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6 LOGISTIIKKAPALVELUYRITYSTEN TULOKSET
Keskeiset havainnot:
• Suurimmat uhat vaikea markkinatilanne ja osaavan henkilöstön saatavuus
• Suuremmat palvelukokonaisuudet edelleen logistiikkayritysten tavoitteena
• Sähköiset järjestelmät yleisesti sisäisessä käytössä, noin puolella käytössä
myös yrityksen sidosryhmien kanssa
• Asiakaskunta suhteellisen keskittynyt suurillakin logistiikkayrityksillä; puolella mikroyrityksistä suurin asiakas tuo vähintään 50 % liikevaihdosta
6.1 Asiakasrakenne
Keskisuurten ja suurten logistiikan palveluyritysten osalta keskittymisaste näyttäisi olevan laskemassa. Keskisuuret yritykset arvioivat 10 suurimman asiakkaansa tuovan nyt noin 50 % liikevaihdosta, kun vuoteen 2010 mennessä näiden
osuuden arvioitiin olevan keskimäärin 45 prosenttia (Kuvio 39).
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Kuvio 39. Logistiikkapalveluyritysten liikevaihdon jakautuminen 20 suurimman asiakkaan
kesken 2006 ja 2010 (arvio) , vastaajayritysten keskiarvoin esitettynä (n=482)

Mikroyritysten osalta maantieliikenteen harjoittajat ovat ylivoimaisesti suurin
vastaajaryhmä (yli 60 %). Tyypillisesti tällä ryhmällä oli alle 20 asiakasta.
Viiden suurimman asiakkaan painoarvo on jopa yllättävän suuri yritysten asiakasrakenteessa, suurimmillakin yrityksillä keskimäärin 35 %. Kokonaisuudessaan 20 suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta ei juuri arvioida muuttuvan
vuoteen 2010 mennessä. Näyttää siltä, että suurimpien logistiikka-asiakkaiden
markkinavoima on merkittävä ja myös pysynee sellaisena.
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Pelkkien kuljetus- ja varastointipalveluiden osuus on tällä hetkellä suuri mutta
se on laskussa kaiken kokoisilla logistiikkapalveluyrityksillä. Yksittäisten palveluiden sijaan tarjotaan yhä enemmän palvelukokonaisuuksia.
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Kuvio 40. Logistiikkapalveluyritysten liikevaihdon jakautuminen eri tyyppisille palveluille
2006 ja 2010 (arvio), vastaajayritysten keskiarvoin esitettynä (n=482)

6.2 Yritysten kansainvälisen toiminnan osuus
Seuraavassa kuviossa on esitetty erikokoisten logistiikkapalveluyritysten liikevaihdon jakaantumista maantieteellisesti. Kuviosta voidaan nähdä, että suurten
logistiikkapalveluyritysten liikevaihdosta vain noin 60 % tulee kotimaasta, kun
vastaava luku mikroyrityksillä on lähes 85 %. Suurin osa yritysten Suomen ulkopuolisesta liikevaihdosta tulee Euroopasta, mukaan lukien ei-EU-maat kuten
Venäjä.
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Kuvio 41. Logistiikkapalveluyritysten liiketoiminnan jakaantuminen maantieteellisesti eri
alueille. (n=482)
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Suomalaisilla logistiikkapalveluyrityksillä on toimintaa myös EU:n ulkopuolella. Vaikka EU:n ulkopuolisen toiminnan osuus liikevaihdosta on verrattain pieni, voidaan todeta joillakin suomalaisilla logistiikkapalveluyrityksillä olevan
toimintaa lähes kaikissa maanosissa.
Suomalaiset kuljetus- ja logistiikkayritykset palvelevat pääasiassa Suomen taloutta ja ulkomaankauppaa, eivätkä ole erityisen aktiivisesti mukana kansainvälisillä logistiikkamarkkinoilla.
Kansantalouden tilinpidossa Suomi on Itämeren piirissä Saksan ohella ainoa
kuljetuspalveluiden nettotuoja (World Development Indicators 2005; ks. myös
luku 3.4.). Vuonna 2004 rahtikuljetuspalveluiden tuonti oli noin 1 mrd. euroa
suurempi kuin niiden vienti. Tämä vastaa 0,66 % bruttokansantuotteesta.
6.3 Tietojärjestelmät
Sähköisten järjestelmien käyttö kasvaa selvästi yrityskoon kasvaessa. Yli 40 %
yrityksistä käyttää sisäisesti toiminnanohjausjärjestelmää ja jopa 75 % organisaation välistä tiedonsiirtoa (EDI) palvelutuotannossaan LIITE 12.
Asiakkaiden, toimittajien ja viranomaisten kanssa sähköisten järjestelmien käyttö on harvinaisempaa. EDI:n käyttö viranomaisten kanssa asioidessa on toisaalta
yllättäväkin yleistä (keskisuurista yrityksistä n. 30 %).
Toiminnanohjausjärjestelmällä asioiminen viranomaisten kanssa on harvinaista.
Suurista yrityksistä 27 %:lla on ERP-linkki asiakkaiden kanssa mutta viranomaisten kanssa vain alle 2 %:lla.
Vuoden 2001 selvityksessä noin 60 %:lla logistiikkapalveluyrityksistä oli käytössä jokin intranet/ extranet –järjestelmä. Tämän selvityksen tulosten perusteella lähes kaikkien toimialojen yrityksillä intranet/ extranet- järjestelmät olivat yhtä yleisiä, tai jonkin verran yleisempiä kuin aiemmassa selvityksessä. Huomioiden vastaajayritysten kokojakauman voidaan todeta intranetin ja extranetin käytön yleistyneen viimeisen viiden vuoden aikana. Edellisen selvityksen optimistisiin odotuksiin, lähes 80 prosenttiin yrityksistä, ei kuitenkaan ole vielä päästy.
Erityisen huomionarvoista on se, että vesiliikenteessä intra/extranet- ratkaisuja
käyttää lähes 90 % yrityksistä, mikä on suurin osuus kaikista liikennemuodoista,
mukaan lukien posti ja kuriiritoiminta. Tämä on kansainvälisestikin erittäin suuri osuus, joka selittyy Portnet- järjestelmän käytöllä. Portnet- järjestelmä onkin
poikkeuksellisen toimiva ja ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka jatkokehittely sekä institutionaalinen toimintamalli on syytä turvata.
EDI- järjestelmien osalta tässä tutkimuksessa ei ole saatu yhtä korkeita lukuja
kuin aiemmassa selvityksessä. Edellisessä selvityksessä noin 60 % yrityksistä
ilmoitti käyttävänsä jonkinlaista EDI –järjestelmää. Tässä selvityksessä luku jäi
huomattavasti alle 50 prosentin lukuun ottamatta rautatieliikennettä, huolintaa ja
postia. Tulos kuvastanee sitä, että yritykset ovat siirtyneet joustavampiin ratkaisuihin tietojärjestelmissään, jotka tukevat toimintaa nopeasti muuttuvassa toimittaja- ja asiakaskunnassa EDI:ä paremmin.

Mitä seuraavista yrityksellänne on käytössä palvelutuotannon hallinnassa vähintään viikottain?
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Kuvio 42. Teknologioiden käyttö logistiikkapalveluyrityksissä palvelutuotannon hallinnassa toimialan mukaan, %-vastaajista. Tieliikenne n=225,
Rautatieliikenne n=19, Vesiliikenne n=11, Lentoliikenne n=5 , Lastinkäsittely ja varastointi n=54, Huolinta ja rahtaus n=28, Posti n=13,
Kuriiritoiminta n=33 , IT ja muut n=91.
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ERP-järjestelmät eivät olleet logistiikkapalveluyritysten käytössä kovin yleisiä
viisi vuotta sitten, eikä asiassa ole tapahtunut merkittävästi edistystä selvitysten
välillä. Lähes kaikilla toimialoilla ERP-järjestelmien käyttäjien osuus on vieläkin melko alhainen.
Tulos on osin yllättävä, sillä tämän tyyppiset ratkaisut ovat tulleet myös pienempien yritysten saataville ns. Application Service Provider (ASP)- toimijoiden kautta. Alhainen osuus selittyy kuitenkin suurella pienten ja mikroyritysten
määrällä vastaajajoukossa. ERP-järjestelmien käyttö on yleistä suurissa yrityksissä ja näiden ohjaamissa toimitusketjuissa erityisesti kokoonpanoteollisuudessa ja kaupan alalla.

6.4 Logistiikkaosaaminen
Yleisesti logistiikkapalveluyritykset arvostavat omaa osaamistaan; lähes 80 %
yrityksistä katsoi logistiikkaosaamisensa olevan joko korkealla tai erittäin korkealla tasolla. Korkeimmalle tasolle osaamisensa arvioivat kuriiritoimintaa harjoittavat yritykset (Kuvio 43).
Vesiliikennettä edustavat yritykset arvioivat oman osaamisensa kaikkein huonoimmaksi. Vain hieman yli puolet vastaajista arvioi oman osaamisensa korkeaksi.
Yritysten arviot sidosryhmistänsä eivät olleet yhtä positiivisia kuin oman osaamisen osalta. Vain rautatieliikenteen edustajista suurin osa arvioi logistiikkaosaamisen olevan asiakkaiden keskuudessa joko korkealla tai erittäin korkealla
tasolla. Muiden toimialojen yrityksistä korkeintaan puolet piti logistiikkaosaamista omassa asiakaskunnassaan korkeana tai erittäin korkeana.
Asiakaskunnan osaamista huolestuttavampi havainto on yritysten käsitys omien
alihankkijoidensa logistiikkaosaamisesta; vain alle puolet yrityksistä näiden logistiikkaosaamista korkeana tai erittäin korkeana.
Kuvio 44. esittää vastaajien näkemyksiä yritysten eri henkilöstöryhmien osaamisen tärkeimmistä kehitystarpeista operatiivisen henkilöstön, keskijohdon ja
ylimmän johdon osalta. Kuviossa vaihtoehdot on esitetty siten, että vastaukset
on ryhmitelty kellotaulun tapaan operatiiviseen toimintaan liittyvistä kehitystarpeista, taktisten kehitystarpeiden kautta strategisiin kehitystarpeisiin.
Operatiivisen henkilöstön kehitystarpeet painottuvat ymmärrettävästi käytännön
toimintaan, kuten varastointiin ja kuljetusten hallintaan. Maantiekuljetuksia harjoittavien yritysten suuri osuus vastausaineistossa näkyy erityisesti kuljetusten
hallinnan saamassa vastausmäärässä.
Ylimmän johdon osalta vastaukset keskittyvät suurimmaksi osaksi strategisen
tason toimintojen, kuten liiketoimintastrategian ja innovaatioiden ja muutoksen
johtamisen kehittämiseen.

”Millaisella tasolla on logistiikan osaaminen a) Yrityksenne sisällä, b)
Asiakaskunnassanne, c)Alihankkijakunnassanne, d) Kilpailijoidenne keskuudessa?”
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Kuvio 43. Logistiikkapalveluyritysten arviot logistiikan osaamisesta yrityksen sisällä ja sidosryhmissä toimialan mukaan, %-vastaajista, Tieliikenteen
tavarankuljetus n=224, Rautatieliikenne n=19, Vesiliikenne n=11, Lentoliikenne n=5, Lastinkäsittely n=54, Huolinta n=28, Posti n=13,
Kuriiritoiminta n=12, Logistiikan IT n=32.
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Kuvio 44. Logistiikkayritysten osaamisen kehitystarpeet, prosenttia vastaajista per henkilöstöryhmä. Vastaajalla oli mahdollisuus valita listasta yksi kehittämistarve kunkin
henkilöstöryhmän kohdalle. Kuljetukset n= 246 ,Lastinkäsittely, rahdinvälitys,
posti ja kuriiritoiminta =104 , Tiedonhallinta ja muu toiminta n= 90.
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Keskijohdon kehittämistarpeiden osalta vastaukset jakaantuvat melko tasaisesti
kuvion eri osiin, mikä viestii keskijohdon hyvin monipuolisesta toimenkuvasta
ja tarpeesta hallita laajoja osaamisalueita.
6.5 Toimintaympäristö
Logistiikkapalveluyrityksiltä tiedusteltiin yritysten toimintaedellytyksiä sijaintipaikkakunnalla esittämällä sisällöltään samat kysymykset kuin teollisuuden ja
kaupan yrityksille. Myös logistiikkapalveluyritykset ovat keskimäärin melko
tyytyväisiä oman sijaintipaikkakuntansa toimintaedellytyksiin.
Palveluyritysten osalta ei voida esittää aivan yhtä yksiselitteisiä johtopäätöksiä
kuin teollisuuden osalta. Tyytyväisimmät alueet ovat keskittyneet pituussuunnassa halki maan Uudeltamaalta aina Lappiin saakka. Esimerkiksi infrastruktuurin osalta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yritykset näyttäisivät olevan maan tyytyväisimmän viidenneksen joukossa.
a) Toimintaedellytykset
yleisesti liiketoiminnan
kannalta

*

d) Toimintaedellytykset
logistiikkapalveluiden
tarjonnan kannalta

*

b) Toimintaedellytykset
logistiikan tehokkuuden
kannalta

*

c) Toimintaedellytykset
infrastruktuurin kannalta

*

e) Toimintaedellytykset
kilpailijoiden sijainnin
kannalta

*

*

**

Toimintaedellytykset

Prosenttia vastaajista
tyytyväisiä tai erittäin
tyytyväisiä
toimintaedellytyksiin

**

g) Yritysten
arvonlisä

85 % - 100 %
70 % - 85 %
55 % - 70 %
40 % - 55 %
0 % - 40 %

Kaupan ja teollisuuden arvonlisä
Suuri
Pieni
Ei vertailukelpoista aineistoa

Kuvio 45. Logistiikkapalveluyritysten toimintaedellytysten maakunnallinen vertailu. Yritysten
arvonlisän lähde: Tilastokeskus 2006.
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6.6 Kehittämistarpeet
Kuljetusyrityksiltä kysyttiin kolmea suurinta uhkaa toiminnalle tulevaisuudessa.
Selvästi suurimpina uhkina yritykset näkivät kustannusten nousun ja kilpailun
kiristymisen. Uhat voidaan osittain liittää toisiinsa, sillä kilpailun kiristyminen
käytännössä vaikeuttaa kustannusten siirtoa asiakkaille ja näin ollen pakottaa
yrityksen sopeutumaan itse uuteen tilanteeseen. Kolmanneksi suurimmaksi
uhaksi yritykset kokivat ongelmat osaavan henkilön saatavuudessa. Vähäisimmälle huomiolle jäivät kilpailulainsäädäntö, turvallisuusvaatimusten tiukentuminen ja teknologinen kehitys (Kuvio 46).
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Kukin vastaajaa saattoi valita ennalta määrätystä luettelosta
kolme tärkeintä uhkaa. Kuvassa vastaukset on indeksoitu
seuraavin painoin: • suurin uhka =paino3
• 2. suurin uhka =paino2
• 3. suurin uhka =paino1
Kuvio 46. Logistiikkapalveluyritysten kokemat uhat liiketoiminnalle.(n=482)

Yrityksien näkemissä uhkissa korostuvat liiketoiminnan perusnäkemykset. Tulokset ovat hyvin keskittyneitä, eikä välillisiä uhkia nähty juuri lainkaan muodostuvan (Kuvio 47). Tällaisia olisivat olleet mm. ympäristölliset tekijät ja kilpailulainsäädäntö. Myös tiukentuneet turvallisuusvaatimukset ovat herättäneet
runsaasti huomiota kansainvälisesti, mutta vastausten perusteella asia ei näytä
uhkaavan selvitykseen vastanneita yrityksiä. Syynä on suuri kotimarkkinayritysten osuus; kansainvälisten yritysten vastauksissa asia nousi jonkin verran esille.
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Palveluyritysten osalta tärkeimmiksi kehitystarpeiksi nousivat yhteistyöverkoston kehittäminen, joka nousi niin kuljetusyrityksillä, lastinkäsittelypalveluita tarjoavilla yrityksillä, kuin tiedonhallintapalveluita tarjoavilla yrityksillä tärkeimpien kehitystarpeiden joukkoon.

Palveluvalikoiman
laajentaminen
100

Mobiiliratkaisujen
hyödyntäminen

Palveluiden laadun
parantaminen

80
60
40

Tietojärjestelmien
kehittäminen

Yhteistyöverkoston
on
kehittäminen

20
0

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen

Alihankkijoiden valinta
nta

Tuotantokustannusten
alentaminen

Kuljetusyritykset

Tuotantokapasiteetin
lisääminen

Lastinkäsittely

Tiedonhallinta & Muut
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seuraavin painoin: • tärkein kehitystarve
= paino 3
• 2. tärkein kehitystarve = paino 2
• 3. tärkein kehitystarve = paino 1
Kuvio 47. Logistiikkapalveluyritysten kehitystarpeet. (n=470)

Yhteistyöverkoston lisäksi tärkeimpinä kehityskohteina nähtiin palveluvalikoiman laajentaminen, tietojärjestelmien kehittäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tuotantokustannusten alentaminen. Alihankkijoiden valinta ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen eivät sen sijaan nousseet kovinkaan merkittävään rooliin. Vastaajayritykset eivät myöskään nähneet palveluidensa laadussa
tai tuotantokapasiteettinsa määrässä merkittävää kehittämistarvetta.

