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paikalla, työn seuraaminen ja valvominen vaikeutuu. Mahdollisuuksia nähdään työnkuvan 
muuttumisessa enemmän järjestelmien ja koneiden valvontaan. Tämän ja prosessien yk-
sinkertaistumisen nähtiin lisäävän työn miellekyyttä ja vievän työtä enemmän asiantuntijuu-
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1 Johdanto 

Teknologinen kehitys on nykyaikana nopeaa ja organisaatioiden toimintaympäristö muut-

tuu jatkuvasti. Digitalisaatio ja digimuutos vaikuttavat niin yrityksiin, sen työntekijöihin kuin 

asiakaskokemukseen. Logistiikan alalla monet satamat, varastot ja kuljetusliikkeet ovat 

muutoksen edessä automaation, robotisaation ja digitalisaation kehittyessä. Nämä muu-

tokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen ja tehostamiseen, mutta 

luovat myös uhkia työpaikkojen ja prosessin vaiheiden poistumisen myötä. Vaikka tekno-

logia kehittyy harppauksin, erilaisten teknologioiden käyttöönotto päivittäiselle tasolle voi 

viedä kauan. Niin lainsäädäntö kuin yleinen hyväksyntä ja infrastruktuuri tulevat hidasta-

maan monen uuden teknologian käyttöönottoa.  

 

Digitalisaation ja automatisaation uhalla maalataan myös piruja seinille. Esimerkiksi yrit-

täjä Richard Branson ja Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ovat puhuneet perustulon 

puolesta, koska tekoäly ja automatisaatio tulevat viemään työpaikkoja, eikä näin ollen ih-

misille jää tuloja elämiseen. (CNN, 2018)  

Vaikka teknologinen kehitys tulee hävittämään monia työtehtäviä, syntyy samalla uusia 

tilalle. Työnteko voi helpottua koneiden hoitaessa raskaimmat ja vaarallisimmat tehtävät, 

kun ihmisten tehtäväksi jää valvoa koneiden ja järjestelmien toimintaa. Työnkuva tulee tu-

levaisuudessa varmasti muuttumaan monella alalla entistä enemmän koneiden ja järjes-

telmien valvontaan ja ylläpitoon sekä asiantuntijuuteen ja asiakaspalveluun. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten digitalisaatio ja teknologinen kehitys vaikutta-

vat maantieliikenteen toimintaympäristöön ja työpaikkoihin. Valitsin logistiikan alalta erityi-

sesti maantieliikenteen sen takia, että itse työskentelen rekkaliikenteen parissa ja olen 

pohtinut, ovatko työpaikat ja työtehtävät helposti korvattavissa ohjelmistoilla ja teknologi-

alla. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, kuinka nopeasti muutokset näkyvät ja vaikut-

tavat.  

 

1.1 Tutkimustavoite ja sen rajaus 

Opinnäytetyön päätavoitteena on selvittää, miten digitalisaatio vaikuttaa käytännössä 

maantieliikenteen prosesseihin, työtehtäviin ja työpaikkoihin.  
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Kuva 1. Tutkimuksen pääelementit: Digitalisaatio, maantieliikenne ja tulevaisuus 
 
 
Kuvassa 1 on tutkimuksen kolme pääelementtiä, jotka ovat digitalisaatio, maantieliikenne 

ja tulevaisuus. Näistä kolmesta elementistä selviää tutkimuksen ydinajatus. Työ rajataan 

tutkimaan ainoastaan maantieliikennettä, koska isomman logistisen ketjun tarkastelu olisi 

tehnyt tutkimuksesta liian laajan. Aineiston kohderyhmä rajataan työpaikkani esimiehiin, 

joiden kanssa tehdään haastattelut ja joille lähetetään kyselytutkimus.  

 

1.2 Työn rakenne 

Tämä opinnäytetyö noudattaa laadullisen tutkimusraportin rakennetta, joka koostuu joh-

dannosta, teoriaosuudesta, empiirisestä osuudesta sekä pohdinnasta.(Tuomi ja Sarajärvi, 

2009, 150–160) Teoriaosuudessa käsitellään tutkimustavoitteeseen liittyviä aiheita, jonka 

tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ilmiötä. Varsinkin digitalisaation määrittely on tär-

keää, koska se voi tarkoittaa monia eri asioita.  

Teoriaosuuden jälkeen työssä siirrytään empiiriseen osaan, jossa kerrotaan aineistonke-

ruumenetelmistä ja esitellään tutkimustulokset. Tämän jälkeen tehdään johtopäätökset ja 

annetaan jatkotutkimusehdotuksia. Viimeisenä pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja ar-

vioidaan omaa oppimista opinnäytetyöprosessin aikana.  

 

Opinnäytetyön lopussa on käytetyt lähteet listattuna aakkosjärjestykseen sekä liitteet, 

josta löytyy haastattelukysymykset ja Tullin lista Suomen tuontimääristä lähetysmaittain 

sekä vientimäärät määrämaittain.  

  

Digitalisaa-

tio 

Tulevaisuus 
Maantielii-

kenne 
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2 Digitaalisaatio 

Hämäläinen ym. mukaan digitalisoimisella tarkoitetaan, sitä että jokin asia, jonka olemme 

ennen tehneet fyysisesti, muutetaan digitaaliseksi tehtäväksi.  

Digitaalisaatiolla tarkoitetaan koko toimintaympäristön muutosta, joka ei rajoitu vain 

omaan organisaatioon vaan digitaalitekniikan, innovaatioiden ja asiakaslähtöisyyden uu-

denlaisia käyttömahdollisuuksia. Yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa täysin uuden-

laista tapaa tehdä liiketoimintaa. Digitalisaatio mahdollistaa tiedon nopeamman ja vaivat-

tomamman jakamisen, käsittelyn ja prosessoinnin.  (Hämäläinen, Maula & Suominen, 

2016, 13–32) 

 

Digitalisaatio-termiä on ryhdytty käyttämään viime aikoina, vaikka sillä ei ole edes virallista 

termiä. Sitä usein kuvataan esimerkkien kautta, kuten verkkokaupan vaikutuksella kivijal-

kakauppaan, teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin, teollisen internetin mahdollisuuksiin 

tai yhteiskunnan ja teollisuuden rakenteiden muutoksiin.  

Digitalisaatiosta puhuttaessa tarkoitetaan usein digitalisoitumista. Digitalisoitumista tapah-

tuu, kun esineitä, asioita tai prosesseja digitalisoidaan joko osittain tai kokonaan. 

Esimerkkeinä: 

 
Taulukko 1. Digitalisoituminen (Ilmarinen & Koskela 2015) 

Äänilevyt Cd-levyt  Suoratoistomusiikki 

Valokuvat  Digikuvat   Valokuvien pilvipalvelut 

Sanomalehdet Internetin uutispalvelut  

Kirja  E-kirja  

Tavaratalo Verkkokauppa  

 

Digitalisoituminen ei pelkästään riitä digitalisaation syntyyn. Kun digitalisoituminen muut-

taa ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden dynamiikkaa ja yritysten ydintoimintaa, voidaan 

puhua digitalisaatiosta. Digitalisaatio saa muutosvoimansa digitalisoitumisesta ja teknolo-

giasta, vaikka teknologia ei kuitenkaan aiheuta digitalisaatiota vaan se mahdollistaa tavat 

toimia. (Ilmarinen & Koskela 2015, 20–23) 

Suomella ja muilla Pohjoismailla on kaikki edellytykset kulkea digitalisaation kärkijou-

kossa. Meillä on korkeatasoiset koulujärjestelmät, vakavaraiset yritykset, vahvat perinteet 

digiosaamisessa ja mobiilia ahkerasti käyttävät kuluttajat. (Kauppalehti 2017a)   

Digitalisaatio on vaikea määrittää ja sen voi ymmärtää monella tavalla. Jussi Herlin sanoi 

Kauppalehdessä: ”Digitalisaatio voi tarkoittaa Suomessa sitä, että on Twitterissä.” Sa-

massa haastattelussa hän myös mainitsi digitalisaation isona terminä, jonka alle voi 
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mennä vaikka mitä. Ei ole universaalia merkitystä, mitä digitalisaatio tarkoittaa. (Kauppa-

lehti 2017b) 

 

2.1 Digitaalisuuden tasoja 

Digitalisaatiota voidaan tarkastella yksittäisen yrityksen, markkinoiden ja toimialojen ta-

solla tai koko yhteiskunnan tasoilla. Digitalisaation dynamiikkaa voidaan auttaa ymmärtä-

mään jaottelemalla se makro- ja mikrotasoihin. Makrotasolla se tarkoittaa yhteiskunnan, 

talouden rakenteiden, markkinoiden dynamiikan ja ihmisten käyttäytymismallien muuttu-

mista ja selittämistä digitalisoitumisen avulla. Mikrotasolla ilmiötä voidaan tarkastella yksit-

täisen yrityksen kannalta. Tällöin pohditaan, miten digitaalisuus muuttaa muiden muassa 

strategioita, ansaintamekanismeja, toimintamalleja, tuotteita, palveluita ja osaamista.  

Mikro- ja makrotasot vaikuttavat toisiinsa. Yritykset luovat toimillaan markkinadynamiikkaa 

ja toisaalta yhteiskunta voi esimerkiksi sääntelyn avulla tietoisesti vaikuttaa markkinoihin. 

Yksittäinen yritys toimii omilla markkinoillaan, jolloin se kohtaa markkinoista ja ajankoh-

dasta riippuen erilaisen digitalisaation paineen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 20–23) 

Alla oleva kuva havainnollistaa digitalisaation tasoja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Digitalisaation tasoja. Ilmarinen & Koskela 2015 

 

Yksittäisen yrityksen kohdalla digitalisaation voidaan ajatella olevan aktiivista tai passii-

vista. Passiivisessa digitalisaatiossa yritys sopeutuu muuttuneeseen toimintaympäristöön, 

kun aktiivisessa digitalisaatiossa yritys itse muuttaa ansaintaansa ja toimintamallejaan di-

gitalisuutta hyödyntämällä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 15–30) 

 

Yhteiskunnan 

digitalisaatio 

Markkinoiden 

digitalisaatio 

Yrityksen di-

gitalisaatio 
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Markkinoiden digitalisaatiota syntyy esimerkiksi silloin, kun yksittäiset yritykset pystyvät 

digitaalisilla toimintamalleillaan muuttamaan markkinoilla vakiintuneita käytäntöjä tai lain-

säädännöllisesti vapautetaan markkinoita, jotka luovat uusia mahdollisuuksia digitaalisten 

ratkaisuiden hyödyntämiseen. 

Markkinoiden digitalisaation yhteydessä puhutaan usein murtamisesta eli disruptiosta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoille tulee uusia toimijoita, jotka murtavat perinteisten yri-

tysten toimintamalleja ja ansaintatapoja vastaamalla olemassa oleviin asiakastarpeisiin 

uudenlaisella tavalla digitalisuutta hyödyntäen. Esimerkiksi Spotify, joka myy asiakkaille 

musiikkia eikä levyjä, kuten levy-yhtiöt. Myös Airbnb välittää majoituspalveluita omista-

matta itse yhtään hotellia. (Ilmarinen & Koskela 2015, 15–30)   

 

Digitalisaatioon liittyy usein muutosten ketjuja. Kun uutisten lukeminen on siirtynyt sano-

malehdistä internetiin, on se vähentänyt paperitehtaiden tuotantoa ja pakottanut ne siirty-

mään uusiin tuotteisiin.  Mediatalot tarjoavat sisältöään ilmaiseksi internetissä ja joutuvat 

etsimään uusia ansaintatapoja maksumuureista ja kumppanuusmarkkinoinnista. Vaikka 

jotkut toimialat saattavat hävitä muutoksessa, voivat yksittäiset toimijat olla voittajia. Met-

säteollisuudessa muutokset ovat olleet myös positiivisia, sillä pakkausmateriaalien ky-

syntä on lisääntynyt verkkokaupan kasvun myötä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 15–30) 

 

Yhteiskunnan digitalisaatio näkyy moniulotteisesti. Markkinoiden muuttuessa myös työvoi-

man tarve muuttuu, kuten Suomen metsäteollisuuspaikkakunnilla on huomattu. Ihmisten 

vaatimustasoon yksittäistä yritystä kohtaan vaikuttaa pitkälti se, millaista palvelua he 

muuttuneilta markkinoilta saavat. Verkkokauppojen toimitusaikojen suhteen riman ovat 

asettaneet ulkomaiset toimijat eivätkä suomalaiset verkkokaupat. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 15–30)  

 

Yhteiskunta voi toimillaan vaikuttaa markkinoiden digitalisaatioon. Esimerkkinä digilehdet, 

joiden arvonlisävero on 24 prosenttia, kun sanomalehtien arvonlisävero on 10 prosenttia. 

EU on julkistanut strategian toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi, jonka ta-

voitteena on kiihdyttää verkkokauppaa EU-maiden sisällä, sillä nyt vain 15 prosenttia ku-

luttajista tekee verkko-ostoksia toisesta maasta. Digitaalisten sisämarkkinoiden tarkoituk-

sena on purkaa sääntelystä johtuvia raja-aitoja ja yhtenäistää kansallisia markkina-alueita 

toimivaksi yhteiseksi sisämarkkinaksi. Tämä tuo lisää painetta suomalaisille kaupan alan 

yrityksille, mutta se on myös mahdollisuus. (Ilmarinen & Koskela 2015, 15–30)   
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2.2 Digitaalinen muutos 

Digitalisaatio on yksi tämän ajan merkittävimmistä ilmiöistä. Perinteisten organisaatioiden 

muutosta digitaalisiksi kutsutaan kansainvälisesti digitaaliseksi transformaatioksi. Organi-

saatiot ovat luontaisestikin jatkuvassa muutoksessa ja digitaalisen transformaation myötä 

muutospaine on vain kasvanut entisestään. Kirjassaan Digimuutos.fi (2017) Kati Lehmus-

koski ja Timo Savolainen käyttävät digitaalisesta transformaatiosta sanaa digimuutos, 

jonka he määrittelevät seuraavasti: ”Digimuutos tarkoittaa organisaation tai yrityksen mat-

kaa perinteisestä digitaaliseksi.”  

Yksi digimuutoksen käynnistäjistä on markkinat eli yrityksen tai organisaation koko toimin-

taympäristö ja – kenttä, jossa tulee huomioida sekä nykyiset kilpailijat ja kumppanit että 

asiakkaat ja tulevaisuuden murrokset.  

Toinen muutoksen käynnistävistä tekijöistä on markkinoiden kiristyminen. Myös markki-

noihin vahvasti liittyvä kuluttajakäyttäytymisen muutos toimii organisaatiomuutoksen aloit-

tajana, koska asiakkaat valitsevat herkemmin heille parhaiten sopivat tuotteet ja palvelut.  

Megatrendit, kuten digitalisaatio ja globalisaatio vaikuttavat valtaosaan toimialoista, ja me-

gatrendeihin yritysten ja organisaatioiden on lähes mahdotonta vaikuttaa. Megatrendeihin 

voi kuitenkin sopeutua ja esimerkiksi digitalisaation myötä yritysten toimintakenttä laaje-

nee. Myös maantieteelliset ja fyysiset esteet vähenevät, mikä avaa toiminta- ja markkina-

aluetta.  

Digimuutoksella tavoitellaan lähes aina kulttuurista muutosta yrityksen tai organisaation 

sisällä, ja näin pyritään vaikuttamaan henkilöstön käytökseen ja ajattelutapaan. Myös kil-

pailuetua ja kannattavuutta pyritään parantamaan digimuutoksen avulla.  

(Lehmuskoski & Savolainen, 2017, 13–20) 

 

Digitaalisuus ja kehittyvä teknologia muuttavat useimpia toimialoja tulevaisuudessa. Se 

muuttaa niin kilpailukenttiä ja toimialarakenteita, kuin kuluttajien käyttäytymistä sekä työ-

markkinoita. Näihin haasteisiin on vaikea vastata ja siihen vaaditaan nokkelaa, uuden-

laista strategista ajattelua ja taitoa nähdä asiat erilailla.(Hämäläinen, Maula & Suominen, 

2016, 13–32) 

 

Digitalisaatio on aikamme suurimpia muutosvoimia. Se muuttaa niin ihmisten tapoja, kuin 

yritysten kilpailuympäristöä ja murtaa perinteisiä toimialarajoja. Se pakottaa yrityksiä uu-

distamaan toimintatapojaan ja osaamistaan. Se koskettaa jokaista yritystä toimialasta riip-

pumatta. Digitalisaatio auttaa yrityksiä tavoittamaan uusia asiakkaita, myymään enem-

män, palvelemaan paremmin ja toimimaan nopeammin, tehokkaammin sekä laadukkaam-

min. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia, mutta se on myös välttämätöntä, mikäli haluaa 

menestyä kilpailussa ja pystyä vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin odotuksiin. 
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Suurin uhka suomalaisyritykselle on aliarvioida digitalisaation vaikutus ja voima. Vaarana 

on, että kilpailijat hyödyntävät mahdollisuudet paremmin ja nopeammin.  

Digitalisaatio näyttäytyy usein verkkosivuina, verkkokauppoina, mobiilisovelluksina ja asi-

ointipalveluina. Kyse on kuitenkin toiminnan laajemmasta ja syvemmästä murroksesta. Di-

gitalisaatio synnyttää uusia liiketoimintamalleja, tuotteita, palveluita ja prosesseja, joista 

hyötyvät yritykset sekä sen asiakkaat. Se edellyttää myös yrityksiltä uudenlaista johta-

mista, osaamista, tehtävien organisointia, toimintamalleja ja yrityskulttuuria. (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 9-30) 

 

Digitaalisuuden avulla pyritään uudistamaan yrityksen strategiaa ja toimintamalleja. Yrityk-

sen digitalisaatio on enemmän kuin vain verkkopalvelut tai analogisen muuttaminen digi-

taaliseksi. Digitalisaatio koskettaa yrityksen kaikkia tasoja, muotoja, toimintoja ja osia. Se 

vaikuttaa niin strategioihin, markkinointimalleihin, tuotteistamiseen kuin teknologia-arkki-

tehtuuriin. Se myös synnyttää uudenlaisia osaamistarpeita, sillä monissa yrityksissä irtisa-

notaan nykyisiä työntekijöitä, kun samalla etsitään digitaalisen alan osaajia. Myös uusia 

johtamisen tapoja ja organisaatiokulttuuria vaaditaan digitalisoituvassa liiketoiminnassa. 

(Ilmarinen & Koskela 2015, 15–30) 

 

Digitalisaatio on liiketoiminnan uudistamisen väline. Kasvu, kannattavuus ja kilpailukyky 

ovat kaiken liiketoiminnan keskeisiä tavoitteita kaikissa menestykseen tähtäävissä yrityk-

sissä strategiasta riippumatta. On tärkeä ymmärtää minkälaisin keinoin digitalisaatiolla 

voidaan vaikuttaa liiketoiminnan perustekijöihin. Digitalisaation avulla yritys voi karsia ku-

lujaan, vauhdittaa kasvuaan, parantaa toimintansa laatua ja tarjota parempaa asiakasko-

kemusta. (Ilmarinen & Koskela 2015, 20–33) 

 

Digitalisaatio auttaa kasvamaan ja parantamaan kannattavuutta samanaikaisesti, ja sen 

avulla voidaan parantaa sekä toiminnan tehokkuutta että laatua ja myös tarjota parempaa 

asiakaskokemusta alhaisemmilla kustannuksilla. Yritysjohtajien on hyvä tarkastella digita-

lisaatiota työvälineenä tai työkalupakkina, jonka avulla nykyistä liiketoimintaa parannetaan 

tai synnytetään uutta. Digitalisaation kiinnittäminen liikevaihdon kasvattamiseen, kustan-

nusten alentamiseen, pääoman käytön tehostamiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen luo 

perustan onnistumiselle. (Ilmarinen & Koskela 2015, 20–33) 

 

Kasvuun digitalisaatio tarjoaa useita keinoja, kuten uusien markkinoiden ja kohderyhmien 

tavoittaminen, lisä- ja ristiinmyynti, henkilökohtaiset suositukset ja muu kohdistettu markki-

nointi, uusi ansainta digitaalisilla palveluilla sekä liiketoimintamalleilla, ostamisen help-

pous, vaivattomuus ja ostamista tukeva sisältö sekä palvelut ovat esimerkkejä keinoista.  
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Digitalisaation varmimmat hyödyt syntyvät usein kustannusten alenemisesta tai niiden 

kasvun hillitsemisestä. Yrityksen pitäminen kannattavana ja kilpailukykyisenä edellyttää 

tehokasta toimintaa. Esimerkiksi automaatio, itsepalvelu, paperin tulostamisen, käsittelyn 

ja postittamisen väheneminen sekä toimitilakustannusten aleneminen auttavat yritystä 

kustannusten hillitsemisessä. Digitalisaatio muuttaa markkinoinnin muotoja ja kuluraken-

netta, mikä vaikuttaa markkinoinnin kokonaiskustannuksiin alenevasti. Digitalisaation 

avulla saatu tehokkuus on yrityksille välttämätöntä, vaikka sillä ei välttämättä saada kilpai-

luetua tai voida erottautua. (Ilmarinen & Koskela 2015, 20–33) 

 

Yritys voi tehostaa pääoman käyttöä minimoimalla pääoman tarvetta sekä lisäämällä pää-

oman kiertonopeutta digitalisaation avulla. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi varasto-

jen optimoinnin dataa, analytiikkaa ja kysyntäennusteita, tietojärjestelmiin sitoutuneen 

pääoman vapauttamista palvelupohjaisten hankintamallien kautta ja sähköisen laskutuk-

sen mahdollistaman laskutusfrekvenssin kasvattamista.  

Liiketoiminnan rakenteellisessa uudistamisessa transformaatiossa digitalisaatio toimii 

sekä ajurina että keinona. Sen avulla yritys voi laajentua tuoteliiketoiminnasta palveluliike-

toimintaan, korvata vanhoja myyntikanavia uusilla tai muuttaa palvelujen tuottamisen ta-

paa. Tällöin transformaation avulla tähdätään kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn 

vahvistamiseen pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä tärkeintä on rakenteellisen muutok-

sen aikaansaaminen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 20–33) 

       

DSV:n koulutuksessa Iloheimo kertoi kuskeille suunnatusta applikaatiosta, jolla rahtikirjat 

kuvataan ja tallennetaan järjestelmään reaaliaikaisesti. Tätä kutsutaan pPodiksi eli picture 

proof of delivery. Toinen kehitteillä oleva sovellus on ePod eli electronic proof of delivery. 

Siinä rahtikirja kuitataan vastaanotetuksi tablettitietokoneen tai älypuhelimen näytölle. So-

velluksen avulla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan informaation välittämistä asiak-

kaan ja kuljetusyrityksen välillä. (Iloheimo 29.11.2017)  

 

Tutkimusyhtiö Gartner julkaisee vuosittain hypekäyrän, jonka avulla voidaan tarkastella, 

mitkä asiat ovat teknologisen kehityksen kuumia aiheita, ja miten ne kehittyvät keskuste-

lun asteesta soveltamiseen. Vuonna 2017 suuria odotuksia kohdistuu esimerkiksi autono-

misesti ajaviin autoihin, joiden odotetaan kehittyvän tuotannon asteelle noin kymmenessä 

vuodessa. (Gartner, 2017) 

 

2.3 Robotisaatio    

Tulevaisuudessa robotisaatio muuttaa ihmisten työtehtäviä. Robotiksi kutsutaan laitetta, 

joka suorittaa tehtäviä joko suoraan tai osittain ihmisen käskyttämänä, ihmisen valvonnan 
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alla tai täysin itsenäisesti. Roboteiksi voidaan myös kutsua myös tekoälyn avulla toimivia 

tietokoneohjelmistoja, kuten internetin hakukoneiden hakurobotit. 

Tiedon nopeampi ja vaivattomampi prosessointi tietotekniikan avulla muuttaa työmarkki-

noita ja työn tekemisen tapoja. Voidaan puhua uudesta teollisesta vallankumouksesta, 

sillä tekoäly vapauttaa ihmisiä rutiinitöistä kuten teollinen vallankumous vapautti ihmisiä 

urakoinnista. Vaikka osa työpaikoista katoaa, voivat robotit hoitaa esimerkiksi raskaita ja 

vaarallisia tehtäviä ja näin parantaa työturvallisuutta ja pitkän aikavälin tuottavuutta. Ihmi-

set voivat keskittyä siihen, missä ovat parhaimmillaan.  (Hämäläinen, Maula & Suominen, 

2016, 53–63) 

 

Robotisaation ensimmäisessä aallossa robotit korvasivat ihmiset tehtävissä, jotka olivat 

vaarallisia, likaisia ja eivätkä juurikaan vaatineet ihmiskontaktia. Myös palvelualan ja va-

rastojen työtehtävät vähenevät tai muuttuvat tulevaisuudessa radikaalisti robotisaation ke-

hittyessä. Jopa pikaravintoloiden tehtäviä voidaan korvata koneilla, ja robotit voivat hoitaa 

tavaroiden keräilyn varastoissa, jolloin ihmisen tehtäväksi jää lähetysten pakkaus, lastaus 

tai muu prosessin loppupään vaihe. Nyt robotit ovat kehittyneet jo niin, että voivat korvata 

ihmisen myös vaativammissa, suunnittelua ja ajatustyötä vaativissa tehtävissä. (Ross, 

2016 15–50; Ford, 2015 1–20) 

 

Tulevaisuudessa rekkakuskin työ tulee muuttumaan. On jo esitelty rekka, joka ajaa auto-

nomisesti, ainakin moottoritiellä. Tämä ei tarkoita, että rekkakuskien työt katoaisivat lähitu-

levaisuudessa, mutta ainakin heidän tehtävänsä voivat hieman muuttua. Heidän ei tarvitse 

herkeämättä tuijottaa tietä, vaan he voivat levätä tai tehdä suunnittelutehtäviä, kun kone 

hoitaa ajamisen. Tulevaisuudessa ajamista voidaan myös kontrolloida ajokeskuksesta tie-

tokoneen ja ohjaimen välityksellä. Kone hoitaa ajamisen maantiellä ja ihminen ohjaa au-

toa vaikeimmat tieosuudet. Näin yksi ihminen voisi hoitaa useita rekkoja yhden työvuoron 

aikana. (Wired, 2017) 

 

Teknologinen murroskausi on kovaa vauhtia käynnissä. Monella alalla, kuten myös kulje-

tuksen ja logistiikan, digitalisoidaan, robotisoidaan ja automatisoidaan prosessin eri vai-

heita. Murroskausi on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen tai sähkön käyttöönoton 

yleistymiseen. Ihmisten ajattelu- ja työskentelytavat tulevat muuttumaan tulevaisuudessa 

radikaalisti. Uusiin tapoihin sopeutuminen tuo vaikeuksia, mutta myös paljon uusia mah-

dollisuuksia, joista suuri osa on vielä edessäpäin. 

Robotisaation kehitys vaikuttaa suuresti liikenteeseen ja logistiikkaan. Tulevaisuudessa 

itseohjautuvat autot, automatisoidut satamat ja rahtikeskukset muuttavat alaa radikaalisti. 



 

 

10 

Tämä tarkoittaa myös työnkuvan muuttumista ja joidenkin tehtävien katoamista. Digitali-

saation ja robotisaation myötä osa prosessin vaiheista katoaa, eikä enää tarvita kuljetusta, 

varastointia tai valmistusta.  (Kiiski Kataja, 2016) 

 

Yksi Wired-lehden perustajista, kirjailija Kevin Kelly uskoo tekoälyn parantavan myös ih-

misten työskentelyä ja parantavan heidän taitojaan. Tämän hän perustelee sillä, että en-

simmäinen shakkikone Deep Blue paransi usean shakinpelaajan taitoja ja toi myös lisää 

pelaajia, joten miksi eivät tekoäly ja tietokoneet voisivat parantaa myös lääkäreiden, opet-

tajien ja tuomareiden taitoja. (Kelly, 2016, 35–47) 

 

2.4 Digitaalisen ajan asiakas 

Fileniuksen (2015) mukaan asiakaskokemus määritellään niiden kokemusten summana, 

joita asiakas kokee kohdatessaan brändin. Digitaalinen asiakaskokemus rajoittaa näkökul-

man sellaisiin tilanteisiin, joissa käyttäjä kommunikoi digitaalisen palvelun kanssa. Sähköi-

siin ratkaisuihin ja palveluihin panostamalla ja niitä jatkuvasti kehittämällä, yritys sitouttaa 

asiakasta ja samalla nostaa kynnystä vaihtaa toimittajaa. 

Oli kyseessä mikä tahansa yritys tai toimiala, kaikki heistä pyrkivät houkuttelemaan asiak-

kaan luokseen ja perustelemaan, miksi juuri heiltä kannattaa ostaa juuri nyt. Kaikki myös 

antavat oman asiakaslupauksensa, jonka täyttämisen perusteella asiakas päättää, miten 

hyvin tuli palvelluksi.  

Digitaalisen asiakaskokemuksen merkitys on toimialasta riippumatta erittäin tärkeä. 

Logistiikasta on tullut monen globaalin menestystarinan perustekijä. Kyky toimittaa nope-

asti ja edullisesti ympäri maailman on ollut avain monen verkkokaupan menestykseen. 

(M.Filenius 2015, 13–78) 

 

Digitalisaation myötä asiakkaiden tapa ostaa, hankkia tietoa, kommunikoida, kuluttaa pal-

veluja, vaihtaa mielipiteitä ja jakaa kokemuksia on muuttunut radikaalisti. Sosiaalinen me-

dia on luonut uuden tavan itseilmaisuun. Asiakaskäyttäytymisen muuttuessa tulee yrityk-

sen oppia asiakkaiden tavoille. Yhä useammin asiakas sanelee missä, miten ja milloin 

hän haluaa asioida. Mikäli yritys ei pysty vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, on digitaali-

sessa maailmassa tarjolla vaihtoehtoja. Eivätkä nämä vaihtoehdot välttämättä tule perin-

teisten kilpailijoiden joukosta, vaan ne voivat tulla mistä maailman kolkasta tahansa. (Ilma-

rinen & Koskela 2015, 33–56) 

 

Laatu, edullisuus, nopeus ja helppous ovat olleet kilpailuvaltteja kaupankäynnissä ja asia-

kaspalvelussa jo kauan ennen internetiä. Digitalisaation myötä maailmanluokan yritysten 

palvelut ovat tulleet kaikkien saataville, eivätkä suomalaisille asiakkaille kotikaupungin tai 



 

 

11 

lähiseudun yritykset ole enää erinomaisen palvelun mittari. Googlen, Amazonin, Netflixin 

ja Spotifyn kaltaisten toimijoiden palvelut ja toiminnot tunnistaa helppouden, nopeuden ja 

laadun yhdistelmästä. Suomalaiset asiakkaat alkavat tottua tuohon yhdistelmään ja sitä 

he odottavat suomalaisiltakin yrityksiltä.  

Asiakkaat odottavat palveluiden olevan saatavilla kellon ympäri, jokaisena päivänä eri 

päätelaitteilla. Palveluiden käytön ja ostamisen tulee olla vaivatonta ja sujuvaa. Mikäli hel-

pompia vaihtoehtoja on tarjolla, kynnys palveluntarjoajan tai verkkokaupan vaihtoon on di-

gitaalisessa maailmassa hyvin pieni. 

Monet asiakkaat haluavat asioiden tapahtuvan heti, kun niille on tarve. Asiakkaiden on 

vaikea ymmärtää, miksi hänen yhteydenottopyyntöönsä vastataan vasta huomenna, kun 

maailmanluokan yritys vastaa tunnin sisällä, tai miksi kansainvälisesti toimiva verkko-

kauppa toimittaa lähetyksen toiselta puolelta maapalloa nopeammin, kuin lähialueella va-

rastoaan pitävä verkkokauppa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 33–56) 

 

Digitalisaatio on opettanut asiakkaita hintatietoisuuteen ja edullisuuteen. Digitalisaatio on 

myös tehnyt hintojen vertailusta helpompaa kuin aiemmin. Asiakkaan ei kannata maksaa 

korkeampaa hintaa, jos yhtä helposti, nopeasti ja luotettavasti on saatavilla edullisempi 

vaihtoehto. Yritykset joutuvat miettimään, mikä on se lisäarvo ja – hyöty, josta asiakas on 

valmis maksamaan. (Ilmarinen & Koskela 2015, 33–56) 

 

Myös kuljetusyritykset pyrkivät tekemään kuljetustilauksen tilaamisesta mahdollisimman 

yksinkertaista. DSV:llä on My DSV-palvelu, jonka avulla kuljetusta pystyy seuraamaan 

saadulla viitteellä ja näin asiakas pystyy itse tarkistamaan onko lähetys mennyt perille. 

Asiakas voi tehdä itse kuljetustilauksen syöttämällä lähetyksen tiedot My DSV-sivustolle. 

Tällä pyritään vähentämään ylimääräistä kommunikaatiota asiakkaan ja yrityksen välillä, 

mikä säästää aikaa ja vähentää inhimillisten virheiden määrää, kun välikäsiä tilauksen ja 

asiakkaan väliltä jää pois. Asiakas saa myös dokumentin tekemästään tilauksesta. Näin 

pyritään vähentämään sähköpostikeskusteluja, ja tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä doku-

mentista. (My DSV, 2015) 

 

Digitaalisen ajan asiakkaalla on suuri määrä informaatiota käytettävissään. Hinnat ja tuo-

teinformaatio ovat helposti löydettävissä. Muiden asiakkaiden suositukset ohjaavat usein 

päätöksentekoa enemmän kuin mainonta ja myyjä. Sosiaalinen media ja verkkokauppojen 

tuotearviot tuovat muiden asiakaskokemukset kaikkien nähtäville.  

Digitalisaatio tekee yritysten toiminnasta läpinäkyvää. Asiakkaat odottavat yrityksiltä rehel-

lisyyttä, avoimuutta ja lupausten mukaista toimintaa. Epäeettisestä toiminnasta tai ristirii-

taisesta informaatiosta jää helposti kiinni. Tämä voi johtaa sosiaalisessa mediassa käytä-

vään keskusteluun, joka ei ole yrityksen hallittavissa.  
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Digitalisaatio ja sosiaalinen media tarjoavat kanavan uudenlaiseen yhteisöllisyyteen, kun 

samoista asioista kiinnostuneet löytävät helpommin toisensa. Yrityksille tämä tarkoittaa 

uusia mahdollisuuksia, kun asiakkaat voivat jakaa mielipiteitä ja kokemuksia, sekä osallis-

tua yrityksen toiminnan, palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 50–59) 

 

Yksi tärkeimmistä digitalisaatiota ajavista voimista on asiakaskäyttäytymisen murros. Se 

vaikuttaa kaikkien yritysten toimintaan joko suoraan omien asiakkaiden kautta, välillisesti 

asiakkaiden kautta tai suuren yleisön toiminnan muuttumisen kautta. Murroksen myötä 

asiakkaiden asema suhteessa yrityksiin on muuttunut. Asiakkaiden arvostukset ja tapa toi-

mia muuttuvat, mikä luo uusia tapoja tuottaa arvoa asiakkaalle. Murros muuttaa myös sitä, 

mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan ja kuinka paljon. Vaikka asiakaskäyttäytymi-

sessä on tapahtunut iso murros viime vuosien aikana, tulee muutos jatkumaan edelleen. 

Yritysjohdon onkin seurattava tarkasti asiakkaiden toiminnan muutoksia, sekä yleisesti 

että oman nykyisen ja potentiaalisen asiakaskunnan parissa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 

50–59) 

 

Digimuutoksen perimmäinen tavoite on kuitenkin asiakaskokemuksen muutos. Uusilla tek-

nologioilla luodaan uusia mahdollisuuksia, jotka vielä muutama vuosi sitten eivät olleet 

mahdollisia. Uusilla digitaalisilla palveluilla luodaan lisäarvoa, joka kasvattaa uskollisuutta 

yritystä kohtaan. (Bonnet, McAfee, Westerman 2014, 29–30) 

Bonnet ym. (2014) mukaan organisaation digimuutoksen tärkein voimavara on ihmiset 

muutoksen takana. Digimuutoksen onnistumiseen tarvitaan monien panosta. 
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3 Kuljetus 

Kuljetusten toimintaympäristöön vaikuttavat niin maantieteelliset kuin talousmaantieteelli-

set tekijät. Esimerkiksi maantieteellinen sijainti, ilmasto-olosuhteet, tuotannon rakenne ja 

sijainti, tavaravirtojen lajit ja määrät sekä infrastruktuuri ovat vaikuttavia tekijöitä. Myös 

kansalliset lait ja kansainväliset sopimukset ohjaavat toimintaa.  

Perinteiset kuljetukset muuttuvat tehokkaiksi logistisiksi järjestelmiksi, mikä muuttaa maa-

ilman tuotannon ja talouden kehitystä merkittävästi. Maailmanlaajuiset konttikuljetusjärjes-

telmät ovat luoneet edellytykset taloudellisen, tuotannollisen ja sosiaalisen järjestelmän 

läpimurrolle. Tehokkaampien kuljetusjärjestelmien, kuljetusketjujen ja kuljetusten ansiosta 

raaka-ainelähteiden, tuotannon, markkinoiden ja jälkimarkkinoiden sijainti rajoittaa yhä vä-

hemmän toimitusketjujen strategisiin ratkaisuihin liittyvää päätöksentekoa. (von Bell, Inki-

läinen, Ritvanen & Santala 2011, 106–110; Tilastokeskus 2017)  

 

Suomi on osa globaaleja kuljetusmarkkinoita, joista EU:n sisämarkkinat ovat Suomelle tär-

keimmät. Vaativat ilmasto-olosuhteet ja syrjäinen sijainti EU:n päämarkkinoihin nähden 

asettavat Suomen logistiselle kilpailukyvylle jatkuvia haasteita ulkomaankaupan kuljetuk-

sissa, niin laadun kuin kustannusten suhteen. EU:n yhteismarkkinat eli ihmisten, tavaroi-

den, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus ovat avanneet ja laajentaneet Suomen 

markkinoita, lisänneet kansallista ja kansainvälistä kilpailua sekä tehostaneet logistisia toi-

mintoja. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen & Santala 2011, 106–110; Tilastokeskus 2017)  

 

Tavarakuljetukset jaetaan kotimaankuljetuksiin, ulkomaanliikenteen vienti- ja tuontikulje-

tuksiin sekä Suomen kautta tapahtuviin transitokuljetuksiin eli kauttakulkuliikenteeseen, 

jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa ja liikenne kulkee transitomaan kautta 

ilman lastauksia ja purkuja. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen & Santala 2011, 106–110; Ti-

lastokeskus 2017)  

 

3.1 Maantiekuljetukset 

Keskeisin osa kuljetusjärjestelmää ja yleisin tavarankuljetusmuoto on maantiekuljetukset. 

Noin 90 prosenttia tavarasta kuljetetaan kuorma-autolla. Suomessa teollisuus ja asutus 

ovat sijoittuneet maantieteellisesti laajalle alueelle, mikä vaikuttaa maantiekuljetusten suu-

reen rooliin muihin kuljetusmuotoihin verratessa. Maantiekuljetus on myös helposti toteu-

tettava ja nopea muihin kuljetusmuotoihin nähden. Lisäksi se mahdollistaa ovelta ovelle-

kuljetuksen. Maantiekuljetukset sopivat monenlaisen tavaran kuljetukseen paketeista me-
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rikonttien siirtoihin ja erikoiskuljetuksiin. Suomessa suuri osa maantiekuljetuksista toteute-

taan suorina kuljetuksina nouto-ja määräpaikan välillä ilman kuljetusvälineen vaihtoa tai 

tavaran välikäsittelyä.  

Maanteillä tapahtuva tavarankuljetus on lailla ja asetuksilla säänneltyä luvanvaraista toi-

mintaa. Näistä määrää Laki kaupallisista kuljetuksista tiellä 21.7.2006/693. Sääntelyn pii-

rissä ovat muun muassa kuljettajien koulutustaso, kuljetuskalusto ja kuljetusyritysten toi-

minta oman maan ulkopuolella. (Logistiikan Maailma, 2017) 

 

 

Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan 2015 (Tulli, 2016) 

 
Suurin osa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Laivakuljetusten 

osuus tavaraviennin määrästä vuonna 2015 on noin 91 prosenttia. Tavaratuonnissa vas-

taava luku on noin 78 prosenttia. Maanteitse vietiin tavaraa 2,9 miljoonaa tonnia, mikä on 

19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Tavaraa tuotiin maanteitse noin kolme miljoo-

naa tonnia, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. (Tulli, 2016) 

 

3.2 Kuljetuskalusto 

Kuljetuskaluston kehitykseen vaikuttaa tekniikan ja infrastruktuurin kehittymisen myötä 

syntyneet mahdollisuudet ja erilaisten kuljetustarpeiden vaatima kysyntä. Yhä enemmän 

kuljetusten ympäristö- ja turvallisuustekijät, rikollisuuden ja terrorismin ehkäisy sekä sosi-

aaliset näkökohdat ovat keskeisiä vaikuttajia kaluston kehittämiseen. Kriittiset taloudelliset 

tekijät ovat kuorman tai lastin kantokyky, kuormatilan tilavuus, kuljetusnopeus ja energia-

6,8

1,2

91,2

0,8

Maantiekuljetukset Rautatiekuljetukset Laivakuljetukset Muut kuljetukset
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taloudellisuus. Keskeisempiä ympäristötekijöitä ovat melu ja päästöt sekä turvallisuusteki-

jöitä onnettomuus- ja ympäristöriskit. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen & Santala 2011, Lo-

gistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet, 114–117)  

 

Maanteiden tavaraliikenteessä yleisimmin käytettävät ja säädösten mukaiset ajoneuvot 

ovat paketti- ja kuorma-autot sekä ajoneuvoyhdistelmät kuten puoliperävaunu- ja täyspe-

rävaunu eli varsinainen perävaunuyhdistelmä. Yhdistelmiä vetävät 2- tai 3-akseliset veto-

autot. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen & Santala 2011, Logistiikan ja toimitusketjun hallin-

nan perusteet, 114–117)  

 

3.3 Maantieliikenteen tulevaisuus 

Autonomisesti ajavat autot ovat jo kehityksessä. Sekä Tesla että ruotsalainen start-up yh-

tiö Einride ovat esitelleet ilman kuskia ajavan puoliperävaunun. Einriden T-Pod mallinimeä 

kantava auto on maailman ensimmäinen kuljettajaton, kauko-ohjattava, sähköinen puoli-

perävaunu. Autossa ei ole paikkaa fyysiselle kuskille, mikä lyhentää auton kokonaispituu-

den seitsemään metriin. Einride on tehnyt yhteistyösopimuksen saksalaisen ruokakauppa-

ketju Lidlin kanssa ja ensimmäiset autot on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 loppu-

puolella. (Einride, 2018; Kauppalehti 2018a) 

 

Teslan esittelemä puoliperävaunu kulkee ilman kuskia maanteillä, mutta vaikeimpiin tie-

osuuksiin se tarvitsen ihmisen ohjaamaan autoa. Auto pystyy kulkemaan yhdellä latauk-

sella noin 800 kilometriä. Tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2019. Heikkoutena on kui-

tenkin lataukseen käytettävä aika ja latauspisteiden vähyys. (Wired, 2017) 

 

Robottiautojen hyväksyminen tieliikenteeseen on jo alkanut. Yhdysvalloissa Kaliforniassa 

paikallinen liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt säädökset, jonka mukaan autono-

miset robottiautot voivat aloittaa liikennöinnin. Aloittamiseen tulee kuitenkin hakea erillistä 

lupaa. Uusien säädösten mukaan kuljettaja voi siirtyä matkustajaksi tai jopa fyysisesti pois 

autosta. Tämä edellyttää, että autoa voidaan ohjata etähallintapisteen avulla.  

Mahdollisissa onnettomuustapauksissa auton tulee pystyä viestimään auton käyttäjä- ja 

omistajatiedot, ja auton tulee myös pystyä havaitsemaan sekä torjumaan mahdollisia ky-

berhyökkäyksiä. Uudet säännökset eivät vielä kata autonomisia rekkoja tai kaupallista lii-

kennettä. (Kauppalehti, 2018b) 

 

Myös kuljetusyritykset ovat mukana tutkimassa ja kehittämässä uusia innovaatiota maan-

tieliikenteessä ja logistiikassa. Esimerkiksi saksalainen DHL seuraa ja raportoi alan kehi-
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tyssuuntauksista. Heillä on myös oma innovaatiokeskus, jossa he voivat yhdessä asiak-

kaiden, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa kehittää ja esitellä alan uusimpia 

innovaatiota. (DHL, 2015) 
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4 Toimitusketjun hallinta 

Toimitusketjun hallintaa ja kehittämistä on ajateltava strategisena asiana. On pohdittava, 

kuinka toimitusketjun logistiikka rakennetaan ja mitä se vaatii pitkällä tähtäimellä. Toimi-

tusketjulla on myös taktinen ja operatiivinen puoli, jossa päätetään muun muassa tuotan-

nosta, hankinnoista ja jakelusta. Fyysisen tuotteen toimitusketjussa luodaan myös palve-

luliiketoimintaa.  

Toimitusketjun avulla varmistetaan tuotteiden paras mahdollinen saatavuus mahdollisim-

man pienillä logistiikkakustannuksilla. Toimitusketjua tulee käsitellä kokonaisuutena ja 

välttää keskittymistä vain tiettyyn tai muutamiin toimintoihin. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen 

& Santala 2011, Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet, 136)  

 

von Bell (2011) ym. mukaan tärkeimpiä toimitusketjun hallinnan ja kehittämisen periaat-

teita ovat: 

 Prosessien yksinkertaistaminen 

 Läpimenoaikojen lyhentäminen 

 Mahdollisimman reaaliaikainen tiedonvälitys 

 Yhteinen suunnittelu 

 Tuhlauksen ja virheiden poistaminen 

 Järjestelmäintegraatiot ketjujen osapuolten välillä 

 Asiakaslähtöisyys 

 Läpinäkyvyys 

 Luotettavuus 

 Joustavuus 

 

Yhä useammin asiakkaat edellyttävät räätälöityjä ratkaisuja ja asiakkaiden tarpeisiin on 

pystyttävä vastaamaan yhä lyhemmillä toimitusajoilla. Näihin vaatimuksiin vastaaminen 

edellyttää toimitusketjun osapuolilta joustavuutta ja kykyä reagoida nopeasti kysyntään ja 

tarpeisiin. Joustavan yrityksen on pystyttävä vastaamaan yllättäviin muutoksiin ja häiriöi-

hin nopeasti ja hallitusti. Avoimella yhteistyöllä voidaan parantaa luotettavuutta ketjun toi-

mijoiden välillä. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen & Santala 2011, Logistiikan ja toimitusket-

jun hallinnan perusteet, 136)  

 

Toimitusketjun kehittämisessä strategioita on pohdittava asiakaspalvelun, kysyntävirran ja 

logistiikan näkökulmista. Asiakaspalvelun näkökulmasta on mietittävä, kuinka vastata asi-

akkaan tarpeisiin ja millaista palvelutasoa kukin asiakasryhmä odottaa. Myös asiakaspal-

velun kustannukset on laskettava. Kysyntävirtastrategian avulla päätetään, millainen tuo-



 

 

18 

tanto- ja varastotaso vastaa parhaiten kysyntään ja millaisen jakelukanavan kautta asiak-

kaiden odotukset täytetään parhaiten. Keskeisiä päätöksiä ovat myös toimitusketjun osa-

puolten määrä, rooli ja sijainti sekä tuotantolaitosten että toimittajien sijainnit kuin myös 

tuotantolaitosten kapasiteettikysymykset. Joidenkin toimintojen ulkoistamista tulee myös 

harkita. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen & Santala 2011, Logistiikan ja toimitusketjun hallin-

nan perusteet, 136)  

 

Osa toimitusketjua on kuljetus ja jakelu. Varsinkin ulkomaankuljetukset muodostuvat lähes 

aina kuljetusketjusta, johon kuuluu useita kuljetus- ja käsittelyvaiheita. Ulkomaankaupan 

kuljetuksista suurin osa kulkee meriteitse. 85–90 % viennistä, noin 70 % tuonnista ja 80–

90 % kokonaistonneista kulkee meritse. (von Bell, Inkiläinen, Ritvanen & Santala 2011, 

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet, 184–185)  

Maantiekuljetukset ovat keskeinen osa kuljetusjärjestelmää. Maantiekuljetukset mahdollis-

tavat ovelta ovelle kuljetukset, joten sillä hoidetaan yleensä tavarankuljetus loppuasiak-

kaalle. (Logistiikan maailma, 2017) 
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5 Menetelmä 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen tutkimusotteen ja aineistonkeruumenetel-

mäksi kyselyn ja haastattelun. Päädyin tähän tutkimusmenetelmään siksi, että halusin 

saada selville alalla pitkään toimineiden ihmisten näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista 

logistiikkaan ja maantieliikenteeseen. Erityisesti vaikutukset työpaikkoihin ja työtehtäviin 

olivat oman mielenkiinnon kohteena, sillä usein digitalisaation, robotisaation ja automati-

saation yhteydessä puhutaan työpaikkojen katoamisesta. Vuoden 2017 lopulla autoval-

mistaja Teslan esittelemä täysin sähköinen ja itseohjautuva puoliperävaunu herätti myös 

kysymyksiä rekkaliikenteen kehittymisestä tulevaisuudessa.  

 

Kysymyksiä oli seitsemän kappaletta ja kysymykset olivat luonteeltaan avoimia, jolloin 

haastateltavat saivat omin sanoin kertoa näkemyksiään aiheeseen. Päädyin sähköpos-

titse lähetettävään kyselyyn siksi, että moni yrityksemme esimiehistä on työn luonteen 

vuoksi osan ajasta muualla kuin toimistolla, joten haastatteluiden tekeminen ja sopivien 

aikojen löytäminen olisi vienyt liikaa aikaa. 

 
5.1 Aineiston keruu 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valitsin työpaikkani esimiehiä. Valitsin heidät siksi, että jokai-

sella heistä on vähintään 10 vuoden kokemus maantieliikenteen ja logistiikan alalta, joilla-

kin jopa 30 vuoden kokemus. Tässä ajassa he ovat nähneet alan kehityksen ja osaavat 

kertoa alan tulevaisuudesta ja mahdollisesta kehityssuunnasta. Aineiston keruumenetel-

mänä käytettiin sähköpostitse lähetettyä kyselyä sekä haastattelua, jonka pohjana toimi 

lähetetty kysely. Lähetin kyselyn 10 yrityksemme esimiehelle, joista kuusi vastasi sähkö-

postitse ja yhden esimiehen kanssa kävin kysymykset läpi haastattelun muodossa. Haas-

tattelusta kirjoitin tiivistelmän kyselylomakkeeseen. Lähetin kyselyn helmikuussa ja 2018 

ja myös haastattelu tehtiin tuolloin.  

Kysymykset käsittelivät digitalisaation vaikutuksia työpaikkoihin, työtehtäviin ja työaikaan, 

digitalisaation vaikutuksia johtamiseen, digitalisaation vaikutuksia asiakaspalveluun ja asi-

akkaiden kanssa kommunikointiin sekä autonomisesti ajavien autojen yleistymiseen 

maantieliikenteessä.   

 

5.2 Aineiston analysointi 

Keräsin kaikki vastaukset yhteen tiedostoon ja jokaisen kysymyksen alle kunkin vastaajan 

nimen perään hänen näkemyksensä aiheesta. Tällä tavoin pystyin tarkastelemaan vas-

tauksia helpommin ja näin mahdolliset mielipiteiden ja näkemysten eroavaisuudet nope-
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asti. Vastauksien perusteella pystyin analysoimaan tutkimuksen päätavoitetta eli miten di-

gitalisaatio tulee vaikuttamaan maantieliikenteeseen ja nähdäänkö se enemmän uhkana 

kuin mahdollisuutena.  
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6 Tutkimustulokset 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten logistiikan alalla ja maantieliikenteessä pitkään 

työskennelleet näkevät alan kehityssuunnan ja kokevatko he digitalisaation enemmän uh-

kana kuin mahdollisuutena. Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, kuinka digitalisaatio tulee 

vaikuttamaan maantieliikenteeseen tulevaisuudessa. Pyrin myös selvittämään, vaikut-

taako digitalisaatio työpaikkoihin ja tulevatko ne vähentymään tällä alalla. Viimeisten kuu-

kausien aikana kaksi autovalmistajaa on esitellyt autonomisesti kulkevan puoliperävaunun 

ja olin myös kiinnostunut kuulemaan haastateltavien mielipiteet itseohjautuvien autojen 

kehityksestä ja vaikutuksesta maantieliikenteeseen.  

Tässä luvussa tarkastelen tutkimustuloksia ja käsittelen tuloksia omissa alaluvuissaan.  

 

6.1 Digitalisaation vaikutukset työpaikkoihin ja työtehtäviin 

Ensimmäiseksi käyn läpi tulokset sille, miten haastateltavat kokevat digitalisaation vaikut-

tavan työtehtäviin ja työpaikkoihin. Esimerkiksi Kiiski Kataja, Ross ja Ford uskovat roboti-

saation vaikuttavan työtehtävien muuttumiseen ja jopa työpaikkojen katoamiseen (Ross, 

2016 15–50; Ford, 2015 1–20; Kiiski Kataja 2016). Moni haastateltava uskoo työn paino-

pisteen siirtyvän yhä enemmän IT-painotteiseksi. Tämä tarkoittaa työn muuttumista enem-

män tiedon analysointiin ja hallinnointiin. Työn luonne voi myös muuttua asiantuntijatyö-

hön ja manuaaliset tehtävät vähenevät. Haastateltavat uskovat työn muuttuvan kevyem-

mäksi ja myös mielekkäämmäksi, kun osa tehtävistä muuttuu enemmän valvonnan ja asi-

antuntijuuden suuntaan.  

 

Haastateltavat eivät uskoneet työpaikkojen katoamiseen maantieliikenteessä, mikäli kulje-

tusten määrä pysyy samana. Työn vaatimukset siirtyvät enemmän ICT-alalle, jolloin osa 

tehtävistä saatetaan korvata tietotekniikan ammattilaisilla. Työtehtävät voivat siirtyä myös 

asiakaspalveluun, jolloin asiakkaan kuunteleminen ja sen kautta lisäarvon tuottaminen 

asiakkaille muodostuu tärkeämmäksi.  

 

Moni haastateltava uskoi työajan muuttuvan muuhun kuin virka-aikana kello 8-16 tehtä-

vään työhön. Työaika voi muuttua 2-vuorotyöksi myös toimistotehtävissä. Etätyön mahdol-

lisuus kasvaa ja työn mahdollisesti muuttuessa enemmän IT-järjestelmien ylläpitoon, 

myös vuorokauden ympäri tehtävä työ tulee tarpeelliseksi.  

 

6.2 Digitalisaation vaikutus asiakaspalveluun 

Ilmarisen ja Koskelan (2015, 50–59) mukaan yksi tärkeimpiä digitalisaatiota ajavia voimia 

on asiakaskäyttäytymisen muutos. Asiakkaiden arvostukset ja tavat toimia muuttuvat, ja 
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tämä antaa uusia mahdollisuuksia luoda lisäarvoa asiakkaalle. Digitalisaatio myös tekee 

yritysten toiminnasta läpinäkyvämpää. Haastateltavat uskoivat myös läpinäkyvyyden ja 

monikanavaisuuden lisääntyvän. Osa uskoi kommunikoinnin vähenevän asiakkaiden ja 

yrityksen välillä, kun osa uskoi määrän säilyvän samana, mutta muuttuvan reaaliaikaisem-

maksi. Asiakkaan tarpeet tavoittaa ihminen säilyy, mutta kommunikoida voidaan eri ta-

voin, kuten chatin tai videopuhelun välityksellä.  

 

6.3 Digitalisaation vaikutukset alaisten johtamiseen 

Ilmarisen ja Koskelan mukaan (2015, 9-30) digitalisaatio edellyttää yrityksiltä uusia toimin-

tatapoja, uudenalaista johtamista, osaamista ja yrityskulttuuria. Digitaalisuus koskettaa 

kaikkia yrityksen tasoja, toimintoja ja osia.  

Usea haastateltava uskoi digitalisaation vaikuttavan johtamiseen. Työsuorituksen mittaa-

misen ja tarkkailun muuttuessa, myös ihmisten johtamisen uskottiin muuttuvan. Etätyön 

lisääntyessä myös alaisten johtaminen voi vaikeutua, sillä tiimin jäsenet voivat työsken-

nellä eri paikoissa eri aikaan. Fyysisen kanssakäymisen vähentyessä esimiesten ja alais-

ten välinen suhde voi hämärtyä ja johtaminen muuttua haasteellisemmaksi.  

 

Moni haastateltavista uskoi oman toimenkuvan muuttuvan. Työn painopisteen muuttuessa 

myös johtaminen muuttuu. Digitalisaation vaikutukset kulttuuriin yleisesti heijastuvat myös 

johtamiseen.  

 

6.4 Tulevaisuus 

Esimerkiksi autovalmistaja Tesla ja ruotsalainen start-up yritys Einride ovat esitelleet itse-

ohjautuvan, sähköllä kulkevan puoliperävaunun. Einriden tavoitteena on saada auto jo 

vuoden 2018 lopulla maantieliikenteeseen. Teslan kehittämä puoliperävaunu pystyy kul-

kemaan autonomisesti maantieosuuksilla, mutta mutkaisemmilla teillä ja kaupunkiosuuk-

silla se tarvitsee ohjausta.  (Einride, 2018; Kauppalehti 2018a; Wired 2017) 

 

Useat haastatelluista eivät uskoneet autonomisesti ajavien autojen muuttavan rekkaliiken-

nettä lähivuosina. Lainsäädännön kehittyminen vie aikaa, jotta vaikutukset näkyisivät ylei-

sesti maanteillä. Itseohjautuvien autojen vaatimat muutokset infrastruktuurissa ja eettisten 

kysymysten ratkaisut ongelmatilanteissa hidastavat autojen yleistymistä liikenteessä. Pai-

kallisjakelussa suurissa kaupungeissa kokeiluja voi tapahtua lähitulevaisuudessa esimer-

kiksi robottibussien yhteydessä, mutta maantieliikenteen osalta haastateltavat eivät näh-

neet suuria muutoksia tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Useat haastateltavista näkivät 

muutoksien tapahtuvan vasta vuosien päästä. Suuressa mittakaavassa vaikutusten uskot-
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tiin näkyvän vasta 10–20 vuoden päästä. Osa haastatelluista uskoi vaihtoehtoisilla poltto-

aineilla kulkevien ajoneuvojen, kuten kaasu- ja sähköautojen vaikuttavan maantieliiken-

teeseen ennemmin kuin itseohjautuvien autojen.  

 

6.5 Digitalisaation vaikutukset käytännössä 

Haastateltavat eivät nähneet suuria muutoksia tapahtuvan maantieliikenteessä digitalisaa-

tion edetessä. Työnkuva tulee jonkin verran muuttumaan ja työn painopiste siirtyy yhä 

enemmän IT-järjestelmien ylläpitoon ja valvontaan. Työtehtävät muuttuvat myös tämän 

myötä, mutta varsinaisten työpaikkojen ei uskottu alalta katoavan. Etätyön lisääntyminen 

ja mahdollinen työaikojen muuttuminen 2-vuorotyöhön myös toimistotyössä nähtiin suu-

rimpana haasteena varsinkin johtamisen kannalta. 

 

Useat haastateltavat uskoivat digitalisaation helpottavan joidenkin tehtävien tekemistä, 

koska osa manuaalisesti tehtävistä asioista jää pois, ja tämän nähtiin muuttavan työnku-

vaa mielekkäämmäksi ja helpommaksi. Digitalisaation uskottiin myös yksinkertaistavan 

prosesseja ja vähentävän rutiinitehtäviä, jolloin työ muuttuu enemmän asiantuntijatehtä-

väksi ja tarkkailevammaksi.  

 

Asiakassuhteiden ylläpidon uskottiin muuttuvan reaaliaikaisemmaksi. Osa uskoi kommuni-

kaation asiakkaiden ja yrityksen välillä vähentyvän kun taas osa uskoi sen säilyvän suun-

nilleen samana, mutta tapahtuvan lähes kokonaan sähköisesti, jolloin henkilökohtainen 

kanssakäyminen jää pois.  

 

Rekkaliikenteessä maanteillä ei nähty tapahtuvan suuria muutoksia lähivuosien aikana. 

Autonomisesti ajavien autojen uskottiin vaativan suuria muutoksia niin infrastruktuurisesti 

kuin lainsäädännöllisesti, ja siksi ne yleistyvät hitaasti.  

Suurimmat haasteet nähtiin työympäristön muutoksessa. Etätöiden lisääntyessä ja fyysi-

sen kanssakäymisen vähentyessä ihmisten johtaminen voi vaikeutua. Jos työryhmän jä-

senet ovat eri aikaan paikalla, ei ryhmä välttämättä hitsaudu yhteen.  

 

Mahdollisuuksia nähtiin prosesseiden yksinkertaistamisessa ja sen myötä turhien työvai-

heiden poistumisessa. Moni uskoi sen muuttavan työnkuvaa mielekkäämmäksi ja tehtä-

vien siirtyvän enemmän asiantuntijuuteen. Tiedon syöttämisen jäädessä koneille ja tieto-

järjestelmille, jää työntekijöille enemmän aikaa asiakaspalveluun ja osaamisen jakami-

seen. Tämä uskottiin tuottavan lisäarvoa asiakkaille, koska heidän tarpeisiinsa voidaan 

vastata paremmin. Asiakaspalvelutyön ja asiantuntijuuteen painottumisen uskottiin myös 
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tuovan alalle uusia työtehtäviä ja sen myötä lisää työpaikkoja. Mikäli kuljetusten määrä 

säilyy samana tai lisääntyy, uskottiin sen pitävän työpaikkojen määrän samana.   
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7 Pohdinta 

Teknologian ja uusien järjestelmien kehittyessä myös maantieliikenteessä tapahtuu muu-

toksia. Muutokset vaikuttavat niin työntekijöihin kuin asiakkaisiin, toimintatapoihin, proses-

seihin ja palveluihin. Vaikutukset eivät välttämättä näy suurille massoille, mutta logistiikan 

ja maantieliikenteen parissa työskentelevien työympäristö kokee muutoksia.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että maantieliikenteen työpaikkojen ei uskota katoavan. Työta-

vat- ja tehtävät kokevat muutoksia, mikä saattaa johtaa joidenkin tehtävien vaihtumiseen 

enemmän IT-painotteisempaan järjestelmien ylläpitoon. Työn sisältö muuttuu manuaali-

sesta tiedon syöttämisestä järjestelmien valvontaa ja tarkkailuun. Näin jää enemmän ai-

kaa asiantuntijatehtäviin ja työ voi muuttua mielekkäämmäksi. Asiakaspalvelun osalta vas-

taaminen voi nopeutua ja palvelun taso nousta tiettyjen osa-alueiden jäädessä pois, ja 

näin voidaan tuottaa asiakkaalle lisäarvoa.  

 

Tutkimuksen tuloksien perusteella maantieliikennekuljetukset eivät ole kokemassa suuria 

muutoksia lähivuosina. Lainsäädäntö ja infrastruktuurin kehitys esimerkiksi itseohjautuvien 

autojen ja rekkojen osalta vie vuosia, ennen kuin vaikutukset näkyvät teillä. Vaikka tekno-

logia kehittyisi nopeasti, ovatko yritykset valmiita sijoittamaan suuria summia uuteen tek-

nologiaan, joka ei välttämättä tuo lisää voittoa. Kaluston vaihtaminen esimerkiksi täysin 

sähköllä toimiviin puoliperävaunuihin vaatii suuria summia. 

Uskon, että suurimpana esteenä muutoksien edessä on raha. Kuljetusalalla kilpailu on ko-

vaa ja marginaalit pieniä. Kalustoa ei uusita ennen kuin se on ajettu loppuun. Tämä hidas-

taa esimerkiksi siirtymistä dieselmoottorista sähkö- tai hybridimoottoriin. Niin kauan kuin 

perinteisellä dieselmoottorilla ajaminen on kannattavaa, se tulee olemaan rekka- ja kau-

pallisen liikenteen vakiokalustoa.  

 

Jatkotutkimusehdotuksena on tutkia digitalisaation vaikutuksia satamiin ja meriliikentee-

seen. Vaikutukset niihin ovat varmasti suuremmat kuin maantieliikenteeseen. Myös digita-

lisaation ja automatisaation vaikutuksia varastoihin, varastointitehtäviin ja jakelukeskuksiin 

voisi tutkia.  

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Opinnäytetyössä tutkittiin minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia digitalisaatio tuo maan-

tiekuljetuksiin ja sen parissa työskenteleviin ihmisiin, asiakkaisiin ja prosesseihin. Tavoit-

teena oli selvittää, mitä digitalisaatio käytännössä tarkoittaa kuljetusyritykselle ja tuleeko 

ala kokemaan muutoksia lähitulevaisuudessa. Halusin rajata tutkimuksen käsittelemään 



 

 

26 

vain maantiekuljetuksia, vaikka se on vain yksi osa kuljetusketjua, johon kuuluu niin jake-

lukeskukset ja terminaalit kuin satamat ja meriliikenne. Tutkimustavoite oli realistinen ja 

tutkimuksen kohderyhmä oli helposti tavoitettavissa.  

 

Opinnäytetyöhön käytettiin laajasti lähteitä niin kotimaisesta kirjallisuudesta kuin ulkomai-

sesta sekä internetsivuista ja ajankohtaisista uutisartikkeleista. Käytettyjä lähteitä voidaan 

pitää luotettavina, ajankohtaisina ja asianmukaisina. Teoriaosuudessa käsiteltävät aiheet 

on valittu tukemaan tutkimusaihetta.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselyn ja haastattelun avulla. Kyselyn kysymykset olivat luon-

teeltaan avoimia, mikä antoi vastaajille vapauden ilmaista oman näkemyksensä asiasta. 

Kyselyyn vastanneet ovat kaikki pitkään alalla työskennelleitä ja he ovat nähneet alan ke-

hityksen vuosien aikana, joten uskon heidän näkemyksien olevan realistisia.  

Lähetin kyselyn 10 työpaikkani esimiehelle, joista seitsemän vastasi. Koen saaneeni riittä-

västi aineistoa tutkimustuloksen selvittämiseksi. Vaikka olisin lähettänyt kyselyn eri kulje-

tusyritysten esimiehille, en usko että tutkimustulos olisi suuresti eronnut saadusta.  

 

7.2 Oman oppimisen arviointi 

En päässyt opinnäytetyössäni alkuun, koska en keksinyt sopivaa aihetta. Pyysin ohjaajal-

tani ehdotuksia syksyllä 2017 ja hän ehdotti tutkimaan digitalisuutta logistiikan parissa. 

Aloin tutustumaan aiheeseen etsimällä sopivaa kirjallisuutta ja tutkimalla internetistä digi-

taalisuuteen liittyviä uutisia ja kirjoituksia.  

Digitaalisuuden ja automatisaation yhteydessä puhutaan usein työpaikkojen katoamisesta 

ja erilaisista uhkakuvista. Olemme myös kollegojen kanssa pohtineet tehtäviemme kor-

vaamista tietojärjestelmillä. Digitalisaation vaikutus logistiikassa ja erityisesti omalla alalla 

eli maantieliikenteessä alkoi kiinnostamaan.  

 

Ensimmäiseksi tein karkean suunnitelman, minkä mukaan halusin tutkimuksen etenevän. 

Aloin keräämään kirjallisuutta digitalisaatiosta. Kirjallisuutta aiheesta löytyy paljon, mutta 

melko vähän siitä oli sellaista mitä voi hyödyntää suoraan omaan aiheeseeni, eli logistiik-

kaan. Kun teoriaosuus oli kirjoitettu, aloin miettimään sopivia kysymyksiä kohderyhmäl-

leni. Päädyin avoimiin kysymyksiin, koska halusin vastaajilta laajempia näkemyksiä kysy-

myksiin, kuin mitä suljetuilla kysymyksillä olisi saatu. Sain mielenkiintoisia ja osittain erilai-

sia näkemyksiä aiheeseen, mikä oli positiivista. Yhden esimiehen kohdalla päädyimme 

keskustelemaan kysymyksistä kasvotusten, jolloin sain entistä laajemman näkökannan.  
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Opinnäytteen kirjoittaminen oli ajoittain hidasta, sillä töiden takia työ edennyt niin nopeasti 

kuin olisin sen halunnut etenevän. Kirjoitustyö tapahtui pääosin viikonloppuna ja mikäli 

töissä oli hiljaisempaa, pystyin kirjoittamaan myös töiden lomassa. 

Aika ajoin jääväni jumiin johonkin aiheeseen, mutta vaihtamalla aihetta pääsin jälleen ete-

nemään työssä. Teoriaosuuden kirjoittaminen oli välillä työlästä, sillä tietoa aiheesta on 

paljon ja tutkimukseen sopivien lähteiden löytäminen vei aikaa. Empiirinen osuus sujui 

huomattavasti vaivattomammin. Koko tutkimuksen ajan olen pyrkinyt pitämään mielessä 

tutkimuksen tavoite ja keskittymään vain siihen. Olen myös pyrkinyt noudattamaan hyvän 

opinnäytetyön periaatteita. Tutkimuksessa onnistuttiin vastaamaan tutkimustavoitteeseen.  
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Liitteet 

Liite 1. Tuonti lähetysmaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015. Tulli 2016 

 

 
 
 
Liite 2. Haastattelukysymykset 

Digitalisaation vaikutukset maantieliikenteessä.  

 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysisesti tehtyjen asioiden muuttamista di-

gitaaliseen muotoon sekä teknologisen kehityksen vaikutuksia maantieliikenteeseen ja lo-

gistiikkaan, eli uusia toimintatapoja, uusia sovelluksia ja uudenlaista toimintaympäristöä. 

 

1. Miten uskot digitalisaation vaikuttavan työpaikkoihin? 
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2. Miten uskot digitalisaation vaikuttavan työtehtäviin? 
 

 

 

 

3. Uskotko digitalisaation vaikuttavan työaikaan? 
 

 

 

 

4. Vaikuttaako digitalisaatio kommunikointiin asiakkaiden kanssa? 
 

 

 

 

5. Vaikuttaako digitalisaatio alaisten johtamiseen? 
 

 

 

 

6. Uskotko digitalisaation muuttavan omaa toimenkuvaa? 
 

 

 

 

7. Kehitteillä on autonomisesti ajavia autoja. Kuinka pian uskot niiden vaikutta-
van kuljetusalaan? 

  

 


