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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Riihimäenkiito Oy. Toimeksianta-

ja on kuljetus- ja logistiikka-alan yritys, joka on perustettu vuonna 1959. Yritys 

tarjoaa kokonaisvaltaisia kuljetussopimuksia, päivittäisiä kuriiripalveluita, sekä 

pienen kokoluokan varastointipalvelua yritysasiakkaille. Kuljetus- ja logistiik-

kapalvelut ovat yrityksen suurin liiketoiminnan tuote ja tässä opinnäytetyössä 

keskityttiin kuljetussuunnittelun kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen. (Riihi-

mäenkiito Oy s.a.) 

 

Toimeksiantajan pyynnöstä tämä opinnäytetyö keskittyi yrityksen kuljetusti-

lausjärjestelmän ja sitä kautta ajojärjestelyn kehittämiseen. Aihe valikoitui mi-

nulle luontevasti, koska olin työskennellyt yrityksessä jo vuosia ja yritys oli hy-

vin tuttu. Olin myös työskennellyt yrityksessä ajojärjestelytehtävissä kaksi 

vuotta. Tällä hetkellä yritys ohjeistaa kuljettajan päivittäisiin tehtäviinsä paperi-

sella dokumentilla. Ohjeistuksen digitalisoiminen loisi huomattavan edun tie-

donkulkuun sekä tehtävänannon ymmärrykseen esimiehen ja kuljettajan välil-

lä. Digitaalisten ohjeistuksien avulla vältyttäisiin esimerkiksi oikeinlukuvirheiltä, 

koska käsin kirjoitusta voi olla ajoittain vaikea lukea. 

 

Toiminnan jatkuva kehittäminen on elin tärkeää yritykselle ja sillä luodaan hel-

posti mahdollista kilpailuetua muihin alan yrityksiin nähden. Tämä luo painetta 

myös muille alan yrityksille toiminnan kehittämiseen. Liikenne- ja viestintämi-

nisteriön tiedotteessa (Tavarakuljetuksia koskevan tiedon digitalisaatiolle ke-

hittämisohjelma 2018) todetaankin, Digitalisoituminen on alan yrityksille vielä 

tällä hetkellä kilpailuvaltti, mutta varsin nopeasti kysymys on siitä, mitkä yrityk-

set kasvavat ja kehittyvät ja mitkä kuihtuvat. Monet pitkän linjan logistiikka-

alan yritykset ovat vielä epävarmoja logistiikan digitalisoitumisesta eivätkä sik-

si uskalla lähteä oman mukavuusalueen ulkopuolelle panostamalla yrityksen 

kehittämiseen nykyaikaiseen, digitaaliseen muotoon. Digitalisaation myötä yhä 

useammat kuljetu- ja logistiikka-alan yritykset pyrkivät automatisoimaan ja si-

ten yksinkertaistamaan yrityksen toimintoja.  
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1.2 Opinnäytetyön tausta 

Ajojärjestelyn vanhanaikaisuus on tehnyt yrityksen toiminnalle monia kehitystä 

vaativia asioita. Kirjallisten ohjeistuksien antaminen on tähän asti aina vaatinut 

esimiehen läsnäoloa työpaikalla, jotta ohjeet saadaan tulostettua kuljettajille. 

Nykyajan mobiililaitteiden ja tietokoneiden avulla voitaisiin ohjeistuksia antaa 

paikasta riippumatta, internetyhteyden avulla. Päästäisiin eroon ns. paikkariip-

puvuudesta.  

 

Ajojärjestelyn tärkeimmät kehitys- sekä parannuskohdat ovat reittien paras 

mahdollinen suunnittelu sekä kuormien sijoittelu kustannustehokkaimmin. Asi-

akkaalle ei sinänsä ole mitään merkitystä, miten tai minkälaisella kalustolla 

asiakkaan tavara kuljetetaan, kunhan se on oikeassa paikassa oikeaan aikaan 

ja ostohetkellä luvatussa kunnossa. Reittien suunnitteluun kustannustehok-

kain ratkaisu on lähes poikkeuksetta lyhin mahdollinen reitti. Logistiikka-alalla 

kuitenkin tilanteet muuttuvat todella nopeasti, joten vaihtoehtoiset reitit on hy-

vä olla jo valmiiksi tiedossa. Kuormien suunnittelu sinänsä on kustannuste-

hokkuuden kannalta vielä tärkeämpää kuin reittisuunnittelu. Mitä enemmän 

yhteen ajoneuvoon saa kerralla lastattua kuormaa, sen kannattavammaksi 

kuljetus lähes poikkeuksetta tulee. Kannattavuus on kuitenkin yrityksen pe-

rusperiaate ja sen lisäämiseksi on yrityksen toimintaa kehitettävä.  

 

Ajojärjestelyn kehittämistä on käsitelty monissa muissa opinnäytetöissä ja 

sama asia tulee useissa esiin. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää 

toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kehittää omaa toimintaa jat-

kuvasti. 

 

1.3 Rajaukset 

Tässä opinnäytetyössä aiheena on kuljetustilausjärjestelmän ja sitä kautta 

ajojärjestelyn modernisointi ja kehittäminen. Työn aihe rajautuu niin, että tutki-

taan vain digitaalisten ajojärjestelyohjelmien ominaisuuksia ja soveltuvuutta 

toimeksiantajalle. Työstä rajataan ulkopuolelle mm. suoritettujen tehtävien 

vieminen laskutukseen. 
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Opinnäytetyössä tutkitaan ohjelmien ominaisuuksia monesta eri näkökulmasta 

ja pyritään muokkaamaan niitä soveltumaan yritykselle mahdollisimman hyvin. 

Työssä otettiin huomioon niin ajojärjestelijän, kuin kuljettajankin mielipiteet.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja työn toteutus 

Tässä työssä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Työssä tutkittiin ensin yksi kerrallaan kolmen eri ajojärjestelyohjelman suorat 

sekä epäsuorat kustannukset. Ajojärjestelyohjelmia tutkittiin myös niiden so-

veltuvuuden kannalta, kuinka ne vastasivat toimeksiantajan esittämiin tarpei-

siin sekä yhteensopivuutta yrityksen ajoneuvoihin.  

 

Yrityksellä on käytössä työaika- sekä ajoneuvoseurantaohjelma, josta on 

mahdollista avata myös ajojärjestelyn puolelle palvelu. Työssä empiriaan pe-

rustuvaa tutkimusta tehtiin kyseisen ajojärjestelyohjelman avulla kahden viikon 

kokeilujakson aikana. Jakson aikana ohjelmaa tarkasteltiin niin ajojärjestelijän 

kuin kuljettajan näkökulmasta. Kokeilujakson aikana kokeiluun osallistui kolme 

toimeksiantajan ajoneuvoa, joiden kuljettajat opastettiin päätelaitteen toimin-

taan. Kokeilujakson aikana tehtiin havaintoja ja tarkasteltiin kriittisesti ohjel-

man toimivuutta sekä ongelma- ja kehityskohtia. 

 

Kokeilujakson päätteeksi tehtiin kattava kysely ajojärjestelyohjelman toimin-

nasta. Aluksi haastateltiin ajojärjestelijöitä sekä kaikkia kuljettajia, jotka käytti-

vät kokeilujakson aikana ohjelmaa. Haastatteluissa käytiin läpi kyseisen oh-

jelman mahdollisesti ongelmakohdat ja niiden perusteella pyrittiin luomaan 

kuva ohjelman todellisesta soveltuvuudesta yritykselle. Ohjelmien käytettä-

vyydessä korostuu niiden toimintavarmuus sekä helppokäyttöisyys kaiken 

ikäisille ja taustaisille henkilöille. Siksi kyselyissä keskityttiin seuraaviin asioi-

hin. 

 

Haastattelussa keskityttiin seuraaviin osa-alueisiin: 

 

-kuljetustehtävien vastaanotto 

 tehtävien helppo löytyvyys ja selkeys 

-kuljetustehtävien hyväksyminen 

-kuljetustehtävien kuittaaminen suoritetuksi 
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-kuljetustehtävien keskeyttäminen ja muokkaaminen 

 tehtävän muuttuessa, siihen tehtävien muutosten lisäys 

 tehtävän keskeytyessä, sen poistaminen ja uuden tehtävän 
avaaminen 

-ohjelman helppokäyttöisyys 

 ohjelman kokonaisvaltainen käytön sujuvuus ja tarvittavien työ-
kalujen käyttö ja löytyvyys 

-ohjelman toimintavarmuus (internet yhteyden toiminta) 

-todellinen mielipide ohjelman käyttöönotosta 

 vertaus vanhan mallin ajojärjestelyyn ja mielipide uuteen siirty-
misestä 

 

Kuljettajille tehdyn haastattelun jälkeen suoritettiin haastattelu ajojärjestelijälle 

ja pyrittiin saamaan kuva ohjelman toiminnasta kuljetustehtävien luonnissa 

sekä sen antamisesta kuljettajalle. 

 

Haastattelussa kysyttiin ajojärjestelijältä seuraavia asioita: 

-kuljetustehtävien luonti 

-kuljetustehtävien antaminen ajoneuvolle 

 tehtävien sujuva luovutus ajoneuvolle 

-kuljetustehtävien keskeyttäminen ja muokkaaminen 

 tehtävän muuttuessa sen muokkaaminen tai keskeyttäminen 

-kuljetustehtävien tapahtumat suoritetun tehtävän jälkeen 

 suoritettujen tehtävien loki/kansio 

-ohjelman helppokäyttöisyys 

 tarvittavien työkalujen löydettävyys 

-ohjelman toimintavarmuus 

 internet yhteyden toiminta 

-todellinen mielipide ohjelman käyttöönotosta 

 hyöty ajankäytöllisesti 

 kanssakäymisen helpottuminen kuljettajan kanssa 

Kyseisten haastatteluiden ja tutkimusten jälkeen analysoitiin ja vertailtiin tutkit-

tuja ajojärjestelyohjelmia keskenään ja tehtiin lopputulos, jossa esitetään tut-

kimusten perusteella paras vaihtoehto. 
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2 DIGITALISAATIO 

2.1 Yleisesti 

Digitalisaatio on ollut maailmassa ihmisten sekä yritysten käytössä jo vuosia ja 

sen kehitys jatkuu edelleen kovaa vauhtia. Digitalisaatiota terminä sinänsä on 

käytännössä mahdotonta määrittää yhdellä lauseella. Aiheen laajuus ja ajatus 

sen todellisesta tarkoituksesta tekevät yksinkertaisesta määritelmästä vaike-

aa. Alasoini (2015) tiivistää kirjoituksessaan digitalisaation: Digitalisaatio tar-

koittaa digitekniikan integrointia osaksi elämän jokapäiväisiä toimintoja hyö-

dyntämällä kokonaisvaltaisesti digitoinnin mahdollisuuksia. Digitointia puoles-

taan voidaan kuvailla kaiken analogisen informaation, kuten kuvien, äänien tai 

tekstien muuttamista digitaaliseen muotoon käyttäen elektronisia laitteita 

(Alasoini 2015). Valtiovarainministeriö (s.a.) kuvailee digitalisaation käytännön 

puolta omassa tiedotteessaan seuraavasti: Käytännössä digitalisaatio tuo 

kansalaiset ja yritykset julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. Digitalisaatio 

onkin jo vuosien ajan tuonut palvelut ihmisten ja yritysten ulottuville niin, että 

ne ovat helposti saatavilla, kellonajasta riippumatta. Veroilmoituksesta verkko-

kauppaan ja passin uusimiseen verkossa ovat jo sellaisia asioita, joita nor-

maali ihminen pitää päivänselvänä. Digitalisaatio on niin laaja ja osittain nä-

kymätön asia, ettei siihen paneutumatta välttämättä ajattele koko termiä. 

 

Digitalisaatio tällä hetkellä on vasta kehityksen alussa ja sen todellisen poten-

tiaalin käyttö on vielä minimaalista. Vaikka analogista informaatiota siirretään 

digitaaliseen muotoon jatkuvasti, todellisuudessa kaikesta informaatiosta on 

vain murto-osa digitaalisessa muodossa. Kaiken informaation vienti digitaali-

seen muotoon vie vielä kymmeniä vuosia, jos kaiken aineiston digitoimiseen 

päästään koskaan. Digitalisaation kehitys on ikään kuin murrosaikaa, koska 

siitä selviää jatkuvasti uusia erilaisia hyödyntämistapoja. Teknologia muuttuu 

ja kehittyy koko ajan ja digitalisaatio sen mukana. Teknologioiden muuttuessa 

myös yritykset ja sen kautta markkinat muuttuvat (kuva 1) enemmän ja 

enemmän digitaaliseen suuntaan ja asiakaskäyttäytyminen niiden mukana. 
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Kuva 1. Termistöä ja selvennystä alaa koskevista asioista (Smartphone Solutions) 

 

2.2 Historia 

Digitalisaation syntymisen voidaan ajatella tapahtuneen jo ensimmäisten tie-

tokoneiden saapumisesta markkinoille 1980-luvun alussa. Maailmanlaajuinen 

internetyhteys puolestaan yhdisti kaikki maailman tietokoneet toisiinsa luoden 

verkon, joka mahdollisti siirtämään valtavia määriä tietoa toiselle puolelle maa-

ilmaa sähköisesti. (Vuolle 2016). 

 

Digitalisaation alkuvaiheissa ei oltu vielä tietoisia, kuinka laaja käsite todelli-

suudessa on. Korpilahti (2016) toteaakin kirjoituksessaan: Ensimmäisessä 

vaiheessa digitalisoimisella tavoiteltiin jakelu- ja arkistointikulujen vähentämis-

tä sekä hakutoimintojen helpottamista. Sittemmin digitalisaation laajuus on 

alkanut valjeta ihmisille.  

 

2.3 Digitalisaation vaikutukset työllisyyteen 

Digitalisaation myötä on syntynyt stereotypia siitä, että digitalisaatio automaat-

tisesti vähentää työpaikkoja ja luo suuren kokoluokan työttömyyttä. Täysin 

väärä tämä stereotypia ei ole, sillä digitaaliteollisuuden myötä on entisiä, rutii-

ninomaisia työtehtäviä muuttunut robottien ja muiden automatisoitujen järjes-

telmien tehtäväksi. Alasoini (2015, 26) toteaakin tekstissään, Oxfordin yliopis-

ton tutkijoiden laskelman mukaan Yhdysvalloissa jopa 47 prosenttia työpai-

koista olisi uhattuina teknologisen kehityksen johdosta seuraavan parin vuosi-

kymmenen aikana (Frey & Osborne 2013). Vastaavalla tavalla tehty laskelma 
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antaa Suomen osalta tulokseksi 36 prosenttia (Pajarinen & Rouvinen 2014). 

On kuitenkin hyvä muistaa, että tällaiset laskelmat ovat täysin teoreettisia ja 

perustuvat siihen teoriaan, että aina kun uutta teknologiaa syntyy, syrjäyttää 

se jonkin tietyn työtehtävän ja luo siten työttömyyttä (Alasoini 2015, 27).  

 

Moni ruohojuuritason työtehtävä on muuttunut täysin robottien tekemäksi 

työksi. Tekoäly kehittyy hienostuneemmaksi yhä nopeammin ja etenkin suur-

ten yritysten on ennakoitava jo hyvissä ajoin, missä yrityksen työntekijät me-

nevät kehityksen kanssa ja miten he reagoivat siihen. Kouluttaminen ja työn-

tekijöiden sopeuttaminen automaatioon on hyvä aloittaa ennen kuin muutos-

vastarintaa ehtii kehkeytyä, jolloin on jo liian myöhäistä (Koulutus tärkeää 

työntekijöiden sopeuttamisessa automaation vaikutuksiin 2018). Digitalisaatio 

onkin luonut yritysjohtajille suurta painetta muutosjohtamisen kannalta ja muu-

tosvastarinnan käsittely on noussut yhdeksi tärkeimmistä puheenaiheista yri-

tyksissä. Mutta digitalisaation myötä myös uudenlaisia työtehtäviä on syntynyt 

ja syntyy jatkuvasti lisää. Automatisoidut robotit tekevät toki ruumiillisen työn, 

mutta niiden valvontaan ja huoltamiseen liittyvät työtehtävät ovat kasvaneet ja 

kasvavat koko ajan. Yritykset kuitenkin ensikädessä pyrkivät mieluiten sijoit-

tamaan työntekijät uusiin tehtäviin tai tarjoamaan uudelleenkoulutusta kuin 

suoraan irtisanomalla suuria massoja. Massairtisanomiset eivät kuitenkaan 

ole yrityksen tärkeälle imagolle kovin suosiollista.  

 

Teknologian kehityksen myötä uusia liiketoimintamalleja ja täysin uusia liike-

toiminta-aloja syntyy jatkuvasti ja näillä aloilla on yhä enenevässä määrin tar-

vetta tekijöille (Alasoini 2015, 27). Digitalisaation luoma valtava tietomäärä ja 

sen jatkuva muuttaminen analogisesta muodosta digitaaliseen muotoon on jo 

itsessään niin iso projekti, että se työllistää suuren määrän ihmisiä. Ja kun 

puhutaan uudenlaisten työtapojen syntymisestä, puhutaan ns. tietotyöstä, eli 

työstä, jonka pääpiirteenä on uuden tiedon tuottaminen, vastaanottaminen 

sekä sen käsittely. Uudella työnteon tavalla on haluttu nostattaa työntekijöiden 

halua muokata omaa työtehtäväänsä ja vapauttaa työntekijä vanhasta tarkasti 

kontrolloidusta työmuodosta vapaampaan, tasapainoiseen työmuotoon 

(Alasoini 2015, 28).  

 

Digitalisaation myötä on myös paljon puhuttu työnteon jakautumisesta eli pirs-

taloitumisesta. Yhä useammilla on samaan aikaan monta eri työnantajaa ja 
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osa-aikaisia työsopimuksia tai vaihtoehtoisesti toimivat ns. mikroyrittäjänä tai 

keikkatyöläisinä. Työn pirstaloitumisen lisäksi itsensä työllistäminen on ollut 

hurjassa nousussa (Parviainen ym. 2017, 15).  

 

2.4 Digitalisaatio Suomessa ja maailmalla 

 

Suomen korkea koulutustaso ja kyky muuntautua teollisuuden kehityksen mu-

kana luo Suomelle loistavat mahdollisuudet hyödyntää digitalisaation kaikkia 

variaatioita, kuten robotiikkaa, automaatiota ja muita manuaalisen työn poista-

vaa teknologiaa. Tämä luo myös mahdollisuuden Suomelle ponnahtaa maail-

malle tarjoamalla mielenkiintoisen toimiympäristön, jossa digitalisaatio näkyy 

jo hyvin paljon enemmän kuin halvempaa työvoimaa tarjoavissa maissa. Näin 

voitaisiin Suomea viedä näkyvästi maailmalle ja kohottaa kestävää kehitystä.  

(Paasi 2017). Vuodesta 2014 asti on Suomessa tehty digibarometri, jolla mita-

taan Suomen digitaalisuuden tilanteesta ja verrataan sitä muiden maiden digi-

taalisuuden tilanteeseen. Aiempien digibarometrien perusteella voidaan sa-

noa, että Suomi liittyi digimurrokseen rajusti myöhässä, mutta heräämisen 

jälkeen ottanut isoja askelia kohti maailman huippumaita. Suomi on onnistunut 

pitämään muut Pohjoismaat takanaan digitalisaation kehityksessä. Vuoden 

2017 barometri kertoo, että Suomessa on realisoitu digitalisaation kehityksen 

mukana pysymisen edellytykset. Kuitenkin tietyillä merkittävillä osa-alueilla, 

kuten globaali verkkokauppa, Suomi on rajusti muita maita jäljessä (Digibaro-

metri 2017, 3).  

 

Aiemmissa barometreissä on käsitelty pitkälti vain valtion ja sen kansalaisten 

suhteesta ja muutoksesta digitalisaatioon sekä verrattu Suomen digitalisaatio-

ta muihin maihin. Vuoden 2017 barometrissa teemana oli kuitenkin yksi kes-

keinen asia, tekoäly. Tekoäly on jo pitkään ollut teollisuuden keskeisimpiä teki-

jöitä ja sen kehitykseen investoidaan vuosi vuodelta enemmän ja enemmän 

(Digibarometri 2017, 5).  
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Kuva 2. Kuviossa investointien määrä maailmanlaajuisesti tekoäly-yrityksiin vuosina 2012-

2016. (Milj. USD) (Digibarometri, 17 2017) 

 

Kuten kuvasta 2 voidaan päätellä, investoinnit tekoäly-yrityksiin globaalisti 

ovat kasvaneet räjähdysmäisesti jopa 8-kertaisiksi ja niiden odotetaan kasva-

van yhä nopeasti myös lähitulevaisuudessa. Tekoäly-yritykset ovat pitkälti oh-

jelmisto- tai konsultaatioyrityksiä, jotka Suomessa keskittyvät maakunnittain 

miltei kaikki Uudenmaan lääniin. Tekoäly-yrityksistä suurin osa on huomatta-

vasti nuorempia kuin muut yritykset. Tämä johtuu pitkälti siitä, että monet yri-

tykset eivät pääse viittä vuotta pidemmälle tai yritys kaupataan jollekin suu-

remmalle toimijalle. Tekoälyä hyödyntäviä startup- yrityksiä arvioidaan olevan 

yli 2500 ja lukumäärä kasvaa. Suuret tekoälyyn keskittyvät yritykset, kuten 

Google ja Intel, pyrkivät ostamaan kilpailevat startup -yritykset ennen niiden 

suurempaa kasvua (Rihti 2017). 

 

Myös Suomen valtio on hyvin huomioinut, että tekoälyyn tulisi panostaa rahal-

lisesti ja valtiovarainministeriö onkin varannut valtion tuottavuusrahasta 10 

miljoonaa euroa kaikenlaisen älyteknologian investointeihin, jotka kykenevät 

näyttämään nopeasti, enintään kolmen vuoden aikana, jonkinlaisia tuotta-

vuushyötykantoja. Investoinneilla on tarkoituksena ainakin parantaa julkisten 

palveluiden kustannustehokkuutta ja karsia turhia kuluja sekä näin parantaa 

tuottavuutta (Valtio vauhdittaa tekoälyn ja robottien käyttöönottoa investointi-

rahalla 2017).  
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2.5 Internet of Things (Esineiden Internet) 

Kun puhutaan digitalisaatiosta, on esineiden internetin osuus digitalisaation 

kehityksessä valtava. Esineiden Internet tai teollinen internet on vielä käsite, 

jota ihmisten ajatuksissa ei ole olemassa. Todellisuudessa on. Esineiden in-

ternet -käsitteellä tarkoitetaan siis käytännössä sitä, kun fyysiset laitteet liite-

tään tietoverkkoon käyttäen antureita ja sensoreita, joilla laitteet havainnoivat 

ympärillä olevia muita esineitä ja viestittävät keskenään dataa ja tietoa älyk-

käästi (Juhanko ym. 2015, 13). Englannin kielen käännös Internet of things tai 

”M2M” eli ”Machine to machine” kertoo myös hyvin käsitteen todellisesta tar-

koituksesta, eli siitä, miten koneet keskustelevat toisilleen ja käsittelevät niiden 

yhdessä keräämäänsä dataa. Esineiden internetin puhutaan mullistaneen ko-

konaan teollisuuden kentän ja sitä on jo verrattu kolmanneksi teolliseksi val-

lankumoukseksi (Teollisesta internetistä uutta kasvua 2017).  

 

Nykypäivänä arkisissa asioissa Internet of Things näkyy esimerkiksi kotitalo-

uksissa yleistyvissä ääniohjatuissa multimedialaitteissa. Televisio ja stereot 

saa kytkettyä päälle puhumalla ohjausyksikölle, joka sitten käsittelee kuullun 

äänen ja tekee sen käskemät toimet. Myös mobiililaitteelta seurattavat turva-

kamerakuvat ja etänä säädettävät ilmalämpöpumput ovat hyviä esimerkkejä 

siitä, kuinka Internet of Things on jo ihmisillä jokapäiväisessä käytössä. On-

gelmana voidaan nähdä se, että palvelun tai laitetarjoajan vastuualueeseen ei 

kuulu laitteiden tietoturva. Kun kaikki kotitalouden laitteet on kytketty yhteen 

lähiverkkoon, jonka pohjana on modeemi, on äärimmäisen tärkeää suojata 

modeemi turvallisin salasanoin. Mikäli joku pääsee käsiksi lähiverkkoon, on 

hänellä vapaat kädet säädellä asunnon lämpötilaa, turvakameroiden suunta-

usta ja kaikkea muuta, joka on ohjattavissa mobiililaitteella (Partanen 2018). 

Logistiikan alalla tietoturvariski kasvaa, kun jatkuvasti enemmän tieto kuljetus-

tiedoista siirtyy sähköiseen muotoon ja on ilman kunnollista tietoturvaa helpos-

ti saatavilla. 

 

Esineiden internetin ennustetaan luovan teollisuuden puolella valtavasti uusia 

työpaikkoja ja 2023 vuoteen mennessä arvioidaan 48 000 uuden työpaikan 

syntymistä. Mikäli teollinen internet lyö kunnolla läpi, se kasvattaa globaalia 

bruttokansantuotetta 25 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana (Es-

konen 2015).  
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2.6 Digitalisaatio logistiikassa 

Kun puhutaan digitalisaatiosta logistiikassa, tarkoitetaan sillä hyvin usein vain 

rahtikirjojen modernisoimista sähköiseen muotoon. Se on todellisuudessa hy-

vin paljon enemmän. Rahtikirjojen muuttaminen sähköiseen muotoon tuo kiis-

tattomat hyödyt mm. turvallisuuteen, tehokkuuteen ja luotettavuuteen liittyen 

(SKAL 2017). Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen ja Teknologian tutki-

muskeskus VTT:n selvityksen mukaan merkittävän kotimaisen kuljetusope-

raattorin käsittelemästä, noin kahdesta miljoonasta vuosittaisesta rahtikirjasta 

5 % oli virheellisiä. Sähköisen rahtikirjan käyttöönoton ansiosta virheellisten 

asiakirjojen luku puolittui (TIEKE 2017, 19). On siis kiistatonta, että sähköiset 

rahtikirjat ovat lähes kaikilta osin parempia kuin vanhat, paperiset rahtikirjat.  

 

Rahtikirjojen sähköistäminen luo luonnollisesti myös haittoja sekä haasteita 

varsinkin kooltaan pienemmille kuljetusalan yrityksille. Mm. järjestelmien al-

kuinvestoinnit saattavat olla hyvinkin merkittäviä, eikä pienet kuljetusalan yri-

tykset näe todellista hyötyä lähteä investoimaan suuria summia uusiin järjes-

telmiin. Yrittäjä olisi tietenkin halukas näkemään hyötyjä mahdollisimman no-

peasti, mutta lyhyen tähtäimen investoinnista ei rahtikirjojen sähköistämisessä 

ole kyse. Pitkällä tähtäimellä nähtäviä muutoksia voidaan kuitenkin luetella 

useita. Kun järjestelmiin investoidaan enemmän, voidaan niitä myös kehittää 

jatkuvasti, josta hyötyvät niin pienet, kuin suuretkin käyttäjät. Investointi saat-

taa aluksi tuntua järjettömän suurelta, mutta kehityksen ja käyttäjien määrän 

lisäännyttyä maksaa investointi itsensä takaisin monella tapaa. Sähköiset 

asiakirjat luovat myös rikollisuuteen liittyvää riskiä. Mikäli sähköiset asiakirjat 

joutuvat vääriin käsiin, on rikollisten helppo seurata kuljetuksia, jotka sisältävät 

mm. aseita, räjähteitä, vaarallisia aineita tai muita kemikaaleja. (TIEKE 2017 

18,19). 

 

Kuljetusasiakirjojen muuttaminen sähköiseen muotoon helpottaisi myös viran-

omaistoimintaa valvonnan ja onnettomuustilanteiden osalta. Onnettomuuden 

sattuessa on viranomaisten kannalta huomattavasti helpompi valmistautua 

tilannetta varten, kun tiedetään etukäteen, mitä ajoneuvossa oli kuormana ja 

kuinka paljon (TIEKE 2017, 11). 
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2.6.1 Digitalisaatio kuljetuslogistiikassa 

Erityisesti kuljetuslogistiikan puolella digitalisaatio näkyy nykyisin liki jokaises-

sa tiellä liikkuvassa liiketoimintaa harjoittavassa ajoneuvossa löytyvästä digi-

taalisesta piirturista. Digitaalinen piirturi on Euroopan Unionin asetuksen myö-

tä ollut saatavissa jo vuoden 2004 elokuusta saakka. Pakolliseksi se tuli uusiin 

kuorma- sekä linja-autoihin 1.5.2006 (Finlex 225/2006). Liikenne- ja viestintä-

ministeriön esityksessä (Finlex 225/2006) esitellään lakia seuraavasti: Neu-

voston asetus N:o 3821/85 (ajopiirturiasetus) ja sen muuttamisesta annettu 

neuvoston asetus N:o 2135/98 koskevat valvontalaitteiden teknisiä ominai-

suuksia ja niiden käyttöä ja niitä koskevat muutokset tulivat voimaan 1 päivä-

nä toukokuuta 2006. Tärkein muutos oli uuden ajoaikojen valvontalaitteen, 

digitaalisen ajopiirturin asennuspakko ajoaikavalvonnan piirissä oleviin, uusina 

rekisteröitäviin kuorma- ja linja-autoihin.  

 

Uusien piirturien tarkoituksena oli mm. poistaa niin sanotut ”piirturihuijarit”, eli 

vanhalla paperisella kiekolla ajaneet vain vaihtoivat kiekkoa päivittäisen ajo-

ajan täytyttyä. Myös nykyisiin digipiirtureihin on myös keksitty keinoja, joilla 

piirturin asettamia ajoaikoja voidaan kiertää, muttei niin helpoilla keinoilla. Uu-

sissa digitaalisissa piirtureissa kuljettaja syöttää oman henkilökohtaisen digi-

kortin piirturiin, joka lukee kortissa olevan sirun ja kertoo kuljettajalle suoraan 

käytettävissä olevan ajoajan. Poliisin tarkastaessa kuljettajan piirturikortin hän 

syöttää poliisi kortin omaan päätelaitteeseen, josta voi nähdä, mikäli jotakin 

ajo- tai lepoaikasäädöksiä on rikottu. Näihin rikkomuksiin on asetettu hyvin 

korkeat sakkomaksut, jotta säädöksiä noudatettaisiin. Uudet piirturit helpotta-

vat virkavallan valvontaa koskien ajo- ja lepoaikasäädöksiä mutta myös itse 

kuljettajaa, joka näkee suoraan päätelaitteesta jäljellä olevan ajoajan.  
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Kuva 3. Kuva digipiirturista ja siihen syötettävästä digipiirturikortista. (Digipiirturi.fi)  

 

Digitaaliset piirturit (kuva 3) ovat luoneet myös luonnollisesti valtavaa muutos-

vastarintaa etenkin pitkän linjan kuljettajissa. Useat kuljettajat ovatkin olleet 

sitä mieltä, että uusien piirturien myötä virkavallan valvonta keskittyy liikaa ajo- 

ja lepoaikojen seuraamiseen, jonka myötä muu valvonta, kuten ylikuormauk-

set jäävät vähemmälle (Autonkuljettaja: Ajo- ja lepoaika-asetus vaarantaa lii-

kenneturvallisuuden 2006). Ajo- ja lepoaikasäädökset eivät vaikuta niin paljoa 

jakeluautojen kuljettajiin, jotka ajavat vain lyhyitä matkoja työpäivän aikana. 

Säädökset ovatkin eniten hiertäneet niitä kuljettajia, jotka ajavat esimerkiksi 

Pohjois-Suomen tehtailta etelään. Matka ei taitu päivittäisen yhdeksän tunnin 

sallitun ajoajan puitteissa, joten he joutuvat yöpymään tien varsilla. Useat kul-

jettajat ovatkin uuden kuorma-auton ostamisen sijasta jatkaneet vanhalla, 

kuorma-autolla, jossa on paperinen piirturi. 

 

Digitalisaatio näkyy kuljetuslogistiikassa myös jatkuvasti lisääntyvien digitaa-

listen kuljetustilaus- ja ajojärjestelyohjelmien myötä. Kuorma-autoissa on yhä 

enemmän eri näyttöpäätteitä, joista kuljettaja mm. saa päivittäiset työtehtä-

vänsä sekä seuraa päivittäistä työaikaansa. Automaation myötä ajoneuvojen 

reaaliaikainen seuranta helpottaa ajojärjestelijän tehtävää aikatauluttaa kuljet-

tajan päivittäisiä tehtäviä, kun ajojärjestelijä näkee suoraan, missä ajoneuvo 

liikkuu tarkalleen. Tällä pystytään palvelemaan asiakasta huomattavasti pa-

remmin, kun voidaan kertoa tarkkoja aikoja kuorma-auton saapumisajoista. 

Järjestelmät vapauttavat myös ajojärjestelijää tekemään työtään välillä muual-

lakin kuin työpaikalla. Kannettavan tietokoneen ja internetyhteyden avulla ajo-

järjestelyä voi tehdä vaikka kotisohvalta.  
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Järjestelmät yleisesti ottaen tarjoavat myös digitaalista työaikaseurantaa sekä 

palkanmaksu- ja laskutuspalveluita. Suoritetut kuljetustehtävät voidaan siirtää 

suoraan ajojärjestelyohjelmasta laskutusohjelmaan, joten minkäänlaista fyy-

sistä paperityötä ei tarvita. Työaikaseuranta toimii täysin kuljettajan todellisten 

päivittäisten tehtävien mukaan, kun kuljettaja itse asettaa oman tilansa siihen, 

mitä sillä hetkellä tekee. Tämä tietenkin on hiertänyt kuljettajien välejä työnan-

tajaan, kun työaikaseuranta on tiukentunut ja valvonta kasvanut. 

 

2.6.2 Digitalisaatio sisälogistiikassa 

Sisälogistiikkaan luetaan käytännössä materiaalien ja tuotteiden vastaanotto, 

varastointi, keräily, lähettäminen, sisäisiset siirrot sekä inventointi (Munnukka 

2017, 9). Digitalisaation myötä varastointiin on syntynyt kokonaan uusia va-

rastonohjausjärjestelmiä, jotka ohjaavat varaston päivittäistä toimintaa. Varas-

tonohjausjärjestelmä sisältää kaikkien varastossa olevien tuotteiden tiedot, 

niiden määrät, sijainnit sekä tuotteisiin liittyvien erikoisehtoihin liittyvät asiat 

(Munnukka 2017, 16). Kehittyneimmät varastointijärjestelmät kykenevät oh-

jaamaan varastossa työskenteleviä keräilijöitä keräämään tiettyjä tuotteita ja 

kuljettamaan ne oikeille paikoille. Nykypäivänä monessa suuressa logistiikka-

keskuksessa keräilijöitä ohjaa tietokoneperusteinen ääni, joka kertoo tarkal-

leen mistä tuote löytyy ja kuinka paljon tuotetta tulisi kerätä.  

 

RFID (Radio Frequency Indetification) mullisti varastologistiikan tuomalla lait-

teen, jolla järjestelmät keskustelevat langattomasti WLAN-yhteyttä käyttäen 

toisilleen RFID-koodin avulla. Työntekijä lukee laitteella tuotteen RFID-koodin 

ja järjestelmä havaitsee tuotteen ja siirtää sen omaan järjestelmäänsä, ilman 

ihmisen tarvetta syöttää tuotteen koodia järjestelmään. RFID-teknologia teki 

tuotteiden kirjaamisesta järjestelmään huomattavasti nopeampaa, helpompaa, 

halvempaa sekä tietojen oikeellisuus parani (Munnukka 2017, 18).  

 

Viime vuosina monet suuret yritykset ovat panostaneet omien jakelu- ja logis-

tiikkakeskustensa täyteen automatisaatioon. Varsinkin yritykset, jotka valmis-

tavat omaa tuotettaan ja varastoivat sitä samassa paikassa, investoivat miljar-

deja pysyäkseen kilpailijoidensa edellä kehityksen mennessä eteenpäin. Var-

sinkin lääke- ja farmasia-alan yritykset ovat automatisoineet suuria tuotantolai-

toksia. Automatisoidut varastot vievät valmiit tuotteet varastointipaikoilleen 



19 

odottamaan niiden lähetystä asiakkaalle. Täysautomaattiset varastot liikutta-

vat tuotteita kuormalavoilla tai vastaavilla alustoilla itsenäisesti haluttuun paik-

kaan, josta lava sitten siirretään kuljetusta varten oikeaan paikkaan.  

 

3 PROJEKTI 

Annettu toimeksianto oli kehittää ajojärjestelyä ja tässä luvussa tarkastellaan 

tutkimuksen vaiheita ja käydään läpi tutkimuksen tulokset käyttäen kaavioita ja 

kuvioita sekä vertaillaan niitä. Tutkimuksessa vertaillaan kolmea eri ajojärjes-

tely- ja toiminnanohjausjärjestelmää tarjoavaa yritystä niiden kustannusten 

kannalta sekä kuinka ne soveltuvat toimeksiantajan asettamiin tarpeisiin. Ver-

tailtavat yritykset ovat yritys x, yritys y sekä Ecoweb. 

 

3.1 Yritys x 

Yritys x:n tarjoama järjestelmä oli hyvin laaja ja siitä löytyi kaikki tarvittavat 

työkalut yrityksen ajojärjestelyyn. Erikoisuutena yrityksen tuotteessa oli se, 

että asiakas voi valita eri ohjelmaosioita eli moduuleja, joita haluaa toiminnas-

saan hyödyntää. Esimerkiksi tilausten käsittely, ajojärjestely, ajoneuvoviestintä 

ja laskutus ovat moduuleja, joita toimeksiantaja voisi hyödyntää. Kuitenkin 

kustannusten kannalta yritys x on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto verrattu-

na muihin yrityksiin. Laitteiden hankintahinta on matala, mutta ylläpitokulut 

ovat huomattavan korkeat. Yrityksen tuote onkin mielestäni sopivampi isom-

mille kuljetusyrityksille, joilla on enemmän ajoneuvoja ja laajempi asiakaskun-

ta. 

 

3.2 Yritys y 

Yritys y:n järjestelmä on hyvin samankaltainen kuin yritys x:n tarjoama, mutta 

yritys y tarjoaa vain kokonaista toiminnanohjausjärjestelmää, eikä yritys x:n 

kaltaista moduulipohjaista järjestelmää. Toimeksiantajan olisi siis otettava sa-

malla käyttöön ajojärjestelyn lisäksi työvuorosuunnittelut ja palkanlaskenta. 

Kustannusten osalta yritys y olisi toimeksiantajalle kuitenkin edullisempi kuin 

yritys x:n tarjoama tuote. Laitehankintojen kustannus olisi likimain sama, mutta 

ylläpitokulut eroavat huomattavasti. Mutta tuotteen kustannuksesta huolimatta 

yritys x:n tuote olisi sopivampi toimeksiantajalle johtuen sen tarjoamasta mah-

dollisuudesta valita vain ajojärjestelyn ohjelmaosiot.  
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3.3 Ecoweb 

Ecowebin palveluita toimeksiantaja käytti jo ennestään ajoneuvojen paikan-

nukseen, työaikaseurantaan sekä palkanmaksuun, mutta ei ollut vielä hyödyn-

tänyt järjestelmän toiminnanohjaus- ja ajojärjestelyominaisuutta. Täten oli 

luonnollisinta lähteä tarkemmin tutkimaan Ecowebin tarjoamaa ajojärjestely-

palvelua. Ecowebin ajojärjestelyohjelmaa päästiin kokeilemaan testijakson 

muodossa kahden viikon ajan kolmessa toimeksiantajan ajoneuvossa. Pääsin 

myös itse kokeilemaan niin kuljettajan osuutta kuin ajojärjestelijän osuutta uu-

den järjestelmän kanssa.  

 

Kustannusten kannalta Ecoweb on huomattavasti edullisempi kuin muut tut-

kimuksen vaihtoehdot. Laitehankinnat puolestaan olivat todella paljon kalliim-

mat kuin muilla yrityksillä, mutta käyttökustannusten sekä ylläpitokustannusten 

ollessa paljon edullisempia, tulee Ecoweb pitkällä aikavälillä edullisemmaksi. 

 

 

Kuva 4. Ajojärjestelijän näkymä internet- selaimella. (Paetronics Oy) 

 

Kuva 4 kuvastaa ajojärjestelijän näkymää, josta luodaan yksittäinen kuljetusti-

laus. Ajojärjestelijä syöttää asiakkaan perustiedot sekä toimitus- ja noutopai-

kat. Tämän jälkeen syötetään oikeat päivämäärät ja kellonajat. Tilaustietoihin 

lisätään tilauksen määrä ja yksikkö (lavametri, kuutio, EUR-lava, FIN-lava) ja 

mahdollisesti tilauksen paino. Rahtikirjan numeron syöttämisen jälkeen klika-

taan ”Vie ajojärjestelyyn”, jolloin järjestelmä luo kuljetustilauksen. 
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Kuva 5. Ajojärjestelijän kuljetustilausluettelo. (Paetronics Oy) 

 

Kuvassa 5 havainnoidaan jo luotuja kuljetustilauksia, jotka ovat selkeästi luon-

tijärjestyksessä esillä. Valmiit kuljetustilaukset raahataan haluttuun autoon 

(kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Ajojärjestelijän lista kuljetustehtävistä. (Paetronics Oy) 

 

Kuva 6 kuvastaa ajojärjestelijän näkymää kuormista, jotka ovat jo luotu ja 

kuormille on syötetty jo kuljetustilaukset, joita kuljettaja lähtee suorittamaan. 

Kuljetustehtävän tila näkyy kuvan oikeassa reunassa. Punainen symboli ku-

vastaa tehtävän olevan vielä keskeneräinen, eli tehtävää ei ole vielä lähetetty 

ajoneuvolle. Vihreä nuoli vasemmalle kuvastaa, että tehtävä on lähetetty ajo-

neuvolle ja puolestaan kuvastaa kuljettajan avanneen tehtävän ajoneuvopäät-

teellä. Vihreä oikein-merkki kuvastaa tehtävän olevan suoritettu.  

 

3.4 Kyselyiden vastaukset 

Kyselyissä selvitettiin sekä kuljettajien, että ajojärjestelijöiden kokemuksia 

kahden viikon testijakson aikana koskien Ecowebin tarjoamaa ajojärjestelyoh-

jelmaa. Kyselyihin vastasi kuusi kuljettajaa ja kolme ajojärjestelijää. Ana-
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lysoinnissa ikäryhmät ovat jaettu kolmeen ryhmään. Ikäryhmä 1 on 18-25-

vuotiaat. Ikäryhmä 2 on 26-35-vuotiaat. Ikäryhmä 3 36-45-vuotiaat. 

 

Kuljettajien kyselyiden vastaukset: 

 

 

Kuva 7. Ikäkyselyn vastaukset.  

 

Kyselyistä selvisi hyvin selkeästi kuljettajien ja ajojärjestelijöiden mielipiteet 

uuden ajojärjestelyohjelman kokeilujaksosta. Kyselyyn vastanneiden kuljettaji-

en ikähaarukka (kuva 7) oli hyvä, koska se kertoi hyvin eri ikäisten ihmisten 

suhtautumisen muutokseen, uusiin toimintatapoihin ja digitalisaatioon. Luon-

nollisesti vanhemman ikäluokan kuljettajan eivät suhtautuneet uuteen järjes-

telmään yhtä suopeasti kuin nuoremmat kuljettajat. Ikäryhmälle 1, joka nyky-

ään käyttävät jatkuvasti älylaitteita, on uusien nykyaikaisten laitteiden käyttä-

minen ja niiden toiminnan oppiminen huomattavasti helpompaa. Tämän huo-

masin myös kouluttaessani päätelaitteen toimintaa kuljettajille. Ikäryhmän 1 

kuljettajat oppivat käyttämään päätelaitetta päivässä, kun taas ikäryhmän 3 

kuljettajat eivät kahden viikon aikanakaan oppineet täysin käyttämään laitetta, 

mikä asettaa käyttöönottovaiheessa koulutushaasteen. Oppimishaluttomuus 

johtuu usein muutosvastarinnasta eli siitä, että pysyttäisiin vanhassa tutussa 

ja turvallisessa toimintatavassa. Tämä ei kuitenkaan yrityksen kehityksen ja 

tulevaisuuden kannalta ole kovin suosittavaa. 
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Kuva 8. Kyselyn vastaukset. 

 

Ohjelma kuitenkin sai yllättävän positiivisen vastaanoton ja sitä lähdettiin heti 

käyttämään ilman suurempia ongelmia. Kuljettajat olivat heti yhteydessä, mi-

käli jotain kysymyksiä tai ongelmia ilmeni ja ongelmat saatiin useimmiten rat-

kaistua. Kuvasta 8 voidaan päätellä, että kuljettajien mielestä järjestelmä toimi 

hyvin ja jopa helpotti osittain työpäivää. Tätä edesauttoi järjestelmän helppo-

käyttöisyys. Laite oli kommenttien mukaan hyvin yksinkertainen, joka ei sisäl-

tänyt ylimääräistä tietoa, joka vain hankaloittaisi sen käyttöä. Tärkeintä tä-

mänkaltaisissa järjestelmissä on kuitenkin se, että se on helppo käyttää. 

 

 

Kuva 9. Kyselyn vastaukset. 

 

Kuvan 9 perusteella työtehtävät löytyivät useiden kuljettajien mielestä helposti 

päätelaitteelta. 

 

 

Kuva 10. Kyselyn vastaukset. 

 

Kuvasta 10 voidaan päätellä, että kuljetustehtävien hallinta työpäivän aikana 

oli monen mielestä sujuvaa. Osa kuljettajista kuitenkin koki vaikeuksia tämän 

asian suhteen. 
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Kuva 11. Kyselyn vastaukset. 

 

Aikataulut ovat logistiikka-alalla kriittinen aihe. Ajankäytöllisesti uusi järjestel-

mä on luonnollisesti alkuun huono, kun joutuu työpäivän aikana opettelemaan 

uuden järjestelmän toimintaa ja tämä vie ylimääräistä aikaa kuljettajalta. Ku-

vasta 11 voidaan päätellä ajankäytöllisesti mielipiteiden jakautuneen kahtia.  

 

 

Kuva 12. Kyselyn vastaukset. 

 

Laitteen toimintavarmuus on hyvin oleellista logistiikka-alalla. Mikäli mm. in-

ternetyhteys ei toimi ja kuljettaja on ilman seuraavaa työtehtävää, seisoo auto 

paikoillaan, kunnes yhteys toimii jälleen. Kuvan 12 vastausten perusteella yh-

teydet toimivat pääosin hyvin. 

 

 

Kuva 13. Kyselyn vastaukset. 
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Yli 66 % vastaajista oli sitä mieltä, että uusi sähköinen järjestelmä on vanhaa 

parempi (kuva 13). Kyselyä olisi parantanut useamman kuljettajan vastaami-

nen kyselyyn, mutta kahden viikon testijaksolle ei yksinkertaisesti ollut mah-

dollista järjestää useampia kuljettajia, niin että he olisivat voineet vastata kyse-

lyyn käytön jälkeen.  

 

Ajojärjestelijöiden kyselyiden vastaukset: 

 

 

Kuva 14. Kyselyn vastaukset. 

 

Ajojärjestelijöiden mukaan kuljetustilausten luominen sujui moitteettomasti. 

(kuva 14) 

 

 

Kuva 15. Kyselyn vastaukset. 

 

Kuvan 15 perusteella myös kuljetustehtävien antaminen ajoneuvoille sujui hy-

vin. 
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Kuvat 16. Kyselyn vastaukset. 

 

Kuljetustehtävät olivat helposti muokattavissa (kuva 16). 

 

 

Kuva 17. Kyselyn vastaukset. 

 

Suoritettujen kuljetustehtävien jälkikäsittely on logistiikka-alan yritysten tär-

keimpiä asioita, koska yritykset laskuttavat asiakkaita ajettujen kuormien pe-

rusteella. Kuvasta 17 voidaan päätellä jälkikäsittelyn toimineen hyvin. 

 

 

 

Kuva 18. Kyselyn vastaukset. 

 

Järjestelmän helppokäyttöisyys jakoi mielipiteitä (kuva 18), mutta kallistui kui-

tenkin enemmän helppokäyttöiseksi. 
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Kuva 19. Kyselyn vastaukset. 

 

Kuvan 19 perusteella kuljetustilausjärjestelmästä löytyi helposti kaikki tarvitta-

vat työkalut. 

 

 

Kuva 20. Kyselyn vastaukset. 

 

Järjestelmä oli kuvan 20 mukaan erittäin toimintavarma. 

 

 

Kuva 21. Kyselyn vastaukset. 
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Kuvan 21 mukaan, myös ajojärjestelijöiden kohdalla ajankäyttö on näin lyhyel-

lä testijaksolla huonoa, koska suurin osa ajasta menee uuden järjestelmän 

oppimiseen ja aikaa todelliselle kuljetussuunnittelulle jää vähemmän.  

 

 

 

Kuva 22. Kyselyn vastaukset.  

 

Kuvan 22 mukaan kaksi kolmesta ajojärjestelijästä piti uutta järjestelmää osit-

tain parempana kuin vanhaa. Kyseisen uuden järjestelmän kokonaisvaltainen 

arvioiminen vaatisi kuitenkin pidempää pilottijaksoa kuin kaksi viikkoa. Kah-

dessa viikossa kuitenkin raapaistaan vain pintaa ajatellen järjestelmän tarjo-

amia eri ominaisuuksia.  

 

3.5 Kyselyiden yhteenveto 

Kyselyistä saatiin toimeksiantajalle hyviä kommentteja ja mielipiteitä koskien 

uutta ajojärjestelyohjelmaa. Yleensä kyseiset uudistukset varsinkin iäkkääm-

mille työväelle luovat suurta vastustusta, koska halutaan mielummin pysyä 

vanhassa turvallisessa systeemissä.  Vaikka vanhempaa ikäluokkaa edusta-

vat kuljettajat eivät pitäneet uutta järjestelmää vanhaa parempana, myönsivät 

hekin kommenteissaan, että vastaavanlainen järjestelmä varmasti lähitulevai-

suudessa tulee käyttöön, joten miksi pitkittää prosessin alkua. Nuoremmat 

kuljettajat olivat hyvinkin innoissaan uudesta järjestelmästä ja heiltä tuli paljon 

hyviä ideoita järjestelmän kehittämiseen. Kyseisellä alalla työpäivät saattavat 

olla hyvinkin samanlaisia muihin työpäiviin verrattuna, joten tämänkaltaiset 

uudet järjestelmät ja niiden käyttö sekä opetteleminen tekevät työpäivästä eri-

laisen ja mielenkiintoisemman. 

 

Testijaksoon osallistuneiden kuljettajien määrän lisääminen olisi antanut vielä 

paremman vastauksen kyselyyn, koska silloin olisi saatu lisää näkökulmia ja 
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ideoita järjestelmän kehittämiseen. Kuitenkin, pienemmälläkin määrällä saatiin 

hyvin vastauksia ja yleinen käsitys siitä, miten kuljettajat suhtautuvat tämän 

kaltaisiin muutoksiin.  

 

4 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajalle mahdollisuuksista 

kehittää yrityksen ajojärjestelyä nykyaikaan. Kolmesta palvelua tarjoavasta 

yrityksestä yhden palvelua kokeiltiin kahden viikon ajan, mikä antoi hyvin pal-

jon paremman kuvan palvelun tarjonnasta kuin pelkkä kirjallinen kysely. Ko-

keilujakso onnistui suunnitelmien mukaisesti ja antoi paljon hyviä näkökulmia 

järjestelmän toiminnasta.  

 

Itse testasin järjestelmää kuljettajan ja ajojärjestelijän näkökulmasta. Kuljetta-

jan näkökulmasta järjestelmä on huomattavasti vanhaa paperista tehtävälistaa 

parempi. Viestintä ajojärjestelijän kanssa toimii helposti päätelaitteen välityk-

sellä ja rahtikirjatietoja tai muuta kuljetuksiin liittyvää dataa pystyi helposti siir-

tämään ajojärjestelijälle. Ajojärjestelijän näkökulmasta järjestelmä toimi myös 

moitteetta. Kuljetustilauksia oli helppo luoda ja kuljetustehtävien antaminen 

ajoneuvoille oli hyvin helppoa eikä minkäänlaisia ongelmatilanteita syntynyt. 

Suoritetut kuljetustehtävät olivat helposti löydettävissä, joka puolestaan hel-

pottaa kuljetusten jälkikäsittelyä ja laskutusta.  

 

Kuitenkin Ecowebin tarjoama järjestelmä kaipasi vielä paljolti kehitystä, jotta 

se toisi toimeksiantajalle todellista lisäarvoa. Vaikka kuljetustehtävät annettiin-

kin sähköisesti, ei se varsinaisesti luonut kovin suurta hyötyä ajatellen yrityk-

sen päivittäistä toimintaa. Toimeksiantajalla kuljettajat eivät ole sidottuja tiet-

tyihin autoihin ja tämä synnytti pientä hämmennystä kuljettajissa. Kun seuraa-

vana päivänä kuljettaja ajoikin toista autoa, näkyi hänellä väärän työntekijän 

seuraavan päivän työtehtävät. Jos järjestelmään tulevaisuudessa voitaisiin 

kuljetustehtäviä sijoittaa kuljettajakohtaisesti, olisi se toimeksiantajalle huo-

mattavasti selkeämpi toimintatapa. Myöskään laskutuksen suhteen järjestelmä 

ei oikein soveltunut toimeksiantajalle. Kilometriperusteiselle laskutukselle jär-

jestelmä ei antanut helppoa vaihtoehtoa, joka toimeksiantajalle olisi ollut erit-

täin tarpeellista. Järjestelmä oli kaikin puolin hyvin helppokäyttöinen ja siitä 
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löytyi paljon hyvää, mutta toimeksiantajalle järjestelmä ei tuonut juurikaan 

minkäänlaista lisäarvoa, josta oltaisiin valmiita maksamaan.  

 

4.1 Toimeksiantajan palaute 

Työn päätteeksi pyysin vielä toimeksiantajalta palautteen työn tuloksesta. Sain 

täten vielä selvityksen, oliko työstäni toimeksiantajalle hyötyä. 

 

Tilaajan kannalta kokemus oli positiivinen. Pitkään olimme harkinneet sähköi-

sen järjestelmän käyttöönottoa liikennesuunnittelussa. Testiaika oli selkeästi 

mielenkiintoinen sekä suunnittelun, että kuljettajien käyttökokemuksen perus-

teella. Uuteen siirtyminen oli yllättävänkin helppoa, eikä kokenut vastarintaa. 

Testiä helpotti se, että järjestelmä on yrityksen muussa käytössä jo nykyisel-

lään. 

 

Testiajan kokemuksen perusteella voi todeta meidän olevan vielä nykyisellään 

liian pieni käyttäjä. Järjestelmä vaatii myös muutoksia ja kehittymistä. Halu-

amme liikennesuunnittelun lisäksi kaataa kaikki tilaukset suoraan laskutuk-

seen. Se ei testikokemuksen perusteella onnistu. Tämä vaatii myös meidän 

omilta kuljetussopimuksilta uusimista laskutusperusteiden osalta niiden yhte-

näistämiseksi. Samalla se antaa asiakkaillemme mahdollisuuden lähetysten 

seurantaan internetin avulla. Toiminnan laajentuessa tämä tulee myös tarpeel-

liseksi. 

 

4.2 Pohdinta 

Opinnäytetyö eteni aikataulullisesti suunnitelmien mukaisesti eikä missään 

työn vaiheessa tullut aikataulullisia ongelmia minkään työn osan suhteen. 

Teoriaosuus valmistui hyvissä ajoin, jolloin pääsin tekemään varsinaista tutki-

mustyötä eli sähköisten ajojärjestelypalveluiden tutkimista ja vertailua. Työn 

tavoite oli selvittää ja tutkia toimeksiantajalle ajojärjestelyyn liittyviä kehitys-

ideoita ja tavoitteeseen päästiin. Työn aikana ei ilmennyt suurempia ongelmia, 

vaikkakin ajojärjestelyjärjestelmiä tarjoavia yrityksiä oli melko paljon ja niistä 

sopivimpien valinta vaati ajateltua enemmän aikaa. Vaikka tutkituista palve-

luista mikään ei varsinaisesti soveltunut toimeksiantajalle, antoi se kuitenkin 

hyvän kuvan siitä, mitä kaikkia ominaisuuksia palvelu vaatii, jotta sellaista voi-

daan harkita otettavaksi käyttöön.  
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Mikäli aikaa olisi ollut enemmän, pidempi testijakso olisi antanut vielä laajem-

man käsityksen palvelun ominaisuuksista, mutta aikataulullisesti se ei ollut 

mahdollista. Kuitenkin testijakson aikana saavutettiin ne tavoitteet, mitkä oli 

annettu. Myös suurempi lukumäärä testijaksoon osallistuvista ajoneuvoista ja 

kuljettajista olisi antanut vielä paremman vertailumahdollisuuden, mutta se ei 

toimeksiantajan puolesta ollut mahdollista. Työlle jäi vielä jatkosovellusarvoa 

tulevaisuuden tutkimukselle. 

 

Opinnäytetyö antoi itselle merkittävästi uutta tietoa varsinkin digitalisaatiosta ja 

sen käynnissä olevasta vallankumouksesta. Ajojärjestely oli itselle hyvin tuttu 

aihe ja sen parissa on tullut työskenneltyä jo muutaman vuoden ajan. Aiheen 

tutkiminen antoi itselle myös paljon ajatellen omaa tulevaisuuden työuraa.  
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