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Globalisaation vaikutuksesta toimitusketjut ovat nostaneet merkitystään yritysten toiminnassa. 

Yritysten välinen kilpailu kohdistuu yhä enemmän toimitusketjujen väliseen kilpailuun ja yri-

tysten on jatkuvasti kehitettävä tuottavuuttaan pitääkseen itsenä kilpailukykyisenä. Tiedosta ja 

sen hyödyntämisestä on tullut yritysten tärkein voimavara. Yritysten sisäinen ja sidosryhmien 

välinen yhteistyö on tiivistynyt, joka on aiheuttanut tarpeen tiedon reaaliaikaiselle saatavuu-

delle. Toiminnanohjausjärjestelmät vastaavat tähän tarpeeseen tuomalla suurimman osan toi-

minnoista saman järjestelmän alle. Samaan aikaan toimintatapojen nopeat muutokset vaativat 

myös yrityksen henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Toiminnanohjausjärjestelmä 

mahdollistaa yrityksen menestyksen, mutta vasta käyttäjien toiminnan muutokset voivat saada 

sen toteen. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli auttaa toimeksiantajana toimivaa VP-Kuljetusta löytämään 

sopiva toiminnanohjausjärjestelmä, mahdollistaa sen käyttöönotto ja luoda mittarit, joilla ase-

tettujen tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Diplomityön tutkimusmenetelminä käytet-

tiin laadullista tutkimusta ja kehitystutkimusta. Laadullisen tutkimuksen menetelmillä selvi-

tettiin yrityksen nykytilan ongelmakohdat ja ehdotettiin niihin ratkaisua. Kehittämistutkimuk-

sen avulla esitetyt ratkaisut vietiin yrityksessä käytäntöön. 

 

Diplomityön tuloksena VP-Kuljetukselle valittiin parhaiten tarpeita vastaava toiminnanoh-

jausjärjestelmä nimeltään AC Panther. Valintavaiheen jälkeen VP-Kuljetuksessa aloitettiin 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, joka piti sisällään toiminnanohjausjärjestelmän 

kouluttamista ja jalkauttamista yrityksen henkilöstölle. Lopuksi diplomityössä luotiin mitta-

risto, jonka avulla toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla saavutettuja hyötyjä voidaan 

verrata vanhaan toimintamalliin. Tulevaisuudessa VP-Kuljetus voi tehdä tulosten perusteella 

toiminnanohjausjärjestelmän käytössä korjaavia toimenpiteitä, jolloin halutut tulokset voidaan 

saavuttaa. Jatkuvien parannusten myötä yrityksen toimintaa voidaan kehittää tehokkaam-

maksi.  
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As a result of globalization, supply chains have increased their importance in the operations of 

companies. Competition between firms is increasingly focused on competition between sup-

ply chains, and firms need to continually improve their productivity to keep themselves com-

petitive. Knowledge and its utilization have become the most important resource for compa-

nies. Cooperation within companies and between stakeholders has intensified, which has cre-

ated the need for real-time access to information. Enterprise resource planning systems re-

spond to this need by bringing most functions under the same system. At the same time, rapid 

changes in operating methods also require the company's personnel to continuously develop 

their skills. An ERP system enables a company to succeed, but only changes in user opera-

tions can realize it. 

 

The aim of this master’s thesis was to help mandator called VP-Kuljetus to find a suitable 

ERP system, enable its implementation and create indicators that can be used to monitor the 

achievement of set goals. Qualitative research and development research were used as the re-

search methods of the master’s thesis. The methods of qualitative research were used to find 

out the problem areas of the company's current situation and to propose a solution to them. 

The presented solutions were put into practice in the company with the help of development 

research. 

 

As a result of the master’s thesis, an ERP system called AC Panther was chosen for VP-

Kuljetus to best meet its needs. After the selection phase, VP-Kuljetus began an ERP system 

commissioning, which included training and implementing the ERP system for the company's 

personnel. Finally, a set of indicators was created in the master's thesis, which can be used to 

compare the benefits achieved with the introduction of an ERP system with the old operating 

model. In the future, VP-Kuljetus can take corrective measures based on the results in the use 

of the ERP system, so that the desired results can be achieved. With continuous improve-

ments, the company's operations can be developed to be more efficient. 

 

 



  

 

 

ALKUSANAT 

 

 

Tämän vuoden alussa minulla ei ollut vielä aavistustakaan mistä aiheesta tai mihin yritykseen 

diplomityöni tekisin. Olin koittanut löytää itselleni aihetta jo kuukauden tuloksetta, mutta jat-

koin sitkeästi aiheen etsimistä. Lopulta koululta otettiin minuun yhteyttä, sillä olin osoittanut 

kiinnostukseni tehdä diplomityön tuotantotalouden opintoihin liittyen, jos mahdollisuus siihen 

tarjoutuisi. Yhteydenottaja koulun suunnalta oli opettajatuutorini Petra Pekkanen, joka kertoi 

VP-Kuljetuksen etsivän diplomityölle tekijää toiminnanohjausjärjestelmään liittyen. Kiinnos-

tuin heti aiheesta ja otin yhteyttä VP-Kuljetukseen, jonka aihe osoittautui todella mielenkiin-

toiseksi ja sovimme yhteisestä jatkosta. Tästä syystä haluaisin kiittää Petra Pekkasta, sekä VP-

Kuljetuksen väkeä tämän diplomityön mahdollistamisesta. Toivon, että VP-Kuljetus sai paljon 

apua tästä diplomityöstä ja, että he jatkossakin hyödyntävät opiskelijoiden osaamista eri selvi-

tystöissä ja täten mahdollistavat lopputöiden tekemisen. 

 

Diplomityöni ei olisi onnistunut ilman pätevää ohjausta, joten tästä syystä haluaisin kiittää oh-

jaajaani Timo Pirttilää, jolta sain arvokkaita neuvoa ja vastauksia kysymyksiini aina tarvitta-

essa. Lopuksi haluaisin vielä kiittää avopuolisoani, joka auttoi minua pysymään positiivisena 

ja motivoituneena päivästä toiseen. Hänen tukeansa ansiosta annoin työlle kaiken osaamiseni 

ja sain työni valmiiksi aikataulussa.  

 

Lappeenrannassa, 12.5.2021 

Janne Sisso 
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, jolloin myös yritysten on kyettävä 

muuttumaan. Asiakkaan merkitys on kasvanut yhä useammalla toimialla ja tieto on noussut 

yritysten tärkeimmäksi resurssiksi. Tästä syystä myös logistiikan alalla on siirrytty yksittäisten 

yritysten kilpailusta toimitusketjujen väliseen kilpailuun. Toimitusketjussa reaaliaikainen tie-

donkulku ja eri toimintojen saumaton yhteistyö on elintärkeää. Tämä on johtanut siihen, että 

yhä useammissa yrityksissä on yleistynyt toiminannanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Eri toi-

minnanohjausjärjestelmien määrä markkinoilla on lisääntynyt ja valintavaiheessa tehtävän ver-

tailun merkitys korostuu. Yrityksen toiminnot, tavoitteet ja tehtävät määrittelevät lopulta valit-

tavan toiminnanohjausjärjestelmän.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe vaikuttaa suuresti siihen, kuinka suuren hyö-

dyn yritys saa järjestelmästä. Henkilöstön kouluttaminen, sitouttaminen ja järjestelmän jalkaut-

taminen yritykseen on ensiarvoisen tärkeää. Tästä syystä käyttöönoton onnistumista ja asetet-

tujen tavoitteiden toteutumista on seurattava erilaisilla mittareilla. Mittarit antavat tuloksia, joi-

den perusteella yrityksessä voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamista 

varten. Mittareiden jatkuvalla seurannalla ja ongelmakohteiden korjaamisella yrityksen toimin-

tatapoja voidaan tehostaa ja yrityksen tuottavuutta kasvattaa.  

 

1.1 Työn tausta ja yritysesittely 

 

Tämän diplomityön toimeksiantajana toimii VP-Kuljetus Oy. Toimeksianto saatiin ottamalla 

yhteyttä yritykseen sen jälkeen, kun LUT-yliopisto tiedotti avoimesta aiheesta. VP-Kuljetus 

halusi ottaa käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmän, jotta se voisi kehittää ja tehostaa nykyisiä 

toimintatapojaan. VP-Kuljetus halusi myös varmistua siitä, että uusi järjestelmä saadaan jal-

kautettua yritykseen mahdollisimman sujuvasta. Sen lisäksi yritys halusi tietää, kuinka he voi-

sivat seurata aikaansaatuja tuloksia tulevaisuudessa ja varmistua käyttöönoton onnistumisesta. 

Yrityksellä ei ollut aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisen järjestelmän valinnasta, käyttöön-

otosta tai seurannasta, joten aiheesta päätettiin teettää diplomityö. Näin ollen diplomityön tar-

koitukseksi muodostui ehdottaa yritykselle sopivinta toiminnanohjausjärjestelmää, auttaa käyt-

töönottovaiheen onnistumista ja valita sopivat mittarit tulosten seurantaan. 
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VP-Kuljetus Oy on kaakkoissuomalainen kuljetusalan yritys, jonka juuret yltävät 1960-luvulle 

saakka. Yritys tarjoaa kuljetus- ja terminaalipalveluita, joiden toiminta keskittyy nykyisin pää-

asiassa elintarvike- ja pakastetoimituksiin. Kuljetusmuotoina ovat lämpösäädellyt-, kontti- ja 

kappaletavarakuljetukset sekä teollisuuden tuotekuljetukset. Yrityksen toimitilat, sekä termi-

naalit sijaitsevat Lappeenrannassa ja Kouvolassa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Yrityksen 

palveluksessa vuonna 2018 oli 104 henkilöä, joista suurin osa työskenteli ajoneuvojen kuljet-

tajina. Yrityksen tärkeimpiä tavoitteita ovat laatu, nopeus ja monipuolisuus. (VP-Kuljetus Oy 

2021)  

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Työn keskeisenä tavoitteena oli auttaa VP-Kuljetusta toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa, 

käyttöönotossa ja seurannassa. Työn tavoitteet rajattiin kolmeen peräkkäin toteutettavaan vai-

heeseen, jotka muodostivat diplomityön kokonaisuuden. Jokainen vaihe piti sisällään tehtäviä, 

joiden myötä työ valmistui pala kerrallaan. Alla olevaan kuvaan 1. työn vaiheet on tiivistetty 

työn kolme eri vaihetta ja niiden sisältämät tehtävät.  

 

 

Kuva 1. Työn vaiheet 

1. Valinta

• Toimintatapohin tutustuminen

• Valintakriteerien määrittely

• Järjestelmien keskinäinen vertailu

• Ehdotus parhaiten soveltuvasta järjestelmästä

2. 
Käyttöönotto

• Käyttöönoton resurssien määritys ja aikataulutus

• Henkilöstön ohjeiden luominen

• Henkilöstön kouluttaminen

• Vaiheittainen käyttöönotto

3. Seuranta

• Mittareiden valinta

• Alussa asetettujen tavoitteiden toteutuminen
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Työn ensimmäisen vaiheen tavoite oli auttaa VP-Kuljetusta valitsemaan heidän tarpeisiinsa so-

pivin toiminnanohjausjärjestelmä. Valinnan jälkeen toisen vaiheen tavoitteena oli tukea ja hel-

pottaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä jalkautumista työntekijöiden päi-

vittäiseen arkeen. Kolmannen vaiheen tavoitteena oli selvittää, kehittyivätkö ja tehostuivatko 

VP-Kuljetuksen toimintatavat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Tavoitteiden avulla 

diplomityölle määriteltiin tutkimuskysymykset, joilla työn laajuutta rajattiin sopivaksi. Diplo-

mityössä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Mitkä ovat yrityksen tarpeet toiminnanohjausjärjestelmälle? 

2. Mikä toiminnanohjausjärjestelmä vastaa parhaiten yrityksen tarpeita?  

3. Kuinka varmistetaan toiminnanohjausjärjestelmän tehokas käyttöönotto?  

4. Kuinka toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla saavutettuja hyötyjä mitataan?  

5. Kuinka yritys voi jatkossa saada mahdollisimman suuren hyödyn toiminnanohjausjär-

jestelmästä? 

 

1.3 Työn tutkimusmenetelmät ja toteutus 

 

Tutkimusmenetelmiä käytetään tiedon etsimiseen ongelmanratkaisussa. Tutkija määrittelee 

mitä tietoa hän tarvitsee, mistä lähteestä ja miten se hankitaan, sekä miten tietoa käsitellään. 

(Kananen 2014, 51) Tutkimuskysymykseen on mahdollisuus saada vastaus lukuisilla eri mene-

telmillä huolimatta siitä, käytetäänkö laadullista vai määrällistä tutkimusmenetelmää. Eri tutki-

musmenetelmiä voidaan valita tutkimuskysymysten tai mielenkiinnon kohteiden perusteella, 

jonka lisäksi tutkimusmenetelmien elementtejä voidaan yhdistää toisiinsa. (Valli & Aaltola 

2018, 243)  

 

Toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, laadullisessa tutkimuksessa ei käytetä tilastollisia to-

dennäköisyyksiä apuna päättelyssä. Tämä johtuu siitä, että laadullisessa tutkimuksessa tutkitta-

vien yksiköiden määrä on pienempi, eikä tilastollinen analysointi ole järkevää kysymyksen 

asettelun näkökulmasta. Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan usein yhtenäisenä ko-

konaisuutena, joka ei ole ristiriidassa keskenään. (Alasuutari 2011, 30) Laadullisessa tutkimuk-

sessa näkökulmat, ymmärrys ja tulkinnat kehittyvät samalla kun tutkimusprosessi etenee (Valli 



7 

 

 

 

& Aaltola 2018, 62). ”Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineistoa kerätään useassa 

vaiheissa ja monesti rinnakkaisesti eri menetelmin, jolloin myös analyysiä tehdään koko tutki-

musprosessin ajan” (Puusa, Juuti & Aaltio 2020, 141). Laadullisessa tutkimuksessa lopputu-

loksena on ratkaisu tai ymmärrys tutkimuksen kohteena olevaan ongelmaan (Kananen 2014, 

50).  

 

”Kehittämistutkimuksessa ongelma voidaan aina muuttaa kehityskohteeksi, eli ongelma pois-

tetaan tai sitä pienennetään.” Ongelma voidaan poistaa etsimällä sen syyt ja valitsemalla keino 

sen poistamiseksi. Tässä syntyy ero laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen, sillä niiden tu-

loksesi riittää pelkkä ongelman toteaminen. Kehittämistutkimuksessa ratkaisua testataan käy-

tännössä, jolloin ongelma poistetaan, joka taas tarkoittaa muutosta. (Kananen 2014, 50)  

 

 

Kuva 2. Kehitystutkimuksen rakenne (Kananen 2015, 41–42) 

 

Tämä diplomityö toteutettiin edellä esitettyjen laadullisen tutkimuksen ja kehitystutkimuksen 

yhdistelmänä. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin sekundäärisiä ja primäärisiä menetelmiä. 

Sekundäärisissä menetelmissä tietoa hankittiin eri dokumenteista, joita olivat kirjat, selvitykset 

ja tilastot. Primäärisissä menetelmissä tietoa hankittiin syvähaastattelulla ja havainnoilla. Pri-

määrisiä menetelmiä tarvittiin varsinkin empiirisen osion ensimmäisessä vaiheessa, kun VP-

Kuljetuksen toimintapahoihin ja tarpeisiin tutustuttiin. Tiedonkeruun jälkeen kerättyä aineistoa 

Tutkimusosio

Nykytilan

kartoitus

Ongelman 
havaitseminen

Ongelman 
määrittely

Vaihtoehtojen 
etsintä

Vaihtoehtojen 
arviointi ja 

ratkaisun valinta

Muutososio

Kokeilu

Arviointi

Seuranta
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analysoitiin kahdella tapaa. Ensiksi ymmärrystä syvennettiin lukemalla aiheeseen liittyvää teo-

riaa ja etsimällä mahdollisia yhteneväisyyksiä VP-Kuljetuksen esittämiin ongelmiin. Tämän 

jälkeen VP-Kuljetuksen ongelmista hankittua tietoa käytiin läpi useaan kertaan ja tieto jaettiin 

yksittäistasolta yleisen tason teemoihin. Toimintatapojen ja tarpeiden pohjalta yrityksen kanssa 

laadittiin valintakriteerit valittavalle toiminnanohjausjärjestelmälle, jolla ongelmat saataisiin 

korjattua. Valintakriteereiden perusteella etsittiin sopivia järjestelmätoimittajia, joille lähetet-

tiin tarjouspyynnöt ja selvitys lisätiedoista. Tarjouspyyntöjen jälkeen eri järjestelmätoimittajien 

toiminnanohjausjärjestelmiä vertailtiin keskenään, jonka jälkeen toimeksiantajalle ehdotettiin 

kriteereihin parhaiten vastaavaa toiminnanohjausjärjestelmää. Ensimmäiseen vaiheeseen kului 

aikaa noin kaksi kuukautta. 

 

Empiirisen osion toisessa vaiheessa määriteltiin yrityksen käytössä olevat resurssit, joiden poh-

jalta laadittiin aikataulu käyttöönotolle. Teorialuvuissa käsiteltyjen aiheiden avulla yrityksen 

henkilöstölle laadittiin ohjeet uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä varten. Yrityksen eri 

rooleissa toimiville henkilöille laadittiin heidän työtään koskevat personoidut ohjeet. Tämän 

jälkeen yrityksen henkilöstöä koulutettiin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön, jonka jälkeen 

järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto yrityksessä saatiin aloitettua. Koulutuksen ja käyttöön-

oton alussa järjestelmässä havaittiin pieniä vikoja, jotka tulee korjata ennen lopullista käyttöön-

ottoa. Aikaa toisen vaiheen toteuttamiseen kului noin yksi ja puoli kuukautta, eikä toiminnan-

ohjausjärjestelmää ehditty ottaa kokonaisuudessaan käyttöön diplomityön aikana. Näin ollen 

henkilöstön kouluttaminen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto VP-Kuljetuksessa jat-

kuu. 

 

Empiirisen osion kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa VP-Kuljetuksen käyttöön suunniteltiin 

sopivat mittarit hyödyntäen aiheeseen liittyvää teoriaa. Mittareiden toteutuksessa hyödynnettiin 

toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa esitettyjä tavoitteita, jonka jälkeen mittarit koottiin yh-

teen taulukkoon. Mittareiden avulla yritys pystyy tulevaisuudessa vertaamaan, ovatko asetetut 

tavoitteet toteutuneet ja saako yritys toiminnanohjausjärjestelmästä haluamaansa hyötyä. Kol-

mas vaihe toteutettiin diplomityön loppuvaiheessa osittain päällekkäin toisen vaiheen kanssa, 

joten aikaa kolmanteen vaiheeseen käytettiin vajaa kuukausi.  
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1.4 Työn rakenne 

 

Diplomityö aloitetaan teoriaosuudella, jossa käsitellään ja avataan työhön olennaisesti liittyviä 

termejä ja kokonaisuuksia. Teoriaosuuden avulla syvennetään ymmärrystä diplomityön koko-

naisuudesta, jonka jälkeen oppeja sovelletaan ja viedään käytäntöön diplomityön empiirisessä 

osassa. Diplomityön empiirisen osan rakenne noudattaa johdantokappaleessa 1.3 työn tutkimus-

menetelmät ja toteutus esitettyä kuvaa 2. kehitystutkimuksen rakenne. Diplomityön ensimmäi-

nen vaihe, eli toiminnanohjausjärjestelmän valinta on kehitystutkimuksen tutkimusosiota. Dip-

lomityön toinen ja kolmas vaihe, eli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja seuranta puo-

lestaan ovat kehitystutkimuksen muutososiota. Empiirinen osuus alkaa lähtökohdilla, jossa käy-

dään läpi VP-Kuljetuksen nykyinen tietojärjestelmä ja toimintatavat, sekä niiden liittyvät on-

gelmat ja kehitystarpeet. Lähtökohtien jälkeen alkaa toiminnanohjausjärjestelmän valinta, jossa 

käydään läpi valintakriteerien määrittely ja jakaminen eri tasoihin, sekä esitellään vertailtavat 

vaihtoehdot. Tämän jälkeen vaihtoehtoja vertaillaan keskenään, jonka jälkeen valintakriteerien 

perusteella valitaan toimeksiantajayritykselle ehdotettavaksi parhaiten sopiva toiminnanohjaus-

järjestelmä. Valinnan jälkeen siirryttiin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, jossa ker-

rotaan käyttöönoton eri vaiheista ja niiden etenemisestä VP-Kuljetuksessa. Käyttöönoton jäl-

keen siirrytään toiminnanohjausjärjestelmän seurantaan, jossa VP-Kuljetukselle määritellään 

sopivia mittareita, joilla seurataan yrityksen tärkeimpien tavoitteiden ja toimintojen toteutu-

mista. Seurannan jälkeen päästään tulosten yhteenvetoon, jossa käsitellään tutkimuskysymyk-

siä, saatuja tuloksia, niiden merkitystä ja luotettavuutta. Nämä asiat käsiteltyä yhteenvedossa 

pohditaan vielä toiminnanohjausjärjestelmän ja yrityksen tulevaisuutta, jonka jälkeen annetaan 

suositus jatkossa tutkittavista asioista.  
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2 LOGISTIIKKAYRITYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

Logistiikkayrityksen toiminnan kehittäminen − on pääluku, jonka alle on koottu suurin osa 

diplomityön teoriasta. Aluksi käsitellään teoriaa diplomityön ensimmäiseen vaiheeseen liittyen, 

eli toiminnanohjausjärjestelmän valintaa johtavia syitä ja niiden merkitystä VP-Kuljetukselle. 

Ensimmäiseen alaluvun alle koottu teoria käsittelee asiaa kilpailuedun lisäämisestä logistiik-

kayrityksessä toimitusketjun ja sen digitalisoitumisen näkökulmasta. Tämän johdattelun jäl-

keen päästään teoriaosuuden toiseen alalukuun, jonka alle on kerätty toiminnanohjausjärjestel-

mään, sen valintaan ja käyttöönottoon liittyvää teoriaa. Tämä teoria toimii diplomityön ensim-

mäisen ja toisen vaiheen ohjenuorana. Kolmas alaluku, henkilöstön merkitys muutoksessa, kä-

sittelee myös diplomityön toista vaihetta, eli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja si-

sältää tietoa henkilöstön kouluttamisesta, osaamisesta ja muutosjohtamisesta. Kolmannen ala-

luvun aiheiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään henkilöstön merkitystä toiminnanohjaus-

järjestelmän käyttöönotossa. Kolmannesta alaluvusta hankitun tiedon avulla toiminnanohjaus-

järjestelmä pyritään jalkauttamaan VP-Kuljetuksen henkilöstön käyttöön mahdollisimman su-

juvasti. Teoriaosuuden neljäs ja viimeinen alaluku, muutoksen jälkeen, koskee diplomityön kol-

matta ja viimeistä vaihetta eli toiminnanohjausjärjestelmän seurantaa. Neljännen alaluvun alla 

oleva teoria kertoo niistä menetelmistä, joilla toiminnanohjausjärjestelmälle asetettujen tavoit-

teiden toteutumista pyritään seuraamaan. 

 

2.1 Kilpailuedun lisääminen 

 

Globalisaation seurauksena myös keskisuurten yritysten on kohdattava eri toimialojen raken-

nemuutokset. Liiketoimintamallia ja toimintatapoja on kyettävä suuntaamaan uudella tavalla 

muuttuvassa ympäristössä, jossa kilpailijoina toimii yhä enemmän kansainvälisiä yrityksiä. (Si-

mons & Hyötyläinen 2009, 35)  

 

Toimitusketjun hallinta perustuu eri sidosryhmien väliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 

saavuttaa mahdollisimman paljon voittoa loppumarkkinoilla lisääntyneellä kilpailuedulla. Kil-

pailuetu syntyy palvelukustannusten laskusta ja lyhyemmistä toimitusajoista. Tähän päästään 

minimoimalla toimitusketjun kokonaisvarastot mahdollisimman pieniksi, nopeuttamalla pro-

sessia sekä poistamalla pullonkaulat ja laatuongelmat. Yritysten välisestä kilpailusta on siirrytty 
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toimitusketjujen väliseen kilpailuun ja menestyvien yritysten toimitusketjut ovat kaikista kus-

tannustehokkaimpia. (Waters & Rinsler 2014, 3)  

 

Kustannustehokkuutta voidaan lisätä välttämällä turhaa tavaran käsittelyä, pienentämällä va-

rastoja, sekä lisäämällä työn ja pääoman kannattavuutta (Sakki 2014, 20). Kannattavuutta mi-

tataan vertaamalla tuottoja ja kustannuksia keskenään. Toiminta on kannattavaa, kun tuotot ovat 

suurempia, kuin kustannukset. Kustannuksista iso osa muodostuu yritysten rajapinnoissa ja 

siksi on tärkeää, että tilaus-toimitusprosessin toimivuuteen panostetaan. (Sakki 2009, 31) Tuot-

tavuutta parannetaan kehittämällä entistä tehokkaampia tapoja tehdä työtä, joista eri osastojen 

välinen yhteistyö on yksi keino (Simons & Hyötyläinen 2009, 257). 

 

2.1.1 Logistiikka 

 

Liiketoiminnan painopiste on siirtynyt valmistuksesta kohti markkinapaikkaa ja lähemmäksi 

asiakkaita. Tästä syystä logistiikan merkitys on kasvanut, jolloin siitä on tullut monille yrityk-

sille ydinliiketoimintaa. (Waters & Rinsler 2014, 1) Logistiikka on monipuolinen ja joustava 

kokonaisuus, jonka koostumus vaihtelee toimialasta ja yrityksestä riippuen. Lyhyesti kuvail-

tuna logistiikka on yhdistelmä materiaalien hallintaa ja jakelua tuotannosta sen päätepisteeseen 

tai kulutukseen. Teollisuuden, sekä talouden kehityksen myötä logistiikalla on merkittävä rooli 

kansantaloudellisessa hyvinvoinnissa. (McKinnon, Browne, Whiteing & Piecyk 2015, 3; Rush-

ton, Croucher & Baker 2017, 4,10,12)  

 

Logistiikan perusta on asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen ja eri haittavaikutusten, kuten kus-

tannusten minimointi. Logistiikassa suurimmat kustannukset aiheutuvat varastoinnista ja kul-

jetuksista, joten niiden lukumäärää ja kokoa pyritään minimoimaan. Varastointikustannuksia 

syntyy raaka-aineisiin, tuotteiden osiin tai valmiisiin tuotteisiin sitoutuneesta pääomasta, sillä 

niiden pitäminen varastossa tai kuljetuksessa pidemmän aikaan aiheuttaa korkokuluja. Kulje-

tuskustannukset muodostuvat kuljetusmatkasta, kuljetuserän suuruudesta, kuljetettavan tavaran 

arvosta, kuljetusyhteyksistä ja kuljetusolosuhteista. Varastoinnin ja kuljetuksen aikana tuotteet 

saattavat myös vaurioitua tai pilaantua, joka lisää riskiä kustannusten muodostumiselle. (Tapa-

ninen 2018, 23–26) Sakki (2009, 85) kertoo kirjassaan, että kuljetuksen kokonaiskustannukset 
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kasvavat, kun tapahtumien lukumäärä kasvaa. Sen sijaan tavaran paino, tilavuus ja kuljetuse-

täisyys eivät vaikuta kokonaiskustannuksiin yhtä paljon. 

 

Kuljetukset voidaan jakaa runkokuljetuksiin, joita toteutetaan kaikilla kuljetusmuodoilla, tai 

jakelu- ja keräilykuljetuksiin, joita toteutetaan yleensä vain tiekuljetuksina (Tapaninen 2018, 

27). Kuljetusmuodon valinta on tasapainottelua kustannusten ja asiakaspalvelun välillä. Kulje-

tusmuodon valinnassa tulee ottaa huomioon etäisyys, kuljetettava tavara, kuljetettava määrä, 

kuljetettavan tavaran prioriteetti, sekä kuljetettavan hyödykkeen arvo. Tiekuljetukset ovat 

useimmissa maissa edelleen käytetyin kuljetusmuoto. (Rushton et al. 2017, 424, 426, 436–437) 

Tapaninen (2018, 33) kertoo tiekuljetusten olevan monien muiden maiden tapaan myös Suo-

messa käytetyin kuljetusmuoto. Tiekuljetuksia puoltavat monet edut verrattuna muihin kulje-

tusmuotoihin: 

 

• Kuljetuskaluston edullinen investointikustannus  

• Kohteiden saavutettavuus on huippuluokkaa 

• Joustavat reittivalinnat ja aikataulut 

• Kuljetusten muunneltavuus 

 

Logistiikan ulkoistaminen on yleistynyt ja yritykset hoitavat yhä harvemmin itse koko logis-

tiikkansa. Ulkoistamisen syitä voivat olla taloudelliset, teknologiset, johdolliset tai henkilökoh-

taiset tekijät. Ulkoistamisella yritykset pyrkivät parantamaan asiakaspalvelua, pienentämään 

kustannuksia, tekemään logistiikasta joustavampaa ja tehostamaan resurssien käyttöä, jolloin 

yritys voi keskittyä omiin ydintoimintoihin. Ulkoistaminen ei kuitenkaan tarkoita vastuusta luo-

pumista. (Waters & Rinsler 2014, 158–159; Tapaninen 2018, 29) 

 

2.1.2 Toimitusketju 

 

”Viime aikoina logistiikan ohjauksessa on yhä tärkeämmäksi noussut tiedonhallinta ja ennen 

kaikkea reaaliaikainen tieto ja mahdollisuus ohjata materiaalivirtaa” (Tapaninen 2018, 21). 

Markkinoiden kysyntä tuotteille aiheuttaa kysyntää tuotteiden valmistukselle, joka taas aiheut-

taa kysyntää valmistettavien tuotteiden materiaaleille. Tästä syystä on ymmärretty, että logis-
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tiikkaa täytyy laajentaa kahteen eri suuntaan lisäedun saavuttamiseksi. Logistiikka on laajentu-

nut toimittajien suuntaan vastavirtaan, sekä asiakkaiden suuntaan myötävirtaan, jolloin tämä 

kokonaisuus on saanut nimen toimitusketju. (Waters & Rinsler 2014, 3) 

 

Lyhyesti kuvailtuna toimitusketju on toimittajien, logistiikan ja asiakkaiden muodostama ko-

konaisuus. Logistiset toiminnot, kuten tavaroiden käsittely, kuljettaminen ja varastointi ovat 

keskeisin osa toimitusketjua. Nämä fyysiset toiminnot eivät kuitenkaan toteudu, jos tieto ei liiku 

eri toimintojen välillä. Toimitusketjussa tiedonkulusta on tullut yhtä tärkeää, kuin fyysisten ta-

varoiden liikkumisesta ja varastoinnista. Toimitusketjun hallinta muodostuukin tavaran, tiedon 

ja rahan virtauksista. (Sakki 2014, 16; Rushton et al. 2017, 4) Alla oleva kuva 3 logistiikka ja 

toimitusketju kuvattuna havainnollistaa kuinka toimitusketju muodostuu.  

 

 

Kuva 3. Logistiikka ja toimitusketju kuvattuna (mukaillen Rushton et al. 2017, 5) 

 

”Jos tavaroita toimittava osapuoli tietäisi enemmän asiakkaansa aikeista tai liiketoimista, voi-

taisiin monta virhearviota välttää” (Sakki 2014, 17). Toimitusketjun kriittisiä solmukohtia ovat 

hankinnan ja tuotannon, sekä tuotannon ja jakelun välinen yhteistyö. Hankinnan kuluihin on 
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alettu kiinnittää huomiota ja yhteistyötä samojen toimittajien kanssa on lisätty, jolloin innovaa-

tioiden toteuttaminen on helpottunut ja markkinoiden muuttavaan kysyntään on kyetty vastaa-

maan nopeammin. Yhteistyön etuna on, että ongelmia voidaan ratkoa yhdessä, tuotteiden laatua 

parantaa, sekä jakaa tietoa helpommin. Yhteistyö hankinnan ja tuotannon välillä tarkoittaa pi-

dempiä yhteistyösuhteita ja toimittajien pienempää lukumäärää. Tuotannon tulee nykypäivänä 

olla mahdollisimman joustavaa markkinoiden kysynnän mukaan, jotta vältytään suurilta tuote-

varastoilta. Ideaalitilanteessa tuote valmistetaan vasta, kun asiakas on sen tilannut. Jakelun rooli 

toimitusketjussa on laajentunut perinteisestä varastoinnista ja kuljetuksesta kysynnän hallin-

taan. Jakelun tulee ennakoida tuotteiden kysyntä ja tarjota riittävä palvelutaso. Tähän päästään 

hyödyntämällä tietoa laadituista ennusteista, kulutushistoriasta, sekä todellisesta varastotasosta. 

Jakelun avulla tieto kysynnästä voidaan jakaa koko toimitusketjulle, jolloin hankinta pystyy 

vastaamaan kysynnän vaihteluun nopeasti. Tämä johtaa taas siihen, että asiakasta voidaan pal-

vella entistä paremmin, eikä turhia varastoja pääse syntymään. (Waters & Rinsler 2014, 4–6) 

 

2.1.3 Toimitusketjun digitalisoituminen 

 

Digitalisaatiolle -terminä on haastavaa löytää virallista määritelmää, mutta sitä voidaan havain-

noida eri esineiden, asioiden ja prosessien digitaaliseksi muuttumisella. Tyypillisempiä esi-

merkkejä tästä ovat kivijalkakauppojen siirtyminen verkkokauppaan ja paperilaskuista e-las-

kuihin vaihtaminen. Digitalisaation avulla yritykset voivat uudistaa ja kehittää liiketoimin-

taansa. Digitalisaation tuomia etuja ovat kulujen karsiminen, toiminnan kehittäminen, sekä 

asiakaskokemuksen parantaminen. Digitalisaation mahdollistaa teknologia, mutta vasta ihmis-

ten, markkinoiden ja yritysten toiminnan muutokset saavat sen toteen. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 22–23, 32) 

 

Turun yliopiston tutkijaryhmän tekemän logistiikkaselvityksen (Solakivi, Ojala, Laari, Lorentz, 

Kiiski, Töyli, Malmsten, Bask, Rintala, Paimander & Rintala 2018, 13–14) mukaan logistiikan 

kustannukset olivat vuonna 2017 keskimäärin 14,1 prosenttia yritysten ja toimialojen painote-

tusta liikevaihdosta. Suurimmat kustannuserät vuonna 2017 olivat kuljetuskustannukset ja va-

rastoon sitoutuneen pääoman kustannukset, jotka muodostivat yhteensä 8,3 prosenttia koko-

naiskustannuksista. Kuljetuskustannukset olivat laskeneet selkeästi kahden vuoden takaisesta 
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vertailusta, kun taas varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset olivat pysyneet lähes sa-

mana. Edellisiin vuosiin verrattuna eniten olivat nousseet logistiikan hallintokustannukset. Tut-

kijaryhmä epäilee, että yrityksissä on alettu panostaa digitaalisuuteen, jonka avulla tehokkuutta 

on onnistuttu lisäämään ja kuljetuskustannuksia laskemaan. Samaan aikaan epäillään liiketoi-

mintojen monimutkaistuneen ja sähköistyneen, joka on saattanut nostaa hallintokustannuksia. 

Edellä mainitut kustannukset ja niiden muutokset voidaan nähdä alla olevasta kuvasta 4 teolli-

suuden ja kaupan logistiikkakustannukset % liikevaihdosta yritysten ja toimintojen liikevaih-

dolla painotettuna 2005–2017.   

 

 

Kuva 4. Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset % liikevaihdosta yritysten ja toimialojen liikevaih-

dolla painotettuna 2005–2017 (Solakivi et al. 2018) 

 

Yritykset hyödyntävät nykyään toimitusketjussa yhä enemmän mahdollisuutta välittää tietoa 

puhelinten, satelliittijärjestelmien ja sähköisten ohjelmien avulla. Tieto- ja kommunikointijär-

jestelmien hyödyntäminen niihin kuuluvien laitteistojen kanssa täydentävät toimitusketjua. Nii-

den avulla voidaan helpottaa päätöksentekoa tai toimitusketjun eri toimintoja, tallentaa ja käsi-

tellä tietoa, sekä kommunikoida ihmisten, yritysten ja koneiden välillä. Koko liiketoiminnan 

kattavia sähköisiä järjestelmiä kutsutaan toiminnanohjausjärjestelmiksi. (Rushton et al. 2017, 

749, 752) 
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2.2 Toiminnanohjausjärjestelmä  

 

Kehittyäkseen ja ylläpitääkseen nykyistä toimintaansa on yrityksen oltava tekemisessä työnte-

kijöiden, sidosryhmien ja toimintaympäristönsä kanssa. Organisaation on suunniteltava järjes-

telmä, joka kerää ja toimittaa haluttua tietoa kaikille sidosryhmille. Suunniteltavan järjestelmän 

tulee toimia tehokkaasti ja parantaa yrityksen suorituskykyä. Resurssit ovat rajalliset, joten ne 

tulee kohdentaa kaikkein tuottavimpiin ja suurimpiin liiketoimintoihin. Tästä syystä tietojärjes-

telmät rakennetaan koko yrityksen kattavaksi, jolloin eri prosessien seuranta on helpompaa. 

(Ganesh, Mohapatra, Anbuudayasankar & Sivakumar 2014, 1) 

 

Yleisin järjestelmä, jota yritykset ovat jo vuosikymmenten ajan käyttäneet hoitaakseen liiketoi-

mintojaan on toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä on saavuttanut suosionsa yhdistämällä 

tiedon ja prosessit eri toimintojen välillä, sekä mahdollistanut yrityksen eri yksiköiden välisen 

yhteistyön. Eri yksiköiden välinen yhteistyö ja yhteinen päämäärä mahdollistavat kilpailuedun 

saavuttamisen. Toiminnanohjausjärjestelmän yhteisen tietokannan on tarkoitus helpottaa tämän 

kilpailuedun saavuttamista. (Ross 2011, 83) 

 

O’Leary (2000, 27) määrittelee ERP-järjestelmät tietokonepohjaisiksi järjestelmiksi, jotka on 

suunniteltu käsittelemään organisaation liiketoimia. Vilpola ja Kouri (2006, 86) mukaan ERP 

on lyhenne sanoista Enterprise Resource Planning, ja sillä tarkoitetaan yritykseen sulautettua 

toiminnanohjauksenjärjestelmää. Sanasta sanaan käännettynä Enterprise Resource Planning 

tarkoittaisi yrityksen resurssien suunnittelu, mutta yleensä siitä käytetään nimeä toiminnanoh-

jausjärjestelmäksi. Jatkossa tässä diplomityössä käytetään nimeä toiminnanohjausjärjestelmä.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmien perusominaisuuksiin kuuluu yhteinen tietokanta, modulaarinen 

rakenne, moduulien integrointi toisiinsa ja automaattinen tiedonsiirto näiden moduulien välillä 

(Mocean 2011, 128). Tässä järjestelmässä ohjelmiston eri komponentit huolehtivat eri liiketoi-

mintaprosesseista. Näitä prosesseja voivat olla esimerkiksi materiaalin-, kunnossapidon- ja laa-

dunhallinta. Toiminnanohjausjärjestelmät voivat olla valmiita paketteja, jotka tarjoavat ratkai-

sun tiettyyn toimialaan, kuten prosessi- tai autoteollisuuteen. Nämä valmiit paketit ovat usein 

kuitenkin hyvin joustamattomia, joten niiden räätälöinti asiakkaan tarpeen mukaan on kallista 
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ja aiheuttaa vaikeuksia järjestelmän ylläpitoon tulevaisuudessa. (Ganesh et al. 2014, 7–8; Vil-

pola & Kouri 2006, 7–8) Alla oleva kuva 5 esimerkki toiminnanohjausjärjestelmän moduuleista 

havainnollistaa, kuinka toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää eri osastojen toiminnot ja liiketoi-

mintaprosessit yhtenäiseksi järjestelmäksi. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki toiminnanohjausjärjestelmän moduuleista (Ganesh et al. 2014, 8) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, joko pilvipohjaisena palve-

luna, paikanpäälle asennettuna tai näiden kahden hybridinä. Pilvipohjainen toiminnanohjaus-

järjestelmä mahdollistaa nopean ja edullisen käyttöönoton. Paikanpäälle asennettuna yritys os-

taa toiminnanohjausjärjestelmän lisenssin ja asentaa sen omaan palvelinkeskukseensa. Paikan-

päälle asennettu toiminnanohjausjärjestelmä on luotettavampi ja turvallisempi, mutta huomat-

tavasti kalliimpi vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto on, että yritys ostaa lisenssin itselleen ja antaa 

sen hallinnoinnin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Toteutustavan valinta riippuu paljon yri-

tyksen koosta, turvallisuusriskeistä ja lakien mahdollisesta vaikutuksesta. (Lenart 2011, 43–44)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmiä on markkinoilla lukemattomia määriä. Tunnetuimpia ja käyte-

tyimpiä järjestelmätoimittajia ovat Microsoft dynamics, Oracle ja SAP. (Ganesh et al. 2014, 

17) Toiminnanohjausjärjestelmä ratkaisut ovat keskittyneet pidemmän aikaa vain suuriin yri-
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tyksiin. Viime vuosina pienet ja keskisuuret yritykset ovat kuitenkin lisänneet toiminnanoh-

jausjärjestelmien käyttöönottoa, joka on luonut kasvavaa kysyntää eri liiketoiminta-alueilla. 

Kilpailullinen ympäristö ja globalisaation lisääntyminen jokaisella toimialalla näkyvät järjes-

telmätoimittajien ja valintakriteerien kasvaneena lukumääränä. (Lacurezeanu & Bresfelean 

2020, 258) 

 

 

Kuva 6. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö suomalaisissa yli 10 hengen yrityksissä 2009–2019 (Suomen 

virallinen tilasto 2019) 

 

Suomalaiset yritykset ovat lisänneet tasaisesti toiminnanohjausjärjestelmien käyttöä viimeisen 

kymmenen vuoden aikana, kuten edellä oleva kuva 6 toiminnanohjausjärjestelmän käyttö suo-

malaisissa yli 10 hengen yrityksissä 2009–2019 osoittaa. Erot yritysten välillä ovat suuria, sillä 

pienistä yrityksistä 29 prosenttia ja suurista yrityksistä 84 prosenttia käyttää Toiminnanohjaus-

järjestelmää. (Suomen virallinen tilasto 2019) 

 

2.2.1 Valinta 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa tärkein tavoite on liiketoiminnan kehittäminen. Tie-

tojärjestelmien uusiminen ei itsestään riitä tavoitteiden saavuttamiseen, vaan yrityksen tulee 

tehdä muutoksia myös toimintatapoihin- ja prosesseihin. (Vilpola & Kouri 2006, 11) Edellä-
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käyvät yritykset ovat onnistuneet kääntämään organisaatiorakenteensa pystysuorasta vaakasuo-

raan ottamalla käyttöön nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän. Näiden järjestelmien jaka-

man tiedon ansiosta toimitusketjusta on tullut kysyntäohjautuva, jolloin palvelun laatu asiak-

kaalle on parantunut ja kulut ovat samaan aikaan pienentyneet. (Christopher 2014, 11) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa on kyettävä tunnistamaan yrityksen liiketoimintaym-

päristön kannalta kaikkein tärkeimmät tavoitteet, toiminnot ja tehtävät. Lisäksi on kerättävä 

tietoa nykyisen toimintamallin kehitystarpeista ja ongelmista. Näiden ongelmien tulee kuiten-

kin liittyä oleellisesti toimintamalliin ja esiintyä riittävän usein, jotta ne ovat riittävän merkittä-

viä. (Vilpola & Kouri 2006, 29–30) Yrityksen johdon tehtäväksi jää linjata, mitkä järjestelmät 

integroidaan koko yrityksen kattaviksi ja mitkä yrityksen osa-alueet käyttävät omaa järjestel-

määnsä. Johdon tehtävänä on myös määritellä tärkeimmät ominaisuudet ja käyttötavat valitta-

valle järjestelmälle. (Simons & Hyötyläinen 2009, 258) 

 

Järjestelmien keskinäinen vertailu tehdään vaatimuskriteerien täyttymisen perusteella, joten 

vaatimusmäärittely on tarjouspyynnön tärkein osa. Vaatimusmäärittelyssä kuvataan ennak-

koehdot, joita tietojärjestelmälle asetetaan. Ennakkoehdot ovat yrityksen asettamia erityisvaa-

timuksia, joita ei ole mahdollista toteuttaa kaikilla ERP-järjestelmillä. (Vilpola & Kouri 2006, 

46) Myös Lacurezeanu ja Bresfelean (2020, 270) kertovat vaatimuskriteerien olevan tärkeä osa 

toteutushanketta ja siksi päätöksentekomallin tulee sisältää useita eri kriteereitä. Kriteerien 

avulla eri järjestelmiä voidaan vertailla päätöksentekovaiheessa, jolloin ryhmäpäätöksellä voi-

daan valita sopivin järjestelmä.  

 

”Käyttäjät eivät ole keskeisiä toimijoita hankkeen alkuvaiheessa, mutta heidän mukanaolonsa 

on tärkeää jo järjestelmävaatimuksia määriteltäessä” (Vilpola & Kouri 2006, 19). Tyypillisesti 

valintakriteerit luo henkilö, joka tuntee olemassa olevan prosessin mahdollisimman hyvin. 

Mahdollisesti paras tapa valintakriteerien määrittelyyn on kuitenkin yhdistelmä johdon, proses-

sissa päivittäin työskentelevän henkilön ja ulkopuolisen konsultin näkemystä. (O’Leary 2000, 

103)  

 

2.2.2 Käyttöönotto 
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Muutosten käyttöönotto on pidemmälle vietyä, kuin pelkkä käyttöönoton mahdollistaminen. 

Organisaation strategia, menetelmät ja teknologia voivat olla valmiita muutokseen, mutta käyt-

töönottoa ei ole sovellettu yrityksen toimintaan sopivalla tavalla. Käyttöönotto vaatii, että suu-

rin osa henkilöstöstä on sitoutunut ja valmiita ottamaan uudet toimintatavat käyttöönsä. Muu-

tosjohdon tehtävänä on varmistaa tehokas ja johdonmukainen käyttöönotto (Miller & Proctor 

2016, 76) Simons ja Hyötyläinen (2009, 259) kuvaavat toiminnanohjausjärjestelmän määritte-

lyn ja käyttöönoton olevan kriittisiä vaiheita, jotka määrittävät organisaation saamat hyödyt 

järjestelmästä. Myös Vilpola ja Kouri (2006, 77) kertovat toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönoton sisältävän suuren määrän riskejä, jotka liittyvät muutosjohtamiseen ja ihmisten ase-

maan muutoksessa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojekti voi kestää vuosia hankintapäätöksestä varsi-

naisten tulosten saavuttamiseen. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä varsinainen käyttöönotto, 

eli henkilöstön kouluttaminen, järjestelmän testaus ja käytön aloittaminen vie tyypillisesti kuu-

kausia. Resurssit voivat tuntua riittämättömiltä varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 

joissa samalla henkilöllä voi olla useita eri työtehtäviä hoidettava. Tästä huolimatta henkilöstön 

koulutukseen ja toiminnanohjausjärjestelmän käytännön oppimiseen on varattava riittävästi ai-

kaa (Vilpola & Kouri 2006, 12) 

 

Käyttöönottoprojektin yksi tärkeimmistä asioista on henkilöstön kouluttaminen. Koulutus muo-

dostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmät omi-

naisuudet ja toiminnallisuudet koulutetaan yrityksen avainhenkilöille yleisellä tasolla. Toisessa 

osassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttö koulutetaan loppukäyttäjille, joiden koulutuksessa 

keskitytään käyttöliittymän ja heitä koskevien ominaisuuksien opetteluun. (Ganesh et al. 2014, 

109) Vilpola ja Kouri (2006, 45) ehdottavat käyttöönotolle samantyylistä lähestymistapaa. Toi-

minnanohjausjärjestelmän ja siihen kuuluvien liitännäissovellusten käyttöönotto tulee suunni-

tella ja toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön kaikki järjestelmän pe-

rusrutiinit, jolloin järjestelmä toimii ongelmitta. Kun perusrutiinit ja tietojärjestelmän käyttö 

sujuvat ongelmitta, voidaan järjestelmän liitännäisjärjestelmät ottaa vaiheittain käyttöön.  
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Toiminnanohjausjärjestelmän muokkaus ja testaus ovat niin ikään tärkeitä asioita käyttöönot-

toprojektissa. Yleisin muokattava asia toiminnanohjausjärjestelmässä on käyttöliittymä ja tie-

dostomuodot, joita yritys haluaa käyttää. Testauksella varmistetaan, että yrityksen ja eri liitän-

töjen datankäsittely ovat yhteensopivia. Käyttöönoton ja muokkauksen ajoitukseen liittyy myös 

riskejä. Ennen kesälomia järjestetty koulutus saattaa unohtua loman aikana ja kiireisimpään 

aikaan toteutettu käyttöönotto saattaa epäonnistua ajanpuutteen takia. (Vilpola ja Kouri 2006, 

14–15)   

 

Tietojärjestelmän käytön kannalta on kriittisen tärkeää, että järjestelmän sisältämä tieto on oi-

keaa ja luotettavaa. Jos tiedon syöttäminen järjestelmään koetaan omaa työtä haittaavaksi, jää 

se usein tekemättä. Järjestelmän laatu kuitenkin syntyy siitä, kun kaikki käyttäjät saavat hyötyä 

omaan työhönsä järjestelmän käytöstä. Tämän takia kaikille järjestelmän käyttäjille on järjes-

tettävä riittävää koulutusta. Käyttäjien tulee ymmärtää, miten järjestelmää käytetään, sekä miksi 

sitä käytetään. (Simons & Hyötyläinen 2009, 259)  

 

2.3 Henkilöstön merkitys muutoksessa 

 

Maailma on muuttunut nopeammin, kuin yritysten toimintatavat. Usealla toimialalla perintei-

sille toimintatavoille on vielä kysyntää, mutta samaan aikaan lukuisat avoimesti ja verkostoitu-

neesti toimivat liiketoiminnot valtaavat alaa. Asettamalla asiakkaan ykköseksi ja hyödyntä-

mällä nykyteknologiaa yrityksillä on kilpailuetu perinteisiin yrityksiin nähden. (Eskola 2018, 

3) Työtehtävistä tulee jatkuvasti monipuolisempia ja globaalin kilpailun takia työntekijöiden 

on oltava joustavampia ja sopeuduttava nopeisiin muutoksiin (Robbins & Judge 2018, 38). Ole-

massa olevan henkilöstön kouluttamien on hyvä lähtökohta yrityksen kehittämiseen. Osaamis-

tason nostaminen riittävän korkeaksi tai kokonaan uusien asioiden opettelu ei sen sijaan ole 

välttämättä mahdollista. (Simons & Hyötyläinen 2009, 270) 

 

Digitalisaatio, tekoäly, teknologia ja robotiikka korvaavat perinteisiä työtehtäviä tulevaisuu-

dessa. Tästä huolimatta työtehtävät eivät katoa, vaan ne muuttavat muotoaan. Tuottavuutta voi-

daan lisätä, kun työntekijät keskittyvät ydinosaamiseensa ja rutiininomaiset työt automatisoi-

daan. Teknologian kehittyminen mahdollistaa monille työntekijöille uusia mahdollisuuksia, 

mutta samaan aikaan se saattaa etäännyttää osaa henkilöstöstä, joka voi aiheuttaa vaikeuksia 
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henkilöstöhallinnolle. Innovaatiota, luovuutta, vuorovaikutusta ja sosiaalista älykkyyttä ei tois-

taiseksi voida hoitaa teknologian avulla. Innovaatio ja luovuus kasvavat yrityksissä, joissa hen-

kilöstö voi luoda ja viedä ideoita käytäntöön ilman johdon hyväksyntää. (Eskola 2018, 4–5)   

 

Yritysten päämääränä on lisätä tehokkuutta ja kilpailukykyä tuotannollisilla, teknisillä ja talou-

dellisilla keinoilla. Yritysten liiketoiminnan kehittyminen ja tulevaisuuden mahdollisuudet riip-

puvat paljon organisaation ja sen henkilöstön osaamisesta. Tästä syystä yritysten tulee pitää 

hyvää huolta henkisestä pääomastaan tukemalla ja kannustamalla henkilöstönsä kouluttautu-

mista. (Lankinen, Miettinen & Sipola 2004, 15) Honkasen (2006, 18) mukaan organisaation, 

työn ja henkilöstön kehittämisellä pyritään parantamaan seuraavia asioita: 

 

• Tuottavuutta 

• Hyvinvointia 

• Uudistumista 

• Ymmärtämistä ja tiedostamista 

 

Tuottavuutta voidaan lisätä yrityksissä kahdella tapaa, ulkoisesti ja sisäisesti. Ulkoinen keino 

on kasvattaa yrityksen tulovirtaa lisäämällä esimerkiksi myyntiä. Sisäinen keino taas tarkoittaa 

tuottavuuden lisäämistä karsimalla kuluja, jolloin pienemmillä panoksilla saadaan enemmän 

aikaan. Honkanen (2006, 91) Hyvinvointiin voidaan Laineen (2017, 93–97) mukaan vaikuttaa 

monella eri tavalla. Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, työyhteisöön kuulu-

vuus ja työn itsenäisyys lisäävät hyvinvointia. Lisäksi terveydentilalla, työkyvyllä ja muun elä-

män vuorovaikutuksella on suuri merkitys työntekijän hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Uu-

distumista voidaan Lankisen (2004, 191) mukaan lisätä, kun jokainen voi kehittyä ja kouluttau-

tua omien tarpeiden mukaisesti. Honkanen (2006, 20) puolestaan kertoo, että ymmärtämisen ja 

tiedostamisen avulla ihmisset suoriutuvat työtehtävistään paremmin. Ymmärtäminen ja tiedos-

taminen lisäävät myös tehtävän työn merkitystä, joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti työhy-

vinvointiin.  

 

2.3.1 Osaamisen johtaminen 
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Osaamisen johtaminen on moniulotteinen käsite, joka voidaan jakaa strategiseen ja käytännön 

näkökulmaan. Strategisella näkökulmalla tarkoitetaan, kuinka osaaminen ja kehittäminen huo-

mioidaan, kun yrityksen liiketoimintastrategiaa muutetaan. Käytännön näkökulmalla tarkoite-

taan niitä toimintatapoja, joilla uusia strategioita otetaan käyttöön käytännön esimiestyössä, 

sekä varmistetaan osaamisen ja tiedon kehittyminen. Käytännön esimiestehtävissä henkilöstön 

osaamista ja kehitystarpeita voidaan seurata kehityskeskusteluilla (Laine 2017, 48) 

 

Henkilöstön tietotaitoa ja kykyä ratkaista ongelmia kutsutaan osaamiseksi. Osaaminen on yri-

tyksen resurssi, jota vastaan muiden yritysten on vaikea kilpailla. (Chursin & Tyulin 2018, 8) 

Tämä on johtanut siihen, että yritykset muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla tietokeskeisimmiksi. 

Tieto on syrjäyttänyt työn, raaka-aineen ja pääoman tärkeimmän resurssin paikalta. Yritysten 

resurssit voidaan luokitella usealla tavalla, mutta yksi tapa on jakaa ne aineellisiin ja aineetto-

miin resursseihin. Aineelliset resurssit voidaan jakaa edelleen taloudellisiin ja fyysisiin resurs-

seihin. Aineettomat resurssit voidaan jakaa henkilöistä riippuvaisiin ja henkilöistä riippumatto-

miin luokkiin. (Maier, Peinl & Hädrich 2005, 4, 11) Ståhlen ja Laennon (2000, 39) muodostama 

kuvio kuvassa 7 tietopääoman koostumus antaa hyvän kokonaiskuvan, kuinka suuren osan yri-

tyksen aineettomista resursseista tietopääoma muodostaa.  

 

 

Kuva 7. Tietopääoman koostumus (mukaillen Ståhle & Laento 2000, 39) 
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Yrityksen kilpailukyky ei synny yksittäisten henkilöiden osaamisesta vaan yrityksen toiminta-

tavoista hyödyntää osaamista. Yrityksen toimintatavat kehittyvät ja yhdenmukaistuvat ajan 

myötä, jonka ansiosta osaamisesta muodostuu yrityksellä ainutlaatuinen resurssi. Tämän re-

surssin ansiosta yrityksellä on kilpailuetu muihin yrityksiin nähden. (Chursin & Tyulin 2018, 

8) 

 

2.3.2 Muutoksen johtaminen 

 

Muutoksen johtaminen on yleisin termi, jota käytetään kuvaamaan yrityksessä tapahtuvaa muu-

tosta työelämän ja johtamisen näkökulmasta (Laine 2017, 134). Liiketoiminnassa tapahtuu niin 

paljon muutoksia, että yritysten on pystyttävä toteuttamaan strategiaansa nopeasti ja tehokkaasti 

useista eri syistä. Kilpailu yritysten välillä on entistä kovempaa, koska toimialan uudet tulijat 

ovat entistä kilpailukykyisempiä. Kilpailun seurauksena yrityksen markkinaosuus ja liiketoi-

minta saattavat supistua, joita yrityksen on vaikea kääntää takaisin kasvuun. Markkinaosuuk-

sien lisäksi yritykset kilpailevat myös osaavasta työvoimasta, jonka sitouttaminen on entistä 

haastavampaa. Yritysten jatkuva muutos kilpailukyvyn takaamiseksi aiheuttaa yrityksen hen-

kilöstössä pitkittynyttä väsymystä, joka taas laskee henkilöstön suorituskykyä. (Miller ja Proc-

tor 2016, 7–8) 

 

Organisaatioissa toteutetaan projekteja tai aloitteita suorituskyvyn parantamiseksi, joiden seu-

rauksena yritys kohtaa usein tarvetta muutokselle. Muutokset vaikuttavat usein henkilöstön työ-

tehtäviin, organisaation rakenteeseen ja käytettävään teknologiaan. Tästä syystä muutoksenhal-

linnan painopiste on erityisesti ihmisissä, jotka siirtyvät nykytilasta uusiin olosuhteisiin. Muu-

toksenhallinta on apukeino, jolla johtajat voivat valmistautua, varustautua ja tukea alaisia muu-

toksessa. (Ngang 2019, 47–48) Tiedottamalla muutoksista etukäteen ja koulutuksella henki-

löstö sitoutuu paremmin uuteen toimintamalliin. Tiedotuksen ja koulutuksen riittävä määrä ali-

arvioidaan hyvin usein. (Vilpola & Kouri 2006, 46) 

 

Green (2007, 257–260) mukaan tärkeimmät elementit onnistuneeseen muutokseen ovat seuraa-

vat. Organisaation sidosryhmien on oltava valmiita muutokseen, jotta muutos voidaan toteuttaa 

sujuvasti. Henkilöstön, järjestelmätoimittajan tai konsultin näkemys auttavat muutoksessa, 
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jonka lisäksi asiakkaiden tarpeita tulee kuunnella. Yrityksen osa-alueet, joilla muutokset eivät 

etene tulee tunnistaa ja ongelmat ratkaista. Yrityksen perusta täytyy tehdä muutoksen kestä-

väksi, jottei muutos haittaa yrityksen toimintaa. Lopuksi muutosjohtamisen tyylin täytyy olla 

mukautuva, jotta se sopeutuu muutosprosessin eri vaiheisiin sopivaksi.  

 

Miller ja Proctor (2016, 41–45) kertovat muutoksen yhdeksi isoimmaksi riskiksi sen, että hen-

kilöstö on tietoinen muutoksesta, mutta he eivät tue sitä. Tämä johtuu siitä, ettei henkilöstö 

ymmärrä mihin muutoksella pyritään. Tästä syystä koko henkilöstölle tulisi tehdä selväksi seu-

raavat kolme asiaa yrityksestä: 

 

1. Missio 

2. Pakote 

3. Visio 

 

Missiolla kerrotaan, miksi yritys on olemassa, pakotteella miksi yrityksen nykytila ei voi säilyä 

ja visiolla mitä muutoksella saavutetaan. Ymmärtämällä nämä kolme asiaa henkilöstön on hel-

pompi sopeutua ja keskittyä muutokseen. Lisäksi muutosaloitteiden toteutuminen helpottuu ja 

muutosjohtamisen osoitetaan olevan yhtenäistä koko yrityksessä. (Miller & Proctor 2016, 45–

47, 52)  

 

Muutosvastarinta syntyy siitä, ettei henkilöstö ymmärrä miksi muutoksia tehdään, eivätkä he 

tiedä miten muutokset otetaan yrityksessä käyttöön. Muutosvastarintaa voi esiintyä myös yri-

tyksen keskijohdossa, koska suuren työmäärän vuoksi keskijohdolla ei ole riittävästi aikaa si-

toutua muutokseen. Muutosta vetävän johdon on onnistuttava myymään henkilöstölle muutok-

sen tuomat edut, jotta henkilöstön suorituskyky saadaan hyödynnettyä. Henkilöstölle on luotava 

houkutteleva, mutta realistinen mielikuva tulevaisuudesta. Varautumisesta huolimatta yrityk-

sessä koetaan usein suorituskyvyn laskua muutoksen yhteydessä, johtuen uusien asioiden opet-

telusta ja resurssien niukkuudesta. Mitä aikaisemmin henkilöstö on tietoinen muutoksesta, sekä 

mitä enemmän aikaa ja resursseja muutokseen on varattu, sitä paremmin henkilöstö ottaa muu-

toksen vastaan. (Green 2007, 170, 256) 
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2.4 Muutoksen jälkeen 

 

Yksi kriittinen menestystekijä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen on mitatta-

vissa olevat suorituskykytavoitteet, joilla varmistetaan haluttujen asioiden saavuttaminen (Ga-

nesh et al. 2014, 149). Yrityksen suorituskyky laskee tyypillisesti käyttöönottovaiheessa, sillä 

käyttöönoton alussa toiminnanohjausjärjestelmässä esiintyy enemmän ongelmia. Käyttöönot-

tovaiheen lopuksi on määriteltävä vastaako toteutus alkuperäistä suunnitelmaa vai onko tarpeen 

tehdä laajennuksia, päivityksiä tai linkkejä eri järjestelmiin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönoton jälkeen alkaa tasapainotusvaihe, joka kestää tyypillisesti kolmesta yhdeksään kuu-

kautta. Tässä vaiheessa järjestelmän käyttö on henkilöstölle vielä uutta, jonka seurauksena työn 

laadussa voi syntyä virheitä. Järjestelmä ei myöskään toimi välttämättä odotetulla tavalla. 

(O’Leary 2000, 172) Hankintaprojektin alkuperäisiä tavoitteita tarkastellaan, kun toiminnanoh-

jausjärjestelmän käytöstä on tullut yrityksessä rutiini. Ensiksi tarkastetaan mitattavien tavoit-

teiden tulokset. Tulosten perusteella aloitetaan tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. (Vilpola & 

Kouri 2006, 16) 

 

”Suorituskyvyn mittaamisen käsite on yksinkertainen: saat mitä mittaat etkä voi hallita proses-

sia ellet mittaa sitä”. Suorituskyvyn mittaus tapahtuu yksiköissä ja arvoissa. Yksikkö kertoo 

mitä mitataan ja saatu arvo, kuinka paljon mitattu tulos on. (Franceschini, Galetto & Maisano 

2019, 133–134) Mittaamisessa tulee huomioida kolme asiaa. Näitä ovat oikeiden asioiden mit-

taaminen, oikeiden mittareiden käyttäminen ja mittareiden oikeanlainen soveltaminen. Tiedon 

laatu riippuu siitä, kuinka sitä on mitattu. (Jenkins 2012, 5) Oikeiden mittareiden valinta on 

haastavaa, sillä useat mittarit vaikuttavat helppokäyttöisiltä ja oikeilta. Nämä mittarit saattavat 

kuitenkin johtaa yrityksen harhaan, kun taas monet vaikeasti mitattavat asiat ovat yrityksen 

kriittisiä menestystekijöitä. (Franceschini et al. 2019, 2) Analyysivaiheessa tunnistettujen mit-

tareiden lukumäärä voi olla suuri. Kaikkia tunnistettuja mittareita ei kannata valita käyttöön, 

sillä niiden käyttöönotto ja ylläpito vie aikaa ja resursseja. Tästä syystä on tunnistettava ja va-

littava käyttöön mittarit, joiden avulla tavoitteet täyttyvät parhaiten. (Sartor & Orzes 2019, 183) 

 

Laatu on kattava käsite, jolle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Laatua voidaan mitata objektii-

visesti, jolloin käytetään tarkkaan määriteltyjä mittareita, tai subjektiivisesti, jolloin laadun mit-

taus tapahtuu esimerkiksi asiakkaan kokemuksen mukaan. (Sartor & Orzes 2019, 1–2) Aika, 
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varastot, resurssit ja palvelut muodostavat toimitusketjun liiketoiminnanprosessin kokonaisuu-

den. Liiketoimintaprosessia on helpompi optimoida ja muutoksia toteuttaa käytännön tasolla, 

kun kokonaisuuden mittarina käytetään aikaa. Kysyntään vastaaminen lyhyellä toimitusajalla 

on tärkeää, mutta se ei yksinään ole riittävän kattava tehdäkseen toimitusketjusta ketterää. Toi-

mitusten luotettavuus saattaa olla tärkeämpää, kuin koko toimitusketjun vievä läpimenoaika. 

(Waters & Rinsler 2014, 68, 91) Toimitustäsmällisyys suomalaisilla teollisuuden alan yrityk-

sillä on keskimäärin yli 90 % ja luku kasvaa yrityskoon kasvaessa entistä suuremmaksi (Sola-

kivi et al. 2018, 102).   

 

Tilastot ovat hyvä keino seurata tehokkuutta ja saavutettuja tuloksia suuren aineistomäärän pe-

rusteella. Graafiset kuvaajat ja yhteenvetotilastot ovat yleisiä tapoja esittää tietoa. (Sartor & 

Orzes 2019, 35–36) Tasapainotettu tuloskortti on kaikista tunnetuin ja käytetyin tapa mitata 

liiketoiminnan suorituskykyä. Tasapainotettu tuloskortti ottaa liiketoiminnan huomioon koko 

laajuudessaan, jolloin se ei nojaa liikaa taloudellisiin ja lyhyen aikavälin lukuihin. Se sisältää 

neljä eri näkökulmaa, jotka tasapainottavat pitkä- ja lyhytaikaisia tavoitteita, haluttuja tuloksia 

ja niiden ajureita, sekä taloudellisia tunnuslukuja ja indikaattoreita keskenään. (Sartor & Orzes 

2019, 55) 

 

Suorituskykymittarit ovat hyvä väline, mutta ne eivät kerro aivan kaikkea. Mittareiden avulla 

ei voida yksiselitteisesti tietää tulosten syy-seuraussuhdetta eivätkä huonot tulokset välttämättä 

johdu mittareista. Lisäksi mittarin tuottamat tiedot ovat vain jäljitelmä todellisesta prosessista, 

joten tulosten tarkkuus riippuu mittarin yksityiskohtaisuudesta. Suorituskyky mittarit eivät 

myöskään huomioi toiminnan rajoituksia, jotka johtuvat laeista ja määräyksistä. (Franceschini 

et al. 2019, 135) Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeiseen aikaan liittyy myös ris-

kejä, jotka on hyvä tiedostaa. Merkittävimmän riskin aiheuttaa se, ettei toiminnanohjausjärjes-

telmää enää tueta ja päivitetä järjestelmätoimittajan toimesta. Muita suuria riskejä ovat, ettei 

toiminnanohjausjärjestelmä taivu liiketoiminnan muutoksiin, eikä järjestelmää kehitetä muu-

tosten myötä. Pienempiä riskejä ovat tiedon vajavainen syöttö ja toiminnanohjausjärjestelmän 

osittainen käyttö. (Vilpola & Kouri 2006, 79)  
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3 LÄHTÖKOHDAT  

 

Lähtökohdat luku – pitää sisällään kaiken oleellisen tiedon VP-Kuljetuksen nykyisestä tietojär-

jestelmästä, toimintatavoista, ongelmista ja kehitystarpeista. Luku aloitetaan käymällä läpi VP-

Kuljetuksen toimintaympäristöä ja perustelemalla toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 

tarve teoriaosuudessa esitetyillä huomioilla. Tämän jälkeen esitellään VP-Kuljetuksen käytössä 

oleva tietojärjestelmä ominaisuuksineen. Lopuksi käydään läpi nykyisen toimintamallin ongel-

mat ja kehitystarpeet, jotka saatiin selville luvussa 1.3 työn tutkimusmenetelmät ja toteutus mai-

nituilla laadullisilla tutkimusmenetelmillä. 

 

Kappaleessa 1.1 työn tausta ja yritysesittely kerrottiin, kuinka VP-Kuljetus on keskittynyt kul-

jettamaan pääasiassa elintarvikkeita ja pakasteita. Elintarvike- ja pakastekuljetusten takia yri-

tyksen kuljetuskaluston tulee noudattaa standardia EN 12830, joka pohjautuu elintarvikelakiin. 

”Helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen on säilytettävä alhaisessa lämpötilassa, 

tulee kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa, eristetyssä kuormatilassa tai muulla tavoin 

jäähdytettävässä, suljettavassa eristetyssä kuljetusastiassa siten, että elintarvikkeiden lämpö-

tila on korkeintaan 6 °C” (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuo-

neistojen elintarvikehygieniasta 2011/1367 6 §). Standardi EN 12830 ilmoittaa, että tämä läm-

pötilanmittaus tulee toteuttaa erillään riippumattomasti jäähdytysjärjestelmää ohjaavista läm-

pötilailmaisimista ja se on kyettävä osoittamaan tarvittaessa (Kylmäketju 2021).   

 

VP-Kuljetus on osa suurta toimitusketjua, jossa tuotteita toimitetaan valmistuksesta loppukäyt-

täjille asiakkaiden kysynnän mukaan. Vähittäiskauppaketju on ulkoistanut oman logistiikkansa 

ja VP-Kuljetus on yksi näistä yrityksistä, jotka sitä hoitavat. Kilpailu tällä alalla on kovaa ja 

kysynnän päivittäinen vaihtelu asettaa omat haasteensa asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseen. 

Tilannetta vaikeuttaa myös se, että Suomi on harvaan asuttu maa, jossa kuljetusetäisyydet ovat 

suuria. Tästä syystä myös täydet paluukuormat ovat elinehto logistiikkayrityksille. Perimmäi-

nen syy toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiselle VP-Kuljetuksessa oli kannattavuuden kas-

vattaminen tuottavuutta lisäämällä ja täten kilpailuedun vahvistaminen. Kannattavuutta on li-

sätty omilla terminaalitoiminnoilla, jolloin eri asiakkaiden kuormia voidaan yhdistellä. Tästä 

huolimatta jatkuvia toimenpiteitä kannattavuuden kasvattamiseksi tarvitaan. Teoriaosuuden lu-
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vuissa 2.1.3 toimitusketjun digitalisoituminen ja 2.2 toiminnanohjausjärjestelmä esitetyt ha-

vainnoit, sekä kuva 4 teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset % liikevaihdosta yritysten 

ja toimialojen liikevaihdolla painotettuna 2005–2017 ja kuva 6 toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttö suomalaisissa yli 10 hengen yrityksissä 2009–2019 ovat hyviä perusteluita sille, että 

myös VP-Kuljetuksen on syytä ottaa käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmä. VP-Kuljetus 

käyttää tällä hetkellä AC Panther nimistä tietojärjestelmää, joka pitää sisällään paljon puutteel-

lisuuksia ja rajoituksia. Yrityksen toimintatavat eivät ole nykyisellä tietojärjestelmällä yhtä te-

hokkaita, kuin ne voisivat sopivan toiminnanohjausjärjestelmän avulla olla.  

 

3.1 Nykyinen tietojärjestelmä 

 

AC Panther on suomalaisen vuonna 1993 perustetun AC-Sähköautot Oy:n tarjoama tietojärjes-

telmä kuljetusalan yrityksille. Yrityksen asiakkaita ovat kuljetusyritykset ja ajoneuvovalmista-

jat ympäri maailmaa. AC Panther järjestelmän mukana myydään autokohtainen ajoneuvolaite, 

joka kerää tietoa ajoneuvosta ja tallentaa sen tietokantaan. Järjestelmän käytöstä peritään kuu-

kausimaksua, jonka suuruus riippuu valittujen ominaisuuksien ja kaluston lukumäärästä. (AC-

Sähköautot Oy 2021) 

 

AC Panther tietojärjestelmä on ollut VP-Kuljetuksen käytössä jo yli kymmenen vuotta. Järjes-

telmä on valittu aikoinaan käyttöön, koska se mahdollistaa digipiirturin etäluennan, sekä kuor-

man lämpötilan seurannan. Järjestelmää on käytetty alusta alkaen seuraavilla perusominaisuuk-

silla:  

 

• Ajopäiväkirja 

• Ajotapaseuranta  

• Laskutus 

• Lämpötilanseuranta  

• Työajanseuranta 

• Viestinvälitys 

 

Ajopäiväkirjasta voidaan tarkastella toteutuneita ajoja halutulta ajanjaksolta ja koostaa niistä 

raportteja. Ajotapaseuranta tallentaa järjestelmään polttoaineen kulutuksen, josta kuljettajille 
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lähetetään tietyn väliajoin raportti. Järjestelmästä löytyy laskutusosio, jota yritys ei ole koskaan 

käyttänyt. Lämpötilanseuranta näyttää kuormatilan lämpötilan ja tallentaa tietoa tietyin vä-

liajoin, jolloin kylmäketjun katkeamattomuus voidaan osoittaa jälkikäteen. Työajanseuranta ta-

pahtuu niin, että kuljettaja laittaa henkilökohtaisen digikorttinsa auton lukijaan aina työvuo-

ronsa ajaksi, jolloin tieto tallentuu järjestelmään ja tämän tiedon perusteella kuljettajille mak-

setaan palkka kahden viikon välein.  Järjestelmästä löytyy viestinvälitys toiminto, jolla voidaan 

kirjoittaa viesti ja lähettää se haluttuihin ajoneuvoihin. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun 

jokin tieto on saatava nopeasti kaikille ajossa oleville ajoneuvoille. Kaikki tieto tallennetaan 

AC-Sähköautot Oy:n tietokantaan, johon VP-Kuljetuksella on pääsy omilla tunnuksilla verk-

kosivujen kautta.  

 

3.2 Nykyisen toimintamallin ongelmat ja kehitystarpeet 

 

Selvitystyö aloitettiin jo ensimmäisessä yhteisessä keskustelussa VP-Kuljetuksen kanssa, jol-

loin havainnoinnin ja syvähaastattelun avulla laajennettiin ymmärrystä yrityksen toimintata-

voista ja ongelmista. Tutkimusmenetelmäksi valittiin syvähaastattelu, jolloin kysymysten 

avulla keskustelua voitiin ohjata oikeaan suuntaan ja yrityksen kehitystarpeet saatiin paremmin 

esiin. Haastattelun yhteydessä tehtiin muistiinpanoja, jotka analysoitiin heti haastattelun jäl-

keen. Tämä mahdollisti jatkokysymysten luomisen, joiden avulla aiheen ymmärrystä syvennet-

tiin toisella syvähaastattelulla. Toisen syvähaastattelun ja havainnoinnin avulla onnistuttiin kar-

toittamaan syitä ongelmien taustalla, jotka eivät ensimmäisessä haastattelussa vielä tulleet esiin. 

Diplomityön edetessä kokonaiskuva VP-Kuljetuksen ongelmista ja niiden aiheuttajista hahmot-

tui ja ensimmäisen vaiheen lopussa ne käytiin läpi yhdessä yrityksen kanssa ennen toiminnan-

ohjausjärjestelmän valintaa.  

 

Yritysjohdon kanssa keskusteluissa tuli esiin paljon nykyisen toimintamallin ongelmia, joiden 

tunnistamisen johdosta yritys oli päättänyt lähteä etsimään sopivaa toiminnanohjausjärjestel-

mää. Nykyistä tietojärjestelmää on käytetty vuosia samoilla perusominaisuuksilla, eikä toimin-

tatapoja ole kehitetty vastaamaan nykypäivän vaatimustasoa. AC Panther tietojärjestelmästä on 

mahdollista saada lisäominaisuuksia käyttöön, joita AC-Sähköautot Oy on vuosien mittaan ke-

hittänyt. Näiden uusien maksullisten ominaisuuksien myötä AC Pantheria voidaan kutsua toi-

minnanohjausjärjestelmäksi. VP-Kuljetus ei ole ollut täysin tietoinen uusista ominaisuuksista, 
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jonka takia tätä mahdollisuutta ei ole osattu hyödyntää aikaisemmin. Toisaalta AC-Sähköautot 

Oy ei myöskään ole yrittänyt myydä heille näitä lisäominaisuuksia aikaisemmin.  

 

Haastatteluiden, keskusteluiden ja havainnoinnin perusteella saadut tiedot koottiin yhteen. Tie-

dot ongelmista, niiden syistä ja kehitystarpeista jäsenneltiin neljän eri aihealueen alle. Aihealu-

eita olivat ajojärjestely, kuljettajat, laskutus ja asiakkaat. Nämä neljä aihealuetta olivat yhtey-

dessä suurimpaan osaan yrityksen ongelmista ja ne olivat riittävän merkittäviä, kuten teoriaosan 

luvussa 2.2.1 valinta neuvottiin. Seuraavaksi nämä neljä aihealuetta käydään läpi ja viitataan 

osittain teoriaosassa esitettyihin vastaaviin ongelmiin.  

 

3.2.1 Ajojärjestely 

 

Yksi suurimmista ongelmista on ajojärjestely, joka on työläs toteuttaa, sekä hankala seurata 

reaaliaikaisesti. Käytännössä koko prosessi menee niin, että asiakkaan tilaukset saadaan VP-

Kuljetukselle osittain portaalin ja osittain sähköpostin kautta. Tämän jälkeen ajojärjestelijä jär-

jestelee ajoreitit ja kuljettajien työvuorot Excelin avulla. Tämä on manuaalinen, hidas ja tois-

tuva työvaihe, jota voisi helpottaa. Yrityksen pääasiakas käyttää SAP-

toiminnanohjausjärjestelmään pohjautuvaa SATO-järjestelmää (S-ryhmä 2020). Tästä syystä 

VP-Kuljetuksella olisi hyvät edellytykset saada pääasiakkaan tilaukset suoraan omaan toimin-

nanohjausjärjestelmään sähköpostin sijaan. Lisäksi päänvaivaa aiheuttaa se, etteivät asiakkaan 

tilaukset ole tarkkoja lukuja, vaan tilaukset ovat yleensä kuormametrejä. Esimerkiksi 20 kuor-

mametrin tilauksella tarkoitetaan täysperävaunullisen kuorma-auton verran tavaraa. Todelli-

suudessa kuljetettava määrä on tuota tilausta pienempi tai suurempi, riippuen kuljetettavan ta-

varan lastattavuudesta. Tämä tiedonlaatuun liittyvä ongelma mainittiin myös teorialuvussa 

2.1.2 toimitusketju. Osa VP-Kuljetuksen ongelmista liittyy saadun tiedon laatuun, joka vaikut-

taa toimitusketjussa myös asiakkaaseen negatiivisella tavalla myöhästyneiden kuljetusten muo-

dossa. VP-Kuljetus suostuu monesti joustamaan ajojärjestelyn osalta jo suunnitelluista reiteistä, 

joka saattaa lisätä kuljetusmatkan pituutta. Tämä joustaminen asiakkaan suuntaan ei kuitenkaan 

näy kuljetuksesta maksettavassa hinnassa.    

 

Toinen tiedon laatuun liittyvä ongelma on, että yrityksen tulovirta koostuu vain toteutuneista 

kuljetusmääristä. Tilauksen epätarkkuuden takia osa kuormista saattaa olla vajaita tai kaikki 
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tavarat eivät mahdu kuormaan, jolloin myös näille tavaroille on hoidettava kuljetus. Sama tilaus 

voi sisältää useita eri kuljetettavia yksikköitä, kuten rullakoita tai eurolavoja, joiden hinnoittelu 

poikkeaa toisistaan. Tilausten ja eri kuormien kannattavuutta on tästä syystä todella vaikea mää-

ritellä etukäteen. Ajojärjestelijä pyrkii suunnittelemaan ajettavat kuormat mahdollisimman op-

timaalisesti, mutta se ei aina edellä mainitusta ongelmasta huolimatta ole mahdollista.  

 

Elintarvikkeiden tapauksessa kuormat lastataan usein Sipoossa Inex Partnerin logistiikkakes-

kuksesta, jonka jälkeen tuotteet kuljetetaan yleensä asiakkaan haluamiin myymälöihin. Osa kul-

jetuksista ohjataan VP-Kuljetuksen terminaaliin, jossa eri kuormia voidaan yhdistellä ennen 

toimitusta. Myymäläkohtaiset toimitukset saattavat kuitenkin olla pienikokoisia, jolloin sama 

auto joutuu purkamaan tuotteita jopa viiteen eri myymälään. Ajojärjestelijän on luotava ajo-

määräys jokaiselle tilaukselle, joten kuljetukset useaan eri kohteeseen ovat työläitä myös hä-

nelle. Ajojärjestelijän kannalta olisi hyvä, että toistuvat ajoreitit saataisiin järjesteltyä mahdol-

lisimman nopeasti. Ihanteellista olisi, että ajojärjestelijä voisi käyttää toistuvissa reiteissä aina 

samaa pohjaa, johon merkittäisiin vain arvio kuljetettavien tuotteiden lukumäärästä, jonka jäl-

keen reitit voisi lähettää autoihin.  

 

3.2.2 Kuljettajat  

 

Nykyisin käytössä olevaan AC Panther tietojärjestelmään saadaan ajoneuvo- ja kuljettajakoh-

taista tietoa kuljettajien käyttämien digikorttien avulla, jotka syötetään ajoneuvotietokonee-

seensa aina työvuoron ajaksi. Tällöin kuljettajien palkka voidaan maksaa toteutuneiden tuntien 

perusteella. Tällä hetkellä yksi yrityksen ongelmista on työvuorojen sovittaminen oikean pitui-

siksi. Osa kuljettajista saattaa tehdä ylitöitä ja osa taas alittaa vaaditun tuntimäärän. Palkan-

maksu tapahtuu kahden viikon välein ja tavoitetuntimäärät jokaiselle kuljettajalle ovat 80 tun-

tia. Ylimenevistä tunneista yritys joutuu ensin maksamaan kuljettajilleen 50 prosentin ylityö-

korvauksen ja jos ylitöitä kertyy todella paljon, tulee ne maksaa 100 prosentin korvauksella. 

Tunnit eivät myöskään saisi alittaa 80 tuntia kahden viikon jaksolla, koska yritys joutuu mak-

samaan kuljettajille joka tapauksessa täyden tuntimäärän mukaan, vaikka se ei olisikaan toteu-

tunut. Tämän lisäksi suurin osa ajoista tapahtuu iltaisin tai öisin, jolloin kuljettajille maksetaan 
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ilta- ja yötyölisää. Henkilöstökulut muodostavat noin puolet yrityksen kuluista, joten olisi to-

della tärkeää, että ylimääräisiä kuluja saataisiin karsittua pois järjestelemällä työvuorot sopivan 

pituisiksi toiminnanohjausjärjestelmässä. 

 

Autokohtaisesti tietoa saadaan kattavasti, mutta kuljettajakohtaista tietoa on vaikea saada jär-

jestelmästä. Esimerkiksi kuormien täyttöasteesta olisi hyvä saada kuljettajakohtaista tietoa. On 

tapauksia, jolloin kuormasta jää lastauslaiturille vielä muutama lavallinen tavaraa, jotka am-

mattimaisella lastauksella olisi saatu mahtumaan kuormaan. Näille tavaroille täytyy järjestää 

toinen kuljetus, koska kaikki tilatut tuotteet on toimitettava asiakkaalle. Henkilöstön osaami-

seen olisi siis tärkeää panostaa, koska yritys voisi saavuttaa pienillä panostuksilla prosenttien 

säästöjä, jotka ovat suuria summia tämän kokoisessa yrityksessä. Jatkossa kuljettajia tulisi siis 

kouluttaa, sitouttaa ja motivoitava toimimaan yrityksen hyväksi.  

 

Henkilöstön kanssa keskustellessa kävi myös ilmi, että kuljettajien ilmoitus ajoneuvoihin tul-

leista vioista hoituu pääasiassa puhelimen välityksillä. Suurin osa kalustosta on liikkeellä öisin, 

joten puheluita saattaa tulla kunnossapidon henkilöstölle myös silloin. Tämä asia on korjatta-

vissa ohjeistamalla kuljettajia käyttämään ajoneuvossa olevaa näyttöpäätettä ja lähettämään 

viesti sen avulla, jolloin kunnossapidosta vastaava henkilö saa tiedon nykyisestä AC Panther 

tietojärjestelmästä. Tällaiset pienet esiin tulevat asiat korostavat myös sitä, että ongelmakohteet 

tulisi saada paremmin tietoon, jolloin korjaavat toimenpiteet olisivat mahdollisia.  

 

3.2.3 Laskutus 

 

Laskutus perustuu tällä hetkellä paperisiin kuormakirjoihin, joihin kuljettajat merkitsevät to-

delliset määrät lastatessaan kuormaa, koska ajojärjestelystä saadut määrät ovat arvioita, eivätkä 

ne usein pidä paikkaansa. Kuljettajat toimittavat kuormakirjat laskutuksesta vastaaville henki-

löille. Tämän jälkeen kuormakirjat kirjataan manuaalisesti laskutukseen erillisellä ohjelmalla, 

vaikka nykyisessä AC Panther tietojärjestelmässä olisi laskutusominaisuus. Näin on toimittu jo 

todella pitkään ja nykyinen laskutusohjelma on peräisin 80-luvulta. Pyrkimyksenä olisi turhan 

työn vähentäminen siten, että kuljettajat voisivat merkitä ajoneuvopäätteeltä kuormien oikeat 

koot sähköisesti, joka tallentuisi suoraan laskutusjärjestelmään. Näin laskutus voisi vain nope-

asti vilkaista lähetettävät laskut ja hyväksyä ne eteenpäin maksettavaksi. Ajansäästön lisäksi 
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virheiden mahdollisuudet vähentyisivät, eikä paperisia kuormakirjoja tarvitsisi pyöritellä hen-

kilöltä toiselle.  

 

3.2.4 Asiakkaat 

 

Kuten aiemmin jo todettiin, yrityksen pääasiakkaita ovat elintarvike- ja pakastekuljetuksia tar-

vitsevat asiakkaat. Näillä asiakkailla on kuitenkin käytössään useita eri yksiköitä, joilla on kai-

killa oma hinnoittelunsa. Yksiköitä ovat esimerkiksi rullakot ja erilaiset kuormalavat, kuten 

EUR-lava ja FIN-lava. Näiden kannattavuudesta olisi hyvä saada tietoa, vaikka niiden kuljetta-

vaan määrään ei välttämättä pystytäkään vaikuttamaan. Tulevaisuuden kannalta olisikin fiksua 

saada tietoa asiakas ja toimialakohtaisista kannattavuuksista, jotta yritys voi suunnata toimin-

tojaan kaikista kannattavimpaan ja vähentää tai tehostaa huonommin tuottavien asiakkaiden 

toimituksia. Asiakkailla ei myöskään ole kaupoissa varastoa, joten kuormien on useissa tapauk-

sissa oltava täsmällisesti oikean ajan sisään vastaanottajalla. Varastoinnin määrää pyritään siis 

pienentämään siten, että varastot ovat tienpäällä. Myöhästymisestä VP-Kuljetuksen on tehtävä 

asiakkaalle aina selvitys. Tämä aiheuttaa ajojärjestelijälle lisää haastetta ja siksi ajojärjestelyn 

tulisi olla helppokäyttöinen ja ehkäistä käyttäjän tekemiä virheitä. Myyntiin kelpaamattomat eli 

reklamaatiotuotteet on myös kuljetettava pois kaupoista takaisin terminaaleihin, joka osaltaan 

vaikeuttaa paluukuormien suunnittelua.  
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4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän valinta luku – pitää sisällään VP-Kuljetuksen tarpeiden analy-

soinnin, valintakriteerien määrittelyn, eri vaihtoehtojen esittelyn ja niiden keskinäisen vertai-

lun. Luku aloitetaan hyödyntämällä teoriaosuudessa esitettyjä seikkoja valintaan liittyen. Va-

lintakriteerien määrittely käydään tarkkaan läpi, jonka jälkeen sopivia vaihtoehtoja vertaillaan 

keskenään. Luvun päätteeksi ehdotetaan VP-Kuljetuksen käyttöön parhaiten sopivaa toimin-

nanohjausjärjestelmää. 

 

VP-Kuljetus luokitellaan kooltaan keskisuureksi yrityksesi, joten henkilöstä ja heidän välillään 

liikkuvaa tietoa on paljon. Tiedon kulun tulee olla reaaliaikaista ja kaikkien saavutettavissa. 

Toiminnanohjausjärjestelmän tulee olla pilvipohjainen, jotta sen käyttäminen onnistuu ajasta, 

paikasta ja mobiililaitteesta riippumatta. Tällöin järjestelmä on toteutettu yleensä selaimessa 

toimittajan tarjoamana kuukausimaksuisena palveluna, johon kaikki tieto tallentuu. Käyttäjät 

voivat kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan ja yrityksen henkilöstöllä on oltava erilaiset 

roolit, sekä käyttöoikeudet.  

 

Sopivan toiminnanohjausjärjestelmän löytyessä yrityksen on oltava valmis muuttamaan toimin-

tatapojaan, jotta toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan mahdollisimman suurta hyötyä. Tämän 

kokoisessa yrityksessä ei ole järkevää räätälöidä järjestelmää yritykselle sopivaksi, koska tie-

toteknistä osaamista järjestelmän päivittämiseen ei yrityksestä löydy, eikä sen palkkaaminen 

erikseen ole järkevää. On siis tärkeää, että yrityksessä ollaan valmiita muuttamaan joitain toi-

mintatapoja ja sitoudutaan tämän järjestelmän käyttöönottoon koko henkilöstön tasolla. Toi-

minnanohjausjärjestelmän valinnassa sitoudutaan vuosiksi myös järjestelmän toimittamaan yri-

tykseen. Tästä syystä toimittajan tulee olla luotettava, vakaa ja toimeentuleva yritys, jonka toi-

minta on turvattu pitkälle tulevaisuuteen.  

 

Teoriaosuuden lukujen 2.1. kilpailuedun lisääminen ja 2.2 toiminnanohjausjärjestelmä perus-

teella toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan tehostaa VP-Kuljetuksen nykyisiä toimintatapoja. 

Tehostamista saadaan aikaan, kun tieto liikkuu toimitusketjussa nopeammin ja yrityksen eri 
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osastojen välistä yhteistyötä saadaan lisättyä. Luvussa 3. lähtökohdat kerättyjen tietojen ja teh-

tyjen havaintojen pohjalta VP-Kuljetukselle lähdetään etsimään sopivaa toiminnanohjausjär-

jestelmää, jolla nykyisiä ongelmia voitaisiin poistaa tai pienentää. 

 

Kuten teoriaosuudessa mainittiin, toiminnanohjausjärjestelmän valintaa tehtäessä on tunnistet-

tava liiketoimintaympäristön kannalta kaikkein tärkeimmät tavoitteet, toiminnot ja tehtävät.  

Edellä mainitut asiat kerrottiin VP-Kuljetuksen osalta luvussa 1.1. työn tausta ja yritysesittely. 

Tavoitteita ovat laatu, nopeus ja monipuolisuus, joiden pohjalta koostuvat taas yrityksen tär-

keimmät tehtävät ja toiminnot, joita ovat asiakkaiden tuotteiden kuljettaminen paikasta toiseen 

oikeaan aikaan. Valittavan järjestelmän tulee tukea ja tehostaa edellä mainittujen tavoitteiden, 

toimintojen ja tehtävien toteutumista, jotta yritys voi kehittyä omassa liiketoimintaympäristös-

sään. 

 

4.1 Valintakriteerit 

 

Järjestelmien vertailua varten diplomityössä määriteltiin vaatimuskriteereitä ennakkoehtojen 

perusteella, kuten teoriaosuuden luvussa 2.2.1 valinta ohjeistettiin. Ensimmäiseksi järjestelmän 

valintaan vaikuttaville kriteereille määriteltiin kolme eri tärkeystasoa, jotka olivat ehdoton, tär-

keä ja suotava. Eri tasojen kriteerit olivat vertailussa toisiinsa nähden eriarvoisia. Tämän jäl-

keen yrityksen johdon toimesta luokiteltiin ehdottomia ja tärkeitä kriteereitä, joiden lisäksi kri-

teerien valintaan kaivattiin myös ulkopuolista näkemystä. Ehdottomien kriteerien määrittelyyn 

vaikutti osaltaan myös Suomen lainsäädäntö, koska elintarvikkeiden ja pakasteiden kuljetuk-

sessa on käytettävä jatkuvatoimista lämpötilanseurantaa. Henkilöstön toiveesta sekä diplomi-

työn tekijän toimesta määriteltiin yhteensä kaksi suotavaa kriteeriä. Yhteisen näkemyksen tu-

loksena kriteereitä syntyi yhdeksän, joiden perusteella järjestelmätoimittajia lähdettiin vertaile-

maan keskenään. Määritetyt tärkeystasot ja kriteerit nähdään alla olevasta kuvasta 8 kriteerit ja 

niiden tärkeystasot. 
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Kuva 8. Kriteerit ja niiden tärkeystasot 

 

Ehdottomia kriteereitä määriteltiin kolme, joista ensimmäinen on jatkuva lämpötilan seuranta 

ja tallennus. Syy tähän oli kuljettavat tuotteet eli elintarvikkeet ja pakasteet. Valittavan toimin-

nanohjausjärjestelmän on kyettävä hyödyntämään lämpötila-antureiden tuottamaa tietoa, ja säi-

lytettävä tieto tulevaisuutta varten, jotta kylmäketjun katkeamattomuus voidaan osoittaa jälki-

käteen. Toinen ehdoton kriteeri on kuljetustilausten sähköinen vastaanotto ja ajojärjestely suo-

raan autoille, jotta manuaaliselta tiedonsiirrolta vältytään ja jotta aikatauluista pystytään luo-

maan tarkempia ja reaaliaikaisia. Kolmas ja viimeinen ehdoton kriteeri on kuljettajien työaika-

tietojen kirjaus, jonka perusteella palkanmaksu saa tiedon henkilöstön työtunneista. Reaaliai-

kainen ja helposti käsiksi päästävä tieto olisi myös ehdottoman tärkeää ajojärjestelijälle, jotta 

kaikille kuljettajille saataisiin oikea määrä työtunteja kahden viikon tarkastelujaksoille, joiden 

mukaan kuljettajien palkka maksetaan.  

 

Tärkeitä kriteereitä määriteltiin neljä, joista ensimmäinen on kuljettajakohtaisen tiedon saami-

nen. Tämän tiedon tulisi olla helposti saatavilla, jotta kuljettajien keskinäistä ajotapaa, lastauk-

sen tehokkuutta ja yleistä kehittymistä voidaan seurata. Tällöin heikoimmin suoriutuville kul-

jettajille voitaisiin järjestää lisäkoulutusta, jonka avulla kuljettajien ammattitaito kehittyisi ja 

yritys voisi saavuttaa säästöä vähentyneestä polttoaineenkulutuksesta ja vajaiden kuormien kul-

jetuksesta. Toinen tärkeä kriteeri on kunnossapidon seuranta toiminnanohjausjärjestelmästä, 

• Lämpötilan seuranta

• Sähköinen kuljetustilaus ja ajojärjestely

• Työajanseuranta reaaliajasssa
Ehdoton 

• Kuljettajakohtainen statistiikka

• Kunnossapidon seuranta

• Asiakaskohtainen statistiikka

• Kuormakirjausten sähköinen muokkaus 
autoista

Tärkeä

• Visuaalisuus ja käyttäjäystävällisyys

• Yritysreferenssit samalta alalta Suotava
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jonka avulla kaluston huollot voidaan ennakoida ja tallentaa sähköiseen muotoon. Tällöin voi-

daan myös varmistua kaluston toimivuudesta ja välttää tarpeettomat laiterikot. Kolmas tärkeä 

kriteeri on asiakaskohtaisen tiedon saaminen järjestelmästä ulos mahdollisimman helposti. Täl-

löin eri asiakkaiden kannattavuuksia voitaisiin vertailla, ja tunnistaa kaikkein tuottoisimmat 

toimialat ja reitit. Neljäs ja viimeinen tärkeä kriteeri on kuormien tietojen muokkaus oikeaksi 

kuljettajien toimesta. Kuljettajien tulisi pystyä merkitsemään kuljetetut yksiköt ja määrät nope-

asti suoraan järjestelmään, jolloin laskutus saisi tiedon heti. Tällöin päästäisiin eroon fyysisistä 

kuormakirjoista ja niiden pyörittelystä henkilöltä toiselle.  

 

Kriteereistä viimeisimpänä ovat toiminnanohjausjärjestelmän suotavat kriteerit. Järjestelmän 

tulisi olla käyttäjälleen mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen, koska järjestelmää käyte-

tään päivittäin. Hyvä asia olisi, jos tärkeää tietoa tuotaisiin käyttäjän silmiin visuaalisesti esi-

merkiksi korostamalla eri väreillä. Tämän lisäksi olisi hyvä, että toiminnanohjausjärjestelmän 

toimittajalla olisi entuudestaan jo toteutuneita projekteja saman toimialan yritysten kanssa, jol-

loin toiminnanohjausjärjestelmää ei tarvitsisi räätälöidä VP-Kuljetuksen tarpeisiin. 

 

4.2 Vaihtoehtojen esittely 

 

Diplomityötä aloittaessa, yritys oli ollut jo yhteydessä kolmeen eri toiminnanohjausjärjestel-

män toimittajaan. Yhteydenottajia olivat Ecomond Oy, AC-Sähköautot Oy ja Silvasti Sofware 

Oy, joista Ecomond Oy:n TCS-järjestelmä oli jo osoittautunut epäsopivaksi ja jätetty pois vaih-

toehdoista. AC-Sähköautot Oy:n AC Panther ja Silvasti Sofware Oy:n LogiApps sen sijaan 

olivat vaikuttaneet potentiaalisilta vaihtoehdoilta, joten yritys oli ottanut näiden kahden toimin-

nanohjausjärjestelmän demoversiot kokeiluun. VP-Kuljetus ei kuitenkaan halunnut juurtua näi-

hin kahteen vaihtoehtoon, vaan he halusivat saada vertailuun myös muiden toimittajien järjes-

telmiä, mikäli ne osoittautuisivat sopiviksi ja täyttäisivät valintakriteerit. Valintakriteerien pe-

rusteella alettiin etsiä lisää potentiaalisia vaihtoehtoja hakupalvelu Googlesta. Järjestelmätoi-

mittajia pyrittiin rajaamaan kuljetus, liikenne ja logistiikka toimialakokemuksen perusteella. 

Järjestelmätoimittajien etsimistä helpotti tietopalvelutoimintaa harjoittavan yrityksen verkko-

sivu, jolle oli koottu kattavasti toiminnanohjauksen osaajayrityksiä (ite wiki oy 2021). Tarjon-

taa oli runsaasti, joten ennalta määritellyt kriteerit auttoivat todella paljon seulomaan yrityksistä 

potentiaalisimmat esille. Verkkosivu vierailujen tulokseni löytyi viisi järjestelmätoimittajaa, 
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joille olisi hyvä lähettää tarjouspyyntö ja saada kattavammin tietoa heidän järjestelmistään. 

Näitä järjestelmätoimittajia olivat: 

 

• Attracs Ab Oy - Attracs Online 

• CGI Suomi Oy – Etrans  

• Leanvay Oy – LogiPlan 

• Macons Oy - Miles ERP 

• Oy NextLog Ab – LogiControl  

 

VP-Kuljetus otti yhteyttä kaikkiin viiteen eri järjestelmätoimittajiin, joita etsinnän lopputulok-

sena ehdotettiin. Nopeasti kuitenkin selvisi, ettei yhdelläkään toimittajalla ollut toiminnanoh-

jausjärjestelmässä valmiiksi mahdollisuutta lämpötilanseurannalle. Siitä huolimatta kolmen 

yrityksen kanssa sovittiin etäesittely, joihin myös diplomityöntekijä pääsi osallistumaan. Esit-

telyiden tavoitteena oli saada selvyys järjestelmien pätevyyksistä ja siitä, pystyisikö lämpöti-

lanseurannan toteuttamaan järkevällä ja edullisella tavalla. Ensimmäisenä oman järjestelmänsä 

esitteli Macons Oy, jonka tuote oli Miles ERP. Toisena oman järjestelmänsä esitteli Leanvay 

Oy, jonka tuote oli LogiPlan. Viimeisenä oman järjestelmänsä esitteli Oy NextLog Ab, jonka 

tuote oli LogiControl. Attracs Ab Oy:n ja CGI Suomi Oy:n toiminnanohjausjärjestelmien esit-

telyjä ei jääty odottelemaan, koska aikataulu oli tiukka ja potentiaalisia vertailtavia vaihtoehtoja 

oli jo viisi kappaletta. Seuraavaksi esitellään nämä viisi eri vertailtavaa yritystä, sekä heidän 

toiminnanohjausjärjestelmänsä. Toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia käydään läpi 

asetettujen kriteerien valossa, joten kaikkia ominaisuuksia ei ole lueteltu. 

 

4.2.1 AC-Sähköautot Oy - AC Panther 

 

VP-Kuljetuksella käytössä olevan AC Panther tietojärjestelmän perusominaisuuksista, sekä jär-

jestelmän toimittamasta AC-Sähköautot Oy:stä on kerrottu luvussa 3.1 nykyinen tietojärjes-

telmä. Tässä osiossa keskitytään kuvaamaan AC Panther toiminnanohjausjärjestelmän ominai-

suuksia, jotka on mahdollista saada yrityksen käyttöön nykyisten perusominaisuuksien lisäksi 

lisämaksulla. Diplomityötä aloittaessa yritys oli saanut jo käyttöönsä demoversion, jossa näitä 

lisäominaisuuksia pystyi testaamaan verkkoselain palvelussa, sekä yhdessä kuorma-autossa.  
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AC Panther toiminnanohjausjärjestelmässä on mahdollisuus saada asiakkaalta tilaus sähköi-

sessä muodossa, sekä hoitaa ajojärjestely sähköisesti ja lähettää suunnitelmat ajoneuvokohtai-

sesti suoraan ajoneuvopäätteille. Ajojärjestelyn yhtenä heikkoutena on, että ajomääräystä teh-

dessä ajojärjestelijä pystyy valitsemaan ajosuoritteelle vain yhden lavatyypin, jolle kuljettaja 

voi merkata lukumäärän. Ajojärjestelijä ei vielä tässä vaiheessa tarkalleen tiedä, mitä lavatyyp-

piä tilaus sisältää, joten kuljettajan tulisi pystyä valitsemaan oikea yksikkö valikosta ja merkit-

semään sen lukumäärä, jonka jälkeen kuljettaja voisi lähettää oikean tiedon laskutukseen. Kun-

nossapidon osalta autokohtaista tietoa on saatavilla hyvin, ja järjestelmästä pystyy näkemään, 

mikäli auton huolto on myöhässä. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmässä on paljon statistiikkaa 

autoihin ja kuljetuksiin liittyen. Tietoja pystyy näkemään helposti myös graafisesti yhdellä sil-

mäyksellä. Ongelmana on kuitenkin vielä se, ettei järjestelmästä saa kuljettajakohtaista tietoa. 

Autokohtainen tieto on saatavilla aina vuorokausien jaksoissa, joten tietojen tarkastelu yhden 

kuljettajan osalta on vaikeaa, koska kuljettajien työvuorot osuvat usein vuorokauden vaihtumi-

sen molemmin puolin. Henkilöstö toivoi toiminnanohjausjärjestelmältä myös hieman parempaa 

visuaalisuutta, jolloin tiettyjen toimenpiteiden seuranta olisi vaivattomampaa ja virheet havait-

taisiin helpommin järjestelmästä. Uudet ominaisuudet täyttävät useat kriteerit ja selvitettäväksi 

jää, voiko loputkin puuttuvat ominaisuudet saada käyttöön ja millä panoksilla. Uudet ominai-

suudet eivät kuitenkaan tuoneet mitään ylimääräistä, joilla järjestelmä voisi erottua edukseen. 

Ajoneuvoissa käytettävä näyttöpääte ja käyttöjärjestelmä sen sijaan vaikuttivat todella helppo-

käyttöiseltä, joten niiden käyttöön ei tulisi merkittävää muutosta jatkossa.  

 

4.2.2 Silvasti Software Oy - LogiApps 

 

Silvasti Software Oy oli ehtinyt esitellä oman järjestelmänsä VP-Kuljetukselle jo ennen diplo-

mityön aloittamista. Tästä syystä LogiApps toiminnanohjausjärjestelmästä hankitut tiedot poh-

jautuvat Silvasti Software Oy:n verkkosivuilla esitettyihin tietoihin, sekä VP-Kuljetuksen tie-

toihin järjestelmän ominaisuuksista.  

 

Silvasti Software Oy on vuonna 2008 perustettu yritys, joka kuuluu osaksi Silvastin perheen 

omistamia yhtiöitä. Yrityksen LogiApps-toiminnanohjausjärjestelmä on syntynyt Silvasti Oy:n 

tarpeesta ja sen tavoitteena on helpottaa logistiikkayritysten ja sidosryhmien yhteistä toimintaa. 
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Silvasti Software Oy:n tavoitteena on myös, että ohjelmistoa käyttävät asiakkaat vähentävät 

ympäristönrasitusta tehostamalla kaluston ja resurssien käyttöä. (LogiApps 2021) 

 

LogiApps-toiminnanohjausjärjestelmä toimii selainkäyttöisenä, jonka lisäksi kuljettajilla on 

käytössä mobiilisovellus, jota voidaan käyttää puhelimella tai tabletilla. Lämpötilanseuranta, 

sekä digipiirturin etäluenta voidaan toteuttaa Aplicom-seurantalaitteella, joka yhdistetään auton 

CAN-väyläliitäntään. Tällöin tiedot sijainnista, työaikatiedoista ja kuorman lämpötilasta saa-

daan suoraan LogiApps-toiminnanohjausjärjestelmään, jonka lisäksi kuljettaja voi seurata tie-

toja myös mobiililaitteelta. Ajojärjestely tapahtuu sähköisesti ja kuljettajien työvuorot, sekä 

kuljetustehtävät lähetetään suoraan kuljettajan mobiililaitteeseen. Ajojärjestely on käyttäjälle 

havainnollinen, sillä kaikki kuljetusliikkeen ajot nähdään yhdellä silmäyksellä. Työajanseu-

ranta on reaaliaikaista ja työaikakirjaukset saadaan kuljettajien käyttämästä mobiilisovelluk-

sesta, sekä ajopiirturin tuottaman tiedon perusteella. Ajojärjestelystä ja työajanseurannasta saa-

daan monipuolisia raportteja, jonka lisäksi jokaisen tilauksen kannattavuudesta saadaan tietoa 

järjestelmään syötettyjen menojen ja tulojen perusteella. Laskutus liitännältään LogiApps on jo 

valmiiksi yhteensopiva VP-Kuljetuksen käyttämään taloushallintaohjelmistoon. Silvasti Soft-

waren asiakkaana on jo entuudestaan yritys, joka toteuttaa myös elintarvikekuljetuksia, joten 

toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu varmasti myös VP-Kuljetuksen käyttöön. (LogiApps 

2021) 

 

4.2.3 Macons Oy - Miles ERP 

 

Macons Oy on kuopiolainen jo vuodesta 1985 toiminut ohjelmistoyritys, joka tuottaa kulje-

tutusalan ohjelmistoja. Yrityksen uusin tuote on vuoden 2016 lopussa julkaistu Miles ERP, joka 

jatkaa edellisten Ajomestari-tuotteiden jalanjäljiltä monipuolisemmilla ominaisuuksilla ja skaa-

lautuvuudella. (Macons Oy 2021) Miles ERP on toiminnanohjausjärjestelmä, joka sopii tyy-

pistä ja koosta riippumatta kaikille kuljetusyrityksille kokonaisratkaisuksi. Toimialakohtaisia 

ominaisuuksia on saatavilla runsaasti, joista yritys voi valita haluamansa käyttöön. (Miles ERP 

2021)  

 

Miles ERP on pilvipohjainen ratkaisu, jota käytetään selaimen avulla. Järjestelmässä eri henki-

löille määritetään eri roolit, joiden perusteella eri toimintoja voidaan käyttää. Kuljettajat voivat 
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käyttää järjestelmää älypuhelimella tai tabletilla ja heille näkymä on yksinkertainen ja sisältää 

vain tarvittavat tiedot, kuten työvuorot, huollot ja toteutuneet ajot. Yrityksen esityksessä tuli 

esille, että Miles ERP toteuttaa suurimman osan vaadituista kriteereistä. Lämpötilanseuranta ja 

digitaalisen ajopiirturikortin tietojen tallentaminen suoraan toiminnanohjausjärjestelmään eivät 

ole mahdollisia. Yrityksen mukaan nämä olisi mahdollista toteuttaa Mapon Finland Oy:n tarjo-

amien palveluiden avulla. Miles ERP toiminnanohjausjärjestelmästä jäi positiivinen kuva, sillä 

järjestelmä vaikutti selkeältä ja helppokäyttöiseltä. Järjestelmässä oli myös paljon lisäarvoa tuo-

via ominaisuuksia, kuten kuljetusalan työehtosopimuspohjat valmiina, sekä mahdollisuus las-

kutuksen toteuttamiseen monella eri tapaa. Lisäksi järjestelmä vähentää virheiden tekoa estä-

mällä päällekkäiset ajot ja ilmoittaa jos kuljettajan työaika meinaa ylittyä ajojärjestelyä teh-

dessä. Yritykseltä ei vielä löytynyt isoa referenssiä tavarankuljetuksen osalta, mutta henkilö-

kuljetuksen osalta löytyi jo useita isoja asiakkaita 

 

VP-Kuljetus otti yhteyttä Mapon Finland Oy:n selvittääkseen, kuinka lämpötilanseuranta ja di-

gipiirturin etäluku voitaisiin toteuttaa. Mapon Finland Oy:n kanssa järjestettiin etätapaaminen, 

jossa toteutustapaan perehdyttiin. Yrityksen laitteilla ja palvelulla olisi mahdollista saada val-

tava määrä tietoa ajoneuvoista ja niiden liikkeistä, joita käyttäjät voivat tarkastella verkkosivun 

kautta kirjautumalla. Paikannus tapahtuu kuukausivuokralla maksettavilla paikannuslaitteilla, 

jotka asennetaan ajoneuvon väylään tai ajopiirturiin. Lämpötilanseuranta voidaan toteuttaa joko 

johdollisilla antureilla tai Bluetooth-antureilla. Lämpötilanseuranta olisi kuitenkin kallis toteut-

taa, sillä mittapisteitä tarvitaan monessa tapauksessa neljä yhtä ajoneuvoyhdistelmää kohden.   

 

4.2.4 Leanvay Oy – LogiPlan 

 

Leanvay Oy on vantaalainen neljän hengen yritys, jonka toiminnanohjausjärjestelmä on nimel-

tään LogiPlan. Yritys kuvaa kotisivuillaan olevansa avoin ja läpinäkyvä yritys, joka tarjoaa 

asiakkaille monipuolisen logistiikka-alan toiminnanohjausjärjestelmän digitalisointiin ja koko-

naisprosessien tehostamiseen. Logiplan on alun perin ollut Trimico Oy nimisen yrityksen tuote, 

jonka omistus on vuoden 2020 alussa siirtynyt Leanvay Oy:lle. Tuotteen ominaisuuksiksi yritys 

kertoo tilaukset, kuljetussuunnittelun, laskutuksen, tilityksen, varastojen hallinnan ja raportit. 

(Leanvay 2021)  
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LogiPlan toiminnanohjausjärjestelmän hinnoittelu perustuu kuukausittaiseen perusmaksuun, 

sekä henkilömäärän mukaan toteutuvaan maksuun. Nämä maksut pitävät sisällään itse toimin-

nanohjausjärjestelmän ylläpitoineen ja kehityksineen, sekä ajoneuvopäätteet. VP-Kuljetuksen 

tapauksessa hinta olisi noin kaksi tuhatta euroa kuukaudessa. Lämpötilan seurantaan Logiplan-

järjestelmästä ei suoraan löytynyt mahdollisuutta, mutta yritys ehdotti erikseen ostettavia Ruu-

viTag-antureita, joilla lämpötilaa voitaisiin seurata etänä. Sähköinen kuljetustilausten vastaan-

otto, sekä ajojärjestely löytyivät järjestelmästä. Työajanseuranta tapahtuu ajoneuvopäätteen 

kautta, johon kuljettaja kirjautuu työvuoron alussa, valitettavasti itse järjestelmässä sen näkymä 

oli vielä hieman vaiheessa. Kuljettaja- tai ajoneuvokohtaista statistiikkaa ei vielä löytynyt, 

koska asiakkaat eivät ole sitä toivoneet. Leanvay Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä perustuu 

pitkälti nykyisten asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin järjestelmältä. Yrityksen mukaan he eivät 

lisää järjestelmään etukäteen mitään uutta, jolloin järjestelmä ei sisällä mitään turhaa. Kunnos-

sapidon seurantaa ei myöskään suoranaisesti LogiPlan:sta vielä löytynyt, vaan järjestelmä on 

yhteydessä Traficom -palveluun, jolloin ajoneuvojen katsastusajoista tulee automaattinen il-

moitus LogiPlan toiminnanohjausjärjestelmään. Kuormakirjausten sähköinen muokkaus ajo-

neuvopäätteeltä on mahdollista ja ajoneuvopäätteen käytettävyys vaikutti helpolta ja visuaali-

selta. Sen sijaan itse selaimessa toimiva toiminnanohjausjärjestelmä ei ollut kaikkein visuaali-

sin, mutta järjestelmän suurena etuna on se, että kaikki osiot ovat käyttäjän muokattavissa it-

selleen mieluisaksi, jolloin kaikki ylimääräinen voidaan piilottaa. Laskujen sähköinen käsittely 

on järjestelmässä mahdollista ja yhteys VP-Kuljetuksen käyttämään taloushallintoon on jo val-

miina. Myöskään ajoneuvokohtaista tietoa ei vielä saada Can-väylän kautta, mutta yrityksellä 

on tulossa sen lukemiseen ratkaisu erillisen mokkulan avulla.  

 

Yrityksen aiemmat asiakkaat keskittyvät pääasiassa maa-aineksen kuljetukseen, joten saman-

laista referenssi yritystä heillä ei entuudestaan ollut. Yritys kertoi, että ottaisivat mielellään kap-

paletavarankuljetukseen keskittyneen yrityksen asiakkaakseen, jolloin toiminnanohjausjärjes-

telmää voitaisiin kehittää yhdessä paremmaksi. Yritys antoi itsestään positiivisen kuvan avoi-

muudellaan ja asiakaslähtöisyydellä. Moni tarpeellinen ominaisuus oli kuitenkin vielä työnalla, 

tai tulisi kokonaan rakentaa palvellakseen VP-Kuljetusta parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä 

syystä käyttöönottoon saattaisi kulua kahdesta neljään kuukautta, jotta toiminnanohjausjärjes-

telmä saataisiin toimimaan sujuvasti.  
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4.2.5 Oy Nextlog Ab – LogiControl 

 

Oy Nextlog Ab on vuonna 2001 perustettu Mustasaaresta kotoisin oleva yritys. Yrityksen ta-

voitteena on keskittyä asiakkaiden tarpeisiin ja toimittaa tuotteiden, projektityön ja asiakaspal-

velun muodostamia kokonaisratkaisuja. Yrityksen tuote on LogiControl toiminnanohjausjärjes-

telmä, jonka kohderyhmään kuuluvat kuljetus- ja huolintayritykset. Toiminnanohjausjärjestel-

män avulla Oy Nextlog Ab pyrkii tehostaman asiakkaan tavara- ja tietovirtoja. (Nextlog 2021)   

 

LogiControl on pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka näkymät ovat todella moni-

puolisesti käyttäjän muokattavissa. Käyttäjä voi piilottaa tai näyttää valitsemiaan toimintoja, 

sekä vaihtaa niiden järjestystä haluamakseen. Tilaustenkäsittelyyn on mahdollista saada asiak-

kaan tilaukset sähköisesti tai vaihtoehtoisesti syöttää ne itse. Tilausten luomisessa voidaan hyö-

dyntää vanhoja tilauspohjia tai tehdä toistuvia tilauksia automaattisesti. Tilaustenkäsittelystä 

tilaukset menevät ajojärjestelyyn, jossa eri autoja, kuormia, reittejä tai terminaaleja voidaan 

yhdistellä keskenään. Tilaustenkäsittely, sekä ajojärjestely toimivat vedä ja pudota -toimin-

nolla, jolloin työskentely on nopeaa. LogiControl toiminnanohjausjärjestelmästä ei löydy mah-

dollisuutta lämpötilanseurannalle, vaan se tulisi toteuttaa kolmannen osapuolen toimesta. Työ-

ajanseurantaa varten kuljettajien on kirjauduttava palveluun, joka onnistuu myös puhelimeen ja 

tablettiin ladattavalla LogiControl sovelluksella. Palveluun kirjautuneena kuljettajat näkevät 

ajojärjestelijän luomat reitit ja pystyvät muokkaamaan tilausten määrät oikeiksi. Tämän jälkeen 

laskut voidaan käsitellä, hyväksyä ja lähettää sähköisesti eteenpäin ulkoisiin palveluihin. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä sisälsi suuren määrän eri raportteja, joiden avulla pystyisi vertai-

lemaan myös eri kuljettajia keskenään. Uusia raportteja voidaan luoda tai vanhoja muokata asi-

akkaan tarpeisiin sopivaksi. Asiakaskohtaisten raporttien laatiminen on haastavaa, koska kulje-

tukset saattavat sisältää useamman asiakkaan tuotteita, joten kuormia tulisi jyvittää ja hinnoi-

tella etukäteen, joka vaatisi suuren määrän tietoa etukäteen. Toiminnanohjausjärjestelmä pitää 

myös sisällään kunnossapidon seurannan, joka perustuu autojen kilometrimääriin. Käyttäjät 

voivat asettaa ajoneuvoille ennakkohälytyksiä, jotka järjestelmä tuo käyttäjien näkyviin eri vä-

reillä. Oy Nextlog Ab:n asiakkaana on jo entuudestaan yritys samalta toimialalta, joka lisää 

toiminnanohjausjärjestelmän luotettavuutta. LogiControl vaikutti yksinkertaiselta ja todella 

valmiilta toiminnanohjausjärjestelmältä, joka täyttää suurimman osan vaadituista kriteereistä. 
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4.3 Vaihtoehtojen vertailu 

 

Vaihtoehtojen vertailua varten valintakriteerit ja vertailtavat toiminnanohjausjärjestelmät listat-

tiin Excel-taulukkoon, jolloin kriteerien täyttymistä on helpompi havainnoida yhdellä silmäyk-

sellä. Kriteerit listattiin Excel-taulukon vaakariveille kolmeen eri tasoon, jotka korostettiin eri 

värein. Eri yritysten toiminnanohjausjärjestelmät listattiin Excel-taulukon pystysarakkeisiin. 

Mikäli toiminnanohjausjärjestelmä täyttää vaaditun kriteerin, merkittiin molemmat akselit leik-

kaavaan ruutuun x-merkki. Taulukkoa voidaan pitää päätöksentekomallina, jonka avulla VP-

Kuljetuksen johdolle perusteltiin valinta suositeltavasta toiminnanohjausjärjestelmästä. 

  

Taulukko 1. Toiminnanohjausjärjestelmien vertailu kriteerien avulla 

 

 

AC Panther LogiApps Miles ERP LogiPlan LogiControl 

Lämpötilan seuranta x

Sähköinen 

kuljetustilaus ja 

ajojärjestely

x x x x x

Työajanseuranta 

reaaliajassa
x x x x

Kuljettajakohtainen 

statistiikka
x x

Kunnossapidon 

seuranta
x x x x

Asiakaskohtainen 

statistiikka
x x

Kuormakirjausten 

sähköinen muokkaus 

autoista
x x x x x

Visuaalisuus ja 

käyttäystävällisyys
x x x x

Yritysreferenssit 

samalta alalta
x x x
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Kuten taulukosta 1 nähdään, AC Panther on ainoa toiminnanohjausjärjestelmä, joka täyttää 

kaikki ehdottomat kriteerit. AC Panther kuitenkin häviää useimmille toiminnanohjausjärjestel-

mille tärkeissä ja suotavissa kriteereissä. Kokonaisvaltaisessa vertailussa Miles ERP suoriutui 

parhaiten, täyttäen suurimman osan kriteereistä. Toisena tuli LogiControl, joka osoittautui to-

della valmiiksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. Kolmanneksi kokonaisvertailussa tuli Lo-

giApps, joka oli lähes yhtä hyvä kuin LogiControl. Neljänneksi tuli AC Panther, joka hävisi 

visuaalisuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä selvästi kaikille vertailtaville toiminnanohjausjär-

jestelmille. Viimeiseksi vaihtoehdoksi jäi Logiplan, johtuen järjestelmän suurista puutteista 

ominaisuuksissa, joiden tekemiseen olisi kulunut paljon aikaa.       

 

Mikäli yrityksen toimialana eivät olisi elintarvikkeet ja pakasteet, voisi yritykselle suositella 

LogiControl toiminnanohjausjärjestelmää. LogiControl oli selvästi pisimmälle kehitetty, kulje-

tukseen suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, josta löytyi riittävä määrä ominaisuuksia val-

miiksi. Toiseksi ja lähes yhtä hyväksi vaihtoehdoksi voisi suositella Miles ERP toiminnanoh-

jausjärjestelmää, jota ei olla kehitetty täysin samasta näkökulmasta, eikä yhtä toimivaksi kuin 

LogiControl toiminnanohjausjärjestelmää. Fakta on kuitenkin se, että nykyisellä toimintamal-

lilla VP-Kuljetuksen on kyettävä seuraamaan kuljetuslämpötiloja, joka onnistuu ainoastaan AC 

Panther toiminnanohjausjärjestelmällä. Muilla toiminnanohjausjärjestelmillä lämpötilanseu-

ranta tulee toteuttaa erillisillä järjestelmillä, joka lisää kustannuksia ja jakaa tietoa useaan eri 

paikkaan. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on kuitenkin keskittää kaikki toiminnot ja 

tieto yhteen paikkaan, jolloin tiedonkulku tapahtuu reaaliajassa. Muiden toiminnanohjausjär-

jestelmien käyttöönotto vaatisi myös suuren määrän laitehankintoja, koska kuljettajien käyttöön 

tarvittaisiin mobiililaitteet. AC Panther toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sen sijaan ei 

vaadi uusia laitehankintoja, sillä nykyiset ajoneuvopäätteet tukevat lisäominaisuuksia.  

 

AC Panther toiminnanohjausjärjestelmä ei muokkaudu käyttäjän haluamaksi, eikä ole visuaa-

lisesti käyttäjilleen yhtä hyvä kuin muut toiminnanohjausjärjestelmät. AC Pantheria voidaan 

käyttää vain yhdellä tapaa, johon jokaisen käyttäjän on totuttava. Kuljettajien näkökulmasta 

käytettävä ajoneuvopääte on todella helppokäyttöinen ja riittävän suuri kokoinen. Kiinteän ajo-

neuvonpäätteen heikkoutena on, että kuski ei saa sitä mukaansa kuorman käsittelyyn. Heikkou-

tena muihin toiminnanohjausjärjestelmiin voidaan myös nähdä AC Pantherin elinkaari ja jous-

tavuus. Muut toiminnanohjausjärjestelmät oli päivitetty tälle vuosikymmenelle, kun taas AC 
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Pantherissa uusia ominaisuuksia oli vain lisätty vanhojen lisäksi. Tästä syystä AC Pantherin 

muokattavuus ja käyttäjäystävällisyys on jäänyt kilpailijoiden taakse. Toisaalta AC-Sähköautot 

Oy:llä on suuri määrä tunnettuja asiakkaita, joten kehitystyötä varmasti tullaan tekemään tule-

vaisuudessa. Kun kaikki hyödyt ja haitat lasketaan yhteen, voidaan todeta, että AC Panther on 

täysin toimiva ja VP-Kuljetuksen tarpeita parhaiten vastaava toiminnanohjausjärjestelmä.  

 

Näkemys suositeltavasta toiminnanohjausjärjestelmästä esitettiin VP-Kuljetukselle. Yritys oli 

samaa mieltä siitä, että jos kyseessä eivät olisi elintarvikkeiden ja pakasteiden kuljetukset, olisi 

LogiControl ollut paras toiminnanohjausjärjestelmä. Yritys ymmärsi myös näkemyksen siitä, 

että muut toiminnanohjausjärjestelmät eivät tuo riittävää lisäarvoa AC Pantheriin nähden. Sa-

massa yhteydessä yritykselle esitettiin diplomityötä tehdessä esiin tulleita havaintoja toimitus-

ketjuun ja yritykseen liittyen. Havaintojen avulla yritykselle kerrottiin toiminnanohjausjärjes-

telmä käyttöönoton tuomat muutokset nykytilaan verrattuna. Näitä olivat ajojärjestelyn helpot-

tuminen ja tehostuminen, kuljetusten kannattavuuksien vertailun mahdollistuminen, laskutuk-

sen nopeutuminen, sekä fyysisten rahtikirjojen poistuminen ja virheiden pienempi määrä. Tä-

män lisäksi yritykselle kerrottiin asioita, joita toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto itses-

sään ei tule muuttamaan. Niitä olivat asiakkaalta saatavan tiedon niukkuus ja epäselvyys, sekä 

henkilöstön riittävä tietotaito. VP-Kuljetus ymmärsi esitetyt havainnot, sekä niiden merkityk-

sen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa, ja päätti valita käyttöönsä AC Panther toimin-

nanohjausjärjestelmän.  
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5 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto luku – koostuu suunnittelu- ja toteutusvaiheesta. 

Suunnitteluvaiheessa käydään läpi käyttöönoton tärkeimmät tehtävät, jotka jaetaan mukana 

työskentelevien henkilöiden kesken. Käyttöönoton toteutusvaihe pitää sisällään henkilöstölle 

luodut ohjeet ja henkilöstön koulutuksen toteutustavan.  

 

5.1 Käyttöönoton suunnittelu 

 

Kun VP-Kuljetus oli tehnyt päätöksen käyttöönotettavasta toiminnanohjausjärjestelmästä, oli 

aika edetä diplomityön toiseen vaiheeseen eli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. 

Yrityksen johdolle ehdotettiin listaa tehtävistä, jotka tulisi seuraavaksi toteuttaa. Tehtävien to-

teuttamisessa päästiin alkuun ja osa tehtävistä toteutettiin samanaikaisesti alla olevan kuvan 9 

käyttöönottovaiheen tehtävät mukaisesti.  

 

 

Kuva 9. Käyttöönottovaiheen tehtävät 

 

Jo diplomityötä aloittaessa VP-Kuljetuksen henkilöstö oli saanut tiedon siitä, että yrityksessä 

tullaan ottamaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Tämän ansiosta henkilöstö oli osannut 

Tehtävät: 1. Johdon viestintä henkilöstölle 
toiminnanohjausjärjestelmän hyödyistä 

2. Yhteistyö toiminnanohjausjärjestelmä toimittajan 
kanssa

3. Resurssien ja aikataulun suunnittelu

4. Tarvittavat koulutukset ja niiden aikataulutus

5. Toiminnanohjausjärjestelmän testaus ja vaiheittainen 
käyttöönotto

6. Lopullinen käyttöönotto
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varautua etukäteen tulevaan muutokseen. Tästä huolimatta VP-Kuljetuksen tuli tehdä koko hen-

kilöstölle vielä kunnolla selväksi, miksi yrityksessä otettiin käyttöön toiminnanohjausjärjes-

telmä. VP-Kuljetus lähetti koko henkilöstölle tiedotteen, jossa kerrottiin tulevan toiminnanoh-

jausjärjestelmän hyödyistä. Tällöin henkilöstö saatiin ymmärtämään, että nykytilan ongelma-

kohtia poistetaan, työtä helpotetaan ja toimintaa tehostetaan. Kuten teorialuvussa 2.3.2 muutok-

sen johtaminen todettiin, johdon jatkuvalla ja selkeällä viestinnällä muutosvastarinta jää pie-

nemmäksi ja henkilöstö on valmiimpi opettelemaan uusia toimintatapoja.  

 

Tämän jälkeen toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaan otettiin yhteyttä ja sovittiin yhteisestä 

aloituspalaverista. Yhteisessä aloituspalaverissa AC-Sähköautot Oy:n kanssa käytiin läpi toi-

minnanohjausjärjestelmän puutteita, käytössä olevia resursseja, sekä aikataulu, jolla käyttöön-

otossa edettiin. Käyttöönoton työt jaettiin kolmeen osaan AC-Sähköautot Oy:n, VP-

Kuljetuksen ja diplomityöntekijän kesken. AC-Sähköautot Oy hoiti laskutusyhteyden käyttöön-

oton VP-Kuljetuksen käyttämään ulkoiseen taloushallintoon. VP-Kuljetuksen henkilöstö täytti 

toiminnanohjausjärjestelmän vaatimat perustiedot, joiden jälkeen järjestelmän käyttö voitiin 

vasta aloittaa. Diplomityöntekijän vastuualueeksi jäi kirjallisten ohjeiden laatiminen henkilös-

töä, sekä heidän kouluttamistansa varten. 

 

5.2 Käyttöönoton toteutus 

 

Ohjeiden laatimista varten yrityksen henkilöstö jaettiin pienempiin osiin, jolloin henkilöille 

voitiin tehdä tarkat heidän työskentelyään koskevat ohjeet. Ohjeet laadittiin myös siitä syystä, 

ettei yritys olisi riippuvainen yksittäisten henkilöiden osaamisesta. Tällöin lukemalla ohjeet jo-

kainen osaisi tarvittaessa hoitaa kyseisen työtehtävän. Erilliset ohjeet luotiin ajojärjestelylle, 

laskutukselle ja kuljettajille. VP-Kuljetus oli saanut käyttöönsä ajojärjestelijän käsikirjan, jossa 

AC Panther toiminnanohjausjärjestelmä ominaisuudet käydään yksityiskohtaisesti läpi. Näiden 

ohjeiden avulla muodostettiin ajojärjestelylle ja laskutukselle omat personoidut ja lyhyemmät 

ohjeet, joiden tarkoituksena oli opastaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. VP-Kuljetus sai 

myös käyttöön kuljettajan käsikirjan, jonka ohjeet kuitenkin koskivat kuljettajien nykyisiä omi-

naisuuksia ja näkymiä, joten lisäominaisuuksien kouluttamiseen niistä ei ollut apua. Tästä 

syystä ajoneuvopäätteiden uusista näkymistä otettiin kuvat kuljettajan näkökulmasta. Tällöin 
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ohjeet kyettiin selostamaan kuvien avulla mahdollisimman selkeästi. Uusi näkymä koskee ajo-

järjestelystä saapuvaa kuljetusmääräystä. Ohjeissa neuvotaan, kuinka ajomääräys hyväksytään, 

kuinka sen sisältämiä tietoja muokataan tarpeen mukaan, sekä kuinka ajomääräys lopetetaan ja 

lähetetään toteutuneena laskutukseen. Tämä kuljettajille luotu ohje löytyy diplomityön liitteenä 

1 kuljettajien ohjeet. Ajojärjestelylle ja laskutukselle luotuja ohjeita ei lisätty tähän diplomityö-

hön, sillä ne ovat tyyliltä samankaltaisia kuljettajien ohjeiden kanssa.   

 

Ajojärjestelyssä, sekä laskutuksessa toimivia henkilöitä oli vain muutama, jolloin heidän kou-

luttamisensa oli fiksua toteuttaa henkilökohtaisesti. Kuljettajia sen sijaan oli niin suuri määrä, 

ettei heidän kouluttamisensa henkilökohtaisesti nähty järkeväksi resursseista ja pandemiasta 

johtuen. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmä toi muutoksia kuljettajien toimintaan vain ajoneu-

vopäätteen ja rahtikirjojen osalta. Tästä syystä kuljettajille päätettiin luoda opetusvideo, jonka 

avulla he pystyivät opettelemaan uusien ominaisuuksien käytön ajasta ja paikasta riippumatta. 

Videolta ja kirjallisista ohjeista kuljettajat pystyvät myös tarpeen tullen kertaamaan asiat uu-

destaan. Tällä toteutustavalla voitiin välttää ihmiskontaktit minimiin pandemian aiheuttamista 

syistä ja koulutuksen aikataulun asettamat ongelmat. Edellä mainitut asiat on tiivistetty alla 

olevaan kuvaan 10 henkilöstön koulutuksen toteutus. 

 

 

Kuva 10. Henkilöstön koulutuksen toteutus 

   

Teorialuvussa 2.3.2 muutoksen johtaminen annetun neuvon mukaan yrityksen henkilöstölle tu-

lee tehdä selväksi missio, pakote ja visio. Tästä syystä jokaisen koulutuksen alussa henkilöstölle 

esitettiin kuva 11 VP-Kuljetuksen missio, pakote ja visio. Tällöin henkilöstö pystyi sisäistämään 

paremmin, miksi muutos tapahtuu. Ensimmäiseksi koulutettiin yrityksen avainhenkilöt, jotka 

kouluttivat lisää henkilöstöä yrityksestä. VP-Kuljetuksen henkilöstö työskentelee kolmella eri 

paikkakunnalla, joten jokaisen toimipisteen avainhenkilöiden koulutus oli ensisijainen tehtävä. 

Ajojärjestely

•Kirjalliset ohjeet

•Henkilökohtainen 
koulutus

Laskutus

•Kirjalliset ohjeet

•Henkilökohtainen 
koulutus

Kuljettajat

•Kirjalliset ohjeet

•Opetusvideo
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Yrityksen jokaisella henkilölle annettiin tieto, keneltä saa apua toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Tämän lisäksi kaikkien saataville tehtiin kirjalliset oh-

jeet, jotta käyttäjät voivat myös jälkeenpäin oppia asioita, jotka ovat saattaneet koulutuksen 

jälkeen unohtua. Jo ohjeita laatiessa oli selvää, etteivät henkilöstölle laaditut ohjeet olisi vielä 

täydellisiä. Tästä syystä ohjeita käytiin vielä läpi yhdessä ajojärjestelyn, laskutuksen ja kulje-

tuksen kanssa. Tällöin ohjeet voitiin hioa vastaamaan parhaiten yrityksen toimintatapoja ja var-

mistettiin, että lukija ymmärtää ohjeiden sanoman. Koulutustilaisuuksissa henkilöstön toiveita 

kuunneltiin ja ohjeita parannettiin ja täsmennettiin. 

 

 

Kuva 11. VP-Kuljetuksen missio, pakote ja visio 

 

Kokeiluvaihe aloitettiin ensin yhdellä autolla, jonka jälkeen automäärää lisättiin yksi kerrallaan. 

Kokeiluvaihe oli luontevaa aloittaa runkokuljetuksilla, joiden reitit olivat päivästä toiseen sa-

mat. Kokeiluvaiheessa toiminnanohjausjärjestelmässä havaittiin pieniä vikoja, jotka hidastivat 

käyttöönottoa. Järjestelmä ei esimerkiksi luonut laskua tietyltä asiakkaalta. Lisäksi kuljettajilla 

ei ollut alussa mahdollisuutta lisätä sähköiseen kuormakirjaan tavaralajia, vaan he pystyivät 

vain muokkaamaan tavaralajin nimeä. Tämä ei ollut hyvä juttu, sillä ajojärjestelijän pitäisi lisätä 

ylimääräisiä rivejä valmiiksi tilaukseen, joita kuljettajat voisivat tarvittaessa käyttää. Toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä esiintyneiden vikojen korjauksen yhteydessä 

1. Missio, eli miksi yritys on olemassa

VP- Kuljetus on Kaakkoissuomalainen kuljetus- ja 
terminaalipalveluyritys, jonka lähtökohtina ovat laatu, 
nopeus ja monipuolisuus

2. Pakote, eli miksi yrityksen nykytila ei voi säilyä

Tiedonkulkua on nopeutettava, tiedon laatua on 
parannettava, turhaa työtä on vähennettävä ja 
asiakaskohtaisesta kannattavuudesta on saatava tietoa 

3. Visio, eli mitä muutoksella saavutetaan

VP-Kuljetuksen visiona on olla Kaakkois-Suomen 
monipuolisin, luotettavin ja toiminnaltaan kannattava 
kuljetus- ja terminaalipalveluiden tuottaja
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järjestelmätoimittajalle esitettiin pieniä parannuksia, joita järjestelmään voisi samalla tehdä. Pa-

rannusehdotuksia tuli koulutusvaiheessa yrityksen useilta eri käyttäjiltä. Tämä oli hyvä, sillä 

muokkauksella toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä saadaan käyttäjille mieluisampaa. Diplo-

mityön aikana lopullista käyttöönottoa ei ehditty viedä loppuun, vaan kokeiluvaihe etenee askel 

kerrallaan. Tärkeintä käyttöönotossa on, että kaikki viat saadaan korjattua ja toiveet toteutettua, 

jolloin lopullinen käyttöönotto on turvallista ja mahdollisimman sujuvaa.  
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6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN SEURANTA  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän seuranta luku – pitää sisällään mittareiden suunnittelun ja toteu-

tuksen tulevaisuutta varten. Suunnitteluvaiheessa teoriaosuudessa esitettyjen huomioiden pe-

rusteella VP-Kuljetuksen käyttöön valitaan mittarit, joilla pyritään edistämään yrityksen strate-

gian toteutumista. Toteutusvaiheessa valitut mittarit kootaan yhteen ja muodostetaan Excel-

taulukko, jolla mittareiden tuloksia voidaan verrata asetettuun tavoitetasoon.  

 

6.1 Mittareiden suunnittelu 

 

Kuten teorialuvussa 2.4 muutoksen jälkeen mainittiin, haluttujen asioiden saavuttamista tulee 

mitata. Tällöin voidaan varmistua, että muutoksella on tehostettu yrityksen toimintatapoja. Dip-

lomityön loppuvaiheen lähestyessä alkoi käydä selväksi, ettei konkreettisia tuloksia toiminnan-

ohjausjärjestelmän käyttöönotosta ehdittäisi saada ennen diplomityön valmistumista. Tämä oli 

osattu ennustaa jo diplomityön alkuvaiheessa, jolloin tutkimuskysymykset muotoiltiin jo tule-

vaisuutta ajatellen. Tästä syystä tässä diplomityön kolmannessa vaiheessa keskityttiin luomaan 

mittarit, joita VP-Kuljetus voi käyttää toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttöönoton voidaan katsoa päättyneen, kun koko yritys käyttää 

järjestelmää rutiininomaisesti ja kaikki toiminnot onnistuvat sujuvasti. Mittareiden antamien 

tulosten perusteella VP-Kuljetuksessa voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä ja keskittyä paran-

tamaan niitä osa-alueita, joilla haluttua tulosta ei olla saavutettu. Muutoksen pysyvyyttä on 

myös hyvä mitata aika ajoin, jolloin varmistetaan uusien toimintatapojen omaksuminen henki-

löstön keskuudessa.   

 

Kuten luvussa 4. toiminnanohjausjärjestelmän valinta jo todettiin, toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönoton tulee tehostaa ja tukea VP-Kuljetuksen tärkeimpiä tavoitteita ja toimintojen 

toteutumista. Tässä vaiheessa keskitytään siis mittaamaan asioita, joilla VP-Kuljetus lisää laa-

tua, nopeutta ja monipuolisuutta. Luvussa 2.4 muutoksen jälkeen kävi esille, että varsinkin laatu 

on hyvin yleinen termi, johon voidaan liittää runsaasti eri mittareita. Näkökulmana pidetään 

kuitenkin luvussa 3.1 esitettyjä ongelmia ja kehitystarpeita, joita nykyinen toimintamalli pitää 

sisällään. Lähtökohtaisesti toiminnanohjausjärjestelmä on valittu näiden ongelmien ja puuttei-
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den perusteella, joten on myös luontevaa mitata muutosta niiden osalta. Mittareiden avulla ver-

rataan aikaa ennen toiminnanohjausjärjestelmää sekä aikaa käyttöönoton jälkeen. Kaikkia asi-

oita ei kuitenkaan voida verrata menneeseen, sillä tähän asti käytössä ollut tietojärjestelmä ei 

ole kerännyt tietoa yhtä laajasti, kuin nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä. Tästä huolimatta 

mittareiden tuottamia tuloksia olisi hyvä tarkastella esimerkiksi kuukauden välein. Tällöin tu-

losten kehityssuunta voidaan havaita ja ongelmakohtiin puuttua. 

 

Laadun toteutumista tarkastellaan toimitustäsmällisyydellä ja laskutustietoihin liittyvien rekla-

maatioiden määrällä. Matala toimitustäsmällisyys ja laskutuksen reklamaatioiden suuri luku-

määrä antavat asiakkaille negatiivisen kuvan ja niistä aiheutuva selvitystyö lisää kustannuksia 

yrityksessä. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla tulisi olla positiivisia vaikutuksia laa-

dun tasoon. Toimitustäsmällisyydessä VP-Kuljetuksen tulee pyrkiä yli 90 prosenttiin, joka vas-

taa teoriaosuudessa esitettyä keskimääräistä toimitustäsmällisyyttä. Luvussa 3.2.4 asiakkaat 

kerrottiin, kuinka VP-Kuljetuksen tulee tehdä selvitys myöhästyneistä toimituksista. Historia-

tiedoista saatua myöhästyneiden kuljetusten määrää verrataan, toiminnanohjausjärjestelmän 

toimitustäsmällisyyteen. Laskutukseen liittyvien reklamaatioiden tulisi laskea entisestä toimin-

tamallista, sillä paperisten kuormakirjojen poistuessa useaan kertaan kirjaaminen vähenee. Tu-

levaisuudessa reklamaatioiden lukumäärää voidaan verrata lähetettyjen laskujen lukumäärään, 

jolloin voidaan helposti laskea reklamaatioiden prosenttiosuus. Prosenttiosuus on lukumäärää 

parempi, sillä se ottaa huomioon laskutusmäärien vaikutuksen. 

 

Nopeus voidaan toimitusketjussa ymmärtää monella tavalla, jonka vuoksi on järkevämpää pu-

hua käytetystä ajasta. Kuljetuksiin käytettyjen aikojen ei pitäisi hirveästi vaihdella varsinkaan 

runkokuljetuksissa. Kuljetusajat saattavat kuitenkin vaihdella toimitusketjun muiden osapuo-

lien toimesta esimerkiksi siten, ettei lastausta päästä aloittamaan ajallaan. Lisäksi kuljetettavien 

tuotteiden määrää vaihtelee päivittäin, joten lastaukseen käytettävän ajan vertailu ei ole järke-

vää. AC Panther tallentaa eri käyntipaikkojen ajat, jonka ansiosta poikkeuksien selvittäminen 

on tarvittaessa helppoa. Kuljetuksiin ja lastauksiin käytetyn ajan sijaan on järkevämpää mitata 

ajojärjestelyyn ja laskutukseen käytettyä aikaa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton pi-

täisi helpottaa ajojärjestelyn ja laskutuksen työmäärää, joten käytettyjen työtuntien lukumäärän 

tulisi laskea. Jos työmäärä ei kuitenkaan laske opetteluvaiheen jälkeen, on syytä selvittää mistä 

tämä johtuu.   



55 

 

 

 

 

Monipuolisuutta VP-Kuljetus on lisännyt kuljetuskaluston muunnettavuudella, jolloin samoilla 

ajoneuvoilla voidaan kuljettaa useiden eri teollisuusalojen tuotteita. Eri kuljetusmuodoista ker-

rottiin luvussa 1.1 työn tausta ja yritysesittely. Monipuolisuutta ei ole järkevää mitata eri kulje-

tusmuotojen määrällä vaan järkevämpää on miettiä, mitä monipuolisuudella saavutetaan. Yksi 

merkittävimmistä hyödyistä on, että yrityksen tarvitsee ajaa vähemmän tyhjillä kuormilla. Ku-

ten luvussa 3 lähtökohdat mainittiin, täydet kuormat ovat kilpailukyvyn kannalta todella tär-

keää. Tästä syystä on järkevää mitata jokaisen kuljetuksen täyttöastetta. Aikaisemmin täyttöas-

tetta ei olla voitu mitata, mutta nykyisessä toiminnanohjausjärjestelmässä lastattaville tuotteille 

annetaan parametrit tai paino, joiden mukaan kuorman täyttöaste voidaan laskea. Täyttöasteen 

perusteella voidaan myös havainnoida asiakkaalta saadun tiedon tarkkuutta. Ajojärjestelijän en-

nakkoon syöttämien määrien ja todellisuudessa toteutuneiden määrien eron ollessa suuri, on 

asiakkaalta saadun tiedon laatu ollut heikkoa. Heikkoon tiedonlaatuun voidaan tällöin puuttua 

ja pyrkiä selvittämään yhdessä asiakkaan kanssa, mistä tämä johtuu. 

 

Alkuperäinen tavoite oli, että myös kannattavuutta voitaisiin mitata asiakaskohtaisesti. Kannat-

tavuuden mittaamisessa ongelmallista on kuitenkin se, että tietoa eri asioista tarvitaan valtava 

määrä. Lisäksi samassa kuormassa saatetaan kuljettaa usean eri asiakkaan tuotteita, jolloin las-

kenta hankaloituu entisestään. Kannattavuutta onkin helpompi mitata kuljetuskohtaisesti, jol-

loin tuotoista voidaan vähentää kuljetuksesta aiheutuneet kulut. Teorialuvussa 2.4 muutoksen 

jälkeen kerrottiin lyhyesti tasapainotetusta tuloskortista. Liiketoiminnan suorituskyvyn mittaa-

minen VP-Kuljetuksessa sen avulla voisi olla järkevää tulevaisuutta ajatellen. Aihe on kuiten-

kin niin laaja, että siitä voisi tehdä jo oman diplomityön, joten aihetta ei käsitellä tässä sen 

enempää läpi.        

  

6.2 Mittareiden toteutus 

 

AC Panther toiminnanohjausjärjestelmä hyödyntää käytössä olevaa dataa kattavasti, jonka an-

siosta järjestelmästä löytyy valmiiksi suuri määrän mittareita. Osa mittareista tuottaa arvokasta 

tietoa, jota ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Mittareiden käyttö päätöksenteossa edellyttää, 

että järjestelmään on syötetty tarvittavat tiedot ja ne vastaavat todellista toteutumista. Muutoin 
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mittarit näyttävät nollaa, tai antavat harhaanjohtavia tuloksia. Alkuvaiheessa valmiiden mitta-

reiden antamat tiedot ovat luonnollisesti puutteellisia, eivätkä anna tietoa koko yrityksen toi-

minnasta, koska toiminnanohjausjärjestelmä ei ole vielä täysin käytössä.  AC Panther sisältää 

valmiiksi 15 eri mittaria, jotka voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään alla olevan kuvan 12 AC 

Panther toiminnanohjausjärjestelmän valmiit mittarit mukaan.  

 

 

Kuva 12. AC Panther toiminnanohjausjärjestelmän valmiit mittarit 

 

Kaikki mittarit eivät ole keskenään yhtä merkityksellisiä. Esimerkiksi päivän mittarit kertovat 

päiväkohtaisesti toteutuneet kilometrit ja ajossa olevat autot. Osa mittareista taas on hyvin mer-

kittäviä ja niiden avulla voidaan tarkastella tavoitteiden toteutumista. Teorialuvussa 2.4 muu-

toksen jälkeen kerrottiin siitä, että yrityksen tulee valita muutama merkittävä mittari, joilla ta-

voitteiden toteutumista seurataan. Toimitustäsmällisyys on yksi tärkeistä mittareista, jonka 

avulla voidaan nähdä helposti aika-, paikka- ja autokohtaisesti toteutuneiden toimitusten täs-

mällisyys. Viivästyneiden toimitusten lukumäärä voidaan nähdä suoraan toimitustäsmällisyy-

destä. Lähetettyjen laskujen määrä nähdään myös suoraan valmiista mittareista, jolloin lasku-

tuksen reklamaatioiden määrä voidaan jakaa tuolla luvulla. Tällöin saadaan reklamaatiopro-

sentti. Laatua asiakkaalle voidaan parantaa, kun etsitään viivästyksen tai virheellisen laskun syy 

ja puututaan niihin. Monipuolisuutta varten tarvittava mittari auton täyttöasteesta löytyy myös 

valmiiksi toiminnanohjausjärjestelmästä. Reitin tuotto on toinen tärkeä mittaria, jonka avulla 

eri reittien kannattavuuksia voidaan vertailla keskenään. Tällöin yrityksen panoksia voidaan 

kohdentaa vähemmän kannattaviin reitteihin ja pyrkiä etsimään uusia asiakkuuksia näiden reit-

tien varrelta. Myös monet muut mittareista antavat hyödyllistä tietoa, jota ei ole ollut aiemmin 

käytössä. Mittareiden ansiosta poikkeavuudet voidaan helposti erottaa yrityksen keskiarvosta, 

Yleiset

• Päivän mittarit

• Toimitustäsmällisyys

• Laskurivit

• Laskutusmäärät

Reitit

• Käyntipaikka-aika

• Moninkertaiset 
käynnit

• Käyntipaikat/asiakas

• Käyntipaikat/autot

• Käyntipaikat/reitti

• Täyttöaste/reitti

• Reitin tuotto

Autot

• Auton kustannus

• Kilot/auto

• Täyttöaste/auto

• Käyttöaste
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jolloin ongelmakohtiin voidaan puuttua. Tämä auttaa yritystä kehittämään toimintaansa jatku-

vasti paremmaksi, jonka seurauksena kannattavuutta voidaan myös parantaa. Toiminnanoh-

jausjärjestelmä ei kuitenkaan tuota aivan kaikkea tietoa tässä diplomityössä valittuihin mitta-

reihin valmiiksi. Ajojärjestelyyn ja laskutukseen käytetyn ajan mittaamiseen tarvitaan tietoa 

näiden töiden parissa työskentelevien henkilöiden työtunneista. Myös heidän mielipiteensä 

työn rasituksesta ja kiireestä on syytä ottaa huomioon, sillä niiden vähentämisellä on myös po-

sitiivisia vaikutuksia työn tuloksiin.  

 

Kun mitattavat asiat oli valittu, oli aika koota tärkeimmät mittarit yhteen taulukon 2 valitut 

mittarit ja arvojen syöttäminen mukaisesti. Mittarit listattiin Excel-taulukkoon laadun, nopeu-

den ja monipuolisuuden perusteella. Jokaiselle mittarille asetettiin toteuma- ja tavoiterivi. To-

teumariville lisätään toteutunut arvo kuukausittain ja tavoiteriville puolestaan tavoite, johon 

yritys pyrkii toteuman saamaan. Mittausväliksi valittiin kuukausi, koska mittariston tuottamat 

tulokset antavat jo tällä aikavälillä riittävän tarkan kuvan yrityksen kehityksestä. Tarvittaessa 

mittaristoa voidaan käyttää myös tiheämmin, mutta silloin se vaatii enemmän aikaa ja resurs-

seja. Mittaristoon saadaan osa arvoista suoraan AC Panther toiminnanohjausjärjestelmästä, 

mutta osa mittareiden vaatimista tiedoista on koottava manuaalisesti yhteen.  

 

Taulukko 2. Valitut mittarit ja arvojen syöttäminen  

 

toukokuu 21 kesäkuu 21 heinäkuu 21 elokuu 21 syyskuu 21 lokakuu 21 marraskuu 21 joulukuu 21

Toteuma: 90 % 91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 97 %

Tavoite: 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Toteuma: 2 % 3 % 3 % 2 % 1 % 3 % 1 % 2 %

Tavoite: 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Toteuma: 90 93 97 85 88 80

Tavoite: 80 80 80 80 80 80 80 80

Toteuma: 92 97 89 92 84 85

Tavoite: 80 80 80 80 80 80 80 80

Toteuma: 70 % 72 % 73 % 70 % 75 % 74 %

Tavoite: 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Täyttöaste/kuorma keskimäärin (%)
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Toimitustäsmällisyys (%)
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Laskutukseen liittyvät reklamaatiot (%)

Ajojärjestelyyn käytetty aika kuukaudessa (h)

Laskutukseen käytetty aika kuukaudessa (h)
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Mittareiden yhteen kokoamisen jälkeen samaan Excel-taulukkoon luotiin valmiit kuvaajat, 

jotka piirtävät havainnollistavia kuvioita syötettyjen tietojen perusteella. Kuvaajalle piirtyy 

myös tavoitetaso, johon yritys haluaa kullakin mittarilla kuukausittain pyrkiä. Kuvaajien tiedot 

päivittyvät samalla, kun taulukon tietoja päivitetään. Kuvaajat on pyritty pitämään mahdolli-

simman yksinkertaisina käyttämällä jokaisessa samaa tyyliä, kuten kuvasta 13 mittareiden tuot-

tamat kuvaajat esimerkkiarvoilla voidaan nähdä. Kuvaajien nopealla vilkaisemalla jokainen 

ymmärtää helposti, mihin suuntaan yrityksen kehitys on menossa ja millä osa-alueella yrityksen 

tulee erityisesti parantaa toimintaansa.  

 

 

Kuva 13. Mittareiden tuottamat kuvaajat esimerkkiarvoilla 

 

Kuten diplomityön käyttöönottovaiheessa luoduissa henkilöstön ohjeissa, myös luoduissa mit-

tareissa on varmasti vielä parantamisen varaa. Toiminnanohjausjärjestelmän lopullisen käyt-

töönoton jälkeen nähdään, minkälaisia saadut tulokset ovat. Mikäli tulokset eivät vastaa odo-

tuksia, on syytä miettiä, onko vika toimintatavoissa vai mittareista ja mitattavasta tavassa. Täy-

tyy kuitenkin muistaa teorialuvussa 2.4 muutoksen jälkeen mainittu asia siitä, että yrityksen 

suorituskyky tulee alkuvaiheessa laskemaan. Mittareita olisi hyvä tarkastella kerran kuukau-

dessa ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ottaa lisää hyödyllisiä mittareita mukaan tarkas-

teluun. Lähtökohtaisesti tulisi kuitenkin keskittyä muutaman ydinasian mittaamiseen, ettei mit-

tareiden käyttäminen ja ylläpito veisi liikaa resursseja.  
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7 YHTEENVETO TULOKSISTA 

 

Diplomityössä päädyttiin hyödyntämään johdannossa esitettyä kehitystutkimusta, jonka toteut-

tamisessa tarvittiin myös laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimusmenetelmiin päädyttiin 

siitä syystä, ettei diplomityön loppuunsaattamiseen riittänyt pelkkä ongelmien toteaminen, vaan 

esitetyt ratkaisut tuli viedä myös käytäntöön. Diplomityö muodostui kehitystutkimuksen tutki-

mus- ja muutososiosta, jotka esitettiin kuvassa 2 kehitystutkimuksen rakenne. Diplomityön en-

simmäisen vaiheen voidaan katsoa olevan tutkimusosiota ja toisen, sekä kolmannen vaiheen 

puolestaan muutososiota. Tutkimusosiossa VP-Kuljetuksen ongelmat tunnistettiin ja niihin esi-

tettiin ratkaisua laadullisen tutkimuksen avulla. Laadullisessa tutkimuksessa esitetyt ratkaisut 

vietiin käytäntöön kehitystutkimuksen avulla ja VP-Kuljetuksessa päästiin aloittamaan toimin-

nanohjausjärjestelmä käyttöönotto. Valitulla tutkimustavalla diplomityön kolme perättäistä vai-

hetta muodostivat yhteneväisen kokonaisuuden, vaikkakin toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönotto jäi vielä vaiheeseen.  

 

Diplomityön tavoitteena oli saada vastaus johdannossa esitettyyn viiteen tutkimuskysymyk-

seen. Diplomityön ensimmäisessä vaiheessa etsittiin vastausta kahteen tutkimuskysymykseen. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen mitkä ovat yrityksen tarpeet toiminnanohjausjärjestel-

mälle? haettiin vastausta laadullisella tutkimuksella.  Laadullisen tutkimuksen keinona käytet-

tiin havainnointia ja syvähaastattelua, joiden avulla VP-Kuljetuksen nykytilasta saatiin run-

saasti tietoa. Laadullisen analyysin avulla havainnot pelkistettiin ja esitettiin tarpeiden muo-

dossa uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle. Havaintojen pelkistämiseen valittiin toimitusket-

jun näkökulma ja tunnistetut tarpeet yhdisteltiin neljään eri aihealueeseen, joita olivat ajojärjes-

tely, kuljettajat, laskutus ja asiakkaat. Laadullisen analyysin ratkaisuna oli, että suurin osa VP-

Kuljetuksen ongelmista johtuu kahdesta eri tekijästä, asiakkaalta saadun tiedon laadusta ja ny-

kyisen tietojärjestelmän puutteista. VP-Kuljetuksen johdolle esitettiin, että vain jälkimmäiseen 

ongelmaan voidaan saada ratkaisu ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä.  

 

Diplomityön ensimmäisen vaiheen toiseen tutkimuskysymykseen mikä toiminnanohjausjärjes-

telmä vastaa parhaiten yrityksen tarpeita? haettiin vastausta aiemmassa vaiheessa tiivistettyjen 

ongelmien ja tarpeiden avulla. Syvähaastattelun avulla toiminnanohjausjärjestelmän tarpeet 
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voitiin jakaa teoriassa esitettyyn kolmeen eri tärkeystasoon, jotka muodostivat kriteerit toimin-

nanohjausjärjestelmän valinnalle. Kriteerien avulla vertailuun päätyi lopulta viisi eri toimin-

nanohjausjärjestelmätoimittajaa, joista osa esitteli oman järjestelmänsä. Päätös suositeltavasta 

järjestelmästä tehtiin kriteerien täyttymisen ja soveltuvuuden perusteella.  

 

Diplomityön tuloksena VP-Kuljetukselle esitettiin ensimmäisessä vaiheessa sopivimmaksi AC 

Panther toiminnanohjausjärjestelmää. VP-Kuljetus päätti ottaa käyttöön kyseisen toiminnanoh-

jausjärjestelemän, joten valintavaihetta voidaan pitää onnistuneena. Valinta toteutettiin teori-

assa esitettyjen ohjeiden mukaan. AC Panther toiminnanohjausjärjestelmän valinta VP-

Kuljetuksen käyttöön oli perustelua, sillä muut toiminnanohjausjärjestelmät eivät vastanneet 

yhtä hyvin yrityksen asettamiin kriteereihin. Diplomityön teettämällä VP-Kuljetus pystyi var-

mistumaan siitä, että AC Panther on heidän tarpeisiinsa paras toiminnanohjausjärjestelmän, 

minkä markkinoilta voi löytää. AC Panther toiminnanohjausjärjestelmän valinta tarkoittaa VP-

Kuljetukselle sitoutumista tähän järjestelmään ja sen toimittajaan useaksi vuodeksi. 

 

Diplomityön toisessa vaiheessa etsittiin vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseen, kuinka 

varmistetaan toiminnanohjausjärjestelmä tehokas käyttöönotto? Toisessa vaiheessa varsinkin 

henkilöstön merkitystä käyttöönotossa pyrittiin korostamaan. Vaikka koko diplomityössä oli-

kin kyse toiminnanohjausjärjestelmästä, ei järjestelmän käyttäjiä sovi unohtaa tai aliarvioida. 

Tästä syystä myös teoriaosuudessa käsiteltiin paljon osaamiseen ja muutokseen liittyvää teo-

riaa, jonka avulla VP-Kuljetus toivottavasti onnistuu välttämään yleisimmät käyttöönottoon 

liittyvät virheet.  Yrityksen johdolle painotettiin myös viestinnän ja riittävien resurssien merki-

tystä muutoksessa. Tehokas käyttöönotto varmistetaan sillä, että henkilöstö ymmärtää muutok-

sen syyn ja on sitoutunut muutokseen.  

 

Diplomityön toisessa vaiheessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto saatiin alulle ja ko-

keilua ehdittiin laajentaa useampaan ajoneuvoon. Toisen vaiheen tuloksena oli henkilöstöä var-

ten luodut ohjeet ja avainhenkilöstön koulutus toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. Diplo-

mityössä laadittujen ohjeiden avulla VP-Kuljetuksen on helppo jatkaa toiminnanohjausjärjes-

telmän käyttöönottoa. Ohjeiden luomisen ideana oli myös se, ettei yritys olisi riippuvainen yk-
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sittäisten henkilöiden osaamisesta. Yksinkertaiset ohjeet lukemalla, yrityksen muillakin henki-

löillä on tarvittaessa mahdollisuus hoitaa ajojärjestelyä ja laskutusta. Ohjeet ja koulutukset ko-

ettiin VP-Kuljetuksessa hyödyllisiksi.   

 

Diplomityön kolmannessa vaiheessa etsittiin vastausta neljänteen tutkimuskysymykseen, 

kuinka toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla saavutettuja hyötyjä mitataan? Kysymyk-

seen etsittiin tietoa teorialähteistä, joiden pohjalta saatiin riittävä käsitys mittaustyylistä. Mit-

taamista varten oli luotava mittaristo, joka pitää sisällään toteutuneen tason ja tavoitetason. Dip-

lomityön kolmannen vaiheen tuloksena VP-Kuljetuksen käyttöön valittiin mittarit, joilla muu-

toksen vaikutuksia voidaan tulevaisuudessa mitata. Mittareiden valinnalla on suuri merkitys 

saatuihin tuloksiin ja niiden hyödyntämiseen päätöksenteossa. Tästä syystä mittareiden valinta 

toteutettiin yrityksen nykyiseen missioon ja visioon nojaten, jolloin mittareiden tulisi edesaut-

taa yrityksen strategian toteutumista. Mittareiden luomisessa auttoi se, että AC Panther toimin-

nanohjausjärjestelmä pitää sisällään suuren määrän valmiita mittareita. Valitut mittarit koostet-

tiin Excel-taulukkoon, josta tuloksia voidaan tarkastella kuukauden välein kuvaajien avulla. 

Mittareiden avulla muutoksen ja koko käyttöönoton onnistumista voidaan seurata väliajoin. Tu-

levaisuudessa mittareita kannattaa rohkeasti muokata, mikäli ne eivät vastaa yrityksen tarpeita. 

 

Diplomityön viimeiseen tutkimuskysymykseen kuinka yritys voi jatkossa saada mahdollisim-

man suuren hyödyn toiminnanohjausjärjestelmästä? saatiin vastaus diplomityön loppuvai-

heessa. Yhtä oikeaa ohjetta ei ole, joten VP-Kuljetuksen tulee ottaa huomioon monta asiaa. 

Ensinnäkin VP-Kuljetuksen tulee tehdä yhteistyö AC Panther toiminnanohjausjärjestelmä toi-

mittajan kanssa riittävän usein. Tällöin järjestelmän ongelmakohteisiin voidaan puuttua ja var-

mistaa kaikkien toimintojen käyttäminen. Toiseksi henkilöstön osaaminen ja motivaatio tulee 

olla riittävällä tasolla, jotta toiminnanohjausjärjestelmän käyttö koetaan helpoksi ja hyödyl-

liseksi. Vielä kolmanneksi VP-Kuljetuksen tulee hyödyntää olemassa olevia mittareita, jotka 

antavat arvokasta tietoa yrityksen toiminnasta. Saatujen tietojen avulla liiketoimintaa voidaan 

kehittää parantamalla yrityksen heikosti suoriutuvia osa-alueita.   

 

Diplomityön tutkimuskysymysten vastaukset ja kolmen perättäisen vaiheen tulokset osoittavat, 

että alussa asetetut tavoitteet täyttyvät. Tutkimustuloksien luotettavuutta on pyritty paranta-
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maan tutkimusvaiheiden tarkalla selostuksella ja perustelemalla valittujen tutkimusmenetel-

mien käyttö lukijalle. Diplomityössä käytetyn teorian luotettavuutta on pyritty lisäämään käyt-

tämällä monipuolisesti lähteitä useilta eri tekijöiltä, jotka täydentävät toisiaan. Myös ratkaisun 

toimivuus ja VP-Kuljetuksen tyytyväisyys valittuun toiminnanohjausjärjestelmään voidaan 

nähdä lisäävän toteutuneen kehitystutkimuksen luotettavuutta. Mikäli toiminnanohjausjärjes-

telmän valinta toistettaisiin tässä vaiheessa, olisi valinta edelleen sama. Käyttöönotto- ja seu-

rantavaiheen toistettavuudesta ei voida vielä sanoa mitään, näiden vaiheiden ollessa kesken.  

 

Tulevaisuudessa suosittelen VP-Kuljetusta olemaan aktiivisesti yhteydessä AC Panther toimin-

nanohjausjärjestelmän toimittajaan ja seuraamaan uusien ominaisuuksien kehittymistä. Tällöin 

toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan irti suurin hyöty ja toimintaa voidaan parantaa jatku-

vasti. Henkilöstön merkitystä ei sovi unohtaa, sillä se on yrityksen tärkein voimavara. Jatkossa 

henkilöstön osaamiseen ja muutosvalmiuteen tulee panostaa entistä enemmän. Työn suurim-

pana rajoitteena toimi aika, sillä diplomityön aikana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönot-

toa ei ennätetty viedä loppuun, eikä alustavia tuloksia järjestelmän käytöstä ehditty saada. Tu-

levaisuudessa olisi hyvä tutkia käyttöönoton onnistumista ja toiminnanohjausjärjestelmän tuo-

mia hyötyjä. Myös yrityksen suorituskykyä olisi mielenkiintoista mitata esimerkiksi tasapaino-

tetulla tuloskortilla.  

 

Toimitusketjussa on paljon tekijöitä, joihin VP-Kuljetus ei voi täysin varautua etukäteen. Täl-

lainen on esimerkiksi asiakkaiden kysyntä tuotteille, joka saattaa vaihdella päivien välillä kym-

meniä prosentteja. Siksi suosittelen VP-Kuljetusta tekemään entistä enemmän yhteistyötä eri 

sidosryhmien kanssa, jolloin tiedonkulkua voidaan parantaa esimerkiksi jakamalla tietoa ky-

syntäennusteista etukäteen. Tällöin toimitusketjun toimintaa voidaan saada entistä sujuvam-

maksi ja tehokkaammaksi. Tämä on tärkeää, sillä tuottavuuden lisääminen on jokaiselle yrityk-

selle elinehto tulevaisuutta ajatellen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto VP-

Kuljetuksessa on hyvä askel kohti kannattavampaa toimintaa. Mikäli yrityksen liiketoimin-

taympäristö ei muutu merkittävästi ja AC Panther toiminnanohjausjärjestelmää päivitetään ak-

tiivisesti, palvelee se VP-Kuljetusta vähintään seuraavat viisi vuotta. Teknologian kehittyminen 

tulee kuitenkin huomioida ja nopeat muutokset tälläkin toimialalla ovat hyvin mahdollisia. 
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Myös poliittiset päätökset vaikuttavat yhtä lailla tulevaisuudessa yrityksen toimintaa, joten val-

miutta muutokseen on syytä pitää yllä. Loppujen lopuksi mikään ei ole yhtä varmaa kuin muu-

tos.  
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