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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tilaajayritys Yara Suomi Oy Uudenkaupungin 

tehtaan palveluksessa toimivaa kuljetusohjauskeskusta ja sen tietovirtojen hallintaa 

sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin. Opinnäytetyössä selvitettiin myös kuljetusohjaus-

keskuksen toimintoja sekä toimintatapoja. Tutkimuksessa käytettiin niin kvalitatiivis-

ta kuin myös kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, joiden avulla saatiin paras mah-

dollinen lähestymistapa eri kohteisiin ja asioihin.  

 

Tämän työn teoriassa käytiin läpi tilaajayritystä, toimitusketjuja ja toimitusketjun 

hallintaa. Teoriassa keskityttiin kehittämiseen, prosesseihin, tietovirtoihin ja tietovir-

rassa käytettäviin järjestelmiin, joita yritykset käyttävät. Lisäksi teoriassa kerrottiin 

yritysten sidosryhmistä eli asiakkaista sekä arvoketjuajattelusta.  

 

Opinnäytetyön empiirisessä osassa käytettiin kahta eri tutkimustapaa parhaan mah-

dollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuljetusohjauskeskusta käsittelevä tieto ke-

rättiin teemahaastatteluilla, joissa haastateltiin esimiestä niin kuljetusohjauskeskuk-

sesta kuin myös tilaajayrityksestä. Haastatteluista saatujen tulosten ja teorian pohjalta 

lähdettiin rakentamaan kyselyä. Kyselyllä kerättiin tietoa eri asiakkailta liittyen kul-

jetusohjauskeskuksen tietovirtojen hallintaan sekä kehittämiseen. Kysely lähetettiin 

tarkasti valituille 87 henkilölle tai yritykselle, näistä 28 vastasi siihen. Näin ollen 

vastausprosentiksi muodostui 32 %. Tuloksista selvisi todella paljon oleellista tietoa 

kuljetusohjauskeskuksen toiminnasta ja toimintatavoista. Lisäksi saatiin runsaasti 

tietoa tietovirtojen toimivuudesta ja käytöstä sekä kehitysideoita tulevaisuuteen. 

Viimeisenä esitettiin suosituksia kehitysmahdollisuuksista ja ongelmakohdista. 
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The purpose of this thesis was to explore information flow managing of a transport 

coordinating center of Yara Suomi Oy’s plant in Uusikaupunki. The research was 

about studying the transport coordinating center’s information flows between internal 

and external customers. The research studied also the center’s operations and opera-

tion methods. The study used both qualitative and quantitative research methods to 

achieve the best approach and results.  

 

The theory of this study reviewed the thesis subscriber company, supply chains and 

supply chain management. The thesis concentrated on development, processes, in-

formation flows and software used for information flows. There was theory also 

about stakeholders/customers and value chain thinking.  

 

In the empirical part of this study was used two different research methods to get the 

best approach towards end results. There was used theme interviews and an inquiry. 

The theory about the transport coordinating center was collected by theme inter-

views. The other interviewee was a center’s immediate supervisor and the other one 

was a supply chain manager of Yara Suomi Oy Uusikaupunki. The inquiry was 

based on the interviews and the theory of this thesis. The inquiry was sent to 87 care-

fully selected people/company of which 28 replied. Thus the response percent was 

32%. From the results was gathered much essential information about the transport 

coordinating hub, functionality of the information flows and development ideas for 

the future. The final chapter of the thesis presents recommendations for the subscrib-

er company.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia tilaajayritys Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin 

tehtaan ulkoistaman kuljetusohjauskeskuksen toimintoja, tietovirtojen hallintaa si-

säisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa sekä toimintatapoja ja menetelmiä. Työn ti-

laajan kannalta työ on erittäin tärkeä, koska kuljetusohjauskeskuksen tehtävät ovat 

muuttuneet ja kehittyneet paljon siitä, mitä ne olivat ennen ulkoistamista. Tämän 

opinnäytetyön avulla tilaajayritys pystyy hahmottamaan kuljetusohjauskeskuksen ja 

Yaran välistä toimintaa sekä tietovirtojen kulkua sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden 

välillä kuljetusohjauskeskuksessa.  

 

Teoriaosassa käydään läpi tämän opinnäytetyön kannalta tärkeät tutkimusta koskevat 

asiat, joiden perusteella saadaan vertailukeinoja sekä tarpeelliset taustatiedot työn 

tutkimuksen kannalta. Ensimmäiseksi kerrotaan tilaajayrityksen nykytilanteesta ja 

etenkin Uudenkaupungin toimipisteestä. Tämän jälkeen selvitetään toimitusketjun 

hallintaa ja tietovirtoja yrityksessä. Tässä käydään myös läpi prosesseja, järjestelmiä 

sekä asiakkaiden luokittelua. Teoriaosaa täydentää kuljetusohjauskeskuksen toimin-

tojen sekä toimintatapojen läpikäynti. Tämän tiedon keräämiseen käytettiin teema-

haastatteluja, koska valmista teoriaa toiminnoista ja toimintatavoista ei ollut käytet-

tävissä.  

 

Opinnäytetyön empiriaosuus pohjautuu kyselyyn. Kyselyä käytettiin, koska näin saa-

tiin paras tapa lähestyä kaikkia mahdollisia kuljetusohjauskeskuksen asiakkaita. Ky-

selyllä pyritään löytämään ulkoisilta ja sisäisiltä asiakkailta saatujen vastausten avul-

la tietoa kuljetusohjauskeskuksen toiminnoista, mielipiteitä tietovirtojen toimivuu-

desta sekä kehitysmahdollisuuksista. Kyselyn vastauksia analysoimalla pyritään 

luomaan opinnäytetyön tilaajayritykselle kuva ongelmakohdista sekä kehitysmahdol-

lisuuksista. 
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2 TUTKIMUS 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin teh-

taalla ulkoistetun kuljetusohjauskeskuksen toimintoja ja erityisesti tietovirtoja sisäis-

ten sekä ulkoisten asiakkaiden välillä. Opinnäytetyön tilaajayritys Yara Suomi Oy:n 

Uudenkaupungin tehtaalle pyritään luomaan selvä kuva kaikista kuljetusohjauskes-

kuksen toiminnoista, toimintatavoista ja tietovirroista. Tällöin kaikki pystyisivät 

hyödyntämään ulkoistettua palvelua mahdollisimman hyvin ja mahdollisuuksien mu-

kaan kehittää kuljetusohjauskeskuksen sekä asiakkaiden välistä tietovirtaa. 

 

Tavoitteena on luoda mahdollisimman selvä kuva kaikista kuljetusohjauskeskuksen 

toiminnoista sekä tietovirroista ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden välillä. Tavoitteena 

on saada tietoa niin sisäisiltä kuin myös ulkoisilta asiakkailta sekä tietenkin kuljetus-

ohjauskeskuksen henkilökunnalta. Lopullinen tavoite tälle opinnäytetyölle on vasta-

usten saaminen tutkimuksen pää- sekä osaongelmiin. Vastausten kautta saadaan tie-

toa ongelmakohdista tietovirrassa ja pyritään löytämään mahdollisia kehitysmahdol-

lisuuksia kuljetusohjauskeskuksen tietovirtojen hallintaan eri asiakkaiden välillä.  

 

Tutkimuksen pääongelma sekä kaksi osaongelmaa: 

 

 Pääongelma 

 Miten kuljetusohjauskeskuksen tietovirtojen hallintaa voisi kehittää 

ulkoisten sekä sisäisten asiakkaiden välillä? 

 Osaongelmat 

 Miten tietovirta liikkuu kuljetusohjauskeskuksen ja sen asiakkaiden 

välillä? 

 Mikä kuljetusohjauskeskuksen rooli on nykyisessä toimitusketjussa? 
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2.2 Tutkimuksen rajaaminen 

Tämä tutkimus on rajattu siten, että siinä keskitytään pelkästään kuljetusohjauskes-

kukseen ja sitä kautta lähtevään tietovirtaan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden välillä. 

Tässä työssä ei käsitellä rahavirtoja, kuten ostoja ja myyntejä, eikä kustannuksia. 

Työstä on myös rajattu kokonaan pois meriliikenne sekä muun tavaraliikenteen hal-

linnointi niiltä osin, kun se ei ole sidoksissa tietovirtaan. Työssä ei käsitellä riskejä, 

ulkoistamista, kuljetusohjauskeskuksen omistajayritystä eikä sen tai Yara Suomi 

Oy:n muita sidosryhmiä. Työhön ei myöskään sisällytetä Yara Suomi Oy:n muita 

prosesseja eikä tietojärjestelmiä, mitkä eivät ole yhteydessä kuljetusohjauskeskuk-

seen.  

2.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (Kuvio 1) mukailee opinnäytetyön sisällysluet-

teloa ja siitä näkee myös linkityksen teorian aiheiden välillä. Järjestys ei ole täysin 

peilikuva sisällysluettelosta, koska tällä tavalla viitekehyksellä pystytään kuvaamaan 

selkeämmin käsiteltävän teorian järjestystä oikeasti, kun taas sisällysluettelossa niitä 

ei haluttu jakaa tähän järjestykseen.  
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Kuvio 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys – Tietovirta yrityksen kuljetusohja-

uskeskuksessa 

 

Ensin käsitellään opinnäytetyön tilaajayritystä sekä työn kannalta oleellista teoriaa 

toimitusketjun hallinnasta. Seuraavaksi käsitellään toimitusketjun tietovirtoja ja sen 

hallintaan käytettäviä prosesseja sekä tietojärjestelmiä. Viimeisenä päästään aiheen 

kannalta oleellisimpaan aiheeseen eli kuljetusohjauskeskukseen, sen toimintoihin 

sekä kuljetusohjauskeskuksen kannalta oleellisiin sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin.  

Yritys ja toi-
mitusketjun 

hallinta 

Sisäiset asiakkaat 

Ulkoiset asiakkaat 

Kuljetusohjauskeskus 

• Toiminnan kuvaus 

Prosessit Tietojärjestelmät 

TI
ET

O
V

IR
TA

 

Prosessit ja järjestelmät 
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3 YARA SUOMI OY 

3.1 Yrityksen tausta 

Yara Suomi Oy on osa maailmanlaajuisesti toimivaa Yara International ASA:a ja 

toimii tämän tytäryhtiönä. Yara International ASA on Norjassa vuonna 1905 perus-

tettu kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristösuojelutuotteiden 

toimittaja. Vuonna 1905 yritys perustettiin nimellä Norsk Hydro, mutta listautui 

vuonna 2004 Oslon pörssiin nykyisellä nimellään, Yara International ASA. Yara In-

ternational ASA:lla on toimipaikkoja yli 50 maassa ja myynti sijoittuu yli 150 maa-

han. Yrityksen pääkonttori sijaitsee edelleen Norjassa. Vuonna 2014 Yara Interna-

tional ASA:lla oli henkilöstöä noin 12 000 henkeä ja sen liikevaihto oli noin 11 mil-

jardia euroa. Samana vuonna yritys myi lannoitteita 26,3 miljoonaa tonnia ja teolli-

suustuotteita 6,6 miljoonaa tonnia. (Yara Suomen www-sivut 2015.) 

 

Toukokuussa 2007 Suomen valtio myi Yaralle 30,05 % osuutensa Kemira Grow-

How’sta. Lokakuussa kaupan hyväksymisen jälkeen Kemira GrowHow’sta tuli Yara 

International ASA:n tytäryhtiö, joka toimii nyt nimellä Yara Suomi Oy. (Yara Suomi 

Oy:n www-sivut 2015.) 

 

 

Kuvio 2. Yaran logo (Yara Suomi Oy:n www-sivut 2015) 

 

Yara Suomi Oy toimii nimensä mukaisesti Suomessa ja sillä on tällä hetkellä neljä 

tuotantolaitosta. Tehtaat sijaitsevat Kokkolassa, Siilinjärvellä, Harjavallassa sekä tä-

män työn kannalta oleellisin tehdas Uudessakaupungissa. Näiden tuotantolaitosten 

lisäksi Yaralla on yksi tutkimuslaitos Vihdissä, jossa tutkimuksia on tehty jo vuodes-

ta 1961 alkaen. (Yara Suomi Oy:n www-sivut 2015.) Harjavallan tehdas lopetti tuo-

tannon vuoden 2015 maaliskuussa ja yritys pyrkii sijoittamaan työntekijät muihin 

toimipisteisiin (Semkina 2015). 
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3.2 Uudenkaupungin tehdas  

Tämän opinnäytetyön kannalta tärkein tehdas sijaitsee Uudessakaupungissa, joka on 

myös tämän opinnäytetyön tilaaja. Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehdas aloitti 

toimintansa vuonna 1965 ja nykyään sen päätuotteita ovat lannoitteet ja typpihappo. 

Lannoitteita tuotetaan noin miljoona tonnia ja typpihappoa noin puoli miljoonaa ton-

nia vuosittain. Suurimmaksi osaksi tuotteet menevät vientiin. Vain noin 20 % jää ko-

timaan tarpeisiin. Vientiä ulkomaille helpottaa tehtaan yhteydessä toimiva satama. 

Uudenkaupungin tehdas työllistää yli 200 henkilö. Kuviosta 3 näkee  maisemaa Uu-

denkaupungin tehtaalta, joka sijaitsee Hangonsaaressa. (Yara Suomi Oy:n www-

sivut 2015.) 

 

 

Kuvio 3. Yaran Uudenkaupungin tehdas (Yara Suomi Oy:n www-sivut 2015) 

 

Uudenkaupungin tehtaalle aloitettiin vuoden 2014 lopulla laajennustyöt, jotka tuovat 

mukanaan muun muassa kolmannen rakeistuslinjan. Kustannusarvio tälle on noin 50 

miljoonaa euroa. Mikäli työt sujuvat suunnitelmien mukaan, laajennustyö on valmis 

vuoden 2015 lopulla. Laajennustöiden avulla tehdas pystyy tuottamaan lannoitteita 

noin 250 000 tonnia enemmän vuodessa. (Lannoitetehdas Yara laajentaa Uudessa-

kaupungissa 2015.) 
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4 TOIMITUSKETJUN HALLINTA 

4.1 Toimitusketjun hallinta yleisesti 

Toimitusketjun hallinta, josta kuullaan myös puhuttavan sen englanninkielisellä ni-

mellä Supply Chain Management tai pelkästään sen lyhenteellä SCM, tarkoittaa ko-

konaisuudessaan sitä osaa yrityksen toiminnoista, joissa vastataan aina raaka-

aineiden hankinnasta lopputuotteen toimitukseen asiakkaille. Toimitusketjun hallin-

taan ei siis kuulu pelkästään yritys ja yrityksen sisäiset asiakkaat eli työntekijät, vaan 

myös monet ulkoiset asiakkaat, kuten toimittajat, jakeluyritykset ja asiakkaat. (Rit-

vanen, Inkiläinen, Bell von & Santala, 2011, 9.) Toimitusketjun hallintaa tarvitaan, 

jotta yritys pystyy löytämään optimaalisimman tavan käsitellä eri virtoja organisaati-

on läpi asiakkaille. Se on siis suurimmaksi osaksi suunnittelutyötä sekä erilaisten tie-

tojen siirtämistä. (Christopher, 2010, 3-4.)   

 

Toimitusketjun hallinta jaetaan kolmeen eri virtaan, joita ovat tavara/palvelu-, raha- 

sekä tietovirta. Tosin nykyään tähän lisätään vielä paluuvirta, johon kuuluu takaisin 

kiertoon menevät käytöstä poistetut tuotteet, jätteet sekä paluulogistiikka, joka tar-

koittaa palautettavia ehjiä tai epäkurantteja tuotteita. Kuviosta 4 voidaan nähdä eri 

virtojen suunnat toimittajan, yrityksen sekä asiakkaan välillä. (Logistiikan Maailman 

www-sivut 2015.) 

 

 

Kuvio 4. Toimitusketjun hallinta – Logistiset virrat (Logistiikan Maailman www-

sivut 2015) 
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Kuvio 4 ei kerro kuitenkaan täyttä totuutta, vaan se on hyvin pelkistetty kuva toimi-

tusketjun virroista. Toimitusketjun rakenne vaihtelee paljon riippuen yrityksen tuot-

teista, toimialasta sekä asiakkaista. Toimitusketjun hallinnalla pyritään samanaikai-

sesti kustannustehokkuuteen, asiakaslähtöisyyteen sekä lisäarvon tuottamiseen tuot-

teelle. Hyvällä hallinnalla pyritään myös hallinnoimaan aikaa, luotettavuutta sekä 

läpinäkyvyyttä. Kun toimitusketjun hallinta on kunnossa, vaikuttaa se myös myyntiin 

ja markkinointiin, jolloin näiden osastojen antamat lupaukset pystytään täyttämään.  

Toimitusketjun hallintaa pyritään mittaamaan onnistumisilla eri asioissa, kuten on-

gelmanratkaisukyvyssä, tiedonvälityksessä, läpinäkyvyydessä, oleelliseen keskitty-

misessä sekä yrityksen kilpailukyvyn, kannattavuuden ja tehokkuuden jatkuvalla ke-

hittämisellä. (Ritvanen ym. 2011, 21-24.) 

 

Voidaan siis todeta, että toimitusketjun hallinta vaatii paljon panostusta, niin yrityk-

sen sisällä kuin myös sen ulkopuolella olevilta siihen kuuluvilta yrityksiltä. Yhteistyö 

yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin ei voi toimia ilman läpinäkyvyyttä ja oikeanlaista 

tietovirtaa. (Ritvanen ym. 2011, 21-24.) 

4.2 Toimitusketjun kehittäminen  

Toimitusketjuun kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia niin sisäisiltä kuin myös ul-

koisilta asiakkailta. Tämä edellyttää jatkuvaa ja kestävää kehitystä toimitusketjussa. 

Siinä missä ulkoiset asiakkaat haluavat täsmällisempiä ja nopeampia toimituksia, yri-

tys itse haluaa pienentää varastojen kokoa sekä kustannuksia. Yritys tarvitsee siis 

kokoajan erilaisia toiminta- ja lähestymistapoja pystyäkseen toteuttamaan eri asiak-

kaiden vaatimat odotukset. Toimitusketjun kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää, 

että yritys tietää koko toimitusketjuprosessin avainmittarit suorituskyvystä, vahvuuk-

sista sekä heikkouksista. (QPR:n www-sivut 2015.) 

 

Toimitusketjun kehittäminen on strateginen asia, jolla pyritään mittaamaan sen logis-

tista rakennetta. Se on myös operatiivista ajattelua vaativa tapahtuma, koska sen 

avulla halutaan päättää hankinnoista, tuotannosta ja jakelusta. Toimitusketjun kehit-

tämisellä pyritään luomaan paras mahdollinen saatavuus optimaalisimmilla kustan-
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nuksilla. Yrityksen pitäisi keskittyä kokonaisuuteen eikä pyrkiä osaoptimointiin, jos-

sa keskitytään vain tiettyihin toimitusketjun prosesseihin. (Logistiikan maailman 

www-sivut 2015.) 

 

Yhteistyö toimitusketjun eri osapuolten välillä on hyvin tärkeää toimitusketjun kehit-

tämisen kannalta. Tällä tavoin voidaan löytää yhteistä hyötyä, niin ulkoisille asiak-

kaille kuin myös sisäisille asiakkaille ja koko yritykselle. Avoin yhteistyö voi paran-

taa myös luotettavuutta eri osapuolten välillä. (Logistiikan maailman www-sivut 

2015.) 

 

Toimitusketjun hallinnan kehittämisessä huomioitavia ja tärkeitä asioita ovat: 

 

1. Yksinkertaistaa prosesseja 

2. Lyhentää läpimenoaikoja 

3. Tiedonvälitys reaaliaikaisesti 

4. Virheiden minimointi 

5. Järjestelmien integroiminen 

6. Läpinäkyvyys 

7. Joustavuus 

8. Luotettavuus 

9. Yhteistyö osapuolten välillä 

10. Asiakaslähtöisyys 

 

Nämä kaikki kymmenen asiaa ovat erittäin tärkeitä tietää ja tunnistaa, kun aletaan 

miettiä toimitusketjun kehittämistä yrityksessä. Kehittäminen vaatii näitä kaikkia 

asioita, jotta pystytään muokkaamaan olemassa olevaa toimintatapaa. (Ritvanen ym. 

2011, 136-137.) 

4.3 Tietovirta 

Logistiikkaan liittyy suuri määrä tiedonvaihtoa eli tietovirtaa. Tiedolla pyritään pitä-

mään kaikki oleelliset sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ajan tasalla toimitusketjusta. Tie-

tovirta alkaa asiakkaan kysynnästä tai kysynnän ennusteista, josta se siirtyy yrityksel-
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le ja siitä eteenpäin sisäisistä asiakkaista aina raaka-aineiden toimittajille, kuljetusyri-

tyksille sekä muille palveluntuottajille ja alihankkijoille. On toimitusketjuun kuulu-

vien osapuolten kannalta erittäin oleellista, että tieto on oikeaa, sitä on riittävästi ja se 

tavoitetaan oikea-aikaisesti. (Logistiikan maailman www-sivut 2015.) 

 

Tietovirta on aina ensimmäinen kaikista virroista. Ilman tietovirtaa ei ole toimivaa 

materiaalivirtaa eikä näin ollen yrityksen toimeentulon kannalta tärkeintä virtaa eli 

rahavirtaa. Tietovirta siis aloittaa koko toimitusketjun ja näin ollen se on tärkein toi-

mitusketjun virroista. (Opetin www-sivut 2015.) 

 

Yrityksen kauppatapahtumassa on elintärkeää, että materiaalivirta ja tietovirta koh-

taavat, sillä ne ovat yrityksen menestyksen avaintekijöitä. Yrityksen kaupankäynnis-

sä on monia osapuolia, joiden välillä vaihdetaan tärkeää tietoa, kuten tarjous- ja tila-

ustietoa, kuljetukseen sekä toimitukseen liittyvää tietoa, laskutustietoja, unohtamatta 

kansainvälisessä kaupassa tarvittavaa viranomaistietoja. (Tietoyhteiskunnan kehittä-

miskeskuksen www-sivut 2015). 

 

Sähköinen kaupankäynti on tätä päivää ja se vaatii yhä enemmän tietovirtaa, koska se 

tuo mukanaan yhä enemmän eri osapuolia yrityksen toimitusketjuun. Koko logisti-

nen prosessi vaatii, että tietovirtojen pitää tästä syystä olla entistä nopeampaa ja vir-

heettömämpää, jotta yritys pääsee kehittämään omaa kustannustehokkuuttaan vielä-

kin paremmaksi. Asiakasohjautuvassa toiminnassa voidaan säästää omaa varastotilaa 

sekä parantaa yrityksen omaa tuotantoa. (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen 

www-sivut 2015.) 

 

Koska yrityksen toimitusketjussa olevien osapuolten määrä lisääntyy jatkuvasti, voi-

daan tietovirtaa pystyä parantamaan esimerkiksi integroimalla asiakkaan, yrityksen, 

toimittajien sekä muiden osapuolten välistä tietovirtaa. Tämä luo tarvittavaa lä-

pinäkyvyyttä ja nopeutta tietovirtoihin. Kansainvälisessä kaupassa on syytä pyrkiä 

käyttämään ennalta sovittuja menetelmiä tiedon siirtämisessä ja vastaanottamisessa, 

jotta pystytään vähentämään tietojen virheellisyyttä ja nopeuttamaan tiedon saantia.  

(Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen www-sivut 2015.) 
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Yrityksen kaupankäynnissä on erittäin tärkeää, että materiaalivirtoja ohjaava tietovir-

ta on kaikkien osapuolten käytettävissä juuri sillä hetkellä, kun sitä tarvitaan. Toisena 

päämääränä yrityksen tietovirralle on, että tieto on tulkittavissa kaikkien osapuolten 

kesken oikein. Näin ei tapahdu virheitä tietovirrassa, mikä voisi hidastaa toimitusket-

jun kulkua tai jopa keskeyttää sen kokonaan. (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuk-

sen www-sivut 2015.) 

4.4 Prosessit 

Prosessilla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka suoritetaan sarjana, ja niistä saadaan ai-

kaan tulos.  Yleensä yhteen prosessiin osallistuu useiden eri osaamisalueiden henki-

löstöä. Prosessiin voi osallistua myös muiden yritysten henkilöstöä. Tilaus-

toimitusketju on myös prosessi. Prosesseissa on luonnollista, että tapahtumat toistu-

vat samankaltaisina. Prosessin edetessä pyritään luomaan enemmän arvoa tuotteelle 

aina siihen asti, kun tuote tavoittaa asiakkaan. Tätä kutsutaan arvoketjuksi. Arvoket-

justa voi lukea enemmän kappaleesta 4.5. (Sakki 2009, 14-15.) 

 

Siinä missä toimitusketjua kokonaisuudessaan, pitää myös yhtä tiettyä prosessia pyr-

kiä kehittämään kokoajan parempaan ja kannattavampaan suuntaan. Prosessin kehit-

täminen alkaa uuden tuotteen tai palvelun kysyntänä, jolloin yritys pyrkii tarkastele-

maan omia mahdollisuuksiaan prosessin suorittamiseen ja läpivientiin. Prosessien 

kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää, että mukana ovat myös ne ihmiset, jotka te-

kevät työtä prosessin sisällä. Kehittämisellä pyritään löytämään viiveitä sekä luo-

maan näkemystä koko prosessista. Hyvin usein kehittämisen myötä pystytään löytä-

mään ne kohdat, jotka hidastavat prosessia ja pystytään luomaan vaihtoehtoisia toi-

mintatapoja, jotta saadaan tuotteelle nopeampi läpimenoaika. (Logistiikan maailman 

www-sivut 2015.) 

 

Toimiva prosessi vaatii tiukkaa yhteistyötä eri prosessin vaiheiden välillä sekä selvää 

ja tasaisesti toimivaa läpikulkua. Näin saadaan minimoitua prosessin läpimenoaikaa. 

Prosessien pitäisi olla myös dokumentoitu, jotta ne ovat kaikille selviä sekä kaikki 

ymmärtävät ne samalla tavalla. (Logistiikan maailman www-sivut 2015.) 
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Prosesseissa on aina ydinprosessi ja sitä tukevia tukiprosesseja. Ydinprosessin tarkoi-

tus on tuottaa tuote, jonka asiakas on tilannut, kun taas tukiprosessien tarkoitus on 

mahdollistaa sekä luoda sujuvuutta ja toimivuutta ydinprosessille. Tukiprosesseja 

ovat muun muassa henkilöstöhallinto, tietohallinto, taloushallinto ja strateginen 

suunnittelu. (Työturvallisuuskeskuksen www-sivut 2015.) Kuviossa 5 on kuvattu 

prosessin eri osa-alueita. 

 

 

Kuvio 5. Prosessikartta – Prosessin eri vaiheet (Logistiikan maailman www-sivut 

2015)  

 

Kuvio 5 kuvaa prosessin eri vaiheita ja osoittaa niiden läpimenoa aina prosessin ja 

tuotteen tutkimuksesta sen läpivientiin asiakkaalle asti. Tästä voidaan nähdä kuinka 

paljon muuta tapahtuu prosessin ohella kuin pelkkä ydinprosessi, jossa luodaan tuote. 

Prosessit vaativat hyvän suunnittelun sekä tietotaidon, jotta ne onnistuvat. Yhteistyö 

prosessissa vaatii selvää tietovirtaa, jotta kaikki prosessissa vaikuttavat tekijät ovat 

ajan tasalla ja pystyvät hyödyntämään oikeaa tietoa oikeaan aikaan.  
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4.5 Arvoketju  

Arvoketjulla tarkoitetaan niin ikään kappaleessa 4.4 kuvattua prosessia. Arvoketju 

voidaan määritellä yrityksen toimitusketjussa tapahtuviksi toiminnoiksi, jotka nosta-

vat vaihe vaiheelta tuotteen arvoa. Arvoketjua käytetään yleensä toimitusketjun ohel-

la. Arvoketju on siis osa toimivaa ja hyvin hallittua toimitusketjua, jossa jokaisen 

toimitusketjun organisaation on nostettava tuotteen arvoa eli tarjota lisäarvoa kustan-

nustehokkaasti. Arvoketjussa pyritään poistamaan tapahtumat, jotka eivät nosta tuot-

teen arvoa tai hidastavat valmistusta. (Sakki 2014, 5.) 

 

Arvoketjuajattelu on muodostunut amerikkalaisen Michael Porterin luomasta kilpai-

luetumallista. Porterin mukaan kaikki yritykset koostuva arvontoiminnoista, joista 

aiheutuvat myös yrityksen kustannukset, ja joilla saadaan aikaiseksi asiakkaan ha-

luama tuote tai palvelu. Porter on jakanut arvotoiminnot kahteen eri luokkaan, perus-

toimintoihin ja tukitoimintoihin. Kuviosta 6 nähdään nämä toiminnot sekä kumpaan 

ryhmään toiminto kuuluu. (Sakki 2014, 5.) 

 

 

Kuvio 6.  Arvoketjumalli – Michael Porterin malli (Sakki, 2014, 5-6)  

 

•Tulologistiikka 

•Operaatiot 

•Lähtölogistiikka 

•Myynti & Markkinointi 

•Huolto, jälkimarkkinointi ja 
palvelut 

Perustoiminnot 

•Hankinta 

•Tekniikan kehittäminen 

•Henkilöstöhallinto 

•Infrastruktuuri Tukitoiminnot 
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Selvennyksen vuoksi vielä listataan mitä perustoiminnot sisältävät ja mitä eri toimin-

toja  tukitoimintoihin kuuluu. Tulologistiikka tarkoittaa saapuneiden tavaroiden kul-

jetusta, vastaanottoa sekä mahdollista varastointia. Operaatioilla tarkoitetaan tuotteen 

valmistusta. Lähtölogistiikka on varastointia sekä kuljetusta asiakkaalle. Myynti & 

Markkinointi on jakelukanavan oikein valintaa sekä myynnin edistämistä. Huolto, 

jälkimarkkinointi ja palvelut ovat muun muassa asennustöitä, korjaustöitä, koulutta-

mista ja tiedottamista. Hankinnalla tarkoitetaan yrityksen ostotoimintoja. Tekniikan 

kehittäminen on laitteiston ja menettelytapojen kehittämistä sekä ylläpitoa. Henkilös-

töhallinnolla pyritään luomaan oikeanlaisten henkilöiden palkkaamista sekä henki-

löstön kehittämistä ja koulutusta. Yrityksen infrastruktuuri tarkoittaa muun muassa 

rahoituksen, kirjanpidon sekä yritysjohdon hallitsemista. (Sakki 2014, 5-6.) 

 

Toimintojen tarkoitus on luoda lisäarvoa tuottamatta lisäkustannuksia ja näin kasvat-

taa kilpailuetua kilpailijoita kohtaan. Saavuttaessaan nämä tulokset yritys pystyy 

kasvattamaan asiakaskuntaansa. (Sakki 2014, 6.) 

4.6 Yrityksen ohjausjärjestelmät ja tiedonsiirto 

Toteuttaakseen ja onnistuakseen toimitusketjun hallinnan kannalta oleellisessa tie-

donsiirrossa yritys tarvitsee sitä tukevia järjestelmiä (Ritvanen ym. 2011, 56). Yri-

tyksen on kuitenkin oltava hyvin tarkka, että järjestelmä vastaa yrityksen odotuksia. 

Tämän jälkeen pitää suoritta asennukset ja koulutukset oikein ja ne pitää olla suunni-

teltu ja oikein ymmärrettyjä. On myös hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä koko asennus-

projektin ajan sekä suunnitella kustannusarvio asennukselle ja uuden järjestelmän 

käyttöönotolle. (SupplyChain247:n www-sivut 2015.) 

 

On myös huomioitava, että kaikki yrityksen järjestelmät eivät pysty toimitusketjun 

kannalta oleelliseen tietovirtaan yli oman organisaation rajojen. Tästä syystä yrityk-

sessä pitää olla myös järjestelmä, joka pystyy lähettämään sekä vastaanottamaan tie-

toa myös muiden organisaatioiden kanssa. Näin kaikki osapuolet toimitusketjussa 

pysyvät ajan tasalla, eikä tieto ole virheellistä tai liiku liian hitaasti. Tämän tukemi-

seksi on kehitetty tiedonsiirtostandardi, jota yleensä kutsutaan sen englanninkielisellä 

nimellä Electronic Data Interchange (EDI). (Ayers 2006, 17.) 
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4.6.1 Toiminnanohjausjärjestelmä 

Yrityksen toimitusketjun hallinnan kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki osapuolet 

saavat samat tiedot, ja että tiedot ovat oikeanlaista oikeaan aikaan. Varsinkin suurilla 

yrityksillä on käytössään toiminnanohjausjärjestelmä, joka tunnetaan myös sen eng-

lanninkielisellä nimellään Enterprise Resource Planning tai lyhenteellä ERP. Toi-

minnanohjausjärjestelmä on tietokoneohjelma, joka tukee yrityksen jokapäiväistä 

toimintaa toimitusketjun hallinnassa. Se kerää ja välittää tietoja eri toimintojen välil-

lä. (Ritvanen ym. 2011, 56–57.) 

 

Yleisimmät käytössä olevat ohjelman moduulit, eli toiminnot, ovat hankinta, myynti, 

taloushallinto, tuotannonsuunnittelu, tuotannonohjaus, jakelu sekä kustannuslaskenta. 

Voidaan siis sanoa, että toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää tiedot toiminnoista, 

prosesseista, kirjanpidosta sekä toimintatavoista kaikille niille ketkä yrityksen sisällä 

tietoa tarvitsevat. (Ritvanen ym. 2011, 56–57.) Seuraavalla sivulla oleva Kuvio 7 

esittää esimerkin Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksista.  
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Kuvio 7. Lemonsoft – Toiminnanohjausjärjestelmä (Auctoran www-sivut 2015) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä integroi eri toiminnot yhdeksi kaikkien käytettävissä 

olevaksi palveluksi. Kuviosta 7 voidaan nähdä, että nykyään toiminnanohjausjärjes-

telmät sisältävät melkein kaikki toiminnot ja prosessit, joita suuretkin yritykset tar-

vitsevat ja käyttävät jokapäiväisessä kaupankäynnissään sekä prosesseissaan.  

 

Vaikka järjestelmien helppokäyttöisyys, asennus ja päivittäminen saattaa kuulostaa 

helpolta, voi ohjausjärjestelmien asennus olla todella suuri riski sekä ongelma yrityk-

sille. On tapauksia, joissa yritys on joutunut kestämään monen miljoonan vahingot 

tai se on kaatunut kokonaan asennusten tuomien kustannusten ja ongelmien vuoksi. 

(Ayers 2006, 441.) 
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4.6.2 EDI – Electronic Data Interchange  

EDI on lyhenne sanoista Electronic Data Interchange ja suomenkielinen nimi sille on 

Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto – eli OVT (Kuljetusoppaan www-sivut 2015). 

EDI on yritysten käyttämä standardi, jota käytetään tietokoneiden välisessä sähköi-

sessä tiedonsiirrossa erilaisille dokumenteille yli organisaation omien rajojen. Tämä 

standardi on korvannut paperisten dokumenttien lähettämisen ja näin yritys pystyy 

hyötymään tästä muun muassa pienemmillä kustannuksilla, nopeammalla tietovirral-

la sekä kehittämällä suhteitaan yhteistyökumppaneihin. Alla oleva Kuvio 8 ja seu-

raavalla sivulla oleva Kuvio 9 osoittavat, miten paljon eroaa tiedonsiirto paperido-

kumenttia tai EDI-tiedonsiirtoa käyttämällä. (Edibasics www-sivut 2015.) 

 

 

Kuvio 8. Tiedonsiirto paperista dokumenttia käyttäen (Edibasics www-sivut, 2015.) 

 

Yllä olevasta Kuviosta 8 voidaan nähdä, kuinka paljon eri välivaiheita tuottaa yhden 

dokumentin siirto käyttäen paperista vaihtoehtoa organisaatioiden välillä. Kuviossa 

on esitetty esimerkki ostajan luomasta tilauksesta ja toimittajana lähettämästä laskus-

ta. EDI on kehitetty helpottamaan, yksinkertaistamaan sekä luomaan standardin ja 

nopeamman tavan tämän tilalle. Seuraava kuvio (Kuvio 9) esittää miten paljon yk-

sinkertaisemmin asia välittyy EDI-sanomaa käyttämällä. (Edibasics www-sivut 

2015.) 
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Kuvio 9. EDI-tiedonsiirto organisaatioiden välillä (Edibasics www-sivut 2015) 

 

Kuviossa 9 on esitetty, kuinka paljon yksinkertaisempaa tiedonsiirto on organisaati-

oiden välillä, kun käytetään EDI-tiedonsiirtoa. Tässä ei ole mitään turhia välivaiheita 

ja lähettäminen on nopeampaa, vaivattomampaa sekä varmempaa. Kaiken tämän li-

säksi se säästää luonto vähemmällä paperin käytöllä. (Edibasics www-sivut 2015.) 

 

Suomessa EDI:ä on käytetty jo vuosia. Sen käyttö, etenkin suuremmissa yrityksissä, 

on hyvin yleistä. Pienemmät yritykset ovat katsoneet sen tuomien investoinnin kus-

tannusten olevan toistaiseksi liian suuret. Kuljetus- sekä huolinta-alalla on nähty 

EDI:n tuovan suuret hyödyt, varsinkin kotimaassa, koska EDI:n avulla pystytään 

korvaamaan paperiset kuljetusasiakirjat. Ulkomaankaupassa on katsottu saatavan 

suuri hyöty tullausasiakirjojen käsittelyssä. (Kuljetusoppaan www-sivut 2015.) 

4.7 Yrityksen sidosryhmät/asiakkaat 

Jokaisella yrityksellä on sidosryhmiä, joista puhutaan myös asiakkaina. Ne on jaettu 

sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin/asiakkaisiin. Näitä ovat yksittäiset henkilöt ja ryh-

mät, mitkä tavalla tai toisella liittyvät yrityksen toimintaan. Sisäiset sidosryhmät toi-

mivat yrityksen sisällä ja vaikuttavat sieltä käsin yrityksen toimintaan. Sisäisiä asiak-

kaita ovat esimerkiksi työntekijät, johtajat ja omistajat. Ulkoiset asiakkaat toimivat 

yrityksen rajojen ulkopuolella ja vaikuttavat tai saavat vaikutteita sieltä yrityksen 

toimintaan ja toiminnasta. Ulkoisia asiakkaita ovat esimerkiksi perinteiset asiakkaat, 

jotka ovat kiinnostuneita yrityksen palveluista/tuotteista, osakkeenomistajat, valtio, 

tavarantoimittajat, yhteiskunta ja pankit. Seuraava kuvio (Kuvio 10) esittää ryhmiä, 

jotka vaikuttavat tai saavat vaikutteita yrityksen toiminnasta. (Boundless www-sivut 

2015.)  
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Kuvio 10. Yrityksen sisäiset – sekä ulkoiset asiakkaat/sidosryhmät (Boundless www-

sivut 2015) 

 

Kuten Kuviosta 10 voidaan nähdä, ovat vaikutteet molemminpuolisia. Jokainen halu-

aa yrityksen tekevän jotain ja yritys haluaa tietyiltä tahoilta puolestaan jotain. Esi-

merkiksi ulkoiset asiakkaat haluavat yrityksen luovan tuotteita/palveluita kohtuulli-

sella hintatasolla, tavarantoimittajat haluavat yrityksen ostavan heidän tuotteitaan, 

valtio haluaa, että yritys maksaa veroa liiketoiminnasta, työllistää kansalaisia sekä 

noudattaa toiminnassaan lakeja ja pankit haluavat lainansa maksetuksi. (Boundless 

www-sivut 2015.) 

 

Siinä missä edellä mainituilla ulkoisilla asiakkailla/sidosryhmillä on vaatimuksensa 

yrityksen toiminnasta, haluavat myös sisäiset asiakkaat osansa yrityksestä. Eri tason 

työntekijät haluavat rahavastinetta tekemästään työstä yrityksen hyväksi ja omistajat 

haluavat yrityksen tuottavan mahdollisimman paljon voittoa. Niin kuin edellä on 

mainittu on vaikutteiden haluisuus molemminpuolista, sillä yritys haluaa sisäisiltä –

sekä ulkoisilta asiakkailta/sidosryhmiltä jotakin. Esimerkiksi työntekijöiltä yritys 

odottaa ammattitaitoa ja omistautumista työlle jota tekevät, tavarantoimittajilta se 

odottaa laadukasta tavaraa kohtuulliseen hintaan ja ulkoisilta asiakkailtaan se haluaa, 

että he ostavat yrityksen tuotteita/palveluita. (Boundless www-sivut 2015.) 
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Kaikkien suhteiden ylläpitäminen vaatii yritykseltä paljon työtä. Helposti kuvitel-

laan, että yritys panostaa pelkästään ulkoisiin asiakassuhteisiin ja joskus näin voi ta-

pahtuakin. On kuitenkin erittäin tärkeää, että yritys luo ja kehittä suhdettaan myös 

sen sisäisiin asiakkaisiin. Tyytyväinen asiakas antaa aina enemmän omaa panostaan 

yrityksen hyväksi kuin tyytymätön asiakas. Hyvillä suhteilla asiakkai-

siin/sidosryhmiin yritys pystyy luomaan hyvän ja toimivan työympäristön. Esimer-

kiksi työntekijöiden motivaatiota voidaan parantaa osoittamalla heille, kuinka tärkeä 

heidän työpanoksensa on ja antaa heidän työstään palautetta. Mitä ulkoisten asiak-

kaiden tyytyväisyyteen tulee, yrityksen pitää pystyä tarjoamaan tuotetta/palveluaan 

asiakkaiden vaatimalla hinta- ja laatutasolla, maksamaan saamistaan palveluista ja 

raaka-aineista/tavaroistaan sovitussa aikataulussa ja noudattaa lakeja pitääkseen toi-

minta valtion sekä yhteiskunnan haluamalla tasolla. (Joseph, What Is an Internal 

Customer… 2015.) 

5 KULJETUSOHJAUSKESKUS 

5.1 Toiminnan kuvaus 

Kuljetusohjauskeskus toimii lannoitetehdas Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin teh-

taan pääporttirakennuksessa. Rakennus on hyvin keskeisellä paikalla kuljetusten si-

sään ja ulosmenoreitillä. Kuljetusohjauskeskus on ulkoistettu palvelu Movere Oy:ltä. 

Kuljetusohjauskeskuksen henkilökunta on toiminut Movere Oy:n alaisuudessa vuo-

den 2001 tammikuusta asti. Kuljetusohjauskeskus on hyvin keskeisessä roolissa teh-

taan materiaalivirtojen käsittelyssä. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että tietovirta kul-

jetusohjauskeskuksen sekä ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden välillä on riittävää, jat-

kuvaa sekä mahdollisimman ajan tasalla. Kuljetusohjauskeskuksen työtehtäviin kuu-

luu raskaan liikenteen sekä joissain määrin henkilöliikenteen valvonta, raskaan lii-

kenteen tulo- ja lähtöselvitys, turvallisuusohjeiden ja -varusteiden jako kuljettajille, 

konttiliikenteen järjestelyt, hälytysajoneuvojen opastukset, vieraiden opastus sekä 

tehtaan omistuksessa olevien kiinteistöjen vuokraukset sekä avaimien hallinta ja luo-

vutukset. Näistä työtehtävistä kerrotaan seuraavissa kappaleissa lisää. (Aaltonen 

henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 
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Kuljetusohjauskeskuksen toiminta on siis hyvin monipuolista ja sitä kehitetään jat-

kuvasti. Kuljetusohjauskeskuksen toimintaan vaikuttavat myös viimeisimmät tehtaal-

la tapahtuneet uudistukset vuosina 2014–2015. Näiden vuosien aikana tapahtui teh-

taan varastotilojen laajentaminen neljällä uudella varastohallilla sekä liikennejärjeste-

lyiden uudistaminen lisääntyneillä ja levennetyillä ajo- ja odotuskaistoilla. Uuden 

lannoitelinjaston rakentaminen tulee nostamaan myös tehtaan kapasiteettia, joka puo-

lestaan vaikuttaa kuljetusohjauskeskukseen lisääntyvällä raskaalla liikenteellä. (Aal-

tonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

5.1.1 Tulo- ja lähtöselvitys 

Kuljetusohjauskeskus vastaa raskaan liikenteen tulo- ja lähtöselvityksistä Yara Suo-

mi Oy:n Uudenkaupungin tehtaalla. Tehtaalle saapuvalle raaka-aineelle tehdään tu-

loselvitys, joka sisältää opastukset alueelle, tarvittaessa punnituksen ja pois lähtiessä 

rahtikirjojen ja muiden asiakirjojen laatimisen sekä raaka-aineen kirjaamisen toimin-

nanohjausjärjestelmään. Toimintatapa riippuu täysin raaka-aineesta sekä vastaanotta-

jasta. Tehtaalla työskentelee alihankkijoita, joiden kuljetusten tuloselvitys sisältää 

pelkästään opastukset alueella sekä turvallisuusohjeiden selvittämisen. (Aaltonen 

henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Nestemäiset raaka-aineet ovat usein vaarallisten aineiden kuljetuksia, ja tästä syystä 

kuljettajilta tarkastetaan myös VAK/ADR-ajolupa sekä heidän pitää täyttää selvitys 

vaarallisen aineiden kuljetuksesta. Selvitys sisältää tuotteen tiedot sekä ajoneuvon 

turvallisuuteen ja soveltuvuuteen liittyviä kohtia, joilla varmistetaan kaikkien turval-

lisuutta vaarallista ainetta käsitellessä. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 

14.8.2015.)  

 

Toimituspäällikkö Rantalan mukaan kaikilla henkilöillä, jotka ovat tekemisissä vaa-

rallistenaineiden kuljetusten kanssa tehtaalla, on oltava suoritettuna myös voimassa-

oleva VAK/ADR-koulutus (Henkilökohtainen tiedonanto 7.9.2015). 

 



27 

Muut saapuvat raaka-aineet pelkästään punnitaan (jos toimitetaan irtotavarana eikä 

pakattuna) sekä opastetaan kuljettajat alueelle ja lopuksi kuljetuksen ulos lähtiessä 

hoidetaan paperityöt ja kirjaamiset järjestelmään. Katso liitteistä (Liite 1) saapuvan 

raaka-aineen kanssa menettely. On huomioitavaa, että tehtaalle saapuu myös kiinteitä 

vaarallisia aineita, jolloin kuljettajat täyttävät myös turvallisuusselvityksen. (Aalto-

nen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Kotimaahan ja ulkomaille lähteville lannoitteille kuljetusohjauskeskus tekee niin 

ikään tulo- sekä lähtöselvityksen niitä noutavien kuljettajien kanssa. Tuloselvitykses-

sä kuljettajat antavat kuljetusohjauskeskuksen henkilökunnalle tilaus-, kuorma- tai 

toimitusnumeron, jonka perusteella se haetaan järjestelmästä. Tämän jälkeen varmis-

tetaan kuljettajalta, että tuotteen määrät ja vastaanottajat täsmäävät. Kuljettajille jae-

taan myös turvaohjeet ja -varusteet, jos heidän omat varusteet ovat puutteelliset. 

(Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Kuljettajat saavat mukaansa keruulistan, jonka perusteella lastaajat saavat tiedon las-

tattavasta tavarasta/tuotteesta ja näin lastaavat kuorman oikein. Tässä vaiheessa kul-

jettajille annetaan myös ajo-ohjeet, jotta he osaavat ajaa oikeaan paikkaan odotta-

maan lastausvuoroaan. Lastauksen jälkeen kuljettajat tulevat takaisin kuljetusohjaus-

keskukseen mukanaan lastaajan kuittaama keruulista sekä lainaamansa turvavarus-

teet. Keruulistalla kuljetusohjauskeskuksen henkilökunta kuittaa ulos rahtikirjat, joko 

kotimaahan meneville tilauksille tai ulkomaille lähtevät ulkomaan rahtikirjoilla 

(CMR – Convension on the Contract of for the International Carriage of Goods by 

Road). Ulkomaan rahtikirjat ovat pääsääntöisesti englanniksi ja poikkeavat myös 

hieman ulkonäöllisesti. Tässä vaiheessa tehdään myös muutokset, jos lastatun tava-

ran määrä on jostain syystä muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Näin tavaran 

oikea määrä tulostuu rahtikirjalle. Kuljetusohjauskeskuksessa merkataan myös muu-

tokset järjestelmään, jotta tieto siirtyy eteenpäin. (Aaltonen henkilökohtainen tiedon-

anto 14.8.2015.) 

 

Sisäiset siirrot Yaran tehtaiden välillä ovat myös hyvin yleisiä. Sisäisenä siirtona 

liikkuu niin lannoitteita kuin myös typpihappoa. Näiden tulo- ja lähtöselvitys ei 

poikkea muista tuonneista ja noudoista mitenkään näkyvästi kuljetusohjauskeskuk-

sessa. Poikkeuksena on että saapuvia sisäisiä raaka-aine siirtoja ei tarvitse kirjata itse 
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toiminnanohjausjärjestelmään. Sisäiset siirrot eivät saa kasvattaa yrityksen liikevaih-

toa. (Rantalan henkilökohtainen tiedonanto 7.9.2015.) 

 

Palautuville tuotteille kuljetusohjauskeskus tekee erilliset keruulistat, jotta lastaajat 

tietävät tuotteiden/tavaroiden olevan hyväksyttyjä palautuksia. Palautuksista kuita-

taan niin ikään rahtikirjat, jotka lähetetään myöhemmin asiakaspalveluun sekä skan-

nataan työnjohdolle. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) Rantalan 

mukaan järjestelmästä tiedot siirtyvät SAP-toiminnanohjausjärjestelmän palautuva-

varastoon, josta työnjohto siirtää laadultaan hyvät tuotteet takaisin myyntivarastoon 

(Henkilökohtainen tiedonanto 7.9.2015).  

5.1.2 Konttiliikenne 

Konttiliikenne on yksi eniten työllistävimmistä tehtävistä kuljetusohjauskeskuksessa. 

Kuljetusohjauskeskuksen henkilökunta saa tiedon tulevista konttiajoista vientikoor-

dinaattoreilta, jonka jälkeen tieto tavaran valmistumisesta, toimitusluvista, suunnitel-

lusta ajopäivämäärästä ja tarvittavista resursseista tulee materiaalintyönjohdolta. 

Näiden tietojen perusteella kuljetusohjauskeskus aloittaa yhteydenpidon ulkoisiin 

asiakkaisiin ja järjestävät kuljetusyritysten kanssa sovitun määrän autoja oikeaan ai-

kaan tehtaalle lastaukseen. Kuljetusohjauskeskuksesta ollaan myös yhteydessä kont-

tisatamaan siitä, milloin saadaan tieto tyhjien konttien luovutuksesta ja varmistutaan 

siitä, että kuljetusyritykset saavat tyhjät kontit oikeaan aikaan. (Aaltonen henkilökoh-

tainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Kuljetusohjauskeskuksessa hoidetaan paperityöt, jotka sisältävät keruulistat, rahtikir-

jat ja terminaali-ilmoitukset satamaan vietävistä konteista. Kuljetusohjauskeskus pi-

tää reaaliaikaista taulukkoa lastatuista ja lastattavista konteista. Taulukon avulla pyri-

tään pitämään järjestystä konteista, sineteistä ja lastausajoista. (Aaltonen henkilökoh-

tainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Ongelmatilanteissa kuljetusohjauskeskus joutuu yleensä nopeasti reagoimaan tilan-

teisiin ja olemaan yhteydessä yleensä lastaajiin, työnjohtoon, kuljettajiin sekä joskus 

vientikoordinaattoreihin, satamaan ja Movereen. Ongelmatilanteita voivat olla epä-
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kurantit kontit, lastattu tavaran määrä, virheelliset kontin tai sinetin tiedot, lastausajat 

tai laskutukseen liittyvät epäselvyydet. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 

14.8.2015.) 

 

Kontin sekä sinetin tiedot saadaan kuljettajilta, jotka saavuttuaan kuljetusohjauskes-

kukseen täyttävät omalta osaltaan terminaali-ilmoituksen, jonka jälkeen nämä tiedot 

kirjataan Yaran GrowIT-järjestelmään. Näiden tietojen lisäksi kuljettaja kirjoittaa 

terminaali-ilmoitukseen auton rekisterinumeron sekä kontin taarapainon. Rahtikirjaa 

tulostettaessa kuljetusohjauskeskuksessa tarkastetaan vielä kuljettajan antamien tieto-

jen oikeellisuus ja kirjataan lastaajien järjestelmästä kuljetusohjauskeskukseen lähe-

tetystä vaakatositteesta tuotteen paino. Tämä paino kirjataan myös terminaali-

ilmoitukseen. Terminaali-ilmoitus on täytettävä huolellisesti ja oikein, koska ilman 

oikein kirjattua ilmoitusta vastaanottosatama ei huoli konttia. (Aaltonen henkilökoh-

tainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Kuljetusohjauskeskus on myös yhteydessä tehtaalla työskentelevien lastaajien kanssa 

ennen konttikuljetusten alkamista tai tuotteen vaihdon yhteydessä. Näin varmistu-

taan, että kaikilla on sama tieto lastattavasta määrästä, tuotteesta sekä ajoaikataulusta. 

Toki tämä tieto välittyy myös työnjohdolta lastaajille, mutta varmistus suoritetaan 

kaiken varalta. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

5.1.3 Muu maantieliikenne 

Kuljetusohjauskeskuksessa valvotaan kaikkea raskasta liikennettä tehtaalle ja sieltä 

ulos. Pääportin läpi kulkee päivittäin lukuisia muita kuin lannoite- tai raaka-

aineautoja, joista osa on urakoitsijoiden tilaamaa liikennettä ja osa toimittaa materi-

aalia keskusvarastoon. Näissä tapauksissa kuljettajat opastetaan alueelle, jos tiede-

tään missä urakoitsijat milloinkin työskentelevät. Joskus tämä vaatii hieman laajem-

paa selvittelyä, jotta kuski saadaan varmasti oikeaan paikkaan ja vältytään turhilta 

odotteluilta ja epäselvyyksiltä. Tämä myös edesauttaa turvallisuutta tehdasalueella. 

Heille jaetaan myös turvaohjeet alueella toimimiseen. (Aaltonen henkilökohtainen 

tiedonanto 14.8.2015.) 
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Kuljetusohjauskeskuksen vieressä sijaitsevaa vaakaa käyttävät myös muutamat ulko-

puoliset yritykset. Näistä on tehty erillinen sopimus Yaran sekä kuljetusyrityksen 

kanssa. Autot saapuvat vaa’alle punnitukseen, jonka jälkeen tulostetaan punnitus-

tositteet, jonka kuljettajat käyvät kuittaamassa. Kuitatut punnitustositteet lähetetään 

eteenpäin talousassistentille, jotta Yara osaa laskuttaa kuljetusyrityksiä vaa’an käy-

töstä. Ulkopuolisia punnituksia on noin 2-3 päivässä. (Aaltonen henkilökohtainen 

tiedonanto 14.8.2015.) 

5.1.4 Muut toiminnot 

Kuljetusohjauskeskuksen henkilökunta hoitaa arkena myös tehtaalla lastattujen typ-

pihappojunavaunujen järjestelmään kirjaamisen. Tiedot lastatuista vaunuista tulevat 

lastaajilta sähköpostiin iltaisin. Kuljetusohjauskeskuksessa kirjataan GrowIT-

järjestelmään kirjaukset toimitetusta typpihaposta ja lähetetään EDI-sanomat näistä 

eteenpäin VR-yhtymä Oy:lle, joka vastaa kuljetetusta typpihaposta. Sähköpostin vä-

lityksellä saapuu myös tieto Yaran Kokkolan toimipisteellä lastattavista tuotteista, 

joista tehdään keruulistat ja skannataan Kokkolaan. (Aaltonen henkilökohtainen tie-

donanto 14.8.2015.) Kokkolassa on vastaavasti ulkoistettuna palveluntarjoaja, joka 

hoitaa raaka-aineiden punnituksen. Tieto tulevista lastauksista on tätä varten lähetet-

tävä heille, jotta he osaavat odottaa autoa lastaukseen. Tämä palveluntarjoaja on ni-

meltään KIP Service Oy, joka vastaa suurteollisuusalueen valvonnasta. (Rantala hen-

kilökohtainen tiedonanto 7.9.2015.) Kun tuote on lastattu, kuljettaja soittaa kuljetus-

ohjauskeskukseen ja kertoo oikean määrän sekä kuljetuksessa käytettävän auton tie-

dot, minkä jälkeen kuljetusohjauskeskuksessa tehdään rahtikirjat ja välitetään ne 

eteenpäin. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015). 

 

Yö- ja viikonloppuaikoina, kun kuljetusohjauskeskuksessa ei ole miehitystä paikalla, 

lastaukset tapahtuvat ennalta sovituilla lastauksilla. Näistä lastauksista tieto tulee kul-

jetusohjauskeskukseen niin ikään sähköpostilla, jossa tehdään paperit valmiiksi kul-

jettajille. Aamuisin, etenkin maanantaisin, kun viikonloppuna on ollut lastauksia tai 

saapumisia, kuljetusohjauskeskus tekee tarvittavat korjaukset näihin asiakirjoihin, 

jotta järjestelmään kirjautuu oikea määrä lastattua/saapunutta tuotetta. Aamuisin 

myös kirjataan järjestelmään öisin sekä viikonloppuisin saapuneet raaka-aineet. 
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Poikkeuksena tähän on, että lannoitetehtaan aluemestarit tekevät kirjaukset joistain 

saapumisista viikonloppuisin, jotta saldot pysyvät mahdollisimman oikeina. (Aalto-

nen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Eräs kuljetusohjauskeskuksen kausiluontoisista tehtävistä on toimia välikätenä 4H:n 

tyhjien Yaran lannoitesäkkien keräyksessä. 4H on yleensä yhteydessä kuljetusohja-

uskeskukseen, joka puolestaan on yhteydessä keräyksestä vastaavaan kuljetusyrityk-

seen. Tämä keräys on maanlaajuinen ja se tapahtuu kesäaikaan, jolloin se työllistää 

kuljetusohjauskeskuksen henkilökuntaa myös jonkin verran. (Aaltonen henkilökoh-

tainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Kotimaan lannoitenoutojen siirtäminen myöhempään ajankohtaan on myös kuljetus-

ohjauskeskuksen tehtävä toimistoaikojen ulkopuolella. Siirto seuraavalle kuulle ei 

ole mahdollista kuljetusohjauskeskuksen toimesta. Aikaistamisia tehdään todella vä-

hän. Kuitenkin hätätilanteissa, joissa kuljettajalle ei ole sovittu noutoa tai tuote on 

tilapäisesti loppu, pyritään järjestämään korvaava kuorma, jotta vältyttäisiin tyhjänä 

ajolta. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Hälytystilanteissa kuljetusohjauskeskukseen tulostuu kartta hälytyksen aiheesta sekä 

paikasta. Kuljetusohjauskeskuksen toimenkuvaan näissä tilanteissa kuuluu varmistaa 

tieto oikeaksi, minkä jälkeen tapahtuu hälytysajoneuvojen opastaminen oikeaan 

paikkaan. Jos todetaan, että hälytys on oikea, pysäytetään kaikki lastaus- ja purku-

toiminto alueella kunnes vaaratilanne on ohi ja tilanne on normalisoitunut. (Aaltonen 

henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Kuljetusohjauskeskuksessa on myös avainkaappi lähes jokaiseen Yaran hallinnoi-

maan rakennukseen sekä veneeseen. Tämä työllistää kuljetusohjauskeskusta yleensä 

kesäaikaisin, jolloin ihmiset vuokraavat Yaran mökkejä. Mökit varataan ja varaaja 

noutaa avaimen kuljetusohjauskeskuksesta. Laskutus tapahtuu vasta varaustietojen 

eteenpäin lähettämisen jälkeen Yaralla. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 

14.8.2015.) 



32 

5.2 Sisäiset asiakkaat 

Kuljetusohjauskeskuksen sisäisiä asiakkaita ovat kaikki henkilöt ja henkilöryhmät, 

joiden kanssa kuljetusohjauskeskuksen henkilökunta on yhteydessä ja jotka työsken-

televät Uudenkaupungin tehtaan rajojen sisäpuolella. Näitä useimmiten yhteydessä 

olevia asiakkaita ovat logistiikan, tavaravirtojen ja materiaalitoimintojen johto, las-

taajat, tilauspalvelu sekä vientikoordinaattorit, jotka kylläkin toimivat tilapäisesti teh-

taan ulkopuolella. Näiden lisäksi kuljetusohjauskeskus on yhteydessä päivittäin mui-

hinkin tehtaalla työskenteleviin Yaran työntekijöihin ja tehtaalla työskenteleviin ul-

kopuolisiin urakoitsijoihin. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

5.3 Ulkoiset asiakkaat 

Kuljetusohjauskeskuksella on muutamia ulkoisia asiakkaita. Pääsääntöisesti ulkoisiin 

asiakkaisiin ollaan yhteydessä konttiliikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Näitä 

asiakkaita ovat kuljetusyritykset sekä Rauman satama (tai poikkeuksellisesti jokin 

muu satama johon kontit ajetaan) ja satamassa toimiva konttivarikkoyritys. Ulkoisiin 

asiakkaisiin luokitellaan tietysti myös kuljetusyritykset, jotka asioivat tehtaalla. Vain 

hyvin harvoin kuljetusohjauskeskus joutuu olemaan yhteydessä kuljetusyrityksiin, 

mutta toisinaan sieltä suunnasta ollaan yhteydessä kuljetusohjauskeskukseen. On 

myös huomioitava, että Yaran muut toimipisteet kuuluvat ulkoisiin asiakkaisiin. Kul-

jetusohjauskeskuksen sekä yrityksen muiden toimipisteiden välistä kommunikaatiota 

ei ole nykyään enää paljon, muuten kuin sähköisesti. Kuljetusohjauskeskus on suu-

rimmaksi osaksi yhteydessä Movere Oy:n kanssa, jolta kuljetusohjauskeskuksen pal-

velu on ulkoistettu Yara Suomi Oy Uudenkaupungin tehtaalle. Tieto tehtaidenvälisis-

tä kuljetuksista hoidetaan myös tämän kautta tai poikkeuksellisesti kuljetusyrityksen 

kanssa. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

5.4 Käytettävät järjestelmät 

Kuljetusohjauskeskuksessa käytetään monia eri järjestelmiä sekä menettelytapoja 

tiedon kirjaamiseen sekä siirtämiseen. Pääsääntöisesti käytössä on Yaran oma toi-

minnanohjausjärjestelmä sisäiseen tiedonkirjaamiseen, mikä on SAP-
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toiminnanohjausjärjestelmä. Tämän lisäksi Yaralle on suunniteltu toinen toimin-

nanohjausjärjestelmä, josta tiedot siirtyvät myös SAP-järjestelmään. Tämä järjestel-

mä on nimeltään GrowIT. GrowIT-järjestelmä toimii lisäksi järjestelmänä ulkopuo-

listen asiakkaiden, kuten Movere Oy:n ja VR-yhtymä Oy:n kanssa. GrowIT lähettää 

EDI-sanomana tiedot ulkopuolisille asiakkaille, joita tiedot koskevat. (Aaltonen hen-

kilökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

SAP-toiminnanohjausjärjestelmään kuljetusohjauskeskuksen henkilökunta kirjaa teh-

taalle saapuvat raaka-aineet. Tätä kautta tiedot saapuneista raaka-aineista näkyy 

myös muilla sisäisillä asiakkailla, jotka tietoa tarvitsevat. (Aaltonen henkilökohtai-

nen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

GrowIT on enemmän kuljetusohjauskeskuksen käytössä oleva järjestelmä. GrowIT-

järjestelmässä tehdään kuljetusten keruulistat, kuitataan keruulistat sekä tehdään rah-

tikirjat. Sen avulla pääsee myös käsiksi tietoihin varastojen saldoista, tulevista toimi-

tuksista sekä asiakkaista ja näihin kohdistuvista tilauksista. (Aaltonen henkilökohtai-

nen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Kolmas käytössä olevista järjestelmistä on Motiva. Tämä ohjelma on Moveren järjes-

telmä, mikä on yhteydessä myös GrowIT-järjestelmään. Kuljetusohjauskeskus käyt-

tää Motivaa konttikuljetusten yhteydessä. Tämän järjestelmän kautta tiedot ajetuista 

konteista siirtyy Movere Oy:lle. Motivassa luodaan kuormat kuljetuksille ja saadaan 

kuormanumerot, joita puolestaan käytetään GrowIT-järjestelmässä. GrowIT-

järjestelmässä toimitaan kuten missä muussakin lannoitenoudossa, eli kuljettajille 

annetaan keruulistat ja tulostetaan rahtikirjat. Erona tavalliseen lannoitenoutoon on, 

kuten kappaleessa 5.1.2 on kerrottu, että kuljettajan täyttämästä terminaali-

ilmoituksesta poimitaan sinetin- sekä kontinnumero, jotka syötetään GrowIT-

järjestelmään, jotta ne tulostuvat myös keruulistaan ja rahtikirjaan. (Aaltonen henki-

lökohtainen tiedonanto 14.8.2015.) 

 

Yleiseen kommunikointiin kuljetusohjauskeskuksen henkilökunta käyttää pääsään-

töisesti puhelimia sekä sähköpostia. Kuljetusohjauskeskuksessa on myös omat oh-

jelmat sekä laitteet vaa’an käytölle ja valvontakameroille. Valvontakamerakonetta ei 
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juuri tarvitse käyttää, mutta vaakapäätettä käytetään paljon. (Aaltonen henkilökoh-

tainen tiedonanto 14.8.2015.) 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

Siinä missä tutkijoita ja tutkittavia aiheita on erilaisia, on myös tutkimusmenetelmiä 

erilaisia. Tutkimusmenetelmät jaetaan kolmeen pääluokkaan, jotka ovat kenttätutki-

mus, kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja kvantitatiivinen eli määrällinen tutki-

mus. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimus eroista on keskusteltu jo todella pit-

kään. Nykyään ne ovat niin laajalti käytössä, että suurimmatkin kriitikot ovat myön-

tyneet niiden käyttämiseen. Suuntauksia ei ole tarkoitus asettaa toistensa vastakoh-

diksi, vaikka sanotaankin, että kvantitatiivinen käsittelee numeroita ja kvalitatiivinen 

puolestaan merkityksiä. Näitä voidaan myös käyttää toisiaan täydentävinä metodei-

na. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 134-137.) 

 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus korostaa syyn ja seurauksen lakeja. Kvanti-

tatiivinen tutkimus käsittelee numeroita. Kvantitatiivisen tutkimuksen pohjalla on 

usein jokin ennen tehty tutkimus ja sen tulokset tai teoria aiheesta. Tarkoituksena 

määrällisellä tutkimuksella on luoda tai ainakin pyrkiä luomaan uutta teoriaa käsitel-

tävästä aiheesta. (Hirsjärvi ym. 2010, 137,139-141.)  

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on yksityiskohtaisempi kuin määrällinen tut-

kimus, koska se kaivautuu syvempään tutkittavaan asiaan. Laadullinen tutkimus kä-

sittelee merkityksiä. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään siis tutkimaan kohdetta 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja käsitellä asian kokonaisuutta. Laadullisen tut-

kimuksen aineistoa pyritään kokoamaan luonnollisissa tilanteissa, missä tutkija pys-

tyy tekemään omia havaintoja samalla. Erilaiset haastattelut ovat usein käytettävä 

metodi. (Hirsjärvi ym. 2010, 137,160-162,164.)  
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Tässä opinnäytetyössä on käytetty molempia edellä mainittuja metodeja parhaan lop-

putuloksen saamiseksi. Kappale 5 on kokonaisuudessaan toteutettu kvalitatiivista 

tutkimusta hyödyntäen eli siinä on käytetty teemahaastatteluita. Kappaleessa 7 puo-

lestaan käytetty kysely on kvantitatiivinen. Siinä on lähetetty kysely suuremmalle 

joukolle. Tämä opinnäytetyön tutkimusosa on hyvä esimerkki siitä, miten nämä kaksi 

eri metodia täydentävät toisiaan. Ilman kvalitatiivista tutkimusta eli teemahaastattelu-

ja ei olisi voitu toteuttaa kvantitatiivista tutkimusta kovinkaan hyvin. Haastatteluista 

sekä teoriasta saatujen tärkeiden tietojen pohjalta pystyttiin tekemään tässä opinnäy-

tetyössä käytetty kysely.  

 

6.2 Reliaabelius ja validius 

Tutkimuksissa on tärkeää välttää virheitä, mutta aina niitä ei voi välttää ja siksi täy-

tyy olla kriittinen saatujen tulosten luotettavuudesta ja pätevyydestä (Hirsjärvi ym. 

2010, 231). 

 

Tutkimustulosten reliaabelius eli mittaustulosten toistettavuus on tutkimuksen kyky 

antaa sattumanvarasta riippumattomia vastauksia. Tutkimuksen reliaabelius voidaan 

todeta eri tavoilla. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi eri tutkijoiden saamat samanlai-

set vastaukset samasta tutkittavasta aiheesta tai saman tutkittavan henkilön/joukon 

antamat samanlaiset vastaukset eri tutkimuskerroilla. (Hirsjärvi ym. 2010, 231.) 

 

Tutkimustuloksiin vaikuttaa myös tutkimuksen validius eli pätevyys. Validius on kä-

site, joka tarkoittaa tutkimuksen tarkoituksenmukaisuuden mittaamista eli onko tut-

kimuksessa käytetyt mittarit ja menetelmät oikeita. Hyvä esimerkki tästä on kyselyn 

tekijän ja vastaajan erilainen ajattelumaailma, mikä voi väärentää kysytyn asian tar-

koitusta, ja näin saatu vastaus ei välttämättä vastaa oikein siihen kysymykseen, min-

kä kyselyn laatija on esittänyt. Tällöin tulosta ei voida pitää totena ja pätevänä. (Hirs-

järvi ym. 2010, 231-233.) 

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä on käytetty niin kvantitatiivista kuin myös kvalitatiivis-

ta metodia, jotta on tavoitettu oikeat ryhmät oikeilla ja parhailla tavoilla. Tutkimuk-



36 

sessa on käytetty siis teemahaastatteluita, joissa haastateltiin kuljetusohjauskeskuk-

sen lähiesimiestä ja tilaajayrityksen toimituspäällikköä. Lähiesimies on toiminut pit-

kään tehtävässä ja hänellä on paras mahdollinen käsitys kaikista kuljetusohjauskes-

kuksen tehtävistä, koska hän vastaa sen toiminnasta ja myös työskentelee samalla 

samoissa tehtävissä. Toisessa haastattelussa haastateltiin tilaajayrityksen toimitus-

päällikköä, joka on kauan työskennellyt yrityksessä ja hänellä on hyvä tieto yrityksen 

toiminnoista. Molemmat haastattelut suoritettiin hyvissä ja rauhallisissa olosuhteissa, 

eikä häiriötekijöitä ollut. Voidaan myös olettaa, että haastattelijat vastaisivat samalla 

tavalla haastatteluun, jos se tehtäisiin uudestaan.  

 

Kyselyn toteuttaminen perustui teorian sekä edellä mainituista haastatteluista saatui-

hin tietoihin. Kysymykset pyrittiin esittämään mahdollisimman selkeästi ja ohjeita 

kysymyksien vastaamiseen annettiin kyselylomakkeen yhteyteen. Kysely lähetettiin 

hyvin tarkasti valitulle joukolle, joka käsittää kyselyssä käytetyt termit. Lisäksi kyse-

lyssä annettiin mahdollisuus selventää vastauksia, joilla varmistettiin, että vastaaja 

ymmärsi kysymyksen. Kysymys lähetettiin 87 henkilölle/yritykselle ja vastauksia 

saatiin 28 eli vastausprosentti oli 32 %.  Vain yhden vastaajan kohdalla oli havaitta-

vissa epäymmärrystä muutaman kysymyksen kohdalla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 

lopputulokseen. Voidaan olettaa, että vastaukset pysyisivät samoina, jos kysely lähe-

tettäisiin uudestaan samoille henkilöille. 

 

Näistä edellä mainituista syistä tämän opinnäytetyön tutkimuksista saatuja tuloksia 

voidaan pitää luotettavina ja pätevinä, eli tutkimus on reliaabeli ja validi.  

7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Haastattelut 

Teemahaastatteluita käytettiin kartoittamaan tietoa kuljetusohjauskeskuksen toimin-

nasta ja toimintatavoista. Haastatteluiden pohjalta koottiin tämän opinnäytetyön kap-

pale 5. Teemahaastattelupohja löytyy liitteistä (Liite 2).  
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Nämä haastattelut olivat hyvin tärkeä osa tämän opinnäytetyön toteuttamista, koska  

muita lähteitä kuljetusohjauskeskuksen toiminnoista ja toimintatavoista ei löytynyt.  

Haastateltavat olivat joko töissä kuljetusohjauskeskuksessa tai tilaajayritys Yara 

Suomi Oy:llä.  

7.2 Kysely 

Tämän opinnäytetyön varsinaisen tutkimuksen toteuttamiseen käytettiin sähköistä 

kyselyä. Sähköinen kysely toteutettiin käyttämällä Satakunnan ammattikorkeakoulun 

kanssa yhteistyössä olevaa sivustoa www.e-lomake.fi, jossa kyselyn tekeminen on 

koulun tunnuksilla ilmaista.  

 

Tutkimus lähetettiin kuljetusohjauskeskuksen ulkoisille ja sisäisille asiakkaille sekä 

myös kuljetusohjauskeskuksen henkilökunnalle. Kysely lähetettiin yhteensä 87 hen-

kilölle/yritykselle, joista kyselyyn vastasi 28. Vastausprosentiksi saatiin näin ollen 32 

%. Vastausmäärä jäi hieman toivottua niukemmaksi, mutta silti mahdollistaa tulosten 

käyttämisen tässä opinnäytetyössä. Vastaamisaikaa annettiin melkein kaksi viikkoa, 

koska oli tiedossa, että monet vastaajista matkustelevat paljon ja ovat hyvin kiireisiä 

työnsä puolesta. Kysely sisälsi 13 pääkysymystä sekä lisäksi kohtia, joissa vastaaja 

pystyi halutessaan selventämään vastaustaan. Kysely lähetettiin kaikille piilokopiona 

yksityisyydensuojan vuoksi. Kyselyssä ei myöskään kerätty henkilökohtaisia tietoja, 

lukuun ottamatta työtehtävää, jotta mahdollistettiin vastaajien yksityisyydensuoja 

vastauksia käsiteltäessä. Kyselylomake sekä saateviestit löytyvät tämän opinnäyte-

työn liitteistä (Liite 2, Liite 3 ja Liite 4). Vastaukset ovat opinnäytetyöntekijän hal-

lussa. 

7.2.1 Kysymykset 1,2, 3 ja 4 

Kyselyn neljällä ensimmäisellä kysymyksellä pyrittiin selvittämään vastaajan suhdet-

ta kuljetusohjauskeskukseen, onko vastaajalla alaisia ja päätäntävaltaa toimintatapoi-

hin eli tässä tapauksessa tietovirran kulkuun ja kuinka kauan on työskennellyt yhteis-

työssä tilaajayrityksen kanssa.  

 

http://www.e-lomake.fi/
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Ensimmäisenä kysyttiin vastaajan työtehtävää, jonka perusteella pystyttiin päättele-

mään, onko kyseessä ulkoinen vai sisäinen asiakas ja minkälaisessa yhteistyössä vas-

taaja on kuljetusohjauskeskuksen kanssa. Vastaajille jätettiin kuitenkin mahdollisuus 

kertoa työtehtävänsä itse. Heillä oli mahdollisuus antaa tarkka tai epätarkka vastaus 

tehtävästään, riippuen omasta halustaan siitä kertoa. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 

11) on esitetty jakauma ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden välillä, jotka vastasivat ky-

selyyn.  

 

Kuvio 11. Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden jakauma 

 

Tämän perusteella voidaan todeta, että kyselyn antamat vastaukset eivät ole täysin 

yrityksen sisäisiä mielipiteitä, vaan myös ulkoiset asiakkaat ovat saaneet tuoda mie-

lipiteitään esille ja ne on huomioitu kyselyn tuloksissa. 

 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin, onko vastaaja esimies vai ei. Vastausten jakauma 

on esitetty seuraavalla sivulla Kuviossa 12. Tällä selvitettiin onko vastaajalla alaisia, 

jotka toimivat hänen ohjeidensa mukaan. Tähän kysymykseen liittyen seuraava eli 

kolmas kysymys oli, että onko vastaajalla päätäntävaltaa vaikuttaa omiin ja mahdol-

listen alaistensa toimintatapoihin vai tulevatko toimintatavat ylemmältä taholta.  

14 % 

86 % 

Vastaajien jakauma 

Ulkoisia Sisäisiä

N=28 
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 Kuvio 12. Kartoitus kyselyyn vastanneista esimiehistä 

 

Toiseen kysymykseen vastanneiden jako selviää yllä olevasta Kuviosta 12. Tästä ky-

seisestä kaaviosta voidaan todeta, että yli puolet vastanneista ei ollut esimiehiä. Hy-

vällä prosentilla saatiin myös vastauksia henkilöiltä, jotka toimivat esimiestehtävissä. 

On tärkeää, että vastauksia saadaan molemmilta tahoilta, eikä pelkästään yhden esi-

miehen näkemystä asiasta. Toisaalta on myös tärkeää, että esimiehet tuovat mielipi-

teensä esille, koska heillä on helpompi mahdollisuus vaikuttaa mielipiteillään tule-

vaisuuden toimintamalleihin.  

 

Seuraavalla sivulla oleva Kuvio 13 esittää vastausjakauman kolmanteen kysymyk-

seen, jolla kartoitettiin tilannetta siitä, että ketkä mielestään pystyvät vaikuttamaan 

toimintatapoihin ja malleihin itse, eli ketkä eivät perusta toimintatapaansa ylemmän 

esimiehen käskyihin miten toimia.  

 

39 % 

61 % 

Oletko esimies? 

Kyllä En

N=28 
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Kuvio 13. Vaikuttaminen omiin toimintatapoihin ja malleihin 

 

Yläpuolella olevasta kuviosta 13 nähdään, että reilusti yli puolet vastanneista on sitä 

mieltä, että pystyvät vaikuttamaan omiin toimintatapoihinsa itse. Tästä voidaan tode-

ta, että se on sekä hyvä että huono asia. On vaikeampaa saada linjattua yhtä toiminta-

tapaa isommalle porukalle, koska heillä on tällä hetkellä mahdollisuus itse toimia 

miten näkevät parhaaksi. Paras tapa varmistaa toimiva tietovirta olisi, että olisi tietyt 

prosessoidut mallit siitä, miten tieto liikkuu eri toimijoiden välillä. Toisaalta sitten 

taas se, että vastaajat pystyvät itse vaikuttamaan omiin toimintatapoihin, on se näin 

ollen heille mieluisin. Näin ei myöskään synny tilanteita, että tiedon kulku katkeaisi 

pelkästään siitä syystä, että henkilö X ei pysty/kykene/osaa/halua toimimaan samalla 

tavalla kuin esimerkiksi hänen kollegansa.  

 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin, että kuinka kauan vastaaja on toiminut yhteis-

työssä tilaajayrityksen, eli Yara Suomi Oy Uudenkaupungin tehtaan kanssa. Tällä 

kysymyksellä pyrittiin saamaan selvyyttä siitä, että kuinka pitkältä ajalta vastaajalla 

on tietoa yrityksen toimintatavoista ja malleista. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin nel-

jä eri vaihtoehtoa, jotka olivat 0-4 vuotta, 5-10 vuotta, 11–15 vuotta ja 15+ vuotta. 

Vastausjakauma on esitetty seuraavalla sivulla Kuviossa 14.  

 

82 % 

18 % 

Pystytkö vaikuttamaan toimintatapoihin 
ja -malleihin? 
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Kuvio 14.  Vastaajien yhteistyöaika Yara Suomi Oy Uudenkaupungin tehtaan kanssa 

 

Yläpuolella olevasta Kuviosta 14 voidaan nähdä vastausjakauma neljänteen kysy-

mykseen. Jakaumasta nähdään, että vähemmän aikaa yrityksen toimipisteen kanssa 

yhteistyötä tehneitä vastaajia on hieman enemmän, mutta myös pisimpään yhteis-

työssä olleet olivat vastanneet hyvin. Tästä voimme todeta, että kyselyyn vastaami-

nen ja halu kehittämiseen ovat suurimmaksi osaksi vähemmän aikaa yhteistyössä ol-

leilla ja pisimpään olleilla. Jakauma on myös hyvä siinä suhteessa, että vastauksia on 

laidasta laitaan, eikä esimerkiksi pelkästään vähiten yhteistyössä olleilta.   

7.2.2 Kysymys 5  

Viidennellä kysymyksellä haluttiin kartoittaa käsitystä siitä, miten hyvin kuljetusoh-

jauskeskuksen asiakkaat tietävät mitä kuljetusohjauskeskuksessa tehdään, eli mitkä 

ovat sen toiminnot ja toimintatavat. Seuraavalla sivulla olevasta Kuviosta 15 näh-

dään, miten vastaukset jakaantuivat.  

 

0

2

4

6

8

10

0 - 4 vuotta 5 - 10 vuotta 11 - 15 vuotta 15+ vuotta

Kuinka kauan olet työskennellyt Yara Suomi Oy 
Uudenkaupungin tehtaalla tai tehnyt yhteistyötä 

toimipisteen kanssa? 

N=28 
 



42 

 

Kuvio 15. Tietämys kuljetusohjauskeskuksen tehtävistä 

 

Yllä oleva Kuvio 15 esittää vastanneiden jakauman viidenteen kysymykseen. Vasta-

uksien jakaumasta nähdään, että yli puolet vastanneista tietää vain hiukan mitä kulje-

tusohjauskeskuksessa tehdään. Tästä voidaan päätellä, että yhteistyötä kuljetusohja-

uskeskuksen kanssa tekevät tietävät pelkästään sen mikä käsittää heidän välisen toi-

minnan, jos edes sitäkään täysin. On hyvin tärkeää tietää vastapuolen toiminnot ja 

toimintatavat, jotta pystyy suhtautumaan ja toimimaan myös toisen osapuolen par-

haaksi, mikä puolestaan edistää yhteistyöllään koko yrityksen toimintaa. 4 % vastan-

neista ilmoitti, että ei tiedä mitään mitä kuljetusohjauskeskuksessa tehdään. Tämä on 

liian suuri prosentti siihen nähden, että kyselyyn vastanneet ovat kaikki vähintään 

vuositasolla tekemisissä kuljetusohjauskeskuksen henkilökuntaan ja toimintoihin, 

kuten voidaan todeta sivulta 45 olevasta kappaleesta 7.2.5. On kuitenkin hyvä, että 

25 % vastanneista ilmoittaa tietävänsä hyvin mitä kuljetusohjauskeskuksessa tehdään 

ja mitä ovat sen toiminnot.  

En tiedä  
4 % Tiedän huonosti 

0 % 

Tiedän jotain 
57 % 

Tiedän melko 
hyvin 
25 % 

Tiedän hyvin 
14 % 

Kuinka hyvin tiedät 
kuljetusohjauskeskuksen tehtävät? 

N=28 
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7.2.3 Kysymys 6 

Kuudennella kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan vastanneiden mielipidettä kulje-

tusohjauskeskuksen osuudesta Yara Suomi Oy Uudenkaupungin tehtaan toimitusket-

jussa. Tähän kysymykseen annettiin vastaajien vapaasti kommentoida valintaansa. 

Vastausten jakaantuminen nähdään alla olevasta Kuviosta 16. 

 

 

Kuvio 16. Kuljetusohjauskeskus osana tilaajayrityksen toimitusketjua 

 

Yläpuolella olevasta Kuviosta 16 nähdään, että melkein kaikkien kyselyyn vastan-

neiden mielestä kuljetusohjauskeskuksella on tärkeä osa Yara Suomi Oy Uudenkau-

pungin toimipisteen toimitusketjussa. Vain neljä prosenttia vastanneista oli sitä miel-

tä, että kuljetusohjauskeskuksen tehtävä ei ole tärkeä. Se, että vastaajat pitävät kulje-

tusohjauskeskuksen toimintaa tärkeänä on hieman ristiriidassa siihen, miten vähän 

vastaajat kuitenkaan tietävät sen toiminnoista. Tietovirran kannalta on todettava, että 

tieto tärkeistä toiminnoista olisi syytä olla kaikilla, jotka ovat yhteistyössä näiden 

toimijoiden kanssa. Se edesauttaa yrityksen toimintaa ja näin pystyttäisiin kehittä-

mään yrityksen toimintaa aina paremmaksi.  

 

Kommenttien perusteella kuljetusohjauskeskusta pidetään varsin tärkeänä palveluna, 

jonka toimesta kuljetukset ja lastaukset onnistuvat. Eniten esille nousi raaka-aineiden 

varastosaldojen kirjaaminen, konttiliikenteen hoitaminen sekä lastausten järjestely. 

96 % 

4 % 
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Kommenteissa mainitaan myös, että se on tärkeä osa kuljettajille olevaa yhteydenpi-

toa.  

7.2.4 Kysymys 7 

Tilaajayrityksen toimipisteellä on tapahtunut isoja muutoksia viimeisen kahden vuo-

den aikana. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet monen työntekijän toimintaan ja näin 

ollen myös kuljetusohjauskeskukseen. Seitsemännen kysymyksen tarkoituksena oli 

kerätä mielipidettä, onko kuljetusohjauskeskus näiden muutosten jälkeen edelleen 

sijoitettu vastaajien mielestä oikeaan paikkaan vai pitäisikö tätä paikkaa harkita uu-

delleen toimitusketjun helpottamiseksi, etenkin lastauksen ja purkujen läpi-

menoaikoihin liittyen. Vastaajilla oli mahdollisuus myös vapaasti kommentoida va-

lintaansa, jos näki sen tarpeelliseksi. Alapuolella oleva Kuvio 17 esittää vastanneiden 

jakauman kuljetusohjauskeskuksen sijaintiin liittyen.  

 

 

Kuvio 17. Kuljetusohjauskeskuksen sijainti 

 

Yllä olevasta kuviosta (Kuvio 17) nähdään vastanneiden mielipide siitä, että pitäisikö 

kuljetusohjauskeskuksen sijaintia harkita uudestaan vai toimiiko vanha sijainti edel-

leen tehtaalla tapahtuneiden muutosten jälkeen. Vastanneista yli puolet eli 68 % on 
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sitä mieltä, että kuljetusohjauskeskus on edelleen sijoitettu oikein, mutta loput 32 % 

vastanneista haluaisi uudelleen sijoittaa sen. Vaikka alle puolet vastanneista uudel-

leen sijoittaisi sen, olisi sitä silti syytä harkita ja tarkastaa mahdollisuuksia, koska 

sijainti on tärkeä osa toimivaa toimitusketjun hallintaa. Väärä sijainti voi mahdolli-

sesti hidastaa yrityksen toimitusketjua, vaikka sen toiminnot olisivatkin kohdallaan.  

 

Kommentteja tähän kysymykseen tuli melko paljon, ja pääsääntöisesti kommenteista 

on havaittavissa, että rakennusta haluttaisiin uudistaa, siirtää ja monipuolistaa. Varsin 

yleinen ehdotus oli rakennuksen siirtäminen uuden raskaan liikenteen parkkipaikan 

toiselle puolelle. Oli myös kommentteja, että rakennus on oikeassa paikassa ja siellä 

on helppo asioida. 

7.2.5 Kysymys 8 

Kahdeksannella kysymyksellä haettiin vastausta kuljetusohjauskeskuksen ja sen asi-

akkaiden välisen tietovirran liikkuvuuden määrään. Kysymyksessä annettiin vasta-

usmahdollisuudet päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain tai ei ollenkaan. 

Tällä pyrittiin saamaan tietoa tietovirran määrästä kuljetusohjauskeskuksen ja vas-

tanneiden välillä. On myös huomioitava, että kysymykseen vastanneilla oli mahdolli-

suus vastata useampi vaihtoehto, jos näkee että väli vaihtelee. Alla olevasta kuviosta 

(Kuvio 18) nähdään vastausten jakauma. 

 

 

Kuvio 18. Yhteistyössä kuljetusohjauskeskukseen 
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Edellisellä sivulla olevasta Kuviosta 18 nähdään, että suurin osa vastanneista on 

viikkotasolla tekemisissä kuljetusohjauskeskuksen kanssa. Vain neljä vastannutta 

ilmoittaa kuitenkin olevansa päivittäin tekemisissä. Tähän voi olla syynä, että kulje-

tusohjauskeskuksen toimintojen vaihtelevuus on hyvin suuri ja osa tehtävistä on kau-

siluontoisia. Voidaan myös todeta, että kysely on lähetetty oikealla kohderyhmälle, 

koska yksikään vastanneista ei ilmoita, ettei koskaan olisi tekemisissä kuljetusohja-

uskeskuksen kanssa.  

7.2.6 Kysymys 9 

Kyselyn yhdeksännellä kysymyksellä haluttiin ottaa selvää tietovirran liikkumisesta 

siinä määrin, että onko se yksisuuntaista vai ovatko molemmat yhteydessä toisiinsa. 

Tässä on myös kuljetusohjauskeskuksen työntekijöillä oma valintansa. Alla olevasta 

kuviosta (Kuvio 19) nähdään miten vastaukset ovat jakautuneet. Huomioitavaa on, 

että vastanneille annettiin mahdollisuus vastata useampaan kuin yhteen kohtaan. 

 

 

Kuvio 19. Tietovirran kulkusuunta 
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Edellisellä sivulla oleva Kuvio 19 osoittaa, että tietovirran suunta on suurimmaksi 

osaksi molempiin suuntiin. Karsimalla pois kuljetusohjauskeskuksen työntekijät 

omalla vastausvaihtoehdollaan saadaan oikeammat tulokset vastaukseen. Vastausten 

perusteella hieman enemmän asiakkaat ovat yhteydessä kuljetusohjauskeskukseen, 

kuin kuljetusohjauskeskus on yhteydessä heihin.  

7.2.7 Kysymys 10 

Kymmenes kysymys käsitteli tietovirran liikkumiseen käytettävien laitteiden käyttöä. 

Vastausvaihtoehdot kerättiin 5. kappaleessa esitettyjen työtehtävien ja ohjelmien se-

kä oletettavasti käytössä olevien välineiden joukosta. Annettiin myös mahdollisuus 

vastata jokin muu tapa, jos sellainen on käytössä. Vastaajalla oli mahdollisuus vasta-

ta enemmän kuin yksi vaihtoehto. Alla olevasta kuviosta (Kuvio 20) nähdään tieto-

virtaan käytettävät laitteet ja toimintatavat.  

 

 

Kuvio 20. Tietovirran liikkumisen työväline  
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kuljetusohjauskeskuksen välillä? 

Kirjallisesti

Puhelimitse

Sähköisesti (Esim. sähköposti,
toiminnanohjausjärjestelmä,
EDI-siirto, Lync...)

Jollakin muulla tavalla, miten?
(Vastaa alla olevaan kenttään,
kiitos)

En ole henkilökohtaisesti
yhteydessä
kuljetusohjauskeskukseen

N=28 
 



48 

Edellisellä sivulla oleva kuvio (Kuvio 20) osoittaa, että puhelin sekä sähköinen työ-

ympäristö ovat saaneet kumpikin saman verran vastauksia. Voidaan todeta, että pa-

perinen tiedonsiirto on vähenemässä nykyisestä työskentelytavoista ja sähköiset mal-

lit nopeudellaan viemässä tiedonsiirtoon käytettävät työskentelytavat.  Yksi vastaajis-

ta ilmoitti, ettei ole henkilökohtaisesti yhteydessä kuljetusohjauskeskukseen miten-

kään. Muita tiedonsiirtoon käytettäviä laitteita olivat tapaaminen henkilökohtaisesti, 

faksi ja Siemens logiikka.  

7.2.8 Kysymys 11 

Kymmenennen kysymyksen tarkoitus oli kartoittaa tietoa tietovirran liikkumisen 

mallista, eli onko jokin tietty toimintatapa tiedon välittämiseen vai onko tieto niin 

sanotusti sattumanvaraista. Vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaasti oma mielipide 

myös kyseisestä kysymyksestä. Alla oleva Kuvio 21 osoittaa vastausten jakauman. 

 

 

Kuvio 21. Tietovirtaan käytettävä toimintamalli 

 

71 % 

29 % 

Onko sinun ja kuljetusohjauskeskuksen 
välillä mielestäsi selvä malli 

tiedonvälityksessä, jonka molemmat 
osapuolet tietävät? Vai onko tietovirta ja -

kanava sattumanvarainen? 

Vakio Sattumanvarainen

N=28 
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Edellisellä sivulla oleva Kuvio 21 osoittaa, että reilusti yli puolet on sitä mieltä, että 

toimintatapa tiedonvälityksessä on vakio. 29 % vastanneista on kuitenkin vastannut, 

että tietovirta on sattumanvaraista. Tästä voidaan päätellä, että jotain voisi kehittää 

tietovirran kulun parantamiseksi. Sattumanvarainen tietovirta on aina huono toimi-

tusketjun hallinnan kannalta, koska silloin voi jokin tärkeä tieto jäädä välittämättä.  

 

Kommenttien perusteella voidaan todeta, että asioita hoidetaan paljon puhelimella, 

jolloin vastuu tiedon välittämisestä eteenpäin siirtyy puhelinkeskusteluun osallistu-

neen vastuulle. Tämä tarkoittaa, että tiedon välitys on henkilön muistin varassa, ja 

tällöin pahimmassa tapauksessa jää tieto kokonaan välittämättä. Toivottaisiin enem-

män sähköpostin käyttöä, että tiedosta jää muistiin tieto, joka on kaikkien osapuolten 

käytettävissä jälkeenpäin.  

7.2.9 Kysymys 12 ja 13 

Seuraavana kysyttiin, että haluaisiko vastaaja kehittää tietovirtaa sähköisempään 

muotoon. Kysymyksen tarkoitus on kartoittaa vastaajien mielipidettä siitä, että hyö-

dynnetäänkö nykyteknologian mahdollistamat sähköiset tiedonsiirtomuodot tarpeeksi 

hyvin vai halutaanko pitää nykytaso. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoi-

da vastaustaan vapaasti. Alla oleva Kuvio 22 osoittaa vastaajien mielipiteiden ja-

kauman kyseiseen kysymykseen.  

 

 

Kuvio 22. Tietovirran kehittäminen sähköisemmäksi 

61 % 

39 % 

Haluaisitko kehittää tietovirtaa 
sähköisempään muotoon? 

Kyllä En

N=28 
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Edellisellä sivulla olevasta kuviosta (Kuvio 22) voidaan todeta, että yli puolet vastaa-

jista haluaisi kehittää tiedonsiirtoa vieläkin sähköisempään muotoon. Toisaalta nyky-

tilaan tyytyväistenkään osuus ei ole vähäinen. Tietovirran laadun vaikutus vaikuttaa 

varmasti tähän ja myös se kuinka usein vastaaja ja kuljetusohjauskeskus ovat tekemi-

sissä.  

 

Kommenteista voidaan todeta, että osa haluaa pitää toimintavarmuutta riippumatto-

mana sähköisiin laitteisiin ja toiset haluaisivat viedä kehitystä runsaasti eteenpäin 

tilanteeseen, joka säästäisi aikaa ja paperia. Ristiriitaisia kommentteja tuli myös asi-

oiden sopimisesta puhelimitse tai sähköpostilla. Toisien vastaajien mielestä olisi pa-

rempi sopia puhelimitse, että asia ymmärretään oikein, kun taas toiset ovat sitä miel-

tä, että sähköposti toimii paremmin ja siitä jää tieto muistiin.  

 

Viimeisenä kysymyksenä kyselyssä annettiin vastaajalle vapaat kädet kertoa omin 

sanoin mielipiteitä kuljetusohjauskeskuksesta, sen toiminnasta ja mahdollisia kehi-

tysehdotuksia tietovirran ja toiminnan parantamiseksi. 

 

Tähän saatujen vastausten perusteella kehitettävää löytyy vastaajien mielestä jonkin 

verran. Suurimmassa osassa vastauksista toivottiin myös tietovirran viemistä sähköi-

semmäksi, jolloin turha paperien pyörittely jäisi pois ja säästettäisiin aikaa. Toisaalta 

osasta vastauksista ilmenee, että haluttaisiin pysyä nykyisessä muodossa ja liika säh-

köinen tietovirta lopetettaisiin, koska ei aina voi luottaa järjestelmien toimivuuteen. 

Kommenteista ilmenee myös, että kuljetusohjauskeskuksen kanssa yhteistyötä teke-

vät asiakkaat haluaisivat tuntea paremmin toisensa, jotta yhteistyö olisi helpompaa. 

Kommenteissa oli myös kerrottu, että kuljetusohjauskeskusta ei informoida tarpeeksi 

sitä koskevista muutoksista ja näin ollen tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset tule-

vat yllätyksenä, joka puolestaan vaikeuttaa työskentelyä.  
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tilaajayritys Yara Suomi Oy Uudenkau-

pungin tehtaalla toimivan kuljetusohjauskeskuksen tietovirtojen hallintaa sekä löytää 

kehitysehdotuksia tietovirtojen parantamiseksi niin ulkoisten kuin myös sisäisten asi-

akkaiden kanssa. Pääongelman lisäksi tarkoituksena oli löytää vastaus tutkimuksen 

osaongelmiin, eli miten tietovirta liikkuu kuljetusohjauskeskuksen ja asiakkaiden vä-

lillä sekä mikä on kuljetusohjauskeskuksen nykyinen rooli tilaajayrityksen toimitus-

ketjussa. Työn tilaajayritykselle oli myös tärkeää kuljetusohjauskeskuksen toiminto-

jen sekä toimintatapojen tutkiminen.  

 

Teoriaosuus kertoo tietoja tilaajayrityksestä sekä tilanteesta toimipisteellä. Teoriassa 

käsiteltiin oleellisia asioita yrityksen toimitusketjun hallinnan ja tietovirtojen kannal-

ta sekä käytiin läpi yrityksillä käytössä olevia tietovirtaan käytettäviä järjestelmiä. 

Nämä tiedot toimivat erittäin hyvänä pohjana opinnäytetyön empiirisessä osuudessa.  

 

Opinnäytetyön pääongelmaan ja osaongelmiin pystyttiin vastaamaan haastatteluiden 

sekä kyselyn avulla. Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina, joista saatiin paljon 

tietoa kuljetusohjauskeskuksen toiminnasta sekä toimintatavoista. Kysely lähetettiin 

87 sisäiselle ja ulkoiselle asiakkaalle, joista 28 (32 %) vastasi siihen. Vastausmäärä 

jäi hieman oletettua pienemmäksi, mutta silti mahdollisti kyselystä saatujen vastaus-

ten analysoimisen. Kysely laadittiin käyttäen kuljetusohjauskeskuksen haastatteluista 

saatuja tietoja sekä tämän opinnäytetyön teoriaa.  

 

Kyselystä saatuja vastauksia analysoimalla saatiin hyvä kuva asiakkaiden mielipiteis-

tä kuljetusohjauskeskuksen toiminnasta ja heidän välisestä yhteistyöstään sekä saa-

tiin tietoa miten tietovirta liikkuu, pystyvätkö asiakkaat itse vaikuttamaan tietovirran 

hallintaan ja mitä heidän mielestään tulisi kehittää. Tuloksista selviää, että kuljetus-

ohjauskeskusta pidetään tärkeänä osana yrityksen toimitusketjua ja se on tärkeä in-

formaation lähde monelle asiakkaalle. Huomioitavana on kuitenkin, että asiakkaat 

vastasivat tietävänsä suhteellisen vähän mitä ovat kuljetusohjauskeskuksen toimin-

not. Tästä voidaan todeta, että asiakkaat tietävät pääsääntöisesti vain ne toiminnot, 

joiden osalta he tekevät yhteistyötä. Suurin osa vastaajista on yhteydessä heihin päi-

vä- tai viikkotasolla ja tietovirtaan käytetään pääsääntöisesti puhelinta ja sähköisiä 
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työympäristöjä, kuten sähköpostia, toiminnanohjausjärjestelmää ja EDI-siirtoa, mutta 

paperista tietovirtaa ei kuitenkaan ole jätetty kokonaan pois.  

 

Kyselyn vastausten perusteella asiakkaat toivoisivat pääsääntöisesti, että tietovirtaa 

kehitettäisiin vieläkin sähköisempään ja varmempaan muotoon. Toivottaisiin myös 

sähköistä jälkeä, jonka perusteella tieto jäisi muistiin ja olisi molempien osapuolten 

nähtävissä vielä myöhemmässä vaiheessa. Paperista tietovirtaa ei haluta kokonaan 

jättää pois, koska ei täysin luoteta järjestelmien toimivuuteen ja halutaan mahdollis-

taa työskentely, vaikka järjestelmät eivät toimisikaan.  

 

Haastatteluiden ja kyselyn vastausten pohjalta voidaan sanoa, että tämän opinnäyte-

työn pää- ja osaongelmiin löydettiin tarvittavia vastauksia ja mahdollisia kehityside-

oita asiakkaiden suunnalta. Tilaajayritys sai tietoa kuljetusohjauskeskuksen toimin-

nasta ja toimintatavoista. Tilaajayritys voi mahdollisesti myös tulevaisuudessa hyö-

dyntää saatuja tietoja toiminnan sekä tietovirran kehittämisessä osapuolten välillä.  

 

Opinnäytetyön teoria ja empiria antoivat hyvän perustan suositusten tekemiselle, joi-

ta tilaajayritys voi mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa oman toimitusketjun hal-

linnassa ja etenkin tietovirran kehittämisessä. 

9  SUOSITUKSET 

Tämän opinnäytetyön tilaajayritys voi mahdollisesti hyödyntää seuraavaksi esitettä-

viä suosituksia tulevaisuudessa ja näin kehittää yhteistyötä kuljetusohjauskeskuksen 

ja sen asiakkaiden välillä.  

 

Toimivan tietovirran ja toimitusketjun kannalta olisi hyvin tärkeää, että kaikki tois-

tensa kanssa yhteistyössä olevat asiakkaat ja palvelut tiedostaisivat myös toistensa 

tehtävät. Näin mahdollistetaan paras mahdollinen yhteisymmärrys asioissa ja tiedos-

tetaan eri asiakkaiden tarve tiedon määrässä. Tiedonvälityksestä voidaan tehdä selvä 

prosessi, jonka kaikki osapuolet ymmärtävät ja tiedostavat. Käytettävät järjestelmät 

ja menetelmät tulisivat näin myös vakinaistetuksi eikä epäselvyyksiä tiedon saantiin 
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käytettävästä lähteestä olisi. Tämä myös toisi kaikille osapuolille oikean tiedon oike-

aan aikaan ja he myös osaisivat sitä oikeasta paikasta etsiä, jos sitä tarvitsevat.  

 

On myös huomioitavaa, että yhteistyöhön vaikuttaa asiakkaiden tunteminen. Kyselyn 

vastausten perusteella tätä ei täysin ole hyödynnetty. Kokousten pitäminen on var-

masti käytössä yrityksessä ja tätä voisi myös hyödyntää tietovirtaan sekä edellä mai-

nittuun asiakkaiden tuntemiseen. Samassa tilassa keskustelu varmasti tiivistäisi yh-

teistyötä kuljetusohjauskeskuksen ja sen asiakkaiden välillä. Koulutustilaisuuksien 

hyödyntäminen on myös yksi vaihtoehto, jossa eri asiakkaita pystyttäisiin kokoa-

maan samaan tilaan. Koulutukset, palaverit ja infotilaisuudet myös varmasti nostavat 

työmotivaatiota, koska ne tuovat työntekijöiden tietoisuuteen yrityksen nykytilan jol-

le he työskentelevät. Tällaiset tilaisuudet pitävät myös työntekijöitä ajan tasalla siitä, 

mitä tulevaisuudessa on odotettavissa.  

 

EDI:n hyödyntäminen tulevaisuudessa myös kuljetusyritysten sekä sataman kanssa 

voisi mahdollisesti viedä tietovirtaa sähköisemmäksi ja nopeammaksi. Esimerkiksi 

tiedot tyhjistä ja lastatuista konteista siirtyisi sähköisesti kuljetusohjauskeskuksen ja 

sataman välillä, mikä säästäisi aikaa ja mahdollisiin virheisiin pystyttäisiin puuttu-

maan nopeammin. Paperisia dokumentteja ei silti tarvitsisi unohtaa kokonaan. Vas-

taavaa, mutta sisäistä järjestelmää, voisi myös miettiä kuljetusohjauskeskuksen ja 

sisäisten asiakkaiden välillä. Sisäisessä järjestelmässä tiedot lastauksista siirtyisi suo-

raan kuljetusohjauskeskuksesta esimerkiksi lastaajan työpäätteelle. Tämä mahdollis-

taisi reaaliaikaiset tiedot tulevista lastauksista ja mahdollisista muutoksista lastausten 

yhteydessä ja jälkeen. Kirjaaminen järjestelmään tapahtuisi myös samalla ja näin va-

rastojen ylläpitäminen voisi olla helpompaa.  

 

Sähköpostin hyödyntämistä tietovirrassa tulisi myös käyttää enemmän ja sen tulisi 

tavoittaa kaikki sitä tietoa tarvitsevat osapuolet. Näin tiedosta jäisi aina sähköinen 

tieto muistiin ja se olisi myöhemmin käytössä, jos sitä tarvitaan uudestaan. Tietovir-

taan voi käyttää useampaa kanavaa ja varmistaa asian oikeinymmärretyksi näin. 

Esimerkiksi puhelun ja sähköpostin käyttö tiedon välittämisessä varmasti hoitavat 

asian paremmin kuin pelkästään vain toisen kanavan käyttäminen. Yhteisten taulu-

koiden käyttäminen on varsin hyvä ja toimiva tapa jakaa tietoa, mutta sen suurin on-

gelma on, että muistetaanko siihen päivittää kaikki tärkeät tiedot.  
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Tämän työn yhteydessä tehdyn haastattelun perusteella ongelmana on myös tietovir-

ran puute siitä, mihin tavarat puretaan. Vain osassa tilanteista tieto saapuvista tava-

roista ja raaka-aineista tavoittaa kuljetusohjauskeskuksen. Tähän olisi  syytä löytää 

toimiva malli, mitä kaikki tilaajat ja vastaanottajat osaisivat ja ymmärtäisivät käyttää. 

Tällaista mallia ilmeisesti hyödynnetään jo osittain saapuvien raaka-aineiden kanssa. 

Saapuvista tavaroista ei kuitenkaan ole selkeää taulukkoa. Taulukon pitäisi sisältää 

tiedot saapuvasta tavarasta/raaka-aineesta, saapumisajasta ja purku-/lastauspaikasta. 

Tämän mallin pitäisi myös olla mahdollisuuksien mukaan käytössä ulkopuolisilla 

asiakkailla, jotka urakoivat tehdasalueella.  

 

Järjestelmien päivittäminen ja järjestelmäkoulutukset tulevaisuudessa olisivat myös 

mahdollinen kehittämisen kohde. Koulutuksilla mahdollistetaan tarpeeksi hyvät tie-

totaidot kohti parempaa ja varmempaa osaamista. Täten myös tiedon hankinta toimii 

paremmin, kun kaikki osapuolet osaavat etsiä järjestelmistä oikean ja tarvittavan tie-

don. Järjestelmien kehittäminen puolestaan mahdollistaa reaaliaikaisten tietojen toi-

mivuuden ja helpommat käyttöliittymät.  

 

Järjestelmien päivitykset ovat tiettävästi hyvin pitkiä prosesseja, mitkä vaativat aikaa 

ja resursseja.  Näitä ei tämän takia yhtäkkiä pystytä toteuttamaan, vaan ovat suosi-

tuksia suunnasta mihin tulevaisuudessa tilaajayritys voi mahdollisesti pyrkiä.   

 

Kaikki tässä kappaleessa edellä mainitut kohdat tukevat toimitusketjun kehittämisen 

kannalta tärkeitä kohtia kuten läpinäkyvyyttä, luotettavuutta, reaaliaikaisuutta sekä 

virheellisten tietojen ja virheiden minimoimista.  

 

Jatkotutkimuksen kohteena voisi olla myös jonkin muun suuren yrityksen tilanne 

vastaavasta palvelusta, mitä kuljetusohjauskeskus tuottaa Yara Suomi Oy Uudenkau-

pungin tehtaalle tai vertailla erilaisten ratkaisujen mahdollisuuksia ja kannattavuuk-

sia. Mahdollisena jatkotutkimuskohteena voitaisiin pitää myös ulkoistamisen vaikut-

tamista toimitusketjuun, tietovirtoihin sekä yhteistyön vaikutukseen.  
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Liite 1  



 

LIITE 2 

Kuljetusohjauskeskuksen teemahaastattelu 

Pvm:________________ 

Haastateltava:_____________________________________ 

Työtehtävä:_______________________________________ 

Esimies: KYLLÄ ☐ EI ☐ 

 

Haastattelun aiheotsikot 

1. Toiminnan kuvaus 

-Toiminta yleisesti 

-Tulo- ja lähtöselvitys 

-Konttiliikenne 

-Muu maantieliikenne 

-Muut toiminnot? 

 

2. Sisäiset asiakkaat? 

 

3. Ulkoiset asiakkaat? 

 

4. Käytettävät järjestelmät? 

 

5. Esimerkki jostakin saapuvasta raaka-aineesta/tuotteesta? 

  



 

LIITE 3 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

LIITE 4 

Hei,  

 

Opiskelen kansainvälisen kaupan logistiikkaa Satakunnan ammattikorkeakoulussa 

Raumalla. Tarkoituksena on valmistua tradenomiksi vuoden 2015 loppuun mennes-

sä. 

Olen nyt tekemässä opinnäytetyötäni Yara Suomi Oy Uudenkaupungin toimipisteelle 

aiheena ”Kuljetusohjauskeskus linkkinä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden välillä – 

Tietovirtojen hallinta ja kehittäminen”.  

 

Tätä opinnäytetyötä varten olen laatinut kyselyn, jonka perusteella pyrin saamaan 

vastauksia kuljetusohjauskeskuksen (pääportti) tietovirtojen toimivuudesta vastaajan 

ja kuljetusohjauskeskuksen välillä sekä mahdollisia kehitysideoita tietovirran paran-

tamiseksi tulevaisuudessa. 

Jos työskentelet kuljetusohjauskeskuksessa tai olet ulkopuolinen asiakas, voit vastata 

kyselyyn niiltä osin, kuin näet sen mahdolliseksi.  

 

Alla olevasta linkistä pääset vastaamaan kyselyyn: 

 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/4647/lomake.html 

 

 

Kyselyyn vastaaminen ei vie kovin kauan ja vastaukset tullaan käsittelemään luotta-

muksellisesti. 

 

Toivottavasti Teiltä löytyy aikaa vastata kyselyyni. 

Vastausaikaa on 11.10.2015 kello 23:59 asti. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Petri Hyytiäinen 

petri.hyytiainen@student.samk.fi 

petri.hyytiainen@yara.com 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/4647/lomake.html
mailto:petri.hyytiainen@student.samk.fi
mailto:petri.hyytiainen@yara.com


 

LIITE 5 

Hei, 

 

Lähettämäni (29.9.2015) opinnäytetyön kysely aiheesta Kuljetusohjauskeskus linkki-

nä ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden välillä – tietovirtojen hallinta ja kehittäminen 

sulkeutuu tulevana sunnuntaina kello 23:59. Jos ette ole vielä vastanneet kyselyyn 

toivoisin, että ehtisitte vastata siihen vielä tämän viikon aikana.  

 

 

Vastaamaan pääsette alla olevasta linkistä: 

 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/4647/lomake.html 

 

Mikäli olette jo vastanneet kyselyyni, kiitän vastauksistanne.  

Kiitos myös jo etukäteen tulevista vastauksistanne. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Petri Hyytiäinen 

 

petri.hyytiainen@student.samk.fi 

petri.hyytiainen@yara.com 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/4647/lomake.html
mailto:petri.hyytiainen@student.samk.fi
mailto:petri.hyytiainen@yara.com

