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Tämä kandidaatin työ on tehty kirjallisuuskatsauksena aiheesta tavaralogistiikan 

joukkoistaminen. Työn tavoitteena on selvittää mitä tavaralogistiikan 

joukkoistaminen tuo yrityskentälle. Tarkastelu on jaettu SWOT- analyysin avulla 

neljään eri tarkastelun kohteeseen, jotka ovat joukkoistamisen vahvuudet, 

mahdollisuudet, heikkoudet sekä uhat. Työn näkökulmana on, kuinka vahvuudet 

ja heikkoudet näkyvät eri markkinasegmenteillä. Työ on jaettu kahteen osaan, 

jotka ovat teoriaosa sekä empiriaosa. Teoria osa sisältää teoriakatsauksen mitä ovat 

tavaralogistiikka sekä joukkoistaminen. Empiriaosa sisältää SWOT- analyysin 

analysoimisen sekä käytännön esimerkkejä Suomesta sekä maailmalta kasvaneista 

alustapalveluratkaisuista. Työn tulosten perusteella tavaralogistiikan 

joukkoistamisella on enemmän positiivisia vaikutuksia kuin negatiivisia 

vaikutuksia. Positiiviset vaikutukset ovat suuntautuneet enemmän B2C eli 

kulutusmarkkinoille sekä C2C eli jakamistalouteen. B2B eli 

Organisaatiomarkkinoilla positiiviset eivätkä negatiiviset asiat nousseet niin paljoa 

esille kuin kahdella edellä mainituilla markkinoilla. Tämän perusteella voidaan 

päätellä, että organisaatiomarkkinoilla akuuttia muutosta ei tarvita logistiikan 

puolella, kun taas kulutusmarkkinoille sekä jakamistalouteen joukkoistamisesta 

olisi paljonkin hyötyä.  
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1 JOHDANTO 

 

Maailmalla joukkoistamisen käsitettä pidetään todella uutena ilmiönä, sillä se on vasta 

rantautunut maailmaan 2000-luvulla (Howe, 2006). Suomessa joukkoistamisen käsitteeseen on 

saattanut törmätä Uberin tai Woltin välityksellä, sillä nämä yritykset ovat esimerkkejä 

henkilölogistiikan joukkoistamisesta. Tavaralogistiikan puolella kyseinen käsite on vielä 

todella tuntematon, vaikkakin yksi yritys Suomessa on jo kyseisellä alalla. Suomi haluaa 

varmasti olla eturintamassa ottamassa käyttöön uutta digitaalista palvelua. Joukkoistamista 

pidetään Suomessa laajana yhteiskunnallisena ilmiönä, joka tällä hetkellä on jo osana 

asiakkaiden arkea.  

 

1.1 Työn tausta 

 

Nykymaailmassa tavaralogistiikan määrä on kasvanut todella paljon. Jokaiselle yritykselle on 

elintärkeää saada omat tilaamansa tuotteet aina ajallansa, jotta heidän liiketoimintansa ei 

pysähtyisi. Sama asia pätee myös yksityisasiakkaille, jotka varmasti haluavat tilaamansa 

tuotteet mahdollisimman nopeasti perille. Vuoden 2016 tehdyssä tutkimuksessa selvisikin, että 

95 % suosii saman päivän tai viimeistään seuraavaksi päiväksi toimitusta. Samasta 

tutkimuksesta selviää jopa, että 25 % asiakkaista ovat valmiita perumaan tilauksensa, jos saman 

päivän toimitus ei ole mahdollista (Ivory et al., 2016).  Tehokkaan ja toimivan tavaralogistiikan 

etuna on luottamuksen kerääminen toimittajan ja asiakkaan välille, joka johtaa vahvaan ja 

pitkäaikaiseen toimitussuhteeseen. Kun tämä luottamuksen kerääminen ei onnistu ja 

esimerkiksi myöhään toimitettuja tilauksia tulee useampia niin toimittajayrityksen täytyy 

miettiä uusia vaihtoehtoja, kuinka tyydyttää asiakastaan toimitusten suhteen.  

 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia erilaista tavaralogistiikan muotoa, joukkoistamista. 

Kyseessä on tavaran toimittamista, jonka tarkoituksena on käyttää useampia kuljettajia yhden 

mobiilisovelluksen avulla (Frehe et al., 2015). Suurin syy yritykselle tai yksityiselle henkilölle 

korvata klassinen tavaralogistiikka joukkoistetulla logistiikkapalvelulla on säästetty aika 

toimitusten kanssa sekä mahdollisesti viedä toimituskustannuksia alemmas.  
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1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän kandidaatin työ on kirjoitettu kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on tutkia mitä 

mahdollisuuksia tavaralogistiikan joukkoistaminen tuo yrityskentälle sekä tutkia SWOT- 

analyysin avulla joukkoistamisen mahdollisuuksia, vahvuuksia, heikkouksia ja uhkia. 

Tarkastelu tullaan tekemään ensiksi yleisellä tasolla, jonka jälkeen näkökulmaksi otetaan 

tarkastelu eri markkinasegmenttien välillä. Tarkkaa rajausta ei tehdä vaan tarkoitus on käydä 

läpi kaikkia asiakassuhteita, jotka ovat organisaatiomarkkinat eli B2B, kulutusmarkkinat eli 

B2C ja jakamistalous eli C2C. Tarkoituksena on käsitellä joukkoistamisen molempia sekä 

positiivisia että negatiivisia puolia.  

 

Tutkimuksen päätavoitteet voidaan esittää kolmena pääkysymyksenä, joita ovat: 

 

1. Mitä tavaralogistiikan joukkoistaminen tuo yrityskentälle? 

2. Minkälaisia vahvuuksia sekä mahdollisuuksia tavaralogistiikan joukkoistaminen tuo 

yrityskentälle 

3. Minkälaisia heikkouksia ja uhkia tavaralogistiikan joukkoistamisesta seuraa 

yrityskentälle 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen on tarkoitus toimia päätutkimuskysymyksenä. Kahden 

seuraavan kysymyksen tarkoituksena on toimia tarkentavina tutkimuskysymyksinä, johon 

haetaan tarkemmat vastaukset kappaleessa neljä sekä johtopäätöksissä.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tämän kandidaatin työn rakenne tulee olemaan seuraavanlainen. Johdanto kappaleen 

tarkoituksena on avata lukijalle työn taustaa sekä selventää tutkimuskysymysten avulla, mihin 

työn lukemisessa kannattaa paneutua. Seuraavalla kahdella kappaleella halutaan määrittää 

molemmat sanat, jotka löytyvät otsikosta ja saattavat tuntua tuntemattomilta. Seuraava eli 

kappaleen numero 4 on tämän työn avainkappale. Sen tarkoituksena on tuoda esille 

mahdollisimman paljon vastauksia edeltävässä kappaleessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Kappaleessa on haettu mahdollisimman paljoin erilaisia näkökulmia tavaralogistiikan 
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joukkoistamiseen. Seuraavassa kappaleessa käydään läpi, kuinka paljon maailmalta löytyy jo 

tavaralogistiikan joukkoistamiseen perehtyneitä yrityksiä. Sitten viimeisenä kappaleena on 

johtopäätökset, jonka tarkoituksena on vastata lopullisesti jokaiseen tutkimuskysymykseen ja 

koota yhteen kandidaatin työn kaikki pääkohdat. 
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2 TAVARALOGISTIIKAN MÄÄRITTÄMINEN 

 

Tavaralogistiikka käsitteenä tarkoittaa materiaalin siirtämistä sen alkulähteistä tuotantoon, 

asiakkaille tai varastoihin sen takia, että raaka-aine, puolivalmiste tai valmis tuote olisi oikeassa 

paikassa oikeaan aikaan. Tavaralogistiikaksi lasketaan kaikki kuorma-autolla, autolla, 

meriteitse tai lentäen tapahtuva tavaran liikuttaminen myyjältä asiakkaalle.  Tavaralogistiikan 

päätarkoitus on saada kustannukset sekä ympäristöriskit minimiin ja ammattikuljettajien 

ansioista saada liikenteen turvallisuusriskit mahdollisimman pieniksi. (Logistiikan Maailma, 

2021a) 

 

Logistiikan käsite otettiin käyttöön Yhdysvalloissa 1950-luvulla liikkeenjohdon terminä 

(Logistiikan Maailma, 2021a). Vaikka maailmassa ei ole ollut käytössä logistiikan termiä ennen 

1950- lukua, niin sitä on kuitenkin harjoitettu niin kauan kuin on ollut tuotteita ja raaka-aineita 

maailmassa. Nykyiseen muotoonsa tavaralogistiikan käsite on muovautunut vasta 2000- luvun 

jälkeen, jolloin se keskittyy koko tilaus-toimitusketjunhallintaan, josta näkyy esimerkki alla 

olevassa kuvassa 1 (Logistiikan Maailma, 2021a).  

 

 
Kuva 1: Tavaralogistiikan tilaus-toimitusketju (Logistiikan Maailma, 2021b) 

 

Kuvasta 1 voidaan tehdä havainto, että tavaralogistiikan merkitys suomalaiselle sekä samalla 

koko maailman taloudelle on todella merkittävä ja jopa välttämätön asia. Aina kun tavaraa pitää 

liikuttaa paikasta A paikkaan B, niin tälle välille tarvitaan tavaralogistiikkaa. Tämän takia 

maailmalla on todella monia eri logistiikka-alan toimijoita. Tästä syystä tavaralogistiikan 
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halutaan pysyvän tehokkaana ja toimivana ja sitä pidetään yleisellä tasolla monien 

organisaatioiden toiminnan elinehtona.  

 

Suomessa käytetään rahaa logistiikkakustannuksiin jopa 11,2 % BKT:sta. Suurimpia syitä 

miksi Suomen logistiikkakustannukset ovat suuret kansainvälisellä tasolla johtuu siitä, että 

suomessa harrastetaan raskasta teollisuutta. Raskaan teollisuuden esim. metsäteollisuus, 

logistiikkakustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin esim. lääketeollisuudella 

(Logistiikan Maailma, 2021a). Teollisuus- ja kaupanalan yritysten logistiikka- ja 

kuljetuskustannusten osuus oli vuonna 2017 hieman yli 18 %. (Bask et al., 2018) 

 

Seuraavien kappaleiden tarkoituksena on avata kuvassa 1 esiintyviä termejä B2B ja B2C sekä 

kerrotaan mitä tarkoittaa C2C. B2B termi on lyhenne englanninkielisistä sanoista, jotka 

tarkoittavat business to business, joka on suomennettuna yritykseltä yritykselle. Termi B2C on 

lyhenne sanoista business to consumer eli yritykseltä kuluttajalle. Viimeisenä terminä on C2C, 

joka tulee sanoista consumer to consumer, mikä tarkoittaa suomennettuna kuluttajalta 

kuluttajalle.  

 

Kun puhutaan B2B markkinoista eli organisaatiomarkkinoista, niin silloin päätarkoituksena on 

tyydyttää organisaation tarpeet, jolloin hankintahinta on yleensä suuri ja myös tuotteen koot 

voivat olla todella suuria. Suuren hankintahinnan ja kokonsa takia huoltotarve kasvaa suureksi 

organisaatiomarkkinoilla. Organisaatiomarkkinoilla ostajat ovat ammattilaisia, koska 

organisaatiomarkkinoilla ostoprosessit ovat monimutkaisia sekä monivaiheisia. Useimmissa 

organisaatioissa ostopäätökseen vaikuttaa useampi kuin yksi henkilö ja joskus se voi olla 

vaikeasti määriteltävä ryhmä ketkä tekee päätökset. Organisaatiomarkkinoilla mahdollisten 

vaihtoehtoisten asiakkaiden määrä on huomattavasti vähäisempi, kun kulutusmarkkinoilla eli 

B2C. B2B markkinoilla ostaminen tapahtuu hyvin usein suoraan valmistajalta, jolloin 

valmistajan ja käyttäjän välille syntyy suora yhteys, jonka avulla palautteen ja palautusten 

tekeminenkin muuttuu helpommaksi. Ominaista B2B markkinoille on, että ostomotiivit ovat 

rationaalisia eli ostokset ovat aina järkeviä eikä vain hetken mielijohteita. (Gustafson et al., 

2021) 
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B2C markkinoille tyypillistä on vain tyydyttää yksilöiden tai perheiden tarpeet. Ostoprosessia 

sekä hankittavaa tuotetta pidetään yksinkertaisena. Tuotteiden huoltotarve kulutusmarkkinoilla 

on keskimääräistä vähäisempi kuin organisaatiomarkkinoilla ja yksittäisten tuotteiden 

hankintahinnat ovat pienemmät. Kulutusmarkkinoilla tuotteilla on huomattavasti paljon 

enemmän lähes lukematon määrä asiakkaita, kun verrataan lukuja organisaatiomarkkinoihin. 

Kulutusmarkkinoilla lähtökohtaisesta asiakkaat eivät ole ammattilaisia, kun puhutaan 

ostamisesta. Myöskään valmistajan ja kuluttajan välille syntyy todella harvoin yhteyttä 

kulutusmarkkinoilla, kuten kuvasta 1 nähdään, niin B2C markkinat tapahtuvat myymälän ja 

asiakkaan välityksellä. Ostoprosessiin vaikuttaa yleensä vain yksi henkilö, jonka on helppo 

suorittaa ostopäätös. Mutta kulutusmarkkinoille epärationaaliset ostomotiivit nousevat esiin, 

jolloin ostopäätös saattaa tulla hetken mielijohteesta, eikä pitkän harkinnan kautta. (Jiang et al., 

2020) 

 

C2C eli kuluttajalta kuluttajalle markkinoita yleisemmin kutsutaan jakamistaloudeksi, jossa 

kaupankäynti tapahtuu kahden yksityisen asiakkaan välillä. Tunnusomaista jakamistaloudelle 

on, että kaupankäynti käydään, jonkin digitaalisen alustan kautta. Yleensä digitaalisen alustan 

tarjoaa jokin yritys, jonka käytöstä kuluttajat joutuvat maksamaan tai sen käyttökustannukset 

katetaan mainostulojen avulla. (AlSheikh et al., 2017) 
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3 KUINKA JOUKKOISTAMINEN NÄKYY TAVARALOGISTIIKASSA 

 

Joukkoistaminen on jo maailmalla hyvin paljon käytetty tavaralogistiikan toimitustapa. Itse 

joukkoistaminen sana juontaa juurensa Jeff Howen (2006) kehittämään uudissanaan, jossa 

yhdistetään sanat ”joukko” ja ”ulkoistaminen”. Tämä tarkoittaa, että yritys tai yksilö ulkoistaa 

jonkin oman toimintonsa ulkoiselle väkijoukolle. Howen (2008) esiin tuoma ilmiö kattaa ison 

joukon erilaisia lähestymistapoja, joilla kaikilla on yksi yhdistävä attribuutti. Kaikki ne 

riippuvat jostain tekijästä, mutta tekijän luonne voi vaihdella rajusti. Tässä kandidaatin työssä 

tutkimme tavaralogistiikan ulkoistamista yrityksen ulkopuoliselle joukolle.  

 

Joukkoistetulla kuljetuksella tarkoitetaan tavaran toimittamista asiakkaalle siten, että toimitus 

tilataan suoraan tavaran toimittajalta mobiilisovelluksen avulla kuten kuvasta 2 selviää. Tämä 

tarkoittaa, että kuljetusta ei tilata suoraan kuljetusyritykseltä. (Frehe et al., 2015) 

Joukkoistamisella haetaan tasapainotilannetta markkinoille tarjonnan ja kysynnän välille. Tällä 

hetkellä tavaralogistiikan joukkoistaminen on kuumimmillaan Yhdysvalloissa heidän vahvan 

rahallisen tilanteensa takia. Suurten pääomien sekä taustatukijoidensa ansiosta näillä 

alustapalvelun tarjoajilla on suuret mahdollisuudet laajentua muualle päin maailmaa 

esimerkiksi Eurooppaan. Joukkoistetussa palvelussa bisnes perustuu työtään ansiokkaasti 

tekeville vuokratyöntekijöille. (Paloheimo et al., 2015).  

 

 
Kuva 2: Joukkoistetun tavaralogistiikan perusmalli (Paloheimo et al., 2015) 
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Kuten edellä olevassa kuvassa 2 näkyy, niin joukkoistettu tavaralogistiikka on täysin 

luvanalaista toimintaa. Kuljetuspalvelun on haettava lupaviranomaisilta hyväksyntä heidän 

käyttämälleen mobiilisovellukselle sekä jokaiselle heidän palveluksessaan toimivalle 

kuljettajalle. Verotus toimii täysin samanlailla kuin normaalissakin tavaralogistiikassa eli 

jokaisen kuljettajan on tehtävä veroilmoitus verohallinnolle, sekä ennakkopidätettävä oma 

osuutensa verohallinnolle. Kuljetuksen tilaajan ei itse tarvitse miettiä myöskään mitään erillistä 

vakuutusta kuljetuksilleen, vaikka kyseessä onkin yksityinen kuljettaja. Laki velvoittaa 

kuljettajia ottamaan omalle toiminnalleen vakuutuksen, mitä pidetään niin sanotusti tilaajan 

suojana.  

 

3.1 Mitä vaatii osallistua kuljettajaksi 

 

Tavaralogistiikan joukkoistaminen heijastuu negatiivissävytteisesti logistiikanalan 

ammattitaitoon. Tätä voidaan tarkastella avaamalla yhden suomalaisen Fiuge yrityksen tarina. 

Näitä sovellutuksia voidaan yleisellä tasolla pitää liittyvän muihinkin yrityksiin, mutta 

jokaisella yrityksellä ovat omat käytäntönsä, miten rekrytoivat omat työntekijänsä. Fiuge tuo 

suoraan esille suoraan verkossa, että he eivät vaadi kuljettajilta aikaisempaa kokemusta tai 

koulutusta logistiikan alalta. Myöskään yritys ei vaadi edes ajoneuvoakaan kuljettajilta, sillä 

paketteja on mahdollista toimittaa esimerkiksi jalan. Tärkeimpänä arvona yritys vaatii uusilta 

kuljettajilta, että he osaavat tarjota ensiluokkaisia asiakaskokemuksia sekä ovat valmiita 

sitoutumaan tähän yrityksen arvoon jokaisella asiakaskäynnillä. (Fiuge, 2021c) 

 

Fiuge ilmoittaa verkkosivuillaan, että työskenteleminen heillä toimii täydellisesti opiskeluiden 

tai kokopäivätyön ohella. Heiltä löytyy myös kuljettajia, jotka toimivat heillä kokopäiväisesti, 

mutta he ovat harvassa. Fiuge ei vaadi kuljettajiltaan mitään tarkkoja työaikoja, vaan työ on 

todella vapaamuotoista kuljettajien suhteen. Kuljettaja saa täysin itse valita milloin ja missä hän 

itse haluaa työskennellä ja alustapalvelu tarjoaa kuljettajalle pakettieriä, joista hän valitsee 

itsellensä parhaat paketit toimitettavaksi. (Fiuge, 2021c) 

 

Kaikki Fiugella työskentelevät kuljettajat ovat freelancereita, jolloin he työskentelevät joko 

verokortillansa tai toimivat yrittäjinä ja tätä kautta laskuttavat Fiugea. Sovelluksesta näkee 
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reaaliaikaisesti paljon on tienannut kyseisenä kuukautena.  Palkkiot maksetaan Fiugella kaksi 

kertaa kuukaudessa. (Fiuge, 2021c) 

 

3.2 Turnausmuotoinen toimintamoodi 

 

Joukkoistaminen on jaettu kolmeen erityyppiseen toimintamoduuliin, joiden suurimpina eroina 

on, kuinka kuljetuksen suorittaja tulee valituksi. Tässä kappaleessa on tarkoituksena käydä läpi 

kaksi todella saman tyylistä variaatiota, kun taas kahdessa seuraavassa kappaleessa käydään 

läpi vain yksittäisiä toimintamoodeja. 

 

Kuljettajan valinnan voi tässä toimintamoduulissa tehdä turnausmuotoisesti tai yhteistyön 

avulla. Turnausmuotoisen valintatavan taustalla on nopeus. Se kuljettaja, joka nopeimmin 

valitsee itsellensä kyseisen kuljetuksen niin valikoituu voittajaksi, jolloin tämä voittava 

kuljettaja hoitaa tavaran toimittaminen paikasta A paikkaan B suoriutuakseen tehtävästään. 

Yhteistyön avulla tapahtuvat kuljettajan valinnat tehdään yhteistuumin kuljettajien kesken. 

Yleisimpinä perusteina valinnalle on se, että kenellä on mahdollisuus suoriutua tehtävästä 

nopeimmin ja helpoiten. Kuljettajat jakavat usein toisillensa paljon reaaliaikaista tietoa 

liikenteestä, jotta heillä olisi mahdollisuus valikoida paras mahdollinen kuljettaja suorittamaan 

tehtävä. (Bauer et al., 2015) 

 

Esimerkki turnausmuotoisesta ja yhteistyön avulla toimivasta toimintamoduulista on 

suomalainen yritys nimeltä Fiuge. Fiugella asiakkaat eli tilaajat tekevät toimeksiantoja 

mobiilisovellukseen, johon he merkkaavat kuljetettavan tavaran, lähtöpaikaan sekä kohteen. 

Tämän jälkeen kaikki Fiugen kuljettajat näkevät tämän toimeksiannon ja saavat itse vapaasti 

valita kuka kuljettajista hoitaa minkäkin kuljetuksen perille. B2C tai B2B tasolla Fiugen 

käyttäminen ei velvoita yrityksiä eli asiakkaita mihinkään pidempiaikaisiin asiakassuhteisiin, 

vaan asiakkaat saavat tehdä juuri niin monta tilausta kuukaudessa tai päivässä kuin itse 

haluavat. (Fiuge, 2021a) 
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3.3 Reitin sovitus toimintamoodi 

 

Toinen joukkoistamisen tavoista on niin sanottu reitin sovitus. Tämän tarkoituksena on valita 

mahdolliset kuskit sen avulla, että he merkkaavat mobiilisovellukseen heidän seuraavan reitin, 

jonka aikoo ajaa. Reitin lisäksi he lisäävät vielä päivämäärän sekä kellonajan. Kun ajajat ovat 

merkanneet reitin näkyville, niin sovelluksen on mahdollista lisätä kuljetettavia toimituksia 

hänen kyytiinsä, jotka sijaitsevat hänen reitillään tai välittömässä läheisyydessä. Kuljettaja saa 

itse päättää valitseeko hän maksimaalisen matkallisen poikkeaman, vaiko ajallisen poikkeaman. 

(Bauer et al., 2015) 

 

Reitin sovitus on tällä hetkellä enemmän käytössä henkilölogistiikan puolella. Tästä 

esimerkkinä ovat maailmankuullut taxipalvelut Uber sekä Lyft (Alnaggar et al., 2019). 

Tavaralogistiikan puolella reitin sovitusta hyödyntää itävaltalainen yhtiö nimeltä Checkrobin 

(Cruchbase, 2021). Checkrobin toimii täysin verkossa mobiilisovelluksen avulla. Checkrobin 

on pääsääntöisesti tarkoitettu ainoastaan pieniin C2C kuljetuksiin, mutta sillä on resursseja 

kuljettaa myös suurempia sekä painavampia paketteja lisämaksusta. Kun molemmat sekä 

kuljettaja että tilaaja ovat rekisteröineet itsensä sovellukseen, niin se alkaa automaattisesti 

suunnittelemaan parasta mahdollista kuskia käytettäväksi tilaajalle. Parhaalla mahdollisella 

kuskilla tarkoitetaan sitä, että kuka kuljettajista ajaa mahdollisesti lähimpää tilaajan 

merkitsemää reittiä. Kuljetuksen hintapolitiikka on Checkrobinilla vaihteleva, eli hinta 

määräytyy aina kuljettajan ja tilaajan välisen keskustelun mukaan. Kun molemmat osapuolet 

ovat hyväksyneet hinnan sekä toimitusehdot, niin Checkrobin hoitaa paketin perille. 

Checkrobinilla maksupolitiikka menee siten, että tilaaja maksaa koko summan kuljettajalle ja 

myöhemmin Checkrobin laskuttaa kuljettajia saadakseen omanosuutensa liiketoiminnasta. 

Arvioinnin antaminen on myös mahdollista Checkrobinilla, joka varmasti auttaa kuljettajia 

kehittämään omaa toimintaansa, sillä kyseessä ei välttämättä ole ammattikuljettaja vaan vasta 

harjoittelija alalla. (Bauer et al., 2015) 
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3.4 Käänteinen huutokauppa toimintamoodi 

 

Kolmantena erilaisena toimintamoodina otetaan käsittelyyn käänteinen huutokauppa. 

Toimintamoodin nimi tulee siitä, että kuriirit eli kuljettajat yrittävät polkea kuljetuksen hintaa 

alaspäin niin kauan kuin haluavat. Eli tämän takia toimintamoodia kutsutaan käänteiseksi 

huutokaupaksi, koska alhaisin tarjous tulee voittamaan huutokaupan ja saa toimittaa kyseisen 

paketin asiakkaalle. Suurimpina syinä sille, miksi joillain kuljettajilla on mahdollista polkea 

hintoja alemmas, koska he haluavat pitää ajoneuvonsa mahdollisimman täynnä koko työvuoron 

ajan. Ajoneuvon ylläpitäminen aina mahdollisimman täynnä mahdollistaa laskemaan pakettien 

hiilijalanjälkiä, sekä mahdollistaa useamman pienen profiitin avulla suuremmat tulot. (Shiply, 

2021b) Esimerkki käänteistä huutokauppaa hyödyntävä yritys on Lontoolainen Shiply 

osakeyhtiö. Shiplyn on perustanut vuonna 2008 Robert Matthams. Shiply yrityksen mottona on 

tehdä asiakkaille pakettien toimittamisesta helpompaa asiakkaille ja samalla saada vähennettyä 

pakettien hiilijalanjälkiä. Tästä Shiply on saanut myös palkinnonkin vuonna 2009. (Shiply, 

2021a) 
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4 TAVARALOGISTIIKAN JOUKKOISTAMISEN VAIKUTUS ERI 

MARKKINASEGMENTEILLE 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tavaralogistiikan joukkoistamisen vaikutuksia ensin yleisellä 

tasolla, jonka jälkeen tarkastelun näkökulmaksi otetaan tarkastelu eri markkinasegmenttien 

välillä. Tarkastelun viitekehyksenä käytetään SWOT-analyysiä. Tyypillisesti SWOT-

analyysillä tutkitaan yritysten sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä analysoidaan ulkoisia 

uhkia ja mahdollisuuksia. Tässä työssä SWOT-analyysin työkalun avulla on mahdollista 

tarkastella tavaralogistiikan joukkoistamisen vaikutuksia. SWOT-analyysissä tarkastelu jaetaan 

neljään eri pääkohtaan, jotka ovat vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknesses), 

mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). (Kotler & Keller, 2016) Tavaralogistiikan 

joukkoistamiseen liittyvä SWOT-analyysi löytyy alla olevasta kuvasta 3. 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on avata alla olevaa SWOT-analyysiä. Kappaleen sisäisessä 

tarkastelussa otetaan huomioon työn rajaus eli B2B, B2C ja C2C. Kaikissa kohdissa tai 

asiakassuhteissa ei tule kriittisiä eroja, mutta suurimmat erot selvitetään tämän kappaleen 

aikana. Itse SWOT-analyysi on rakennettu vastaamaan osittain jokaiseen 

tutkimuskysymykseen.  
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Kuva 3: Tavaralogistiikan joukkoistamisen SWOT-analyysi 

 

 

4.1 Logistiikan kysynnän muutokset 

 

Logistiikan alalla yleensä pullonkaulana on se, että logistiikkapalveluilla ei ole mahdollista 

vastata suureen kysyntään yrityskentällä asiakkaiden haluamalla aikataululla. Kun 

logistiikkapalvelut eivät voi vastata suureen kysyntään, niin tämä tarkoittaa hitaampia 

toimitusaikoja. Kuten johdannossakin nähtiin niin 95 % asiakkaista suosii saman päivän 

kuljetusta tilaamilleen tuotteilleen ja jopa 25 % oli valmiita perumaan ostopäätöksensä, jos 

saman päivän kuljetus ei ollut mahdollinen. Tämä tutkimus on tehty perustuen UPS:n 

asiakkaisiin. (Ivory et al., 2016) Tämän avulla voidaan päätellä, että logistiikka-alan 

yrityskentälle tarvitaan kehitystä, jotta on mahdollista päästä vastaamaan suurelle määrälle 

asiakkaita.  

 

Montreuil ja Rouges (2014) esittelee, että joukkoistettu tavaralogistiikka voisi olla vastaus 

nopeasti kasvavaan kysyntään businesskentällä. Kun kysyntä kasvaa niin silloin tarjottavien 
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yrityksien täytyy erottua joukosta, jotta he voisivat tulla valituiksi kuljetuksensuorittajiksi. 

Suurimpia syitä miksi joukkoistetut kuljetuspalvelut tulevat valituiksi on, että heidän 

palvelunsa ovat yksilöllisempiä sekä kustannustehokkaampia. (Ta, 2018) Joukkoistetun 

kuljetuspalvelun yksilöllisyyteen vaikuttaa saatavilla olevien resurssien määrä. Resursseihin 

sisältyy saatavilla olevat kuljettajat sekä ajoneuvot. Suuri määrä resursseja ei sido 

joukkoistetulta kuljetuspalvelulta yhtään pääomasijoituksia tai kiinteitä kustannuksia.   

 

Kokemuksia Suomesta löytyy joukkoistamisesta henkilölogistiikan puolelta. 

Ruokalähettifirmoja on kaksi, Foodora ja Wolt, ja taksipalveluita on yksi, Uber. Näiden kolmen 

yrityksen tulokset ovat olleet koko ajan miinuksen puolella ja viimeiseksi mainitun Uberin 

tulokset ovat miljoonatasolla pakkasella. (Äijö, 2019) Yritykset ovat silti tuottaneet negatiivisia 

tuloksia, vaikka kysyntää on riittänyt heillä. Tällä hetkellä muutaman vuoden viisaampina 

voidaan kuitenkin olettaa, että olisimme paljon kypsempiä tämän kaltaisten palveluiden 

tuottamiseen, jonka avulla voisimme todeta, että tavaralogistiikan puolella tulisimme 

onnistumaan paremmin tuloksen kannalta (Äijö, 2019).  

 

Kun lähdetään tarkastelemaan tarkemmin tätä reitin sovitus toimintamoodia, niin sen avulla 

voidaan todeta, että on mahdollista laskea pakettien hiilijalanjälkeä. Reitin sovitus 

toimintamoodin tarkoituksena on yhdistellä pakettien toimitusta samalta reitiltä, jolloin yhden 

ajon aikana on mahdollista toimittaa useampia paketteja, joka vähentäisi samalla ylimääräistä 

ajoa eri kuljettajien kesken. Reitin sovitus toimintamoodin avulla saadaan siis toimitettua 

huomattavasti enemmän paketteja asiakkaille samalla ajomäärällä, joka tarkoittaa sitä, että se 

tuottaa vähemmän päästöjä ympäristöön ja samalla pienentää yhden paketin tuomaa 

hiilijalanjälkeä. (Bauer et al., 2015)  
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Kuva 4: Maantiekuljetusten täyttöasteiden kehitys 2014-2018 (Bask et al., 2018) 

 

Kun otetaan tarkasteluun ensimmäiseksi organisaatiomarkkinat eli B2B, niin silloin puhutaan 

yleensä suuremmista määristä tavaraa. Kuten kuvasta 4 nähdään, niin suuryksikköliikenne sekä 

kiinteät irtolastit maantiekuljetuksissa on ollut vähenemään päin vuodesta 2014 vuoteen 2018. 

Tämän avulla voidaan päätellä, että joko organisaatiomarkkinoilla kysyntä ei ole lähtenyt 

kasvuun tai suhteessa muihin kuljetuksiin organisaatiomarkkinoilla on vähemmän 

kuljetettavaa. Tämän avulla voidaan tehdä oletus, että organisaatiomarkkinoilla 

tavaralogistiikan joukkoistaminen ei toisi niin suurta vaikutusta. 

 

Kun tarkastellaan seuraavaksi kulutusmarkkinoita eli B2C, niin voidaan puhua silloin 

postilähetyksistä. B2C markkinoilla yleisimmät suomalaiset tavaran toimittajat ovat posti sekä 

matkahuolto. Kuten kuva 4 meille paljastaa, niin postilähetykset ovat tehneet huiman nousun 

vuosien 2016 ja 2018 välillä. Tähän nojaten voidaan tehdä oletus, että kysyntä on kasvanut 

kulutusmarkkinoilla, jolloin tavaralogistiikan joukkoistaminen toisi uusia mahdollisuuksia. 

Nämä mahdollisuudet ovat nopeampia toimitusaikoja sekä mahdollisuus saada haluttu kuljetus 

halvemmalla hinnalla.  

 

C2C markkinoilla eli jakamistaloudessa tori.fi palvelua voidaan pitää Suomen ykköspaikkana 

jakamistaloudelle. Torilta saatujen tietojen mukaan vuoden 2019 ja 2020 välillä tori.fi 

palveluun tehtyjen ilmoitusten määrä oli kasvanut 21 % (Salo, 2021). Tätä kasvua voidaan pitää 
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todella suurena kasvuna, jolloin kuljetustenkin tarpeelle on varmasti enemmän kysyntää tullut. 

Tori.fi tarjoaa suoraan nykyään ToriPaketti palvelua, joka on postin mahdollistama palvelu, 

jonka avulla paketin saa lähetettyä postin tai matkahuollon lähimpään toimipisteeseen (Tori.fi, 

2021) Kun kysyntä on lähtenyt kasvuun jakamistaloudessa, niin kuljetusten joukkoistamisella 

voitaisiin voittaa aikaa ja rahaa, kun saataisiin monipuolisempia vaihtoehtoja kuljetuksille eikä 

vain tori.fi tarjoamaa palvelua.  

 

4.2 Digitalisaation kehitys 

 

Tällä hetkellä suurin osa kuljetusten tilauksista suoritetaan verkossa selaimen avulla tai 

olemalla puhelimitse yhteydessä suoraan toimittajaan. Tämä voi kuulostaa helpolta tilaajan 

näkökulmasta, mutta toimittajan näkökulmasta se vaatii todella paljon resursseja, että saadaan 

valittua paras mahdollinen kuljettaja asiakkaalle. Eli tällä hetkellä logistiikkayrityksissä on 

pelkästään palkattuna työntekijöitä, jotka hoitavat kuljetusten hallintaa. Tavaralogistiikan 

joukkoistaminen voisi kehittää kuljetusten tilaamisen aivan omalle tasolle. Kaikki tilaukset ovat 

mahdollista suorittaa pelkästään mobiilisovelluksen avulla, eikä se vaadi palveluntuottavalta 

organisaatiolta muita resursseja, kuin kuljettajan hyväksynnän asiakkaan tilaukseen (Bauer et 

al., 2015). Tavaralogistiikan joukkoistaminen tuo täten businesskentälle etuja molemmille 

osapuolille sekä tilaajalle että toimittajalle.  

 

Digitaalisen pohjan käytöstä löytyy jo Suomesta positiivista palautetta sekä havaintoja, että se 

on osoittautunut toimivaksi. Käyttökokemuksia on kertynyt henkilölogistiikan puolelta esim. 

Uber, Foodora ja Wolt. Tämän pohjalta voidaan todeta, että emme usko tavaralogistiikankaan 

puolella syntyvän ongelmia ainakaan digitaalisen alustan takia. (Äijö, 2019) Muita hyviä 

puolia, mikä on tällä hetkellä käytössä ainakin taksisovellus Uberilla, että kuljettajaa voi seurata 

reaaliaikaisesti sovelluksen kautta. Myös maailmalla jo toimivilla tavaralogistiikan 

joukkoistetuilla yrityksillä on käytössä sama ominaisuus, että tavarankuljettajan reaaliaikainen 

seuraaminen on mahdollista mobiilisovelluksen kautta (Bauer et al., 2015).  

 
Kun lähdetään miettimään tavaralogistiikan joukkoistamisen tuomia etuja digitaalisen pohjan 

kannalta organisaatiomarkkinoiden näkökulmasta, niin vaikutusta ei voida pitää suurena. 

Vaikka digitaalisen pohjan avulla saataisiin tilauksien tekeminen yksinkertaisemmaksi, niin 
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organisaatioilla on yleensä tilauksia tekemässä ammattilainen, johon pienet muutokset eivät 

toisi suurta vaikutusta. Myös digitaalisen pohjan tuoma etu, että tilauksia on mahdollista seurata 

reaaliaikaisesti, on turha organisaatiolle, koska organisaatiotasolla tilausmäärät ovat todella 

suuret, joten yksittäisten tilausten seuraaminen ei olisi välttämättä hyödyllistä organisaation 

kannalta.  

 

Digitaalisen pohjan tuomat edut ovat kulutusmarkkinoille todella huomattavia. Kuluttajatasolla 

varsinaisesti kuljetusten tilaamiseen ei tule muutoksia, sillä iso osa tilauksista tapahtuu 

verkkokaupan välityksellä, jolloin tuotteen myyvä organisaatio tarjoaa kuljetuksen hoitamisen 

asiakkaan puolesta. Tämän täytyy vain selaimen välityksellä valita, minkä kuljetusvaihtoehdon 

haluaa tavaralleen valita. Kun taas ajatellaan reaaliaikaisen seurannan kannalta tilannetta 

kulutusmarkkinoilla, niin asiakas saa tästä hyödystä kyllä kaiken irti. Hän saa melko tarkkaa 

informaatiota digitaalisesta pohjasta, että milloin tilaus on saapumassa tai milloin se olisi 

noudettavissa noutopisteeltä. Reaaliaikainen seuranta on myös sen kannalta parempi hyöty 

kulutusmarkkinoilla kuin organisaatiomarkkinoilla, sillä yleensä kulutusmarkkinoilla eri 

tilausten määrät ovat pienemmät. Tämä mahdollistaa helpomman kuljetusten seuraamisen 

kulutusmarkkinoilla, kun ei tarvitse seurata kuin yhtä tai muutamaa pakettia kerrallaan.  

 

Jakamistaloudessa tavaralogistiikan joukkoistamisen vaikutukset nousevat esille eniten, kun 

arvioidaan asiaa digitaalisen pohjan tuomista eduista. Ensinnäkin jakamistaloudessa kuljetusten 

tilaaminen sekä toimittaminen lähimpään pisteeseen on aina tavaran lähettäjän vastuulla. 

Joukkoistamisen avulla asiakas voisi tilata tuotteelleen kyydin pelkästään mobiilisovelluksen 

avulla ja tämä paketti tultaisiin noutamaan hänen kotoaan, jolloin hänen ei tarvitsisi itse käydä 

viemässä tätä pakettia mihinkään. Toisekseen asiakkaan näkökulmasta tämä toisi samoja etuja 

kuin kulutusmarkkinoilla eli paketin reaaliaikainen seuraaminen tulisi olemaan mahdollista, 

mikä vaikuttaa positiivisesti asiakkaan tyytyväisyyteen. 
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Kuva 5: Älypuhelinten käyttäjät vuosina 2012 ja 2021 välillä (Statista, 2021) 

 

Kuten kuvasta 5 voidaan havaita, niin maailmassa ollaan lähenemässä jo 4 miljardia 

älypuhelimen käyttäjää. Joten logistiikan alalla joukkoistamista voidaan pitää todella suurena 

uudistuksena, sillä harvemmalla kuljetuspalvelulla on vielä mobiiliapplikaatiota käytettävissä. 

Vuonna 2015 ylitettiin Kiinassa ensimmäistä kertaa raja, jolloin ostoja tehtiin enemmän 

mobiilisovellusten välityksellä kuin internetin välityksellä (Odongo, 2018). Evansin (2017) 

kirjoitetusta artikkelista selviää, että jo vuonna 2016 2/3 osa tehdyistä ostoista tehtiin perustuen 

mobiiliin. 
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4.3 Asiakkaiden tyytyväisyys 

 

 
Kuva 6: Asiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät (Hokkanen & Luukkainen, 2002) 

 

Kuten kuvasta 6 voidaan havaita, niin siinä on kolme tärkeintä asiaa, jotka asiakas toivoo 

saavansa tuotteelta. He haluavat nopean toimitusajan, matalat kustannukset sekä hyvän laadun. 

Tämän kappaleen tarkoituksena on tuoda esiin syitä, kuinka tavaralogistiikan joukkoistamisella 

on mahdollista laskea kuljetusten toimitusaikoja sekä kustannuksia.  

 

Kun mietitään asiakkaan näkökulmasta joukkoistamisen vaikutuksia, niin voidaan nimetä kaksi 

suurta syytä, miksi tavaralogistiikan joukkoistaminen on todella positiivinen asia. Muutenkin, 

kun lähdetään vertailemaan sekä positiivisia argumentteja että negatiivisia argumentteja 

joukkoistamisen tuomista vaikutuksista niin positiiviset ovat huomattavasti hallitsevaisempia. 

(Carbone et al., 2017) 

 

Ensinnäkin asiakkaat saavat mahdollisuuden saman päivän toimitukseen huomattavasti 

useammin, kuin ilman joukkoistamista. Suurimpana syynä tähän saman päivän kuljetuksen 

mahdollistamiseen on se, kun tavaralogistiikka joukkoistetaan, niin se mahdollistaa 

businesskentälle huomattavasti enemmän kuljettajia (Carbone et al., 2017). Kuten 

aikasisemminkin on jo mainittu kappaleessa, että mobiilisovelluksen kautta tehdyt 

kuljetustilaukset eivät vaadi enää niin paljoa resursseja kuljetuspalveluilta, niin se mahdollistaa 

halvempien kuljetusten tilaamisen.  
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Toisekseen joukkoistettu tavaralogistiikka auttaa nostattamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä sen 

takia, että he saavat laajemman ja joustavamman joukon, josta valita paketilleen kuljettaja. 

(Montreuil et al., 2014) Kun Joukkoistettu tavaralogistiikka on otettu maailmalla käyttöön, niin 

on havaittu, että sen on mahdollista kuljettaa suurempi määrä paketteja, kuin normaali 

tavaralogistiikka kuljettaisi samana aikana (Castillo et al., 2018). Mobiilisovellus mahdollistaa 

interaktiivisemman kuljetuksen kuljetettavalle tavaralle, eli asiakkaalla on milloin vain 

mahdollisuus ottaa yhteyttä kuljettajaan ja selvittää missä päin paketti on tulossa. Tämä on 

mahdollista joko GPS:n avulla tai soittamalla tai tekstaamalla kuljettajalle sovelluksen avulla. 

(Ta, 2018) 

 

Yleisellä tasolla organisaatiomarkkinoilla on käytössä tilauspistejärjestelmät, jolloin tavaralle 

on huomioitu jo pidempi toimitusaika, kuin yksi päivä. Tämän takia tavaralogistiikan 

joukkoistaminen ei toisi niin paljoa etuuksia organisaatiomarkkinoille, vaikka yhden päivän 

toimitus olisikin mahdollinen. Olisi siitä varmasi hyötyä organisaatioille tietyille 

tavararyhmille, että toimitusaikoja saataisiin lyhennettyä. Ja varmasti löytyy organisaatioita, 

joiden liiketoiminta paranisi, jos yhden päivän toimitus olisi mahdollista. Mutta mahdollinen 

toimituskustannusten aleneminen olisi varmasti asia, joka vaikuttaisi asiakkaiden 

tyytyväisyyteen organisaatiomarkkinoilla.  

 

Kulutusmarkkinoilla näiden etuuksien avulla tavaralogistiikan joukkoistaminen vaikuttaa 

asiakkaan tyytyväisyyteen todella positiivisesti. Kuten johdanto kappaleessa mainittiin, että    

95 % tutkimukseen osallistuneista suosi saman päivän tai viimeistään seuraavan päivän 

toimitusta.  Jopa 25 % vastaajista oli valmiita jopa perumaan tilauksensa, jos he eivät saaneet 

vaihtoehdoksi yhden päivän toimitusaikaa. Toisekseen kulutusmarkkinoilla tuotteiden hinnat 

ovat keskimäärin matalammat kuin organisaatiomarkkinoilla, joten halvempi kuljetus näkyisi 

prosentuaalisesti paremmin kulutusmarkkinoilla kuin organisaatiomarkkinoilla.  

 

Jakamistaloudessa voidaan ajatella asiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät täysin samalla 

tavalla, kuin kulutusmarkkinoilla eli asiakkaat ovat tyytyväisiä nopeaan kuljetukseen sekä 

alhaisempiin kuljetushintoihin. Jakamistaloudessa nousee suurimpaan rooliin se, että asiakas 

saa itse valita kuljettajan omalle tavaralleen laajasta joukosta kuljettajia.  
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4.4 Tavaralogistiikan joukkoistamiseen liittyvät riskit 

 

Kuten olemme nähneet, että tavaralogistiikan joukkoistamisella on todella paljon hyviä puolia, 

niin täytyy myös osata katsoa negatiivisia vaikutuksia. Tämän kappaleen tarkoitus on selvittää 

mitä kaikkia huonoja puolia joukkoistaminen sisältää asiakkaan ja eri markkinasegmenttien 

näkökulmasta. Ensimmäisenä on riskeeraaminen (Writer, 2018). Tämä heijastaa siihen, että 

jokainen kuljetus minkä yksityinen asiakas tai yritys tilaa kuljetuksen, niin jokainen kerta he 

ottavat uuden riskin, kun he luovat uuden kuljetussopimuksen. Uudella kuljetussopimuksella 

tarkoitetaan tässä kontekstissa, että luodaan kuljetuspyyntö mobiilisovellukseen ja keskimäärin 

jokainen kerta kuljetuksen hoitaa uusi kuljettaja. Joten voidaan ajatella, että jokainen kuljetus 

tarkoittaa uutta kuljetussopimusta yritykselle, mikä sisältää aina uusia riskejä. Kuten kuvasta 2 

ilmenee, niin sekä kuljettajalle että alustapalvelun tarjoajalla täytyy olla vakuutus hankittuna. 

Vakuutuksen hankkiminen on pakollista molemmille toimijoille (Paloheimo et al., 2015). Tätä 

vakuutuksen ottamista voidaan pitää tilaajan suojana, joka tarvittaessa auttaa korvaamaan joko 

hävinneen tai kuljetuksen aikana rikkoutuneen tuotteen asiakkaalleen.  

 

Tuohon samaan riskikategoriaan liittyy myös luottamus kuljettajia kohtaan (Writer, 2018). 

Tällä tarkoitetaan sitä, että asiakkaiden täytyy kerätä luottamusta kuljettajia kohtaan, jotka itse 

hallitsevat omat aikataulunsa ja työpanoksensa päivänsä aikana. Asiakkaiden täytyy myös 

sisäistää, että joukkoistetussa tavaralogistiikassa he tulevat olemaan riippuvaisia kuljettajista, 

joilla ei välttämättä ole alalta mitään kokemusta ja, jotka itse määräävät oman aikansa käytön. 

Joten on todella harvinaista saada kuljetuksilleen sellaista kuljettajaa, joka olisi tehnyt kyseistä 

työtä täyspäiväisesti. Varsinkin tällä hetkellä Suomessa ainoana yrityksenä toimiva Fiuge on 

hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon alalla on ammattitaidottomia kuskeja. Tämä johtuu siitä, 

että kaikki Fiugen käyttämät kuskit eivät tee kyseistä työtä kokopäivä työksi vaan pelkästään 

muutamia ajoja päivässä pienen lisätienistin takia (Fiuge, 2021a).  

 

Seuraava ongelma, jonka voi kohdata tavaralogistiikan joukkoistamisella on, että alueelliset 

vaihtelut sekä kielimuurit voivat olla suuria, jotka aiheuttavat asiakkaille epävarmuutta ja 

epävakautta (Writer, 2018). Alueelliset vaihtelut pitävät sisällään sen, että kaikkialla on 

vaihtelevia käytäntöjä ja erilaisia käytäntöjä, joiden kanssa kuljettajilla saattaa tulla pieniä 

sekaannuksia. Toisena ongelmana voidaan havaita, kun puhutaan keikkataloudesta, niin 
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kuljettajien saatavuus ei ole ikinä vakio vaan todella epäjohdonmukainen. Tämä johtuu 

kuljettajien omasta kokopäivätyöstä, jota he tekevät elättääkseen itsensä ja vasta toisena asiana 

tulee kuljetuskeikkojen tekeminen. Kielimuurilla tarkoitetaan sitä, jos kuljettaja on 

ulkomaalaistaustainen eikä osaa suomen kieltä, niin se saattaa aiheuttaa kommunikaatio 

ongelman asiakkaan ja kuljettajan välille. Koska suomessa kaikki kansalaiset eivät osaa puhu 

englantia riittävällä tasolla pystyäkseen käyttämään sitä kommunikoimiseen kuljettajan kanssa.   

 

Tavaralogistiikan joukkoistamisen yksi huonoimmista varjopuolista saattaa olla ympäristö 

vaikutukset. Esimerkkinä voidaan antaa tilanne, jossa tavaran lähettäjä tulisi ajamaan itse 

saman matkan kuin paketti, mutta päättää silti valita kuljetukselle ulkoistetun kuljettajan. 

Tällöin paketin hiilijalanjälki tulisi kasvamaan. (Äijö, 2019) Tätä voidaan pitää hyvin 

negatiivisena asiana, sillä nykypäivän maailmassa ilmastoon liittyvät asiat ovat hyvin paljon 

esillä ja pitäisi löytää ratkaisuja, joilla pystyttäisiin pienentämään päästöjä. Äijö (2019) 

toivookin uutisessaan, että tulevaisuudessa tavaralogistiikan joukkoistamisessa kaikki 

mahdolliset paketit, joiden koko ja välimatka antaa myöden, että kuljetettaisiin polkupyörällä 

tai kävellen. Tämän avulla olisi mahdollista pienentää tavaralogistiikan hiilijalanjälkeä, kun 

vältetään autolla tai kuorma-autolla ajamista.  

 
 
Organisaatiomarkkinoilla edellä mainitut negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään kaikista 

vahvinten. Kun lähdetään miettimään organisaatioiden tavaralogistiikkaa yleisellä tasolla, niin 

heillä on tyypillisesti käytössään useita kuljetusalanyrityksiä, jotka hoitavat kaiken logistiikan 

heidän yrityksellensä. Logistiikkaa tapahtuu suurimmassa osassa organisaatioita lähes 

päivittäin tai useamman kerran päivässä, joten tavaralogistiikan joukkoistaminen tarkoittaisi 

useita kymmeniä eri kuljettajia heille lisää. Tämä laskee logistiikan luottamuksen tasoa, sillä 

useat kuljettajat, jotka toimivat joukkoistamisorganisaatiossa ovat ammattitaidottomia 

logistiikka-alalle. Toisekseen, koska kyseessä on paljon kuljettajia, jotka itse päättävät omat 

työpäivärytminsä, niin tavarat eivät saapuisi enää aina samaan aikaan, kuin organisaatiossa olisi 

totuttu. Tämä voisi johtaa pahimmassa tapauksessa työn seisahtamiseen tuotantolinjalla, mikä 

olisi valtavan suuri miinus yritykselle. Ympäristövaikutuksiin tavaralogistiikan 

joukkoistaminen ei vaikuttaisi organisaatiomarkkinoilla, sillä kuljetuserät sekä yksittäisten 

pakettien koot ovat suuria, joten polkupyörien tai kävelyn hyödyntäminen olisi lähes 

mahdotonta.  
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Kulutusmarkkinoille negatiiviset vaikutukset eivät heijastu yhtä vahvasti kuin 

organisaatiomarkkinoille. Ensinnäkään yksityishenkilöillä on harvemmin mitään 

kuljetussopimuksia minkään kuljetusalanyrityksen kanssa, joten sen kannalta ei haittaa, vaikka 

kuljettaja vaihtuisikin yksityishenkilöllä. Toisekseen yksityishenkilöillä tilausmäärät saattavat, 

vaikka olla esimerkiksi yksi tilaus kuukaudessa, joten sillä ei ole niin suurta merkitystä kuka 

tavaran toimittaa. Totta kai riskin se aina sisältää, kun tavaraa lähtee toimittamaan, jokin muu 

kuin ammattikuljettaja. Suurimmaksi ongelmaksi kulutusmarkkinoilla nousee se, että 

maantieteellinen sijainti asiakkaalla saattaa olla sellaisella alueella, jolla ei ole tarjota 

tavaralogistiikan joukkoistamisen palveluita. Vaikka alueella olisikin joitain satunnaisia 

kuljettajia tarjolla, niin tämä johtaa siihen, että kyseisellä kuljettajalla saattaa olla useita 

päällekkäisiä kuljetuksia, jolloin kuljetusten saatavuus saattaa olla todella epäjohdonmukainen, 

mikä aiheuttaa kuljetukselle viivästyksiä.  

 

Jakamistaloudessa päällimmäisenä pinnalle nousee ympäristövaikutukset. Jakamistaloudessa 

on suurena riskinä, että hyödynnetään tavaralogistiikan joukkoistamisen palveluita liian 

helposti. Tällä tarkoitetaan sitä, että tilataan tavaralle toimitus, vaikka myyjällä tai asiakkaalla 

olisi mahdollisuus itse noutaa tai toimittaa kyseinen tavara asiakkaalleen. Tämä nostaa 

ympäristönsaastumista, koska asiakas tulisi kummikin ajamaan saman matkan kuin paketti, 

mutta päätti tilata sille silti kuljetuksen. Toisaalta jakamistaloudessa luottamuksen saaminen 

kuljettajaa kohtaan on myös yksi suuri haaste asiakkaalle. Myyjän pitäisi luovuttaa omaa 

omaisuuttaan tuntemattomalle ja todennäköisesti ammattitaidottomalle kuljettajalle oma 

pakettinsa ja käskeä häntä toimittamaan se asiakkaalleen. Myös maantieteelliset kuljettajien 

vajavaisuudet vaikuttavat samalla tavalla jakamistaloudessa kuin kulutusmarkkinoilla. 
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4.5 Vaikutusten vertailua eri markkinasegmenteillä 

 

Taulukko 1: SWOT- analyysin vaikutus eri markkinasegmenteille 

SWOT/Markkinasegmentit B2B B2C C2C 

Vahvuudet:    

Digitaalisuus Pieni Suuri Suuri 

Kustannustehokkuus Keskisuuri Suuri Suuri 

Hiilijalanjälki Keskisuuri Keskisuuri Keskisuuri 

Mahdollisuudet:    

Kasvavaan kysyntään vastaaminen Pieni Suuri Suuri 

Toimitusajat Keskisuuri Suuri Suuri 

Resurssien määrä Suuri Suuri Pieni 

Heikkoudet:    

Kokemattomuus Keskisuuri Suuri Suuri 

Kielimuuri Pieni Pieni Pieni 

Uhat:    

Hiilijalanjälki Pieni Pieni Keskisuuri 

Luottamus kuljettajia kohtaan Keskisuuri Keskisuuri Keskisuuri 

Kuljettajien saatavuus Keskisuuri Pieni Pieni 

 

Tämän taulukko 1:n tarkoituksena on havainnollistaa kuinka joukkoistamisen vaikutukset 

vaikuttavat eri markkinasegmenteille. Taulukossa käytetään arvioimiseen pieni, keskisuuri, 

suuri arvosteluasteikkoa, joten kovin tarkkaa informaatiota tästä ei välity lukijalle, vaan 

ainoastaan suuntaa antavaa tietoa. Tarkoituksena on havainnollistaa ja koota yhteen 

kappaleiden 4.1–4.4 asiasisältö. Perustelut kyseisille arvioinneille löytyy siis edeltävistä 

kappaleista. 

 

Kuten taulukosta 1 havaitaan, että kulutusmarkkinoilla ja jakamistaloudessa tavaralogistiikan 

joukkoistamisella on huomattavasti suuremmat positiiviset vaikutukset eli vahvuuksissa ja 

mahdollisuuksissa on ”Suuri” kohtia enemmistö. Kun verrataan positiivisia vaikutuksia 
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negatiivisiin vaikutuksiin niin siellä on enemmistönä ”Pieni” tai ”Keskisuuri”. Tämän 

perusteella voidaan havaita, että joukkoistamisella on enemmän hyötyä kulutusmarkkinoille 

sekä jakamistalouteen kuin negatiivisia puolia. Joten voidaan todeta, että tavaralogistiikan 

joukkoistaminen tulisi ainakin toimimaan B2C sekä C2C markkinoilla. 

Organisaatiomarkkinoilla taas negatiiviset ja positiiviset sulkevat toisensa pois, joten voidaan 

ajatella, että organisaatiomarkkinoille tavaralogistiikan uudistus ei toisi niin paljoa hyötyjä. 
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5 KASVANEITA ALUSTAPALVELURATKAISUITA 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on nostaa esille maailmalla tällä hetkellä käytössä olevia 

tavaralogistiikan joukkoistamiseen keskittyneitä alustapalveluita. Kappale on jaettu kahteen eri 

tarkastelu alueeseen, jotka ovat Suomessa ja ylipäätänsä EU:n alueella sekä EU:n ulkopuolella 

toimivat tavaralogistiikan joukkoistamisen alustapalvelut. Tarkastelusta tulee myös käymään 

ilmi, että millä kaikilla markkinasegmenteillä kyseinen alustapalvelu on käytössä. Tällä 

hetkellä maailmalla ovat yleistyneet todella paljon erilaiset yhteistyötalouden 

liiketoimintamallit, johon lukeutuu joukkoistaminen (Odongo, 2018).  

 

5.1 Suomessa ja EU:ssa 

 

Ensimmäisenä otetaan tarkasteluun suomalainen vuonna 2018 perustettu yritys nimeltä Fiuge 

Oy, jonka toimialoihin kuuluu alusta- ja jakamistalous sekä kuljetusliiketoiminta. (Kauppalehti, 

2021) Fiugen toiminta perustuu joustavaan, nopeaan ja edulliseen kuljetukseen, joka on 

tarkoitettu kaikille markkinasegmenteille. Fiugen on mahdollista toimittaa mitä vain 

elintarvikkeista suurempiin paketteihin. Asiakas voi tehdä tilauksen paketilleen joko 

sovelluksella, verkossa, puhelimitse tai sähköpostin kautta. Fiugen käytöstä ei koidu yrityksille 

eikä yksityisasiakkaille mitään muita ylimääräisiä kustannuksia kuin pelkkä toimituskustannus. 

Heikkoutena Fiugella on maantieteellinen ulottuvuus, joka ulottuu ainoastaan yhdeksään 

suomalaiseen kaupunkiin, joita ovat esimerkiksi Helsinki, Turku ja Lappeenranta. (Fiuge, 

2021a) Alla on selvennyksenä kuva 7 Fiugen mobiilisovelluksen yksinkertaisuudesta ja 

helppoudesta.  

 



30 

 

   

 

 
Kuva 7: Fiugen mobiilisovellus (Fiuge, 2021b) 

 
Trunkrs on alankomaalainen joukkoistettu tavaralogistiikkapalvelu, joka on erikoistunut 

organisaatiomarkkinoille sekä vilkkaasti toimivalle kulutusmarkkinoille. Trunkrs:n toiminta 

perustuu sen takia organisaatiomarkkinoille ja vilkkaille kulutusmarkkinoille, koska heidän 

vähimmäispakettimääränsä on 100 paketti viikossa, jolloin yksittäisten pakettien lähetys ei ole 

mahdollista. Tämän takia Trunkrs ei oikeastaan sovellu yksityishenkilöille jakamistalouteen. 

Trunkrs lupaa toimituksen aina samalle päivälle tai, jos tilaus tehdään aukioloaikojen 

ulkopuolella, niin toimitus tulee seuraavana päivänä. Trunkrs tarjoaa asiakkaillensa myös 

reaaliaikaisen paketin seuraamisen. Erona suomalaisella Fiugella ja Trunkrs:lla on se, että 

Trunkrs:lla kaikki kuljettajat ovat logistiikka-alan ammattilaisia. (Trunkrs, 2021) 

 

Bringr on taas belgialainen joukkoistettu logistiikkayritys, joka on perustettu vuonna 2015 

yhteistyössä Belgian postin kanssa. Bringr hyödyntää mobiiliapplikaation avulla löydettyä 
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joukkoa, joka voi kuljettaa mitä asiakas haluaa paikasta A paikkaan B. Bringr on enemmän 

keskittynyt kulutusmarkkinoille ja jakamistalouteen, koska heidän toimituksensa ovat 

enemmänkin pieniä paketteja ja hyödykkeitä. Bringr mobiiliapplikaatio on monipuolinen sen 

takia, että sitä kautta voi joko pyytää paketilleen kuljetuksen tai ryhtyä itse kuljettajaksi. Joten 

voidaan todeta, että Bringr:n käyttämät kuljettajat eivät ainakaan kaikki ole logistiikka-alan 

ammattilaisia. Maksutapahtumat menevät sovelluksen läpi ja maksu perustuu paketin painoon 

ja kuljetettuun matkaan. (Bringr, 2021) 

 

Viimeisenä EU:n alueelta tarkasteluun nousee ruotsalainen yritys nimeltä Baghtich. Baghtich 

tarjoaa joukkoistettuja kuljetuspalveluita tai apua matkan suunnitteluun suuremmille esineille. 

Baghitchin palvelut ovat aina samanhintaisia ja sisältää myös kuljetettavalle esineelle 

vakuutuksen aina 250 € asti. Kuljettaja ja asiakas sopivat esineelle ajan ja paikan mistä nouto 

tapahtuu ja kuljetuksen jälkeen molemmat heistä arvioivat toisensa sovelluksen avulla. 

(Odongo, 2018) 

 

5.2 EU:n ulkopuolella 

 
GoPeople on vuonna 2014 Australiassa pinnalle noussut startup yritys, joka on erikoistunut 

toimittamaan paketteja hyödyntäen logistiikan joukkoistamista. Palvelu toimii samalla 

periaatteella kuin muutkin samalla alalla palvelevat yritykset. Asiakas tilaa sekä hoitaa 

maksamisen paketilleen toimituksen, joko selaimen tai mobiilisovelluksen kautta. Asiakkaan 

paketille kuljettaja valikoituu aina sen perusteella, että kuka kuljettajista on lähimpänä paketin 

noutopaikkaa. GoPeoplella on käytössään myös pakettien reaaliaikainen seuranta sekä 

mahdollisuus kommunikaatioon asiakkaan sekä toimittajan välillä (GoPeople, 2021) 

GoPeoplen toiminta on kasvanut vuosien 2014 ja 2018 välillä yli 23,000 tuhanteen 

tavarantoimittajaan ja he toimittavat yli 10,000 pakettia kuukausitasolla (Odongo, 2018). 

Kuvasta 8 voidaan havaita, että tavarantoimitukset ovat enemmän tarkoitettu pienempiin 

paketteihin tai tavaroihin, joten palvelu on tarkoitettu enemmän kulutusmarkkinoille sekä 

jakamistalouuteen. GoPeople on markkinoitu Australian älykkäimmäksi saman päivän toimitus 

ratkaisuksi (GoPeople, 2021) 
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Kuva 8: GoPeoplen mobiilisovellus (AppDevice, 2021) 

 
Seuraavana tarkasteluun tulee yhdysvaltalainen vuonna 2012 perustettu tavaralogistiikan 

joukkoistamiseen erikoistunut yhtiö nimeltä Deliv. (Dickey & Perez, 2020) Delivin toiminta on 

keskittynyt organisaatiomarkkinoille sekä kulutusmarkkinoille. Tästä syystä Deliv eroaa muista 

vastaavista palvelun tarjoajista, sillä se ottaa suoraan yhteyttä yrityksiin ja jälleenmyyjiin eikä 

suoraan yksittäisiin asiakkaisiin. Suurimmat Delivin markkinakohteet ovatkin 

kauppakeskuksia, koska Yhdysvalloissa 85 % jälleenmyyjistä sijaitsee kauppakeskuksessa. 

Tämä auttaa Deliviä luomaan oman laajan jakeluverkostonsa. Deliv lupaa asiakkaillensa 

alhaiset hinnat kilpailijoihinsa nähden, mikä perustuu siihen, että Delivillä ei ole käytössään 

mitään kuluja aiheuttavia varastoja tai omia kulkuneuvoja. (Halzack, 2012) Delivillä on vuoden 

2018 tietojen mukaan kumppaninaan noin 4000 jälleenmyyjää sekä yli 4000 yritystä. (Odongo, 

2018) 

 

Viimeisenä tarkasteluun nousee Amazonin kehittämä heidän omiin palveluihinsa erikoistunut 

joukkoistettu logistiikkapalvelu, Amazon Flex. Palvelu on otettu käyttöön vuonna 2015 ja se 

palvelee neljää eri Amazonin palvelua joista suurimpana Amazon.com. Yhdysvalloissa 

Amazon Flex on levinnyt jo yli 50 kaupunkiin ja on koko ajan kasvamassa lisää. Amazon hoitaa 
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kuljettajien palkan maksun jokaista toimitettua pakettia kohden. Amazon Flex toimii todella 

yksinkertaisesti, eli asiakkaan tilatessa verkkokaupasta tai Amazonin ravintolasta niin Amazon 

Flexin kuljettajat toimittavat tavaran asiakkaalle. Amazon Flexiä pidetään hyvin 

samankaltaisena palveluna kuin Uberia, mutta henkilöiden sijasta kuljetetaan paketteja. 

Amazon Flex toimii enimmäkseen kulutusmarkkinoilla, mutta on mahdollinen myös 

organisaatiomarkkinoilla. Amazon Flex toimii mobiiliapplikaation välityksellä ja samaa 

applikaatio käyttävät sekä asiakkaat että kuljettajat. (AmazonFlex, 2021) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Työn tavoitteena oli selvittää mitä tavaralogistiikan joukkoistaminen tuo businesskentälle sekä 

käyttää SWOT- analyysiä apuna ja tutkia sen avulla mahdollisuuksia, vahvuuksia, heikkouksia 

sekä uhkia. Tarkastelussa otettiin huomioon myös kuinka eri SWOT- analyysin osiot 

vaikuttavat eri markkinasegmentteihin. Työtä kirjoittaessa uskaltaa sanoa, että joukkoistaminen 

tulee yleistymään Suomessa todella paljon lähivuosien aikana. Kuvan 3 SWOT- analyysiin on 

kerätty suurimmat ja painavimmat vaikutukset, joita seuraa tavaralogistiikan joukkoistamisella. 

Kun kuvaa tarkastelee tarkemmin, niin positiiviset asiat eli mahdollisuudet ja vahvuudet ovat 

huomattavasti suurempia, kuin negatiiviset puolet eli heikkoudet ja uhat.  

 

Minkälaisia vahvuuksia sekä mahdollisuuksia tavaralogistiikan 

joukkoistaminen tuo yrityskentälle 

 

Tavaralogistiikan joukkoistamisen tuomia vahvuuksia yrityskentälle ovat digitaalisuus, 

kustannustehokkuus ja hiilijalanjälki. Digitaalisten pohjien avulla saadaan kuljetusten 

tilaaminen helpommaksi sekä tämän avulla asiakkailla on mahdollisuus seurata omaa 

pakettiaan reaaliaikaisesti. Tulevaisuuden kannalta digitaalisuus on todella tärkeää, sillä ollaan 

koko ajan siirtymässä enemmän ja enemmän tulevaisuudessa matkapuhelin ratkaisuihin. 

Reaaliaikaista seurausta voidaan pitää suurena uudistuksena, minkä tavaralogistiikan 

joukkoistaminen tuo businesskentälle. Kustannustehokkuus nousee myös joukkoistamisen 

myötä, sillä alustapalveluratkaisuiden tarjoajat eivät itse omista juurikaan mitään, jolloin heille 

ei synny mitään ylimääräisiä kustannuksia, mikä mahdollistaa alhaisemmat hinnat. Viimeisenä 

vahvuutena on pakettien hiilijalanjäljen parantaminen. Tämä on mahdollista retin sovitus 

toimintamoodilla, joka mahdollistaa sen, että samalla reitillä olevat paketit kuljetetaan yhdellä 

kuljetuksella eikä ajeta samoja reittejä montaa kertaa.  

 

Tavaralogistiikan joukkoistamisella on todella paljon mahdollisuuksia ja tässä työssä nostettiin 

niistä esille mielestäni kolme merkittävintä. Nämä ovat nopeampi vastaaminen kysyntään, 

toimitusajat sekä resurssien määrää on mahdollista pitää suurempana. Kysynnän kasvaessa 

kuljetusyritysten täytyy erottautua muista päästäkseen kuljetuksen suorittajaksi. Tämä tuo 

joukkoistetuille alustapalveluille edun sillä heidän palvelunsa sisältävät useimmiten 
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nopeammat toimitusajat sekä ovat kustannustehokkaampia. Nopeammat toimitusajat sekä 

kustannustehokkuus juontaa juurensa edeltävässä kappaleessa mainittuun resurssien määrään. 

Suuri määrä resursseja mahdollistaa sen, että heillä on mahdollisuus luvata todella tiukat 

toimitusajat sekä halvemmat hinnat, jolloin he tulevat myöskin useimmin valituksi. 

 

Minkälaisia heikkouksia ja uhkia tavaralogistiikan joukkoistamisesta 

seuraa yrityskentälle 

 

Tavaralogistiikan joukkoistamisesta seuraavia heikkouksia ovat kuljettajien kokemattomuutta 

sekä mahdolliset kielimuurit. Suurimmassa osassa tapauksia kuljettajat tekevät kuljetustöitä 

ainoastaan lisätienistinä itselleen, jolloin heidän oma ammattinsa voi todellisuudessa olla 

kaukana logistiikan alasta. Kielimuuri nousee ainoastaan silloin esille, kun esimerkiksi 

suomessa kommunikointi kielenä ei ole suomen tai englannin kieli.  

 

Suurimmat uhkakuvat, joita tavaralogistiikan joukkoistaminen voi kohdata ovat kuljettajien 

saatavuus, luottamus sekä hiilijalanjälki. Vaikka joukkoistaminen mahdollistaakin suurien 

resurssi määrien yhtenäisen hallitsemisen, niin kyse on silti suurimmaksi osaksi 

keikkataloudesta. Koska tarjontaa pidetään keikkataloutena, niin saatavuutta ei voi ikinä taata 

varmaksi, jolloin sitä pidetään uhkana joukkoistamiselle. Luottamus kuljettajia kohtaan 

heijastuu siihen faktaan, että kuljettajat ovat kokemattomia. Tämä nostaa esiin 

luottamuskysymyksen asiakkaille, että heidän pakettejansa kuljettaa kokemattomat kuljettajat. 

Viimeisenä uhkana esiin nostetaan hiilijalanjälki. Tätä pidetään uhkana sen takia, koska 

joukkoistamisen avulla kuljetusten tilaaminen, hinnat ja toimitusajat ovat niin edulliset, että 

asiakkaat valitsevat silti paketilleen kyydin, vaikka voisivat itsekin suorittaa kuljetuksen. Tämä 

nostaa silloin paketin hiilijalanjälkeä, mitä pidetään todellisena uhkana maapallolle.  
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