuoksi	syvempi	analysointi	kirjanpidon	lukuja	hyödyntäen	ei	ole	

mahdollista.		
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Kuva	 14.	 Näkymä	 logistiikkakustannuksista	 kustannustyypeittäin	 eriteltynä	 määrätyllä	

aikavälillä,	OTM:ään	sidoksissa	olevassa	logistiikan	raportointityökalussa	(Cognos,	Management	

Information	System).	

6.4.2 Kirjanpidon	järjestelmään	liittyvä	raportointi	

	

Logistiikan	 toteutuneiden	 kustannusten	 osalta	 raportointi	 perustuu	 kirjanpidon	 järjestelmään	

kirjattuihin	 kustannuksiin.	 Nämä	 kustannukset	 ovat	 nähtävissä	 ainoastaan	 hyvin	 karkealla	

tasolla,	 joka	 perustuu	 logistiikan	 tiliryhmien	 luokitteluun;	 kuljetuskustannukset,	

käsittelykustannukset,	 varastointikustannukset.	 Mainittujen	 kustannuslajien	 alla	 on	 kuitenkin	

olemassa	 lukuisia	 erilaisia	 kustannuskoodeja,	 joita	 toiminnanohjausjärjestelmän	 puolella	

käytetään	 ja	 joiden	 mukaan	 toteutuneet	 kustannukset	 ovat	 vielä	 syvällisemmin	 luokiteltu.	

Esimerkiksi	 kuljetuskustannukset	 voivat	 pitää	 sisällään	 kustannuksia	 jotka	 aiheutuvat	

polttoainelisästä	 (BAF),	 Kuolleesta	 rahdista	 (Deadfreight)	 jne.	 Näitä	 syvemmän	 tason	

kustannuskoodeja	ei	kirjanpidon	raportoinnin	puolelta	ole	kuitenkaan	mahdollista	tarkastella.		

	Jotta	 logistiikan	 toteutuneita	 kustannuksia	 voidaan	 syvällisemmin	 analysoida,	 tarvitaan	 usein	

kustannustiedon	 lisäksi	 myös	 tietoja	 jotka	 perustuvat	 logistiikan	 operatiivisiin	 toimintoihin	

(kuljetukset,	 satamakäsittelyt,	 varastointitapahtumat	 eri	 alueilla	 maantieteellisesti	

tarkasteltuna).	Koska	tällaista	tietoa	ei	suoraan	kirjanpidon	 järjestelmästä	ole	saatavilla,	vaatii	

kustannusten	 syvällisempi	 tarkastelu	 usein	 tietojen	 yhdistelyä	 kirjanpidon	 järjestelmän	 sekä	

toiminnanohjausjärjestelmän	raportointilähteestä.		

Voidakseen	siis	analysoida	ja	ymmärtää	logistiikan	kustannuksiin	 liittyvää	kokonaisuutta,	tulee	

olla	hyvin	tietoinen	ja	syvällisesti	perehtynyt	seuraaviin;	

- mitä	tietoa	mistäkin	lähteestä	on	saatavilla	

- mikä	tieto	mahdollisesti	on	raportointijärjestelmän	ulkopuolella,	ja	mistä	syistä	johtuen	

- miten	erilaisia	raportointijärjestelmiä	käytetään	ja	mille	tiedon	syvyysasteelle	näissä	on	

mahdollista	päästä	(ja	miksi)	

- mikä	 logistinen	 toiminto	 toteutetaan	 OTM:ssä	 ja	 mitkä	 toiminnot	 ovat	 mahdollisesti	

OTM:n	ulkopuolella	

- minkälaisia	laskutuskäytäntöjä	käytetään	eri	alueiden	laskunkäsittely	tiimeissä	
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- miten	logistiikkaan	liittyvät	kustannukset	ovat	luokiteltu	

	

Haastavinta	 tämän	 osalta	 on	 se,	 että	 kirjanpidon	 raportointijärjestelmän	 luvut	 ovat	 yleisesti	

ottaen	 suuremmat	 kuin	 operatiivisen	 puolen	 raportointijärjestelmän	 luvut.	 Tämä	 johtuu	

pääosin	 edellä	 mainitusta	 tosiasiasta,	 että	 pieni	 osa	 logistiikan	 toiminnoista	 on	 OTM:n	

ulkopuolella.	 Jos	 lukuja	 tarkasteleva	 henkilö	 ei	 ymmärrä	 logistiikan	 toimintoihin	 liittyvää	

kokonaisuutta	 ja	 toimintatapoja	 sekä	 taustalla	 vaikuttavia	 tekijöitä	 kunnolla,	 on	 vaikea	

ymmärtää	 mistä	 erot	 johtuvat.	 Näihin	 edellä	 mainittuihin	 taustatekijöihin	 liittyen	 ei	 ole	

olemassa	kirjattuna	minkäänlaista	tietoarkkitehtuuria,	karttaa	tai	mallinnusta,	vaan	tieto	tähän	

liittyen	 pitää	 koota	 keskustelemalla	 useiden	 tahojen	 kanssa	 ja	 tutkimalla	 raportoitua	 tietoa,	

peilaten	sitä	samalla	käytännössä	tapahtuviin	kuljetustapahtumiin.	

		

	

	

	

Kuva	 15.	 Logistiikan	 tietojärjestelmiin	 liittyvä	 karkea	mallinnus,	 jossa	on	 esitetty	 logistiikkaan	

sidoksissa	olevat	tietojärjestelmät	sekä	toimintoihin	liittyvä	tiedonkulku	karkealla	tasolla.	
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6.4.3 Kustannuskehityksen	ennustamiseen	liittyvät	tietolähteet		

	

Markkinatietämys	ja	kustannuskehitykseen	liittyvä	ennuste	perustuvat	pääosin	eri	toimintojen	

vastuuhenkilöiltä	 saatuun	 niin	 sanottuun	 hiljaiseen	 tietämykseen	 ja	 asiantuntemukseen.	

Yleisesti	 ottaen	 koetaan	 kuitenkin,	 että	 tämän	 lisäksi	 olisi	 tarpeellista	 saada	 vertailukohdaksi	

yleistä	 tilastotietoa	 ja	 analyyseja	 markkinahintojen	 kehittymiseen	 liittyen.	 Yhtiössä	 käytössä	

olevan	 uutispalvelun	 kautta	 on	 saatavilla	 ajankohtaista	 tietoa	 alaan	 liittyvistä	 ajankohtaisista	

lehti-	 ja	web	uutisoinneista.	Tämän	 lisäksi	 kyseinen	 sovellus	 toimii	 tarvittaessa	alustana	 jakaa	

raportteja	sisäisesti	yhtiössä.	

Öljyn	hinnan	vaihtelun	kustannusvaikutus	 rahtitasoon	perustuu	erilaisiin	 sopimuslausekkeisiin	

logistiikan	 toimittajien	 kanssa.	 Öljyn	 hinnan	 vaikutuksia	 laskiessa	 tulee	 muistaa,	 että	

tarkoituksena	ei	ole	ennustaa	öljyn	hinnan	kehitystä,	 vaan	arvioida	miten	 jo	ennustettu	öljyn	

hintakehitys	 vaikuttaa	 logistiikan	 kustannustasoon	 kulloisenakin	 ennustejaksona.	 Klausuulit	

öljyn	 hinnan	 kehittymisen	 osalta	 globaalin	 logistiikan	 kustannusten	 piirissä	 ovat	 kuitenkin	

alueellisia	 ja	 erilaisia	 toimittajien	 välillä.	 Näin	 ollen	 öljyn	 hinnan	 vaihtelevuus	 käyttäytyy	 ja	

näkyy	 eri	 tavoin	 maantie-,	 kontti-,	 ja	 irtolasti	 kuljetusten	 rahdeissa	 sekä	 eri	 toimittajien	 ja	

toiminta-alueiden	välillä.	

Logistiikan	 kustannuksiin	 liittyvät	 ennusteluvut	 työstetään	 manuaalisesti	 perustuen	 niihin	

tietoihin,	 sidosryhmiltä	 sekä	 erilaisista	 tietolähteistä	 on	 kerätty	 (toimittajasopimukset,	

markkinatietämys,	 öljy,	 valuuttakurssit	 jne.).	 Ennustenäkymä	 logistiikan	 eri	 osa-alueilla	

(maantieliikenne,	 meriliikenne,	 satamat	 ja	 varastointi)	 käydään	 läpi	 useiden	 eri	 logististen	

toimintojen	hankinnasta	vastaavien	henkilöiden	kanssa.	Tämä	tarkoittaa	osittain	toimittaja-	 ja	

osittain	 aluekohtaista	 näkymää.	 Eri	 alueiden	 ja	 toimittajien	 kustannuskehitykseen	 liittyvät	

ennustenäkymät	koostetaan	yhteen,	jonka	pohjalta	muodostetaan	liiketoiminta-alue	kohtaiset	

ennusteet.	 Ennusteisiin	 liittyvät	 erilaiset	 herkkyysanalyysit	 koetaan	 haastavana,	 koska	 näiden	

tulisi	 olla	 suorassa	 yhteydessä	 lyhyen	 tähtäimen	 ennusteeseen	 ja	 skenaarioiden	 tekeminen	

vaatii	 tarkkaa	 taustatietoa	 liittyen	 liiketoimintokohtaiseen	 kustannuskehitykseen.	 Koska	
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liiketoimintojen	 logistiset	 konseptit	 ovat	 erilaisia	 keskenään,	 ei	 yksi	 ja	 sama	 ennuste	 ole	

uskottava	kaikkien	liiketoimintojen	näkökulmasta	tarkasteltuna.	

Jotta	 yhtiön	 kokonaisennustenäkymä	 voidaan	 jakaa	 eri	 liiketoimintojen	 kesken,	 tarvitaan	

taustatietoja	 edeltävän	 vuoden	 toteutuneista	 kustannustasoista	 eri	 alueilla	 ja	 toimittajittain,	

sekä	 näiden	 kustannusten	 jakautumisesta	 liiketoimintojen	 välillä.	 Esimerkiksi	 jos	 Suomen	

sisäisten	maantiekuljetusten	kilpailutuksen	seurauksena	saavutetaan	5	%	säästö,	pitäisi	pystyä	

arvioimaan,	miten	tämä	säästö	jakautuu	eri	liiketoimintojen	välillä	ja	mikä	on	sen	suhteellinen	

vaikutus	kunkin	liiketoiminnan	logistiikan	kokonaiskustannukseen.		

Tämän	kustannustiedon	hakeminen	 ja	muodostaminen	 taustalla	 toimivaksi	 laskentataulukoksi	

on	työläs,	tarkkuutta	ja	paljon	manuaalista	työtä	vaativa	tehtävä,	sillä	tieto	pitää	hakea	useista	

eri	järjestelmistä	johtuen	juuri	aiemmin	mainituista	raportointiin	liittyvistä	haasteista.	

	

 Kustannuskehitykseen	liittyvät	raportointikäytännöt	ja	tähän	liittyvän	tiedon	6.5

prosessointi	

	

Globaaliin	logistiikan	kokonaiskustannus–kehitykseen	liittyviä,	säännöllisiä	jakeluun	lähetettäviä	

raportteja	on	olemassa	seuraavasti	(kuva	18):	

- kuukausittainen	toteutuneeseen	kustannuskehitykseen	liittyvä	katsaus.	Tämä	on	Power	

Point-esityksen	muodossa	jaeltava	raportti,	 jonka	avulla	raportoidaan	ja	kontrolloidaan	

kuukausittaista	kustannustoteumaa	

- kuukausitasolla	 päivitettävä	 logistiikan	 kustannuksiin	 liittyvät	 ennustepremissi	 “FCT”	

(=Forecast)	 seuraavalle	 12	 kuukaudelle.	 Ennuste	 raportoidaan	 indeksinä	

kuljetusmuodoittain	kullekin	liiketoiminnalle.		

- Kahdesti	 vuodessa	 päivitettävä	 logistiikan	 kustannuksiin	 liittyvät	 pidemmän	 tähtäimen	

ennustepremissit,	“LTP”	(=Long	Term	Planning)	seuraavalle	kolmelle	vuodelle.		

	

Kaikki	 edellä	 mainitut	 raportoidaan	 liiketoiminta-aluekohtaisesti,	 samalla	 kuitenkin	 tuottaen	

yhtiön	kokonaisnäkemyksen	logistiikkakustannusten	kehittymisestä.	Näissä	kaikissa	raporteissa	
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“baseline”	 eli	 vertailutaso	 on	 keskenään	 sama;	 edeltävä	 kokonainen	 vuosi.	 Kunkin	 vuoden	

alussa	 vertailutaso	 vaihtuu	 edeltäväksi	 vuodeksi.	 Pyrkimyksenä	 on	 lisäksi	 tuottaa	 täydentävin	

kommentein	 ja	 perusteluin	 näkemystä	 siitä,	mitkä	 tekijät	 lukujen	 taustalla	 vaikuttavat	 niiden	

muodostumiseen.	Tällaisia	tekijöitä	ovat	esimerkiksi:	

- markkinahintakehitys	eri	toimintojen	osalta	

- makrotalous	ympäristössä	välilliset	ja	välittömät	vaikutukset	yleisesti	

- kilpailutusprosessien	tulokset	ja	vaikutukset	liiketoimintojen	kustannuskehitykseen	

- toimittajakentässä	tapahtuneet	muutokset	

- merkittävimmät	muut	tapahtumat/poikkeamat/muutokset	operatiivisessa	

toimintaympäristössä	yleisesti	

	

Yleisesti	 logistiikan	 raportointiin	 liittyvänä	 haasteena	 koetaan	 ketteryys,	 raporttien	

päivittämiseen	 liittyvä	 työn	 määrä,	 ja	 sitä	 kautta	 hitaus,	 sekä	 lähdedatan	 luotettavuus	 ja	

eroavaisuudet	 eri	 raportointijärjestelmien	 välillä	 (taloushallinnon	 järjestelmä	 ja	

kuljetussuunnitteluun	liittyvä	OTM:ään	sidoksissa	oleva	raportointityökalu).		

Mahdollisuudet	 tutkia	 ja	 analysoida	 taloushallinnon	 järjestelmästä	 tulevia	 lukuja	 ovat	

mitättömät,	 koska	 kustannusten	 luokittelu	 perustuu	 muutamaan	 pääkustannusluokkaan.	

Logistiikkaan	 liittyvä	 OTM-järjestelmään	 sidoksissa	 oleva	 raportointityökalun	 kapasiteetti	

työstää	 dataa	 riittävän	 syvälle	 tasolle	 taas	 on	 rajoittunut,	 minkä	 johdosta	 datan	 dimensioita	

pystyy	käyttämään	rajoitetusti.	Lisäksi	dataa	usein	pitää	yhdistää	monista	lähteistä	saadakseen	

haluamansa	 näkymän.	 Tähän	 apuna	 käytetään	 monenlaisia	 laskentataulukoita	 excelissä	 ja	

accessissa.	

	

6.5.1 Cost	Review	

	

Cost	 Review	 on	 kustannusten	 toteutumiseen	 liittyvä	 kuukausittainen	 seurantaraportti.	

Kuukausittainen	 kustannuskehitys	 liiketoiminnoittain	 raportoidaan	 “eur/ton”	 muodossa	 joka	

muodostuu	 jakamalla	 logistiikan	 kirjanpitoon	 kirjatut	 toteutuneet	 kustannukset	 myytyjen	

tonnien	 määrällä.	 Raportti	 jaellaan	 Power	 Point	 esityksenä	 sähköpostitse	 kuukausittain	

logistiikan	 hankinnasta	 vastaaville	 henkilöille,	 liiketoimintojen	 Business	 Controllereille	 sekä	
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logistisille	 yhteyshenkilöille.	 Raportilla	 on	 nähtävissä	 edeltävän	 vuoden	 vastaavan	 aikajanan	

kustannuskehitys	ja	liiketoimintojen	päivittämä	kustannuskehitykseen	liittyvä	ennuste.	Lukujen	

ja	 kuvaajien	 lisäksi	 raportilla	 pyritään	 antamaan	 näkemys	 seuraavista	 kustannuskehitykseen	

liittyvistä	asioista:	

- merkittävimmät	kustannusajurit	ja	näiden	vaikutus	kustannuskehitykseen	

- rahteihin	liittyvät	ajankohtaiset	muutokset	

- lähitulevaisuudessa	 ennakoidut	 muutokset	 operatiivisesti,	 sekä	 kustannusten	

kehittymisen	näkökulmasta	tarkastellen	

- kustannusten	 kehittymiseen	 liittyvät	 selittävät	 tekijät,	 erityisesti	 jos	 merkittävää	

vaihtelua	

- meneillään	olevien	erilaisten	säästöohjelmien	tms.	sisällöt	ja	edistys	

- toimittajien	suorituskykyyn	liittyvä	mittaristo	päivitettynä		

	

Kuukausittainen	 kustannusvaihtelu	 on	 melko	 vaihtelevaa,	 ja	 erilaista	 kullakin	 liiketoiminta-

alueella.	Toisinaan	isommat	kustannustason	heilahdukset	herättävät	kysymyksiä	usealla	taholla,	

mutta	 monesti	 tähän	 liittyvät	 syyt	 jäävät	 selvittämättä.	 Vaihteluun	 vaikuttavia	 tekijöitä	 on	

useita,	 eikä	 näiden	 yksittäisten	 tekijöiden	 kustannusvaihtelusta	 ole	 olemassa	 säännöllistä	

seurantaa.	 Tämän	 lisäksi	 eri	 raportointilähteistä	 saatava	 tieto	 on	 osittain	 vajavaista,	 minkä	

vuoksi	 kustannusten	 analysointi	 on	 haastavaa,	 eikä	 yksityiskohtien	 tutkiminen	 riittävän	

syvällisesti	 ole	 mahdollista.	 Tekijöiden	 suhteellinen	 osuus	 kustannuksista,	 sekä	 sitä	 kautta	

näiden	vaihtelun	vaikutus	suhteessa	kokonaiskustannuksien	kehittymiseen	pitäisi	olla	ketterästi	

tarkasteltavissa	ja	analysoitavissa.	

	

Haasteellisena	 koetaan	 myös	 markkinatilanteeseen	 liittyvän	 kehityksen	 raportoiminen.	

Markkinoihin	 liittyvä	 tietämys	 on	 jakautuneena	 melko	 usealle	 henkilölle	 niin	 sanottuna	

hiljaisena	 tietona.	 Monesti	 on	 olemassa	 usea	 yksittäinen	 näkemys,	 minkä	 perusteella	

hintakehitys	 pitäisi	 olla	 määrätyistä	 markkinatekijöistä	 johtuen	 määrätyn	 suuntaista.	 Koska	

taustalla	vaikuttavat	myös	valuutat,	polttoaine,	myynnin	ohjautuminen	ja	muiden	logistiikkaan	

liittyvien	hankinta-alueiden	markkinatekijät,	ei	pelkkä	yksittäisten	markkinatekijöiden	vaikutus	

luvuissa	 suoraan	 yksistään	 ole	 nähtävissä.	 Lisäksi	 hintakehitys	 eri	 alueilla	 voi	 taas	 olla	

vastakkaisen	 suuntaista.	 Tästä	 huolimatta,	 pitäisi	 kustannuskehitykseen	 liittyvän	 raportoinnin	
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yhteydessä	 pystyä	 selittämään	 miten	 suurimmat	 kustannuksiin	 vaikuttavat	 tekijät	 ovat	

kokonaiskustannusten	kehitykseen	vaikuttaneet.	

	

	

	

	

Kuva	16.		Cost	review	näkymä	erään	liiketoiminta-alueen	näkökulmasta	tarkastellen.		

	

6.5.2 Ennusteraportointi	lyhyellä	tähtäimellä	

	

FCT-raportointi	 on	 osa	 yhtiön	 ennustamisprosessia.	 FCT	 (Forecast)	 näkemys	 päivitetään	

kuukausittain	 kuukausikohtaisena	 indeksoituna	 lukuna.	 Lukujen	 “tueksi”	 päivitetään	 PPT	

raportti,	josta	käy	ilmi,	mitkä	kaikki	tekijät	ennusteen	taustalla	on	huomioitu.		

Logistiikan	 osalta	 kustannuksiin	 liittyvä	 ennustaminen	 tarkoittaa	 niin	 kutsuttujen	

kustannuspremissien	 tuottamista.	 Pyrkimyksenä	 on	 tuottaa	 indeksoitu	 näkemys	 siitä,	 miten	
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logistiikan	kustannuksiin	vaikuttavien	premissien	nähdään	kehittyvän	kohdeyrityksessä.	Lyhyen	

tähtäimen	 ennustepremissit	 perustuvat	 pääosin	 välittömästi	 vaikuttavien,	 alihankkijoiden	

kanssa	 neuvoteltaviin	 sopimuksien,	 öljyn	 hinnan	 sekä	 valuuttakurssien	 kehittymiseen.	

Ennustepremisseissä	 ei	 ole	 tarkoitus	 ottaa	 huomioon	myynnin	 ennusteeseen	 liittyviä	 asioita,	

kuten	 esimerkiksi	 myynnin	 ohjautumisesta	 eri	 maantieteellisten	 alueiden	 välillä	 aiheutuvia	

kustannusvaikutuksia	tai	varastotasoista	aiheutuvia	kustannusvaikutuksia.	

Ennustepremissit	 tuotetaan	 liiketoiminnoille,	 jotta	 nämä	 halutessaan	 pystyvät	 huomioimaan	

logistiikan	kustannuskehitysnäkymän	omaa	liiketoimintokohtaista	ennustetta	luodessaan.	

Logistiikkakustannukset	 näyttelevät	 suurta	 roolia	 kaupan	 ja	 teollisuuden	 alan	 yrityksissä.	

Pelkästään	 kuljetuskustannukset,	 jotka	ovat	 suurin	 yksittäinen	 logistiikan	 kustannuserä,	 olivat	

keskimäärin	5,3	%	suomalaisten	yritysten	liikevaihdosta	vuonna	2015.	(Logistiikkaselvitys,	2016).	

Haasteena	ennustenäkymän	tuottamisessa	on	koettu	mm.	seuraavat	asiat:		

- Selkeän	 ja	 riittävän	 syvälle	 porautuvan	 toteutuneiden	 kustannusten	 kokonaisnäkymän	

saaminen,	 vuosittaista	 baseline	 tasoa	 määritettäessä.	 Tiedot	 ja	 niiden	 syvyys	

toteutuneista	 kustannuksista	 vaihtelevat	 riippuen	 tietojärjestelmästä.	 Kustannuksiin	

liittyvää	toteumatietoa	käytetään	myös	ennustelaskennan	taustalla,	kun	allokoidaan	eri	

tekijöiden	ennustettua	kustannuskehitystä	eri	liiketoiminnoille	

- Manuaalinen	 työ	 ennustenäkymän	 prosessoinnissa	 luvuiksi.	 Ennustenäkymän	

tuottaminen	 vaatii	 paljon	 taulukkolaskentaa.	 Suhteellisten	 kustannusten	 jakautumisen	

laskeminen	 eri	 alueiden,	 toimittajien	 ja	 liiketoimintojen	 välillä	 edellyttää	 mm.	

kustannuksiin	 liittyvän	 toteumatiedon	 prosessointia	 perustuen	 edeltävän	 vuoden	

kustannuspainotuksiin	 eri	 alueilla	 jne.	 Tämä	 näkymä	 olisi	 erittäin	 hyödyllistä	 saada	

jostain	 järjestelmästä	 suoraan,	 jotta	 sitä	 voitaisiin	 suoraan	 hyödyntää	 laskennan	

lähtökohtana.	

- Miten	 selkeästi	 antaa	 yksittäisistä	 kustannustekijöistä	 muodostunut	 liiketoiminta-

aluekohtainen	 näkemys,	 joissa	 yksittäisten	 tekijöiden	 vaikutusten	 painoarvo	 olisi	

läpinäkyvästi	raportoitavissa	ja	selventämässä	ennustepremissien	muodostumista.	
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Alla	 olevassa	 kuvassa	 on	 nähtävissä	 yhteenveto	 eri	 liiketoimintojen	 kustannuskehityksestä	

määrätyllä	 ajanjaksolla.	 Kyseisessä	 yhteenvedossa	 on	 nähtävissä	 myös	 ennustettu	 logistiikan	

kustannuskehitykseen	 liittyvä	 ”FCT	 luku”,	 eli	 näkemys	 siitä,	 miten	 logistiikkaan	 liittyvä	

markkinahinta	indeksi	kehittyy	lyhyellä	aikajänteellä.	

	

	

	

Kuva	 17.	 Yhteenveto	 sivu	 kuukausittaisesta	 ennustepremissien	 raportointiin	 liittyvästä	

materiaalista.		

	

6.5.3 Pitkän	tähtäimen	suunnittelu	

	

LTP	 (Long	 Term	 Planning)	 on	 logistiikan	 FCT:tä	 vastaava	 ennuste,	 joka	 ulottuu	 FCT:n	 yhden	

vuoden	 ennusteen	 sijaan	 3	 vuotta	 eteenpäin.	 FCT	 ja	 LTP	 ovat	 suorassa	 yhteydessä	 toisiinsa.	
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FCT:hen	 verraten,	 LTP:n	 pidempi	 ennustehorisontti	 raportoidaan	 vuosikohtaisena	 indeksinä	

kahdesti	 vuodessa.	 Pidemmän	 tähtäimen	 ennustetta	 päivitettäessä	 tulee	 välittömästi	

vaikuttavien	 tekijöiden	 lisäksi	 huomioida	 myös	 kustannuskehitykseen	 välillisesti	 vaikuttavat	

tekijät	 kuten	 logistiikkaan	 liittyviin	 toimintoihin	 liittyvä	 markkinatilanteiden	 kehittyminen,	

lakien	ja	säätelyn	vaikutukset,	kauppatasapaino,	poliittiset	riskit,	sekä	makrotalousympäristössä	

yleisesti	vaikuttavat	tekijät	jne.	

LTP	prosessi	pitää	sisällään	usein	erilaisia	herkkyys-	ja	skenaarioanalyyseja	sekä	riskianalyyseja,	

joihin	 liittyvät	 vaatimukset	 ovat	 lähtöisin	 yhtiön	 strategia	 tiimiltä.	 Nämä	 analyysit	 saattavat	

liittyä	 öljyn	 hinnan	 tai	 valuuttakurssien	 kehitykseen	 tai	 määrättyjen	 alueiden	 talouskasvu	

näkymiin.	 Käytännössä	mihin	 tahansa,	mikä	nähdään	mahdollisena	oleellisesti	 liiketoimintaan	

vaikuttavana	tekijänä	kulloisenkin	ennustejakson	aikana.	LTP	prosessina	tukee	yhtiön	strategisia	

suunnitelmia	ja	erilaisia	projekteja.	

	

	

	

Kuva	18.	Logistiikan	raportoinnin	tietolähteet	ja	tiedon	prosessointi	
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 Suurimmat	kustannusajurit	liittyen	logistiikkakustannusten	kehittymiseen	6.6

	

Logistiikkakustannuksia	 tarkastellaan	 lyhyellä	 sekä	 pidemmällä	 aikajänteellä.	 Lyhyen	

aikajänteen	 tarkastelu	 tarkoittaa	 kuukausikohtaista	 kustannustoteumaa	 sekä	 ennustetta	

kuluvan	 sekä	 alkavan	 kalenterivuoden	 osalta.	 Pidemmän	 aikajänteen	 tarkastelu	 tarkoittaa	

kuluvan	 vuoden	 lisäksi	 kolme	 vuotta	 eteenpäin	 ulottuvaa	 näkymää,	 joka	 on	 suorassa	

yhteydessä	 edellä	 mainittuun	 lyhyen	 tähtäimen	 näkemykseen.	 Logistiikkakusiin	 vaikuttavat	

tekijät	voidaan	luokitella	monella	tavalla,	tässä	tutkimustyössä	kustannuksiin	vaikuttavat	tekijät	

on	jaoteltu	välillisesti	ja	välittömästi	vaikuttaviin	tekijöihin.	

Vuoden	 2015	 aikana	 makrotalous	 ympäristössä	 vaikuttavista	 tekijöistä	 öljyn	 hinnan	

romahtaminen,	 valuuttakurssien	 kehitys,	 sekä	 Venäjän	 taloustilanteesta	 johtunut	

kauppatasapainon	 heilahtaminen	 olivat	 suurimmat	 logistiikan	 kustannuskehitykseen	

vaikuttavat	tekijät	verratessa	kustannustasoa	vuoden	2014	kustannustasoon.	

Siirryttäessä	 vuodelle	 2016	 ja	 verraten	 vuoden	 2015	 kustannustasoon,	 ei	 alkuun	 ollut	

nähtävissä	 vastaavia,	 ja	 vaikuttavuudeltaan	 yhtä	 suuria	 kustannustasoon	 vaikuttavia	 tekijöitä,	

vaan	 oletettiin	 suurimpien	 vaikutusten	 aiheutuvan	 pääosin	 rahtien	 hintamuutoksista	

kilpailutusprosessien	 seurauksena.	 Öljyn	 hinnan	 aleneminen	 edelleen	 kuitenkin	 yllätti	

positiivisesti	 alentaen	 kustannustasoa	 edelleen.	 Toinen	 näkyvä	 suora	 vaikutus	 kustannuksissa	

oli	Englannin	punnan	heikkeneminen,	joka	oli	seurausta	Englannin	kansanäänestyksestä	koskien	

Englannin	eroamista	Euroopan	unionista	kesäkuussa	2016.	

	

	

6.6.1 Välilliset	vaikutukset	

	

Kohdeyrityksen	 logistiikkakustannusten	vaihtelu	eri	tekijöistä	 johtuen	näkyy	 joko	välillisesti	tai	

välittömästi.	 Esimerkiksi	 johtuen	 pitkäaikaisista	 sopimuksista,	 jolloin	 rahdit	 on	 neuvoteltu	
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yleisesti	 vähintään	 vuodeksi	 eteenpäin,	 eivät	 kaikkien	 kustannuksiin	 vaikuttavien	 muuttujien	

vaikutukset	näy	välittömästi	kustannustasossa.	Tämä	tarkoittaa	sitä,	että	esimerkiksi	poliittisten	

tilanteiden	 kehityksestä	 tai	 ennakoimattomasta	 kauppatasapainon	 heilumisesta	 johtuvat	

vaikutukset	 rahtikustannuksissa	näkyvät	 sopimushintojen	osalta	melko	pitkällä	 viiveellä,	 vasta	

seuraavien	sopimusneuvottelujen	tuloksena.	

	

Välillisiä	kustannusvaikutuksia	aiheuttavat	mm.	seuraavat	tekijät:	

- maailman	poliittiset	käänteet 

- makrotalousympäristössä	tapahtuvat	muutokset 

- lait	ja	sääntely 

- markkinatilanteet	(nopeat	vs.	hitaat	vaikutukset,	riippuen	markkinoiden	vaihtelusyklistä) 

- Kauppatasapaino	eri	toiminta-alueilla 

- Rahtien	kustannuspohjaan	vaikuttavat	tekijät	(esimerkiksi	konttirahtien	kustannuspohja	

perustuu	pääosin	USD:nä	maksettaviin	kustannuksiin) 

 

 

6.6.2 Välittömät	vaikutukset	

	

Välittömät	 vaikutukset	 kustannusvaihteluun	 heijastuvat	melko	 nopeasti	 tai	 jopa	 välittömästi.	

Välittömät	vaikutukset	johtuvat	esimerkiksi	valuuttakurssien	tai	tehdas-markkina	variaatioiden	

vaihtelusta.	Lisäksi	öljyn	hinnan	kehityksen	vaikutukset	näkyvät	melko	pienellä	viiveellä,	koska	

sopimusrahdit	ovat	sidottuja	BAF:iin	(Bunker	Adjustment	Factor).	BAF	on	rahdin	hintaan	liittyvä	

erikoislauseke,	jolla	korjataan	rahtia	vastaamaan	kulloistakin	polttoaineen	hintatasoa.	

	

Välittömiä	tai	melko	välittömiä	kustannusvaikutuksia	aiheuttavat	mm.	seuraavat	tekijät:	

- öljy	(bunkkeriklausuulien	kautta	pienellä	viiveellä	toki)	

- valuuttakurssien	heilahtelut	

- Rahtitasot	käytyjen	sopimusneuvotteluiden	tuloksena	(uusi	sopimuskausi),	kilpailutus	

- tehdas-markkina	 variaatioiden	 vaihtelu	 (kuljetettavien	 tuotteiden	 myynnin	

ohjautuminen	eri	alueiden	välillä)	
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- myytyjen	 tonnien	 ja	 toteutuneiden	 logistiikkakustannusten	 jaksottuminen	 kuluvien	

kuukausien	välillä	

- varastotasojen	heilahtelut	kuukausien	välillä	

	

	

Kuva	 19.	 Merkittävimmät	 kustannusajurit	 ja	 näiden	 vaikutus	 ennustettuna	 kohdeyrityksen	

toimitusketjun	 logistiikkakustannuksiin	 määrätyllä	 aikajaksolla	 (mitta-asteikko	 jätetty	

tarkoituksella	piiloon).	
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7. TUTKIMUSTULOKSET  

Tutkimustulokset	 osiossa	 vedetään	 yhteen	 tutkimuksen	 aikana	 käytettyjen	

tutkimusmenetelmien	 avulla	 kokoon	 saadut	 merkittävimmät	 havainnot	 ja	 löydökset.	 Lisäksi	

tässä	luvussa	on	tarkoitus	antaa	perustellut	vastaukset	esitettyihin	tutkimuskysymyksiin.	

	

 				1.	 Minkälaiset	 tekijät	 ohjaavat	 logistiikkakustannuksen	 kehitystä	7.1

kohdeyrityksessä?	 Miten	 näiden	 tekijöiden	 vaikutuksia	 tulisi	 huomioida	

logistiikan	raportoinnin	yhteydessä?	

	

Perustuen	 teemahaastatteluista	 kerättyyn	 aineistoon	 sekä	 toteutettuihin	 kvantitatiivisiin	

laskelmiin,	 voidaan	 listata	 seuraavat	 osa-alueet,	 joiden	 nähdään	 ohjaavan	

logistiikkakustannusten	kehitystä	kohdeyrityksessä.	Osa-alueet	voidaan	luokitella	monin	tavoin.	

Tässä	 tutkimustyössä	 osa-alueet	 on	 jaoteltu	 välillisesti	 ja	 välittömästi	 vaikuttaviin	 tekijöihin	

(kuva	20),	joista	on	kerrottu	myös	tutkimustyön	empiirisessä	osiossa	(s.	63,	luku	6.6).	

	
Kuva	20.	Kustannuskehitykseen	vaikuttavat	tekijät	kohdeyrityksessä	
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Välittömästi	 vaikuttavien	 tekijöiden	 vaikutuksen	 huomiointi	 ja	 ymmärrys	 kustannustasoon	

tukee	 erityisesti	 toteutuneiden	 kustannusten	 kehityksen	 analysointia	 ja	 kontrollointia	 sekä	

lyhyen	 tähtäimen	 kustannuskehityksen	 näkemyksen	 muodostumista.	 Välillisesti	 vaikuttavien	

tekijöiden	 huomioiminen	 korostuu	 erityisesti	 pidemmän	 tähtäimen	 näkemystä	

muodostettaessa.	 Mainittakoon	 kuitenkin,	 että	 esimerkiksi	 kaikkien	 välillisesti	 vaikuttavien	

tekijöiden	 kehittymistä	 ei	 pidä	 pystyä	 ennustamaan	 (esim.	 makrotalousympäristössä	

tapahtuvat	muutokset	tai	maailman	poliittiset	riskitekijät).	Tekijät	tulee	kuitenkin	tiedostaa,	 ja	

kyetä	 tarvittaessa	 erilaisissa	 yhteyksissä	 arvioimaan	 ja	 skenarioimaan	 näiden	 vaikutusta	

kustannus-	sekä	operatiiviselta	näkökulmalta	tarkasteltuna.		

Pystyäkseen	antamaan	vastauksia	 kustannuskehitykseen	 liittyvissä	 kysymyksissä	 ja	 toimimaan	

mahdollisimman	 kilpailukykyisesti	 hyödyntäen	 mahdollisuudet	 ja	 minimoiden	 riskit	 sekä	

uhkatekijät	 omassa	 liiketoimintaympäristössään,	 tulisi	 kohdeorganisaatiossa	 olla	 hyvä	

kokonaisnäkemys	 sekä	 välillisesti	 että	 välittömästi	 vaikuttavien	 tekijöiden	 vaikutuksista	

logistiikan	kustannuksiin	kullakin	tarkastelujaksolla.		

	

 				2.	 Miten	 tämä	 tieto	 saadaan	 muodostettua	 liiketoiminta-alueita	7.2

yksilöllisesti	 tukevaksi	 ja	 systemaattisesti	 toimivaksi	 prosessiksi	 osana	

yrityksen	liiketoimintatiedon	hallintaa?	

	

Ennustamiseen	 sekä	 toteumakustannusraportointiin	 liittyen	 perustettiin	 pääsääntöisesti	

laskentataulukoiden	muodossa	 tehtäviä	 seurantoja	 ja	 työkirjoja,	 joiden	 avulla	 kuukausittaista	

kustannuskehitystä	 ja	 ennustetta	 tällä	 hetkellä	 sujuvammin	 pystytään	 päivittämään	 ja	

hallitsemaan.	 Kustannuksiin	 liittyvää	 dataa	 on	 runsaasti	 saatavilla,	 mutta	 sen	 jalostaminen	

hyödylliseksi	 ja	 käyttökelpoiseksi	 tiedoksi	 vaatii	 nykyisellään	 runsaasti	 manuaalista	 työtä.	

Erilaisten	 laskentataulukoiden	 jatkuva	 työstäminen	 jatkossa	 vaatii	 nykyaikaistamista,	 johon	

erilaiset	 digitaaliset	 ratkaisuvaihtoehdot	 varmasti	 jatkossa	 tarjoavat	 mahdollisuuksia.	

Digitaalisten	 ratkaisujen	 rakentaminen	 vaatii	 kuitenkin	 syvällistä	 ymmärrystä	 ja	 työstämistä	

tiedon	 muodostukseen	 pohjautuvan	 datan	 osalta,	 minkä	 vuoksi	 tämän	 tutkimustyön	 aikana	



68	

tehty	 perusteellinen	 perehtyminen	 kustannusten	 yksityiskohtiin	 on	 varmasti	 myös	 jatkossa	

hyödyllinen.	

7.2.1 Ennusteraportointi	

	

Koska	 tarkoituksena	 ei	 ole	 ennustaa	 liiketoimintojen	 logistiikkakustannusten	 kehitystä,	 vaan	

logistiikkaan	 liittyvien	 markkinahintojen	 kehittymistä	 ja	 vaikutusta	 eri	 liiketoimintojen	

logistiikkakustannuksiin,	 ei	 ennusteen	 yhteydessä	 ole	 tarkoitus	 arvioida/ennustaa	

kohdeorganisaation	 liiketoimintojen	 myynnin	 kehittymisestä	 aiheutuvia	 kustannusvaikutuksia	

(esim.	 myynnin	 ohjautuminen	 maantieteellisesti	 tai	 myytyjen	 tonnien	 kohdistuminen	

kuukausien/vuosien	välillä).	Koska	eri	tekijöiden	vaikutus	logistiikkakustannusten	kehittymiseen	

vaihtelee	liiketoimintojen	välillä,	tulee	näiden	tekijöiden	arviointi	ja	ennustaminen	tehdä	kunkin	

liiketoiminnan	 osalta	 erikseen.	 Vaikutusten	 vaihtelevuus	 johtuu	 muun	 muassa	 toisistaan	

eroavista	 tuotteista,	 asiakaskohderyhmästä,	 toiminta-alueista,	 ja	 sitä	 kautta	 erilaisista	

kuljetuskonsepteista.	

Ennusteraportoinnin	 pohjalle	 muodostettiin	 työkirja,	 joka	 pitää	 sisällään	 logistiikan	

kokonaisuuteen	 liittyvän	 kustannusjakauman	 laskentataulukoiden	 muodossa.	 Ennusteeseen	

liittyvät	 kustannukset	 ja	 niihin	 liittyvät	 ennusteet	 on	 luokiteltu	 seuraavalla	 tavalla,	 mikä	

mahdollistaa	 erilaisten	 skenaarioiden	 tekemisen	 sekä	 syvällisemmän	 tarkastelun	 eri	

liiketoimintojen	näkökulmasta.	

- pääkustannus	ajurit	(esim.	öljy,	markkinamuutokset,	valuuttakurssit)	

- toimittaja-	(esim.	Hapag	Lloyd,	Euroports,	VR	Transpoint),		

- toiminta-alue-	(esim.	Pohjois-Eurooppa,	Aasia,	Uruguay),		

- toiminto-	(esim.	konttikuljetukset,	satamaoperaatiot,	maantiekuljetukset)	

- liiketoiminta-alueellinen	kustannusten	ja	vaikutusten	jakautuminen	

	

Työkirja	toimii	teknisenä	ja	manuaalisena	laskentapohjana	herkkyysanalyyseille	sekä	ennusteen	

muodostamiselle.	Taulukon	avulla	oli	tarkoitus	parantaa	ennusteen	tarkkuutta	ja	luotettavuutta	

eri	 liiketoimintojen	 näkökulmasta	 tarkasteltuna.	 Osa	 taulukon	 taustalla	 tapahtuvasta	
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laskennasta	 perustuu	 historiatietoon	 (volyymit,	 kustannukset),	 minkä	 pohjalta	 ennusteen	

tarkkuutta	on	pyritty	parantamaan.	

Työkirja	vaatii	kuitenkin	paljon	manuaalista	päivittämistä	vuosittain	siihen	liittyvän	masterdatan	

osalta.	 Masterdata,	 eli	 taulukon	 perustiedot,	 jotka	 toimivat	 laskennan	 pohjana,	 muuttuvat	

vuosittain,	 eikä	 käytössä	 ollut	 raportointityökalu	 suoraan	 mahdollistanut	 tämän	 tiedon	

päivittämistä	automaattisesti.	Työkirjaan	kootun	masterdatan	avulla	on	mahdollista	tarkastella	

myös	edeltävän	vuoden	toteutuneiden	kustannusten	kokonaisuutta	eri	liiketoimintojen	osalta,	

sillä	 mistään	 muusta	 tietolähteestä	 sitä	 ei	 suoraan	 vaadittavassa	 muodossa	 ole	 saatavilla.	

Edeltävän	 vuoden	 kustannustaso	 on	 yleisesti	 määritetty	 vertailutaso	 kaikkiin	 kustannuksiin	

liittyvän	toteumakustannus-	ja	ennusteraportoinnin	osalta.	

Kyseisen	 työkirjan	avulla	on	mahdollista	myös	 tarkastella	 yksityiskohtaisesti,	minkä	 tekijöiden	

on	 ennustettu	 vaikuttavan	 kunkin	 liiketoiminta-alueen	 kustannuskehitykseen.	 Mikäli	

kustannuskehitys	 ei	 toteudu	 ennustetun	 mukaisesti,	 on	 syytä	 tarkastella	 vielä	 seuraavat	

kustannuskehitykseen	 vaikuttavat	 logistiikan	 hankinnan	 ulkopuoliset	 tekijät,	 joita	 ei	

ennusteprosessissa	huomioida:	

- myynnin	ohjautumisen	vaikutus	eri	maantieteellisten	alueiden	välillä	

- varastotasojen	kehittyminen	ja	mahdolliset	vaikutukset	kustannuskehitykseen	

- logistiikkaan	liittyvien	laskujen	käsittelyyn	liittyvät	kustannusten	jaksottumiseen	liittyvät	

poikkeamat	

- logistiikkaan	liittyvien	laskujen	käsittelyyn	liittyvät	muutokset	ja	erityistapaukset	

	

	

7.2.2 Toteutuneiden	kustannusten	seuranta	

	

Tutkittaessa	 teemaa	 useiden	 laskentataulukoiden	 avulla	 toteutettujen	 kvantitatiivisten	

laskelmien	 avulla,	 saatiin	 muodostettua	 näkemys	 seuraavista	 tekijöistä,	 joiden	 empiirisen	

tutkimusosuuden	 pohjalta	 merkittävimmin	 tiedettiin	 suorasti	 vaikuttavan	

kustannuskehitykseen	 ja	 mm.	 kustannusten	 kuukausittaiseen	 vaihteluun	 eri	 liiketoimintojen	

osalta:	
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1. Olemassa	 olevat	 sopimukset	 ja	 näihin	 liittyvät	 hintamuutokset,	 sopimuskaudet	 ja	

kilpailutusprosessit	

2. Dieselin	 ja	 laivapolttoaineen	hinnan	vaihtelun	vaikutukset	maantie-	 ja	meriliikenteessä	

ja	yhteys	raakaöljyn	hinnan	kehitykseen	(Liite	1).	

3. Rahtien	perusteena	olevien	valuuttakurssien	vaihtelun	vaikutukset	(Liite	2	ja	3).	

4. Varastojen	 volyymikehitys	 suhteessa	 logistiikan	 yksikkökustannuskehitykseen	 ja	

myytyjen	tonnien	määrään	(Liite	4).	

5. Tehdas-markkina	 variaatioiden	 vaihtelun	 vaikutukset.	 Ts.	 kustannusvaikutukset,	 jotka	

aiheutuvat	 kuljetettavien	 volyymien	 ohjautumisesta	 vaihtelevilla	 maantieteellisillä	

alueilla	johtuen	myynnin	ohjautumisesta	eri	markkinoiden	välillä	(Liite	5).	

6. Kustannusten	 jaksottumiseen	 ja	 kirjaamiseen	 liittyvät	 erityistapaukset.	 Myytyjen	

tonnien	sijoittuminen	perättäisten	kuukausien	välillä,	kun	 tarkastellaan	kuukausittaista	

vaihtelua.	

	

Kvantitatiiviset	 analyysit	 paljastivat	 jonkin	 verran	 datan	 luotettavuuteen	 liittyviä	 ongelmia.	

Erityisesti	 kuljetusmuodoittain	 tarkasteltu	yksikkökohtaisen	kustannuksen	 seuranta	nosti	esiin	

odoteusta	paikkeavaa	näkymää	 (Liite	6).	Tämä	toisaalta	edesauttoi	dataan	 liittyvien	virheiden	

aiheuttajien	 löytämistä.	 Virheiden	 korjaaminen	 aloitettiin	 välittömästi	 IT-henkilöiden	 kanssa	

yhteistyössä	datan	luotettavuuden	parantamiseksi	tulevaisuudessa.	

Kuukausittaiseen	 kustannusvaihteluun	 vaikuttaa	 oleellisesti	 se	 mille	 kuukaudelle	 myynnit	

ajoittuvat.	 Logistiikan	 kustannukset	 kirjanpidollisesti	 kohdistuvat	 merkittävältä	 osin	 aina	 eri	

kuukaudelle	 kuin	 kyseinen	 myyty	 tonni.	 Tämä	 on	 seurausta	 pääosin	 pitkistä	 ja	 usean	

kuljetusmuodon	yhdistetyistä	toimitusmatkoista.	Tästä	johtuen	ei	toteutuneiden	kustannusten	

osalta	 ole	 hyödyllistä	 tarkastella	 yksittäistä	 kuukautta	 ja	 siihen	 liittyvää	 kustannustasoa,	 vaan	

kumulatiivista	kertymää	kolloisellakin	tarkastelun	ajanjaksolla.	

Haasteena	 koettiin	 selittävien	 tekijöiden	 löytäminen	 kulloisellekin	 ennusteesta	 poikkeavalle	

kustannusvaihtelulle.	Tästä	syystä	 johtuen	nähtiin	 tarpeellisena	 jatkossa	analysoida	 ja	 seurata	

yllämainittujen	 tekijöiden	 kehittymistä	 ja	 suhteellista	 vaikutusta	 eri	 liiketoimintojen	

kustannuskehitykseen.	 Seurannan	 lisäksi	 todettiin,	 että	 laskun	 käsittelyyn	 ja	 operatiiviseen	

toimintaan	 liittyvät	 erityistapaukset,	 (esim.	 rahdin	 ehtojen	 muutokset,	 poikkeukselliset	
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liikennejärjestelyt	 jne.)	 jotka	merkittävästi	vaikuttavat	kustannuskehitykseen,	tulee	kirjata	ylös	

kaikkien	 kustannuskehitystä	 seuraavien	 tahojen	 nähtäväksi.	 Seurantojen	 avulla	 pystytään	 nyt	

antamaan	 vastauksia	 sille,	 miten	 yllä	 mainitut	 välittömästi	 vaikuttavat	 osatekijät	 ovat	

toteutuneeseen	kustannuskehitykseen	vaikuttaneet.	Seurannat	vaativat	kuitenkin	manuaalista	

päivittämistä,	sillä	käytössä	oleva	raportointityökalu	sellaisenaan	ei	tarkoitukseen	sovellu.		

	

7.2.3 Tiedon,	tietämyksen	hallinta	ja	raportointi	

	

Merkittävää	 lisäarvoa	 raportoinnille	 kaivattiin	 rikastamalla	 sitä	 toimialaan	 liittyvien	

kehitysnäkymien	 osalta.	 Jotta	 tämän	 kaltaista	 tietoa	 pystytään	 tuottamaan,	 tarvitaan	

näkemystä	 toimittajarajapinnassa	 työskenteleviltä	 hankinnasta	 vastaavilta	 henkilöiltä.	 Tämän	

lisäksi	markkinoihin	sidoksissa	olevaa	dataa	ja	tietoa	on	mahdollista	ostaa	esimerkiksi	uutis-	ja	

mediaseurantapalveluja	sekä	analyyseja	ja	tilastoja	tuottavilta	yrityksiltä.			

Logistiikan	osalta	ostettava	tieto	voisi	olla	tarvittaessa	erilaiset	konsultointipalvelut	räätälöityjä	

tutkimuksia	varten	sekä	aktiivisempi	seuranta	liittyen	seuraaviin	teemoihin;		

- Yleinen	rahtitasojen	kehittyminen	eri	kuljetusmuodoilla	ja	markkina-alueilla		

- logistiset	toimittajat	alueittain,	asema	markkinoilla	ja	taloudellinen	tilanne	

- Rahdinantajat	alueittain	ja	logistiset	konseptit		

- Volyymeihin	liittyvät	tilastot	määrätyillä	toiminta-alueilla	

- Eri	kuljetus	muotoihin	liittyvä	kustannuspohjan	kehittyminen	

- Logistinen	suorituskyky	eri	alueilla	

- kalustoon/infraan	ja	klusteriin	yleisesti	liittyvä	kehittyminen	

Tutkittaessa	 muita	 kohdeyrityksen	 toimintaan	 liittyviä	 raportteja,	 kävi	 ilmi,	 että	 tämän	

suuntaista	 raportointia	 on	 jo	 jonkin	 verran	 käynnissä.	 Esimerkiksi	 operatiiviseen	 toimintaan	

liittyvässä	 kuukausittaisessa	 raportoinnissa	 on	 sisällytettynä	 edellä	 mainittuja	 elementtejä.	

Tieto	kokonaisuudesta	ei	kuitenkaan	saavuta	kaikkia	tarpeellisia	tahoja,	minkä	vuoksi	pohdittiin,	

tulisiko	 raportoitavia	 tietoja	 yhdenmukaistaa,	 tai	 jakaa	 aktiivisemmin.	 Tähän	 ratkaisuna	 voisi	

olla	 projektin	 alla	 oleva	 OBI	 (Oracle	 Business	 Intelligence)	 raportointijärjestelmä,	
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kohdeyrityksen	sisäisessä	käytössä	olevat	 tiimisivustot	 tai	 käytössä	oleva	Checkpoint	 sovellus,	

jota	kautta	logistiikkaan	liittyvää	uutisointia	voidaan	sisäisesti	jakaa	ja	arkistoida.		

Lisäksi	 tutkimustyön	 yhteydessä	 kävi	 ilmi,	 että	 yrityksessä	 on	 käytössä	 edellä	 mainittu	

Checkpoint	 uutispalvelu.	 Palvelun	 uutisointiin	 liittyvät	 rajaukset	 eivät	 olleet	 kohdallaan,	 eikä	

uutiskirjeiden	 jakelua	 ilmeisesti	 tästä	 johtuen	 oltu	 laitettu	 käytäntöön.	 Rajaukset	 toimialaan	

liittyvän	 uutisoinnin	 osalta	 saatiin	 tehtyä	 ja	 uutiskirjeet	 otettiin	 käyttöön.	 Checkpoint	 on	

liiketoimintatiedon	hallintaan	erikoistunut	sovellus,	jonka	avulla	on	mahdollista	välittää	ja	jaella	

uutis-,	web-	ja	mediatietoa.	Checkpointin	kautta	on	mahdollista	välittää	sekä	yrityksen	sisäistä	

tietoa,	 mutta	 erityisen	 hyvin	 se	 soveltuu	 juuri	 ulkopuolisen	 tiedon	 jakeluun.	 Ulkopuolisen	

tiedon	 osalta	 uutisointi	 ostetaan	 uutis-	 ja	 mediaseurantapalvelujen	 tuottamiseen	

erikoistuneelta	yritykseltä.	

Tiedon	muodostumisen	 näkökulmasta	 prosessi	 voidaan	 kuvata	 alla	 olevan	 kuvan	mukaisesti.	

Prosessi	 pitää	 sisällään	 vaihteet	 2,	 3,	 4	 ja	 5	 (tiedon	 kerääminen,	 tiedon	 prosessointi,	 tiedon	

analysointi	 ja	 tiedon	 jakaminen)	 liiketoimintatiedon	 hallinnan	 prosessin	 vaiheista	 jotka	 on	

esitelty	työn	teoreettisen	tutkimusosan	sivulla	34	Vaiheet	1	(tietotarpeiden	tunnistaminen)	ja	6	

(tiedon	 hyödyntäminen	 ja	 palaute)	 on	 tarkoituksella	 jätetty	 prosessista	 kuvaamatta,	 koska	

kuvassa	 oli	 tarkoitus	 selventää	 tiedon	muodostamisen	 vaiheet.	 Tietotarpeiden	 tunnistaminen	

sekä	 tiedon	 hyödyntäminen	 ja	 palaute	 toki	 tulisi	 olla	 aktiivisen	 tarkkailun	 kohteena	

mahdollistaen	raportoinnin	jatkuvan	uudistumisen.		
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Kuva	 21.	 Kustannusten	 ennustamiseen,	 analysointiin	 ja	 raportointiin	 liittyvän	 tiedon	

muodostuksen	prosessi	

	

	

 				3.	 Mitkä	 ovat	 kriittisimmät	 kehityskohteet	 logistiikan	 kustannuksiin	7.3

liittyvän	raportoinnin	osalta?		

	

Yleisesti	 logistiikan	 raportointiin	 liittyvänä	 haasteena	 koetaan	 KETTERYYS;	 Raporttien	

päivittäminen	 vaatii	 paljon	 manuaalista	 työtä,	 minkä	 vuoksi	 se	 on	 hidasta.	 Käytössä	 olevien	

raportointijärjestelmien	 kapasiteetti	 työstää	 dataa	 on	 rajallinen	 mikä	 vaikeuttaa	 raporttien	

kanssa	 työskentelevien	 henkilöiden	 työtä	 merkittävästi.	 Tietoa	 joudutaan	 yhdistelemään	 eri	

lähteistä	 ja	 erikseen	 ajetuista	 raporteista	 accessia	 ja	 exceliä	 hyödyntämällä	 saavuttaakseen	

haluttuja	lopputuloksia.	Tällainen	tapa	työskennellä	on	tehotonta,	haavoittuvaista	ja	hidasta.	

Datan	 LUOTETTAVUUTEEN	 liittyvät	 ongelmat	 nousivat	 esiin	 erilaisten	 kvantitatiivisten	

laskelmien	ja	raportointityökaluihin	perehtymisen	yhteydessä.	Eri	lähteistä	haettu	tieto	saattoi	

erota	 keskenään	 toisistaan,	 eikä	 eroavaisuuksiin	 liittyviä	 syitä	 useinkaan	 saatu	 selvitettyä.	
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Liiketoimintaprosessien	erilaisuus	oli	myös	asia,	mikä	vaikutti	 logistiikan	 raportointiin	 liittyviin	

yksityiskohtiin	ja	aiheutti	hämmennystä.	Sekä	ulkoisen	että	sisäisen	tiedon	ja	datan	SAATAVUUS	

itsessään	 on	 haaste,	 sillä	 kohdeyrityksen	 prosesseihin	 liittyy	 jonkin	 verran	 tietoa,	 minkä	

saatavuus	 olisi	 automatisoitavissa	 nykyaikaisten	 työkalujen	 ja	 sovellusten	 avulla	 ja	

yhdistettävissä	myös	 ulkopuolelta	 tulevan	 datan	 kanssa.	 Lisäksi	 ulkopuolisen	 datan	 ja	 tiedon	

hyödyntäminen	vaatii	vielä	tarkempia	tarvemäärittelyitä.	

	

Yksityiskohtaiset	 kehitysalueet,	 jotka	 ovat	 suoraan	 johdettavissa	 tutkimustyön	 aikana	 esiin	

nousseiden	 haasteiden	 kautta,	 voidaan	 kategorisoida	 teknisiin	 sekä	 toiminnallisiin	

kehitysalueisiin;	

	

Tekniset	haasteet	

- Nykyiseen	käytettävissä	olevaan	dataan	liittyvän	tietoarkkitehtuurin	mallinnuksen	puute	

(eri	sovellukset	ja	datalinkitykset;	SAP,	OTM,	myynnin	järjestelmät	jne.)	

- Raportoinnin	luotettavuus	ja	dataan	liittyvien	dimensioiden	syventämisen	

mahdollisuudet 

- Prosessien	ja	tietojärjestelmien	erilaisuus	eri	liiketoimintojen	välillä	

- Varastointikustannusten	läpinäkymättömyys	

- Kustannuskoodien	käyttöön	liittyvät	osittaiset	puutteet	ja	epäjohdonmukaisuus	

- OTM	datan	osittainen	puuttuminen,	koska	osa	toiminnoista	OTM:n	ulkopuolella	

- Kirjanpitoon	liittyvän	kustannustiedon	dimensioiden	ja	syvyyden	rajoitteet	

- Eri	lähteistä	tulevan	tiedon	yhdistettävyyden	haasteet		

- Raportointityökaluissa	olevan	datan	oikeellisuus	ja	tähän	liittyvien	IT-ongelmien	

ratkaisemisen	hitaus	

- Toteutuneen	kustannustiedon	läpinäkyvyys	ja	siihen	porautumisen	vaikeudet	

- Eri	raportointilähteiden	lukujen	eroavaisuudet	

	

Toiminnalliset	haasteet	

- Ulkoisen	liiketoimintatiedon	hankinta	ja	sen	jakamisen	tehostaminen	

- Organisaation	sisäisen	tiedon	hyödyntämisen	maksimoiminen	
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- Tietotarpeisiin	liittyvä	projektisointi;	(rajaaminen,	tavoitteiden	asettaminen	ja	toteutus)	

kun	tarvitaan	syvällisempää	ymmärrystä	määrätyistä	teemoista.		

- Vertailuanalyysien	tekeminen	liittyen	markkinoiden	hintatasoon	ja	operaatioihin	

- Logistiikkaan	 liittyvien	 yleisten	 liiketoimintanäkymien	 aktiivisempi	 tuottaminen	 ja	

päivittäminen	sidosryhmille	jaettavaksi	

- Hiljaisen	 tietämyksen	 kokoaminen,	 yhdistäminen,	 jalostaminen	 ja	 aktiivisempi	

jakaminen	

- Ulkoisen	liiketoimintatiedon	hallinnan	osalta	-	kriittisten	tietotarpeiden	tunnistaminen	

ja	tiedon	hankinta 

- Ulkoisten	tietopalveluiden	parempi	hyödyntäminen	yleisesti 

- Tiedon	tallentamisen	ja	jakamisen	kehittäminen 

- Tietoarkkitehtuurin	dokumentointi 
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8. POHDINTA ja YHTEEVETO 

Tämän	luvun	tavoitteena	on	vetää	yhteen	empiirisen	tutkimuksen	löydökset	ja	johtopäätökset	

sekä	 näihin	 liittyvät	 “rajoitteet”	 suhteessa	 työn	 teoreettiseen	 viitekehykseen.	 Lisäksi	 luvussa	

esitetään	 ilmenneitä	 potentiaalisia	 jatkotutkimusaiheita	 sekä	 kehittämisehdotuksia	

kohdeyritykselle.	

	

 Tietämyksen	ja	tiedon	hallinta	8.1

	

Käytyjen	 teemahaastatteluiden,	 raportoinnista	 poimitun	 tiedon,	 tehtyjen	 kvantitatiivisten	

analyysien	 sekä	 teoreettisen	 tutkimusosuuden	 perusteella	 voidaan	 todeta	 kohdeyrityksen	

valmiin	 tuotteen	 toimitusketjuun	 liittyvien	 kustannusten	 olevan	 alttiita	 monille	 välittömästi	

sekä	 välillisesti	 vaikuttaville	 tekijöille.	 Logistiikan	 hankinnasta	 vastaavat	 asiantuntijat	 pystyvät	

hyvin	 vastaamaan	erilaisiin	 skenaarioihin	 ja	muutoksiin	 omilla	 vastuualueillaan.	Näkemystä	 ja	

tietämystä	 siis	 on	 runsaasti.	 Työn	 teoriaosuudessa	 tuotiin	 esiin	 yleisesti	 kartoitettuja	 johdon	

raportointiin	 liittyviä	haasteita	 (Johnson	&	Kaplan;	 Low	ym.)	 jotka	 liittyivät	 täsmällisen	 tiedon	

tuottamisen	 haasteisiin;	 tiedon	 keräämiseen,	 prosesseihin	 ja	 kustannuksiin	 liittyvän	 tiedon	

puutteeseen,	selittävien	tekijöiden	saatavuuden	oikea-aikaisuuteen.	Tismalleen	samat	haasteet	

voidaan	nähdä	toteutuvan	tämän	tutkimustapauksen	kohdalla.	

Eri	 logististen	 alueiden	 näkemykset	 pitää	 pystyä	 jatkossa	 ketterämmin	 yhdistämään	 kutakin	

liiketoimintoa	 palvelevaksi	 kokonaisuudeksi,	 jotta	 pystytään	 paremmin	 muodostamaan	

kokonaiskustannuskehitykseen	 liittyviä	 ennusteita	 tai	 vastaamaan	 kustannuskehitykseen	

liittyviin	 erilaisiin	 kysymyksiin.	 Työn	 empiirisessä	 tutkimusosiossa	 kävi	 ilmi,	 että	 on	 olemassa	

runsaasti	 logistiikan	 hankinnan	 toimialan	 ulkopuolisia	 tekijöitä,	 jotka	 oleellisesti	 vaikuttavat	

kustannuskehitykseen.	 Näiden	 tekijöiden	 vaikutusta	 kustannuskehitykseen	 ei	 ole	 tarkoitus	

ennustaa,	mutta	 näiden	 tekijöiden	 vaikutus	 pitäisi	 jälkikäteen	 helpommin	 pystyä	 arvioimaan,	

mikäli	 niillä	 on	 ollut	 esiin	 nousevaa	merkitystä	 kustannuskehityksen	 osalta.	 Tällaisia	 tekijöitä	

ovat	esimerkiksi	myynnin	ohjautuminen	eri	maantieteellisten	alueiden	välillä	tai	varastotasojen	
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käyttäytyminen.	 Edellä	 mainitut	 tekijät	 ja	 näiden	 vaikutuksien	 syvällisempi	 tutkiminen	 ovat	

työssä	esiin	nousseita	jatkotutkimusaiheita.	

Erilaisiin	 tietolähteisiin	 tehdyn	 perehtymisen	 perusteella	 kustannuksiin	 ja	 kuljetusketjuun	

liittyvää	 kokonaisuutta	 koskevaa	 tietoa	 on	 runsaasti	 saatavilla	 sekä	 sisäisesti	 että	 ulkoisesti	

useista	lähteistä.	Tiedon	määrä	ja	moniulotteisuus	kuitenkin	ovat	niin	laajoja,	että	hankittavan	

tiedon	osalta	 tulevaisuudessa	 tarvitaan	 tarkempia	määrittelyitä,	 jotta	 vältytään	 ylimääräiseltä	

työltä	 ja	 turhan	 tiedon	 kuormitukselta.	 Lisäksi	 hyödynnettävissä	 on	 monenlaisia	 sovelluksia	

tiedon	jakamisen	ja	taltioinnin	tueksi.	Tiedon	jakamiseen	ja	raportoimiseen	liittyvät	tavat	toimia	

ovat	vaihtelevia,	tähän	tarvittaisiin	johdonmukaisuutta	ja	yhteisiä	sääntöjä.	

Ketteryys	 liittyen	 sekä	 kustannusten	 raportointiin,	 että	 ennustamiseen	 tutkimustyössä	

määritellyn	prosessin	mukaisesti	vaatii	merkittäviä	kehitysaskeleita.	Manuaalisesti	päivitettävät	

raportit,	esitykset	ja	analyysit	vievät	liikaa	aikaa,	joka	voitaisiin	paremmin	hyödyntää	valmiiden	

ja	 automaattisesti	 päivittyvien	 raporttien,	 analyysien	 ja	 esitysten	 tulkintaan.	 Tutkimustyön	

aikana	 kohdeyrityksessä	 alkanut	 tietovaraston	 rakentaminen,	 sekä	 tähän	 liittyvä	

raportointityökalujen	 ja	 uudistamisprojekti	 ohjaavat	 kehitystä	 kuitenkin	 oikeaan	 suuntaan.	

Samaan	 aikaan	 vähitellen	 automatisoituvat	 ja	 digitalisoituvat	 liiketoimintaprosessit	

edesauttavat	 kehitystä	 ja	parantavat	 tiedon	 läpinäkyvyyttä,	 saatavuutta	 ja	hyödynnettävyyttä	

mahdollisesti	 jo	 lähitulevaisuudessa.	 	 Kuten	 Low	 et	 al.	 (2014)	 on	 todennut,	 oikea-aikaisen	

tiedon	 saatavuus	 on	 avainasemassa,	 kun	 tarvitaan	 vastauksia	 siihen	miksi	 kustannukset	 eivät	

kehity	 odotetun	 laisesti.	 Digitalisoituvien	 liiketoimintaprosessien	 ja	 uusien	 teknologioiden	

käyttöön	 oton	 myötä	 syntyvä	 Big	 data	 luo	 edellytyksiä	 paremmille	 analyyseille	 samalla	

mahdollistaen	täysin	uudenlaisia	toimintatapoja	ja	tehokkuutta	mm.	raportoinnin	osalta.	

Isoissa	 organisaatioissa	 tietoa	 tuntuu	 olevan	 paljon,	 mutta	 eri	 toimintoihin	 liittyvän	 tiedon	

yhdistäminen	 ilmenee	 monesti	 haasteellisena.	 Tämä	 voi	 osaltaan	 olla	 seurausta	 tarkasti	

rajatuista	organisaatiorakenteista.	Esimerkiksi	logistiikkaosasto	selkeästi	tarvitsee	tietoa	liittyen	

myyntiin	 ja	 asiakkaaseen,	 vastaavasti	 myynnille	 olisi	 hyödyllistä	 tieto	 logistiikkaan	 ja	

toimitusketjuun	 liittyen.	 Koko	 toimitusketjuun	 liittyvä	 tieto	 pitäisi	 pystyä	 yhdistämään.	

Tietovarasto	 mahdollistaa	 tulevaisuudessa	 raporttien	 rakentamisen	 nopeammin	 ja	

ketterämmin	 niin,	 että	 eri	 järjestelmistä	 tulevat	 tiedot	 ovat	 automaattisesti	 yhdistettävissä	

ilman	 virhealtista	 ja	 aikaa	 vievää	 manuaalista	 työtä.	 Tämä	 vaatii	 kuitenkin	 tarkkaa	 ja	
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asiantuntevaa	työpanosta	tietoon	liittyvien	määrittelyiden	osalta,	jotta	lopputulos	on	toimiva	ja	

kaikki	tarpeelliset	näkökulmat	huomioiva.	

Jotta	tarvittavat	asiat	kuljetusketjun	kustannusläpinäkyvyyteen	liittyen	pystytään	huomioimaan,	

tulee	 nykyisellään	 jatkuvasti	 uusiutuvien	 järjestelmien	 käyttöönoton	 yhteydessä	 huomioida	

mahdollisuudet	yhdistää	eri	järjestelmistä	tulevaa	tietoa	riittävän	laajasti.	Nykyisellään	käytössä	

olevista	järjestelmistä	ja	niihin	liittyvästä	tietoarkkitehtuurista	tuntuu	olevan	huonosti	saatavilla	

olevaa	kirjattua	tietoa.	Tietoarkkitehtuuriin	sekä	prosessiarkkitehtuuriin	liittyvä	tieto	on	avain-

asemassa	 kun	 rakennetaan	 uutta	 ja	 yritetään	 selvittää	mahdollisuuksia	 luoda	 datan	 pohjalta	

uutta	hyödyllistä	tietoa	liiketoiminnan	tueksi.	

	

 Digitalisaation	mahdollisuudet	8.2

	

Yksi	 oleellisimmista	 raportoinnin	 tavoitteista	 on	muodostaa	 luotettavaa	 ja	 laadukasta	 tietoa,	

oikea-aikaisesti	 oikealle	 kohderyhmälle	 niin	 että	 se	 on	 helposti	 saatavilla.	 Merkittävimmät	

haasteet	 logistiikan	 raportoinnin	 osalta	 liittyvät	 käytettävissä	 olevan	 datan	 luotettavuuteen,	

saatavuuteen	 ja	 raportoinnin	 ketteryyteen.	 Monesti	 tietoja	 joutuu	 keräämään	 useista	

järjestelmistä,	minkä	lisäksi	sitä	pitää	muokata	erillisissä	laskentataulukoissa.	

Digitalisaatio	 on	 raportointiin	 liittyvien	 haasteiden	 voittamisen	 merkittävin	 mahdollistaja.	

Digitalisaation	 avulla	 edellä	 mainittuihin	 raportoinnin	 käytäntöihin	 olisi	 mahdollista	 tehdä	

huomattavia	 parannuksia,	 joiden	 myötä	 on	 mahdollista	 parantaa	 tiedon	 reaaliaikaisuutta	 ja	

tehokkuutta.	 Koska	 tietoa	 ja	 dataa	 on	 nykyisin	 paljon	 saatavilla,	 tulee	 raportointi	 rajata	

tarkkaan	 oleellisen	 tiedon	 tuottamiseen,	 ja	 varmistaa	 raporttien	 ajantasaisuus	 sekä	 helppo	

saatavuus.	”Uuden	aikakauden”	raportoinnilla	pystytään	tarjoamaan	mahdollisuuksia	yrityksen	

johdon	 tarpeisiin	 ja	 tehokkaampaan	 johtamiseen.	 	 Digitalisaation	 kehittymisen,	 ja	 sen	myötä	

laadukkaan	 ja	 ajantasaisen	 tiedon	 myötä,	 mahdollisuudet	 myös	 tiedon	 analysoinnin	 osalta	

paranevat	 merkittävästi.	 Kuten	 tämän	 tutkimusraportin	 johdannossakin	 jo	 mainittiin,	

raportointiin	 liittyvät	 vaatimukset	 muuttuvat	 ja	 kasvavat	 johtuen	 nopeasti	 muuttuvasta	

toimintaympäristöstä.	Saatavilla	oleva	data	ja	siitä	rakennettu	tieto	tulee	pystyä	hyödyntämään	

merkittävänä	kilpailuedun	lähteenä.	
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Kirjallisuuden	ja	tehdyn	tutkimustyön	perusteella	tehtyjen	johtopäätösten	perusteella	voidaan	

todeta,	 että	 asioiden	 eteenpäin	 kehittäminen	 digitaalisesti	 vaatii	 kuitenkin	 syvällistä	

ymmärrystä	 kokonaisuuksista,	 teknisestä	 ja	 operatiivisesta	 puolesta	 liittyen	 myyntiin,	

tuotantoon	 sekä	 toimitusketjuun.	 Raportoinnin	 kehittämiseen	 liittyvien	 projektien	

onnistuminen	 on	 riippuvainen	 projektiin	 osallistuvien	 henkilöiden	 kokonaisosaamisesta	 sekä	

kyvystä	 koordinoida	 projektin	 sekä	 eri	 osa-alueiden	 osaajien	 kanssa.	 Nykyisellään	 tieto,	mikä	

tutkimusraportin	 pohjalla	 olevaan	 kustannusosuuteen	 ja	 siihen	 liittyvään	 operatiiviseen	

toimintaan	liittyy,	on	jakautuneena	laajalle	osaan	kohdeyritystä.	Suuri	osa	tästä	tietämyksestä	

on	 hiljaista	 tietämystä;	 osaamista	 ja	 kokemusta,	 mutta	 samaan	 aikaan	 eri	 järjestelmistä	

saatavan	data	määrä,	 ja	tästä	 jalostettavissa	oleva	tiedon	määrä	kasvaa.	Tästä	 johtuen,	tähän	

liittyvien	 taustatekijöiden	 ja	 kokonaisuuden	 ymmärtäminen	 vaatii	 kokemusta	 ja	 näkemystä	

tähän	 kokonaisuuteen	 liittyvistä	 toiminnoista	 operatiivisella	 tasolla.	 Digitalisaation	 hyötyjen	

maksimoinnin	vuoksi,	näkemys	ainoastaan	käytännön	tasolla	tapahtuvista	toiminnoista	ei	yksin	

riitä,	 vaan	 pitää	 olla	 syvällisempää	 tietämystä	 ja	 ymmärrystä	 myös	 tietojärjestelmien	 tasolla	

tapahtuvista	 toiminnoista	 ja	 sitä	 kautta	 tiedon	 kehittymisestä	 ja	muodostumisesta.	 Se,	miten	

hyvin	uudistuvaa	raportointia	jatkossa	hyödynnetään,	vie	oman	aikansa	uusien	toimintatapojen	

omaksumisen	muodossa.		

mm.	kustannuskehitykseen	 liittyvien	prosessien	automatisoinnin	 ja	 sitä	myötä	digitalisoituvan	

tiedon	mukanaan	tuoman	kehityksen	myötä	syntyvät	taloudelliset	positiiviset	vaikutukset	eivät	

tule	näkymään	suoraan	ja	välittömästi	kohdeyrityksen	tuottavuuden	kasvuna.	Lienee	kuitenkin	

niin,	 että	 ilman	 näitä	 vaikutuksia	 yritys	 ei	 pidemmällä	 tähtäimellä	 pärjää	 tämän	 päivän	

kilpailussa.	Kehittämisvaiheessa	asioiden	automatisointi	ja	digitalisointi	sitovat	paljon	resursseja	

ja	 rahaa	 mutta	 vaikuttaa	 epäsuorasti	 tuottavuuteen	 automatisoimalla	 ja	 tehostamalla	

työvaiheita	sekä	tuottamalla	dataa	ja	nopeuttamalla	tiedonsaantia	johtamisen	tueksi.	

Prosessien	 automatisoinnin	 myötä	 mahdollistuva	 raportointiin	 liittyvä	 kehitys	 ei	 myöskään	

itsenäisesti	 pysty	 tuottamaan	 tehokkuutta	 ja	 aikaansaamaan	 raportointiin	 liittyviä	muutoksia.	

Raportoinnin	 uudistaminen	 hyödyntäen	 digitalisaation	 mukanaan	 tuomia	 mahdollisuuksia,	

edellyttää	uudistettuja	liiketoimintaprosesseja	ja	toimintamalleja	yrityksen	kaikissa	prosesseissa	

ja	toiminnoissa.	 Jotta	digitalisaation	mahdollisuudet	voidaan	maksimaalisesti	hyödyntää,	pitää	

pystyä	 kokonaisvaltaisesti	 ymmärtämään	 yrityksen	 toimintaan	 ja	 tiedonkulkuun	 liittyvät	
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prosessit	 ja	 tietolähteet,	 joita	 digitalisaation	 mukanaan	 tuomat	 muutokset	 koskettavat.	

Digitalisaation	 oleellinen	 kulmakivi	 on	 tiedon	 ja	 järjestelmien	 sähköistyminen	 ja	 prosessien	

automatisointi.	 Automatisoidut	 prosessit	 nopeuttavat	 tiedon	 saamista	 järjestelmiin,	 ja	 sitä	

kautta	raportointiin	päätöksen	teon	tueksi.		

	

Kuva	 22.	 Digitalisaation	 hyötyjen	 kotiuttamisen	 edellytykset	 raportoinnin	 kehittämisen	

näkökulmasta	
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LIITTEET 

Liite	1.	Raakaöljyn	hinnan	kehitys	suhteessa	laivabunkkerin	ja	Diesel	öljyn	hinnan	kehitykseen	

	

Kuvaajassa	 esitetään	 raakaöljyn	 hinnan	 kehittyminen	 ja	 sen	 kehitys	 suhteessa	

maantieliikenteessä	 käytettävään	 Diesel	 öljyyn	 sekä	 laivapolttoaineena	 käytettävään	

bunkkeriöljyyn.	 Maantieliikenteessä	 noin	 25	 %	 ja	 meriliikenteessä	 jopa	 50	 %	 kustannuksista	

johtuvat	polttoainekustannuksista	(Logistiikkaselvitys,	2016).	

Öljyn	hinnan	vaikutus	rahtitasoon	eri	liiketoimintojen	osalta	on	laskettavissa	huomioiden		

- Liikennealueet	 ja	 kuljetusmuodot	 sekä	 näillä	 kuljetettavat	 volyymit	 ja	 näihin	

liittyvät	kuljetuskustannukset	

- kuljetus-sopimuksissa	erikseen	määritellyt	polttoaine	klausuulit	

Koska	 liiketoimintojen	kuljetuskonseptit	ovat	 toisistaan	eroavia,	ei	öljyn	hinnan	vaikutusta	eri	

liiketoiminta-alueiden	kesken	voida	yleistää.	
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Öljyn	 hinnan	 vaikutus	 ei	 näy	 suoraan	 raideliikenteessä,	 jolloin	 liiketoimintoalueet,	 joilla	

raideliikenteen	 osuus	 kuljetuksista	 on	 merkittävämpi,	 ovat	 vähemmän	 alttiita	 öljyn	 hinnan	

vaikutuksille.	
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Liite	 2.	 Valuuttakurssien	 kustannusvaikutus	 suhteessa	 euroon	 verraten	 edeltävän	 vuoden	

kustannustasoon	

	

Liite	3.	Valuuttakurssien	vaikutus	erään	liiketoiminta-alueen	osalta	rahamääräisesti	laskettuna	

	

Kohdeyrityksen	logistiikan	kustannusten	osalta	merkittävimmät	valuutat	euron	lisäksi	ovat	USD,	

GBP,	 CNY,	 RUB	 ja	 PLN.	 Näiden	 valuuttakurssien	 vaikutusta	 logistiikkaan	 ennustetaan	

kulloisenkin	kuukauden	kurssikehityksen	tasolla.	Vertailukohtana	tässäkin,	kuten	raportoinnissa	

yleisesti,	on	edeltävän	vuoden	keskitaso.	
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Liite	 4.	 Varastotasojen	 kuukausittainen	 kehittyminen	 suhteessa	 myytyihin	 tonneihin	 ja	

logistiikan	yksikkökustannuskehitykseen	erään	liiketoiminta-alueen	osalta.	

	

	

Tämän	 seurannan	 avulla	 on	 tarkoitus	 havainnollistaa	 myytyjen	 tonnien	 kuukausittaista	

kehittymistä	 suhteessa	 varastotasojen	 kehittymiseen	 ja	 yksikkökohtaisen	 logistiikan	

kustannuksen	kehittymiseen.	

Pääsääntöisesti	 kustannuskehitys	 laskee	 jos	 myytyjen	 tonnien	 määrä	 jollain	 ajankohdalla	 on	

merkittävästi	 suurempi	 (esim.	 10.2014,	 09.2015),	 vastaavasti	 kustannuskehitys	 nousee,	 jos	

myytyjen	 tonnien	 määrä	 jollain	 ajankohdalla	 on	 merkittävästi	 vähäisempi	 (esim.	 01.2016,	

06.2016)	

Kustannuskehitykseen	 toki	 vaikuttaa	 niin	 moni	 muukin	 tekijä,	 joten	 kuvaajaa	 ei	 voi	 tulkita	

ajatellen	 vain	 yhtä	 kustannuskehitykseen	 vaikuttavaa	 muuttujaa,	 vaan	 tiedostaa	 myös	 muut	

kustannuskehitykseen	vaikuttavat	tekijät.	

Kun	 tavara	 kerääntyy	 varastoihin,	 kuljetuksiin	 liittyviä	 logistiikkakustannuksia	 ei	 silloin	 synny.	

Myös	varastointi	maksaa,	mutta	varastointikustannuksista	ei	ole	suoraan	saatavissa	dataa,	jotta	

sitä	voitaisiin	tässä	yhteydessä	analysoida.	Näin	ollen	varastotasojen	kehittymisestä	ei	suoraan	

voitu	päätellä	vaikutusta	logistiikan	kokonaiskustannuskehitykseen.	
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Liite	5.	Laskelma	Tehdas-Markkina	variaatioiden	vaikutuksesta	erään	liiketoiminnan	osalta	

määrätyllä	tarkastelujaksolla.	

	

	

	

	

Laskelma	 perustuu	 kuljetettuihin	 tonneihin	 määrätyillä	 kuljetusväleillä,	 jotka	 on	 kerrottu	

edeltävän	 vuoden	 vastaavan	 kuljetusvälin	 kustannustasolla	 saaden	 teoreettisen	

kokonaiskustannuksen	 kullekin	 kuukaudelle.	 Teoreettinen	 kokonaiskustannus	 on	 jaettu	

myytyjen	tonnien	määrällä,	jolloin	on	saatu	eur/ton	kustannus	jota	verrataan	edeltävän	vuoden	

eur/ton	 kustannukseen	 joka	 siis	 on	 yleisesti	 määritetty	 vertailutasoksi	 kaikkien	 yhtiön	

raportointien	ja	ennustamisen	osalta.	

Tällöin	teoreettisesti	vertailutason	kustannustasolla	laskettu	eur/ton	kustannus	ei	pidä	sisällään	

rahtimuutoksia,	tai	esimerkiksi	valuuttojen	tai	öljyn	hinnan	vaihteluista	aiheutuneita	muutoksia.	

Tarkoituksena	on	laskea	ainoastaan	kustannusvaikutus	myynnin/tuotannon	ohjautumisesta	eri	

alueiden	välillä.	
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Liite	6.	Kuljetettujen	tonnien	yksikkökustannuksen	kehittyminen	suhteessa	edeltävän	vuoden	

vertailutasoon	eri	liikennemuotojen	osalta.	

	

	

Junaliikenteessä	 vaihtelu	 voi	 tässä	 tapauksessa	 olla	merkittävä,	 koska	 junalinjoja	 on	 vähän	 ja	

tavara	 kulkee	 toisella	 näistä	 linjoista,	minkä	 seurauksena	%-muutos	 eri	 kuukausien	 välillä	 voi	

olla	merkittäväkin.	

Tämä	 seuranta	 paljasti	 jonkin	 verran	 datan	 luotettavuuteen	 liittyviä	 ongelmia,	 mikä	 aiheutti	

paljon	lisää	dataan	liittyvää	taustatutkimusta	ja	analyysia.	

	


