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5 TEOLLISUUDEN JA KAUPAN TULOKSET
Keskeiset havainnot:
• Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset nousseet, erityisesti varastoon
sitoutuneen pääoman kustannukset ja logistiikan hallintokustannukset
• Suurilla ja kansainvälisillä yrityksillä pienemmät logistiikkakustannukset
• Kuljetuskustannukset noin 5 % liikevaihdosta ja osuuden arvioidaan kasvavan
• Muut logistiikkakustannukset pysyvät lähes samalla tasolla tai laskevat
• Logistiikkatoimintoja ulkoistaneilla alemmat kustannukset kuin muilla
• Ulkoistaminen yleistyy eniten varastoinnissa ja ”informaatiologistiikassa”
• Suuryritysten kehitystarpeet informaatiologistiikassa, pienten henkilöstössä
• Suurten yritysten keskeiset osaamistarpeet liiketoiminnan strategiassa
• Pienten ja keskisuurten keskeiset osaamistarpeet: henkilöstö ja asiakkaat
• Kansainvälisen kilpailun paineessa toimivat seuraavat tunnuslukuja parhaiten
• Toimitusketjun läpinäkyvyys edelleen huono; suuret yritykset pisimmällä

5.1 Yritysten logistiikkakustannukset
Tämän kyselyn mukaan teollisuuden logistiikan kokonaiskustannukset vaihtelevat suurten yritysten 13,3 %:sta mikroyritysten 15,9 %:iin. Tarkasteltaessa päätoimialoja kokonaisuutena ovat pienten, keskisuurten ja suurten yritysten väliset
erot kuitenkin pieniä. Vastaajayritysten logistiikkakustannusten erot ovat paljon
suurempia kun niitä tarkastellaan toimialoittain (LIITE 6).
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Kuvio 16. Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset 1990-2006 logistiikkaselvitysten
mukaan, 1990 N=112, 1995 N=156, 2000 N=125, 2006 N=1434.

.
Edellisten logistiikkaselvitysten tuloksiin verrattuna teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset ovat jonkin verran nousseet. 1990-luvulta alkanut kustannusten laskeva trendi näyttää vertailukelpoisten tulosten valossa pysähtyneen
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(Kuvio 16.). Täysin luotettavaa vertailuaineistoa ei kuitenkaan ole, koska aiemmat logistiikkaselvitykset eivät ole kattaneet mikro- ja pieniä yrityksiä sekä näiden selvitysten vastausten lukumäärät ovat olleet verrattain pieniä yleistettäväksi
koko Suomen tilannetta vastaavaksi. Tarkkaa vertailua on myös kyselytutkimuksen luonteesta johtuen vaikea suorittaa.
Teollisuuden ja kaupan kuljetuskustannukset ovat noin 5 prosenttia liikevaihdosta riippumatta yrityskoosta. Kuljetusten osuus liikevaihdosta näyttää laskeneen hienoisesti.
Varastoon sitoutuneen pääoman kustannuksen osuus on melko suuri, mikroyrityksillä keskimäärin lähes 4 % liikevaihdosta. Tämä kustannuserän osuus liikevaihdosta on edellisiin selvityksiin verrattuna merkittävästi kasvanut. Tässä selvityksessä suurten teollisuusyritysten pääomakustannusten osuus liikevaihdosta
on kuitenkin merkittävästi muita kokoluokkia pienempi. Myös hallintokustannusten osuus on kasvanut. (Kuvio 17).
Vain kuvion neljä alinta kustannuskomponenttia ovat suoraan verrattavissa edellisten selvitysten tuloksiin. Nämä ovat: kuljetuskustannukset, varastointikäsittelykustannukset, varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset ja hallintokustannukset. Yleinen logistiikkakustannustaso kaupan ja teollisuuden päätoimialoilla
näyttää pysytelleen samalla tasolla (11,5 %) verraten edellisten selvitysten vastaaviin keskiarvoihin, jotka vaihtelevat välillä 10,2 – 11,0.
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Kuvio 17. Teollisuusuuden keskimääräiset logistiikkakustannukset kustannuskomponenteittain ja yrityksen koon mukaan (N=816)25

Kaupan logistiikkakustannukset näyttävät myös riippuvan huomattavasti yrityksen koosta. Erityisesti kuljetuskustannukset ja varastoon sitoutuneen pääoman
kustannukset näyttävät olevan suuryrityksillä pienemmät (Kuvio 18). Kokoluokkien väliset erot johtunevat toisaalta kaupan alan yleisestä rakenteesta, joka
25

Tarkempi data saatavilla osoitteessa: http://www.tukkk.fi/markkinointi/log/ls/kuviot/kuvio9.pdf
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on huomattavasti keskittyneempi kuin mm. valmistavien yritysten ryhmässä.
Alalla on näin myös logistiikkaan liittyvää työnjakoa, joka korostaa pienten yritysten logistiikkakustannuksia.
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Kuvio 18. Kaupan alan yritysten keskimääräiset logistiikkakustannukset kustannuskomponenteittain ja yrityksen koon mukaan (N=618)

Suurten valmistavien ja rakennusalan yritysten kokonaiskustannukset näyttävät
olevan hieman kaupan suuryrityksiä korkeammat. Merkittäviä eroja löytyy kustannusrakenteesta. Kaupan alan suuryritysten kuljetuskustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.
Valmistavien yritysten kansainvälistymisen asteella näyttää olevan suuri merkitys logistiikkakustannuksiin. Tuotantoa Suomen ulkopuolella harjoittavien yritysten26 logistiikkakustannukset (13,4 %) ovat 2,5 prosenttiyksikköä pienemmät
kuin kotimarkkinayrityksillä27 (15,9 %). Näiden välimaastoon sijoittuvat vientiyritykset28 13,9 %:lla (Kuvio 19). Mikroyritykset on jätetty tämän tarkastelun
ulkopuolelle, koska kustannustason hajonta näiden yritysten kohdalla oli suuri.
Ulkomaiset tuotantoyksiköt ja viennin suuri osuus lisäävät liiketoiminnan monimutkaisuutta, minkä luulisi kasvattavan logistiikkakustannuksia. Kansainväliset yritykset pystyvät kuitenkin hallitsemaan mm. varastoon ja hallintoon liittyviä kustannuksia selvästi kotimarkkina- ja vientiyrityksiä paremmin.

26

”Kansainvälinen yritys”
”Kotimarkkinayritys”
28
”Vientiyritys”
27

= vähintään yksi tuotantoyksikkö ulkomailla
= viennin osuus alle 10% liikevaihdosta, ei tuotantotoimintaa ulkomailla
= viennin osuus vähintään 10% liikevaihdosta, ei tuotantotoimintaa ulkomailla
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Kuvio 19. Kansainvälistymisen vaikutus teollisuusyritysten logistiikkakustannuksiin. Aineisto
ei sisällä mikroyrityksiä. (N=814)

Vientiyritysten ja kansainvälisten yritysten logistiikkakustannukset näyttävät
laskevan yrityskoon kasvaessa. Keskisuurten kotimarkkinayritysten keskimääräiset kustannukset ovat jopa prosenttiyksikön korkeammat kuin mikro- ja pienillä yrityksillä. Keskisuuret kotimarkkinayritykset eivät oletettavasti saavuta
suurtuotannon etuja logistiikassa suuryritysten tavoin. Toisaalta monet keskisuuret yritykset joutuvat investoimaan huomattavasti mm. tietojärjestelmiin, joiden
hyödyntäminen saattaa olla puutteellista. Kolmas syy keskisuurten yritysten kustannusten korkeaan tasoon saattaa olla, että kotimarkkinaympäristö ei luo yhtä
kovia paineita alentaa logistiikkakustannuksia, kuin toimiminen kansainvälisillä
markkinoilla (Kuvio 20).
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Kuvio 20. Logistiikkakustannukset yrityksen koko- ja kansainvälisyysluokan mukaan, prosenttia liikevaihdosta (N=814).
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Valmistavien yritysten logistiikkakustannukset näyttävät riippuvan yrityskoon
lisäksi voimakkaasti myös yrityksen harjoittamasta tuotantotyypistä. Varastoon
valmistavien yritysten kustannustaso näyttäisi laskevan melko tasaisesti yrityskoon kasvaessa. Tämä on luonnollista, koska nämä ovat tyypillisesti yrityksiä,
jotka pystyvät hyväksikäyttämään skaalaetuja.
Joidenkin tuotantotyyppien kohdalla logistiikkakustannukset näyttävät olevan
suuremmilla yrityksillä pieniä yrityksiä korkeammat. Nämä ovat tuotantotyypiltään enemmän tuotteen räätälöintiä vaativia aloja. Toisaalta suurilla, asiakastilauksen perusteella kokoonpanevan tuotannon yrityksillä logistiikkakustannukset
näyttävät olevan kaikkein alimmat. Tyypillisesti tällaiset yritykset ovat mm.
elektroniikan sopimusvalmistajia.
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Kuvio 21. Teollisuuden keskimääräiset logistiikkakustannukset tuotantotyypeittäin ja yrityksen koon mukaan. Valmistus varastoon n=104, asiakastilauksesta kokoonpaneva
tuotanto n=78, tilauspohjainen tuotanto n=328, asiakaskohtaisten tuotteiden valmistus tilauksesta n=265.

Selvityksen aineiston korkeimmat logistiikkakustannukset ovat varastoon valmistavilla (MTS) mikroyrityksillä, keskimäärin 17,8 %.
Keskisuurten, asiakaskohtaisia tuotteita tilauksesta valmistavien (ETO) yritysten
ryhmän korkeat logistiikkakustannukset selittyvät keskimääräistä korkeammalla
kansainvälistymisasteella. Neljä viidesosaa näistä yrityksistä harjoittaa vientitoimintaa ja lähes puolella oli tuotantotoimintaa ulkomailla. Logistiikkakustannusten hallinta näyttäisi siis olevan erityinen haaste kansainvälistyville ja pitkälle räätälöityjen tuotteiden valmistajille, jotka mahdollisesti eivät pysty hyödyntämään suurtuotannon etuja merkittävästi.
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Erot kaupan alan toimialojen välillä ovat myös huomattavat. Korkeimmat logistiikkakustannukset ovat muiden kun elintarvikkeiden tukkukaupassa ja pienimmät elintarvikkeiden vähittäiskaupassa (LIITE 7).
Kuvio 22. esittää vastaajien arvioita eri kustannuskomponenttien kehityksestä
suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2010 mennessä. Kaikki vastaajaryhmät ennustivat kuljetuskustannusten osuuden nousua; vienti- ja kansainvälistyneistä yrityksistä jopa yli 70 % katsoi kuljetuskustannusten osuuden kasvavan jonkin verran
tai merkittävästi. Myös yrityksen koko näytti vaikuttavan. Valmistavien/rakennusalan yritysten suuret yritykset ja kaupan alan pienet yritykset olivat
pessimistisimpiä kuljetuskustannusten nousun arvioissaan. Vain pieni osa yrityksistä uskoi kuljetuskustannusten osuuden pienenevän.
Epävarmuus öljyn hinnan kehityksestä oli keskeisin syy kuljetuskustannusten
nousuodotuksiin. Todennäköisesti merkittäviä syitä löytyy myös yleisistä logistiikan kehitystrendeistä. Yritykset joutuvat mukautumaan kilpailun paineessa
asiakaslähtöisemmän logistiikan vaatimuksiin, mikä käytännössä tarkoittanee
pieneneviä eräkokoja, korkeampaa lähetystiheyttä sekä mahdollisesti tuotannollisen ja logistiikan toimintojen edelleen keskittymistä.
Vastaajayritysten mukaan logistiikan tehostamisessa on varaa parantaa erityisesti varastointikustannuksissa ja varastoon sitoutuneen pääoman kustannuksissa.
Näin katsoivat erityisesti kansainväliset yritykset, vientiyritykset sekä suuret ja
keskisuuret yleensä. Tästä voidaan päätellä ensinnäkin, että lähitulevaisuudessa
yritykset keskittänevät logistisia toimintoja entisestään kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Toinen päätelmä on, että mikro- ja pienet yritykset eivät näyttäisi
pystyvän aivan yhtä tehokkaasti laskemaan näitä kustannuksia suurtuotannon
etujen puuttuessa.
Hallintokustannusten ja kuljetusten pakkauskustannusten osalta tilanne näyttää
samansuuntaiselta; suuret ja kansainväliset yritykset katsoivat pystyvänsä leikkaamaan näitä kustannuksia eniten. Hallinto- ja pakkauskustannusten katsottiin
kuitenkin yleisesti kasvavan. Logistiikan epäsuorien kustannusten odotettiin
puolestaan laskevan; näin arvioivat erityisesti suuret yritykset.
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Kuvio 22. Vastaajien arviot eri kustannuskomponenttien kehityksestä suhteessa liikevaihtoon 2010 mennessä- valmistus/rakentaminen ja kauppa, %vastaajista. Kansainväliset yritykset n=165, Vientiyritykset n=201, Kotimarkkinayritykset n=586, Suuret yritykset n=165, Keskisuuret yritykset n=171, Pienet yritykset n=319, Mikroyritykset n= 1072.
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5.2 Logistiikan tunnusluvut
Vastaajia pyydettiin arvioimaan eräitä tunnuslukuja numeerisesti. Seuraavissa
kuviossa on esitetty kaksi jokaiselta teollisuuden toimialalta: täydellisten asiakastoimitusten osuus kaikista toimituksista ja rahan sitoutumisaika. Esitetyt lukuarvot ovat ylimmän ja alimman viidenneksen (kvintiilin) luokkarajat. Ylimmän kvintiilin raja tarkoittaa, että 20 % toimialan yrityksistä on saanut tuota lukua paremman arvon kyseiselle muuttujalle. Alimman kvintiilin raja tarkoittaa,
että 20 % toimialan yrityksistä on saanut lukua huonomman arvon kyseiselle
muuttujalle (Kuvio 23). Parhaalla 20 %:lla rahan sitoutumisaika on toimialasta
riippumatta alle 20 päivää. Kansainvälisesti verraten luku on todella alhainen.
Alimmalla viidenneksellä rahan keskimääräiset sitoutumisajat vaihtelevat toimialojen välillä huomattavasti kustantamisen ja painamisen (40 vrk) ja mineraalituotteiden valmistuksen (140 vrk) välillä.
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Kuvio 23. Teollisuuden rahan sitoutumisaika päivinä ja täydelliset asiakastoimitukset % kaikista toimituksista, paras ja heikoin viidennes yrityksistä(n=834)

Parhaalla viidenneksellä virheettömien toimitusten osuus on yli 95 % kaikista
toimituksista toimialasta riippumatta. Kärjen takana erot eri toimialojen välillä
ovat suurempia. Mielenkiintoinen havainto on esimerkiksi, että elintarvike- ja
kemianteollisuudessa 80 %:lla yrityksistä virheettömien toimitusten osuus on
lähes 95 %. Hieman yllättäen elektroniikkateollisuuden vastaava luku on vain
noin 80 % toimituksista. Tunnusluvuista yritykset pystyvät parhaiten hyödyntämään virheettöminä tehtyjen asiakastoimitusten osuutta ja huonoimmin toimituskohtaisia kustannuksia. Kyky hyödyntää eri tunnuslukuja yrityksen toiminnassa kasvavat yrityskoon ja kansainvälistymisen asteen myötä.

Kuinka hyvin yrityksenne pystyy hyödyntämään
seuraavia tunnuslukuja toiminnan ohjaamisessa?
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Kuvio 24. Vastaajien arviot kyvystään hyödyntää logistiikan tunnuslukuja liiketoiminnassaan kansainvälisyyden ja yrityskokoluokan mukaan, valmistus/rakentaminen ja kauppa, %-vastaajista. Kansainväliset yritykset n=, Vientiyritykset n=, Kotimarkkinayritykset n=, Suuret yritykset
n=, Keskisuuret yritykset n=, Pienet yritykset n=, Mikroyritykset n=.
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5.3 Logistiikan tietojärjestelmät
Toimitusketjun kustannusten ja tilaus-toimitustiedon seurantaa kartoitettiin
useilla erityyppisillä kysymyksillä (Kuvio 25). Logistiikkakustannuksia seurataan melko aktiivisesti yritysten sisäisesti, mutta koko toimitusketjun tasolla
seuranta ja tiedon jakaminen on vaatimatonta. Yllättäen yli neljännes kotimarkkinayrityksistä ei seuraa logistiikkakustannuksiaan tarkasti. Kansainvälisten yritysten sisäinen kustannusseuranta on jonkin verran yleisempää.
Logistiikkakustannusten seuranta yhdessä toimittajien ja asiakkaiden kanssa on
vielä huomattavasti harvinaisempaa. Näyttää siltä, että ulkomailla toimivien yritysten on kansainvälisessä kilpailupaineessa pakko jakaa tietoa toimitusketjussaan toiminnan tehostamiseksi. Myös yrityksen koko vaikuttaa: mitä suurempi
yritys, sitä enemmän tietoa jaetaan toimitusketjussa.
Noin 70 % suurista yrityksistä käyttää logistisen tiedon hallintaan toiminnanohjausjärjestelmää (ERP). Silti vain alle 40 % on järjestänyt esimerkiksi toimittajilleen pääsyn yrityksen varastosaldoihin. Yritysten pääsy asiakkaiden varastosaldoihin on myös melko harvinaista. Kaupan päätoimialalla toimitusketjun
läpinäkyvyys on tässä suhteessa hieman yllättäen vieläkin heikompaa.
Toimitusketjun läpinäkyvyys ei toteudu pelkästään teknisillä ratkaisuilla, koska
asiaan liittyy monia yrityksen toimintaperiaatteisiin ja kilpailullisiin tekijöihin
liittyviä esteitä. Saumaton toimitusketjun hallinta edellyttää paitsi tiedonhallintaa toimijoiden kesken myös liiketoimintatapaa, jossa perinteisesti luottamukselliseksi ymmärrettyä tietoa jaetaan toimitusketjun kumppaneiden kesken. Käytännössä tälle tasolle on erittäin vaikea päästä – eikä se aina ole edes yritysten
tavoitteenakaan.
Tietojärjestelmien osalta edellisessä selvityksessä käsiteltiin hieman tätä laajempaa joukkoa eri järjestelmien käyttöä. Yhteisiä osia tämän ja edellisen selvityksen välillä olivat Intranet/ extranet –sovellukset, Internet-markkinapaikat, EDIjärjestelmät ja ERP-järjestelmät. Koska edellinen selvitys painottui keskisuuriin
ja suuriin yrityksiin, on tulosten vertailu mielekästä vain noiden yritysten osalta.
Edellisessä selvityksessä hieman alle 40 %:lla teollisuuden ja kaupan yrityksistä
oli käytössä jonkinlainen intranet/ extranet –sovellus logistisen tiedon hallinnassa. Tämän selvityksen vastaajista suurista yrityksistä yli 60 % ja keskisuurista
yrityksistä lähes 50 % (kaupan yrityksillä yli 50 %) oli käytössä jokin intranet/extranet –sovellus. Kyseisten sovellusten osalta voidaan todeta käytön yleistyneen jonkin verran edelliseen selvitykseen verrattuna. Jonkinlainen EDI –
sovellus oli edellisen selvityksen vastaajista käytössä noin 45 prosentilla vastaajayrityksistä. Tämän selvityksen tulosten mukaan osuus on pysynyt jokseenkin
ennallaan.
ERP-järjestelmien käyttö sen sijaan on jonkin verran yleistynyt edelliseen selvitykseen verrattuna. Edellisen selvityksen vastaajista hieman yli 30 % ilmoitti
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yrityksessään olevan käytössä jokin ERP-järjestelmä. Tässä selvityksessä vastaava luku teollisuuden ja kaupan osalta oli jo hieman yli 40 %.
Vuoden 2001 selvityksessä todettiin, että logistiikasta on tulossa hyvin tietointensiivinen prosessi. Selvityksessä ennustettiin tulevaisuuden ”sähköistä läpilyöntiä”. Tämän selvityksen tulosten perusteella sähköinen läpilyönti on edelleen tulevaisuuden tavoite. Erityisesti pienyrityksissä kommunikaatioteknologioiden käyttö rajoittuu usein puhelimeen, faksiin ja sähköpostiin. Edistyksellisempiä teknologioita, kuten EDI- ja ERP-järjestelmiä käyttää melko pieni osuus
yrityksistä. Kuitenkin noin 50 % suurista ja kansainvälisistä yrityksistä on ottanut käyttöönsä jonkinlaisen em. järjestelmän. Koko yritysjoukkoa ajatellen 50 %
on melko alhainen luku. Edistyneiden järjestelmien käyttö vaatii kuitenkin paljon resursseja, eikä järjestelmien hyöty pienyrityksille aina vastaa vaadittavia
panostuksia.
ASP (Application Service Provider) tarkoittaa operaattoria, joka tarjoaa ohjelmistopalveluita palvelukeskuksesta käsin palveluveloitusta vastaan. Asiakkaalla
on mahdollista käyttää näitä ohjelmistoja internetin kautta melko kohtuullisin
pääomakustannuksin. Vaikka ASP palveluita on markkinoilla tarjolla, ei niiden
vaikutus näkynyt selvityksen tuloksissa merkittävästi.
Perinteiset tavat viestiä ovat edelleen yleisimpiä logistisen tiedon välittämisessä.
Mikroyrityksillä ja pienillä yrityksillä ei ole juuri sähköisiä välineitä käytössään
lukuun ottamatta Internet-pohjaisia palveluita. EDI:n ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttö on jo näissä yrityskokoluokissa hyvin harvinaista. Toisaalta tulokset osoittavat, että suuretkin yritykset käyttävät aktiivisesti Extranet ja Intranet -palveluita. Sähköisen markkinapaikan palvelut saattaisivat olla myös pienemmille yrityksille potentiaalinen keino logistiikan hallintaan melko minimaalisilla investoinneilla.
Kansainvälisillä yrityksillä on käytössään vienti- ja kotimarkkinayrityksiä edistyksellisemmät tiedonsiirtoteknologiat. Tämä on luonnollista, koska ulkomailla
sijaitsevien tuotantoyksiköiden logistiikan hallinta on vaikeaa ilman sähköisiä
järjestelmiä. Tarvekin siis on suurempi.
Yleisimmin yritysten käytössä ovat perinteisemmät välineet kuten kirje, puhelin
ja faksi, tai sähköposti. Osaltaan tuloksia selittää vastaavien yritysten kokojakauma. Vastaajajoukko on painottunut pieniin yrityksiin, joiden osalta edistyneempien järjestelmien käyttöönotto ei välttämättä ole perusteltavissa. Edistyneempien järjestelmien, kuten EDI:n ja ERP:n käyttö on huomattavasti yleisempää, mikäli tarkastelu rajataan keskisuuriin ja suurin yrityksiin.

”Vastatkaa sen mukaan oletteko seuraavien väittämien kanssa samaa tai eri mieltä.”
Kansainvälisyyden mukaan:
(Valmistus/rakentaminen)
Seuraamme tarkasti
yrityksemme
logistiikkakustannuksia
Seuraamme logistisia
tunnuslukuja yhdessä
toimittajien ja asiakkaiden
kanssa

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

Yrityksellämme on pääsy
asiakkaidemme
varastosaldoihin

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

0%

0%

Toimittajillamme on
pääsy yrityksemme
varastosaloihin

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

100 %

0%

50 %

100 %

100 %

0%

100 %

0%

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50 %

100 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50 %

50 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50 %

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

Logistiikkatoimintojen
ympäristövaikutukset on
otettu huomioon
toiminnassamme

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

Yrityksen koon mukaan:
(Kauppa)
(Valmistus/rakentaminen)

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50 %

100 %

0%

Kuvio 25. Teollisuuden ja kaupan toimitusketjujen läpinäkyvyys ja ympäristöllisten asioiden huomioon otto kansainvälisyyden ja yrityskokoluokan
mukaan, %-vastaajista. Kansainväliset yritykset n=168, Vientiyritykset n=202, Kotimarkkinayritykset n=586, Suuret yritykset n=177, Keskisuuret yritykset n=170, Pienet yritykset n=310, Mikroyritykset n=1066.
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RFID-teknologian käyttö on vielä varsin vähäistä. Kyselyssä pyydettiin myös
kommentoimaan väittämää ”viiden vuoden kuluessa hyödynnämme RFID –
radiotunnistetekniikkaa”. Väittämän kanssa täysin tai osittain samaa mieltä ilmoitti olevansa 18,3 % valmistusyrityksistä ja 11,7 % kaupan alan yrityksistä.
Lähes 50 % kansainvälisistä ja suurista yrityksistä ilmoitti käyttävänsä RFIDteknologiaa viiden vuoden kuluttua.
RFID teknologiasta on jo pitkään odotettu logistiikan mullistajaa. Tämä selvitys
osoittaa, että sen tosiasiallinen käyttö on vielä hyvin vähäistä, mutta odotukset ja
paineet sen käyttöönotolle ovat kovat. Ennen pitkää RFID korvannee viivakooditekniikan. Erään näkemyksen mukaan RFID tulee melko nopeastikin yleistymään kuormalava- ja suuryksikköjen tunnistamisessa, mutta yksittäisten lähetysten kohdalla läpilyönti tulisi kestämään huomattavasti kauemmin.
RFID Lab Finland on julkisrahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on auttaa
yrityksiä ja organisaatioita RFID-tekniikan soveltamisen ensiaskelissa. Maailmanluokassakin edistyksellisessä laboratoriossa tätä teknologiaa on mahdollista
testata todenmukaisessa ympäristössä29.
Toimialalliset erot toimitusketjun läpinäkyvyydessä ovat merkittävät. Kyselylomakkeessa esitettiin väittämät ”toimittajillamme on pääsy yrityksemme varastosaldoihin”, sekä ”yrityksellämme on pääsy asiakkaidemme varastosaldoihin”.
Tulosten perusteella voidaan todeta valmistavista yrityksistä (LIITE 10.) massan, paperin ja paperituotteiden valmistus–toimialalla olevan suurin läpinäkyvyys niin taakse -kuin eteenpäin toimitusketjussa. Alhaisin läpinäkyvyys on
tekstiili- ja nahkateollisuuden toimialoilla. Kaupan toimialoista LIITE 11.) paras
toimitusketjun läpinäkyvyys näyttäisi olevan elintarvikkeiden vähittäiskaupassa
ja polttoaineiden kaupassa.
Vuoden 2001 selvityksen tärkeimmäksi johtopäätökseksi nostettiin yritysten logistisen ajattelun laajentuminen oman yrityksen ulkopuolelle, ja siihen liittyvä
toimitusverkon läpinäkyvyys. Sama teema oli esillä myös v. 1992 ja 1997 selvityksissä. Tämän selvityksen tuloksissa läpinäkyvyys asiakkaisiin ja toimittajiin
on varsin vähäistä. Läpinäkyvyyden tarve on yleisesti tiedossa, mutta käytännön
toteutus on vaikeaa.
Osittaisena selityksenä läpinäkyvyyden verkkaiseen kehitykseen voi esittää toimitusketjun eri osien epätasa-arvoista suhdetta. Mikäli ketjussa toimii yritys, joka kooltaan ja markkinavoimaltaan on merkittävästi muita suurempi, saattaa yksittäisen yrityksen näkökulmasta tuntua houkuttelevalta pitää informaatio omissa
käsissään ja siten hallita ketjun toimintaa. Ainakin periaatteessa parempi läpinäkyvyys palvelee paremmin koko ketjun etua. Voidaankin todeta, että ongelmana ei ole tarvittavan teknologian puute vaan vaikeudet hyötyjen ja riskien
jakamisesta yritysten välillä.
29

http://www.rfidlab.fi/

Kansainvälisyyden mukaan:
(Valmistus/rakentaminen)
Sähköposti

WWWportaali

RFID

50,00 %

100,00 %

50,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

50,00 %

100,00 %

50,00 %

100,00 %

50,00 %

100,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50,00 %

100,00 %

0,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50,00 %

100,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50,00 %

50,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50,00 %

0,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0,00 %

50,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0,00 %

0,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0,00 %

ERP

100,00 %

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0,00 %

EDI

50,00 %

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0,00 %

Intranet/
extranet

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0,00 %

Yrityksen koon mukaan:
(Kauppa)
(Valmistus/rakentaminen)

0,00 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50,00 %

100,00 %

0,00 %

Kuvio 26. Teollisuuden ja kaupan teknologioiden käyttö logistisen tiedon hallinnassa kansainvälisyyden ja yrityskokoluokan mukaan, %-vastaajista.
Kansainväliset yritykset n=172, Vientiyritykset n=206, Kotimarkkinayritykset n=604, Suuret yritykset n=168, Keskisuuret yritykset n=172,
Pienet yritykset n=316, Mikroyritykset n=1100.
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”Vastatkaa sen mukaan oletteko seuraavien väittämien kanssa samaa tai eri mieltä.”
Kansainvälisyyden mukaan:
(Valmistus/rakentaminen)
Viiden vuoden kuluessa
hyödynnämme RFID radiotunnistetekniikkaa
Ympärivuorokautisen
toiminnan tarpeemme
lisääntyy

Yrityksemme on hyvin
varautunut häiriö- ja
epäjatkuvuustilanteisiin
logistiikassa
Varautuminen häiriö- ja
epäjatkuvuustilanteisiin
laskee merkittävästi
logistiikkan tehokkuutta

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

0%

0%

0%

50 %

100 %

0%

0%

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

50 %

100 %

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50 %

100 %

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50 %

100 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

100 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

50 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

0%

Erilaiset häiriö- ja
epäjatkuvuustilanteet
lisääntyvät yrityksemme
logistiikassa

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

Yrityksen koon mukaan:
(Kauppa)
(Valmistus/rakentaminen)

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro
50 %

100 %

0%

Kuvio 27. Teollisuuden ja kaupan näkemyksiä toimitusketjun tulevaisuudesta. %-vastaajista. Kansainväliset yritykset n=168, Vientiyritykset n=202,
Kotimarkkinayritykset n=586, Suuret yritykset n=177, Keskisuuret yritykset n=170, Pienet yritykset n=310, Mikroyritykset n=1066.
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5.4 Logistiikan osaaminen
Vastaajayrityksiltä tiedusteltiin yrityksen käsitystä osaamisen tasosta oman yrityksen sisällä ja eri sidosryhmien keskuudessa (Kuvio 30). Suuret ja kansainväliset yritykset ovat tyytyväisempiä omaan osaamiseensa kuin pienemmät ja paikallisesti toimivat yritykset. Itsearvioinnit näyttäisivät olevan oikean suuntaisia,
jos tuloksia vertaa eri yritysryhmien menestykseen yleensä logistiikkansa hoidossa. Kotimarkkinayrityksillä esimerkiksi logistiikassa näyttäisi olevan yleisesti eniten kehitettävää ja nämä yritykset myös sijoittuvat itsearvioinnissa heikoiten. Kotimarkkinayritysten itsearviot saattavat siltikin olla ”liian myönteisiä.”
Kaupan alan yritykset ja erityisesti suuret kaupan alan yritykset olivat kaikkein
tyytyväisimpiä omaan logistiikkaosaamiseensa. Tulos on helposti ymmärrettävissä, koska tämä vastaajajoukko sisältää koko maan laajuisesti toimivia kauppaketjuja, jotka pystyvät saavuttamaan merkittäviä skaalaetuja mm. tehokkaalla
tietojärjestelmien hyväksikäytöllä. On mielenkiintoista havaita, että näiden
huippuosaajien arviot logistiikkatoimittajistaan ovat myös kuvion vertailuryhmien korkeimmat. Näyttäisi siis, että osaava ja vahva logistiikkapalvelujen ostaja pystyy merkittävästi vaikuttamaan ostamiensa palvelujen laatuun ja palveluntarjoajan osaamistasoon.
Osaltaan kaupan alan hyvin myönteisiä arvioita logistiikkatoimittajistaan selittää
kaupan toimialan rakenne; usein logistiikkapalvelun ostaja ja palvelun tarjoaja
ovat saman yrityskonsernin osia. Kuitenkin, teollisuuden toimialojen vastaajat
pitivät samoin logistiikkatoimittajiensa osaamista korkeana. Suurista ja keskisuurista teollisuuden ja kaupan yrityksistä yli 80 % arvioi logistiikkatoimittajiensa osaamisen olevan jokseenkin korkealla tai erittäin korkealla tasolla. Tämä
on merkittävä havainto, koska toisaalta logistiikan ulkoistamisen tyypillinen
profiili painottuu melko yksinkertaisiin palvelumuotoihin kuten kuljetuksiin.
Vaativimpien toimintojen ulkoistaminen ei erityisemmin näyttäisi johtuvan logistiikkatoimittajien osaamisen puutteesta.
Asiakaskunnan logistiikan osaaminen arvioitiin yleisesti samalle tasolle kuin
oma osaaminen. Vastaajayrityksen tausta vaikutti melko vähän näihin tuloksiin.
Vastaajien arviot toimittajakunnastansa ovat lähes peilikuva omasta osaamisesta. Suuret ja kansanväliset yritykset osoittautuvat kriittisemmiksi omien toimittajiensa osaamista kohtaan. Pienet yritykset ja mikroyritykset arvioivat toimittajiensa osaamisen jopa yrityksen omaa osaamista korkeammaksi.
Yrityksiä pyydettiin myös arvioimaan tärkeimpiä henkilöstön kehitystarpeita tulevaisuudessa (Kuvio 28 ja Kuvio 29). Tulevaisuuden kehitystarpeiden osalta
voidaan todeta valmistuksen ja kaupan alan yrityksille olevan varsin samanlaisia
näkemyksiä. Teollisuusyritysten osalta vastaajat pitivät tärkeimpänä henkilöstön
osaamisen kehitystarpeena, erityisesti työnjohdon osalta tuotannonsuunnittelua.
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Tuotannon suunnittelu
Hankinta ja ostotoiminta
Liiketoimintastrategia
Varaston hallinta
Kielitaito
Tomitusketjun virrat ja verkoston hallinta
Toimitusketjun strategia
Toimitusketjun peruskäsitteet
Innovaatio ja muutoksen johtaminen
Logistiikan johtamisen perustaidot
Kuljetusten hallinta
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vastauksia (kukin vastaaja saattoi valita yhden kehittämistarpeen per henkilöstöryhmä)

Kuvio 28. Henkilöstön kehitystarpeet teollisuusyrityksissä, n=861. kukin vastaaja saattoi valita yhden merkittävimmän osaamisen kehitysalueen kullekin henkilöstöryhmälle.

Hankinta ja ostotoiminta
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Liiketoimintastrategia
Tomitusketjun virrat ja verkoston hallinta
Kielitaito
Innovaatio ja muutoksen johtaminen
Toimitusketjun strategia
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Toimitusketjun peruskäsitteet
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vastauksia (kukin vastaaja saattoi valita yhden kehittämistarpeen per henkilöstöryhmä)

Kuvio 29. Henkilöstön kehitystarpeet kaupan yrityksissä, n=659. kukin vastaaja saattoi valita
yhden merkittävimmän osaamisen kehitysalueen kullekin henkilöstöryhmälle.

Muista kehitystarpeista vastaajat olivat melko yksimielisiä toimialasta riippumatta. Hankinta, ostotoiminta ja varastonhallinta olivat tärkeimpien kehitystarpeiden joukossa oli niin teollisuuden kuin kaupan yrityksillä erityisesti työnjohdon ja keskijohdon osalta. Ylimmän johdon kehittämistarpeista tärkeimmäksi
nousi perustellusti liiketoimintastrategian kehittäminen.
Melko yllättävää on kielitaidon vähäinen paino vastaajayritysten osaamisen kehitystarpeena erityisesti keskijohdon ja ylimmän johdon osalta. Tähän saattaa olla useita syitä. Ensinnäkin kansainvälisissä operaatioissa työskentelevän henkilöstön kielitaito yrityksissä on jo melko korkea tasolla. Oletettavasti näin on erityisesti läntisten päämarkkinoiden kielten suhteen. Toiseksi kotimarkkinayrityksille kielitaito lienee luonnollisesti vähemmän tärkeä asia.
Kolmas selitys kielitaidon vähäiselle merkitykselle kehitystarpeena koskee Venäjän kauppaa. Vuonna 2004 valmistuneessa selvityksessä logistisen informaa-
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tion kehitystarpeista EU:n ja Venäjän välisessä tavaraliikenteessä todetaan, että
kaupan suomalainen viejä-osapuoli kontrolloi kuljetuksia erittäin harvoin, erityisesti jos kyseessä on suora myynti venäläiselle osapuolelle. Tällöin myös venäjää osaavan henkilöstön tarve on pienempi. Monet suuret yritykset ovat lisäksi
perustaneet venäjälle tytäryhtiöitä, joiden asiointikieli emoyhtiöidensä kanssa on
usein englanti. (TEDIM 2004)
Vaikka kielitaidon kehittämistarve näyttää olevan melko vähäinen, suomen kielen pienuus sinänsä voi olla yritykselle ongelma. Kansainvälisessäkin toimitusketjussa suurten kielialueiden maat voivat hyötyä asemastaan varsinkin kun päätetään toimitusketjun keskustoimintojen sijoituspaikasta.
Suomalaisilla yrityksille on aivan viime aikoina tarjoutunut uusia Internet pohjaisia työkaluja logistiikan osaamisen kehittämiseen. Esim. Suomen Logistiikkayhdistys tarjoaa jäsentensä käyttöön maksutonta logistiikan kehittämistyökalua - SCM-Tuloskorttia, jolla voi yleisellä tasolla hahmottaa yrityksen toimitusketjun tilaa (Suomen logistiikkayhdistys30 ja Aaltonen 2005). Toinen uusi innovaatio on logistiikkastrategian valintatyökalu31 (Logistiikan osaamiskeskus).

30
31

www.logy.fi
www.uudenmaanosaamiskeskus.fi/logistics/default.cfm?dept0=10267&cd=10267&depth=1

”Millaisella tasolla on logistiikan osaaminen: a) Yrityksenne sisällä, b) Asiakaskunnassanne, c)
Toimittajakunnassanne, d) Logistiikkatoimittajienne keskuudessa ja e) Kilpailijoidenne keskuudessa?
Kansainvälisyyden mukaan:
(Valmistus/rakentaminen)
Yrityksen
sisällä

Kilpailijoiden
keskuudessa

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

100 %

0%

0%

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

100 %

0%

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

50 %

100 %

0%
Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

50 %

100 %

0%
Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

50 %

0%
Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

0%

50 %

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

0%

0%

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

0%

Logistiikkatoimittajien
keskuudessa

50 %

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

0%

Toimittajakunnassa

Suuret
Keskisuuret
Pienet
Mikro

Kansainväliset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset

0%

Asiakaskunnassa

Yrityksen koon mukaan:
(Kauppa)
(Valmistus/rakentaminen)

50 %

100 %

0%

Kuvio 30. Teollisuuden ja kaupan arviot logistiikan osaamisentasosta yrityksen sisällä ja sidosryhmissä kansainvälisyyden ja yrityskokoluokan mukaan, %-vastaajista. Kansainväliset yritykset n=168, Vientiyritykset n=202, Kotimarkkinayritykset n=588, Suuret yritykset n=168, Keskisuuret yritykset n=164, Pienet yritykset n=300, Mikroyritykset n=1012.
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5.5 Toimintaympäristö
Yrityksiä pyydettiin arvioimaan sijaintipaikkakuntansa32 toimintaedellytyksiä (i)
yleisesti liiketoiminnan, (ii) logistiikan tehokkuuden, (iii) infrastruktuurin, (iv)
tuotannon sijoittumisen sekä (v) kilpailijoiden sijainnin kannalta.
Tulokset on esitetty siten, että maakunnat on vastausten keskiarvon mukaan jaettu viiteen luokkaan. Absoluuttiset erot eri luokkien välillä ovat pienet.
Yli 70 % kaikista vastaajista oli melko tai erittäin tyytyväinen yleisiin toimintaedellytyksiin paikkakunnallaan. Mielenkiintoista on, että vain alle 50 % kaikista
oli melko tai erittäin tyytyväinen sijaintiinsa kilpailijoihin nähden. Kolmen
muun muuttujan osalta (ii; iii; ja iv) kaikista vastaajista noin 60 % oli melko tai
erittäin tyytyväisiä sijaintiinsa.
Teollisuuden ja rakentamisen osalta Etelä- ja Lounais-Suomessa sijaitsevat yritykset ovat tyytyväisimpiä sijaintiinsa. Tulos on luonnollinen, sillä etäisyydet
kotimaan päämarkkinoille sekä pääsatamiin ja lentokentille ovat lyhyet. Tyytymättömimpiä ovat Pohjois- ja Itä-Suomen yritykset.
Myös kaupan yritykset ovat keskimäärin melko tyytyväisiä omaan sijaintiinsa.
Maantieteellisen jakauman perusteella kaupan tulokset näyttävät kuitenkin olevan lähes päinvastaiset teollisuuden tuloksiin verrattuna. Kaupan yrityksistä tyytyväisimpiä sijaintiinsa näyttäisivät olevan Pohjois- ja Itä-Suomen ja osittain
Keski-Suomen yritykset.
Kaupan alan erilaiset näkemykset tässä suhteessa ovat ainakin osin ymmärrettävissä liiketoiminnan erilaisella luonteella. Jo lähtökohtaisesti kauppaliikkeet
ovat sijoittautuneet palvelemaan tiettyä markkinaa ja logistista tehokkuutta tai –
tehottomuutta ei ajatella siinä määrin vaihtoehtona sijoittumisen suhteen. Teollisten yritysten on luonnollista olettaa niiden tietyssä määrin ajatelleen logistiikkansa toimivuutta jo sijoittumispäätöstä tehdessä. Eteläisen Suomen suurempi
”tyytymättömyys” taas on osittain selitettävissä toimijoiden suuremmalla määrällä ja alueen tiukemmalla kilpailutilanteella.
Liiketoimintaedellytyksiä koskevista tuloksista ei ole mahdollista tehdä suoria
johtopäätöksiä Suomen asemasta tuotannollisten yritysten asemamaana tulevaisuudessa. Kuitenkin on huomattava, että kilpailijoiden sijaintiin verrattuna tyytyväisyys oli heikointa, mikä kielii ”markkinallisten” tekijöiden erilaisesta ja
mahdollisesti suuremmasta merkityksestä verrattuna mm. yleisiin liiketoimintaedellytyksiin. Kun tähän ajatukseen lisätään tulos suurten yritysten arviosta leikata erityisesti varastoon sitoutuneen pääoman kustannuksia, voidaan päätellä,
näiden säästöjen tulevan ehkä osaksi tuotannon ja logististen toimintojen keskittämisestä.

32

Päätoimipaikka postinumeron tarkkuudella.
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a) Logistiikkakustannukset

*

d) Toimintaedellytykset
infrastruktuurin kannalta

**

b) Toimintaedellytykset
yleisesti liiketoiminnan
kannalta

**

e) Toimintaedellytykset
tuotannon
sijoittautumisen kannalta

c) Toimintaedellytykset
logistiikan tehokkuuden
kannalta

**

f) Toimintaedellytykset
kilpailijoiden sijainnin
kannalta

**

g) Yritysten
arvonlisä

***

**

Logistiikkakustannukset
13,4- 15,3- 15,9% liikevaihdosta <13,4

*
**

16,8-

Toimintaedellytykset

Prosenttia vastaajista tyytyväisiä tai erittäin
tyytyväisiä toimintaedellytyksiin
85 % - 100 %
70 % - 85 %
55 % - 70 %
40 % - 55 %
0 % - 40 %

Kaupan ja teollisuuden arvonlisä
Suuri
Pieni

***

Ei vertailukelpoista aineistoa

Kuvio 31. Teollisuuden toimintaedellytysten maakunnallinen vertailu, N=814. Yritysten arvonlisän lähde: Tilastokeskus 2006.
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a) Logistiikkakustannukset

*

d) Toimintaedellytykset
infrastruktuurin kannalta

**

b) Toimintaedellytykset
yleisesti liiketoiminnan
kannalta

**

e) Toimintaedellytykset
tuotannon
sijoittautumisen kannalta

c) Toimintaedellytykset
logistiikan tehokkuuden
kannalta

**

f) Toimintaedellytykset
kilpailijoiden sijainnin
kannalta

**

**

g) Yritysten
arvonlisä

***

*
**

Logistiikkakustannukset

% liikevaihdosta <13,3

13,3-

14,9-

16,8-

19,8-

Toimintaedellytykset

Prosenttia vastaajista tyytyväisiä tai erittäin
tyytyväisiä toimintaedellytyksiin
85 % - 100 %
70 % - 85 %
55 % - 70 %
40 % - 55 %
0 % - 40 %

Kaupan ja teollisuuden arvonlisä
Suuri
Pieni

***

Ei vertailukelpoista aineistoa

Kuvio 32. Kaupan toimintaedellytysten maakunnallinen vertailu, N=618. Yritysten arvonlisän lähde: Tilastokeskus 2006.

Esitetyt karttakuvat ovat vastaajien subjektiivisten arviointien summa ja saattavat näin sisältää epäloogisuuksiakin.
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Taulukko 7. Teollisuuden ”toimintaedellytykset kilpailijoiden sijaintiin nähden”, Kotimarkkinayritykset n=575 , Vientiyritykset n=190, Kansainväliset yritykset n=162.
Toimintaedellytykset kilpailijoiden sijaintiin nähden,
hyvät tai erittäin hyvät, % vastaajista
Kansainväliset
Maakunta
Kotimarkkinayritykset Vientiyritykset
yritykset
Uusimaa
62 %
50 %
41 %
Varsinais-Suomi
42 %
38 %
26 %
Pirkanmaa
56 %
49 %
42 %
Etelä-Pohjanmaa
41 %
23 %
17 %
Satakunta
43 %
69 %
58 %
Keski-Suomi
47 %
50 %
38 %
Pohjois-Savo
26 %
20 %
33 %
Päijät-Häme
60 %
55 %
71 %
Pohjois-Pohjanmaa
47 %
33 %
30 %
Lappi
36 %
0%
43 %
Kymenlaakso
58 %
40 %
50 %
Koko Suomi
44 %
42 %
39 %

Arviot sijainnista kilpailijoihin verrattuna antavat tärkeää tietoa yritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä. Vaikka erot kotimarkkina-, vienti- ja kansainvälisten yritysten kesken koko aineistossa ovat pieniä, suunta on selvä. Kun 44 % teollisuuden kotimarkkinayrityksistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä sijaintiinsa, vain 39 % kansainvälisistä yrityksistä koki samoin (Taulukko 7).
Erot korostuvat kun tarkastellaan maakuntia, joissa kansainvälisillä markkinoilla
toimivia yrityksiä on keskimääräistä enemmän. Näitä ovat Uusimaa, VarsinaisSuomi ja Pirkanmaa33. Muiden maakuntien lukuihin on suhtauduttava varauksellisesti pienehkön vastaajamäärän vuoksi. Johtopäätös on, että enemmistö teollisuusyrityksistä ei ole tyytyväinen sijaintiinsa suhteessa kilpailijoihin. Sijainti
koetaan sitä huonommaksi, mitä kansainvälisempi yrityksen toiminta-alue on.
Kaupan alalla yritykset palvelevat pääsääntöisesti alueellista markkinaa, ja sijainnin merkitys on oleellisesti erilainen kuin teollisuudessa. Kaupan alan yritykset ovatkin sijaintiinsa varsin tyytyväisiä kaikilla tarkastelluilla muuttujilla.
5.6 Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen
Selkeästi yleisimmin ulkoistettuja toimintoja niin valmistusyritysten ja rakentamisen, kuin kaupan osalta ovat kuljetukset, palautuslogistiikka ja huolinta. Nämä toiminnot on järjestänyt kokonaan itse vain noin 30 % vastaajista. Vähiten
ulkoistettuja toimintoja tällä hetkellä ovat laskutus, tilausten vastaanotto ja inventaarin hallinta.
Logistiikan ulkoistaminen on sitä suositumpaa mitä kansainvälisempi yritys on.
Tämä näyttää pitävän paikkaansa lähes kaikkien logistiikan toimintojen kohdalla. Suurimmat erot ovat tässä suhteessa niiden yritysten kohdalla, jotka ovat ul33

Vastaajia yhteensä: Uusimaa = 145; kv.yrityksiä 39, Varsinais-Suomi = 138; kv. yrityksiä 27 ja Pirkanmaa =
113; kv. yrityksiä 19. Muissa maakunnissa vastaajia oli alle 100, joista kv. yrityksiä 6-12 kussakin.
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koistaneet kuljetuksista 75 % tai enemmän. On myös huomattavaa, että varastoinnin ulkoistaminen on merkittävästi yleisempää kansainvälisissä yrityksissä
kuin kotimarkkina- ja vientiyrityksissä (Kuvio 33).
Vuoden 2001 selvityksessä ulkoistamista oli käsitelty teemoittain (hankintalogistiikka, tuotantologistiikka, jakelulogistiikka, sekä toimitusverkon hallinta).
Kansainvälisen vertailtavuuden vuoksi tässä selvityksessä tarkasteltiin yksittäisten toimintojen ulkoistamista. Edellisessä selvityksessä yleisimmin ulkoistettu
toiminto oli jakelulogistiikka, jota ilmoitti ulkoistaneensa 66 % vastaajista. Seuraavaksi yleisin oli hankintalogistiikka (34 % vastaajista). Vähiten ulkoistettuja
osakokonaisuuksia olivat tuotantologistiikka ja toimitusverkon hallinta, joita oli
ulkoistanut hieman yli 25 % vastaajista.
Vuoden 2006 selvityksen yleisimmin ulkoistettu toiminto oli kuljetukset, joita
on ulkoistanut joko kokonaan tai osittain noin 90 % vastaajista. Kun ottaa huomioon, että selvityksen vastaajajoukko on määrällisesti painottunut pienyrityksiin, voidaan arvioida logistiikan ulkoistamisen yleistyneen ainakin kuljetusten
osalta edellisiin selvityksiin verrattuna.
Kyselyn mukaan tulevaisuudessa eniten yleistyy logistiikan tietojärjestelmien ja
varastoinnin ulkoistaminen. Tilausten vastaanotto, inventaarin hallinta ja laskutus tulevat myös tulevaisuudessa olemaan pääosin yritysten omaa toimintaa.
Tuotantologistiikan osalta tässä selvityksessä käsiteltiin tuotteen viimeistelyn/
räätälöinnin ulkoistamista. Kyseisen toiminnon on tämän selvityksen vastaajista
ulkoistanut joko kokonaan tai osittain hieman yli 20 % vastaajista. Tuotantologistiikka on siis vieläkin pääosin yritysten omassa hallinnassa.

2006
KULJETUKSET

0%

TILAUSTEN
VASTAANOTTO

2010

Kansainväliset yritykset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
50 %

100 %

0%

50 %

100 %

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

50 %

100 % 0 %

50 %

100 %

Kansainväliset yritykset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

Kansainväliset yritykset

VARASTOINTI

Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

TIETOJÄRJESTELMÄT

Kansainväliset yritykset
Vientiyritykset
Kotimarkkinayritykset
0%

TOIMINNNOSTA ULKOISTETTU:

Kuvio 33. Kansainvälisyyden vaikutus ulkoistamiseen teollisuusyrityksissä, kolmen ulkoistamisasteen - yli75 %, 1<75 % ja 0 % - suhteelliset jakaumat neljällä valitulla logistiikkatoiminnolla (kuljetukset n=586, tilausten vastaanotto n=550, varastointi=557,
logistiikan tietojärjestelmät n=554).
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Vuoden 2001 selvityksessä todettiin logistiikkatoimintojen ulkoistamisen yleistyvän entisestään ja kattavan laajempia palvelukokonaisuuksia yksittäisten toimintojen sijaan.
Tässä selvityksessä logistiikkapalveluiden tarjoajia pyydettiin arvioimaan, minkä tyyppisistä palveluista niiden liikevaihto koostuu tällä hetkellä, sekä ennustamaan, miten erityyppisten palveluiden osuus toiminnasta kehittyy tulevaisuudessa. Palveluntarjoajien liikevaihdosta suurin osa koostuu vielä tällä hetkellä
yksittäisistä palveluista tai standardiluonteisista palvelukokonaisuuksista. Palveluyritykset arvioivat kuitenkin, että tulevaisuudessa erityyppisten palvelukokonaisuuksien osuus tulee kasvamaan merkittävästi. Näyttäisikin siltä, että palveluiden tarjoajat ovat sisäistäneet asiakkaiden näkemyksen tulevaisuuden logistiikkapalvelumarkkinoiden luonteesta.
Ulkoistamisen motiivien osalta voidaan todeta, että yleisin syy niin valmistusyritysten, kuin kaupan yritysten osalta on yrityksen halu keskittyä omaan
ydinosaamiseen. Olennaista on myös, että vain noin 40 % yrityksistä ilmoittaa
motiivikseen logistiikkakustannusten alenemisen. Tuloksista on pääteltävissä,
että ulkoistamisen taustalla ovat ennemminkin pyrkimykset toiminnan joustavuuteen kuin pelkät kustannussyyt. Kaikkiaan valmistavien/rakennusalan yritysten ja kaupan alan yritysten ulkoistamisen motiivit ovat hyvinkin samankaltaiset
(Kuvio 34.).
Vuoden 2001 selvityksen tulokset ulkoistamisen motiiveista ja esteistä ovat osin
samanlaiset tämän selvityksen tulosten kanssa. Tärkeimmiksi motiiveiksi nousivat joustavuuden tarve ja kiinteiden kustannusten alentaminen. Myös tässä selvityksessä joustavan palvelukapasiteetin tarve ja kustannusten alentaminen olivat
kolmen tärkeimmän motiivin joukossa.
Ulkoistamisen esteiden osalta tulokset poikkeavat jonkin verran. Vuonna 2001
suurimpia esteitä ulkopuolisten logistiikkapalveluitten käytölle olivat (i) logistiikkatoimintoja on jo riittävästi ulkoistettu, (ii) logistiikkatoiminnot kuuluvat
yrityksen ydintoimintoihin, sekä (iii) pelko omien ohjausmahdollisuuksien vähenemisestä. Tässä selvityksessä taas logistiikan kuuluminen ydintoimintoihin
ja pelko kontrollin menettämisestä eivät nousseet kovinkaan tärkeiksi tekijöiksi.
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Keskittyminen ydinosaamiseen
Joustavan palvelukapasiteetin tarve
Logistiikkakustannukset alenevat
Toimitusketjun hallinta helpottuu
Logistiikan laatu paranee
Maantieteellinen laajentuminen
Ulkopuolisen asiantuntemuksen tarve

Logistiikkapalveluyritykset
Kauppa
Valmistus ja rakennus

Toimittajamme edellyttävät
Asiakkaat edellyttävät
-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Kuvio 34. Motiivit käyttää ulkopuolisia logistiikkapalvelun tarjoajia, %-vastaajista. (valmistus/rakentaminen n=985 , kauppa n=788 , logistiikkapalveluyritykset n=482)

Toimittajien ja asiakkaiden määräysvalta ei näy tuloksissa merkittävänä ulkopuolisten palveluntarjoajien käytön syynä, mikä saattaa olla merkkinä myös
melko alhaisesta yhteisestä koordinoinnin tasosta koko toimitusketjun tasolla.
Logistiikan ulkoistamisen esteissä korostuvat yritysten epäilykset ulkopuolisten
palveluntarjoajien palveluiden tasosta sekä yrityksen mahdollisuuksista kontrolloida palveluiden tasoa. Myös epäilykset ulkoistettujen palveluiden kustannussäästöistä nousivat erääksi yleisimmin nimetyistä esteistä ulkoistamiselle.
Palvelutaso ei juurikaan parane
Logistiikkakustannukset eivät laske
Vaikea arvioida ja seurata
Piilevät kustannukset
Riippuvuus palveluntarjoajista kasvaa
Kontrollin menettäminen
Logistiikkapalveluita ei osata ostaa

Logistiikkapalveluyritykset
Kauppa
Valmistus ja rakennus

Logistiikka kuuluu ydinosaamiseen
logistiikka osataan itse paremmin
-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Kuvio 35. Suurimmat esteet käyttää ulkopuolisia logistiikkapalvelun tarjoajia, (teollisuus
n=985 , kauppa n=788, logistiikkapalveluyritykset n=482 )

Sekä teollisuudessa että kaupassa ulkopuolisten logistiikkatoimittajien käytössä
nähtiin selkeästi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä puolia. Yritysten käytännöt
vaihtelevat suuresti riippuen mm. toimialasta ja yrityksen koosta. Monilla toimialoilla esiintyy logistista toimintaa, joka mielletään paremminkin toimialan sisäiseksi rakennejärjestelyksi kuin logistiikkapalvelujen ulkoistamiseksi, mikä
hankaloittaa ulkopuolisten logistiikkapalveluiden käytön mittaamista. Esitetyt
tulokset antavat siten vain yleiskuvan ulkopuolisten logistiikkatoimittajien käy-
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tön rakenteesta, joka näyttää hitaasti muuttavan luonnettaan entistä edistyneempien ja teknistä osaamista vaativien logistiikkapalvelujen suuntaan.
Logistiikan tietojärjestelmät
Varastointi
Tuotteen viimeistely
Tilausten vastaanotto
Pienenee huomattavasti

Ulkomaankuljetukset

Pienenee jonkin verran

Laskutus

Pysyy samana
Kasvaa jonkin verran

Inventaarin hallinta

Kasvaa huomattavasti

3PL/4PL -palvelut
Palautuslogistiikka
Kotimaan kuljetukset
Huolinta
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuvio 36. Logistiikkapalveluyritysten näkemys eri logistiikkapalveluiden kysynnän kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana (n=459).

Kuvio 36 esittää, miten logistiikkapalveluyritykset näkevät kysynnän kehittyvän
tulevaisuudessa. Logistiikan tietojärjestelmien, varastoinnin ja tuotteen viimeistelyn ulkoistamisen arvioidaan yleistyvän eniten. Palveluntarjoajien ja asiakkaiden näkemykset vastaavat melko hyvin toisiaan. Myös valmistavat ja kaupan
yritykset näkevät logistiikan tietojärjestelmien ja varastoinnin ulkoistamisen
kasvavan eniten tulevaisuudessa.
19 %
18 %
17 %
16 %

Yrityksen 15 %
kokonais14 %
logistiikkakustannus-% 13 %
12 %
11 %
10 %
9%
< 25%

25-50%

50-75%

> 75 %

toiminnosta ulkoistettu-%
Kuljetukset
Varastointi/varastokäsittely

Huolinta
Logistiikan tietojärjestelmät

Kuvio 37. Logistiikan ulkoistamisen aste suhteessa keskimääräisiin logistiikkakustannuksiin,
(kuljetukset n=1699, huolinta n=1370 , varastointi/varaston käsittely n=1620 , inventaarin hallinta n=1622 , logistiikan tietojärjestelmät n=1606 )

70

Kuvio 37. kuvaa joidenkin logistiikkapalveluiden ulkoistamisen ja yritysten logistiikkakustannusten välistä yhteyttä. Ulkoistamisen asteella ja kustannustasolla
näyttäisi olevan jonkinlainen käänteinen riippuvuus. Eroista huolimatta pääsuunta näyttäisi olevan, että logistiikan ulkoistamisen yleistyessä kustannustaso
laskee.
5.7 Kehittämistarpeet
Vastaajayrityksiä pyydettiin nimeämään toimintansa kolme tärkeintä kehittämistarvetta. Vastaukset on tiivistetty yhdeksi muuttujaksi luomalla indeksisarja siten, että tärkeimmän kehitystarpeen paino = 1, toiseksi tärkeimmän paino = 1/2
ja kolmanneksi tärkeimmän paino = 1/3. Eri vastaajajoukot on tehty keskenään
vertailukelpoiseksi siten, että tärkein tekijä saa arvon 100 ja sitä seuraavat alle
100 suuruisia arvoja.
Teollisuusyritysten tärkeimmäksi kehitystarpeeksi nousi asiakaspalvelun parantaminen. Valmistusyrityksissä henkilöstön osaamisen kehittämistä pidettiin lähes yhtä tärkeänä kuin asiakaspalvelua, kun taas kaupan yrityksissä toiseksi tärkeimmäksi kehittämistarpeeksi nousi tietojärjestelmien kehittäminen.
Suuret ja kansainväliset yritykset näkevät toimitusketjun läpinäkyvyyden kehittämisen tärkeimpänä kehitystarpeenaan tulevaisuudessa ja toiseksi tärkeimpänä
tietojärjestelmien kehittämisen. Vientiyrityksillä tärkeimmäksi kehitystarpeeksi
nousee henkilöstön osaamisen kehittäminen ja kotimarkkinayrityksillä asiakaspalvelun parantaminen.
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Kukin vastaja saattoi valita
ennalta määrätystä
luettelosta kolme tärkeintä
kehitystarvetta.
Vastaukset on indeksoitu
kuvioissa seuraavin
painotuksin:
Tärkein kehitystarve
= paino 3
2. tärkein kehitystarve
= paino 2
3. tärkein Kehitystarve
= paino 1

Kehitystarpeet päätoimialoittain
Henkilöstön osaamisen
kehittäminen
100

Mobiiliratkaisujen
hyödyntäminen

Tietojärjestelmien
kehittäminen

80
60
40
20

Logistiikkakustannusten
pienentäminen

Asiakaspalvelun
parantaminen

0

Jakeluverkoston
rakennemuutos

Logistiikkatoimittajien
valinta
Toimitusketjun
läpinäkyvyyden lisääminen
Valmistus

Kauppa

Kehitystarpeet kansainvälisyysluokittain
Henkilöstön osaamisen
kehittäminen

100
Mobiiliratkaisujen
hyödyntäminen

Tietojärjestelmien
kehittäminen

80
60
40
20

Logistiikkatoimittajien
valinta

Asiakaspalvelun
parantaminen

0

Jakeluverkoston
rakennemuutos

Logistiikkakustannusten
pienentäminen
Toimitusketjun
läpinäkyvyyden lisääminen

Kotimarkkinayritykset

Vientiyritykset

Kansainväliset yritykset

Kehitystarpeet yrityksen kokoluokittain
Henkilöstön osaamisen
kehittäminen
100

Mobiiliratkaisujen
hyödyntäminen

Tietojärjestelmien
kehittäminen

80
60
40
20

Logistiikkatoimittajien
valinta

Asiakaspalvelun
parantaminen

0

Logistiikkakustannusten
pienentäminen

Jakeluverkoston
rakennemuutos
Toimitusketjun
läpinäkyvyyden lisääminen
Mikroyritykset

Pienet yritykset

Keskisuuret yritykset

Suuret yritykset

Kuvio 38. Teollisuuden ja kaupan yritysten kehitystarpeet, Teollisuus n=906, Kauppa n=739 ,
Kotimarkkinayritykset n=556 , Vientiyritykset n=196, kansainväliset yritykset
n=154, Mikroyritykset n=1032 , Pienet yritykset n=298, Keskisuuret yritykset
n=158, Suuret yritykset n=157 .

