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Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Yritys X:lle, jossa haluttiin vähen-
tää käytettävien toimittajien määrää vientirahdeissa. Aiheesta käynnistettiin logistiikkaprojekti 
lokakuussa 2015. Tavoitteena oli siis uudelleenorganisoida ulkomaan kuljetukset ja keskittää 
ne muutamalle valitulle logistiikkapalveluiden tarjoajalle. Tarkoituksena oli myös tehdä katta-
vat ja pitkäaikaiset sopimukset valittujen toimittajien kanssa, jotka olisivat pohjana sujuvalle 
yhteistyölle ja hyvälle palvelutasolle. Yritys käyttää pääasiassa kuljetuksissaan joko maantie- 
tai merikuljetuksia. 
 
Teoriaosassa esitellään kansainvälisiin kuljetuksiin ja palvelujen hankintaan liittyviä aiheita, 
joita voitiin hyödyntää itse projektissa. Aluksi selvitettiin tarkasti kuljetusten nykytilaa, kuten 
vientikohteet, volyymit, kustannukset ja käytettävät toimittajat. Toimittajille pohdittiin tärkeitä 
kriteereitä, joiden pohjalta niitä pystyttiin myöhemmin arvioimaan. Potentiaalisiin toimittajiin 
otettiin yhteyttä ja sovittiin tapaamiset, joissa kartoitettiin mahdollisuuksia yhteistyölle ja so-
pimuksille. Tapaamisten jälkeen täydennettiin toimittajien vertailutaulukkoa. 
 
Myöhemmin toimittajille lähetettiin volyymitiedot ja omien resurssiensa ja kiinnostuksena mu-
kaan ne tarjosivat rahtihinnat valitsemiinsa kohteisiin. Eri toimittajia kiinnostivat eri kohteet, 
mikä oli hyvä, että saatiin tarjouksia monipuolisesti eri alueille. Merikuljetuksiin oli haasta-
vampaa löytää palveluntarjoajia, sillä traileripuolella on enemmän vaihtoehtoja. Tarjouksista 
tehtiin vertailua, jossa hintoja verrattiin edellisvuoden hinnastoihin sekä toteutuneisiin kes-
kiarvohintoihin. Toimittajien monipuolinen vertailu oli haastavaa, sillä siinä täytyi huomioida 
paljon muutakin kuin vain hinta.  
 
Valintoja ja sopimuksia ei vielä maaliskuussa 2016 ollut ehditty tekemään, joten tämän työn 
lopussa on suunnitelma projektin loppuun viemiseksi. Useat toimittajat ovat jo osoittaneet 
kiinnostustaan yhteistyöhön ja tarjouksia on tullut monille eri alueille. Näiden toimittajien jou-
kossa on potentiaalisia sopimuskumppaneita ja tavoitteisiin varmasti päästään tarkan harkin-
nan ja valintojen jälkeen. Tämä on hyvä alku ja lopuille vientikohteille etsitään sopivia toimit-
tajia vähitellen. Kaikkia kohteita ei välttämättä ole tarkoitus kilpailuttaa, vaan sopivan toimitta-
jan löytyessä voidaan aloittaa yhteistyö.  
 
Sopimukset tuovat varmuutta kuljetuksille sekä parantavat asiakaspalvelun tasoa. Myös työn-
tekijöiden resursseja voi kohdistaa muualle, kun aikaa ei mene niin paljon kuljetusten järjes-
tämiseen. Kuljetusten keskittäminen selkeyttää merkittävästi vientikuljetuksia, kun tietyille 
alueille on käytettävissä tietyt toimittajat, hinnat ja parempi palvelutaso. 
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1 Johdanto 

Yritys X:n vientikuljetuksiin käytetään tällä hetkellä kymmeniä eri toimittajia, eikä minkään 

toimittajan kanssa ole tehty pidempiaikaisia sopimuksia. Kuljetusyritykset valitaan kulje-

tuksiin siis aina tapauskohtaisesti. Sopimusten puuttumattomuus on johtanut erilaisiin 

epäkohtiin, esimerkiksi maksuehdot ja palvelun laatu vaihtelevat, jotkut toimittajat eivät ota 

tilauksia edes vastaan ja toisaalta kuljetuskustannukset ovat melko korkeat. Nämä seikat 

ovat vaikuttaneet myös Yritys X:n asiakkaisiin. Tilanteeseen haluttiin muutos ja yritykses-

sä aloitettiin logistiikkaprojekti lokakuussa 2015, jonka tavoitteena oli keskittää kuljetus-

palveluita ja minimoida toimittajien määrää. Erilaisille vaihtoehdoille oltiin avoimia ja yri-

tyksen logistiikkaa oltiin valmiita ulkoistamaan pidemmällekin, jolloin työntekijät voisivat 

keskittyä paremmin asiakaspalveluun. 

 

Projektin tavoitteena on siis löytää optimaalisia ratkaisuja vientikuljetuksiin liittyviin ongel-

miin ja kehittää logistisia toimintoja. Kuljetuspalveluita on tarkoitus keskittää niin paljon 

kuin mahdollista ja mielellään vain muutamille toimittajille. Tavoitteena on myös tehdä 

kattavat sopimukset. Tämä voi olla haastavaa, sillä pitkäaikaisten logististen sopimusten 

tekemisestä ei ole paljoa kokemusta, muuten kuin kotimaan kuljetusten osalta.  

 

Projekti tulee olemaan vaativa, sillä toimittajia on arvioitava monipuolisesti ja objektiivises-

ti. Lisäksi on osattava päättää, montako toimittajaa valitaan ja mitkä toiminta-alueet ulkois-

tetaan kenellekin. Myös aikataulu voi aiheuttaa haasteita, sillä projekti vaatii aikaa ja re-

sursseja, eikä kilpailutus ole nopea prosessi. Joka tapauksessa projekti tulee olemaan 

mielenkiintoinen ja sen aikana voi oppia paljon uutta sekä saada hyödyllistä kokemusta. 

Näiden tavoitteiden ja kehittämiskohteiden pohjalta voidaan esittää työlle tutkimusongel-

ma sekä alaongelmat. 

 

Tutkimusongelma on: 

 

 Kuinka kuljetuspalveluiden keskittämisprosessi kannattaisi toteuttaa? 

 

Alaongelmia ovat: 

 

 Mitä asioita on hyvä huomioida toimittajavalinnoissa? 

 Millainen olisi hyvä ja kattava kuljetussopimus? 

 Kuinka projekti kannattaisi viedä loppuun? 
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Logistiikka on hyvin laaja aihealue ja myös palveluiden hankintaprosessiin liittyy monia eri 

vaiheita. Teoriaosassa käsitellyt aiheet on pyritty rajaamaan niin, että ne liittyvät olennai-

sesti Yritys X:n vientiin ja toisaalta niin, että teemoja voi hyödyntää itse logistiikkaprojek-

tissa. Tämän työn teoriaosassa esitellään kansainvälisissä kuljetuksissa ja palvelun han-

kintaprosessissa olennaisia aiheita. Luvussa kaksi kerrotaan kansainvälisten kuljetusten 

muodoista ja huolinnasta, jotka liittyvät läheisesti Yritys X:n vientiin. Kuljetuksiin vaikutta-

via tekijöitä esitellään luvussa kolme. Toimitusketjun hallinta on tärkeää jokaisessa yrityk-

sessä, eikä ainoastaan logistiikan osalta. Kansainvälisiä kuljetuksia järjestäessä täytyy 

ottaa huomioon esimerkiksi ulkomaankaupan säädökset ja Incoterms-lausekkeet. Luvus-

sa kerrotaan myös kuljetuskustannuksista ja vertaillaan eri kuljetusmuotoja. Luvussa neljä 

havainnollistetaan logistiikkapalveluiden hankintaprosessia ja mitä prosessin eri vaiheisiin 

kuuluu, sekä mitä eri vaihtoehtoja ulkoistamiselle on.  

 

Empiriaosassa kerrotaan logistiikkaprojektista; sen tavoitteista, toteuttamisesta ja jatko-

suunnitelmasta. Luvussa kuusi kuvataan kuljetusten nykytilaa, eli mitä toimittajia käyte-

tään ja mitä ongelmia nykyisissä tavoissa on. Lisäksi kuvataan tarkemmin vientiä, eli min-

ne viedään, mitä kuljetusmuotoja käytetään ja kuinka suuret viennin kuljetuskustannukset 

ovat olleet viime vuosina. Luvussa seitsemän kerrotaan projektin hankintaprosessista käy-

tännössä. Toimittajille asetetut kriteerit esitellään ja kerrotaan miten toimittajia voidaan 

arvioida ja vertailla. Lopussa on suunnitelma ja ohjeistus, kuinka projektin voisi viedä on-

nistuneesti loppuun ja mitä kannattaa ottaa huomioon sopimuksia tehdessä. Lopuksi poh-

ditaan, miten tavoitteet täyttyivät, mitä opittiin ja miten logistiikkaprojekti sujui kokonaisuu-

dessaan. 

 

Aluksi kuitenkin esitellään opinnäytetyön toimeksiantajayritys sekä aiheeseen liittyviä kes-

keisiä käsitteitä. 

 

Tästä opinnäytetyöstä on tehty alun perin yritysversio, joten tästä versiosta on poistettu 

toimeksiantajayritystä koskevat tiedot. Siksi myös osa taulukoista ja liitteistä on poistettu. 

 

1.1 Yritys X 
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1.2 Käsitteitä 

Seuraavassa listassa on määriteltynä opinnäytetyössä esiintyviä olennaisia käsitteitä.  

 

Huolitsija: Yhtiö, joka toimeksiantajansa puolesta huolehtii vienti- ja tuontimuodollisuuk-

sista, tavaran käsittelystä ja varastoinnista sekä kuljetusten järjestämisestä sovitussa laa-

juudessa (Hokkanen & Karhunen 2014, 454). 

 

Imuohjaus: (JIT; just-in-time) Asiakasohjautuva tuotantofilosofia, jonka lähtökohtana on 

poistaa kaikki turhat toimenpiteet, tuhlaus ja virheet, nopeuttaa läpimenoaikoja, lyhentää 

tai poistaa odotusajat, parantaa laatua sekä pienentää eräkokoja ja varastoa (Ritvanen, 

Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 195). 

 

Palvelutasosopimus: (SLA; service level agreement) Palvelun ostajan ja palveluntarjo-

ajan välinen sopimus, joka määrittelee palvelun laajuuden, sovitut suorituskykymittarit ja 

osapuolten vastuualueet (Mangan, Lalwani & Butcher 2008, 202, 354). 

 

Suorituskykymittari: (KPI; key performance indicator) Tarkoin määritelty mittari, jonka 

avulla voi jatkuvasti seurata esimerkiksi toimittajan suorituskykyä (Mangan ym. 2008, 

351). 

 

Toimitusketjun hallinta: (SCM; supply chain management) Yrityksen kaikkien toiminto-

jen, informaation, tiedon ja osaamisen sekä taloudellisten resurssien hallintaa aina toimit-

tajalta loppukäyttäjälle siten, että asiakkaille tuotetaan merkittävää arvoa mahdollisimman 

pienin kustannuksin (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 51; Ritvanen & Koivisto 2007, 

21). 
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2 Kansainväliset kuljetukset ja huolinta 

Kansainvälisissä kuljetuksissa paras kuljetustapa on valittava aina tilanteen mukaan. 

Vaihtoehtoina ovat laivakuljetukset, rautatiekuljetukset, autokuljetukset, lentokuljetukset, 

yhdistetyt kuljetukset, kuriirilähetykset ja postikuljetukset. Kuljetustavan valintaan vaikutta-

vat seuraavat tekijät: 

 

 kuljetuskustannukset 

 tavaran määrä ja mitat 

 määrämaa 

 tavaran arvo suhteessa kuljetuskustannuksiin 

 tavaran vahingoittumisalttius 

 toimitusaika 

 asiakaspalvelun laatu 

 

(Melin 2011, 194–195). 

 

Tässä luvussa on keskitytty vain niihin kuljetustapoihin, joita Yritys X käyttää kansainväli-

sissä kuljetuksissaan tällä hetkellä. Pääasiassa vientiin käytetään joko meri- tai maantie-

kuljetusta. Moniin kansainvälisiin kuljetuksiin liittyy läheisesti myös yhdistetyt kuljetukset ja 

huolinta, joista kerrotaan luvun lopussa. 

 

2.1 Merikuljetukset 

Suomen sijainti on viennin kannalta haasteellinen; se sijaitsee kaukana monista kaupan-

käynnin kannalta tärkeistä maista ja maata ympäröi meri monelta suunnalta. Siksi laiva-

kuljetukset ovat luonnollinen vaihtoehto kaupankäynnissä. (Melin 2011, 209.) Suomen 

ulkomaankaupasta suurin osa, noin 80 %, tapahtuukin merikuljetuksin. Lisääntynyt mat-

kustajaliikenne on lisännyt nopeita ja säännöllisiä yhteyksiä myös tavaraliikenteelle. Tava-

rakuljetukset voidaan jakaa kappaletavarakuljetukseen ja rahtaukseen. Kauppamerenku-

lussa vaihtoehtoina ovat linjaliikenne, hakurahtiliikenne sekä sopimusliikenne. (Hörkkö 

ym. 2010, 248–249.)  

 

Linjaliikenteessä on säännölliset aikataulut tiettyjen satamien välillä. Suurin osa Suomen 

merikuljetuksista viedään linjaliikenteen laivoilla. Euroopan kuljetukset hoidetaan yleensä 

ro-ro-aluksilla ja kaukokohteiden kuljetuksissa tavara viedään usein ensin syöttölaivoilla 

Keski-Eurooppaan, jossa tehdään uudelleen lastaus valtameret ylittäviin konttialuksiin. 

Konttiliikenteessä rahdin hinta riippuu siitä, käytetäänkö täyttä konttia (FCL, full container 
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load) vai osaa täydestä kontista (LCL, less than container load). Konttiyksikkö eli TEU 

vastaa yhtä 20 jalan konttia ja 40 jalan kontti on vastaavasti kaksi TEU:ta. Säännönmu-

kaisten mittojen ansiosta kontit voidaan lastata konttialukseen tiiviisti rinnakkain ja pääl-

lekkäin, jolloin kaikki kapasiteetti voidaan hyödyntää. (Helsingin seudun kauppakamari 

2015a.)  

 

Sopimusliikenteessä lastinantaja vuokraa kokonaisen aluksen suurelle tavaravolyymille 

tiettyyn liikenteeseen. Liikenne ei ole tällöin avoin muille kuin sopimuksen tehneelle lasti-

nantajalle tai laivaajalle. Suomessa sopimusliikennettä hyödynnetään esimerkiksi metsä-

teollisuuden viennissä. Alusta käytetään usein tehokkaasti vientimatkalla, mutta huono 

puoli on se, ettei paluurahteja välttämättä saada ollenkaan. (Hörkkö ym. 2010, 252.) 

 

Hakurahtiliikenteessä kilpailu on vapaata, rahdit ovat riippuvaisia markkinatilanteesta ja 

vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tavaroita kuljetetaan satunnaisesti satamien 

välillä ilman säännöllisiä aikatauluja. Rahtaussopimuksella eli sertepartialla (C/P, charter 

party) sovitaan kuljetuksen ehdot hyvin yksityiskohtaisesti. Kuljetusasiakas voi vuokrata 

käyttöönsä koko aluksen tai osan siitä. (Hörkkö ym. 2010, 251; Helsingin seudun kauppa-

kamari 2015a.) Matkarahtauksessa laiva on rahdattu tavaroiden kuljettamiseen tietystä 

satamasta toiseen ja aikarahtauksessa se on rahdattu määrätyksi ajaksi (Melin 2011, 

197). 

 

Merikuljetuksiin liittyy monia eri toimenpiteitä ja sopimusvaiheita ja prosessin aikana tarvi-

taan erilaisia asiakirjoja (taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Sopimusvaiheet merikuljetuksessa (Melin 2010, 202) 

Toimenpide Asiakirja 

lastitilan varaus booking-note (confirmation) 

tavaran toimitus kuljetettavaksi vastaanottokuittaus 

lastisuunnittelu satamassa ahtaussuunnitelma 

lastaus perämiehen kuitti 

asiakirjan antaminen viejälle konossementti 

tieto tullille määräpaikassa lastiluettelo 

saapuminen määräpaikkaan saapumisilmoitus 

purkaus purkausraportti 

luovutus ostajalle konossementtia vastaan 

 

Kun kuljetusasiakas varaa lastitilaa aluksesta, laaditaan varaustodistus (booking-note) 

kuljetuksesta. Kun lasti on toimitettu rahdinkuljettajalle, kirjataan perämiehen kuittiin tietoja 

tavaran painosta ja kunnosta. Perämiehen kuitin perusteella kirjoitetaan konossementti 

(B/L, bill of lading), joka on perinteinen meriliikenteen kuljetusasiakirja. Määräsatamassa 
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tavara luovutetaan vastaanottajalle alkuperäistä konossementtia vastaan. Nykyään voi-

daan käyttää myös merirahtikirjaa (liner waybill, LWB), joka korvaa konossementin. Asia-

kirjalla varustamo sitoutuu kuljettamaan tavaran määräpaikkaan ja luovuttamaan sen ni-

metylle vastaanottajalle. (Karhunen & Hokkanen 2007, 89; Melin 2010, 202, 205.)  

 

2.2 Maantiekuljetukset 

Maantiekuljetusten reitit Suomesta maailmalle eivät aina ole yksinkertaiset, sillä meri tulee 

vastaan. Suomesta on suorat maantiekuljetusyhteydet itään Venäjälle ja Pohjois-Suomen 

kautta länteen Ruotsiin ja Norjaan. Keski-Eurooppaan suuntatuvat autokuljetukset mene-

vät yleensä ensin laivalla Saksaan ja jatkavat sieltä matkaansa kohdemaahan. Via Baltica 

-reittiä pitkin tavara viedään Helsingistä laivalla Tallinnaan ja sieltä maanteitse Baltian läpi 

muualle Eurooppaan. Myös Ruotsista pääsee maanteitse Keski-Eurooppaan Juutin-

rauman kautta. (Helsingin seudun kauppakamari 2015b.) 

 

Autokuljetuksissa vaihtoehtoina ovat tilausliikenne ja linjaliikenne. Kyseessä on tilauslii-

kenne, kun asiakas valitsee lähtö- ja määräpaikat ja tavara kuljetetaan ”ovelta ovelle”. 

Linjaliikenne eli kappaletavaraliikenne on säännöllistä ja aikataulutettua liikennettä kahden 

paikkakunnan välillä. (Melin 2011, 210.) 

 

Kuljetussopimus on maantiekuljetuksissa vapaamuotoinen, mutta kansainvälisissä kulje-

tuksissa kuljetussopimus on vahvistettava rahtikirjalla (CMR-autorahtikirjalla), joka on teh-

tävä kolmena kappaleena. Rahtikirja on todisteena kuljetussopimuksen ehdoista sekä 

siitä, että rahdinkuljettaja on ottanut tavaran vastaan. Lähettäjä vastaa siitä, että rahtikir-

jaan merkityt tiedot ovat oikein ja kuljettajan tulee tavaraa vastaanottaessaan tarkistaa 

vastaavatko tiedot kollien lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Myös tavaran ja pakkauk-

sen kunto on tarkastettava ja mahdolliset muutokset kirjattava rahtikirjaan. (Hörkkö ym. 

2010, 273.) 

 

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta 

sekä viivästymisestä tavaran kuljetettavaksi ottamisesta sen luovuttamiseen saakka. Mi-

käli kuljettaja ei ole tehnyt rahtikirjaan varaumaa tavaran puutteellisesta kunnosta sen 

vastaanottohetkellä, on hän vastuussa vahingosta vastaanottajalle. Jos rahdinkuljettaja 

voi osoittaa, että tavaran vahinko on aiheutunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä, 

tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteista, joita ei olisi voinut välttää, ei hän ole vas-

tuussa vahingosta. Jos rahdinkuljettaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä 

huolimattomuudellaan, täytyy hänen korvata koko vahinko. (Melin 2011, 211–212.) 
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Rahdit ilmoitetaan yleensä EUR/100 kg tai vaihtoehtoisesti muilla valuutoilla. Tilaa vievien 

tavaroiden kohdalla käytetään kuutioehtoa 1 m³ = 333 kg tai lavametriehtoa 1 lm = 2000 

kg. Autorahteihin vaikuttavat öljyn hinta, yleinen inflaatiokehitys ja maakohtainen liikenne-

tasapaino. (Hörkkö ym. 2010, 227.) Lisäkustannuksia voi tulla maantieveroista, tienkäyt-

tömaksuista ja siltamaksuista. Autokuljetuksissa hyviä puolia ovat lastauksen ja purkami-

sen joustavuus, kuljetuksen nopeus ja terminaaliverkoston tiheys. Haittoja taas ovat esi-

merkiksi melko kalliit rahtikustannukset, matkan tavaralle aiheuttama rasitus sekä paino- 

ja kokorajoitukset. Joissain maissa kuljetukset eivät ole täysin turvallisia ja lisäksi ruuhkat 

voivat aiheuttaa läpikulkuongelmia. (Melin 2011, 214.) 

 

2.3 Yhdistetyt kuljetukset 

Monissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä kuljetuksissa käytetään kontteja. Lähettäjä 

lastaa tavaran lähtöpisteessä omistamaansa tai vuokraamaansa konttiin ja sitten se kulje-

tetaan maanteitse satamaan lastattavaksi konttialukseen. Kun kontti on saapunut määrä-

satamaansa, se puretaan kuormasta ja kuljetetaan myöhemmin junalla tai moottoriajo-

neuvolla asiakkaalle tai vastaanottajalle. (Stock & Lambert 2001, 327.) 

 

Kun kuljetuksissa käytetään kahta tai useampaa erilaista kuljetustapaa, on kyseessä yh-

distetty kuljetus. Tämän kuljetustavan merkitys on lisääntynyt nopeasti kuljetuskonttien ja 

muiden vakiokuljetusyksiköiden yleistyttyä. Kontit helpottavat lastin käsittelyä kuljetus-

muodon muuttuessa. Konttien käyttäminen säästää aikaa ja tehostaa kuljetuksia, sillä ne 

voidaan ahtaa ja lastata jo ennen kuljetusta ja lisäksi niitä voidaan käyttää väliaikaisena 

varastona. Yhdistetty kuljetus sopii parhaiten pitkille yli 500 km:n kuljetusetäisyyksille. 

Suomen maantieteellisen aseman vuoksi yhdistetyt kuljetukset ovat tärkeitä ulkomaan-

kaupassa. (Hörkkö ym. 2010, 298–299; Melin 2011, 221.) 

 

2.4 Huolinta 

Huolinta- ja logistiikkapalvelut käsittävät tavaran kuljetuksen, yhteislastauksen, varastoin-

nin, käsittelyn, pakkaamisen ja jakelun sekä näihin liittyvät lisä- ja neuvontapalvelut. Lisä- 

ja neuvontapalveluita voivat olla esimerkiksi tavaran tullaus, verotus, viralliset ilmoitukset, 

vakuutuksen ottaminen, asiakirjojen laatiminen ja maksaminen. Palveluissa voidaan hyö-

dyntää logistiikan tieto- ja viestintätekniikkaa. Palveluntarjoaja voi myös hoitaa yrityksen 

toimitusketjun hallinnan kokonaisuudessaan. (Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry 2015; 

FIATA 2015.) 

 

Huolitsijalla on siis merkittävä rooli yrityksen kansainvälisessä kaupassa. Kuviossa 1. on 

kuvattu erilaisia logistisia palveluita, joita huolitsijat tarjoavat. Tehtävät voidaan jakaa ma-



 

 

8 

teriaali-, informaatio- ja rahavirtaan. Materiaalivirtaan kuuluvat esimerkiksi kuljetuksista 

huolehtiminen, varastointi ja ylipäätään tavaran käsittely. Informaatiovirtaan liittyvät erilai-

set neuvonta- ja lisäpalvelut ja rahavirtaan eri maksuista huolehtiminen. (Logistiikan maa-

ilma 2015a.) Yritykset voivat itse valita, mitä palveluita haluavat ostaa ja mitkä tehtävät 

hoitaa itse. Palvelutarjonta on kuitenkin hyvin laaja ja näin ollen yritys voi halutessaan 

ulkoistaa vaikka kaikki logistiset toimintansa huolitsijalle.  

 

 

Kuvio 1. Huolitsijan roolit ja tehtävät kansainvälisessä kaupassa (Logistiikan maailma 

2015a) 

 

Jos yrityksellä on jatkuvasti kuljetuksia ulkomaille, kannattaa huolintayhtiön kanssa tehdä 

vuosisopimus, jossa sovitaan huolinta- ja kuljetushinnoista sekä kuljetettavista ja käsitel-

tävistä määristä. Vuosisopimuksessa yritys siis sitoutuu käyttämään tietyn huolintaliikkeen 

palveluja sovitun ajanjakson ajan. Sopimus voidaan tehdä myös maakohtaisesti, eli niin 

että huolitsija hoitaa vain tietyn maan huolinta- ja kuljetustoimeksiannot. (Logistiikan maa-

ilma 2015b.) 
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3 Kuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä 

Kansainvälisiin kuljetuksiin vaikuttavat monet seikat, kuten toimitusketju ja sen hallinta, 

erilaiset ulkomaankaupan säädökset, kuljetuskustannukset ja toimitustapalausekkeet. 

Näihin teemoihin syvennytään tarkemmin tässä luvussa. Logistiikan merkitys yrityksen 

kilpailukykytekijänä etenkin kansainvälisillä markkinoilla on nykypäivänä suuri. Globaalit 

toimitusketjut vaativat tehokasta logistiikkaa ja sen hallintaa. Pienentämällä toimitusketjun 

logistisia kustannuksia, yritys voi saavuttaa merkittävää kilpailuetua. (Ritvanen ym. 2011, 

25.) 

 

3.1 Toimitusketju ja toimitusketjun hallinta 

Toimitusketju on jäsennelty tuotantoprosessi, jossa raaka-aineet muutetaan lopputuot-

teeksi ja kuljetetaan loppukäyttäjille (Janvier-James 2012, 194). Toimitusketjua ja kaikkia 

sen eri vaiheita on osattava johtaa. SCM (supply chain management) eli toimitusketjun 

hallinta on yrityksen kaikkien toimintojen, informaation, tiedon ja osaamisen sekä taloudel-

listen resurssien hallintaa (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 51). Toimitusketjun hallin-

nassa yhdistyvät kaikki liiketoiminnan prosessit aina toimittajalta loppukäyttäjälle ja arvo 

kuluttajalle lisääntyy jokaisessa toimitusketjun portaassa. SCM on muun muassa seuraa-

vien liiketoiminnan prosessien johtamista: 

 

 asiakassuhteet ja -palvelu 

 kysyntä 

 tilaukset 

 tuotanto 

 hankinta 

 logistiikka 

 tuotekehitys ja mainonta 

 

(Stock & Lambert, 2001, 54). 

 

SCM-ajattelussa olennaisia teemoja ovat aika, luotettavuus ja läpinäkyvyys ja tärkeää on 

ketjun osapuolten välinen yhteistyö, arvon luominen asiakkaalle sekä ketjun jatkuva kehit-

täminen (Logistiikan maailma 2015c). Toimitusketjussa on myös omat riskinsä, joita täy-

tyisi myös pystyä hallitsemaan. Nykypäivänä markkinat ovat vaihtelevat ja epävarmat ja 

tähän vaikuttavat esimerkiksi muuttuvat liiketoimintastrategiat, lakot ja luonnonkatastrofit. 

Ulkoistaminen on yksi nykyajan trendi, joka kuitenkin tuo toimitusketjun hallintaan omat 

haasteensa. Esimerkiksi kontrollin väheneminen on yksi riski. Mitä monimutkaisempi yri-
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tyksen toimitusketju on ja mitä enemmän verkostossa on yhteyksiä muihin toimijoihin, sitä 

suurempi riski on epäonnistua. (Christopher 2011, 189–192.) 

 

3.2 Ulkomaankaupan säädökset 

Viennissä täytyy hallita tietyt asiakirjarutiinit, eli jokaista toimitusta varten on valittava oi-

keat asiakirjat, täytettävä ne oikein ja toimitettava eteenpäin. Muun muassa seuraavat 

vientiasiakirjat liittyvät toimitusvaiheeseen: 

 

 laskuasiakirjat (kauppalasku, pakkausluettelo) 

 maksuliikenneasiakirjat (shekki, maksumääräys, remburssi) 

 huolinta- ja kuljetusasiakirjat (huolintaohje, lähetysilmoitus, rahtikirja) 

 vakuutusasiakirjat 

 tullausasiakirjat (ulkokaupassa) 

 alkuperätodistukset 

 

Tullaustoimenpiteitä ei tarvita sisäkaupassa, eli EU-maiden välisessä kaupassa, vaan 

niiden sijaan käytetään INTRASTAT-tilastointia. (Vahvaselkä 2009, 273–274.) Sekä viejäl-

lä että tuojalla on velvollisuus antaa tilastoilmoitus tullille käymästään yhteisökaupasta. 

Jos vuosituonti tai -vienti ei ylitä määriteltyä arvorajaa, ei yrityksen tarvitse tehdä ilmoituk-

sia. Myöskään palveluiden kauppaa ei tarvitse tilastoida. (Melin 2011, 251–252.) 

 

Sisäkaupassa tavarat voivat liikkua vapaasti yhteisömaasta toiseen, eikä niitä tarvitse 

tulliselvittää. Rooman sopimus kieltää EU:n jäsenvaltioiden väliset vienti- ja tuontitullit se-

kä pääsääntöisesti viennin ja tuonnin määrälliset rajoitukset. Tavaran yhteisöstatus on 

kuitenkin osoitettava, eli että tavara on kokonaan tuotettu EU:n alueella tai että tavara on 

tuotettu EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle, tullattu ja asetettu vapaaseen liikkeeseen.  Yh-

teisömyynti on arvonlisäverotonta, jos sekä myyjä että ostaja ovat alv-rekisteröityjä yrityk-

siä. Ostajan täytyy kuitenkin maksaa vero oman maansa alv-kannan mukaan. Myös yhtei-

söhankinnassa ostaja joutuu kantamaan veron kotimaansa verotuksen yhteydessä. (Melin 

2011, 248, 250.) 

 

Ulkokauppaan, eli EU:n kauppaan kolmansien maiden kanssa liittyy paljon erilaisia sää-

döksiä. Ulkokaupassa on noudatettava EU:n yhteistä tullitariffia sekä kauppapolitiikkaa 

(Melin 2011, 252). Viejän vastuulla on antaa kaikista EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle 

vietävistä tavaroista vienti-ilmoitus. Ilmoitusten avulla vientimaan tulliviranomainen voi 

muun muassa valvoa mahdollisia vientirajoituksia ja -kieltoja, torjua terrorismia ja rikolli-

suutta sekä valvoa vientitavaran poistumista EU:sta. (Tulli 2015a.) Tulliselvityksessä kai-
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kille tuonti- ja vientitavaroille on ilmoitettava tavaranimike, eli tullitariffinimike, jonka voi 

tarkistaa CN- tai Taric-nimikkeistöstä. CN- eli tariffi- ja tilastonimikkeistöä käytetään sisä-

kaupan tilastoilmoituksissa sekä viennissä ja Taric-nimikkeistöä tuonnissa EU:n ulkopuo-

lelta. (Tulli 2015b.) 

 

3.3 Kuljetuskustannukset 

Kuljetuskustannukset ovat osa yrityksen logistiikkakustannuksia. Täytyy muistaa, että lo-

gistiikkakustannuksiin kuuluu paljon muutakin kuin vain kuljetuskustannukset. Kuljetuskus-

tannukset ovat merkittävä osa yrityksen kustannuksista; ne voivat olla jopa 10–20% tuot-

teiden hinnasta. Ajoneuvojen reittisuunnittelulla, aikatauluilla, lähetyksiä yhdistelemällä, 

kuljetussopimuksilla ja hintaneuvotteluilla voidaan kustannuksia alentaa ja palvelua paran-

taa. (Melin 2011, 194.) Mitä monimuotoisempi yrityksen globaali toimitusketju on, sitä kor-

keammat sen logistiikkakustannukset ovat. Kuljetus- ja varastointikustannuksia voi alen-

taa käyttämällä JIT-periaatetta eli imuohjausta (just-in-time). (Cavusgil, Knight & Riesen-

berger 2013, 252.) 

 

Polttoainelisät (BAF) ovat vaikuttaneet rahtien hintoihin viime vuosina ja hinnat voivat 

vaihdella kohdemaittain paljonkin. Merikuljetuksissa puhutaan usein Bunker-lisästä, joka 

käytännössä tarkoittaa samaa kuin polttoainelisä tiekuljetuksissa. Kansainvälisissä kulje-

tuksissa kuljetushintoihin voi tulla muitakin lisäkustannuksia, esimerkiksi turvatarkastus-

maksu, valuuttariskilisä (CAF), sota-, kriisialue- tai muu riskilisä. (Helsingin seudun kaup-

pakamari 2015c.) 

 

Taulukossa 3. on vertailtu eri kuljetusmuotojen kustannuksia sekä muita ominaisuuksia. 

Myös kuljetuskustannukset vaikuttavat kuljetustavan valintaan, mutta lisäksi nopeus on 

usein tärkeä seikka. Nopea kuljetuspa on tavallisesti kalliimpi vaihtoehto kuin hitaampi. 

Tiekuljetukset ovat yleensä kalliimpia kuin merikuljetukset, mutta halvempia kuin lentokul-

jetukset. Monet suosivat siksi merikuljetuksia, vaikka tiekuljetuskin olisi mahdollinen. Kont-

tialuksilla on paljon kapasiteettiä, mikä tekee merikuljetuksista kustannustehokkaan vaih-

toehdon. Koska lentokuljetukset ovat kalliita, käytetään niitä enimmäkseen pilaantuvien 

tuotteiden, kuten elintarvikkeiden ja kukkien kuljetukseen. Lisäksi lentokoneissa on tapana 

kuljettaa arvotuotteita, esimerkiksi koruja ja tietokoneita, sekä kiireellisesti tarvittavia tuot-

teita, kuten lääkkeitä. (Cavusgil ym. 2013, 252.) 
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Taulukko 3. Kuljetusmuotojen vertailu (Mangan ym. 2008, 134) 

Kuljetusmuoto 
Kiinteät  

kustannukset 
Muuttuvat  

kustannukset 
Hyödyt Haitat 

Ilma Melko matalat 
Korkeat; poltto-

aine, huolto, 
turvallisuus 

Nopea 
Hinta, rajallinen 

kapasiteetti 

Tie 
Matalat; tiever-
kostoa ylläpide-

tään 

Keskitasoa; 
polttoaine, huol-

to, ruuhka- ja 
tiemaksut 

Melko nopea, 
saatavuus,  
toistuvuus 

Rajallinen  
kapasiteetti (paino, 

volyymi) 

Vesi 

Keskitasoa; 
alukset, tavaran 
käsittely, termi-

naalit 

Matalat; suuret 
volyymit 

Kapasiteetti; 
suuret rahti-

määrät kerral-
la 

Melko hidas,  
rajoitettu satamien  

käyttö 

Rautatie Korkeat Melko matalat 
Melko nopea, 
kapasiteetti 

Kalliit kalustovaati-
mukset; veturit, 

vaunut, rahtitermi-
naalit 

 

 

3.4 Incoterms® 2010 

Kansainvälinen kauppakamari ICC on julkaissut kansainvälisen kaupan toimituksia määrit-

televät lausekkeet eli Incoterms-lausekkeet, joka on maailmanlaajuisesti yleinen tapa so-

pia myyjän ja ostajan kesken tavaran toimituksesta. Incoterms-lausekkeita on uusittu vuo-

sien varrella ja uusimmat Incoterms 2010 -lausekkeet otettiin käyttöön 1.1.2011 alkaen. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 406–408.) 

 

Incoterms 2010 määrittelee: 

 

 Tavaran toimitushetken 

 Toimitukseen liittyvät toimenpidevelvoitteet ja kustannukset 

 Vaaranvastuun ja riskin siirtymisen 

 

Incoterms 2010 ei määrittele: 

 

 Kaupan osapuolten velvoitetta suhteessa kolmansiin osapuoliin 

 Tavaran omistusoikeuden siirtymistä 

 Tavaran hintaa tai maksuehtoa 

 

(ICC 2015). 

 



 

 

13 

Incoterms täsmentää tavaran toimittamiseen liittyviä seikkoja ja se on aina sisällytettävä 

osaksi myyjän ja ostajan välistä kirjallista kauppasopimusta. Oikean toimitusehdon valin-

nassa on huomioitava kaupan osapuolten tarpeet, kauppatavat ja sovitut toimitusmene-

telmät. Sovittuun toimitusehtoon on viitattava kauppasopimuksessa, esimerkiksi ”FCA 

Helsinki, Incoterms 2010”. Toimitusehtoon voi sisällyttää myös osoitteen tarkentamaan 

määräpaikkaa. Ennen kaupan tekemistä on kummankin osapuolen syytä tuntea toimitus-

ehtojen sisältö. (ICC 2015.) 

 

Incoterms 2010 -lausekkeet voidaan ryhmitellä kahteen ryhmään. Taulukossa 4. on luetel-

tu lausekkeet ja niiden merkitykset. (ICC 2015.) 

 

Taulukko 4. Incoterms 2010 -lausekkeet (ICC 2015) 

Kaikkiin kuljetusmuotoihin sopivat lausekkeet: 

EXW Ex Works Noudettuna lähettäjältä 

FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla 

CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna 

CIP Carriage and Insurance Paid To Kuljetus ja vakuutus maksettuna 

DAT Delivered At Terminal Toimitettuna terminaalissa 

DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalle 

DDP Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna 

Vain merikuljetuksiin sopivat lausekkeet:   

FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla 

FOB Free On Board Vapaasti aluksessa 

CFR Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuna 

CIF Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna 
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4 Logistiikkapalveluiden hankintaprosessi  

Tässä luvussa puhutaan logistiikkapalveluiden hankintaprosessista ja prosessin eri vai-

heista. Ulkoistaminen on yksi vaihtoehto, kun mietitään vaihtoehtoja yrityksen logistiikan 

hallinnalle. Hankintaprosessin alussa on etsittävä toimittajavaihtoehtoja, arvioitava niitä ja 

lopulta tehtävä toimittajavalinnat. Prosessiin liittyy olennaisesti myös kilpailuttaminen. Va-

lintojen jälkeen on aika tehdä kattavat sopimukset, mutta prosessi ei lopu tähän, sillä yh-

teistyön aikana toimittajaa kannattaa arvioida ja suorituksia mitata.  

 

Vaikka tässä luvussa puhutaan myös yleisellä tasolla palveluiden hankinnasta, voidaan 

näitä teemoja soveltaa myös logistiikkapalveluiden hankinnassa. Kun yritys on havainnut 

palvelutarpeen, on päätettävä tuotetaanko palvelu itse, ostetaanko se ulkopuoliselta pal-

velun tarjoajalta vai käytetäänkö palvelun osittaista ostoa (Ritvanen & Koivisto, 2007, 

175). Hankintaprosessi on systemaattinen tapa lähestyä toimittajamarkkinoita, jonka ta-

voitteena on valita yritykselle mahdollisimman sopivat toimittajat esimerkiksi yrityksen tar-

vitsemien palveluiden osalta. Prosessin perusteellinen toteuttaminen voi kestää useita 

kuukausia, joten siihen kannattaa varata riittävästi resursseja. (Logistiikan maailma 

2015d.) 

 

Ilorannan ja Pajunen-Muhosen mukaan (2012, 216) palveluiden hankintaprosessin vai-

heet voidaan ryhmitellä seuraavalla tavalla: 

 

1.) Tarpeen ja palvelun määrittely. 

2.) Tulosvaikutusten kuvaaminen. 

3.) Toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien selvittäminen. 

4.) Hankintastrategian hahmottelu. 

5.) Toimittajien etsintä ja kilpailutusprosessi. 

6.) Toimittajasuhteiden johtaminen. 

7.) Kilpailun ja vaihtoehtoisten mahdollisuuksien seuranta. 

 

Aluksi on määriteltävä tarve ja haluttu palvelu sekä mallintaa hankinnan kustannustekijät 

mahdollisimman tarkasti. Sen jälkeen voidaan kartoittaa toimittajamarkkinoiden mahdolli-

suudet, kuten tarjonta ja kilpailutilanne sekä pohtia alustavia vaihtoehtoja. Hankintastrate-

gia kannattaa hahmotella yrityksen liiketoimintastrategian puitteissa ja sitten asettaa ta-

voitteet ja pohtia toimittajien valintakriteereitä. Sen jälkeen voidaan alkaa etsiä toimittajia 

ja edetä kilpailutusprosessiin. Tässä vaiheessa käydään neuvotteluita, tehdään tarjous-

pyyntöjä, arvioidaan ja vertaillaan toimittajia ja lopulta tehdään valinnat ja sopimukset. Kun 

sopimus on voimassa, täytyy toimittajasuhdetta johtaa. Yhteistyön alkaessa toimittajia on 
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ohjattava, valvottava, palvelutasoa mitattava, annettava rakentavaa palautetta ja muuten-

kin pyrittävä kehittämään yhteistyötä. Sopimuksen jatkuessa tai päättyessä voidaan tehdä 

uusia kilpailutuksia sekä pohtia muita mahdollisia vaihtoehtoja palveluiden hankintaan. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 216.) 

 

4.1 Ulkoistaminen 

Ulkoistamisessa toiminnot, jotka yritys on tehnyt aiemmin itse, siirretään ulkopuolisen pal-

veluntarjoajan vastuulle. Jos yrityksellä ei ole halua toteuttaa toimitusketjuun liittyvää toi-

mintoa itse, kuten kuljetuksia, kannattaa palvelu ostaa toimittajalta, joka tekee sen tehok-

kaammin. Tällöin yritykselle jää resursseja keskittyä ydinosaamiseensa. (Iloranta & Paju-

nen-Muhonen 2012, 169.) Ulkoistamiselle voi olla tarvetta, jos yritys haluaa saavuttaa 

kustannussäästöjä tai sillä ei ole tarpeeksi palvelun toteuttamiseen tarvittavia resursseja, 

kuten aikaa, henkilöstöä, osaamista tai teknologiaa (Mangan ym. 2008, 28). 

 

Logistiikan ulkoistamisen yleistyminen on tuonut uusia vaihtoehtoja yrityksille, jotka halua-

vat ostaa logistiikkapalveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Yrityksen logistiikkaa voi-

daan hoitaa esimerkiksi 1PL-, 2PL-, 3PL- tai 4PL-mallin mukaan. Näitä logistiikan eri ker-

roksia on havainnoitu tarkemmin kuvassa 1.  

 

 

Kuva 1. Logistiikan kerrokset (Supply Chain 24/7 2014)  

 

1PL-mallissa (first party logistics) yritys hoitaa kaikki logistiset toimintansa itsenäisesti. 

Tämä vaatii yritykseltä paljon resursseja, kuten kuljetuskalustoa ja henkilöstöä hoitamaan 

kuljetuksia. 2PL-yritys (second party logistics) ostaa ulkopuoliselta yritykseltä yksittäisiä 

logistiikkapalveluita ja 3PL- mallissa (third party logistics) yritys ulkoistaa toimitusketjuun 

liittyviä kokonaispalveluja huolintayhtiölle, joka vastaa asiakasyrityksen kuljetuksista ja 



 

 

16 

varastoinnista. 4PL-toiminnassa (fourth party logistics) ulkoistaminen on viety pisimmälle, 

jolloin huolintayritys tarjoaa asiakasyritykselle kokonaisratkaisuja tämän useisiin tarpeisiin 

eli huolehtii asiakkaansa koko toimitusketjusta. 4PL tarjoaa siis logistiikan kokonaispalve-

lun. (Ritvanen ym. 2011, 128.) 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän logistiikkaselvityksen mukaan (LVM 2012, 103–

104) Suomen teollisuusyritykset ulkoistivat logistiikkatoimintojaan vuonna 2012 kuvassa 2. 

esitetyllä tavalla. Kansainvälisistä kuljetuksista ulkoistettiin yli puolet. Kuljetuspalveluita 

lukuun ottamatta logistiikkatoimintojen ulkoistaminen ei ollut kehittynyt odotetusti. Kan-

sainvälisessä vertailussa selvisi, että suomalaisyritykset ulkoistavat muita kuin kuljetus-

palveluita vähemmän kuin muualla toimivat yritykset. Siksi logistiikkapalveluiden markki-

noilla on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Monet yritykset voisivat hyötyä juuri logistiikka-

toimintojensa ulkoistamisesta, jolloin ne voisivat paremmin keskittyä yrityksensä ydintoi-

mintoihin.  

 

 

Kuva 2. Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen teollisuusyrityksissä vuonna 2012 (LVM 

2012, 103) 

 

4.2 Toimittajavalinta, toimittajan etsintä ja arviointi 

Toimittajien valinta on tärkeä hankintastrateginen päätös, joka vaikuttaa sekä kustannuk-

siin että asiakastyytyväisyyteen. Toimittajan valinnassa lähtökohtana on tarve, eli on tie-
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dettävä, millaisia palveluita halutaan ostaa. (Ritvanen & Koivisto 2007, 151.) Palveluita 

keskittämällä voidaan saavuttaa volyymietua. Yritys voi säästää kustannuksissaan mini-

moimalla toimittajien määrää, mutta samalla palvelun tarjoaja hyötyy jatkuvista tilauksista.  

 

Toimittajamarkkinatuntemus (SMI, supply market intelligence) on etu toimittajavaihtoehto-

ja tarkasteltaessa ja helpottaa uusien toimittajien etsintää ja toimittajien valintaa. Uusien 

toimittajien etsiminen kasvattaa tuntemusta entisestään. Tiedon ja osaamisen hyödyntä-

minen on keskeinen osa liiketoimintaa ja toimintaympäristöä on hyvä seurata jatkuvasti. 

Tietyn palveluryhmän toimittajamarkkinoihin voi tutustua monin eri tavoin ja uusia toimitta-

jia voi löytää esimerkiksi kollegojen ja tuttujen kokemusten avulla, messuilla, internetin 

tietokannoista, kansainvälisten ammattilehtien perusteella tai julkisten organisaatioiden 

avustuksella. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 28, 227, 231–232.)  

 

Toimittajan etsintäprosessin vaiheet voidaan jakaa viiteen osaan: 

 

1.) Markkinoiden kartoitus. 

2.) Mielenkiinnon varmistaminen. 

3.) Ehdotuksen pyytäminen. 

4.) Tarjouspyyntö. 

5.) Neuvottelu. 

 

Aluksi on etsittävä perustietoa toimittajamarkkinoista ja luotava käsitys potentiaalisista 

toimittajista ja niiden ominaisuuksista. Sitten kannattaa ottaa yhteyttä mielenkiintoisiin 

toimittajiin, tarkistaa mitä palveluita ne tarjoavat sekä varmistaa molemminpuolinen mie-

lenkiinto. Tässä vaiheessa on hyvä markkinoida myös omaa yritystään ja luoda hyvä en-

sivaikutelma. Kun eri toimittajista on tarpeeksi tietoa, voidaan arvioida niiden kykyjä, ka-

pasiteettiä sekä edellytyksiä yhteistyölle. Vaihtoehtoja arvioidaan ja yhteistyösuhteita voi-

daan alkaa rakentaa. Tarjouspyyntöjen kautta saadaan konkreettinen pohja vaihtoehtojen 

vertailulle. Toimittajien kilpailukykyä arvioidaan ja samalla luodaan kilpailupainetta. Lo-

puksi tavoitteena on löytää parhaat vaihtoehdot ja käydä lopulliset neuvottelut. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2012, 235.) 

 

Toimittajia arvioidaan oikeastaan joko toimittajan valitsemiseksi tai toimittajan kehittä-

miseksi. Mitä suuremmasta ja pitkäkestoisemmasta hankinnasta on kyse, sitä suurempi 

riski siihen sisältyy ja toimittajan monipuolinen arviointi on entistä tärkeämpää. Toimittajia 

tulisi arvioida periaatteessa hankintaprosessin kaikissa eri vaiheissa: etsintävaiheessa, 

tarjouspyyntövaiheessa ja jatkuvasti sopimussuhteen aikana. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2012, 236–237.) 
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Kun valitaan kuljetuspalveluiden tarjoajia, on otettava huomioon monia seikkoja, sillä so-

pimukset ovat usein rahallisesti arvokkaita ja kattavat ison ja tärkeän alueen yrityksen 

toiminnasta. Toimittajavalinnassa kannattaa huomioida ainakin seuraavat kriteerit: 

 

 tarjottavat palvelut (maantieteelliset alueet, volyymit, aikataulut) 

 kustannukset 

 vakuutukset 

 läpimenoaika 

 osaaminen ja suositukset 

 laatu 

 resurssit 

 arvot ja yrityskulttuuri 

 palvelutaso, luotettavuus, toimitusvarmuus 

 informaatioratkaisut (esim. ohjelmien integraatio, rahtien jäljitettävyys, teknologian 

käyttäminen kuten RFID, asiakirjat) 

 henkilöstö 

 paluulogistiikka 

 reagointi muutoksiin 

 

(Mangan ym. 2008, 68–69; Ritvanen & Koivisto 2007, 152). 

 

Olennaisten kriteerien määrittelyn lisäksi on hyvä ymmärtää, miten nämä muuttujat nivou-

tuvat toisiinsa logistisessa päätöksenteossa. Vuonna 1983 Davies ja Gunton esittivät tar-

vehierarkiamallin rahtien ostamisessa (kuvio 2). Se perustuu Maslow’n tarvehierarkiaan ja 

kuvaa olennaisten kriteerien sijoittumista sen mukaan, mitä logistiset päätöksentekijät 

yleensä pitävät tärkeinä. Monesti päätöksiä tehtäessä ei valintoja välttämättä tehdä objek-

tiivisesti, vaan etsitään tyydyttäviä ratkaisuja. Tärkeimmät kriteerit kuitenkin usein perus-

tuvat riskin välttämiseen ja hintaan. (Mangan ym. 2008, 69–70.)  
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Kuvio 2. Tarvehierarkia rahtien ostamisessa (Mangan ym. 2008, 70) 

 

Kun toimittajilta vaadittavat kriteerit on laadittu, ne on hyvä listata taulukkoon ja miettiä 

kriteereiden tärkeyttä ja painoarvoja. Näin toimittajat voidaan arviointivaiheessa pisteyttää 

ja vertailu on helpompaa. Toimittajia valitessa kannattaa ottaa huomioon myös omat asi-

akkaat; ketkä ovat tärkeimpiä, keille halutaan tarjota mahdollisimman hyvä asiakaspalvelu 

ja nopeat toimitukset, missä nämä asiakkaat sijaitsevat ja mihin asiakkaisiin taas ei kan-

nata panostaa niin paljon.  

 

4.3 Kilpailuttaminen 

Hankinnan ja toimitusketjun optimointiin pyritään kilpailuttamalla toimittajia ja useimmiten 

valitsemalla halvin vaihtoehto. Kilpailuttaminen onnistuu yleensä hyvin, jos toimittajavaih-

toehtoja on useita ja ne tarjoavat samankaltaisia palveluita, jolloin ehdokkaiden välillä on 

aito kilpailutilanne. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 245.) Kun tarve on määritelty ja 

toimittajamarkkinoilta löydetty potentiaaliset ehdokkaat, voidaan niiltä pyytää tarjoukset. 

Tarjouspyyntö voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti, eikä se sido lähettäjäänsä (Melin 

2011, 44). Tarjouspyyntöön kannattaa sisällyttää ainakin seuraavat asiat: 

 

 kuvaus palvelusta ja sen laajuudesta 

 tekniset ja kaupalliset vaatimukset 
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 toimitusmäärä ja yksikkö 

 toimitusaika ja -paikka 

 sopimuskausi  

 

Mitä tarkemmin haluttu palvelu on määritelty, sitä helpompi toimittajan on tehdä tarjous. 

Tarjouspyyntö kannattaa laatia niin, että tarjousten vertailu on myöhemmin helppoa. Vaa-

timuksista on hyvä tehdä tarpeeksi tiukat, jotta tarjouksista tulisi selkeät ja helposti vertail-

tavat. (Ritvanen ym. 2011, 39–40; Logistiikan maailma 2015e.) 

 

Tarjouksessa esitetään tarkat palvelutiedot ja vastataan kaikkiin tarjouspyynnön kysymyk-

siin sekä ilmoitetaan muun muassa hinta, maksuehto, sopimuksen voimassaoloaika ja 

muut olennaiset seikat. On hyvä olla tietoinen, että toimittaja saattaa laatia tarjouksensa 

niin, että minimivaatimukset täyttyvät. Lisäksi, jos tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu tar-

kasti kaikkia toimituksiin sisältyviä tekijöitä, tarjouksen tekijä saattaa laittaa kokonaishin-

taan ylimääräisiä kuluja. (Ritvanen ym. 2011, 40–41.)  

 

Tarjousten vertailu on työläs vaihe hankintaprosessissa. Vertailua tehdessä on varmistet-

tava, että tarjoukset täyttävät kaikki tarjouspyyntövaiheessa määritellyt ehdot ja vaatimuk-

set. Vertailussa tulisi selvittää hankinnan kokonaiskustannukset, jotka koostuvat ostohin-

nan lisäksi muun muassa maksuehdosta, toimitusvarmuudesta ja laadusta. Tarjouksien 

valintaperusteita on monia ja valintakriteereiksi voidaan määritellä esimerkiksi laatu, hinta 

ja toimittajan joustavuus. Arvioitaville tekijöille määritellään usein painoarvot, jotta tarjouk-

sille saataisiin kokonaispistemäärät ja näin toimittajat voidaan asettaa paremmuusjärjes-

tykseen. (Ritvanen ym. 2011, 41.) Toimittajia kannattaa arvioida mahdollisimman objektii-

visesti, jotta ne eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan henkilökohtaisten näkemysten takia.  

 

4.4 Sopimukset 

Kuljetuksissa sopimuskumppanin valintaan on olemassa kaksi vaihtoehtoa: ostetaan kul-

jetuspalvelu toimittajalta päivän hintaan (spot-hintaan) kertaluontoisesti tai tehdään sopi-

mus yhteistyökumppanin kanssa, esimerkiksi vuodeksi. Nykyään vuosisopimukset ovat 

yleistyneet ja sopimus tehdään usein vain muutaman rahtikuljetustarjoajan kanssa. Jos 

yrityksellä on vientikohteita maailmanlaajuisesti, ei rahtipalvelun globaaleja tarjoajia ole 

kovinkaan monia edes käytettävissä. Jos taas määräpaikkoja on vain muutamia esimer-

kiksi EU:n alueella, kertaluontoisia kuljetuksen tarjoajia on helppo löytää. (Helsingin seu-

dun kauppakamari 2015c.) Yksi merkittävä ero sopimusostamisen ja spot-markkinoilta 

ostamisen välillä on se, että kertaluontoiset ostot ovat usein hinnoiltaan kalliimpia. Tämä 
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johtuu siitä, että esimerkiksi tiedonkeruu, palvelun laatu ja hinnanmuodostus nostavat 

spot-hintoja. (de Koster & Delfmann 2007, 149–150.) 

 

Satunnaisissa hankinnoissa tehdään kertaluontoisia sopimuksia. Vuosisopimuksessa so-

vitaan tietyn sopimuskauden toimituksista ja sovitaan hinnat, toimitustapa ja laatuasiat. 

Partnership-sopimus on hyvin tiivis sopimus, joka tehdään vain parhaiden toimittajien 

kanssa. Partnership- ja vuosisopimuksia käytetään eniten teollisuudessa ja palveluissa. 

(Ritvanen ym. 2011, 42–43.) Logistiset sopimukset ovat aina räätälöityjä, joten on vaikeaa 

luoda standardimuotoa sopimuksille (Jané & de Ochoa 2006, 30). Siksi sopimuksen te-

kemiseen kannattaa panostaa, jotta siihen tulisi mukaan kaikki tarvittava. Hankintasopi-

muksessa olisi hyvä käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: 

 

 sopijaosapuolet 

 hinta 

 määritelmät 

 sopimuksen tarkoitus 

 toimitusaika 

 toimitusehdot 

 force majeure -ehdot 

 voimassaoloaika 

 reklamaatiot 

 sanktiot 

 

(Ritvanen ym. 2011, 42–43). 

 

Sopimuksessa on hyvä sopia myös maksuehdoista. Ostajan kannattaa yrittää neuvotella 

mahdollisimman pitkä maksuehto, esimerkiksi 45 päivää netto. Tiiviissä yhteistyössä ti-

lauksia tulee usein ja maksusuorituksia tasaiseen tahtiin, jolloin palveluntarjoaja voi suos-

tua helpommin pidempään maksuehtoon. Kertaluontoisissa sopimuksissa maksuehdot 

taas voivat vaihdella ja olla hyvin lyhyitäkin. 

 

Lähettäjän ja kuljetusliikkeen välisillä sopimuksilla saavutetaan monia hyötyjä. Hyvä sopi-

mus on pohja menestyksekkäälle ja strategiselle yhteistyölle. Sopimusten ansiosta lähet-

täjillä on parempi kontrolli tavaroidensa kuljetuksiin ja lisäksi sopimukset turvaavat ostajaa 

hintojen vaihtelulta ja lisäävät ennustettavuutta. Sopimus myös takaa palvelun ostajalle 

tietyn palvelutason ja kuljetusten kautta voidaan saavuttaa kilpailuetua. Molemmat osa-

puolet voivat hyötyä sopimuksesta. (Stock & Lambert 2001, 358–359.)  
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Asiakkaan ja kuljetuspalvelun tarjoajan välinen suhde voi olla joko muodollinen tai epä-

muodollinen. Ajan myötä suhteet ovat muuttuneet ja vähitellen suhteista on tullut strategi-

sempia ja kumppanuuteen perustuvia, kun taas ennen keskityttiin pääasiassa vain sopi-

mukseen ja sen noudattamiseen. (Jané & de Ochoa 2006, 17.) On tärkeää, että sopimuk-

sen molemmat osapuolet ovat sitoutuneita yhteistyöhön. Tiiviin yhteistyön kautta on hel-

pompaa saavuttaa myös parempi vuorovaikutus ja suhdetta voidaan kehittää jatkuvasti. 

Kun toimittajien määrää saadaan vähennettyä ja tehtyä hyvät sopimukset muutaman par-

haan kanssa, saavutetaan volyymietua ja kustannussäästöjä pitkällä tähtäimellä. 

 

Palvelutasosopimus 

 

Kun ostetaan palvelua, varsinaisen sopimuksen lisäksi on hyvä määritellä myös palvelu-

taso erillisellä sopimuksella. SLA (service level agreement) eli palvelutasosopimus on 

palvelun ostajan ja palvelun tarjoajan hyväksymä sopimus, joka määrittelee palvelun ta-

son, sovitut suorituskykymittarit (KPI, key performance indicator) ja muut palveluun liittyvät 

asiat. Palvelutasosopimukset sisältävät kuvaukset muun muassa palvelun laajuudesta, 

kestosta, osapuolten vastuista ja suorituskyvyn mittareista. (Mangan ym. 2008, 202, 354.) 

 

Palvelua on usein vaikeampi määritellä kuin tavaraa, sillä määrittely voi sisältää subjektii-

visia ulottuvuuksia ja mittareita. Mittojen asemasta palveluiden määrittelyssä käytetään 

palvelutasosopimusta, joka siis kuvaa palvelun tasoa sisällön sijaan. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2012, 210.) Palvelutasosopimuksessa määritetyillä mittareilla voidaan kuvata 

palvelun tuottamiseen käytettyjen panosten, kuten aikataulussa pysymisen, laadun ja lä-

pimenoajan, muutoksia. Suorituskyvyn parantaminen lisää arvoa yrityksen toimitusketjus-

sa ja mittareilla voidaan mitata myös saavutettuja tuloksia, esimerkiksi tuottoja, asiakas-

palvelun parantumista tai kuljetuskustannuksien vähentymistä. (Waters 2010, 270–271.) 

 

Sopimukseen voi lisätä mahdolliset seuraamukset siltä varalta, että palveluntarjoaja ei 

täytä sopimuksessa määriteltyä palvelutasoa. Toimittajalle voidaan määrätä sanktioita, jos 

palvelutaso ei täyty, eli alinta hyväksyttävää suorituskykymittarin tasoa ei pystytä saavut-

tamaan. Suorituskykyä voidaan mitata pidemmältä aikaväliltä, jolloin yksittäiset huonot 

suoritukset eivät välttämättä heti johda sanktioon, joka voi olla esimerkiksi rahallinen hyvi-

tys. (Jané & de Ochoa 2006, 36–37.) 

 



 

 

23 

4.5 Mittaaminen 

Toimittajien suorituskykyä kannattaa mitata monestakin syystä. Kun toimittajia arvioi, ne 

voivat paremmin kehittää toimintaansa. Mittareiden avulla voi myös löytää ja poistaa tur-

hat kustannustekijät toimitusketjusta ja lisäksi kilpailukykyä voi parantaa pienentämällä 

tilausten kiertoaikaa ja varastotasoja. Näin ollen yritykseen vaikuttavia päätöksiä voi tehdä 

oikeisiin tietoihin perustuen. On siis helpompaa johtaa sellaista mitä säännöllisesti arvioi ja 

mittaa. (Gordon 2005, 21.) 

 

Oikeiden suorituskykymittareiden valitseminen voi olla haastavaa. Kannattaa kuitenkin 

valita sellaiset mittarit, jotka linkittyvät yrityksen liiketoimintastrategiaan. Jotta suoritusky-

vystä voisi saada hyvän kokonaiskuvan, on hyvä valita monipuolinen joukko eri mittareita, 

jotka ovat kuitenkin tasapainossa keskenään. Tavoitteiden tulisi olla kunnianhimoisia, mut-

ta kuitenkin saavutettavissa ja niiden tulisi kannustaa kehittymään. (Cohen & Roussel 

2013, 199.) 

 

Kun mittarit on valittu, täytyisi niille asettaa myös tavoitteet. Jos mittarina on esimerkiksi 

läpimenoaika, voidaan toimitusajalle asettaa tavoite päivinä. Tai jos mittarina ovat logis-

tiikkakustannukset, voisi tavoitteena olla kustannusten pienentäminen tietyllä prosentti-

määrällä. (Cohen & Roussel 2013, 183.) Riippuen mittareista, tiedon kerääminen voi jos-

kus olla hankalaa. Tietoa voi saada yrityksen omista systeemeistä, esimerkiksi kustan-

nuksista, mutta asiakastyytyväisyydestä on vaikeampaa saada informaatiota. Tiedon 

saamiseksi voi laatia esimerkiksi kyselyitä tai kerätä tietoa reklamaatioista. Tärkeille toi-

mittajille kannattaa antaa palautetta suorituksista ja kommunikoida säännöllisesti ja tätä 

kautta pyrkiä kehittämään suhdetta, jotta suorituksia voitaisiin parantaa jatkossa. (Gordon 

2005, 23–24.) 
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4.6 Yhteenveto 

Tämän työn teoreettisen viitekehyksen pääteemoina ovat vientikuljetukset, kuljetuksiin 

vaikuttavat tekijät sekä logistiikkapalveluiden hankintaprosessi. Teoreettinen viitekehys 

muodostuu kuviossa 3. esitetyllä tavalla. 

 

 

Kuvio 3. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

 

Logistiikka on laaja käsite ja tässä työssä on keskitytty vain niihin logistiikan muotoihin, 

jotka liittyvät Yritys X:n vientiin sekä logistiikkaprojektiin. Viennissä kuljetusmuotoina käy-

tetään meri- ja maantiekuljetuksia, yhdistettyjä kuljetuksia sekä huolintapalveluita. Kulje-

tuskustannuksiin voi vaikuttaa kuljetustavan valinnalla. Kontteja käytetään yleisesti kan-

sainvälisissä kuljetuksissa ja rahtien hintoihin vaikuttaa se, onko käytössä täysi kontti 

(FCL) vai osa kontista (LCL) (Helsingin seudun kauppakamari 2015a).  

 

Ulkomaankaupassa on muistettava tietyt asiakirjasäädökset, tullaustoimenpiteet sekä 

INTRASTAT-tilastointi. Incoterms-lausekkeet määrittelevät tavaran toimitukseen liittyvät 

asiat (ICC 2015). Toimitusketjun hallinta on tärkeää viennissä, jotta tavara saataisiin alku-

pisteestä loppukäyttäjälle mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti. Logistiikkaan liittyy 

myös monia sopimuksia, esimerkiksi merirahdeissa kuljetussopimuksina käytetään ylei-

sesti konossementtia tai merirahtikirjaa ja maantiekuljetuksissa autorahtikirjaa (Hörkkö 

ym. 2010, 216, 228, 230). 

 

Logistiikan ulkoistamisessa vaihtoehtoina ovat 1-, 2-, 3- ja 4-PL-mallit riippuen siitä, kuin-

ka pitkälle yritys haluaa ulkoistaa toimintojaan (Ritvanen ym. 2011, 128). Toimittajien kil-
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pailuttamisessa on hyvä aluksi määritellä vaadittavat kriteerit, sitten käydä neuvottelut, 

tehdä tarjouspyynnöt ja lopuksi arvioida ja vertailla vaihtoehtoja. Sopimuksen laatimiseen 

kannattaa panostaa ja palvelutasosopimus on siihen hyvä liite, jolla voidaan varmistaa 

toimittajalta parempi palvelutaso. Suorituskykymittarit kannattaa määritellä jo palveluta-

sosopimukseen, mutta niitä tarvitaan myös myöhemmin toimittajan suoritusta mitattaessa. 

Toimittajasuhteen hyvällä hallinnalla varmistetaan sujuva yhteistyö ja palautetta antamalla 

toimittajaa voidaan kehittää entisestään. 

 

Vientikuljetusten keskittämisessä on siis otettava huomioon monia asioita. Teoriaosuu-

dessa on käsitelty logistiikkaa ja palvelujen hankintaa, sekä syvennytty näihin liittyviin ala-

teemoihin.  Aihealueet valittiin logistiikkaprojekti ja toimeksiantajayritys huomioon ottaen. 

Kuviossa 4. on yhteenveto teoriaosuuden aiheista. 

 

 

Kuvio 4. Vientikuljetusten keskittämiseen liittyvät teemat 

 

Tähän teoriaan pohjautuen seuraavaksi työn empiriaosassa esitellään logistiikkaprojekti 

kokonaisuudessaan. 
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5 Logistiikkaprojekti 

Yritys X käyttää tällä hetkellä ulkomaisiin kuljetuksiinsa useita eri toimittajia, eikä minkään 

toimittajan kanssa ole tehty sopimuksia. Toimittajat valitaan rahteihin aina tapauskohtai-

sesti, yleensä valitaan halvin vaihtoehto. Hinnat saattavat vaihdella, samoin kuin toimitus-

ajat ja palvelutaso, eikä muutoksista välttämättä ilmoiteta ajoissa. Tämä vaikuttaa myös 

yrityksen asiakkaisiin negatiivisesti. Kuljetuskustannukset ovat myös olleet melko korkeat 

viime vuosina.  

 

Erilaisten puutteiden vuoksi päätettiin, että ulkomaisissa kuljetuksissa käytettäviä toimitta-

jia pitäisi keskittää ja tästä käynnistettiin logistiikkaprojekti. Erilaisten ratkaisumallien suh-

teen ollaan avoimia ja eri vaihtoehdoista ollaan valmiita neuvottelemaan mahdollisten toi-

mittajien kanssa. Keskittäminen on tehty jo kotimaisten kuljetusten osalta. 

 

Kuviossa 5. selvennetään nykytilaa, eli tällä hetkellä Yritys X käyttää viennissä monia eri 

toimittajia, eivätkä suhteet ilman sopimuksia ole kovin läheiset.  

 

 

Kuvio 5. Vientikuljetusten nykytila 
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Kuviossa 6. on kuvattu tavoitetila, eli että Yritys X tekisi yhteistyötä vain muutaman kulje-

tusyrityksen kanssa, joihin olisi läheiset ja vuorovaikutteiset toimittajasuhteet ja joiden 

pohjana olisivat hyvät sopimukset. 

 

 

Kuvio 6. Vientikuljetusten tavoitetila 

 

Logistiikkaprojektissa on tarkoitus kartoittaa eri toimittajavaihtoehtoja ja ottaa niihin yhteyt-

tä, tavata toimittajia, kuulla erilaisia näkemyksiä ja ratkaisumalleja sekä arvioida toimittajia 

monipuolisesti. Logistiikan uudelleenorganisoinnille on varmasti monia eri vaihtoehtoja, 

joten on tärkeää pohtia tarkasti, mikä olisi paras lopputulos myös asiakkaiden kannalta. 

Lopuksi kun päätökset on tehty, täytyy laatia mahdollisimman kattavat sopimukset ja yh-

teistyö valittujen toimittajien kanssa voidaan aloittaa. Seuraavaksi esitellään projektin ta-

voitteet ja projektisuunnitelma. 

 

5.1 Tavoitteet 

Projektin päätavoitteena on kuljetuspalveluiden keskittäminen ulkomaisissa rahdeissa. 

Tähän pyritään pääsemään toimittajia vähentämällä ja tätä kautta tavoitellaan kustannus-

säästöjä ja volyymin lisäämistä. Toimittajavalinnoissa on huomioitava etenkin Yritys X:n 

tärkeimmät ja pitkäaikaisimmat asiakkaat. Tavoitteena on myös parempi asiakaspalvelu. 

Jos muutosten avulla päästään nopeampiin toimitusaikoihin ja parempaan informaation 

kulkuun, saavutetaan myös korkeampi asiakastyytyväisyys. Tärkeää on siis ilmoittaa asi-

akkaille muutoksista ajoissa sekä tavaran liikkumisesta ja saapumisesta.  

 

Projektissa pyritään myös selkeyttämään logistiikkaprosessia ja helpottamaan työntekijöi-

den työtä sujuvalla rahtien tilaamisella ja toteuttamisella. Työntekijöiden työmäärää voitai-

siin vähentää uusilla ratkaisumalleilla, joissa esimerkiksi toimittajille siirrettäisiin enemmän 
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vastuuta rahtien järjestämisestä. Kuorman parempi jäljitettävyys on myös tärkeä seikka. 

Lisäksi toimittajilta toivotaan yksinkertaista laskutusta, jossa hinnat perustuvat sopimuk-

seen sekä esimerkiksi verkkolaskujen käyttöä ja ostotilausnumeroiden hyödyntämistä.  

 

Kun käytössä on vähemmän toimittajia, saavutetaan myös lähemmät toimittajasuhteet ja 

molemmat osapuolet voivat hyötyä tiiviistä yhteistyöstä. Seurauksena on toivottavasti 

myös parempi vuorovaikutus ja sitoutuminen yhteistyöhön. Tavoitteena on tehdä hyvät 

sopimukset valittujen toimittajien kanssa, joihin voi vedota myös ongelmatilanteissa. Rek-

lamointi on näin yksinkertaisempaa ja hyvityksiäkin voi olla helpompaa saada. Sopimuk-

siin on tavoitteena saada myös pysyvät hinnat ja suotuisat maksuehdot. Palvelutasosopi-

mus on myös hyvä lisä sopimukseen, sillä jos sopimuksessa määritellyt vaatimustasot 

eivät täyty, voidaan palvelutason alittamisesta määrätä jokin sanktio. Kuvassa 3. on yh-

teenveto projektin tavoitteista.  

 

 

Kuva 3. Logistiikkaprojektin tavoitteet 
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5.2 Projektisuunnitelma 

Logistiikkaprojekti voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: 

 

1.) Tiedon kerääminen ja suunnittelu 

2.) Toimittajien arviointi 

3.) Toimittajien valitseminen ja sopimukset 

4.) Toteuttaminen ja jatkotoimenpiteet 

 

Eri vaiheet sisältöineen ja ajankohtineen on kuvattu liitteessä 1. Ensimmäisessä vaihees-

sa tehtiin nykytilan kuvaus ERP:in ja yrityksen muiden tietojen avulla. Aluksi oli tärkeää 

saada hyvä kokonaiskuva nykyisistä toimintatavoista, kuljetuksista ja viennistä. Kuljetuk-

sista tehtiin havainnollistavia Excel-taulukoita ja karttoja. Projektille asetettiin tavoitteet, 

toimittajia varten laadittiin arviointitaulukko (liite 2.) ja pisteytystaulukko kriteerien mukaan 

(liite 3.). Myös Yritys X:n myyntikonttoreiden henkilöstölle tehtiin pieni kysely ja sen tulok-

sista yhteenveto (liite 4.). Nykyisten ja mahdollisten uusien toimittajien taustoja tutkittiin ja 

tiedot kerättiin taulukkoon (käytettävissä Yritys X:llä). 

 

Toisessa vaiheessa potentiaalisiin toimittajiin otettiin yhteyttä ja ensimmäiset tapaamiset 

sovittiin marraskuulle 2015-maaliskuulle 2016. Tapaamisissa toimittajat kertoivat tarjon-

nastaan ja tämän perusteella pystyttiin täydentämään arviointitaulukkoa. Toimittajilta saa-

tiin myöhemmin tarjoukset, jonka jälkeen niitä pystyttiin vertailemaan paremmin keske-

nään. Tässä vaiheessa, kun toimittajista on saatu parempi yleiskuva, voidaan niitä myös 

pisteyttää ja arvioida monipuolisemmin taulukoihin. 

 

Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus käydä sopimusneuvottelut ja laatia kattavat ja pitkä-

aikaiset sopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukseen on laadittava huolellisesti 

myös liitteet, esimerkiksi hinnastot ja palvelutasokuvaukset. Neljännessä vaiheessa yh-

teistyö lähtee käyntiin sopimusten pohjalta ja työntekijöitä on informoitava muutoksista. 

Jatkossa toimittajien toimintaa kannattaa seurata esimerkiksi suorituskykymittareiden 

avulla, pitää huolta, että molemmat osapuolet noudattavat sopimusta sekä antaa palautet-

ta. Kun sopimukset päättyvät, on mietittävä halutaanko niitä jatkaa vai mahdollisesti tehdä 

uusi kilpailutus. 
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6 Nykytilan kuvaus 

Koska Yritys X:n tuotteista suurin osa myydään ulkomaille, ovat kansainväliset kuljetukset 

erittäin merkittävässä roolissa toimituksissa ja vaikuttavat ulkomaisten asiakkaiden tyyty-

väisyyteen. Halvin vaihtoehto ei kuitenkaan aina ole paras, sillä palvelun laatu voi vastaa-

vasti olla huono. Jatkossa olisikin tarkoitus laittaa hyvä palvelu halvan hinnan edelle. Os-

torahtien osalta palvelu on ollut hyvää ja toimivaa ja myös Yritys X haluaisi jatkossa tarjota 

asiakkailleen sujuvammat toimitukset. Tässä luvussa kerrotaan kuljetusten nykytilasta; 

ongelmista, mitä toimittajia käytetään, miten ja minne viedään, sekä kuinka suuret vienti-

kuljetusten kustannukset ovat. 

 

6.1 Ongelmat 

Sopimusten puuttuminen on nostanut esiin erilaisia epäkohtia vientikuljetuksissa, sillä 

toimittajilla ei periaatteessa ole velvoitteita hyvälle asiakaspalvelulle, eikä huono palvelu 

johda sanktioihin. Toimittajat voivat itse valita, mitkä tilaukset ottavat vastaan ja joskus 

onkin ongelmallista löytää kuljetusyritystä joidenkin alueiden toimituksille. Lisäksi mak-

suehdot voivat vaihdella ja olla epäsuotuisia Yritys X:n kannalta. 

 

Huonot maksuehdot 

 

Koska toimittajien kanssa ei ole sopimuksia, ei maksuehdoistakaan ole voitu neuvotella. 

Joillakin toimittajilla on käytössä hyvin lyhyet maksuehdot, lyhyimmillään vain 7 päivää. 

Toimittajien maksuehtoja tarkastellessa pisimmäksi maksuehdoksi osoittautui 60 päivää 

netto, mutta sekin oli käytössä vain yhdellä kertatoimittajalla. Paljon käytetyistä toimittajis-

ta parhaat maksuehdot, 45 päivää netto, ovat käytössä Yritys A:lla sekä Yritys B:llä. Kun 

tarkastellaan vientirahtien 50 suurinta toimittajaa ostojen mukaan, on 30 päivää netto ylei-

sin maksuehto. 50 suurimmalla toimittajalla on osalla käytössä myös 7 pv, 10 pv, 21 pv ja 

45 pv netto. Osalla toimittajista maksuehdot vaihtelevat. Sopimusten avulla maksuehdot-

kin voitaisiin neuvotella järkevimmiksi.  

 

Muutokset kuljetuksissa 

 

Muutokset kuljetuksissa on ongelma, jota ei voi ennakoida. On melko yleistä, että kuljetus-

liike siirtää kuljetusten ajankohtia ja ilmoittaa muutoksista myöhään, joskus ei lainkaan. 

Auto ei välttämättä saavu paikalle sovittuna ajankohtana, eikä kukaan ole ilmoittanut mi-

tään. Joitain bookkauksia ei oteta ollenkaan vastaan. Joskus myöhästymisen syynä on 

kalustopula, auton hajoaminen tai Yritys X:stä johtuva syy, kuten tuotannon viivästyminen. 
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Eniten muutoksia rahdeissa näyttäisi olevan Saksan, Ruotsin ja Puolan kuljetuksissa, 

mutta toisaalta näille alueille onkin paljon vientiä. Rahtimuutoksia on kuvattu toimittajakoh-

taisesti liitteessä 5. 

 

6.2 Toimittajat 

Vuosina 2014–2015 Yritys X:n ulkomaisiin kuljetuksiin ja huolintaan on käytetty jopa X eri 

toimittajaa (taulukko 5.). Näistä kuitenkin käytetään aktiivisesti noin 15–20 toimittajaa. 

 

Taulukko 5. Rahtitoimittajat maittain (salainen) 

 



 

 

32 

Vuonna 2014 Yritys X:n vientirahtien ja huolinnan ostot olivat yhteensä X €. Näihin käytet-

tiin X eri toimittajaa. Taulukossa 6. on kuvattu suurimmat toimittajat vuonna 2014 sekä 

ostojen kumulatiivinen osuus. Vuonna 2015 ostojen määrissä oli toki muutoksia, mutta 

suurimmat ja tärkeimmät toimittajat pysyivät lähes samoina. 

 

Taulukko 6. Ostot toimittajittain vuonna 2014 (salainen) 
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6.3 Vientivolyymit 

Yritys X:n tärkein vientikohde on X, mutta vientiä on myös muihin maanosiin. Aasian vien-

nin ennustetaan kasvavan lähivuosina. Kuljetusmuotoina viennissä käytetään pääasiassa 

meri- ja maantiekuljetuksia.  

 

Maantiekuljetuksia on mennyt vuonna 2015 eniten alueelle X (taulukko 7.). Liitteessä 6. 

on listattu maantie- ja merirahtien toimittajat maittain. Lähes jokaisen vientimaan kuljetuk-

siin on käytetty useita eri toimittajia, merirahdeissa tosin on vähemmän toimittajia käytet-

tävissä. Liitteen 7. kartta havainnollistaa maantiekuljetusten vientivolyymeja kilotonneissa. 

 

Taulukko 7. Traileriviennit maittain (salainen) 
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Suurin osa merikuljetuksista suuntautuu Eurooppaan ja Aasiaan. X on volyymeiltaan suu-

rin vientimaa meriteitse. Taulukkoon 8. on koottu merirahtien vientikohteet, jolloin vientiin 

on käytetty laivakuljetuksia sekä 20’ ja 40’ kontteja. Kustannuksissa on otettu huomioon 

myös huolinta ja mahdolliset jatkorahdit. Merirahdeista suurin osa lähtee Helsingistä ja 

toiseksi eniten Turusta. Muita lähtösatamia ovat Kotka, Rauma, Mäntyluoto ja Hamina. 

Liitteessä 8. on kuvattu merikuljetusten vientivolyymeja maanosittain. 

 

Taulukko 8. Meriviennit maittain (salainen) 
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Tammikuussa 2016 tehtiin karkeat vientiennusteet vuodeksi, joista myös toimittajavaihto-

ehdot olivat kiinnostuneita. Ennusteissa pyrittiin olemaan realistisia. Kohteet A ja B saavat 

huomattavaa kasvua vuonna 2016, muille kohteille arvioitiin noin X prosentin kasvua. Tau-

lukossa 9. on esitetty trailerivientien arvioidut kokonaisvolyymit vuonna 2015 sekä ennus-

teet vuodelle 2016. 

 

Taulukko 9. Trailerivientien volyymit ja ennusteet (salainen) 
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Taulukossa 10. on listattu laiva- ja konttikuljetusten volyymit ja ennusteet. Näidenkin koh-

teiden arvioitu kasvu on noin X prosenttia. Tarkemmat postinumero- ja satamakohtaiset 

volyymit ja ennusteet on esitetty liitteessä 9. 

 

Taulukko 10. Merivientien volyymit ja ennusteet (salainen) 
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6.4 Vientikuljetusten kustannukset 

Kuviossa 7. on kuvattu vientikuljetusten muutoksia vuosina 2013–2014. Kustannukset 

ovat nousseet vuosittain. Vuonna 2014 liikevaihto oli noin X € ja kuljetuskustannukset 

kaiken kaikkiaan X % liikevaihdosta (kaikki kuljetukset). Vientikuljetusten kustannukset 

liikevaihdosta olivat X %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Vientikuljetusten kustannukset 2013–2014 (salainen) 
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Trailerikuljetusten kustannukset olivat eri vientimuodoista suurimmat aikavälillä tammi-

lokakuu 2015; noin X euroa. Laivakuljetusten kustannukset olivat noin X euroa ja kontti-

kuljetusten noin X euroa. Kuvio 8. osoittaa kustannusten jakautumisen eri kuljetusmuoto-

jen kesken. 

 

 

Kuvio 8. Kuljetusmuotojen osuudet vientikustannuksista 

 

Vientikustannuksiltaan suurimmat kohteet olivat ABCDE, kun huomioidaan kaikki kuljetus-

tavat (kuvio 9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Vientikuljetusten kustannukset maittain (salainen) 
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6.5 Rahtihinnat 

Jotkut toimittajat ovat ilmoittaneet yleiset rahtihinnat eri postinumeroalueille trailerikulje-

tuksissa. Näitä on vertailtu tarkemmin liitteessä 10. Useimmiten näistä vaihtoehdoista on 

pyritty bookkaamaan halvin vaihtoehto. Postinumerovertailujen lopussa on taulukot toteu-

tuneista hinnoista, joista voi huomata, etteivät ilmoitetut hinnat aina pidä paikkaansa. Hin-

toja ovat voineet nostaa erilaiset lisäkustannukset, esimerkiksi polttoainelisän nousu. Li-

säksi rahti on usein kalliimpi, jos se lähetetään paikasta X. Osakuormien hinnat riippuvat 

lavametreistä ja hinnat vaihtelevat lähetyksen koon mukaan, joten näitä hintoja ei taulu-

koista näe. Vertailusta selviää, mitä kuljetusyrityksiä Yritys X on käyttänyt millekin posti-

numeroalueelle ja millä hinnalla vuonna 2015 (merkattu sinisellä). 

 

Uusien tarjouksien hintoja voi verrata näihin taulukoihin. Näin saa vähän käsitystä eri alu-

eiden hintatasosta ja ovatko toimittajat mahdollisesti muuttaneet hintojaan tai toimitusalu-

eitaan. Koska vientikohteet pysyvät melko samoina, on tarjouksista helppoa katsoa olen-

naisimmat rahtihinnat tai toimittaako kuljetusyritys tavaraa ylipäätään halutuille alueille. 

Taulukoiden hinnat sisältävät kuljetusten tyypilliset lisät (esim. rikki- ja polttoainelisät) ja 

olisi hyvä, jos nämä lisät olisi huomioitu myös tarjouksissa. 

 

Taulukossa 11. on laskettu toteutuneiden merirahtien 20’ ja 40’ konttien keskiarvohinnat 

satamittain. Laivaustoimituksia ei ole tässä huomioitu. Näitä hintoja kannattaa verrata tar-

joushintoihin, sillä ne antavat todellisemman kuvan rahtihintatasosta kuin toimittajien il-

moittamat hinnat, sillä ne ovat saattaneet vaihdella. 

 

Taulukko 11. Toteutuneiden merirahtien keskiarvohinnat (salainen) 
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Myös toteutuneista täyskuormien rahtihinnoista tehtiin vertailu (taulukko 12.). Ne on listat-

tu postinumeroittain ja hinnat ovat toteutumien keskiarvoja. Joillekin alueille on mennyt 

ainoastaan osakuormia, jolloin hintaa ei ole voitu laskea.  

 

Taulukko 12. Toteutuneiden täyskuormien keskiarvohinnat (salainen) 
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7 Hankintaprosessi 

Tässä luvussa kerrotaan logistiikkaprojektin palvelujen hankintaprosessista käytännössä. 

Ensiksi esitellään toimittajille asetettuja kriteereitä sekä toimittajien arviointia. Projektin 

etenemistä kuvaillaan, esimerkiksi ketkä toimittajat tavattiin, keiltä saatiin tarjoukset ja 

mihin kohteisiin. Lisäksi annetaan ohjeita projektin loppuun viemiselle, sillä toimittajavalin-

toja ja sopimuksia ei vielä tässä vaiheessa ehditty tekemään. Lopussa on siis suunnitel-

ma, joka kuvaa tulevia vaiheita, jota voi hyödyntää loppuprojektin aikana. Lopuksi on vielä 

koottu yhteenveto koko logistiikkaprojektista. 

 

7.1 Kriteerit 

Yritys X:n myyntikonttorit arvioivat logistiikkaprojektia varten toimittajien tärkeitä ominai-

suuksia kyselylomakkeilla asteikolla 1-5, jossa 1 on vähiten tärkeää ja 5 tärkeintä (liite 4.). 

Kaikkein tärkeimmäksi kriteeriksi nousi joustava ja luotettava palvelu (2). Seuraavaksi 

tärkeimpinä kriteereinä pidettiin kustannustehokkuutta (9) sekä ketteryyttä ja mahdollisuut-

ta muutoksille (8). Vähiten tärkeänä seikkana pidettiin yksinkertaista laskutusta (7), mikä 

ei koskekaan myyntikonttoreita välttämättä kovin paljoa. Jäljitettävyys (4) arvioitiin toiseksi 

vähiten tärkeäksi kriteeriksi. Toisaalta kukaan ei arvioinut mitään kriteeriä turhaksi arvo-

sanalla 1.  

 

Toimittajien arviointia ja pisteytystä varten listattiin tärkeimpiä kriteereitä, jotka toimittajien 

toivottiin täyttävän. Myöhemmin toimittajat voidaan pisteyttää näiden perusteella. Tarkas-

teltavia kriteereitä ovat ainakin: 

 

1.) Kustannustehokkuus 

2.) Joustava ja luotettava palvelu 

3.) Jäljitettävyys 

4.) Läpimenoaika kohteeseen 

5.) Kuljetuskalusto ja yhdistetyt kuljetukset 

6.) Kuljetusajat 

7.) Yksinkertainen laskutus 

8.) Palvelutaso 

 

7.2 Toimittajien arviointi ja tarjouspyynnöt 

Loppuvuodesta 2015 Yritys X:n suurimpiin toimittajiin sekä muutamiin uusiin vaihtoehtoi-

hin otettiin yhteyttä ja tiedusteltiin intressejä lähemmästä yhteistyöstä. Esimerkiksi myynti-

konttorit olivat suositelleen joitakin uusia ulkomaisia toimittajia. Muutaman toimittajan 
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kanssa ehdittiin tavata marras-joulukuun 2015 aikana, mutta loput tapaamiset sovittiin 

alkuvuodelle 2016. Tapaamisissa kerrottiin Yritys X:n tarpeista ja toimittajat saivat esitellä 

tarjontaansa ja ehdottaa, millainen yhteistyö kuljetuksissa voitaisiin aloittaa. Myöhemmin 

toimittajille lähetettiin tarvittavat volyymitiedot, jotta ne saisivat paremman yleiskuvan 

viennistä sekä voisivat kartoittaa mahdollisuuksiaan toteuttaa kuljetukset. Tapaamisten 

pohjalta pystyttiin täydentämään toimittajien arviointitaulukkoa (liite 2.). 

 

Toimittajat, jotka tavattiin: 

 

 Yritys A 

 Yritys B 

 Yritys C 

 Yritys D 

 Yritys E 

 Yritys F 

 

Toimittajat, joiden intressejä tiedusteltiin: 

 

 Yritys G 

 Yritys H 

 Yritys I 

 Yritys J 

 Yritys K 

 

Arviointitaulukon avulla toimittajien ominaisuuksia voi helposti vertailla, esimerkiksi mak-

suehtoja, vientikohteita ja tarjontaa. Tarjousten jälkeen toimittajat voidaan pisteyttää pis-

teytystaulukkoon esimerkiksi asteikolla 1-5 (liite 3.), johon eri kriteereille on annettu paino-

arvot. Näin tärkeimmät ominaisuudet tulevat paremmin huomioiduiksi ja kokonaispisteitä 

on helppo vertailla keskenään. Tarkasta arvioinnista ja pisteytyksestä on apua lopullisia 

valintoja tehdessä.  

 

Toimittajat, joilta saatiin tarjoukset: 

 

 Yritys A (maantierahdit xxx) 

 Yritys B (merirahdit xxx) 

 Yritys C (maantierahdit xxx) 

 Yritys D (maantierahdit xxx) 
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 Yritys E (maantierahdit xxx) 

 Yritys F (merirahdit xxx) 

 

Toimittajat antoivat maantierahdeille tarjoukset postinumeroittain ja merirahdeille satamit-

tain, joten hintoja oli helppo vertailla keskenään. Tarjoushinnat koottiin samaan tauluk-

koon ja niitä verrattiin viime vuoden hintoihin sekä toteutuneisiin keskiarvohintoihin. Ylei-

sen liikennetilanteen, kuten vähäisen tuonnin ja täysien kapasiteettien vuoksi kaikilla toi-

mittajilla ei ollut resursseja tarjota tiettyjä kohteita tässä vaiheessa. Tarjouksista tehdyt 

hintavertailutaulukot ovat liian laajat tämän työn liitteeksi, mutta ne ovat Yritys X:n käytet-

tävissä.  

 

7.3 Jatkosuunnitelma projektille 

Koska projektia ei ehditty viemään loppuun asti, esitellään seuraavaksi jatkosuunnitelma 

projektille. Tarjouksia on jo saatu jonkin verran ja tavatut toimittajat ovat olleet kiinnostu-

neita yhteistyöstä. Vertailua on kuitenkin vielä tehtävä, eikä kaikille kohteille ole saatu tar-

jouksia, joten myös uusia toimittajia on etsittävä. Nykyisten tarjousten pohjalta voitaisiin jo 

tehdä toimittajavalintoja joillekin aluille ja aloittaa sopimusneuvottelut. Seuraava kuvio 10. 

havainnollistaa projektin loppuvaiheet. 

 

 

Kuvio 10. Projektin loppuvaiheet 

 

Kun tarjouksia on saatu sopiva määrä halutuille alueille, voidaan toimittajia ja hintoja ver-

tailla ja pisteyttää kattavammin. Tässä voi käyttää apuna toimittajien arviointi- ja pisteytys-

taulukoita (liitteet 2. ja 3.). Toimittajien vertailuun kannattaa varata aikaa ja pohtia, mitkä 

alueet olisi järkevintä keskittää kenellekin. On hyvä huomioida, jos joku toimittaja on eri-

koistunut juuri jollekin alueelle ja kiinnittää huomioita etenkin toimittajien palvelutasoon tai 

muihin lisäarvoa antaviin tekijöihin. Koska tavoitteena on saavuttaa korkea palvelutaso, ei 

vertailussa pidä huomioida vain halvinta hintaa. 
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Kun valinnat on saatu tehtyä, on toimittajiin otettava yhteyttä ja aloitettava sopimusneuvot-

telut. Netissä on saatavilla erilaisia kuljetussopimusmalleja, joita voi hyödyntää sopimus-

ten laatimisvaiheessa. Myös logistiikan kirjallisuudesta voi löytää hyödyllisiä esimerkkejä, 

kuten Janén ja de Ochoan teoksesta ”The handbook of logistics contracts”. Kirjan lopussa 

on liitteenä melko kattava kuljetussopimusmalli, jonka runko sopii hyvin etenkin kansain-

välisiin sopimuksiin. Myös palvelutasosopimuksille löytyy netistä valmiita pohjia, joita voi 

muokata tarpeen mukaan. Sopimusten laatimiseen kannattaa käyttää aikaa, jotta niistä 

tulisi mahdollisimman kattavat. Sopimuksissa on hyvä mainita, miten menetellään ongel-

matilanteissa ja millaisia mahdollisia sanktioita sopimuksen noudattamatta jättämisestä 

seuraa. Sopimukseen kannattaa laittaa liitteeksi esimerkiksi SLA eli palvelutasosopimus, 

hinnastot sekä muut mahdolliset tärkeät dokumentit. 

 

Sopimusten jälkeen voidaan aloittaa yhteistyö ja kuljetuksia voidaan alkaa toteuttaa uusil-

la tavoilla. On siis aika omaksua uudet käytännöt ja siirtyä uusiin toimintatapoihin. Muu-

toksista on tärkeää informoida Yritys X:n työntekijöitä ja kertoa sopimuksista ja toimittajis-

ta, joita jatkossa tulisi käyttää. On tärkeää käydä yksityiskohtaisesti läpi kaikki toimittajat ja 

vientialueet sekä sopimusten tärkein sisältö. Näin toimittajilta pystytään odottamaan tiettyä 

palvelutasoa ja osataan toimia sovitusti jokaisen kanssa.  

 

Toimittajasuhteiden aikana on hyvä tehdä jatkuvasti seurantaa. Toimittajille kannattaa 

antaa myös rakentavaa palautetta niiden toiminnasta ja palvelutasosta. Tärkeintä on seu-

rata, että sopimusta noudatetaan, sillä muussa tapauksessa toimittajalle voidaan asettaa 

sopimuksen mukaisia sanktioita. Kannattaa myös varmistaa, että toimittajien ilmoittamat 

hinnat toteutuvat sovitusti. Seurannassa voidaan mitata esimerkiksi kustannussäästöjä, 

läpimenoaikoja, asiakastyytyväisyyttä tai mitä tahansa valittuja suorituskykymittareita. 

Toimittajaa mittaamalla saadaan arvokasta tietoa palvelutasosta ja toimittajasuhteesta, 

mistä on hyötyä myös sopimuksen päättyessä. Kun sopimukset päättyvät, on pohdittava 

halutaanko niitä jatkaa vai tehdäänkö uusi kilpailutus ja etsitäänkö uusia toimittajavaihto-

ehtoja. Seuranta ja suorituskykymittarit antavat hyvän pohjan päätöksille, kun mietitään 

halutaanko sopimusta jatkaa toimittajan kanssa.  

 

Uusia toimittajia voi tulla mukaan projektiin missä vaiheessa tahansa, riippuen yhteyden-

otoista. Tällöin uuden toimittajan kanssa edetään kuten muidenkin kanssa alusta alkaen. 

Kilpailutus ja tarjousvertailu saattavat jäädä pois, jos esimerkiksi vain yksi toimittaja tarjo-

aa alueelle, jolle ei ole vielä saatu muita tarjouksia. Tällöin yhteistyömahdollisuuksia on 

harkittava tapauskohtaisesti. Seuraavaksi on kuitenkin lueteltu ohjeet, miten uuden toimit-

tajan kanssa voisi edetä, kuten aiemminkin projektin aikana on toimittu. 
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1.) Yhteydenotto ja tapaamisen sopiminen 

2.) Taustatietojen tutkiminen (volyymit, kohteet, yritystiedot, palvelut jne.) 

3.) Tapaaminen ja intressien selvittäminen 

4.) Arviointitaulukon täydentäminen tapaamisen pohjalta (liite 2.) 

5.) Volyymien ja muiden tarvittavien tietojen lähettäminen toimittajalle 

6.) Tarjouspyyntö 

7.) Tarjouksen läpikäynti ja vertailu 

8.) Toimittajan pisteytys (liite 3.) 

9.) Pohdinta ja päätös, aloitetaanko yhteistyö 

 

Toimittajien kanssa on periaatteessa nyt edetty tähän asti, eli tarjouksia on saatu, mutta 

päätöksiä ei ole vielä tehty. Tämä vaihe voi viedä aikaa, sillä on mietittävä tarkkaan, mitä 

halutaan keskittää kenelle ja ketkä toimittajat ylipäätään olisivat potentiaalisia yhteistyö-

kumppaneita. Myös toimittajiin, joita ei valita, kannattaa ehkä ottaa yhteyttä, etteivät ne 

turhaan odota yhteistyön käynnistymistä. Seuraavaksi vielä lyhyesti listattuna loppuprojek-

tin vaiheet, joita edellä on avattu tarkemmin: 

 

10.) Yhteydenotot valittuihin toimittajiin 

11.) Sopimusneuvottelut ja sopimusten laatiminen 

a) kattava kuljetussopimus 

b) liitteet: palvelutasosopimus, hinnasto, muut dokumentit 

c) mahdollisesti suorituskykymittareiden valitseminen 

12.) Yhteistyön aloittaminen 

13.) Työntekijöiden informointi 

14.) Yhteistyön seuranta, mittaaminen, palaute 

15.) Sopimus päättyy  jatketaanko vai etsitäänkö uusia toimittajia? 
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7.4 Projektin yhteenveto 

Logistiikkaprojekti on ollut kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoinen ja kuljetuspalvelujen 

keskittämiselle on yrityksessä todellinen tarve. Projekti koostuu monesta eri vaiheesta ja 

se vaatii aikaa ja asioihin paneutumista. Aluksi nykytilan selvittämiseen ja toimittajien 

taustojen tutkimiseen meni paljon aikaa, mutta pohjatyö oli tärkeää tehdä huolellisesti. 

Näin ollen myöhemmissä vaiheissa tietoja pystyttiin vain täydentämään ja keskittymään 

esimerkiksi toimittajatapaamisiin ja tarjousvertailuihin. Seuraavassa kuviossa 11. on yh-

teenveto logistiikkaprojektista ja sen eri vaiheista. 

 

 

Kuvio 11. Logistiikkaprojektin vaiheet 

 

Maaliskuuhun 2016 mennessä on siis saatu valmiiksi vaiheet 1. ja 2. Vaihe 1. saatiin to-

teutettua loppuvuodesta 2015. Toimittajatietoja on toki täydennetty myöhemminkin. Yh-

teydenotot toimittajiin aloitettiin jo lokakuussa 2015 ja tapaamisia on ollut marraskuusta 

lähtien kuuden eri toimittajan kanssa, muutaman kanssa useamminkin. Viiteen ulkomaa-

laiseen toimittajaan ollaan oltu yhteydessä pääasiassa sähköpostitse, osa heistä on ollut 

kiinnostunut yhteistyöstä. Toimittajia on arvioitu oikeastaan alusta alkaen ja arviointia tulisi 

jatkaa koko ajan lopulta sopimusten päättymiseen saakka.  

 

Tarjouksia on saatu tähän mennessä kuusi ja hinnastoista on tehty tarkkaa vertailua alu-

eittain. Konttikuljetuksille on saatu kaksi tarjousta ja laivakuljetuksille ei vielä yhtään. Tär-

keimmille trailerikohteille on saatu tarjouksia, mutta monelle Euroopan kohteelle ei ole 
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saatu vielä yhtäkään. Seuraavassa kuviossa 12. on yhteenveto saaduista ja puuttuvista 

trailerirahtien tarjouksista: 

 

 

Kuvio 12. Trailerikuljetusten tarjoukset 03/2016 mennessä (salainen) 

 

Suurin osa kohteista, joille ei ole saatu tarjouksia, on kuitenkin vientivolyymeiltään pie-

nempiä. Keskeisimmille kohteille voisi vielä odottaa uusiakin tarjouksia, niin saataisiin pa-

rempi kilpailutus aikaan. Osalle kohteista voidaan saada tarjoukset vasta syksyllä toimitta-

jien kapasiteettipulan takia.  

 

Merirahdeille on saatu vähemmän tarjouksia, mutta toisaalta meripuolen toimittajia ei ole 

ehditty tavata vielä montaa. Kuviossa 13. on yhteenveto merirahtien tarjouksista, sekä 

puuttuvista kohteista. Laivakuljetusten toimittajia kannattaisi alkaa pian etsimään ja ta-

paamaan, sillä etenkin X:n volyymit ovat merkittävät tällä osa-alueella.  
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Kuvio 13. Merikuljetusten tarjoukset 03/2016 mennessä (salainen) 

 

Nykyisten tarjousten perusteella voitaisiin jo tehdä toimittajavalintoja, mikäli nykyiset vaih-

toehdot miellyttävät. Toimittajia kannattaa vielä arvioida ja vertailla tarkasti esimerkiksi 

liitteiden 2. ja 3. taulukoiden avulla. Taulukoita voi täydentää sitä mukaa, kun uusia toimit-

tajia tavataan. Myös tarjousvertailutaulukkoa kannattaa täydentää aina, kun saadaan uu-

sia tarjouksia. Valintojen jälkeen voidaan aloittaa sopimusneuvottelut. Myös liitteisiin kan-

nattaa panostaa ja toimittajille on hyvä tehdä selväksi, millaista palvelutasoa niiltä odote-

taan. Ohjeet ja suunnitelma projektin loppuun viemiselle esiteltiin aiemmin tässä luvussa 

ja sitä kannattaa hyödyntää tulevissa vaiheissa. Myös kaikkia liitteitä ja tiedostoja kannat-

taa käyttää hyväksi vertailussa sekä lopullisia valintoja tehtäessä.  

 

Tähän mennessä projekti on sujunut hyvin, mutta se on vienyt aikaa ehkä odotettua 

enemmän. Rajallinen aika on tuottanut haasteita esimerkiksi tapaamisten järjestämiselle 

ja jotkut toimittajat ovat laatineet tarjouksensa melko hitaasti. Myös vertailut ja datan ka-

saaminen on vienyt paljon aikaa. Projektista on kuitenkin opittu paljon uutta ja monipuoli-

set vientikohteet ja toimittajat ovat tehneet prosessista mielenkiintoisen. 
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8 Pohdinta 

Kokonaisuudessaan logistiikkaprojekti oli mielenkiintoinen ja sen aikana sai hyvää koke-

musta logistiikkapalvelujen hankinnasta. Opinnäytetyön tekemistä helpotti se, että työs-

kentelin kokopäiväisesti yrityksessä ja olin mukana toimittajatapaamisissa. Näin olin jatku-

vasti ajan tasalla, missä mennään. On hieman harmi, ettei projekti ehtinyt etenemään ihan 

loppuun asti. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä käytännössä myös sopimusvaihe ja ketkä 

toimittajat valitaan. Näin iso kilpailutus ja keskittäminen on kuitenkin haastavaa ja vie 

enemmän aikaa kuin ehkä aluksi ajateltiin.  

 

Joka tapauksessa uskon, että yritys voi hyödyntää tätä opinnäytetyötä logistiikkaprojektin 

loppuvaiheissa. Työhön on koottu jatkoa helpottavia tietoja ja taulukoita sekä ohjeistus 

seuraaviin vaiheisiin. Työn teoria antaa pohjatietoa yleisesti sopimuksista ja toimittajien 

mittaamisesta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota sopimusvaiheessa. Projektin tavoittei-

den täyttymistä ei vielä voida arvioida, sillä projekti on kesken. Nämä tavoitteet kannattaa 

kuitenkin pitää mielessä myös valintoja tehtäessä ja lopuksi tarkastella, onnistuttiinko ne 

täyttämään. 

 

Projekti oli kokonaisuudessaan myös haasteellinen ja aikatauluun vaikuttivat monet sei-

kat. Prosessi on pitkä ja vaatii paljon resursseja, eikä toimittajien tapaamisten järjestämi-

nen ole aina vaivatonta aikataulusyistä. Jotkut toimittajat taas vastasivat hitaasti esimer-

kiksi tarjouspyyntöihin ja niiden perään jouduttiin kyselemään. Jotkut eivät antaneet ollen-

kaan tarjousta tai ilmoittaneet mitään, vaikka olivat osoittaneet mielenkiintoa yhteistyölle. 

Yrityksen logistiikka ja sen keskittäminen on iso kokonaisuus, joka on pidettävä hallitusti 

koossa. Tulevia haasteita ovat päätökset, mitä ulkoistetaan kenelle ja miten toimittajia 

arvioidaan monipuolisesti ja tasavertaisesti. Lisäksi aikaa vie sopimusten huolellinen laa-

timinen.  

 

Kokonaisuudessaan projekti on sujunut hyvin ja aluksi nykytilan tarkka kuvaus helpotti 

työtä myöhemmissä vaiheissa. Toimittajille pystyttiin vaivattomasti kokoamaan aineistosta 

tarvittavat tiedot. Tarkka hintavertailu helpotti myös tarjousvertailua, kun niitä pystyttiin 

vertaamaan vanhoihin hintoihin. Taulukosta myös näki, minne aluille yrityksellä on vientiä 

ja mitkä ovat volyymeiltään tärkeimpiä kohteita.  

 

Opinnäytetyöprosessi sujui ongelmitta, tosin projektin aikataulu vaikutti myös opinnäyte-

työn aikatauluun. Empiriaosa eteni kuitenkin samassa järjestyksessä projektin kanssa ja 

työtä pystyttiin täydentämään aina kun projektissa tuli uusia vaiheita. Teoria saatiin kirjoi-

tettua hyvissä ajoin viime vuoden puolella ja sitä pystyttiin soveltamaan empiriassa. Nyky-
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tilan kuvauksessa on vähän vaihtelua tarkasteltavissa ajanjaksoissa, sillä osa tiedoista 

koottiin jo viime vuonna. Siinä vaiheessa ei ollut vielä saatavilla esimerkiksi koko 2015 

vuoden volyymeja tai kustannuksia. Tilastot olisivat selkeämmät, jos kaikki tiedot olisivat 

samalta ajanjaksolta.  

 

Omat tavoitteeni täyttyivät hyvin projektin aikana. Tavoitteinani oli saada monipuolista 

kokemusta palvelujen hankinnasta, vientikuljetuksista, toimittajatapaamisista ja ylipäätään 

kansainvälisen yrityksen toiminnasta. Pääsin myös kehittämään projektiosaamistani sekä 

hyödyntämään opintojani käytännössä. Teoriaa kirjoittaessa täytyi muistaa lähdekriittisyys 

ja syventyä vain projektin kannalta olennaisiin aiheisiin, eli tehdä järkevä rajaus. Aluksi 

olikin vaikeaa päättää, mikä tieto on olennaista ja mikä kannattaisi jättää työn ulkopuolelle. 

Joistain aiheista oli vaikeampaa löytää hyviä lähteitä, esimerkiksi palvelutasosopimuksis-

ta.  

 

Mielestäni oli hyvä ratkaisu tehdä työtä yrityksessä ja päästä mukaan projektiin, niin pää-

sin näkemään käytännössä, miten kilpailutus etenee. Lisäksi sain enemmän kokemusta ja 

pääsin kehittymään monipuolisemmin verrattuna siihen, jos olisin tehnyt työtä vain itse-

näisesti kotona. Opin paljon vientikuljetuksista ja logistiikasta sekä palvelujen hankinta-

prosessista. Olen suuntautunut opinnoissani kansainväliseen liiketoimintaan ja logistiik-

kaan, joten aihe oli osuva ja pääsin soveltamaan aiempia tietojani. Kokemus on arvokasta 

myös tulevaisuuden kannalta, sillä nyt ymmärrän paremmin yrityksen logistiikkaa sekä 

vientiä. 
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Liite 3. Toimittajien pisteytystaulukko 

         

          

nro. Kriteeri 

Pisteytys 

Painoarvo Yritys Yritys Yritys Yritys Yritys Yritys Yritys 

1 Kustannustehokkuus                 

2 Joustava ja luotettava palvelu                 

3 Jäljitettävyys                 

4 Läpimenoaika kohteeseen                 

5 Kuljetuskalusto, yhdistetyt kuormat                 

6 Kuljetusajat                 

7 Yksinkertainen laskutus                 

8 Palvelutaso                 

9                   

10                   

  Yhteensä                 

            Kokonaispisteet                 

  % max.pisteistä               100 % 

 

 

1. Määrittele taulukkoon kriteerit toimittajille. (Näitä voi muokata) 

2. Valitse kriteereille painoarvot sen mukaan, mitkä kriteerit ovat tärkeimpiä. 

3. Arvioi toimittajat kriteerien mukaan asteikolla 1-5. 

4. Kokonaispisteet saadaan kertomalla pisteet painoarvoilla. 

5. Prosenttiosuuden saa vielä vertaamalla kokonaispisteitä maksimipisteisiin. 
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Liite 4. Myyntikonttoreiden arvioinnit  
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Liite 5. Muutokset kuljetuksissa 

09/2014–10/2015 muutokset kuljetuksissa 

Yritys Myöhästymisten syyt Kohdemaa Kpl 

A 
Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään, ei noudettu 
ilmoitettuna ajankohtana. SE 10 

B 
Ei pystynyt vastaanottamaan bookkia, Unkarin kiintiö 
täynnä. HU 1 

C 2 h myöhästyminen, ilmoittivat etukäteen.  FR 1 

D 

Kuljetuksia siirretty jopa viikoilla, ilmoitettu myöhään, 
eivät ota kaikkia bookkeja vastaan, tuotannon viiväs-
tyminen, kalustopula. 

NO, DE, SE, 
HU, ES 36 

E 

Ei kapasiteettia, ei vie tietyille alueille, eivät ota kaik-
kia bookkeja vastaan, kuljetuksia siirretty, ilmoitettu 
myöhään, tuotannon viivästyminen, auto hajosi. DE, PL, BE, NL 30 

F 
Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään, tuotannon 
viivästyminen. FR, ES 8 

G Kuljetuksia siirretty. BE, NL 2 

H 

Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään, eivät ota 
kaikkia bookkeja vastaan, kalustopula, eivät vie Poh-
jois-Ruotsiin, tuotannon viivästyminen. DE, NL, PL, SE 14 

I Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään. IT 3 

J Peruttu kuljetus, kuljetus siirretty. IT, DE 2 

K Kuljetus siirretty, tuotannon viivästyminen. DK 3 

L 
Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään, kalustopula, 
moka bookkauksessa. 

DE, CH, RO, IT, 
SI, PL, FR 25 

M 
Eivät ota kaikkia bookkeja vastaan, kuljetuksia siirret-
ty, ilmoitettu myöhään, oli jo kuormia Yritys X:ltä DE, CH, BE, FR 14 

N 
Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään, ei noudettu 
ilmoitettuna ajankohtana. PL 10 

O Kuljetus siirretty.  PL 1 

P Kalustopula, kuljetuksia siirretty. ES, FR 4 

Q 
Ei ota kaikkia bookkeja vastaan, kalustopula, kulje-
tuksia siirretty, ilmoitettu myöhään. 

NO, NL, HU, 
SE, IT 14 

R Varustamo muutti laivaa myöhemmäksi. IL 1 

S Tuotannon myöhästyminen. US 1 

T 

Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään, ei noudettu 
ilmoitettuna ajankohtana, tuotannon viivästyminen, ei 
ota kaikkia bookkeja vastaan, kalustopula. BE, NL, DE 14 

U 
Kuljetuksia siirretty, ilmoitettu myöhään, ei noudettu 
ilmoitettuna ajankohtana. IT, AT 4 

V 
Kuljetuksia siirretty, ei ota vastaan kaikkia bookkeja, 
auto hajosi. DE, ES 11 
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Liite 6. Toimittajat maittain  

salainen 
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Liite 7. Kartta autokuljetuksista  

salainen 
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Liite 8. Kartta merikuljetuksista  

salainen 



 

 

64 

Liite 9. Vientivolyymit 2015 ja ennusteet 2016  

salainen 
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Liite 10. Rahtihintavertailu  

salainen 


