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Suomen kaltaisessa laajassa, mutta harvaan asutussa valtiossa, jossa teollisuus ja 

asutus on vain tietyille alueille keskittynyttä, on logistiikan ja kuljetuspalveluiden 

merkitys suuri. Tämän kandidaatintyön tavoite on selvittää kuljetusliikkeiden 

toiminnansuunnittelun roolia sekä tarkastella sen erityispiirteitä. 

Työssä toiminnansuunnittelua tarkastellaan strategiselta ja operatiiviselta 

suunnalta. Kirjallisuusmateriaalista havaittiin, että strategisessa suunnittelussa 

pyritään vaikuttamaan kuljetusliikkeen kilpailukykyyn ja luodaan edellytyksiä 

päivittäiselle toiminnalle. Lisäksi kapasiteetin olemassaolosta tehdään tarvittavat 

päätökset. Operatiivinen suunnittelu puolestaan voidaan jakaa kolmeen osaan 

aikahorisontin perusteella, joihin sisältyy aikataulutusta, reititystä ja 

kuormansuunnittelua. Operatiivisen toiminnansuunnittelu myös todettiin olevan 

kapasiteetin hallintaa ja käyttöä strategisten päätösten toteuttamiseksi. 

Kandidaatintyössä on pyritty myös selvittämään kuljetusliiketoiminnan suurimmat 

trendit ja muutoslinjat, joista käsittelyyn valittiin vihreä logistiikka sekä logistiikan 

ulkoistaminen. Vihreä logistiikka tuo toiminnansuunnitteluun lähinnä vain yhden 

näkökulman lisää, mutta logistiikan ulkoistamisen voi todeta monimutkaistavan 

toiminnansuunnittelua, sillä toiminnansuunnittelu on erilaista verkoston eri 

toimijoilla. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomen väestöntiheys 1.1.2019 oli 18,2 asukasta neliökilometriä kohden, jolloin Suomi on 

Euroopan harvimpiin asuttuja maita. Suomessa asutus on keskittynyt eteläisiin osiin, sekä 

kaupunkeihin. Laaja pinta-ala ja keskittynyt asutus tarkoittaa pitkiä välimatkoja, sekä 

asukastiheyteen liittyvää eriytymistä kuntien välillä. Esimerkiksi Helsingissä asuu yli 3000 

asukasta neliökilometriä kohden, kun puolestaan Utsjoen, Enontekiön ja Savukosken kunnissa 

asuu keskimäärin 0,2 asukasta neliökilometriä kohden. (Kuntaliitto, 2019) 

 

Suomi on siis harvaan asuttu maa, mutta pinta-alaltaan varsin laaja. Täällä teollisuus ja sen 

tukipalvelut muodostavat suuren osan työpaikoista, viennistä ja bruttokansantuotteesta, joten 

luonnollisesti kuljetusalalla on suuri merkitys kansallisesti. Elinkeinoelämän keskusliiton 

mukaan vuonna 2018 teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on ollut 21,4% ja 

Tilastokeskuksen mukaan globaaliin vientiin menee toimialoittain eniten metsä-, kemian-, 

metalli- ja sähköteollisuuden tuotteita sekä myös muita koneita (Elinkeinoelämän keskusliitto), 

(Tilastokeskus 2019). Hyvä esimerkki paljon kuljetusta vaativasta teollisuudenalasta on 

metsäteollisuus. Toimitusketjun jokainen osa vaatii kuljetusta, alkaen raaka-aineen 

kuljettamisesta jalostuslaitokseen. Jalostuksen jälkeen tuote kuljetetaan taas loppuasiakkaalle, 

joka voi toimia kotimaassa tai ulkomailla.  

 

Kuvan 1 mukaisesti, kotimaan tavaraliikenne kulkee suurilta osin maanteitä pitkin. Matkat ovat 

pitkiä ja määrät suuria. Yksikkönä Tilastokeskus ja Liikennejärjestelmä.fi ovat käyttäneet 

miljardia tonnikilometriä. Yksi tonnikilometri on yksikkönä rahdatun massan sekä ajettujen 

kilometrien tulo (Ritvanen et al. 2011 s. 111). Kuvasta 1 selviää, että tieliikenteen osuus 

kuljetussuoritteesta on kaksi kolmasosaa, eli noin 26,5 miljardia tonnikilometriä. Se tarkoittaa 

10 000 kilogramman kuljetuksia 2,65 miljardin kilometrin edestä. Toisin sanoen, vastaava 

tonnikilometrilukema tarkoittaisi kymmenen tuhannen kilogramman rahdin kuljettamista 2,65 

miljoonaa kertaa Helsingistä Muonioon, jonne on autolla noin tuhannen kilometrin matka. 
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Kuva 1 Kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuorite (liikennejärjestelmä.fi, 2018) 

 

 

1.1 Työn tavoite 

 

Tämän kandidaatintyön tavoite on selvittää logistiikka-alan yrityksessä välttämättömän 

toiminnansuunnittelun roolia, sekä tarkastella toiminnansuunnittelun erityispiirteitä 

kuljetusliiketoiminnassa. Työn tavoite jakaantuu tutkimuskysymyksiin, jotka ovat: 

• Mitkä ovat toiminnansuunnittelun erityispiirteet kuljetusliiketoiminnassa? 

• Miten kuljetusalan muutokset ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan 

toiminnansuunnitteluun? 
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1.2 Työn toteutus ja rajaukset 

 

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa on perehdytty toimitusketjun 

johtamisen, logistiikan sekä toiminnansuunnittelun ja -johtamisen kirjallisuuteen. Lisäksi 

työssä on käytetty artikkeleita, alan toimijoiden tarjoamia tietoja sekä muuta tarpeellista 

verkkomateriaalia. 

 

Työ on rajattu pitämään sisällään näkökulman juuri logistiikka-alaan ja sitä ympäröivään 

liiketoimintaan. Alueellinen rajaus on Suomen valtio ja kuljetuksista maantiekuljetukset. 

Rajaukset on tehty, jotta saadaan käsiteltäväksi riittävän pieni osa-alue, joka sisältää 

monenlaisia näkökulmia. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn rakenne on seuraavanlainen: Luku kaksi käsittelee toiminnansuunnittelua ja -johtamista 

yleisesti. Luvussa kolme on tarkasteltu toiminnansuunnittelun erityispiirteitä 

kuljetusliiketoiminnan näkökulmasta, käyttäen hyödyksi edellisessä luvussa esitettyjä asioita. 

Luvussa neljä on käsitelty logistiikan ja kuljetusliiketoiminnan muutosta menneisyydestä 

tulevaisuuteen, sekä on mietitty muutosten vaikutusta toiminnansuunnitteluun.  Lopussa, 

luvussa viisi kootaan työn tulokset ja havainnot yhteenvedoksi. 
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2 TOIMINNANSUUNNITTELU 

 

 

Toiminnansuunnittelu ja johtaminen on tärkeää. Siitä riippuu yrityksen operatiivinen toiminta, 

mutta se liittyy myös strategiseen toimintaan. Toisin sanoen, toiminnansuunnittelu on lyhyt- 

sekä pitkäjänteistä toimintaa. Tavoitteena on resursseja hyödyntämällä saada tyytyväisiä 

asiakkaita päivittäisellä toiminnalla (Slack et al. 2001 s. 303). Toiminnansuunnittelussa ja -

hallinnassa on olemassa tiettyjä kulmakiviä, jotka muodostavat perustehtävät. 

Toiminnansuunnittelun ytimen tiivistää seuraavat kysymykset, joihin vastaamalla yritys voi 

suunnitella toimintaansa: 

• Milloin tehdään? 

• Kuinka paljon tehdään? 

• Miten tehtävät priorisoidaan järjestykseen? 

• Onnistuuko suunnittelu? (Slack et al, 2001 s. 315) 

 

Yleisesti toiminnansuunnittelun ja ohjauksen ero on aikahorisontti. Mitä lyhyempi on aika, sitä 

merkittävämpi on ohjauksen tarve ja toiminta on yleensä ennustettavampaa. Pidemmällä 

aikavälillä suunnittelun osuus kasvaa ja tällöin myös ennustettavuus on haastavampaa mutta 

kuitenkin välttämätöntä. Toiminnansuunnitteluun ja -ohjaukseen vaikuttaa tällöin pidemmän 

aikavälin ennusteet, esimerkiksi tieto edellisen vuoden tai kvartaalin tilanteesta. (Slack et al. 

2001 s. 306-307) 

 

Yleisesti yrityksen toiminnassa merkittäväksi asiaksi painotetaan kustannuksia, mutta 

kustannuksien hallintaa painotetaan toiminnansuunnittelussa eri tavoin. Eräs hyvä jako 

toiminnansuunnittelun keinoihin on jakaa ne strategisemman tason keskeisiin kulmakiviin, sekä 

toimiin, joilla ohjataan lyhyemmän aikavälin toimintaa (Ballou, R.H. 2004, s. 164, 219). Jaon 

tarkoitus on selkeä: strateginen suunnittelu määrittää lähtökohdat, resurssit ja toimintatavat, 

joiden puitteissa toimintaa ohjataan lyhyemmällä aikavälillä. Tämä luo myös eron 

kontrolloinnin ja suunnittelun välille. Kuten Slack kirjoitti 2001, pidemmän aikavälin 

strateginen suunnittelu vaatii ennusteita pohjalle, ja vaikutukset mitataan taloudellisesti, kun 

taas lyhyemmän aikavälin kontrollointia kuvataan ennemmin operatiivisin mittarein 
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mitattavaksi, jolloin keskitytään resurssien kohdentamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi (Slack 

et al. 2001. s. 306-307). 

 

2.1 Toiminnansuunnittelun strateginen ulottuvuus 

 

Yrityksen ydintoiminnot perustuvat liiketoimintastrategiaan. Toiminta voidaan siten nähdä 

funktiona, jonka toimintaa strategia ohjaa ja toiminnansuunnittelu on välttämätön osa sitä. 

Toiminta nähdään seuraavasti: 

• Strategian toteuttajana 

• Strategian tukena 

• Strategian edistäjänä (Slack et al. 2001 s. 39). 

 

Strategista päätöksentekoa toiminnansuunnittelussa voidaan pitää erilaisten perusteiden 

määrittämisenä, toimintaedellytysten luojana ja tulevan toiminnan ennustamisena (Ballou. 

2004. s. 164). Asiat joihin strategisilla ja pitkän aikavälin suunnitelmilla pyritään vaikuttamaan, 

ovat ennen kaikkea yrityksen kannattavuuteen ja kilpailutekijöihin vaikuttavia tekijöitä. 

Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi pääoman kiertoon, kustannustehokkuuteen, kapasiteettiin 

ja asiakashankintaan liittyviä päätöksiä.  

 

Tarkasteltaessa toimintaa suhteessa strategiaan, voidaan toiminnansuunnittelu nähdä 

suunnitelmana strategian toteuttamiseksi. Slack kirjoittaa strategian toiminnallistamisesta (eng. 

operationalizing), joka voidaan nähdä strategisen toimitusketjun johtamisen näkökulmasta 

erityisesti asiakaspalveluna, arvojärjestelmänä ja toimintamallina, mikäli tarkastelemme asiaa 

suhteessa Slackin näkymyksiin (Slack et al 2001, s. 39), (Cohen S. & Roussel J. 2013, s. 9). 

Kun taas puhutaan strategian tukemisesta tai edistämisestä, tarkoitetaan esimerkiksi prosessien 

tehostamista, kustannusten pienentämistä ja tuottavuuden parantamista operatiivisen toiminnan 

keinoin (Slack et al. 2001, s. 39-40). Näin ollen; strategisen toiminnansuunnittelun tavoite on 

kilpailuedun saaminen, johon vaikutetaan esimerkiksi laadun parantamisen, pääomien 

hallinnan tai kustannustehokkuuden parantamisen kautta, jotka ovat sidoksissa korkeampaan 

voittoon ja nopeampaan pääoman kiertoon (Ritvanen et al. 2011. s. 26). 
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Kuvan 2 mukaisesti, liiketoimintastrategian pohjalta luodaan toimitusketjustrategia, joka on 

ohjenuora toiminnansuunnittelun operatiiviseen ja päivittäiseen osaan. Tämän pohjalta 

suunnitellaan malleja ja toimintatapoja sekä määritellään resursseja itse päivittäistä toimintaa 

varten, jotta yrityksen ydinliiketoiminta olisi mahdollista. Tämä voidaan todeta myös siten, että 

yrityksen strategian luonnilla pyritään luomaan edellytykset toimintaan. Myös yritysten eri 

toiminnot tulee suunnitella, ja tähän viitataan juuri toimitusketjustrategialla. Yksittäisten osa-

alueiden puitteissa on helpompi pyrkiä saavuttamaan kilpailuetua kun tiedetään mihin yrityksen 

toiminta-alueeseen pyritään vaikuttamaan. 

 

Kuva 2 Liiketoimintastrategiasta kilpailuetuun 

 

2.2 Toiminnansuunnittelun operatiivinen ulottuvuus 

 

Operatiivisesta toiminnansuunnittelusta voidaan puhua toimintana, joka tähtää strategian 

toteuttamiseen. Kyse on päivittäisistä toimista, joita tehdään. Verrattuna strategiseen 

näkökulmaan aikahorisontti on huomattavasti lyhyempi. Tarkoituksena on suunnitella 

toimintaa viikkojen, päivien tai jopa tuntien aikavälillä, jolloin otetaan huomioon esimerkiksi 

sellaisia asioita, kuin työjärjestystä, työvoiman määrää sekä koneiden kuormitusta. On toisaalta 

tärkeää ottaa huomioon, että moni erillinen suunnitelma pyörii päällekkäin ja tämän vaikutus 

toimintaan on huomioitava. (Martinsuo et al. 2016)  

 

Operatiiviseen toiminnansuunnitteluun Martinsuo esittää kolme tasoa: Kokonaissuunnittelun, 

karkeasuunnittelun ja hienosuunnittelun. Kokonaissuunnittelu on kaikkein lähimpänä 

strategista suunnittelua, sillä sen tarkoitus on olla ohjenuora kapasiteetin käytölle ja suunnittelu 

tapahtuu melko pitkälle ajalle. Toisaalta kokonaissuunnittelu myös vaikuttaa pitkälle ajalle. 

Kokonaissuunnittelussa pyritään ennustamaan pitkän aikavälin kysyntä ja tätä kautta säädetään 

kapasiteettia strategian puitteissa. Karkeasuunnittelussa suunnitellaan yksityiskohtaisemmin 

Liiketoimintastrategia 
(Toteutus, tukeminen, 

edistäminen)

Toimitusketjustrategia 
(Asiakaspalvelu,  
arvojärjestelmä, 
toimintamallit)

Kilpailuedun 
saavuttaminen (Laatu, 

pääomien hallinta, 
kustannustehokkuus)
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toimintaa, ja lisäksi toiminta aikataulutetaan. Tähän liittyy toiminnansuunnittelu esimerkiksi 

tilausten pohjalta ja näin päästään tilanteeseen, jossa voidaan aikatauluttaa tilaukset ja 

resurssien käyttö. Hienosuunnittelussa suunnitellaan käytettävissä olevien resurssien 

yksityiskohtainen käyttö, jolloin toiminnansuunnittelun aikahorisontti on enää päiviä tai jopa 

tunteja. Tavoitteena hienosuunnittelussa on tuotantoajan ja -kustannusten minimointi, 

pullonkaulojen minimointi, arvovirran suuntainen ohjaus sekä tuotannon optimointi. 

(Martinsuo et al 2016) 
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3 KULJETUSLIIKETOIMINNAN TOIMINNANSUUNNITTELU 

 

 

Suomessa teollisuus on keskittynyt eteläisiin alueisiin sekä kaupunkien ympäristöön, mikä 

muodostaa logistisen prosessin tehokkaaseen suorittamiseen haasteita (Ritvanen et al. 2011 s. 

107). Logistisen prosessin ja sitä kautta kuljetuksien järjestämiseen tarvitaan 

toiminnansuunnittelua. Aiemmin kuvattiin Slackin kuvailemat toiminnansuunnittelun 

peruskysymykset, jotka voisi muokata osuvampaan muotoon teollisuuden kuljetustarpeita 

varten. Tällöin ne voisivat olla seuraavat: 

• Milloin kuljetetaan? 

• Kuinka paljon kuljetetaan? 

• Miten kuljetukset priorisoidaan? 

• Onnistuuko kuljetusten suunnittelu? 

 

Käytännössä kuljetusten suunnittelussa tulisi ottaa huomioon vielä yksi lisäkysymys: Mihin 

kuljetukset suuntautuvat? Harvaanasutulla alueella tämä tuo oman lisämausteensa kuljetusten 

suunnitteluun. Kuljetukset ovat myös hyvin erilaisia, esimerkiksi polttoaineiden jakelu tapahtuu 

yhdestä paikasta tietylle alueelle, kun taas metsäteollisuuden puunkeräilykuljetukset voivat 

suuntautua useista alueista yhteen kohteeseen. 

 

Logistiikkayrityksiä, jotka tarjoavat kuljetus- ja muita logistiikkapalveluita kutsutaan 

huolintaliikkeiksi, jotka hoitavat materiaalivirtaa, kun teollisuuden ja kaupan alan yritykset 

ulkoistavat kuljetustoimintonsa huolintaliikkeille. Tällöin myös vastuu kuljetuksista siirtyy 

huolintaliikkeille. Toimintoja, joita huolintaliikkeet tekevät, ovat muun muassa kuljetukset, 

jakelut, varastointi, neuvonta, tullaus ja valvonta. Huolintaliikkeiden liiketoiminta perustuu 

palveluiden myymiseen, joita voidaan käyttää oman ydinliiketoiminnan tueksi sekä 

kustannusten säästämiseksi. (Ritvanen et al. 2011 s. 121-129) 

 

Maantiekuljetuksissa painotetaan yleisesti kolmea asiaa: Kustannuksia, täsmällisyyttä ja aikaa. 

Erityisesti tärkeänä asiana raskaassa metalliteollisuudessa, metsäteollisuudessa ja 

rakennusteollisuudessa pidetään yleisesti kustannuksia. Täsmällisyys on tärkeää taas kaupan 

alan, teknologia- ja elintarviketeollisuuden kuljetuksissa. Huomionarvoista on, että aika on 
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jokaisen toimialan prioriteettilistalla viimeisenä. Tästä voidaan muodostaa johtopäätös, jonka 

mukaan tärkeämpää on saada tuote perille kilpailukykyiseen hintaan ja oikeaan aikaan, kuin 

itse kuljetuksen ajankäyttö. (Ritvanen et al. 2011 s. 115) 

 

Kaikista logistiikkaprosessin aiheuttamista kustannuksista suurin osa tulee kuljetuksista. Tätä 

voi pitää erityisesti suomalaisessa logistiikassa merkittävänä tekijänä, sillä 

kuljetuskustannukset alueellisesti suuren valtion sisällä voivat nousta hyvinkin suuriksi. Tästä 

syystä on tärkeää toiminnansuunnittelussa ottaa huomioon taloudellisuus ja tehokkuus. 

Taloudellisuutta voidaan pitää myös keskeisenä tavoitteena, mikä voidaan saavuttaa 

esimerkiksi kuljettamalla samalla kertaa useamman, kuin yhden asiakkaan tuotetta samalle 

alueelle. (Sakki J. 1999 s. 66-67) 

 

3.1 Strateginen näkökulma 

 

Kuljetusliiketoiminnan strateginen näkökulma keskittyy kapasiteetin hallintaan, sekä 

liiketoiminta- ja toimitusketjustrategian jalkauttamiseen siten, että lopputuloksena yritys 

saavuttaa sillä kilpailuetua, johon vaikuttavaa kilpailutekijät. Logistiikkayritykselle 

merkittävimpiä kilpailutekijöitä ovat sijainti sekä kaluston ikä, toimivuus ja tuottavuus. Tämä 

tarkoittaa palveluasteesta huolehtimista, sillä epäluotettava (ja usein vanha) kalusto on herkkä 

hajoamisille, mikä luonnollisesti alentaa palveluastetta, kun kalustolle tehdään ylimääräisiä 

korjauksia. Palveluaste liittyy myös aiemmin mainittuun Slackin strategian 

toiminnallistamiseen, jolloin on tärkeää valita haluttu palveluaste, joka on sopiva asiakkaalle 

täsmällisyyden ja ajan puitteissa – sopivaan hintaan. Tämä luo kuljetusyrityksille 

kilpailupainetta, kun eri asiakkaat pyrkivät saamaan logistiikalla kilpailuetua ja kilpailuttavat 

palveluntarjoajia. 

 

Kuljetusliikkeen liiketoimintamalli ja strategia perustuvat erilaisiin tavoitteisiin. Luvun 3 alussa 

mainittiin, että erilaisilla teollisuuden aloilla kuljetuksissa painotetaan eri asioiden 

merkittävyyttä, esimerkiksi kustannuksia tai täsmällisyyttä. Kun on kyse teollisuudesta, on 

syytä ottaa huomioon myös vaarallisten aineiden kuljetukset. Tällöin painotetaan ympäristön ja 

turvallisuuden huomioon ottamista (Kiitosimeon.fi, 2019). Kuljetusstrategian suuntaviivat 
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muodostuvat täsmällisyydestä, hinnasta ja turvallisuudesta. Yleisesti kuljetusliikkeiden 

strategia perustuu näihin. 

 

3.2 Operatiivinen näkökulma 

 

Jokaisessa kuljetuksessa ja sen suunnittelussa otetaan huomioon rahdin kustannukset, 

luotettavuus, kuljetusaika, hävikki, merenkulun sekä kuljetusten näkökulmat (Ballou 2004, s. 

220). Teollisuuden kotimaan maantiekuljetuksia tarkastellessa keskitymme erityisesti muihin 

kuin merenkulun näkökulmiin. Balloun mukaan, päätökset joita operatiivisessa 

päätöksenteossa kuljetuksia koskien tehdään ovat:  

• Palvelutason valinta 

• Aikataulutus ja reititys 

• Kuormansuunnittelu (Ballou, 2004, 219-266). 

 

Käytännössä nämä seikat vaativat päätöksentekoa siitä, mihin lasti on menossa, millä 

aikataululla, miten se pakataan ja kuinka kuormia priorisoidaan. Toisaalta, kun 

toiminnansuunnittelu lyhyellä aikavälillä voidaan nähdä resurssien käyttönä ja kapasiteetin 

säätönä tarpeen mukaan, on päätöksenteon tarkoitus saada Balloun mainitsemat kohdat 

toteutumaan resurssien puitteissa. Toimintaa suunnitellaan lyhyellä aikavälillä, jotta saadaan 

palvelulupaus asiakkaalle toteutettua strategisten päätösten puitteissa (Ballou 2004. s. 219). 

 

3.2.1 Suunnittelun tasot kuljetusliiketoiminnassa 

 

Martinsuon et al. (2016) esittelemät suunnittelun tasot, kokonais-, karkea- ja hienosuunnittelu, 

voidaan laajentaa koskemaan logistiikkaa ja kuljetusliiketoimintaa. Tällöin 

kokonaissuunnittelu tarkoittaa resurssien kohdentamista lyhyemmälle aikavälille kuin 

yleistasolle. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kuljetuskaluston kohdentamista tietyille ajoille tai 

tietyille alueille. Esimerkiksi jos on tiedossa, että jossakin on alustavasti tiedossa enemmän 

kuljetuspainettapainetta kuin toisaalla. Kuitenkin kapasiteetin tarjoamissa puitteissa. 

Strategisessa suunnittelussa päätetään kapasiteetista ja kokonaissuunnittelussa kohdennetaan 

sitä. 
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Karkeasuunnittelussa resursseja kohdistetaan tarkemmin. Tässä kohtaa esimerkiksi 

ajojärjestelijä voi suunnitella kaluston ja henkilöstön kohdentamista alustavasti tietyille alueille 

tarpeen mukaan. Esimerkiksi mikäli tilauskanta kasvaa tietyllä alueella, voidaan suunnitella 

alueelle tietty määrä ajoja ja toisaalta vastaavasti vähemmän ajoa alueelle, jossa tilausten 

suhteen ei ole niin kiire.  

 

Hienosuunnittelu puolestaan on kokonaissuunnittelun ja karkeasuunnittelun viimeistelyä, 

jolloin suunnitellaan alueen kuormat loppuun. Tällöin tärkeää on kohdennettujen resurssien 

hyödyntäminen, jolloin huomioidaan kuljetuskaluston mahdollisesti eriävä kapasiteetti. Lisäksi 

päätetään, kuka kuljettaja ajaa minnekin, millainen on viime kädessä ajon aikataulu sekä 

suunnitellaan reitti, jotta kuorma olisi toteutettu Balloun (2004) mainitsemilla ehdoilla: 

Kustannustehokkaasti, luotettavasti, nopeasti ja muu liikenne huomioon ottaen. 

 

3.2.2 Operatiivisen suunnittelun toimenpiteet 

 

Kuljetuksia suunnitellessa otetaan aluksi huomioon kuljetuspalveluiden valinta, johon 

vaikuttavat rahtikustannukset, luotettavuus, aika, hävikki sekä kuljetustapojen erityispiirteet. 

Yleisesti merkittävin asia on rahtikustannukset, joka johtaa yritysten haluun saavuttaa 

kilpailuetua logistiikan uudelleenjärjestämisellä. Koska yritykset ovat ulkoistaneet 

logistiikkaansa, ostetaan logistiikka palveluna. Tällöin valitaan palveluntarjoaja, joka pystyy 

toteuttamaan parhaiten yritysten logistiikan vaatimukset kaikkein kilpailukykyisempään 

hintaan. (Ballou 2004 s. 220) 

 

Kuljetuskustannukset ovat yleisesti kolmasosasta kahteen kolmasosaan yritysten logistiikan 

kokonaiskustannuksista. Näin on selvää, että suunnittelemalla ajoreittejä optimaaliseksi, 

voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Tällöin vaikuttavat kysymykset siitä, paljonko ajetaan ja 

minne ajetaan. Yleisesti käytetyin reititystapa on suosia lyhyimpiä reittejä, mutta kuljetusten 

erilaisuus tulee huomioida, sillä jakelukuljetukset tapahtuvat jollekin maantieteelliselle 

alueelle, kun taas pitkän matkan kuljetukset voivat suuntautua hyvinkin kauas ja vain 

osoitteesta osoitteeseen. Toisaalta lyhin reitti ei myöskään ole aina taloudellisin, sillä 

esimerkiksi kaupungin keskustan läpi ajaminen ruuhka-aikana saattaa syödä enemmän 

polttoainetta, kuin keskustan kiertäminen kehätietä pitkin. (Ballou 2004 s. 225-234) 
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Myös aikataulutus on kuljetusten toiminnansuunnittelussa merkittävä asia. Aikataulutukseen 

vaikuttaa esimerkiksi olosuhteet, maantieteellinen sijainti ja lainsäädäntö sekä toisaalta myös 

kaluston käyttö ja sen mukanaan tuomat rajoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa reitin ajamista 

esimerkiksi aikaan, jolloin muuta liikennettä on vähän, mahdollisimman täyteen lastattuja 

autoja sekä kuljettajien lepoaikavaatimuksien toteuttamista. Laki antaa puitteet ajo- ja 

lepoajoille: viikkolevon, vuorokausilevon, taukojen sekä suurimman sallitun ajoajan 

määrittämät puitteet vaikuttavat erittäin paljon aikataulutukseen (työsuojelu.fi 2017). Toisaalta 

työajoissa on otettava huomioon, että myös työaika maksaa. AKT:n mukaan kuljetusalalla tulee 

työehtosopimuksen mukaisesti maksaa lisiä ilta- ja yötöistä, ylitöistä ja viikonloppuisin 

tehdystä työstä (AKT). Näin ollen, kuljetuksen aikana on mahdollista, että kuljetus muuttuu 

hyvinkin kalliiksi jo pelkästään palkkakustannusten nousun takia, mikäli työtä teetetään öisin 

ja mahdollisesti ylitöinä. (Ballou 2004. s. 235-238) 

 

Kuljetusliiketoiminnassa pyritään yleisesti rahtaamaan mahdollisimman paljon kerralla, sillä se 

on kustannustehokasta, alentaen yhden rahdatun yksikön rahtikustannuksia. Tämä tarkoittaa, 

että kalusto luo kuljetuskapasiteetille puitteet ja rahti tehdään vasta, kun kapasiteetti on täysin 

hyödynnetty. Tähän asiaan vaikuttaa myös lainsäädäntö, sillä se luo puitteet ajoneuvon ja 

ajoneuvoyhdistelmän maksimipainolle. Vuonna 2013 on raskaan liikenteen painorajat 

Suomessa uusiutunut, jolloin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on noussut 60 tonnista 

76 tonniin. Tämän vaikutus toiminnansuunnitteluun on ilmeinen: Uudistus on mahdollistanut 

suurempien kuormien rahtaamisen Suomen teillä. Toisaalta, kaikki kalusto ei silti mahdollista 

76 tonnin kuorman ajamista, sillä ajoneuvoyhdistelmän akselien lukumäärä ei ole kaikissa 

yhdistelmissä sama ja jokaisella ajoneuvoyhdistelmän akselimäärällä on omat painorajansa. 

Painorajat alkavat 2-akselisesta ja päättyvät jopa 9-akseliseen ajoneuvoyhdistelmään. (Ballou 

2004 s. 252-254) (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014)  

 

Voitaneen siis todeta, että asioita, joita kuljetusten toiminnansuunnittelussa tarkastellaan, on 

vähän, mutta niihin vaikuttavat erittäin monet seikat. Vaikuttavista asioista ainoa, johon 

toiminnansuunnittelulla suoraan voi vaikuttaa on kuljetuspalvelun ja -tavan valinta. Muuten 

operatiivinen toiminnansuunnittelu on kuljetusalalla hyvin pitkälti strategian ja rajoittavien 

tekijöiden välissä toimimista, jonka tavoite viime kädessä on saada kuljetusyrityksen 
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näkökulmasta kuljetukset perille. Näkemys on melko pessimistinen, mutta tulee ottaa 

huomioon, että esimerkiksi paino- ja ajoaikarajoitteilla pyritään kuitenkin luomaan 

turvallisuutta liikenteeseen, joten rajoitteilla on kuitenkin paikkansa toiminnansuunnittelussa. 
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4 KULJETUSLIIKETOIMINNAN MUUTOS 

 

 

Liiketoiminta elää ajassa ja erilaiset trendit sekä tekniikan tai lainsäädännön kehitys vaikuttavat 

luonnollisesti logistiikkaan suuresti. Toimitusketjun hallinnassa käsitellään toimitusketjujen 

pitenemistä, ajanhallintaa, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä yhä enemmän ja nämä asiat ovat 

omiaan muuttamaan kuljetusliikkeiden liiketoimintaa ja luonnollisesti myös 

toiminnansuunnittelua. Logistiikan trendeinä voidaan pitää sijaintia, teknologisia ratkaisuja 

sekä erilaisia suhteita toimittajiin ja ostajiin. Lisäksi uutena trendinä on ollut myös 

ilmastonmuutoksen torjunta ja vihreä logistiikka. (Ritvanen et al. 2011 s. 186-189) 

 

Tässä luvussa käsitellään kuljetusliiketoimintaa muuttavia tekijöitä, sekä niiden vaikutusta 

toiminnansuunnitteluun. Suuriksi muutoslinjoiksi on valittu logistiikan ulkoistaminen sekä 

vihreä logistiikka. 

 

4.1 Logistiikan ulkoistaminen  

 

Karruksen (1998, s. 377-381) mukaan, toimitusketjun hallinta on muuttunut. Eräkoot ja varastot 

pienenevät ja tämä lisää kuljetusten määrää, sillä täydennysväli on suurempi. Kyseessä on 

erityisesti tavoite käyttöpääoman vapauttamisesta yrityksissä, jolloin rahaa jää enemmän 

muihin asioihin, kuten ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. Tavoitteena käyttöpääoman 

vähentämisessä on parantaa sijoitetun pääoman tuottoa, johon vaikutetaan esimerkiksi 

kustannusten minimoimisella, vaihto-omaisuuden pienentämisellä tai myyntivoittojen 

maksimoinnilla. (Ritvanen et al 2011 s. 95-100) 

 

4.1.1 Ulkoistuksen vaiheet 

 

Kun yritykset pyrkivät saamaan kilpailuetua pienentämällä logistiikan kustannuksia, pyrkivät 

kuljetusliikkeet maksimoimaan oman liiketoimintansa tuoton tuottamalla logistiikalla lisäarvoa 

asiakkailleen. Tämä kehitys on alkanut noin 1950-luvulla ja jatkuu edelleen. Kyse on 

logistiikan vaiheittaisesta ulkoistamisesta. (Okkonen & Lukka 2004 s. 12-13) 
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Kuvassa 3 esiintyvä lyhenne PL tarkoittaa osapuolen logistiikkaa. 1PL on yhden osapuolen 

logistiikka, ja niin edelleen. Näitä voidaan toisaalta myös kutsua nimityksellä vaihe, sillä ne 

ovat kehittyneet vaiheittain ajan mukana. Ensimmäisessä logistiikan ulkoistamisen vaiheessa 

oikeastaan mitään ulkoistuksia ei ole käytetty, vaan yritykset ovat itse järjestäneet omat 

kuljetuksensa sekä varastoidensa hallinnan sekä niiden toiminnansuunnittelun. Toisessa 

vaiheessa yritykset ovat siirtyneet ostamaan kuljetuspalveluita. Tällöin alihankkijayritys on 

hoitanut yrityksen kuljetukset, mutta toiminnansuunnittelu on edelleen säilynyt 

tuottajayrityksellä itsellään. Käytännössä tämä tarkoittaa yksittäisten palveluiden ostamista 

tarpeen mukaan. Kolmannen vaiheen logistiikassa on huolintayhtiölle ulkoistettu logistiikan 

kokonaispalveluja, mikä käsittää kuormien ajamisen lisäksi myös toiminnansuunnittelua ja 

varastointi- eli terminaalipalveluita. 3PL-logistiikkapalveluita tarjoava huolintaliike voi käyttää 

kuljetuksissa alihankkijoita, tai omia kuljettajiansa ja kalustoansa. Neljännessä logistiikan 

vaiheessa logistiikan johtaminen viimeistään siirtyy kokonaan palveluntarjoajayritykselle, 

3PL-vaiheessa lisätyn suunnittelun lisäksi. Tällöin logistiikkapalveluita tarjoava yritys käyttää 

muita palveluntarjoajia hyödykseen verkostomaisena toimintana, sekä palveluntarjoajayritys 

voi tarjota erilaisille 3PL-yrityksille verkoston, jossa toimia. Tyypillisesti palveluita voi olla 

terminaali-, kuljetus- ja suunnittelupalvelut, joita voi hoitaa erilaiset operaattorit. Kun yritykset 

verkottavat omaa toimintaansa myyden yksittäisen palvelun sijaan kokonaisuuksia, verkottuu 

myös yritykset keskenään. 4PL-operaattorin tehtävä on hallita materiaalivirtaa ja tässä 

tehtävässä käyttää hyödyksi omaa verkostoansa. (Lukka & Okkonen 2004 s. 13-15). (Ritvanen 

et al. 2011. s. 128) 
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Kuva 3 Logistiikkapalveluiden muutos (Mukaillen, Okkonen & Lukka 2004 s.14) 

 

Kuvan 4 mukaisesti 4PL-operaattorin rooli on toimia toimittajan ja loppuasiakkaan välillä 

materiaalivirran kuljettajana, mutta käyttää tähän omaa kuljetusverkostoansa. Tällaisessa 

tilanteessa on mahdollista, että operaattorina toimiva huolintaliike hoitaa kuljetuksia myös itse, 

mutta voi ostaa kuljetukset myös erilaisilta alihankkijoilta. Tärkeää on kuitenkin, että 

asiakasverkosto, jonka kuljetuksia operaattori järjestelee, ostaa kokonaisuudessaan 

logistiikkapalvelut operoivalta yritykseltä. Siis, yritys ostaa huolintaliikkeeltä logistisen 

kokonaisratkaisun, jolla asiakasyritys pääsee logistiikan osalta haluttuun lopputulokseen. 

Toisin sanoen 4PL-operaattorin tehtävä on suunnitella ja johtaa materiaalivirran kulkua 

riippumatta siitä, kuka tavaran loppukädessä kuljettaa, sillä se on viime kädessä 

merkityksetöntä asiakkaalle. (Giusti et al 2019)  
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Kuva 4 4PL-operaattorin rooli (mukaillen Giusti et al. 2019) 

 

Jakeluverkoston monimutkaistuminen muuttaa myös toiminnansuunnittelua. Strategisesta 

näkökulmasta haasteita syntyy esimerkiksi asiakasverkoston vaatimuksista palveluntarjoajaa 

kohti, erityisesti tilanteessa, jossa palvelua tarjoavia yrityksiä on vähän. Verkostomaisesti 

toimivilla yrityksillä voi olla hyvinkin toisistaan poikkeavia tavoitteita, jolloin verkosto ei 

välttämättä toimi kuten pitäisi. Toisaalta operatiivisesta näkökulmasta esimerkiksi verkoston 

eri osapuolten erilaiset priorisoinnit voivat aiheuttaa yksittäisille asiakkaille tai 

palveluntarjoajille erilaisia haasteita. Esimerkkitilanne voisi olla sellainen, että 4PL-

operaattorin alihankkijana toimiva yritys myy palveluitaan myös muille operaattoreille. Mikäli 

alihankkija on kiireinen, voi toimintaa suunnittelevalle yritykselle ilmaantua haasteita oman 

roolinsa täyttämiseksi. 

 

4.1.2 Ulkoistuksen seuraava vaihe – 5PL-logistiikka 

 

Kuvassa 3 on esitetty myös viides vaihe, viidennen osapuolen logistiikka. Tällä tarkoitetaan 

alustaa, jossa toimii teknologioiden, palveluiden ja sidosryhmien verkostot. Tällöin 5PL-alusta 

tarjoaa teknologiat ja palvelut, joita sidosryhmät käyttävät. Viidennen osapuolen logistiikka on 
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kuitenkin vasta varhaisessa toimintavaiheessa, joten siitä löytyy varsin vähän tutkimustietoa. 

(Giusti et al. 2019) 

 

Kuten kuvassa 5 on esitetty, tarjoaa 5PL-alusta teknologioita (ylin rivi) ja palveluita (alempi 

rivi), joita käyttävät erilaiset sidosryhmät. Sidosryhmät voidaan ymmärtää joko erilaisina 

verkostoina tai yhtenä sidosryhmäverkostona. Tässä tapauksessa alusta, joka tarjoaa 

teknologioita ja palveluita sidosryhmien käytettäväksi, voi jakaa esimerkiksi järjestelmiä tai 

analytiikkatietoja niin operaattoreille, kuin asiakkaillekin, kunkin tarpeen mukaan. 

 

Kuva 5 5PL-alustan toiminta (mukaillen Giusti et al. 2019) 

 

4.1.3 5PL-logistiikan toiminnansuunnittelu 

 

Toiminnansuunnittelu viidennen vaiheen logistiikassa on yhä enemmän kokonaisuuksien 

hallintaa. Kuljetusliikkeet muodostavat omat verkostonsa ja toimivat osana alustaa, jota 

asiakasyritys käyttää. Ei ole perusteetonta väittää, että on sinällään merkityksetöntä kenelle 

yksittäinen kuljetusyritys palvelujaan myy, sillä tällöin kuljetusliike voi olla enää pelkästään 

alustan sisäinen operaattori, joka tekee työtään 5PL-alustassa muille sidosryhmille. Toisaalta 

toiminnansuunnittelu 5PL-alustassa tai yrityksessä joka logistiikkapalvelualustan luo on 
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suunnittelu mahdollisesti hyvin erilaista. Tällöin resurssit nähdään toimijoiden kesken erilaisina 

ja niitä hyödynnetään eri tavoin. Operatiivinen toiminnansuunnittelu jää vain toimintaa 

johtaville verkoston osille ja strateginen suunnittelu nousee ennemmin palvelualustan 

toiminnansuunnittelutasoksi. 

 

Kuten taulukosta 1 ilmenee, siirryttäessä logistiikan vaiheissa eteenpäin, kuljetuksiin liittyvä 

toiminnansuunnittelu siirtyy ja toisaalta myös laajenee. Kaikki osapuolet kussakin vaiheessa 

noudattavat omia liiketoiminta- ja toimitusketjustrategioitaan ja kuitenkin samalla myös 

kilpailevat omalla toimialallaan. Tällöin periaatteessa jokainen toimija tarvitsee strategista 

toiminnansuunnittelua, koska kaikki pyrkivät saamaan kilpailuetua. Toisaalta, jokainen 

osapuoli tarvitsee myös operatiivista toiminnansuunnittelua. Toiminta on eri toimijoilla 

kuitenkin hyvin erilaista, mikä tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi 5PL-palveluita tarjoavan 

yrityksen ydinliiketoimintaa ei välttämättä edes ole yksinomaan kuljetuspalveluiden 

tuottaminen. Yritys voi pikemminkin toimia kuljetuspalveluiden toimintojen välittäjänä ja 

yleisesti työkalujen – eli toisin sanoen resurssien mahdollistajana. Puolestaan 3PL-

logistiikkaoperaattorit voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, joka voi olla 

terminaalioperaattorina toimimista tai kuljetusliikkeenä toimimista. Tällöin yksittäisten 

toimintojen suunnittelu on aina erilaista yritysten kesken, sillä vaikka ne ovatkin samalla alalla, 

on niiden toiminta kuitenkin erilaista. 

 

 

  



23 

 

   

 

Taulukko 1 Logistiikan vaiheiden toiminta ja toiminnansuunnittelija 

 

 

4.2 Vihreä logistiikka 

 

Viime vuosikymmenien aikana on erityisesti asiakkaiden ja loppukäyttäjien suunnalta 

edellytetty yrityksen toiminnalta erilaisia ympäristövaikutuksia. Vihreä logistiikka terminä 

tarkoittaa taloudellisuuden ja tehokkuuden maksimointia yhdistettynä ympäristöhaittojen 

minimointiin. Logistiikassa ympäristöhaittoja syntyy erityisesti kuljetuksissa ja teollisuuden 

maantiekuljetuksia käsitellessä tulee käsitellä tuotteen koko elinkaaren aikaisia kuljetuksia ja 

niistä syntyviä päästöjä. (Mäkelä et al. 2005 s. 135-136)  

 

Jo vuonna 1998 on mainittu ekotaseesta ja ekomittareista, joiden avulla voi tarkastella 

logistiikan ympäristövaikutuksia. Vaikuttavat asiat kootaan koko tuotteen elinkaaren ajalta 

käsittäen kaiken raaka-aineen ja kierrätyksen välillä tapahtuvan. Toisaalta taas esimerkiksi 

Vaihe Toiminta Suunnittelija 

1PL Yritykset kuljettavat itse 

kuljetuksensa 

Yritys itse 

2PL Yritys ostaa yksittäisiä 

kuljetuspalveluita 

Asiakasyritys 

3PL Asiakasyritys ostaa isompia 

logistiikkapalveluita 

Palveluntarjoaja 

4PL Asiakasyritys ostaa 

logistiikan 

kokonaispalveluita 

4PL-operaattori, sekä sen 

käyttämät 3PL-operaattorit 

5PL Asiakasyritys ostaa 

logistiikkapalvelunsa 

kokonaisuusalustasta, sekä 

saa käyttöönsä tarvittavat 

palvelut ja työkalut. 

Logistiikkapalvelualustassa 

operoivat toimijat 

suunnittelevat oman 

toimintansa, asiakasyritys 

suunnittelee tarpeensa ja 

alustayritys oman 

toimintansa. 
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kuljetusmuotoja voi verrata suhteuttamalla kuljetetun tavaran kulutettuun energiamäärään. 

Tämä tekee vihreästä logistiikasta merkittävän asian, sillä ympäristövaikutuksista on puhuttu 

jo vuosia ja tieliikenne on suuri päästöjen aiheuttaja. (Karrus 1998 s. 275-277) 

 

Käsiteltäessä kuljetusten ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaaren ajalta ovat tuotteista 

riippuen sen logistiikan ympäristövaikutukset hyvin erilaisia ja kohdistuvat eri paikkoihin. 

Käytetään esimerkkeinä metsäteollisuuden vientiin meneviä tuotteita ja verrataan niitä 

esimerkiksi öljyvalmisteisiin. Koko logistinen prosessi on suurilta osin erilainen raaka-aineen 

hankinnasta jakeluverkostoon asti.  

 

4.2.1 Strateginen ulottuvuus 

 

Lähtökohtaisesti ajatusta vihreästä logistiikasta voidaan pitää pitkälti strategisena. 

Toiminnansuunnittelun näkökulmasta on tärkeää huomioida pitkäaikainen vaikutus yrityksen 

toimintaan ja monesti myös toiminnan kehittämisen suunnitteluun. Toisin sanoen, strategisesta 

näkökulmasta vihreän logistiikan merkitys on melko monitahoinen. 

 

Vihreää logistiikkaa voidaan toteuttaa esimerkiksi ympäristöjärjestelmillä, joille voi hakea 

sertifioinnin, mikäli toiminta toteutetaan tietyn standardin mukaan. Käytetyin standardi on ISO 

14000 -sarja. Tällöin yritykset sitoutuvat noudattamaan standardin mukaista 

ympäristöjärjestelmää. (Mäkelä et al. 2005 s. 136-137) 

 

Toiminnansuunnittelulle ympäristöjärjestelmästä on hyötyinä esimerkiksi ennakointia tuleviin 

määräyksiin ja säädöksiin sekä lupiin ja valvontamenettelyihin, ympäristölähtöisen 

toiminnansuunnitteluun sekä tilastointiin (Linnanen 2018). Linnasen mukaan 

ympäristöjärjestelmän toimintamalli perustuu jatkuvaan parantamiseen, jossa pyritään 

katselmoinneilla löytämään toimenpiteitä, joita täytyy parantaa. Tämän jälkeen toiminnan 

tuloksia seurataan ja katselmoinnin jälkeen pyritään parantamaan lisää. Logistiikan 

toiminnansuunnittelun näkökulmasta, ympäristöjohtamisen keinot tarkoittavat strategisen tason 

toiminnan kehittämistä, jolla luodaan puitteet ja toisaalta myös rajoitteet operatiiviselle 

toiminnalle. Esimerkki tästä voisi olla ympäristöystävällisempään kuljetuskalustoon 

siirtyminen tai uusiutuvien polttoaineiden käyttäminen autoissa. 



25 

 

   

 

 

4.2.2 Operatiivinen ulottuvuus 

 

Vihreän logistiikan operatiivinen ulottuvuus kulkee monesti käsi kädessä muun operatiivisen 

toiminnansuunnittelun kanssa. Suunnittelun päätavoite on kapasiteetin hallinta lyhyellä 

aikavälillä, mutta siten, että luvussa 3.2.2 mainittujen toimien ympäristöhaitat pyritään 

minimoimaan. Asiat eivät ole keskenänsä ristiriidassa, sillä kuten aikaisemmin todettiin, 

merkittävin seikka kuljetusten suunnittelulle on rahtikustannukset. Rahtikustannuksia pyritään 

minimoimaan esimerkiksi ajoneuvojen reitityksellä, aikataulutuksella ja 

kuormansuunnittelulla. Vihreä logistiikka on siis lisäys jolla otetaan huomioon 

ympäristönäkökulmat. 

 

Rahtikustannusten minimointi voidaan vihreän logistiikan toiminnansuunnittelussa kääntää 

kuljetusten ympäristökuormituksen minimoinniksi. Reitityksen kannalta se tarkoittaa 

mahdollisimman lyhyitä tai sujuvia reittejä, joilla ei ole odotettavissa turhaa 

polttoaineenkulutusta. Tämä vaikuttaa suoraan myös rahtikustannuksiin. Toisaalta aikataulutus 

voidaan ajatella myös vihreän logistiikan näkökulmasta. On ympäristölle parempi, mikäli auto 

ei joudu seisomaan ruuhkassa lähes tyhjäkäynnillä, sillä tällöin tavara ei liiku, mutta toisaalta 

päästöjä syntyy. Lisäksi kuormansuunnittelu voidaan kääntää ympäristönäkökulmaan: Kun 

kuljetetaan suurempaa rahtimäärää kerralla, voidaan ajaa vähemmän. Tässä säästyy taas 

polttoainetta, jolloin päästöt vähenevät.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on ollut selvittää kuljetusliiketoiminnan 

toiminnansuunnittelun merkitystä, sekä pohtia liiketoiminnan suuria muutoslinjoja ja niiden 

vaikutusta toiminnansuunnitteluun. Tutkimuskysymyksinä olivat toiminnansuunnittelun 

erityispiirteet kuljetusliiketoiminnassa sekä miten kuljetusalan muutokset ovat vaikuttaneet ja 

tulevat vaikuttamaan toiminnansuunnitteluun. Alussa kerrottiin toiminnansuunnittelun 

tarkoitus ja toisaalta myös merkitys, sillä kuljetusala on Suomessa suuri. Alueellisesti Suomi 

on hyvin laaja ja maanteitä pitkin liikkuu paljon hyvin erilaisia kuljetuksia, mikä lisää 

toiminnansuunnittelun merkitystä.  

 

Toiminnansuunnittelun voi nähdä olevan välttämätöntä toimintaa, jolla on pitkän ja lyhyen 

aikavälin – strategisen ja operatiivisen tason – erityispiirteitä. Strategisella 

toiminnansuunnittelulla yritykset pyrkivät luomaan toiminnalleen puitteet, joiden mukaan 

toimia. Tähän liittyy esimerkiksi palvelulupaukset sekä kaluston hankinta eli toisin sanoen 

kapasiteetin puitteiden luominen. Operatiivisella tasolla toiminnansuunnittelu tarkoittaa 

lyhyemmän aikavälin asioihin vaikuttamista. Tähän liittyy kapasiteetin käytön hallinta, jolloin 

voidaan toiminnan suunnittelun ohella puhua myös toiminnanohjauksesta tai -johtamisesta. 

 

Kuljetusliiketoiminnassa todettiin strategisen toiminnansuunnittelun olevan avain erityisesti 

kaluston määrään ja hankintoihin. Tähän vaikuttaa yrityksen liiketoimintastrategia, jonka 

mukaan voidaan luoda toimitusketjustrategia ja jota toteuttamalla yritys pyrkii saavuttamaan 

kilpailuetua markkinoilla. Operatiivinen toiminnansuunnittelu logistiikassa puolestaan 

tarkoittaa kaluston käytön suunnittelua, aina alustavista suunnitelmista kuljetuspäätösten 

tekemiseen. Tällöin toiminnansuunnittelussa avaimena on reititys, aikataulutus sekä 

kuormansuunnittelu, jotka ovat toimia, joilla yksittäisiä tai useita ajoja järjestetään. 

 

Luvussa 4 käsiteltiin kuljetusliiketoiminnan muutosta ja sen vaikutusta 

toiminnansuunnitteluun. Suuriksi muutoslinjoiksi valittiin 1950-luvulta liikkeelle lähtenyt 

logistiikan ulkoistamiskehitys sekä 90-luvulla alkanut vihreän logistiikan trendi. 

Ulkoistamisessa logistiikka on muuttunut yhä enemmän omaksi liiketoiminta-alueeksensa, 
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jossa asiakasta voidaan palvella yhä tarkemmin ja tehokkaammin tuottaen logistiikan 

kokonaispalveluita, joilla helpottaa yritysten logististen tarpeiden täyttämistä. Nykyään 

käsitellään jo viidennen vaiheen ulkoistusta, jossa logistiikka voidaan nähdä yhä enemmän 

alustana erilaisille palveluille, joita asiakasyritys voi hyödyntää. Tässä vaiheessa 

asiakasyritykselle tuotetaan kokonaisuuksia ja uudenlaisia palveluita. Toiminnansuunnittelun 

näkökulmasta muutos on monimutkainen, sillä toimintaa tulee suunnitella useassa eri paikassa 

ja toimintaa on hyvin paljon erilaista. Logistiikka ja kuljetusliiketoiminta eivät enää ole vain 

kuljetuksia, sillä nykyään mukana on entistä enemmän palveluita. 

 

Vihreässä logistiikassa puolestaan huomio kiinnittyy logistiikan ympäristövaikutusten 

huomioimiseen. Kuljetusliiketoiminnan toiminnansuunnittelun näkökulmasta se on 

yksinkertaisempi asia kuin ulkoistaminen, sillä tehtävät asiat strategisella ja operatiivisella 

tasolla ovat yleisesti selkeämpiä. Vihreään logistiikkaan liittyy kapasiteetin näkökulmasta sen 

energiatehokkuus ja päästöt, toisaalta operatiivisella puolella huomioon otetaan erityisesti 

polttoaineen kulutukseen vaikuttavia seikkoja. Tällöin pyritään vähentämään kuljetustarvetta ja 

ajamaan taloudellisemmin ja ekologisemmin. 

 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla 5PL-logistiikan tutkiminen. Aihe on mielekäs, sillä se on tuore 

asia, josta tutkimustietoa löytyy hyvin vähän. Nykypäivänä yhteiskunnassa erilaiset palvelut 

näyttäytyvät yhä suuremmassa roolissa, on selvää, että sama kehitys tulee tapahtumaan myös 

logistiikassa. Palveluita on monenlaisia ja 5PL-logistiikan osalta olisi mielenkiintoista selvittää, 

mitkä palvelut ovat olennaisia toiminnalle ja mitkä palvelut tukevat toimintaa. Lisäksi olisi 

hyvä selvittää mitä palveluita kukakin toimija voi verkostossa hyödyntää ja miten eri osapuolet 

tästä hyötyvät.   
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