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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkimalla selvittää opinnäytetyön kohdeyrityksessä 
sisälogistiikan toimintojen optimoinnin mahdollisuuksia. Tutkimuksen avulla pohdittiin myös 
löytyykö sisälogistiikan toiminnoista tai työvaiheista optimoinnin avulla palvelun kannattavuu-
delle nostetta. Tutkimus toteutettiin kesällä 2018 seuraamalla kohdeyrityksen sisälogistiikan 
prosessia ja seuraamalla työtehoa eri työvaiheissa. 
 
Työn ensimmäisessä luvussa kerrotaan työn tavoitteista, tutkimuksen rajauksesta ja tutki-
musmenetelmistä. Työn teoria osuudessa käsitellään ensiksi ruoan verkkokauppaa ja sen 
sisältämiä toimintoja. Ruoan verkkokaupan esittelyn lisäksi perehdytään logistiikkaan, tilaus-
toimitusketjuun ja prosessi käsitteisiin. Teorialla kyetään luomaan lukijalle kuvaa opinnäyte-
työn tutkimuksen kohdetoiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
 
Työn luvussa viisi eli empiriaosiossa esitellään ensin ketjun pääyritys, jonka jälkeen siirrytään 
esittelemään työn kohdeyritys. Kohdeyrityksen esittelyn jälkeen esitellään, kuinka tutkimus 
toteutettiin kohdeyrityksessä, tutkimuksen kohteena olevista työvaiheista ja lopuksi esitellään 
tutkimuksesta nousseet kehitysideat. Empiriaosion viimeisessä, kuudennessa luvussa, tutki-
muksesta tehdään yhteenveto ja johtopäätökset. Tutkija avaa lopussa myös näkemystään 
ruoan verkkokaupan tulevaisuuden näkymistä. 
 
Tämä opinnäytetyö on toteutettu tutkimustyyppisesti. Tutkimusmenetelminä käytettiin puoli 
strukturoitua haastattelua huhtikuussa 2018 ja osallistuvaa havainnointia kesäkuun 2018 ai-
kana. Huhtikuun 2018 haastattelu BB-kuljetuksen verkkokaupan vastaavan kanssa nauhoitet-
tiin ja litteroitiin. Kahdesta muusta haastattelusta tehtiin kirjallinen aineisto myöhempää tar-
kastelua varten. 
 
Tutkimuksen tavoitteeseen kyettiin vastaamaan. Tutkimuksen tuloksissa havaittiin optimoin-
nin mahdollisuuksia. Pääasiassa optimoinnin mahdollisuudet kyettiin tunnistamaan keräilystä 
ja siihen johdannaisessa toiminnassa. Toiminnan kannattamattomuus ei yksin sisälogistiikan 
tehostamisella käänny kannattavaksi. 
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1 Johdanto 

Ihmisen täytyy haluta kehitystä, jotta kehitystä syntyy. Ihmisen täytyy olla utelias ja inno-

vatiivinen, jotta kehitys tapahtuu. Ihmisen mieli täytyy olla avoin tälle kaikelle, jotta uudet 

asiat omaksuttaisiin osana arkipäiväistä elämää. Nykymaailmassa, jossa talouden kehitys 

hyppii digitaalisen kehityksen avulla valtavia loikkia, voi ihmisten välillä olla vaikea sisäis-

tää kaikkea uutta ja tuntea tarvetta kaikelle uudelle. Yksi kehityspiste, joka on tämänkal-

taisesta epävarmuutta kohdannut, on ruoan verkkokauppa.  

 

Viime vuosina ruokakaupat ovat perustaneet ruoan verkkokauppoja varovaisesti, koska 

yrittäjät uskovat sen olevan tulevaisuutta kovasti digitaalisuuteen kasvavassa yhteiskun-

nassa. Muuhun Eurooppaan verrattuna ruoan verkkokaupan osuus kotitalouksissa Suo-

messa on silti vielä hyvinkin vähäistä. Vuonna 2016 ruoan verkkokaupan myynti Suomes-

sa oli 38 miljoonaa euroa. Ruoan verkkokaupan arvo nousi vuonna 2017 48 miljoonaan 

euroon. Vaikeuksista huolimatta ruoan verkkokaupan myynti on nousussa. (Helsingin sa-

nomat 2018.) 

 

Vaikka osa kuluttajista on sisäistänyt verkkokaupan osaksi ostokäyttäytymistä, ei ruoan 

verkkokauppa tunnu sisäistyvän kaikkiin kuluttajatalouksiin jotka palvelusta voisivat hyö-

tyä. Kehuttu palvelu, mutta vähän käytetty. Suurin osa päivittäistavarakaupan yrittäjistä 

ovat todenneet ruoan verkkokaupan toistaiseksi kannattamattomaksi. Sisälogistiikan ja 

kuljetuksen vaatimat kustannukset verrattuna hintaan, jonka kuluttajat ovat valmiita mak-

samaan palvelusta eivät kohtaa. Ruoan verkkokaupan ongelmia on tutkittu useamman 

tahon kautta ja on aloitettu visioimaan tähän myös uusia kehityssuuntauksia. (Talouselä-

mä 2018.) 

 

Tutkimukset ennustavat, että ruoan verkkokaupan osuus tulisi kasvamaan tulevaisuudes-

sa. Tämä vaatisi palvelun kehittämisen lisäksi kuluttajatottumuksien muokkaantumista, 

jotta ruoan verkkokaupasta tulisi osa kuluttajien arkirutiinia. 

 

1.1 Tausta 

 

Ruoan verkkokaupassa yhdeksi merkittäväksi haasteeksi on noussut se että, kuinka toi-

minnasta aiheutuvat kustannukset katettaisiin. Palvelun hintaa ei kyetä nostamaan, sillä 

se menettäisi suomalaisten mielenkiinnon palvelua kohtaan nopeasti. Palvelun tuottami-

sesta aiheutuu silti merkittäviä sisälogistiikka ja kuljetuskustannuksia. Pyörää ei tarvitse 

keksiä tulevaisuudessa uudestaan, mutta sen ominaisuuksia täytyy päästä tarkastele-
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maan uudesta näkökulmasta kehityksen mahdollistamiseksi. Pitää myös ottaa huomioon 

kuluttajien tarve sekä valmistajien tarve. Kuluttajien toiveita täytyy osata kuunnella, mutta 

uuden valmistaminen täytyy tapahtua yrityksissä voittoa tavoitellen. Ruoan verkkokauppa 

ei ole uusi asia, mutta kuluttajien asettamat toiveet ja odotukset eivät ole löytäneet yrityk-

sille suuntaa tehdä palvelulla voittoa. (Helsingin Sanomat 2018.) 

  

Suurin osa yrityksistä kompastuu sisälogistiikan kustannuksiin, jotka eivät kata ruoan 

verkkokaupanpalvelun tuomia kustannuksia. Yli kolmannes varastologistiikan eli niin kut-

sutun sisälogistiikan kustannuksista syntyy tuotteiden ja tilausten keräilystä. Keräilyn kus-

tannusten muutokset ovat suoraan verrannollisia tuotteiden ja tilausten keräilyyn. Kuinka 

paljon saadaan kerättyä ja kuinka paljon saadaan kerättyä. Jotta toiminta olisi kannatta-

vaa, olisi saatava mahdollisimman monta tilausta kerättyä, mahdollisimman pienessä 

ajassa. (Anttilainen 2016, 1.)  

 

Opinnäytetyö on toteutettu porvoolaisessa suuressa päivittäistavarakaupassa, joka tarjo-

aa kauppakassipalvelua noudettuna ja kotiin kuljetettuna. Kyseinen yrittäjä taistelee sa-

mojen kustannusongelmien kanssa, kuin moni muu kauppakassipalelua tarjoava keski-

suuri yrittäjä Keskolla. Palvelun tuottaa kauppiasyrittäjä ja toiminnanohjausjärjestelmä on 

Keskon digitaalisen puolen yhteistyöyrityksen kanssa kehitetty.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen päämääränä on tutkia kohdeyrityksen tarjoaman kaup-

pakassipalvelun logistisesta prosessia ja sen optimointi mahdollisuuksia. Tavoitteena on 

tunnistaa optimointimahdollisuudet eri työvaiheista ja selvittää optimoinnin vaikutus kus-

tannuksissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään logistiikan tilaus-

toimitusketjuun, koska tavoitteena on luoda selkeä kuva mitä osa-aluetta logistisessa pro-

sessissa tutkitaan. 

 

Tutkimuksen pääongelma on että, löytyykö ruon verkkokaupan logistisesta prosessista 

kauppakassipalvelusta optimointi mahdollisuuksia. Alaongelmat ovat seuraavanlaisia; 

minkälainen logistinen prosessi kohdeyrityksessä on ja minkälaisia toimintoja ja työvaihei-

ta se pitää sisällään. Myös yrittäjän kanssa tehdyssä haastattelussa yhdeksi alaongel-

maksi tuli hedelmä- ja vihannesosaston keräilyn hitaus. Mikä aiheuttaa hitauden ? 
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1.3 Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus 

 

Tutkimus on rajattu sisälogistiikkaan eli kaupan päässä tehtävään keräily-, pakkaus- ja 

varastointiprosessiin. Kyseiset sisälogistiikan toiminnot on huomattu useimmiten kannat-

tamattomaksi keskisuuren yrityksen kauppiaalle. Koska logistisen kokonaisuuden ymmär-

täminen on keskeisessä asemassa, on opinnäytetyössä otettu esille se että kuinka tilaus–

toimitusketju toimii. 

 

Opinnäytetyön luvussa 6 käsitellään työn luotettavuutta. Työ on kvalitatiivinen eli laadulli-

nen tutkimus, johon on tutkimuksen tueksi käytetty kvantitatiivisia eli määrällisiä tutkimus-

menetelmiä. Laadullisessa tutkimuksessa työn luotettavuutta mitataan reliabiliteetillä sekä 

validiteetillä. Reliaabeliuksella todennetaan tutkimuksen mahdollisuus toistaa mittaus tule-

vaisuudessa ja validiudella todennetaan, että mittareilla ja tutkimusmenetelmällä on vas-

tattu tutkimusmenetelmään. Laadullisessa tutkimuksessa työn tutkijan näkemys vaikuttaa 

myös tutkimukseen, mutta tutkimus tulisi silti olla toistettavissa. (Hirsijärvi, ym. 2009, 231-

232.) 

 

1.4 Aiemmat tutkimukset 

Ruoan verkkokaupasta on tehty toiminnan kasvun myötä useampia tutkimuksia vuosien 

saatossa. Selkeästi yritysten lisäksi, myös kuluttajia on alkanut houkuttelemaan tämä 

kaupankäynnin muoto arjen helpottamiseksi. Tutkimuksia löytyy niin Suomesta, kuin glo-

baalisti. Suomi ei siis ole ainoa maa, joka on kohdannut haasteita ruoan verkkokaupassa.  

 

Vuonna 2011 Yhdysvaltalainen Forbes-talouslehti listasi kymmenen ongelmaa, joiden 

mukaan ruoan verkkokauppa ei tunnu saavan kannattavuutta. Kuluttajien ostokäyttäyty-

misongelmien joukosta löytyy lisäksi kaikkia palveluntarjoajia koskeva ongelma, kannatta-

vuus. (Forbes 2011.) 

 

Pokkinen etsi syitä päättötyössään ruoan verkkokaupan hitaalle kehitykselle Suomessa. 

Pokkinen tuo esiin kehityksen hidastumisessa logistiset haasteet ja sen, kuinka logistiikan 

optimoinnilla ja tehostamisella palvelu saataisiin vastaamaan syntyviin kustannuksiin. 

(Pokkinen 2015, 12.) 

 

Ruoan verkkokaupan kannattavuutta on tutkittu moneen otteeseen lukuisten koulujen 

opinnäytetöissä. Kainulainen teki päättötyön ruoan verkkokaupan kehitys mahdollisuuksis-

ta Lahden seudun päivittäistavarakaupalle ja lopputuloksissa hän kertoo, kuinka kehitettä-
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vää löytyy sisälogistiikasta yrityksessä. Samalla hän lisää, että sisälogistiikan perustoi-

minnot olivat kunnossa. Tutkimuksessaan Kainulainen painotti markkinoinnin merkitystä 

myös kannattavuuden nostattamiseen. (Kainulainen 2018, 40.) 

 

Grönholm tutki asiakaskokemuksia ruoan verkkokaupasta päättötyössään. Yksi ruoan 

verkkokaupan haasteita asiakkaiden näkökulmasta nousi palvelun hinta. Palvelun hinta 

vaikuttaa kuluttajan mielestä korkealta, mutta nykyisellä palvelusta saatavalla tuotolla ei 

kyettäisi vastaamaan kuljetuksen tai sisälogistiikan kustannuksiin. (Grönholm 2018, 18.) 

 

Verkkomaksupalvelua tarjoavan yhtiön Paytrailin teettämän tutkimuksen mukaan ruoan 

verkkokauppa on toiseksi kiinnostavin brändi tällä hetkellä. Vaikka Suomi onkin muita 

Pohjoismaita jäljessä kehityksessä, niin vakaata kasvua ja kiinnostusta on silti havaittavis-

sa ruoan verkkokaupan palvelua kohtaan. (Paytrail 2018.) 

 

Sahala on tutkinut ruoan verkkokaupan mahdollista tulevaisuutta vuonna 2016 Pro Gradu-

tutkielmassaan. Hän ilmaisee tutkimuksessaan uskovansa, että sisälogistiikan kehittämi-

sellä ja arvoketjumallin parantamisella olisi suuri merkitys tulevaisuuden ruoan verkko-

kaupassa. (Sahala 2016, 95–99.) 

 

Taloutta ja uusia trendejä ennustavat tahot ovat kiinnostuneet ruoan verkkokaupasta. Pu-

hutaan ruoan verkkokaupan vaikeuksista ja käännekohdista. Helsingin sanomat julkaisi 

elokuussa 2018 artikkelin, jossa etsittiin näkemyksiä ruoan verkkokaupan kannattamatto-

muuteen. Artikkeliin oli muun muassa haastateltu Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijaa sekä 

S- ja K- ryhmän digitaalisen palvelun johtajia. Jokainen edellä mainituista tahoista tunnus-

tavat verkkokaupan toistaiseksi tappiolliseksi. (Helsingin sanomat 2018.) 

 

1.5 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, mutta 

käyttäen kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta laadullisen puolen tukena. Laadullisessa 

tutkimuksessa kyetään selittämään syvällisemmin ilmiöitä. Laadullisessa tutkimuksessa 

täytyy ajatella, sekä oppia ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Tutkimustapauksessa on 

kyse havainnoinnista, prosessin ymmärtämisestä ja kerätyn tiedon ja ymmärryksen hyö-

dyntämisestä ratkaisuiksi. Opinnäytetyön tutkimuksen tutkimusongelma koostuu manuaa-

lisesta toiminnasta, jossa ihminen on keskipisteenä toimintojen toteutuksessa. Tästä syys-

tä laadullinen tutkimus antaa relevantimman määritelmän. Edellä mainituista syistä tutki-

mus toteutetaan laadullisena tutkimuksena käyttäen tukena määrällistä tutkimusta. Tutki-
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muksen tutkimusmenetelminä on käytetty haastatteluja, osallistavaa havainnointia ja am-

mattikirjallisuuteen perehtymistä.  

 

Kun tutkitaan prosessia, jota ihminen tekee, ei kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus 

yksin anna kehittämistä varten tarpeeksi tarkkaa informaatiota toiminnoista ja niiden kehi-

tys mahdollisuuksista. Määrällinen tutkimusmuoto on tämän opinnäytetyön aiheen kannal-

ta hyvä antamaan yleiskuvaa, mutta ei yksin kykene vastaamaan tutkimus ongelmaan. 

Määrällisen tutkimuksen lähestymistapaa tarvitaan tuomaan alku arvoja ja mittareita, joita 

tutkimuksen aihe tarvitsee. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 135–137.)  

 

Työn teoriaosuuden selvittämiseksi on koottu verkkojulkaisuja, haastatteluita, sekä am-

mattikirjallisuutta. Tutkimuksen kannalta oli tärkeää löytää mahdollisimman paljon aikai-

sempia tutkimuksia ruoan verkkokaupan nykytilasta ja entuudestaan tunnistetuista haas-

teista. Tutkimuksia on teetetty globaalisti useamman vuoden ajan ja niistä kerätty aineisto 

vahvisti tutkimusongelman olemassaoloa. Myös logistisen tilaus-toimitusketjun vaiheet 

kuvataan, jotta saadaan ymmärrys suuremmasta kuvasta ja tutkimusongelmasta. Jotta 

kyetään ymmärtämään tutkimusongelmaa, tulee olla selvillä mistä osa-alueesta logisti-

sessa tilaus-toimitusketjussa on kyse ja mitkä toiminnot siihen vaikuttavat.  

 

Huhtikuun 2018 haastateltiin porvoolaisen kuljetusyrityksen BB-kuljetuksen verkkokaup-

patoiminnan vastaavaa. Tunnin kestänyt haastattelu nauhoitettiin ja myöhemmin litteroi-

tiin. BB-kuljetuksen verkkokaupan vastaava oli vastuussa ruoan verkkokaupan sisälogis-

tiikasta ja kuljetuksesta kauppakassipalvelun alkaessa tapausyrityksessä lokakuussa 

2017. BB-kuljetuksen verkkokaupan vastaavan kokemus avasi toimintaa ja loi pohjaa tut-

kimukselle. Tällä tavoin kyettiin vertailemaan toimintoja, kun tapausyrityksen henkilökun-

nasta kaksi työntekijää siirtyi suorittamaan näitä toimintoja. Tutkimuksen alkaessa kesä-

kuussa 2018 tutkimuksen kohteena olevat sisälogistiikan toimintojen suorittaminen oli 

siirtynyt tapausyritykselle ja heidän opastuksestaan oli vastannut BB-kuljetuksen verkko-

kaupan vastaava.  

 

BB-kuljetuksen verkkokaupan vastaavan haastattelu toteutettiin puolittain strukturoidusti, 

jotta haastateltavalla oli mahdollisuus tuoda esiin myös omia näkemyksiä, kokemuksia ja 

havaintoja. Tapausyrityksessä tehty tutkimus sisälogistiikan toiminnoista suoritettiin kesä-

kuussa 2018. Tutkimuksessa tutkija suoritti työvaiheiden, sekä työtehon seurantaa. Työ-

vaiheet kirjattiin ja näitä työvaiheita kellotettiin, jotta löydettiin vastauksia optimoinnin 

mahdollisuuksille. Tällä pyrittiin löytämään niin kutsuttua arvoa tuottamatonta toimintaa. 
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Tutkija suoritti tapausyrityksessä kesäkuussa 2018 osallistavaa havainnointia sisälogistii-

kan eri osa-alueista. Tutkija seurasi ruoan verkkokaupan kahta työntekijää ja heidän työ-

vaiheita. Sisälogistiikan toiminnan mittaamiseen tarvittiin kvantitatiivisen eli määrällisen 

tutkimuksen menetelmiä. Tällöin tutkimus kyettäisiin toistamaan jatkossakin kuten määräl-

lisessä tutkimuksessa on tavoitteena. Sisälogistiikasta jaoteltiin ensimmäisenä päivänä 

erilleen tilausten käsittely, keräily ja varastointi. Jakamalla toiminnat osa-alueisiin, tutkija 

sai luotua itselleen tarkemman lähtökohdan työtehojen seurannan suunnittelulle. Työvai-

heiden selkeydyttyä päädyttiin kellottamaan työntekijöiden keräilyn kokonaisaika sekä 

viivettä aiheuttavat tekijät. Kellotus aloitettiin keräilijän aloittaessa keräilypäätteellä ja kel-

lotus lopetettiin keräilijän päättäessä keräilyn keräilypäätteellä. Viiveen kellotus aloitettiin, 

kun keräilijä joutui keskittymään muuhun kuin ja viiveen kellotus päättyi keräilijän palates-

sa omaan työnkuvaansa. Tilausten käsittely ja varastointiin vievää kokonaisaikaa ei otettu 

selville, sillä siinä havaittiin liikaa muuttuvia tekijöitä, jotta tutkimusta kyettäisiin toistamaan 

tulevaisuudessa uudestaan. Jotta tutkimus olisi luotettava on tutkimusmenetelmät oltava 

selkeästi esitettynä tutkimuksen toistettavuuden takia (Hirsijärvi, ym. 2009, 261–262). 

 

Opinnäytetyön tutkijalla itsellään on yli kymmenen vuoden kokemus logistiikan eri osa-

alueista. Hän on työskennellyt viiden vuoden ajan päivittäistavaralogistiikan parissa kon-

sernissa, johon kohdeyritys kuuluu. Kiinnostus alaan ja aihetta kohtaan vahvistavat tahtoa 

tutkimusta kohtaan. 

 

Kuten Tuomi ja Sarajärvi ovat kertoneet, tutkijalla täytyy olla itsellään eettinen ymmärrys 

tutkimusta kohtaan. Tutkija ei saa tituleerata toisen henkilön ajatuksia, kirjoituksia tai pu-

heita. Tutkijan ollessa aidosti kiinnostunut aiheesta, sekä tutkimuskohteesta, on hänen 

helpompi lähestyä näin tutkimuskohdetta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.) 
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1.6 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu neljästä osasta; johdannosta, tutkimuksen teoriasta, empiriaosuu-

desta ja diskussiosta. Työn etenemistä ja rakennetta on kuvailtu kuviossa 1.  

 

 

Kuvio 1. Havainnekuva opinnäytetyön rakenteesta 

 

1.7 Käsitteet  

Opinnäytetyön tärkeimmät käsitteet kohdistuvat varastologistiikkaan ja sen aihepiirin sisäl-

lä tuotetusta varastoinnista, pakkaamisesta, tilaus- ja tuotekeräilystä. Opinnäytetyön alus-

sa avataan suuremman kokonaisuuden hahmottamisen avuksi aiheeseen liittyviä käsittei-

tä. 

 

Päivittäistavara käsitteeseen luetaan elintarvikkeet ja päivittäin käytettävät kulutustava-

rat, joita yleensä hankitaan elintarvikkeiden yhteydessä. Näitä esimerkiksi ovat taloustar-

vikkeet, hygieniatuotteet, lehdet ja päivittäiskosmetiikka.  

 

Tilaus-alusta on sähköinen verkkokaupan toimintapohja, jossa asiakkaat tekevät tilauk-

sensa verkossa. 

 

Palveluntarjoaja on yrittäjä, joka tarjoaa palveluitaan kuluttajalle. 
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Toimitusaika käsittää ajan, jolloin asiakkaan tilaama tavara tulee olla asiakkaalla sovit-

tuun aikaan. 

 

Logistinen prosessi on toisiinsa liittyvien tapahtumien ja tehtävien muodostama koko-

naisuus, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen.  

 

Tilaus-toimitusketju (SCM) on verkosto, jossa eri organisaatiot yhteistyössä ohjaavat ja 

kehittävät materiaali- tai palveluvirtoja, sekä niihin liittyviä raha- ja tietovirtoja. Toimitusket-

jussa kullakin organisaatiolla on oma roolinsa. Toimitusketjun rakenne riippuu yrityksen 

tuotteista, toimialasta ja asiakkaista. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on sähköinen järjestelmä, jolla ohjaillaan yrityksen toimin-

toja. Toiminnanohjaus järjestelmiä on useita erilaisia ja yrityksen johdon tehtävä on määri-

tellä, minkälainen järjestelmä palvelee heidän toimintaansa. 

 

Keräilypääte on sähköinen vastaanotin, jolla luetaan tuotteiden tunnisteviivakoodit. Keräi-

lypääte on verkon avulla yhteydessä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

Tavaroituspohja on kaupan pohjapiirros, jossa on kaupan tuotevalikoima sijoiteltuna 

myymälä pohjassa hylly paikoille.  

 

Keräilyjärjestelmä on sähköinen järjestelmä, johon tilausalusta lähettää asiakkaiden te-

kemät tilaukset. 
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2 Verkkokauppa 

Verkkokauppa on internetin välityksellä toimiva kauppa, josta kuluttajat ja yritykset kyke-

nevät ostamaan hyödykkeitä käyttöönsä. Verkkokauppatoiminta eli sähköinen liiketoiminta 

on saanut alkunsa 1990-luvulta Yhdysvalloista ja se yleistyi vuonna 1995 muualle maail-

maan myös. Verkkokauppa on nopeasti kasvattanut markkinaosuuttaan ja se on yksi no-

peimmin kehittyvistä markkinoista uusien teknologiamahdollisuuksien myötä. Nykyisessä 

yhteiskunnassa, jossa kuluttaja on määritellyt omalle vapaa-ajalleen korkean arvon, on 

verkkokauppojen markkina-arvo myös kasvanut. Vaivattoman ja nopean kaupankäynnin 

ansiosta kuluttajat kokevat saavansa enemmän omaa vapaa-aikaa. Päivittäistavarakaup-

pa Ry teki tutkimuksen kuluttaja tietoja keräävän Nielsen Finlandin avulla vuonna 2017. 

Nielsen Finlandin globaalin tutkimuksen mukaan vuonna 2016, 93 prosenttia internetin 

käyttäjistä käyttävät myös verkkokauppapalveluita. Vaikka verkko-ostosten teko keskittyy 

muotiin ja matkailuun, löytyy myös sieltä markkinaosuus ruoan verkkokaupalle eli päivit-

täistavarakaupalle. (Päivittäistavarakauppa Ry 2017.) Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen 

mukaan, globaalisti 4,6 prosenttia päivittäistavaroista ostettiin verkosta (Digital Commerce 

360 2017). 

 

2.1 Ruoan verkkokauppa Suomessa  

Ruoan verkkokauppa ei ole uusi ilmiö, vaan sen juuret johtavat jo 1990-luvulle (Talous-

elämä 2018). Verrattuna muuhun Eurooppaan, ei ruoan verkkokauppa Suomessa tunnu 

saavan tuulta siipiensä alle. Päivittäistavara ostoista ruoan verkkokaupan osuus Suomes-

sa on 0,7 prosenttia ja reilu 400 000 kotitaloutta hyödyntää ruoan verkkokauppaa. Suo-

messa päivittäistavarakaupan myynti oli vuonna 2017 17,592 miljardia euroa. Ruoan 

verkkokaupan myynti oli 0,3 prosenttia päivittäistavara myynnistä eli 48 miljoonaa euroa. 

Markkinoita hallitsee pääasiassa K-ryhmä ja S-ryhmä, sillä K-ryhmän markkina osuus oli 

noin 35,8 prosenttia markkinoista ja S-ryhmän noin 45,9 prosenttia. (Päivittäistavarakaup-

pa ry 2018.)  

 

Ruoan verkkokauppa on katsottu toistaiseksi kannattamattomaksi Suomessa. Logistinen 

prosessi on suuri kustannuserä, johon ei tunnu löytyvän ratkaisua. Itse toiminnan kasvuun 

kyllä uskotaan vahvasti, vaikka kasvu onkin hidasta. Paytrailin teettämän Verkkokaupan 

trendit vuonna 2018 selvityksen mukaan ruoan verkkokauppa on kuitenkin toiseksi kiin-

nostavin tulevaisuuden ilmiö (Paytrail 2018). Ruoan verkkokauppa on luotu helpottamaan 

suomalaisten arkea, sillä täyden palvelun ruoan verkkokaupassa kauppakassit toimitetaan 

kotiovelle asti. Osapalveluna toimii myös niin kutsuttu keräys- ja pakkauspalvelu, jolloin 
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asiakas itse noutaa kaupasta valmiiksi kerätyt ja pakatut ostokset. Kotiin kuljetusten ja 

kauppakassien noudon lisäksi K-ryhmä ja S-ryhmä ovat kokeilleet ruokapostilaatikoita, 

mutta K-ryhmä on ainoa Suomessa, joka on ottanut sen liiketoimintaansa mukaan. Ku-

vassa 1 on esitteillä Viileän tuotantoa. (Viilea 2018).  

 

 

Kuva 1 Ruokapostilaatikko Viilea 2018 

 

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa ja Espoo) ruoan verkkokauppa on selkeästi nou-

sussa. Kilpailu ja kilpailijoiden määrä voivat olla vastaus tähän, mutta kannattavuutta lisää 

lyhyemmät toimitusmatkat ja tiheämmällä alueella asuva suurempi kuluttajakunta. 

 

2.2 Mikä kannustaa päivittäistavarakaupat verkkoon 

Päivittäistavarakauppojen on pysyttävä kehityksessä mukana niin kuin muidenkin toi-

mialojen. Liiketoiminnan siirtymisestä verkkoon on kaksi erilaista näkökulmaa, yrittäjän ja 

kuluttajan. Kuluttajan maksaessa yrittäjän yrityksen kustannukset, on heillä suuri vaikutus 

kehitykseen. Modernissa yhteiskunnassa, jossa digitaalisuus helpottaa arkea, se myös luo 

nopeita toimintoja. Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen on ollut vain ajankysymys ja 

sen siirtyminen verkkoon on johtunut kuluttajien uusien tarpeiden vastaamiseen. Kulutta-

jat, jotka arvostavat omaa vapaa-aikaansa ja toivovat pieniä arjenhelpotuksia, ovat yksi 

suuri ruoan verkkokaupan asiakasryhmä. Ruoan verkkokauppa toisi myös kuluttajien nä-

kökulmasta helpotusta juhlapyhien ajalle. (Makery 2018.) 

 

2.3 Kuinka palvelu toimii 

Kauppakassipalvelu on verkossa toimiva päivittäistavarakauppa. Asiakas voi palveluntar-

joajan mahdollisuuksien mukaan päättää noutaako hän valmiiksi kerätyt tuotteen palvelun 

tarjoajan liiketiloista vai tilaako hän tuotteet kotiin. Koska kauppakassipalvelun kotiintoimi-

tusjakelualueet ovat rajattuja, kuluttajan täytyy tarkistaa ensin, onko hänen antamansa 
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toimitusosoite palveluntarjoajan toimitusalueella. Palveluntarjoajan sivuilta näkee toimi-

tusajat sekä päivät. Kuluttaja siirtyy verkossa kauppakassipalveluita tarjoavan sivuille ja 

valitsee toimipisteen, josta haluaa tilata ostoksensa, tekee ostoslistan ja lähettää ostoslis-

tan palveluntarjoajalle. Tässä kohdassa on myös päätettävä, maksetaanko tilaus kortilla 

vai käteisellä. Tilausta pystyy muokkaamaan niin kauan, kunnes se otetaan palveluntarjo-

ajan päässä keräilyyn. Tilaukset toimitetaan sopimuskuljetusyrityksen avulla tilauksessa 

olevaan toimitusosoitteeseen. Maksu toimituksesta maksetaan toimituksen yhteydessä. 

(K-ruoka 2018.) 

 

2.3.1 Tilausalustat 

S-ryhmän ruoan verkkokaupan löytää osoitteesta www.foodie.fi ja 

www.alepa.fi/kauppakassi. S-ryhmä mainostaa että Prismat keskittyvät noutomyyntiin ja 

Alepat kotiinkuljetukseen. K-ryhmän palvelu toimii verkossa sivustolla https://www.k-

ruoka.fi/kauppa. K-ryhmän kaupasta riippuen, kauppa voi tarjota kotiinkuljetuksen tai nou-

don. Osa kaupoista tarjoaa molemmat palvelut. Kummankaan palveluntarjoajan ruoan 

verkkokauppa ei vaadi kuluttajalta rekisteröitymistä palveluun. Tunnistautuminen palve-

luun onnistuu esimerkiksi Facebook- tai Google-tunnuksella. Kuluttaja kykenee tekemään 

tilauksensa millä tahansa älylaitteella, joka on yhteydessä verkkoon ja molemmilta palve-

luntarjoajilta on saatavana myös mobiilisovellus. Molemmissa tilausalustoissa on hyvät ja 

huonot puolet. Käytöltään K-ryhmän sovellus on hieman selkeämpi ja visuaalisesti houkut-

televampi. S-ryhmän Foodie sovelluksessa kuluttaja kykenee siirtämään ruokareseptit 

vaivattomasti kauppalistaan. (K-ruoka 2018, Foodie 2018.)  

 

Palvelun käyttöön löytyy molemmilta palveluntarjoajilta selkeät ohjeet. S-ryhmällä on esillä 

selkeä tukiosio, jossa ohjeistetaan käyttö kirjallisesti alusta loppuun asti. Myös asiakas-

palvelun verkkochat on apuna tässä. K-ryhmä tarjoaa samat ominaisuudet, mutta he ovat 

myös panostaneet visuaaliseen ohjeistukseen ja kuluttaja kykenee katsomaan videolta 

ohjeistettuna koko palvelupolun läpi. K-ryhmän sivuilta kykenee tarkistamaan palvelun 

hinnan vaivattomasti, sillä palvelun hinta löytyy valittaessa palvelupistettä. S-ryhmällä tä-

mä löytyy tukiosiosta. (Foodie 2018.)  

 

Yksi merkittävä ero löytyy myös valikoitaessa hedelmä- ja vihannesosiossa. K-ryhmältä 

ostaessa verkkokaupan kautta kuluttaja kykenee valitsemaan haluamansa määrän kilois-

sa puolesta kilosta ylöspäin, aina puolen kilon tarkkuudella. Lisäpyyntöihin asiakas voi 

lisätä haluamansa kappalemäärän, mutta järjestelmä ei laske hinta-arvioita lisäpyynnöissä 

esitetylle kappalemäärälle. S-ryhmän hedelmä ja vihannes valikoiman tilaaminen määräy-

http://www.foodie.fi/
http://www.alepa.fi/kauppakassi
https://www.k-ruoka.fi/kauppa
https://www.k-ruoka.fi/kauppa
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tyy kappaleiden mukaan ja järjestelmä laskee arvioitua hintaa automaattisesti. (K-ruoka 

2018.) 

 

2.3.2 Kauppakassin noutopalvelu 

Noutopalvelussa asiakas tekee tilauksensa tilausalustalla, mutta valikoi toimitustavaksi 

noudon. Palveluntarjoajasta riippuen palvelupolussa löytyy pieniä eroja. S-ryhmällä on 

esimerkiksi myymälöissä Kauppakassi-noutopisteet, jolloin asiakas voi saamansa koodin 

avulla noutaa tilauksensa. Kuvassa 2 on yksi esimerkki tämänkaltaisesta noutopisteestä. 

S-ryhmältä löytyy myös niin kutsuja Drive-in-kaistoja, jolloin kaupan asiakaspalvelija toi-

mittaa tilauksen suoraan autoon. K-ryhmällä on käytössä noutopisteet. Asiakkaan tullessa 

noutamaan tilaustansa, hän lähettää tekstiviestin kaupalle ja kaupan asiakaspalvelija kan-

taa tilauksen autoon asti. (Foodie 2018.) 

 

 

Kuva 2 S-ryhmän Helsinki-Vantaan lentokentän noutopiste Patarumpu.fi 2018 

 

2.3.3 Kotiinkuljetus 

Kotiinkuljetustoimitusalueissa on huomattavia eroja. Tilausalusta on rakennettu niin, että 

kuluttaja kykenee tarkistamaan tämän ennen kuin alkaa tekemään tilausta. Asiakkaan 

tilatessa kotiinkuljetuksen tilaus toimitetaan suoraan asiakkaan antamaan toimitusosoit-

teeseen. Asiakas voi tilata myös toimituksen työpaikalleen tai vaikka mökille, jos toimitus-

osoite löytyy vain palveluntarjoajan jakelualueelta. Myös hinnoitteluissa palveluntarjoajien 

kesken on eroja. K-ryhmän kaupat ovat yrittäjävetoisia, jolloin he määrittelevät itse palve-

luhinnan. (K-ruoka 2018.) 

 

2.3.4 Ruokapostilaatikot 

Tämä palvelu on päivittäistavaramarkkinoilla ainoastaan tarjolla K-ryhmässä. K-ryhmä ja 

ruokapostilaatikkoja valmistava Viilea tekevät yhteistyötä. Viilea.fi sivuilta löytyy palvelu-
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pisteet, jotka toimittavat tilauksia ruokapostilaatikoihin. Ruokapostilaatikko on kuin jäävii-

leäkaappi kotipihalla sisältäen normaalin postilaatikon. Se ei siis ole ainoastaan ruokia 

varten vaan, ne toimivat myös perinteisinä postilaatikkoina. Tilavuutta laatikossa on sen 

verran että siihen kyetään tilaamaan myös postipaketteja. Kuvassa 3 on havainnekuva 

tämänkaltaisesta kaapista, jossa jääviileäkaapin osa on esillä. Kuluttaja kykenee vuok-

raamaan sen käyttöönsä kuukausimaksua vastaan. Toimitus tulee kotiinkuljetuksella ja 

ruokapostilaatikon avaaminen tapahtuu mobiilisovelluksen kautta. Tällainen toiminto mah-

dollistaa sen, että asiakkaan ei tarvitse olla vastaanottamassa tilauksia kotona. (Viilea 

2018.) 

 

 

Kuva 3 Viilea yrityksen ruokapostilaatikko Viilea.fi 2018 

 

2.4 Kauppakassin hinta 

Kauppakassin lopullinen summa asiakkaalle koostuu valituista ostoksista, pakkausmateri-

aalikustannuksesta ja valitusta toimitustavasta. Kauppakassien hinta vaihtelee aina palve-

luntarjoaja kohtaisesti ja tilauksen sisällön mukaan. Palveluntarjoajien tuotekohtaisten 

hintojen palveluhinta on kiinteä. Valitulle toimitustavalle sekä pakkausmateriaalille on ase-

tettu kiinteä hinta. Suurimpia palvelu- ja palveluhinnastoeroja löytyy S-ryhmältä. S-

ryhmällä palvelut ja palveluhinnastot vaihtelevat paikkakunnittain sekä osissa toimipisteitä 

viikonpäivittäin. Kuvassa 4 näkyy, kuinka asiakas kykenee valitsemaan itselleen sopivim-

man palveluhinnan ja ajan noutopalvelulle. Tilattaessa saman päivän aikana tilaus käsitel-

lään pikatilauksena, jolloin tilaukseen tulee 5 euron lisämaksu. Noudettaessa tilauksen 

kaupasta voi hinta vaihdella päivien ja etuasiakkuudesta riippuen noin 3,90 eurosta 6,90 

euroon. Kotiinkuljetuksessa vaikuttaa myös etuasiakkuus hintaan ja se on 5,90 eurosta 

8,90 euroon. Tilaukseen tulee 0,20 euroa pakkausmateriaalikuluja, joka kattaa yhden 
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muovikassin hinnan. Vaikka tilaukseen kuluisi useampi kassi niin asiakkaalta veloitetaan 

vain yhden kassin hinta. Halutessaan asiakas voi valita lisämaksusta pakkausmateriaalin. 

Taulukossa 1 nähdään palveluiden hintaeroja. (Foodie 2018.) 

 

 

Kuva 4 S-ryhmän noutopalvelun palveluhinnasto Foodie 2018 

 

 

Taulukko 1 Palveluiden hintaeroja 

 

K-ryhmän palveluissa ei suuria eroja hinnoittelussa ole paikkakunnittain. Palveluhinnastot 

voivat kyllä vaihdella toimipistekohtaisesti muutamalla eurolla. Palveluhintojen muutoksia 

voi tarkastella liitteessä 1.Tilauksen noudettaessa kaupalta alle 100 euron ostoksista peri-

tään etuasiakkailta 4,90 euroa toimituskuluja ja ilman etuasiakkuutta noutotilauksen hinta 

on 6,90 euroa. Kotiinkuljetuksen hinta on 9,90 euroa etuasiakkaille ja ilman etuasiakkuutta 

kuljetuksen hinta nousee 12,90 euroon. Toimipistekohtaisia eroja on. Joissain toimipis-

teissä joka kuudes kotiinkuljetus on ilmainen. Osassa toimipisteistä vaihtelee se kuinka 

arvokas tilaus tulee olla, jotta toimituksen saa ilmaiseksi. Osassa toimipisteistä toimitus on 

ilmainen tilauksen arvon ylittäessä 100 euroa ja osassa toimipisteissä tilauksen arvon on 

ylitettävä 120 euroa, jotta toimitus on ilmainen. K-ryhmällä tuotteet keräillään pahvisiin 

keräilylaatikoihin, joista peritään 0,60 euron pakkausmateriaalikuluja. Taulukossa 2 on 

taulukoitu esimerkki palveluiden hinnoista. (K-ruoka 2018.) 

 

PRISMA 
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Taulukko 2 K-ryhmän esimerkki palveluiden hinnoista.
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3 Logistiikka 

Logistiikka ei ole käsitteenä niin vanha kuin sen tarkoittamien toimintojen käyttö. Logistii-

kan toimintoja on siis ollut entisajoista asti, mutta ajan saatossa ihmisen halutessa tunnis-

taa asioita eri tavoin, syntyi yhteinen käsite näille toiminnoille eli logistiikka. Logistiikka 

merkitsee materiaali-, tieto-, pääoma-, ja kierrätysvirtojen hallintaa. Käsite ei siis käsitä 

ainoastaan tavaroiden taikka yksiköiden siirtymistä paikasta toiseen. Logistiikan merkitys-

tä liiketoiminnassa on aloitettu huomioimaan 2000-luvulla enemmän ja on ymmärretty 

jakaa isommasta kokonaisuudesta eri osa-alueita omiin toiminnan osiin ja luotu tarkempi 

käsitys toimitusketjusta. Tästä esimerkkinä materiaalivirtojen kulun vaiheet yrityksessä 

ovat jaettu kolmeen käsitteeseen; Tulologistiikka (Inbound logistics), Sisälogistiikka (In-

house logistics) ja Lähtölogistiikka (Outbound logistics). Nämä käsitteet sisältävät koko 

tilaus-toimitusketjun. (Logistiikan maailma 2018.)  

 

Suurimpia kustannuksia aiheuttaa varastointi ja kuljetukset. Liiketoiminnassa on aina mu-

kana logistiikka eikä liiketoimintaa kyettäisi harjoittamaan ilman sitä. Tästä syystä yritykset 

ovatkin alkaneet panostaa sen tehostamiseen uuden teknologian ja digiaikakauden avulla. 

Turun yliopiston teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2015 noin 13,9 prosenttia yritys-

ten liikevaihdosta koostui logistisista kustannuksista. (Turun yliopisto 2016.) Hyvin toimi-

vasta ja kustannustehokkaasta tilaus-toimitusketjusta on tullut myös monelle yritykselle 

myyntivaltti.  

 

Jotta kyetään luomaan kustannustehokasta logistiikkaa, on ymmärrettävä logistinen ketju 

yrityksessä kokonaisvaltaisesti. Logistiikan eri prosesseissa voi esimerkiksi ilmetä pääl-

lekkäisyyksiä, jotka aiheuttavat turhaa lisäkustannusta yritykselle. Logistiikan tilaus-

toimitusketjuun sisältyy yleensä monia eri tahoja. Kun tekijöitä on useampi, joiden infor-

maatio ei välttämättä toimi, voi syntyä päällekkäisyyksiä. Näitä päällekkäisyyksiä kyetään 

tunnistamaan, kehittämään tai poistamaan, jos osataan määritellä tilaus-toimitusketjun 

rajapinnat. Kuviossa 2 havainnollistetaan rajapintoja pystypalkeilla. (Sakki, 2014.) 

 

 

Kuvio 2 Rajapinnat tilaus-toimitusketjussa Sakki 2009 
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3.1 Tilaus- ja toimitusketju 

Yrityksien perusasiakaslupaus asiakkaalle on että asiakas saa tilaamansa tuotteen oike-

aan paikkaan, oikeaan aikaan ja laatukriteerien mukaisessa kunnossa. Toisin sanoen 

tilattu tuote täytyy päätyä asiakkaalle siinä kunnossa kun se on myyntihetkellä esitetty. 

Tästä polusta kun tilaus kulkee valmistajalta loppukäyttäjälle asti, on aloitettu käyttämään 

käsitettä tilaus-toimitusketjun hallinta. Käsite yleistyi 1990-luvulla ja se on suomennettu 

englannista supply chain management (SCM). (Sakki 2009, 12.) 

 

Toimitusketjussa on monia eri logistiikan osa-alueita mukana hankinnasta, varastointiin ja 

kuljetukseen. Nykyisin logistiikassa on myös otettu käyttöön toimintojen ulkoistaminen ja 

tästä syystä osa, tai kaikki näistä toimintaketjun osa-alueista ovat ulkoistettu ulkopuoliselle 

yritykselle. Yritys on voinut katsoa että heillä ei ole tarpeeksi kokemusta ja ammattitaitoa 

varastoinnista ja sen hallinnasta, joten he ulkoistavat varastoinnin yritykselle, jolla koke-

musta löytyy. Tilaus-toimitusketjussa voi siis olla monta eri osapuolta, mutta jokaisella 

osapuolella on sama tavoite eli parantaa jatkuvasti kilpailukykyä. (Viitala & Jylhä 2014, 

156.) 

 

Ideana tilaus-toimitusketjun eri osa-alueiden yhdistämisessä yhdeksi ketjuksi on pyrkiä 

lisäämään toiminnan sujuvuutta, asiakaslähtöisyyttä sekä kaikkien osapuolten yhteistyötä. 

Toimintojen integrointi tehokkaaksi toimintaketjuksi ei onnistu ilman eri osapuolia yhdistä-

vää tietojärjestelmää. Yritykset ovatkin pyrkineet integroimaan toiminnanohjausjärjestel-

miään, jotta tavara-, tieto- ja rahavirtojen hallinta sekä ohjailu tehostuisi. Yrityksillä on 

useasti useampia toiminnanohjausjärjestelmiä käytössä, joista yksi on käytössä yrityksen 

sisällä ja toinen järjestelmä on yhtenäinen muiden tilaus-toimitusketjun osapuolten kans-

sa. Tämän kaltaisten järjestelyiden lisäksi yritykset pyrkivät tehostamaan yrityksen omaa 

logistiikkaa jakamalla eri logistiikan toiminnot kolmeen käsitteeseen; Tulo-, sisä- ja lähtö-

logistiikka. Kuvio 3 havainnollistaa näiden kolmen käsitteen sijainnin tilaus-

toimitusketjussa. (Logistiikan maailma 2018.) 

 

 

Kuvio 3 Toimintojen sijoittuminen tilaus-toimitusketjuun Logistiikan maailma 2018 
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3.1.1 Tulo- ja lähtölogistiikka  

Tulologistiikkakäsite lähtee liikkeelle hankinnasta ja päättyy siihen, kun hankinta luovute-

taan sen ostaneelle yritykselle. Tulologistiikka käsittää siis hankinta tilauksen, sen kulje-

tuksen ja luovutuksen hankinnan tehneelle yritykselle. Verkkokauppayrittäjä täydentää 

varastoja uusilla tuotteilla ja ne toimitetaan yrittäjän osoittamalle varastolle. Tässä on sil-

loin kyse tulologistiikasta. (Logistiikan maailma 2018.) 

 

Lähtölogistiikkakäsitteeseen kuuluu myös kaikki lastauslaiturilta eteenpäin tapahtuva toi-

minta, kuten kuljetuskaluston lastaus ja asiakasjakelu. Tähän lukeutuu myös lisäarvopal-

velut, joita voidaan tuottaa asiakkaan päässä esimerkiksi paluulogistiikkana. Lähtölogistii-

kan toiminnot alkavat tilausten lastauksesta palveluntarjoajan päässä. Kuljetusliike noutaa 

tilauksen sovittuna ajankohtana ja kuljettaa sen loppukäyttäjälle eli asiakkaalle sovittuna 

ajankohtana. Asiakkaiden lisäarvopalveluun voi kuulua, että tavarat puretaan asiakkaalle 

toimituksen yhteydessä hyllyyn asti tai kierrätettäviä yksikköjä noudetaan asiakkaalta pois. 

(Logistiikan maailma 2018.) 

 

3.1.2 Sisälogistiikka  

Sisälogistiikan käsitteeseen kuuluu yrityksen sisällä tapahtuva tavaran käsittely silloin kun 

kyse ei ole tulo- tai lähtölogistiikasta. Ero tapahtuu yleensä lastauslaiturilla. Tällaisia toi-

mintoja ovat yrityksen sisällä tuotteiden tai tavaroiden keräily, pakkaus ja varastointi. Myös 

laitteiden huoltotoimenpiteet, kokoonpano ja koneistuksen käyttö kuuluu sisälogistiikan 

määritelmään. Myös operatiivinen logistiikan johtaminen kuuluu sisälogistiikan piiriin, ku-

ten varaston layout-suunnittelut. Verkkokaupan asiakkaan tilauksen käsittely kuuluu sisä-

logistiikan käsitteen alle. Tilauksen vastaanottanut palveluntuottajan henkilökunta ottaa 

tilauksen keräilyyn, pakkaukseen, varastointiin ja viimeistelee kuljetusta varten.  

(Logistiikan maailma 2018.) 

 

3.2 Logistiikan kustannukset 

Toimivalla logistiikalla haetaan pitkän tähtäimen kannattavuutta ja kustannustehokkuutta. 

Suurimmat logistiset kustannukset syntyvät varastoinnista ja kuljetuksesta. Varastoinnissa 

on kiinni paljon pääomaa ja kiinteitä henkilöstökuluja. Näihin kuluihin silti kyetään vaikut-

tamaan kehittämisellä ja toiminnan optimoinnilla. Kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset 

ovat erityyppiset. Suomessa on pitkät välimatkat ja kilometrimääräistä kuljetusetäisyyttä ei 

kyetä optimoimaan. Pitkien etäisyyksien lisäksi kuljetuksen kustannerakenteeseen vaikut-

taa polttoaineen hinnan vaihtelu, joka pitäisi huomioida kuljetuksien hinnoissa. Kuljetuk-
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sien hintoja ei silti kyetä säätelemään jatkuvasti varsinkaan yksityisasiakaspuolella ja suu-

rin osa B2B-sopimuksista on voitu tehdä kiinteillä kuljetussopimushinnoilla. (Sakki 2009, 

101-102.) 

 

Logistiikan kustannukset eivät synny ainoastaan kuljetuksista ja varastoinnista. Logistisiin 

kustannuksiin sisältyy myös hallinnollisia kuluja sekä henkilöstökuluja. Näitä kuluja pitäisi 

kyetä ennustamaan, jotta luodaan kustannustehokasta logistiikkaa. Valitettavasti se on 

myös hankalaa, sillä logistiikan volyymin vaihtelu voi olla kausiluontoista, kuten suurim-

massa osassa teollisuudessa. Tästä syystä työvoiman tarpeen arviointi kohdistettuna tar-

peeseen voi olla ajoittain haastavaa. Henkilöstön palkkausta täytyy suunnitella siksi logis-

tisten materiaalivirtojen mukaisesti ja silti pitäisi saada pidettyä osaavaa henkilöstöä myös 

jatkuvasti töissä. Verkkokauppa on lisännyt volyymien arvioinnin haastetta ja näin myös 

hankaloittanut työvoiman ja kuljetuskapasiteetin tarpeen arviointia. (Logistiikan maailma 

2018.) 

 

3.3 Kustannuksien mittaaminen ja prosessien kehittäminen 

Yrityksen alasta riippuen logistiikkakustannuksien osuus vaihtelee. Jotta kyetään luomaan 

kustannustehokasta toimintaa, on luotava mittareita toiminnoille. Kustannustehokkaassa 

logistiikassa mittareina toimivat varastot, kuljetukset, jakelu, hankinta, tavaran läpimenoai-

ka, tuotteiden saatavuus ja yrityksen toimitusvarmuus. Mittareiden tarkoituksena on antaa 

laaja ja todenmukainen kuva yrityksen logistisesta tehokkuudesta ja antaa lukuja operatii-

visen johdon avuksi. Eri logistiikan toimialueita voidaan jakaa kustannusyksikköihin, jolloin 

tulosten mittaaminen antaa todenmukaisemman kuvan. Jotta kyetään mittamaan koko 

tilaus–toimitusketjun kustannuksia on hyvä ottaa toiminta-laskelma käyttöön, joka on yksi 

kustannuslaskelman menetelmistä. Toiminta-laskelmalla kyetään kohdistamaan kustan-

nuksia tuotteiden lisäksi esimerkiksi tuoteryhmiin. Toiminta- laskelman avulla kyetään 

saamaan tarkasteltavaksi todenmukaisemmin tilausten ja eri asiakastyyppien ja jopa tuot-

teiden kannattavuutta. Koska logistiikan tilaus-toimitusketjussa on niin monta eri osa-

aluetta, sille sopii tämän kaltainen mittausmalli. (Karrus 2001, 169-200.)  

 

Kaupankännin siirtyessä verkkoon on entistä tärkeämpää tunnistaa erilaiset asiakastyypit, 

sekä kannattavat tuotteet. Tämä mahdollistaa sen, että yritys luo arvoa asiakkaille spesifi-

oimalla heidän tottumuksiinsa ja tarpeisiinsa tuotteita. (Kohtala 2012, 17.) Nykyään kulut-

tajista kyetään keräämään yksilöllistä tietoa ja näin tarjota tehokkaammin tuotteita kulutta-

jan tarpeisiin. 
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Kuten liiketoiminnassa yleensä, kustannustehokkuus vaatii vahvan strategian. Toimitus-

ketjun hallintaan on osattava valita oikeanlainen strategia tuotteiden tai palveluiden ky-

synnän ja tarjonnan mukaisesti. Johdon valitsema strategian onnistuminen vaatii myös 

henkilöstön sitoutumista. Henkilöstö on yrityksen osa, joka tuottaa strategian mukaista 

toimintaa. Henkilöstön täytyy siis myös ymmärtää oma osansa strategian eteenpäin vie-

misessä, jotta onnistutaan luomaan kustannustehokkuutta. (Huuhka 2017, 184–187.) 

 

Logistiset toimintaprosessit ovat tärkeitä tuottavuuden kehittämisen kannalta. Logistiikan 

prosessiajattelussa on tarkoitus kehittää kokonaisvaltaisesti koko tilaus-toimitusketjua. 

Prosessi tuottavaa tulosta ja suorituskyvyn mittarina lopuksi toimii asiakas. Logististen 

prosessien kehittämiseen valittaviin toimintoihin vaikuttaa spesifiointivaiheessa tuote tai 

palvelu, mutta ydin tälle kehittämisen peruselementeille on sama. Logistisen prosessin 

kehitysmenetelmissä ovat esimerkiksi turhan lisäarvoa tuottamattoman ajan poistaminen, 

tuotannon ja jakelun tehostaminen, läpimenoajan ja odotusajan lyhentäminen, työvaihei-

den uudistaminen, tiedonkulun parantaminen, teknologian kehittäminen ja asiakaspalve-

lun parantaminen. Prosessin kaikki työvaiheet tulee kirjata ja kellottaa. Tunnistetaan työ-

vaiheet, jotka eivät tuota lisäarvoa ja ne vaiheet, jotka tuottavat. Lisäarvoa tuottava ja ar-

voa tuottamaton aika suhteutetaan läpimenon kokonaisaikaan. (Ritvanen, Inkiläinen, von 

Bell & Santala 2011, 50-51.) 

 

3.3.1 Lean  

Lean on maailmalla hyvinkin tuttu ajattelumalli, mutta sille annetaan silti useita erilaisia 

määritelmiä. Lean on enemmänkin toimintamalli johon tulisi koko organisaation sitoutua, 

jotta sen kokonaishyöty saadaan valjastettua. Joidenkin määritelmien mielestä se on joh-

tamismalli tai organisaatiomalli. Kirjassa tätä on lean, lean mallille annetaan määritelmä 

toimintastrategia. Kuten mikä tahansa strategia niin toimintastrategiakin vaatii myös koko 

organisaation sitoutumista. Leanin ideana on tehostaa koko organisaatiossa virtaustehok-

kuutta, eikä niinkään resurssitehokkuutta. Se perustuu useampiin erilaisiin menetelmiin 

kuten 5S, imuohjaus ja Just In Time. Menetelmiä on monia ja yrityksen on tunnistettava 

niistä omansa. (Modig & Åhlström 2013, 117.) 

 

Modig ja Åhlström havainnollistaa hyvin kuinka täytyy ymmärtää ensin kokonaiskuvana 

prosessien toimintaa, jotta kyetään kehittämään virtaustehokkuutta. Prosessi täytyy osata 

määritellä virtausyksikön mukaan, jolloin yrityksen täytyy myös päättää mistä näkökulmas-

ta asioita mitataan ja kelle arvoa tuotetaan. (Modig & Åhlström 2013, 17–22.) Virtauste-

hokkuudessa pyritään poistamaan arvoa tuottamatonta aikaa ja yhdistämään arvoa tuot-

tava aika, joka havainnollistetaan kuviossa 4.  
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Leanissa keskitytään enemmän asiakkaalle tuotettavaan arvoon. Aika, joka ei tuota arvoa 

asiakkaalle, pyritään minimoimaan tai poistamaan. Ideana on myös tehdä enemmän vä-

hemmällä työllä ja työvälineillä ja silti oikeaan aikaan. Kuten verkkokaupassa, lean-mallilla 

tavoitteena on saada tuote mahdollisimman helposti asiakkaalle, pienillä resursseilla ja 

aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Lean on kuitenkin pidemmän tähtäimen toimin-

tamalli, jonka vaatii pitkäjänteistä työskentelyä. (Modig & Åhlström 2013, 117–153.) Digita-

lisaation ja verkkokaupan kaupankäynnin luonteen vuoksi tarkastelemme myös ketteräm-

piä malleja, kuten Agile. 

 

Kuvio 4 Havaintokuva arvon tuottamisesta Leanin avulla Mäkijärvi 2010 

 

3.3.2 Agile 

Agile-mallin perusideana on tilaus-toimitusketjun kaikkien osapuolten kyky nopeaan rea-

gointiin muuttuvissa tilanteissa. Kun ei kyetä ennakoimaan kysyntää, mutta toimitusajan 

odotetaan olevan lyhyt, on yrityksessä syytä tutustua Agile-malliin. Agile-mallissa tärkeitä 

tekijöitä onnistumisen kannalta ovat toiminnanohjausjärjestelmät, informatiivisuus ja lä-

pinäkyvyys. Ketteryys vaatii myös sen, että eri toimijoiden ja sidosryhmien järjestelmät ja 

toiminnot ovat integroituja toisiinsa. Tällainen ketterä toimitusketjun malli soveltuu osana 

innovatiiviselle verkkokaupalle ja uusien tuotteiden/palveluiden lanseeraamiseen. (Ritva-

nen, ym. 2011, 138-139.)  

 

3.4 Digitalisaation vaikutus logistiikassa 

Sähköinen kaupankäynti on uusi 2000-luvun kaupankäynnin muoto, mutta myös hyvin 

nopeasti lisääntynyt ja tästä syystä myös vakiintunut. Kivijalkakauppojen lisäksi kaupan-

käynti siirtyy koko ajan enemmän verkkoon ja sitä kehitetään, sekä uudistetaan. Silti fyy-
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sinen toimitus ja tavarankäsittely eivät tule katoamaan täysin, eivätkä paketit liiku valon 

nopeudella, kuten tieto verkossa. Kuluttajien tietous omasta asiakasarvostaan on lisään-

tynyt vuosien varrella ja tämä ajaa myös yritykset vahvemmin lunastamaan asiakaslu-

pauksensa. (Sakki, 2014.) 

 

Nykyisen teknologian ja digiaikakauden myötä myös asiakkaiden odotus palvelunopeu-

desta on kiristynyt. Tuotteen tai palvelun toimitusaikaan yritykset joutuvat vastaamaan 

tehokkailla logistisilla toimenpiteillä. Koko tilaus-toimitusketju täytyy olla tehokas ja luotet-

tava samaan aikaan. Nykyaikana kuluttajat kykenevät ostamaan lähes kaikkea verkosta ja 

palveluntarjoajia on useita. Verkkokauppaliiketoiminta on kasvamassa ja se luo uudenlai-

sia haasteita logistiikassa. Toimitusajoista on syntynyt verkkokauppojen yksi suurin kilpai-

luetu hinnoittelun lisäksi. Tuotteiden täytyy olla kuluttajalla oikeaan aikaan ja oikeaan hin-

taan, mutta silti liiketoiminnan kustannukset on katettava. Verkkokaupat tuovat varsinai-

sen haasteen koko logistiseen tilaus-toimitusketjuun, mutta entistä enemmän sisälogistiik-

kaan. Varsinkin sesonkiajat voivat ruuhkauttaa suuresti varastoja sekä kysyä nopeata 

reagointia kuljetuskapasiteetiltä (Paytrail 2017.) 

 

Tämän päivän verkkokaupan logistiikkaa kutsutaan digilogistiikaksi. Kuluttajat ohjailevat 

nykyisin yrityksien liiketoimintaa, koska digitaalisuus toi kuluttajan mukaan luomaan arvon 

muodostumisprosessia. Digitalisaatio on tuonut kuluttajille valinnanpaljouden ja samalla 

luoneet lisää kilpailua yrityksien välille. Jos kuluttaja etsii uutta palvelua tai tuotetta, hän 

kykenee helposti syöttämään hakusanan internettiin ja etsii itselle sopivimman palvelun tai 

tuotteen, hänelle edullisimmalla hinnalla ja ennen kaikkea nopeasti toimitettuna halutulla 

toimitusvaihtoehdolla. Kuviossa 5 yksitoista havainnollistetaan kuluttajan asemaa arvon 

muodostumisprosessissa. (von Zansen, Haapanen & Syrjänen 2018, 17–18.) 

 

 

Kuvio 5 Kuluttajan asema arvon muodostumisprosessissa Digilogistiikka 2018 
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4 Ruoan verkkokaupan sisälogistiikka 

Ruoan verkkokaupan sisälogistiikka käsittää myymälän/kaupan sisällä tapahtuvan hylly-

tyksen, keräilyn, pakkauksen ja varastoinnin. Sisälogistiikan täytyisi olla mahdollisimman 

tehokasta ja optimoitua, jotta ruoan verkkokaupan kannattavuutta kyetään pitämään yllä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sisälogistiikkaa päivittäistavarakaupassa, joka ei ole 

spesifioitu ainoastaan verkkokauppa-asiakkaille. Kaupan pääsääntöinen tehtävä on pal-

vella siellä asioivia asiakkaita, mutta samoista tiloista käsin palvellaan verkkokauppa-

asiakkaita. Kuviossa 7 havainnollistetaan kaupan sisälogistiikan vaiheita. (Kainulainen 

2018, 22.) 

 

Kuvio 7 Kaupan sisälogistiikan vaiheet 

 

4.1 Tilausten vastaanottamien ja käsittely 

Ruoanverkkokaupan logistinen ketju eli tilaus-toimitusprosessi alkaa asiakkaan tekemästä 

tilauksesta. Joillain palveluntarjoajilla on mahdollisuus tehdä tilaus puhelimitse. Asiakkaan 

lähettäessä tilauksensa se siirtyy palveluntarjoajan toiminnanohjausjärjestelmien avulla 

kaupalle. Kaupan henkilökunta, joka vastaa keräilystä, pääsee näin tarkastelemaan ti-

lauksia. Ennen keräilyn aloitusta tilaus luetaan läpi ja huomioidaan asiakkaiden mahdolli-

set lisätoiveet. Tähän osaan kuuluu myös asiakaspalautteen läpi käyminen. Asiakaspa-

laute voi sisältää kyselyitä koskien tilauksia ja toimituksia tai se voi olla asiakkaan antama 

reklamaatio. (Kainulainen 2018, 22.) 

 

4.2 Keräily 

Keräily on tämän ketjun yksi tärkeimpiä vaiheita, sillä siinä fyysisesti käytetään yrityksen 

resursseja asiakkaiden tuoman rahavirran eteen. Keräilyssä tapahtuvat virheet vaikuttavat 

taas asiakastyytyväisyyteen heijastuen aina yrityksen liiketoimintaan. Vaikka teknologia 

on kehittynyt, niin silti suurimmaksi osaksi keräily tapahtuu manuaalisesti henkilöstön voi-
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min. Henkilöstökulut ovat yksi suurimpia kustannuksia yrityksille ja tästä syystä henkilös-

tön työskentelyä pyritäänkin tehostamaan mahdollisimman paljon. Teknologia on tuonut 

huomattavaa tehokkuutta keräilyyn ja kyennyt laskemaan keräilyn virhemarginaalia. Ny-

kyisin keräilyssä hyödynnetään manuaalisen keräilyn lisäksi ääniohjattua ja valo-ohjattua 

keräilyä. Tällaisten uudistusten tähtäimenä on vähentää tai jopa poistaa ylimääräisiä ja 

usein tuottamattomaksi katsottuja työvaiheita. Tuottamattomat työvaiheet, kuten edes 

takaisin kävely, listojen järjestely ja tuotteiden etsintä ovat yritykselle täysin kannattamat-

tomia työvaiheita. (Logistiikan maailma 2018.) 

 

4.3 Pakkaaminen 

Pakkauksen pääasiallinen tehtävä on suojata tuotteita koko toimitusketjun läpi. Hyvin 

suunnitellun pakkauksen tulee olla käytännöllinen, mutta myös viestintä- ja markkinointi-

keino yritykselle. Logistiikan näkökannalta pakkauksen tulee olla myös kestävä. Elintar-

vikkeita pakatessa tulee huomioida aina tuotteiden lämpötiloja. Myös tilattujen yksiköiden 

paino on huomioitava jotta painavat tuotteet eivät aiheuta vahinkoa kevyille tuotteille. Esi-

merkiksi isoja juomapulloja kuuluisi välttää pakkaamasta kananmunakennon päälle. Pak-

kaamisessa tulisi huomioida myös pakkausmateriaalin kestävyys, jotta pakkaus ei hajoa 

ylikuormituksesta. Pakkaaminen täytyy myös tapahtua siten, että kaikki mahdollinen tila 

käytetään hyödyksi, jotta turhilta materiaali- ja kuljetusyksikkökustannuksilta vältytään. 

(Logistiikan maailma 2018). 

 

4.4 Varastointi ja dokumentointi 

Varastointi käsittää sekä varastorakennukset että sen toiminnot. Varastoihin sitoutuu 

yleensä paljon pääomaa ja tästä syystä yritykset haluavat minimoida varastoinnin kustan-

nuksia. Turun yliopiston tekemän selvityksen mukaan 2016 logistiikan kustannuksista 2,0 

prosenttia syntyi varastoinnista. Varastointi on kuitenkin tärkeä osa logistisessa ketjussa 

ja sen tarkoitus on yleensä vastata asiakkaan tarpeeseen. Varastoinnille on myös monia 

muita syitä, mutta syyt riippuvat toimialasta. (Turunyliopisto 2016).  

 

Evira on asettanut elintarvikkeiden varastointilämpötiloista tarkat säädökset ja niitä tulee 

noudattaa (Evira 2018). Kuviossa 8 on havainnollistettu säädettyjä asetuksia lämpötiloista. 

Ruoan verkkokaupalle varastointi on myös tärkeä osa, sillä useita tilauksia ei kyetä ke-

räämään nopeasti, vaan kerätyt tuotteet varastoidaan odottamaan kuljetusta.  
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Kuvio 8 Asetetut säädökset elintarvikkeiden varastoinnista Evira 2018 

Vähintään  

-18 °C 
 

Enintään  

+3°C 

Enintään  

+6°C

 Enintään  

+8°C 

 
 

 

Enintään  

+8°C 

 

Pakasteet 

Tuore kala ja liha 

Tyhjiöpakatut kalat; graavikala ja kylmäsavukala 

Maitotuotteet; maito, voi, margariini, jugurtti 

Valmisruoat ja einekset 

Maitopohjaiset tuotteet, jotka ovat helposti pilaantuvia 

ja joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi 

tai sitä vastaava käsittely 

Jauheliha  

Jauhettu maksa 

Enintään  

+4°C 
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5 Ruoan verkkokauppa. Yritys X 

Viidennestä luvusta alkaa opinnäytetyön empiirinen osio. Tässä luvussa esitellään tutki-

muksen kohteena oleva yritys ja pohjustetaan yrityksen toimintaa ruoan verkkokaupassa. 

Tämän jälkeen siirrytään esittelemään, kuinka tutkimus toteutettiin tapausyrityksessä ja 

käydään läpi yrityksen ruoan verkkokaupan sisälogistiikan osa-alueet. Vaikka tilausten 

kuljetus ei sisälly rajaukseen, niin esitellään se myös kokonaisuuden hahmottamiseksi. 

Kuten opinnäytetyön aikaisemmissa luvuissa mainittiin, on tärkeää hahmottaa isompaa 

kokonaisuutta prosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Luvun lopussa siirrytään tar-

kastelemaan kehitysideoita.  

 

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä porvoolaisen K-ruokakauppiaan kanssa. Kauppias on 

ruokakaupassa itse yrittäjänä, mutta konseptin omistaa Kesko Oyj. K-ruokakauppiaat hoi-

tavat itsenäisesti omaa liiketoimintaansa ja pitävät huolen yrityksensä menestyksestä. 

Kesko määrittää osan tuotevalikoimasta, mutta kauppiaat kykenevät myös täyttämään 

kaupan valikoimaan omilla tuotevalikoimillaan. Kauppiaat voivat esimerkiksi halutessaan 

täyttää valikoimaa itsenäisesti lähituottajahankinnoilla.  

 

Yritys lähti mukaan ruoan verkkokauppaan 4.10.2017. Aluksi ruoan verkkokaupan sisälo-

gistiikka ja kuljetus ulkoistettiin. Yhteistyöyritykseksi kauppias valikoi paikallisen kuljetus-

liikkeen BB-kuljetuksen. BB-kuljetuksella oli monien vuosien kokemus ja ammattitaito si-

sälogistiikasta sekä lämpötilahallituista kuljetuksista. Verkkokaupan alkaessa lokakuussa 

2017 sisälogistiikka ja kuljetus oli ulkoistettu BB-kuljetukselle. Huhtikuussa 2018 sisälogis-

tiikan toiminta siirtyi tapausyritykselle. Opinnäytetyön tutkimusosuutta tehdessä sisälogis-

tiikan ulkoistaminen BB-kuljetukselle oli päättynyt. Huhtikuusta 2018 tapausyrityksen hen-

kilökunta hoiti ruoan verkkokaupan sisälogistiikkaa. Sisälogistiikan toimintoja K-

ruokakauppias oli valinnut yhden henkilön vastaamaan verkkokaupan sisälogistiikasta ja 

yhden henkilökunnasta avustamaan toimintaa. Keräilystä vastaava henkilö perehdytettiin 

BB-kuljetuksen toimesta viikon ajan.  

 

5.1 Kesko Oyj, K–Ruoka 

Kesko Oyj on suomalainen kaupan alan yritys. Keskon kaupan aloihin kuuluu päivittäista-

varakaupan lisäksi rakentaminen, talotekniikka ja autokauppa. Suomessa Keskon päivit-

täistavaroiden markkina osuus vuonna 2017 oli noin 16,9 miljardia euroa. K-

ruokakauppaketjuihin kuuluu K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, Neste K-

liikenneasemat ja Kespro. (Kesko 2018.) 
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K-ruoka on Kesko Oyj päivittäistavarakaupan ruoan verkkokauppa. Ruoan verkkokaupan 

ylläpidosta, kehittämisestä ja toiminnanohjausjärjestelmän toimivuudesta vastaa Kesko 

yhdessä ulkoisen toimittajan kanssa. Operatiivinen toiminta ruoan verkkokaupassa eli 

tilausten keräys, varastointi ja toimitus kuuluu kauppiasyrittäjille. Kesko kehittää ruoan 

verkkokaupan toimintaa kauppojen tarpeiden pohjalta. Kauppiaat kykenevät siis kehittä-

mään toimintaa ideoimalla, mutta Kesko hallinnoi kehitysideoiden etenemisen. Kauppiaat 

kykenevät itse ohjailemaan ruoan verkkokaupan sisälogistiikan toimintaa, kuten missä 

järjestyksessä tuotteet kerätään keräilyjärjestelmässä. (Tompuri 3.9. 2018) 

  

5.2 Porvoolainen K-ruokakauppa, Yritys X 

Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 20 103 000 euroa ja se työllisti samana vuonna 43 

henkilöä (Kauppalehti 2018). Ruoan verkkokaupan palvelun tilausalustasta ja digitaalises-

ta toiminnasta vastaa Kesko Oyj yhdessä ulkopuolisen toimijan kanssa. Järjestelmää kos-

kevat päätökset sekä kehitys kuuluu Kesko Oyj:lle. K-ruokakauppiaan yritys vastaa palve-

lun markkinoinnista, asiakaspalvelusta, kannattavuudesta, sisälogistiikasta ja kuljetuksis-

ta. Ruoan verkkokaupan kotiinkuljetuspalvelua kauppa on tarjonnut lokakuusta 2017 läh-

tien. (Tompuri 3.9.2018.) 

 

Opinnäytetyön tutkimus hetkellä K-ruokakauppias tarjosi kolmena päivänä viikossa ruoan 

verkkokaupan palveluita. Kotiinkuljetuksia tarjottiin maanantaina, keskiviikkona ja perjan-

taina, asiakas kykeni tekemään tilauksen ennakkoon. Tilausten toimitus aikaikkuna asiak-

kaille oli kello 16–19. Asiakas kykeni muuttamaan tilaustaan toimituspäivän aamuseitse-

mään asti ja tämän jälkeen tilaus sulkeutui keräilyä varten. Kotiinkuljetuksen hinta oli 

kymmenen euroa ja siihen lisättiin kaupan pakkausmateriaalikuluja kuusikymmentä sent-

tiä.  

 

5.3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimusta varten tehtiin tapausyrityksen yrittäjän kanssa ja kauppakasseja kuljettavan 

yhteistyöyrittäjän BB-kuljetuksen kanssa haastattelut. Myös ruoan verkkokaupasta vas-

taavaa työntekijää on haastateltu. Haastattelut pidettiin puolistrukturoidusti ja kysymykset 

vaihtelivat haastateltavan statuksen mukaan.  

 

Tutkimusta pohjustettiin ensin keväällä 2018 tehtävillä haastatteluilla ja kesäkuussa 2018 

tutkija on ollut seuraamassa sisälogistiikan prosessia sekä kuljetusta. Työn seurannassa 

sisälogistiikan osa-alueet eriteltiin ja keräilyn kokonaisaikaa kellotettiin. Kaupan yrittäjän ja 

BB-kuljetuksen kanssa tehdyissä haastatteluissa ilmeni näkemys hedelmä- ja vihannes-



 

 

29 

osaston (HeVi) keräilyn hitaudesta. Tästä syystä HeVi-keräily kellotettiin, jotta kyettäisiin 

todentamaan, onko väite tosi. Lisäksi tutkimukseen perehdyttiin aiemmin tehtyihin tutki-

muksiin sekä aiheeseen kuuluvaan kirjallisuuteen. 

 

Lopputyön tutkimuksen teoriaosuudessa on logistiikan tilaus-toimitusketjua, jotta lukija 

kykenisi saamaan käsityksen siitä mistä logistiikan osa-alueesta tutkimuksessa on kyse ja 

kuinka moni asia tähän osa-alueeseen vaikuttaa. Opinnäytetyön luvussa 3.3.2 esiteltiin 

Lean-malli. Lean-malli esiteltiin, jotta hahmotetaan niin kutsutun arvoa tuottamattoman 

ajan poistamista erinäisissä työvaiheissa. 

 

5.4 Tilausten käsittely ja asiakaspalvelu 

Ruoan verkkokaupan vastaavan työpäivät tapausyrityksessä alkoivat toimituspäivinä kello 

kuusi aamulla tarkastelemalla päivän tilausmääriä ja vastaamalla asiakaskyselyihin. Ti-

laukset käytiin tietokoneella ensin tilausjärjestelmässä läpi, jotta mahdolliset asiakkaiden 

erikoistoiveet olisivat tiedossa jo ennen keräilyn aloittamista. Erikoistoiveissa oli muun 

muassa palvelutiskin tuotteiden tilauksia, joita ei verkkokaupan tilausjärjestelmä valikoi-

massa ole. Nämä keräilijä kykenee jälkeenpäin manuaalisesti lisäämään.  

 

Tutkija seurasi työpäivän alusta työntekijän työvaiheita ja pyrki huomioimaan ajankäytön 

tehokkuutta. Ajankäytön tehokkuudessa tuli huomioida myös palvelutason ylläpito eli 

asiakastyytyväisyys. Käsittelemme teoriaosuudessa digitaalisuuden vaikutuksia logistiik-

kaan luvussa 3.4 ja sivuutimme hieman sitä mitä se merkitsee asiakkaan kohdalla. Asia-

kaspalvelu on verkkokaupan käynnissä tärkeä osa ja sen on tapahduttava mahdollisim-

man nopeasti, jotta asiakas tuntee saavansa palvelua. Tilausten käsittelyyn ja asiakaspal-

veluun käytetty aika vaihtelee tilausten määrän, asiakaskyselyiden ja reklamaatioiden 

määrän mukaan. 

 

5.5 Tilausten keräily 

Keräilyssä on vakinaisesti töissä yksi henkilö aina toimituspäivinä (ma, ke ja pe). Keski-

viikkoisin kello yhdeksästä eteenpäin ja sesonkiaikoina keräilyssä työskentelee kaksi hen-

kilöä. Ennen keräilyn aloittamista kootaan keräilyä varten hankitut pahviset pakkauslaati-

kot keräilykärryihin. Tilauksien koosta eli arvosta ja tilausriveistä kykenee hahmottamaan, 

kuinka monta laatikkoa keräilijä tarvitsee aina yhden asiakkaan keräilyyn. Keräilykärryihin 

mahtuu kerralla kaksitoista laatikkoa.  

 

Asiakastilaukset ovat saaneet tilausnumerolle aakkostunnisteen keräilyjärjestelmästä, 

joka löytyy myös keräilykärrystä. Keräilijä arvioi pakkausmateriaalin määrän tarpeen tar-
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kastelemalla asiakkaan tilauksen loppusummaa ja keräysrivien määrää. Kootut laatikot 

asetellaan valmiiksi kolme kerroksiseen keräilykärryyn. Keräilykärryssä on kiinni aakkoste-

tut viivakoodit, jotka ovat keräilyohjelmassa integroitu asiakkaan tilaukseen. Kirjain A voi 

esimerkiksi olla asiakas X:n tilaus. Laatikoihin kirjataan asiakkaan sukunimi keräilykärryis-

sä olevan aakkostunnisteen lisäksi. Näin keräilijä ei kykene sekoittamaan asiakastilauksia, 

vaikka laatikoiden paikka vaihtuisi niiden täyttyessä keräilyn aikana. Keräilykierrokselle 

otetaan yhdestä neljään asiakkaan tilausta kerrallaan keräilyyn. Keräilyjärjestelmässä on 

asetettu raja, että keräilyssä voi olla enintään kahdeksan asiakastilausta kerralla keräilys-

sä.  

 

Keräily aloitetaan, kun toimituspäivänä järjestelmän tilausjärjestelmä sulkeutuu. Kohdeyri-

tyksessä tilausjärjestelmä sulkeutui tutkimuksen suoritushetkellä kello seitsemän aamulla. 

Keräys kuitataan aloitetuksi, kun kerääjä lähtee keräilemään asiakkaiden tilauksia myymä-

län puolelle. Itse keräily tapahtuu manuaalisesti käsin, mutta tuotteet skannataan sähköi-

seen järjestelmään keräilypäätteen avulla. Kerättävät tuotteet löytyvät keräilypäätteeltä 

kauppalistanomaisesti. Kerättävät tuotteet ovat valmiissa järjestyksessä keräilypäätteellä. 

Keräilypäätteen sähköinen järjestelmä on luotu Kesko Oyj:n toimesta ja järjestelmän an-

tama keräilyreitti myymälässä on luotu myymälän tavaroituspohjan mukaisesti. Keräily 

aloitetaan niin kutsutulta panimopuolelta, jotta mahdolliset painavat tuotteet tulevat laati-

koiden pohjalle. Reitti kulkee panimotuotteista seuraavaksi muihin kuivatuotteisiin, viileä-

hyllyille, hedelmä- ja vihannesosastolta pakasteisiin. Liitteessä yksi on hahmoteltu keräilyn 

kulku tällä hetkellä myymälässä.  

 

Tuotteet skannataan aina keräilypäätteellä, kun ne kerätään kaupan hyllyistä keräilyvau-

nuun. Väärän tuotteen keräilyriski on minimaalinen. Virhemarginaalia laskee keräilypääte, 

joka ilmoittaa äänimerkillä, jos keräilijä koettaa vahingossa kerätä väärän tuotteen. Jos 

asiakkaan haluama tuote on loppu, täytyy keräilijän tarkistaa, saako tuotteen korvata vas-

taavalla tuotteella. Asiakas on tilausta tehdessä merkinnyt järjestelmään saako tuotteen 

korvata, mutta jos korvausta ei saa tehdä, on tuote jätettävä pois tilauksesta. Viileä- ja 

einestuotteiden kohdalla kerääjän täytyy tarkastella päivämääriä. Asiakkaalle tulee laittaa 

tuotteita, jossa on mahdollisimman pitkälle käyttöaikaa jäljellä. Tässäkin tapauksessa, jos 

pitkällä päivämäärällä tuotetta ei ole saatavissa, tulee keräilijän huomioida korvausmah-

dollisuus. Jossain vastaavassa tuotteessa voi mahdollisesta olla käyttöaikaa pidemmälle. 

Jos pitkää käyttöaikaa ei löydy, tai tuotetta ei saa korvata, tulee tuote jättää pois tilaukses-

ta. Ruoan verkkokauppa lupaa valikoida mahdollisimman pitkän käyttöajan tuotteille.  

 

Hedelmä- ja vihannesosastolla menee merkittävästi aikaa tilauksen sisältäessä punnitta-

via tuotteita ja keräilijän arvioidessa asiakkaan mieleisiä tuotteita. Asiakkaan haluama 
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määrä tilauksella on ilmoitettu kilogrammoina, jolloin keräilijä voi joutua punnitsemaan 

kerätyn määrän useampaan otteeseen. Kerätyn määrän tulee osua 500 gramman tark-

kuudelle asiakkaan tilaamasta määrästä. Hedelmä- ja vihannesosaston tuotteiden järjes-

tys muuttuu myös kausiluonteisesti, joten usein kausituotteet vaihtavat osastolla paik-

kaansa hidastaen näin myös keräilyä. 

 

Viimeisenä kerätään aina pakastetuotteet. Tuotteet pakataan pahvilaatikon sijasta muovi-

kasseihin, joihin tulee asiakkaan nimi tunnistamisen helpottamiseksi. Lopuksi keräily kuita-

taan valmiiksi keräilypäätteellä. Keräilypääte lähettää sähköisen sanoman, joka tulostaa 

tilauksesta lähetyslistat valmiiksi toimistoon.  

 

Keräilyajan pituuteen vaikutti huomattavasti hedelmä- ja vihannesosaston keräilyn hitaus. 

Seuraavana hitauttava tekijä oli tuotepuutteet hyllyissä. Keräilijä joutuu hedelmä- ja vihan-

nesosastolla siirtymään keräilypisteiltä vaa’an ääreen ja tarkastaa onko arvioinut asiak-

kaan haluaman määrän oikein. Tämä on aikaa vievää sillä usein keräilijä joutuu vähintään 

kaksi kertaa kulkemaan keräilypisteen ja vaa’an välillä kun punnitus ei täsmää tarpeeksi 

lähelle asiakkaan tilausta. Haasteen tuo myös aamun aikana kasvavat asiakasmäärät 

myymälässä. Hyvän asiakaspalvelun hengessä keräilijä odottaa, että kaupan asiakkaat 

saavat punnita ostoksensa, ennen kuin he pääsevät taas punnitsemaan verkkokaupan 

asiakkaan tuotteita. Lisääntynyt asiakasmäärä myymälässä vaikuttaa myös keräilijän kul-

kuun, sillä keräilyjärjestys menee niin kutsutusti vastavirtaan keräily-järjestelmässä. 

 

Ruoan verkkokaupan keräilyn alkaessa on kuorman purku eli kaupan hyllytys kesken. 

Henkilökunta pyrkii täyttämään hyllyjä mahdollisimman nopeasti, mutta kuorman purku 

ottaa oman aikansa. Osassa osastoja tuotteen puuttuminen hyllystä oli myös tavarantoi-

mittajista riippuvia ja tämä tarkoittaa että keräily hidastuu selvittelyn vuoksi. Keräilijä selvit-

tämään, onko tuotetta tullut tai onko tuote purkamatta. Tällaisessa tilanteessa ilmenee 

arvoa tuottamatonta aikaa kuten opinnäytetyön teorialuvussa 3.3.1 havainnollisteettiin. 

 

Ruoan verkkokauppaa hoitavat keräilijät ovat myös töissä kaupan kassaosastolla. Verk-

kokaupan keräilijä on siis kaupan asiakkaan silmissä myös asiakaspalvelija. Tutut kasvot 

madaltavat myös kynnystä pyytää apua esimerkiksi tuotetiedusteluille, jolloin verkkokau-

pan tilausten keräily pysähtyi.  

 

5.6 Tilausten varastointi ja dokumentointi 

Tilausten valmistuessa keräilystä on ne saatava mahdollisimman nopeasti määriteltyihin 

lämpötiloihin. Tilauksista pakasteet siirretään ensimmäisenä keräilykärrystä pakastehuo-
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neessa sijaitsevaan styrox-arkkuun. Näin kuljettajan on helppo tunnistaa verkkokaupan 

tuotteet ja lastata tilaukset autoon niiden ollessa styrox-laatikossa. Styrox-laatikko pitää 

pakasteet jäässä toimituksen aikana. Loput tilaukset viedään terminaalikylmiöön odotta-

maan toimitusta. Tilauksia ollessa paljon keräilijä pyrkii yhdistelemään tilauksia keräilykär-

ryihin niin, että kärryt olisivat mahdollisimman täysiä, kuten kuvassa neljä on havainnollis-

tettu. Lähetyslistojen tulostuttua tulee keräilijän erotella pakastelista muiden listojen jou-

kosta. Pakastelista kiinnitetään pakastehuoneessa olevaan asiakkaan tilaukseen tunnis-

tamisen helpottamiseksi.  

 

 

Kuva 4 Havainnekuva tilausten varastoinnista terminaalikylmiöön 

 

Kaikkien tilausten ollessa kerätty ja varastoitu, on keräilijän lyötävä tilaukset kaupan kas-

saan. Asiakkaiden tilaukset kuitataan lähetyslistojen avulla kassajärjestelmään myymä-

lässä. Kassaohjelmassa tulee huomioida asiakkaan esittämä etukortti ja maksutapa. Mi-

käli tilaus sisältää esimerkiksi paistopisteen tuotteita, on ne lyötävä erikseen kassaan, sillä 

keräilyjärjestelmä ei tunnista kerättyä määrää. On siis keräilijän muistin varaista, että asi-

akkaalta veloitetaan oikea kappalemäärä paistopisteen tuotteita. 

 

5.7 Tilausten kotiinkuljetus 

Kotiinkuljetuksia hoitaa porvoolainen kuljetusyritys BB-kuljetus. Kotiinkuljetus ei tutkimuk-

sen aikana kattanut koko Porvoon aluetta. Porvoon alueesta Tirmo, Askola, Emäsalo ja 

Monninkylä ovat rajattuna pois kannattamattomuuden vuoksi. Kuljettajan vastuulla on 

tuotteiden toimittamisen lisäksi asiakkaiden tilauksien rahastaminen sekä asiakkaiden 

halutessa tyhjien kuljetuslaatikoiden pois kerääminen.  

 

Ruoan verkkokaupassa kotiinkuljetuksien toimitusaikaikkunaksi on ilmoitettu kello 16.00–

19.00. Kuljettaja katsoo lähetyslistojen osoitteiden perusteella tehokkaimman reitin toimi-

tuksille. Poikkeuksina kuljettajan tulee kuitenkin huomioida asiakkaiden toiveet myös toi-
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mitusajoista, mutta kauppa ei anna toimitusaikalupauksia ilmoitetun toimitusaikaikkunan 

lisäksi. 

 

Kuljettaja on verkkokaupankäynnissä niin sanottu fyysinen kontakti yrittäjän ja asiakkaan 

välillä. Kuljettaja on kaupan näkyvin mainos. Tästä syystä kuljettajalta edellytetään kau-

pankäynnin tilanteissa hyvää asiakaspalvelua ja liikenteessä hyviä liikennetapojen kunni-

oittamista. Kauppakasseja toimittaessa kuljetuksen tehokkuudessa on kuljetusreitityksen 

lisäksi huomioitava pieniä yksityiskohtaisia asioita. Auto tulee saada mahdollisimman lä-

helle asiakasta, jotta tilausten kantomatka asiakkaalle olisi mahdollisimman lyhyt. Auto on 

myös hyvä saada jätettyä valmiiksi lähtösuuntaan asiakkaalle saavuttaessa. Tällöin turha 

auton kääntely, peruuttelu ja piha-alueiden riski tilanteet saadaan poistettua. Kuljettaja 

kantaa tilaukset asiakkaalle sekä samalla rahastaa tämän. Jos asiakkaalla on pakkauslaa-

tikoita palautettavana, tulee nämä kerätä myös mukaan. Kun kaikki asiakkaiden tilaukset 

on toimitettu niin kuljettaja palaa kaupalle palauttamaan maksupäätteen ja styroxisen pa-

kastelaatikon. 

 

Kuten aikaisemmin teoriassa luvussa 3.2 käsittelimme logistisissa kustannuksia kuljetus-

ten reittioptimoinnin rajallisuutta niin on se hyvä muistaa tällaisessa pienemmässäkin mit-

takaavassa. Reittioptimointia pystytään rajallisesti tekemään, mutta Lean-ajattelun mukai-

sesti pystytään kuljetuksesta tunnistamaan turhan työn vaiheita. On siis tärkeää, että kul-

jettaja tekee lastaus vaiheessa kaiken, niin ettei turhia askeleita synny. Lastaus täytyy 

tapahtua nopeasti ja mutkattomasti. Ajettava reitti on suunniteltava siten, että se on no-

pein mahdollinen ja mahdollisimman vähäisillä kilometreillä. Ylimääräistä ajelua ja ruuh-

kaisia reittejä täytyy osata siis välttää. Asiakkaan päässä auto pitää saada mahdollisim-

man lähelle, jotta askeleita ei synny asiakkaan ja auton välille turhaan. Asiakaspalveluti-

lanteisiin on oltava valmistautunut niin, etteivät ne veny liian pitkäksi, mutta asiakas kokee 

saaneensa erinomaista palvelua.  

 

 

Kuva 5 BB-kuljetuksen ruoan verkkokaupan kuljetuskalustoa 
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5.8 Toiminnan kustannukset 

Tutkimus on rajattu ruoan verkkokaupan sisälogistiikkaan tapausyrityksessä. Tästä syystä 

tarkastelemme tämän osa-alueen kustannuksia. Asiakas maksaa ostamiensa tuotteiden 

lisäksi kuljetuksesta sekä pakkausmateriaalista. Kohde yrityksellä palvelun hinta on 10,60 

euroa. Kuljetusyhtiö saa tästä osiosta tuon 10 euroa ja kaupalle jää 0,60 euroa pakkaus-

kustannuksiin. Tällä palvelumaksulla ei siis kustanneta tilausten keräilyä kaupassa. Henki-

löstökustannus tulee siis kattaa asiakkaiden tekemillä tilauksilla, jolloin katteen tulisi olla 

merkittävä tai tilauksien määrä suuri. 

 

Asiakastilauksien määrä on rajoitettu tutkimushetkellä kuuteentoista tilaukseen per toimi-

tuspäivä. Toimituspäiviä on viikossa kolme (ma, ke ja pe). Yksi työntekijä työskentelee 

kolmena päivänä viikossa verkkokaupan parissa ja toinen yhtenä päivänä (keskiviikko) 

viikossa. Sesonkiaikoina kuten juhannuksena, jokaisella päivällä on kaksi keräilijää. Joka 

päivä 16 tilauksen raja ei täyty ja on päiviä, kun tilauksia voi olla vain kaksi. 

 

Tilauksien keräilyajan pituuteen vaikutti tilausten koko. Useamman rivin tilaukset pidensi-

vät odotetusti keräilyaikaa tuotteita ollessa enemmän keräiltävänä. Keskimäärin isojen 

tilauksien keräilyyn meni noin tunti. Jos tilauksella oli 100 riviä eli tilauksen arvo oli noin 

500 euroa, joutui keräilijä ottaa tämän erikseen keräilyyn. Näin ison tilauksen keräilyyn 

menee keskimäärin tuotteista riippuen kymmenen pakkauslaatikkoa. Keskikokoisia tilauk-

sia, joiden arvo on noin 70 eurosta 90 euroon, kyetään keräämään samanaikaisesti kol-

mesta neljään tilausta kerralla ja pakkauslaatikoita kuluu kahdesta kolmeen laatikkoa per 

asiakastilaus. Pakkauslaatikko kustantaa asiakkaalle 0,60 euroa tilaukselta, vaikka laati-

koita menisi esimerkiksi viisi kappaletta asiakkaan tilaukseen. Tapausyritykselle yksi pak-

kauslaatikko kustantaa 0,77 euroa, jolloin esimerkiksi viiden laatikon tilaukseen syntyy 

kulua pakkausmateriaalista 3,85 euroa yritykselle. Asiakas maksaa tästä kulusta ainoas-

taan 0,60 euroa. 

 

Tapausyrityksessä ruoan verkkokaupassa on yksi verkkokaupan vastaava, joka hoitaa 

myös keräilyä ja toinen keräilijä, joka työskentelee pääsääntöisesti muissa tehtävissä. 

Keräilijät ovat multitaskaajia, jotka jatkavat työpäiväänsä kaupassa muissa tehtävissä 

verkkokaupan keräilyn valmistuttua. Kustannuksia laskettaessa täytyy siis huomioida, 

kuinka paljon aikaa työntekijä käyttää ruoan verkkokaupan parissa. Keskimääräinen kus-

tannus työnantajalle työntekijästä on 17,50 euroa tunnissa sisältäessään sosiaali- ja va-

kuutusmaksut. Verkkokaupan vastaavan lisäksi täytyy laskea henkilöstökulut jotka suun-

tautuvat tavaran saatavuuteen myymälässä, tuotteiden tilaukseen, valmisteluihin ja muihin 

peruskuluihin.  
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Optimoinnissa on ideana poistaa arvoa tuottamatonta aikaa, jolloin esimerkiksi viiden mi-

nuutin ajan säästö olisi 1,46 euroa vähemmän palkkakustannuksissa per keräyskierros. 

Keräilyaikaa toimituspäivänä on kello 7.00-15.00 eli kahdeksan tuntia. Tutkimushetkellä 

yksi keräilijä kykenee työpäivän aikana keräämään kaksitoista tilausta yksin päivässä. 

Tämän seitsemän ja puolen tunnin aikana työntekijäkustannus työnantajalle on noin 

131,25 euroa ja työntekijä kykenee tässä ajassa keräämään kaksitoista asiakastilausta. 

Annetaan esimerkki; Keräilijä A keräsi kolmessa tunnissa ja 41 minuutissa kymmenen 

tilausta. Tästä keräilyn kokonaisajasta 21 minuuttia oli arvoa tuottamatonta aikaa, joka 

syntyi erinäisistä viiveistä. Keskimäärin yhden asiakastilauksen keräilyn kokonaisaika on 

20 minuuttia eli viiveiden poistamisella kyettäisiin keräämään yksi tilaus enemmän. Liit-

teen kaksi lopussa on havainnollistettu laskelma optimoinnin tuomasta säästöstä ja työte-

hon seuranta (Liite 2). Optimoinnilla ja viiveiden poistamisella saataisiin 6,13 euroa sääs-

töä neljän tunnin keräilyyn. Euromääräisesti tämä ei ole yrittäjälle välttämättä suuri tappio, 

mutta jokainen asiakas, joka ei halutessaan saa ostettua palvelua, on imagollinen tappio. 

Tällainen asiakas ei nimittäin välttämättä toiste käytä palvelua. 

 

Jos kuukaudessa tapausyrityksessä on 123 tilausta ja tilauksen keskiostossumma on 

126,56 euroa. Tästä keskiostoksesta otetaan kuljetuksen osuus pois, jolloin keskiostoksen 

summa on 116,56 euroa. Tällä laskelmalla kuukauden liikevaihto ruoan verkkokaupalle on 

14336,88 euroa. Tästä vähennetään kuukauden aikana syntyvät henkilöstökulut ja muut 

kulut, jolloin saadaan tuotto osuus. Verkkokaupan tuotto kokonaisliikevaihdosta, johon ei 

ole huomioitu veroja on 22%. 

 

Tapausyrityksessä on laskettu verkkokaupalle koko henkilöstökustannus liikevaihdosta, 

jossa ei ole huomioituna arvonlisäveroa on 16,7 prosenttia. Muita kustannuksia, joita jou-

dutaan maksamaan esimerkiksi verkkokaupan ylläpidosta, kauppapaikasta ja niin edes-

päin, on verkkokaupan muiden kustannusten osuus 10,84 prosenttia verottomasta liike-

vaihdosta. Näillä kuluilla yhteenlaskettuna verkkokaupan kokonaiskustannus liikevaihdos-

ta nousee 27,6 prosenttiin. Liitteessä kaksi on havainnollistettu henkilöstökustannuksia 

(Liite 2). Kuten teoriaosuudessa kappaleessa kolme tuotiin esille, on henkilöstökuluilla 

merkitystä sisälogistiikan kustannuksia laskettaessa. Henkilöstösuunnittelulla on siis myös 

keskeisessä asemassa kustannuksien tehostamisen näkökulmasta. 

 

5.9 Toiminnan kehityskohteet 

Nykyinen kuljetuksen hinta 10 euroa tuntuu kuluttajasta kohtuulliselta, mutta ei kata suu-

rinta osaa kuljetusliikkeen kuluista, ellei tilausvolyymia saada nostettua vähintään kol-

meenkymmeneen tilaukseen päivässä. Tällöinkin kuljetusliikkeen on hankala vastata kai-
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kista palvelusta syntyvistä kustannuksista. Jotta kyetään nostamaan tilaus rajaa 16 tilauk-

sesta ylöspäin kohdeyrityksessä, tulee keräilyn ensin tehostua. Palaamme tähän asiaan 

edempänä. Kuljetuksissa olisi kannattavaa seurata muita K-kauppiaita. Kuljetuksen hinta 

Plussa-kortilla olisi 10 euroa, mutta ilman Plussa-korttia 12 euroa. Tällä tavoin kyettäisiin 

myös kannustamaan kuluttajia Plussa-kortti asiakkaiksi ja keräämään tietoa kulutustottu-

muksista. Kuljetuksen hintaa ei tule nostaa liian korkeaksi, sillä se voi saada asiakkaat 

perääntymään ruoan verkkokaupan käytöstä. Koska kuljetusten osuus ei virallisesti koske 

opinnäytetyötä ja kuljetukset ovat ulkoistettu tapausyrityksessä, ei kuljetuksen kustanne-

rakenteeseen tai kehittämiseen lähdetä syventymään tässä työssä. 

 

Tilausten käsittelyssä ja keräilyn valmistelussa ei löytynyt huomattavia tehostamisen 

mahdollisuuksia. Tilausten käsittelyaika ja keräilyn valmisteluaikaa oli tunti. Asiakastilauk-

sien käsittely ja keräilyn valmistelussa tilauksien pakkausmateriaalin kokoamiseen käytet-

ty aika vie noin 35 minuutista tuntiin. Tähänkin toimintoon heijastui tilausten määrä, kuinka 

paljon täytyi koota tilauksia varten pakkausmateriaalia sekä reklamaatioiden määrä. Jos 

tilausten käsittely ja keräilyn valmisteluaikaa lyhennettäisiin esimerkiksi 30 minuuttiin ai-

heuttaisi se negatiivisen vaikutuksen ruoan verkkokaupan asiakaspalveluun.  

 

Tutkimusta tehdessä keskusteltaessa keräilystä vastaavan henkilön kanssa ilmeni myös 

Keskon tuomia kehityspaketteja. Keräilyn helpottamiseksi oli järjestelmään luotu mahdolli-

suus tuotteiden paikantamiselle myymälässä. Kerättäessä tuotteita keräilypääte ilmoittaisi 

tuotteen hyllypaikan, jolla keräilijä säästäisi aikaa tuotteen etsinnässä hyllyistä. Tapausyri-

tys ei ollut tätä ottanut käyttöön, sillä he kokivat sen ennemmin lisäkustannukseksi. Tämä 

päätös syntyi siitä, että kaupan työntekijöiden olisi pitänyt pitää yllä hyllypaikkojen uudel-

leen kirjaamista järjestelmään tuotteiden vaihtaessa paikka. Tutkimusta tehdessä ja työ-

vaiheita seuratessa ei voinut olla huomaamatta, että kokenutkin keräilijä etsii välillä tuot-

teita hyllyväleistä. Uusien keräilijöiden kohdalla tämä kehityspaketti olisi jopa paikallaan. 

Tällaisissa tilanteissa syntyy niin kutsuttua arvoa tuottamatonta aikaa. Kehityspaketin olisi 

voinut ottaa käyttöön ja käyttää hyllypaikkatunnistetta esimerkiksi tuotteissa, joissa ei ole 

suurta hyllypaikkavaihtuvuutta. 

 

Keräilyssä ilmeni hidastavia tekijöitä ja tutkimuksen aikana kyseenalaistettavaksi nousi 

myös keräilyjärjestys. Keräyksessä hedelmä- ja vihannesosaston keräys kesti puolet ke-

räilyajasta. Aikaa vievää toimintaa oli punnitseminen ja tuotteiden valikointi. Tähän olisi 

mahdollista kehittää joko järjestelmä tason muutos, tai manuaalinen. Järjestelmä tasolla 

se vaatisi sen, että asiakas saisi tilata tuotteet kappaleittain. Tähän Keskon kehityspäällik-

kö vastasi sähköpostikyselyssä, että heillä olisi tämä työn alla (Liite 3). Tilauspohjalla jär-

jestelmässä asiakas kykenisi tilamaan hedelmät ja vihannekset kappaleittain ja järjestel-
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mä laskisi lisäksi kuinka paljon kappalemäärä olisi viitteellisesti kiloissa. Tilausta kerättä-

essä turhat punnituskerrat ja oikean kokoisten tuotteiden valikoiminen jäisi näin pois. Jär-

jestelmän kehityksessä voisi ottaa myös sen huomioon, ettei tuotteita tarvitsisi punnita 

ollenkaan myymälävaa’alla. Keräilyjärjestelmässä olisi tieto tilauksen kappalemäärästä 

valmiina ja keräilijä kuittaisi keräilypäätteellä tuote EAN - viivakoodin avulla halutun mää-

rän kerätyksi. Tällaista tekniikkaa hyödynnetään esimerkiksi kuljetuksessa alustahallin-

nassa. 

 

Keräilyjärjestys myymälässä on luotu yhdessä Keskon kauppiasvalmentajan kanssa. 

Opinnäytetyön liitteessä neljä on havainnollistettu tämän hetkinen kulku myymälässä (Liite 

4). Liitteen sisältämässä havainnekuvassa nähdään, kuinka keräilijä kävelee ensin kes-

kimmäisen käytävän alas ja uudestaan ylös. Keräilijä kävelee myymälän puolelta toiselle 

neljä kertaa, jotta kaikki tilauksen tuotteet tulee keräiltyä. Lisäksi keräilijä kulkee vastavir-

taan asiakkaiden kulku suuntaan nähden myymälässä. Hedelmä- ja vihannesosasto (He-

Vi) on toiseksi viimeinen tai viimeinen keräilyosasto, riippuen onko tilauksessa pakasteita. 

Isoissa tilauksissa HeVi osastolla voi kulua 30-50 minuuttia. Tällöin kaikki viileätuotteet, 

sekä liha, kala ja kana seisovat kärryissä sen ajan. Keräilyjärjestystä muuttamalla myymä-

lässä keräilijä kävelisi myymälän kerran lähtiessään toiseen päähän ja toisen kerran pala-

tessaan lähtöpisteeseen. Näin keräilyssä säästyisi aikaa edestakaisin kulkemisen jäätyä 

pois, keräilijä ei kävelisi vastavirtaan asiakkaisiin nähden, eivätkä viileätuotteet seisoisi 

käytävällä kohtuuttomia aikoja. Liitetiedostossa numero viisi havainnollistetaan keräilijän 

kulkua myymälässä, jos keräilyjärjestystä muutettaisiin tutkijan kehitysidean mukaiseksi 

(Liite 5). 

 

Manuaalisessa keräilyssä HeVi-osastolla tehostava tekijä olisi käsivaaka. Tämä ei vaadi 

suuria investointeja, mutta keräilijä pystyisi keräämään tuotteet suoraan pussiin ilman että 

täytyisi liikkua keräilypisteen ja vaa’an välillä. Tuotteet jouduttaisiin silti punnitsemaan ker-

ran myymälä vaa’alla, koska tuotteiden hintalaput tulostuvat myymälä vaa’asta.  

 

Asiakaspalvelutilanteet hidastivat myös hieman keräilyä. Asiakaspalvelu on osa kaupan 

työntekijöiden työnkuvaa ja tärkeä osa kaupan imagokuvaa. Ruoan verkkokaupan keräili-

jöitä on kaupassa korkeintaan kaksi kappaletta kolmena päivänä viikossa. Ruoan verkko-

kaupan keräilijöillä voisi olla erilaiset vaatteet tai tunnisteet, joiden avulla kaupassa käyvät 

asiakkaat voisivat kääntyä toisen työntekijän puoleen tarvittaessa.  

 

Tutkimushetkellä asiakastilauksia otettiin vastaan korkeintaan 16 kappaletta päivässä. 

Enimmäistilausmäärä ei täyttynyt jokaisena tilauspäivänä. Keskiviikkona on katsottu ole-

van suurin määrä tilauksia ja silloin päästään lähemmäksi 16 tilausta. Jos tilausten määrä 
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nostettaisiin 30 tilaukseen per toimituspäivä tämä vaatisi sen, että käytössä olisi kaksi 

keräilijää jokaisena toimituspäivänä kello seitsemästä kello kolmeen. Tämä merkitsisi, että 

kahden työntekijän kustannukset olisivat sidottuina ruoan verkkokauppaan ja näin henki-

löstökustannukset nousisivat. Henkilöstöä tulisi myös kouluttaa ja kannustaa arvottomien 

työvaiheiden tunnistamiseen, jolloin itse työntekijät kehittäisivät toiminta tapoja tehok-

kaammaksi. Tutkimushetkellä kuljetuksista vastaava yritys ei nähnyt ongelmaa vastata 

tilausten kasvuun. Tällä hetkellä joinain päivinä tilausten määrä jää niin alhaiseksi, ettei 

toiminta ole kuljetusyritykselle myöskään kannattavaa tällä hetkellä. 

 

Syitä siihen, että asiakasmäärät verkkokauppatilauksissa on pienet johtuvat myös markki-

noinnin vähäisyydestä. Tutkimus hetkellä ruoan verkkokaupan kotiinkuljetuspalvelu oli 

ollut käytössä puoli vuotta ja markkinointia oli tehty runsaasti palvelun aloituksen aikana 

syksyllä 2017. Tämän jälkeen palvelua ei ole näkyvästi markkinoitu, jolloin kaikki ihmiset 

eivät välttämättä tiedosta palvelua. Jotta verkkokauppaan saataisiin jokaiselle toimituspäi-

välle esimerkiksi 30 tilausta, tulisi markkinoinnin olla aktiivisempaa. 

 

Koska tiedetään, että keräilyn hitaus tuottaa huolta asiakas määrän nostamisessa, Ei mie-

lestäni tapausyrityksen tulisi sulkea ulkopuolelle ajastusta ulkoistaa ruoan verkkokaupan 

sisälogistiikan toimintaa. Esimerkiksi yritys nimeltä Humanlink tarjoaa palvelua, jossa 

verkkokaupan keräilijät olisivat heidän kouluttamiaan ja korvaus palvelusta suhteutetaan 

tapahtuneeseen myyntiin. Tällaisessa tapauksessa tapausyritys ei joutuisi laskemaan 

henkilöstökustannuksia omalle yritykselle verkkokaupasta, vaan maksettaisiin toteutu-

neesta palvelusta. Sesonkiaikoihin olisi myös helpompaa saada lyhyelläkin varoitusajalla 

koulutettua vahvistusta. 

 

Tapausyrityksen kauppias oli saanut asiakkailta palautetta maksutavasta. Osa asiakkaista 

oli kokenut myös maksamisen toimituksen yhteydessä hankalaksi, sillä välillä kotona oli 

vain perheen lapsi paikalla toimituksen saapuessa. Tähän kauppias oli ideoinut, että kehi-

tettäisiin Plussa-kortti palveluun lisäominaisuus. Nykyisellä Plussa-kortilla asiakas saa 

kerrytettyä ostoksilla Plussa-rahaa, mutta lisäominaisuutena voisi olla mahdollisuus myös 

ladata Plussa-kortille niin kutsuttua arvoa. Tällöin asiakas voisi halutessaan ladata Plussa-

kortille arvoa ja kauppa voisi tilittää loppusumman asiakkaan Plussa-rahatililtä. Tämä toisi 

helpotusta asiakkaiden maksamiseen ja tämän kaltaisien ongelmien takia pois jääneet 

asiakkaat saataisiin mahdollisesti käyttämään palvelua aktiivisemmin. 
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6 Pohdinta  

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet ruoan verkkokaupan pitävän sisällään haasteita 

sekä mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa opinnäytetyötä on käsitelty ruoan verkkokaupan 

teoriaa ja empiriaosiossa on käsitelty lähemmin itse tapausta. Luku kuusi on tutkijan oma 

vuoropuhe, jossa tuodaan esille omin sanoin tutkimuksesta syntyneitä johtopäätöksiä ja 

tulevaisuuden ennusteita ruoan verkkokaupalle. 

 

6.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteeksi luotiin ruoan verkkokaupan sisälogistiikan optimointimahdolli-

suuksien löytäminen. Tavoitteena oli työn seurannan ja mittaamisen avulla pyrkiä tunnis-

tamaan arvoa tuottava ja arvoa tuottamaton aika sekä tuoda esille näiden avulla kehitys-

ehdotuksia.  

 

Tutkimuksessa tuotiin kehitysideoissa esille niitä asioita, joilla voisi olla suora vaikutus 

sisälogistiikan kehittämiseen. Tutkimus painottui selkeästi keräilyn tehostamiseen, sillä 

keräilyn hitaus nousi yhdeksi päätekijäksi toiminnan kannattamattomuudelle. Keräilyssä 

havaittiin luvun 3.3.2 mukaista arvoa tuottamatonta aikaa työvaiheissa, joiden vähentämi-

sellä kyettäisiin supistamaan tilauksen keräilyn kokonaisaikaa. Keräilyä kyetään kyllä te-

hostamaan aina tiettyyn pisteeseen asti. Vaikka toiminta jatkuisi entisellään sisälogistiikan 

kannalta, tulisi markkinointia kohentaa toimintaa kysynnän saavuttamiseksi.  

 

Tutkimuksen kohdeyritys toimii paikkakunnalla, jossa ruoan verkkokaupan palvelulle löy-

tyisi varmasti kysyntää. Tutkimuksen tekohetkellä muut päivittäistavarakaupat alueella 

eivät tarjonneet kotiinkuljetuksia, joka mahdollistaisi kohdeyritykselle edun saavuttaa tällä 

hetkellä paikallisesti mahdolliset uudet asiakkaat. Ruoan verkkokaupalle oli melkein heti 

toiminannan alkuvaiheilla syntynyt niin kutsuttu vakioasiakaskunta ja he tilasivat viikoittain 

ostoksia verkkopalvelun kautta kotiin toimitettuna. Yleinen markkinoinnin puute jätti uudet 

mahdolliset asiakassuhteet pimentoon ja jälkimarkkinoinnin puute vaikuttaa olemassa 

oleviin asiakassuhteisiin. Olisi hyvä alueellisen kehityksen kannalta teettää kysely ole-

massa oleville asiakkaille ja satunnaisille asiakkaille tyytyväisyydestä ja toiveista palvelua 

kohtaan.  

 

Opinnäyteyön teorialuvussa 3.4 käsiteltiin digilogistiikkaa ja sitä, kuinka palveluista on 

tulossa enemmän ja enemmän asiakas ohjautuvia. Jos asiakas on palvelun keskeisessä 

asemassa, tulisi siis asiakas ottaa mukaan toiminnan kehittämiseen. Ei riitä, että Kesko 
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selvittää valtakunnallisesti mielipidetutkimuksilla kuluttajien toiveita. Kauppias kykenisi 

viemään ruoan verkkokaupan omalla alueella itsensä näköisenä eteenpäin ja tuoda oman 

kaupan henkeä myös verkkokauppapalveluihin. Jotta saadaan ruoan verkkopalvelulle 

kysyntää, tulisi päivittäistavaraketjujen markkinoida aktiivisemmin verkkokauppaa, mutta 

haluttomuutta lähteä investoimaan markkinointiin voi selittyä toiminnan ollessa tappiollista. 

Palvelun pitäisi olla haluttu kuluttajien keskuudessa ja tässä asiassa tarvitaan markkinoin-

tia. Kuluttajat tulisi saada käyttämään palvelua, niin että siitä tulisi osa rutiinia kivijalka-

myymälässä käymisen lailla. 

 

Ruoan verkkokauppa on selkeästi esillä aktiivisesti niin negatiivisessa kuin positiivisessa 

valossa. Puhutaan että ruoan myynti verkossa on aivan romukoppaan heitettävä idea ja 

osa taas kokee tämän kaltaisen palvelun mahdollisuutena. On selvää, että tämä palvelu ei 

ole alkuun ollut kellään kultakaivos. Mutta minkään palvelu ei ole ollut kultakaivos alku-

metreillä, ellei se ole antanut kuluttajalle sitä kuuluisaa ”pakko saada tämä, kun naapurin 

Jormalla on kanssa” tunnetta. Suomalainen kuluttaja ei ole ollut mielestäsi siis täysin val-

mis tälle palvelulle. 

 

Asiakasmäärän vähäisyys ei vaikuta ainoastaan palveluntarjoaja yritykseen, vaan myös 

tämän yhteistyökumppaneihin. Tapausyrityksessä kuljetukset ovat ulkoistettua ja jos kat-

sotaan asioita pidemmälle, ei yhteistyökumppanille toiminta ole myöskään kannattavaa, 

ellei asiakasmäärää saada nostettua. Yritystoiminnassa kukaan ei kykene pitkään jatka-

maan kannattamatonta toimintaa. Tällä hetkellä olemassa olevat asiakkaat ovat olleet 

tyytyväisiä nykyisen kuljetusyhtiön palveluihin, eikä tästäkään syystä olisi kannattavaa 

riskeerata yhteistyötä. 

 

6.2 Miltä verkkokauppa voisi näyttää vuonna 2030? 

Tulevaisuudessa ruoan verkkokaupan täytyy osata vastata entistä enemmän asiakkaan 

tarpeeseen. Kuten teoriaosuuden luvussa 3.4 käsiteltiin digitaalisuuden vaikutuksia, niin 

tulevaisuudessa ruoan verkkokaupan kaltaiset palvelut ovat enemmän asiakasohjautuvia. 

Olen täysin samaa mieltä Ada Fressin Arhi Kivilahden kanssa siitä, että kauppakassien 

niin sanotussa pikatoimituksissa on markkinarako. Digitaalisuuden vaikutus näkyy kulutta-

jien tottumuksessa nopeisiin vasteaikoihin. Suomalainen asiakas maksaa kyllä tuotteesta, 

mutta ei niinkään palvelusta. (Talouselämä 2018.) 

 

Uskon, että kymmenen vuoden päästä ruoan verkkokauppa on osa kuluttajien arkea. 

Verkkokaupasta tilataan vähintään kerran viikossa seuraavan viikon ruoat, jotta jää 

enemmän aikaa perheelle ja harrastuksille. Kuluttajilla on tulevaisuudessa mahdollisuus 
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myös automaatiotilauksien luomiseen, jolloin joka viikko ei tarvitse perustarpeita erikseen 

tilata. Tulevaisuudessa rekisteröityneen asiakkaan ei tarvitse muistaa palvelua, vaan pal-

velu muistaa asiakkaan. Käyttötottumuksien mukaan palvelu kysyy asiakkaalta, tarvitsee-

ko kaupasta huomiseksi vielä hankkia jotain. Tässä myös pääsee palveluntarjoaja tarjoa-

maan lisäpalveluita tai tuotteita, jotka kykenevät olemaan spesifioituja asiakkaan kulutus-

tottumuksien mukaan. Tällainen konseptipohja on olemassa jo esimerkiksi henkilökohtai-

sissa Plussa-tarjouksissa. Pääkehitys on tapahtunut siinä, että asiakas ei mene palvelun 

luokse vaan palvelu tavoittaa itse asiakkaan. 

 

Ruoan verkkokaupan jakelualueet ovat tällä hetkellä supistettu asutuskeskittymiin, mutta 

tulevaisuudessa näen ihmisten omistavan ruokapostilaatikon, siinä missä nykyisen lehti-

postilaatikon. Tällöin saadaan luotua yksityissektorille myös mahdollisuus ruoan verkko-

kaupan kotiintoimituksiin. Tilauksen kykenee saamaan muutamassa tunnissa tai sovittuna 

kellonaikana. Kuluttajan ei tarvitse itse olla välttämättä edes paikalla.  

 

Tämän kaltainen tulevaisuus muokkaa myös logistiikka. Ruoan verkkokaupan palvelua 

tarjoavat yritykset ovat hankkineet ulkoistettuja varastoja, joista tilausten keräily tapahtuu. 

Osa keräilystä tapahtuu varmasti edelleen manuaalisesti, mutta esimerkiksi kuivatuottei-

den keräily voi olla jo automatisoitua. Logistiikkaratkaisuja tarjoavat yritykset ovat löytä-

neet tässä vaiheessa markkinaraon ja perustaneet varmasti tarpeiden mukaisen logistiik-

ka keskuksen, jossa keräilyssä voi olla useamman päivittäistavarakaupan tuotteita eri 

osastoilla. Monipuolisen palvelun omaavat kuljetusyhtiöt Postin lailla kuljettavat yksityisten 

pakettien ohessa myös kuluttajien ruokaostokset.  

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sisälogistiikan optimointi mahdollisuuk-

sia tapausyrityksessä. Tutkimukseen selvitettiin sisälogistiikan teoriaa, kuinka sisälogis-

tiikka toimii ja mitkä toiminnot siihen vaikuttavat. Tutkimusta ei perustettu ainoastaan kir-

jallisiin lähteisiin ja haastatteluihin. Tutkimuksessa on käytetty osallistavaa havainnointia 

tutkimukseen asetetun tavoitteen täyttymiseksi. Tutkimuksesta syntyneet ideat ja johto-

päätökset tukevat optimointimahdollisuuksien löytymistä. Tutkimuksessa löytyneet kehi-

tysideat ja johtopäätökset ovat päteviä ja työ on toteutettu perusteellisesti. Tutkimuksen 

validius on luokkaa hyvä. 

 

Tutkimuksessa otettiin laadullisen tutkimuksen tueksi määrällisen tutkimuksen menetel-

miä. Näin tutkimuksen toistettavuutta kyettiin vahvistamaan. Mittausmenetelmä on joh-
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donmukainen ja tutkimuksessa on selkeästi selostettu mittauksen toteutus. Opinnäytetyön 

luvussa 1.5 tutkimusmenetelmissä on lueteltu tutkimuksen vaiheet tarkasti, jotta tutkimus 

on toistettavissa. Tutkimuksessa mittausmenetelmän kykenee toinen tutkija toteuttamaan 

jatkossa. Tutkimuksen reliaabelius on näin hyvä.  
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7 Oman oppimisen analysointi 

Tämän työn kirjoittamista voisi kuvailla mielenkiintoiseksi. Oppilaana ja työn tutkijana sitä 

kuvittelee saaneensa kahden vuoden aikana opiskeluissaan kaiken tarpeellisen taidon ja 

tiedon, kunnes kohtaa opinnäytetyön. Tämän työn ainoa mielenkiintoinen aihe ei ollut itse 

työn aihe, vaan myös itse tutkija. Oli opinnäytetyön aihe mikä tahansa, niin vastaus löytyy 

aina jonkin säännönmukaisuuden mukaan. Tutkimus joko onnistuu tai ei onnistu. Joko 

kyetään vastaamaan ongelmaan, tai löydetään vastaus, miksei kyetä vastaamaan ongel-

maan. Ainoa asia mihin ei ole sääntöjä tai valmiita vastauksia on työn tutkija eli oppilas 

itse.  

 

Tämän työn mielenkiintoisin vaihe oli huomata oma kehittymisensä. Oli kyseessä onnis-

tuminen, epäonnistuminen tai umpikuja. Sitä ei osannut aina odottaa kuinka itse näihin 

asioihin reagoi. Sitä luulee tietävänsä itsestäänkin kaiken, mutta tämä opinnäytetyö vei 

minut myös ulkopuolelle omasta mukavuusalueesta. Näin tämän työn aikana, kuinka ky-

kenen tulevaisuudessa itsenäisesti kehittämään itseäni oikeaan suuntaan, silloin kun sii-

hen ei ole olemassa säännönvaraista kehitysmallia. Opin myös, kuinka kysymällä ei tieltä 

eksy ja kun luulet olevasi täysin hukassa, pysähtymällä voit löytää oikean tien. Kompas-

tuin myös legendaariseen olettamiseen. Oletin, että vastaus kustannusten kattamiseen 

syntyisi pelkästään sisälogistiikan optimoinnista, mutta tutkimuksen lopussa oivalsin, ettei 

näin ollut. Kuvailisin tätä oman tutkimukseni ”ahaa” -elämyksenä. Toiminta on nimittäin 

lähtökohtaisesti kannattamatonta silloin, kun kysyntää ei palvelulle ole tarpeeksi. Tällöin 

olisi täytynyt tehdä myös työ, jossa selvitetään kysynnän kasvatus mahdollisuuksia ja kei-

noja. 

 

Työn aihe ei ollut täysin tuntematon sitä alkaessa kirjoittamaan, mutta matkalla syventä-

essäni ymmärrystä aihetta kohtaan tuntui kuin olisi ollut nykyajan Columbus. Tiesin ai-

heen olevan tuolla maailmalla, mutta en osannut odottaa sen olevan niin suuri ja ihmeelli-

nen. Aiheeseen perehdyttyäni syvemmin, muuttui myös opinnäytetyöni otsikko kerran. 

Työ opetti myös projektihallintaa lisää, vaikka logistiikan ammattilaisena koin olevani aika-

taulutuksissa taitava. Tulevaisuudessa osaan ottaa paremmin muuttuvat tekijät huomioon 

ja osaan suhtautua positiivisemmin muuttujiin, joihin en kykene vaikuttamaan.  

 

Tästä kokemuksesta rikkaampana tekisin myös muutaman asian toisin. Jos aloittaisin 

tämän kyseisen työn nyt alusta, niin toteuttaisin lyhyemmillä aikaväleillä aikataulun tarkis-

tuspisteitä, joihin loisin jo valmiiksi itselleni tavoitekohtia. Ottaisin mukaan tapausyrityksen 

rinnalle toisen yrityksen, joka tarjoaa samaa palvelua. Näin kykenisin vertailemaan kah-
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den yrityksen välillä tehtyjä mittauksia. Suunnittelisin tarkemmin omia työskentelytapojani 

ja apuvälineitä olisivat oman kirjoittamisen tueksi parhaat. Ja viimeisenä voisin todeta, 

ettei hyödytä olla niin ankara itseään kohtaan, sillä se voi tukahduttaa intoa sekä havain-

nointikykyä. 
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Liitteet 

Liite 1. K-ryhmän palveluhintojen muutoksia. 
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Liite 3. Tompuri Tanu, Kesko kehityspäällikkö, sähköposti kysymykset. 

1.) Kuka vastaa ruoan verkkokaupan toiminnanohjausjärjestelmästä?  

 V: Kesko vastaa yhdessä ulkoisen toimittajan kanssa.  

 

2.) Onko koko tilaus- toimitusketjun läpi yksi toiminnanohjausjärjestelmä vai useampi? 

(Jos useampi niin kuinka sanoma niissä kulkee).   

 V: On useampia taustajärjestelmiä. Ei voida eritellä sanomien kulkua tar

 kemmin.  

 

3.) Järjestelmää kehittäessä, kuka vastaa kehityksestä? (Jos Kesko, niin millä tavoin 

sitä kehitetään taikka mitä ominaisuuksia järjestelmään on Keskolta tullut tähän 

mennessä?)  

 V: Kesko vastaa kehityksestä.   

 

4.) Mihin asioihin kauppiaat kykenevät itse vaikuttamaan ruoan verkkokaupassa ja 

kustantavatko he itse esimerkiksi kehityskohteet?  

 V: Kaupat vastaavat itse operatiivisesta tekemistä ja Kesko kehittämisestä 

 kauppojen tarpeiden pohjalta. Kaupoilta tulee ideoita, joita priorisoidaan ja 

 viedään toteutukseen.   

 

5.) Onko keräilyjärjestelmä jokaisessa K-Supermarketissa samanlainen? Vai voiko si-

tä spesifioida Supermarketin omien toiveiden mukaan? (Jos voi, niin kuka päättää 

kuinka se tehdään? Esimerkiksi keräily järjestys myymälässä tavaroituspohjan 

mukaan). 

 V: Meillä on tällä hetkellä olemassa kaksi erilaista versiota. Tämän hetken 

 tavoitteena siirtyä yhteen. Jokainen kauppa pystyy itse muokkaamaan ke

 räysjärjestyksensä.  

 

6.) Mikä ohjasi keräilyjärjestyksen asettamisen myymälään K-Supermarket Tarmolas-

sa? 

 V: Kauppa saa itse määritellä haluamalla tavalla myymäläpohja huomioiden. 

 Kaupan valmentaja auttaa tässä asiassa verkkokaupan startissa.  

 

7.) Kuka vastaa keräilyjärjestelmän muutoksista? (Jos tuote on esimerkiksi vää

 rässä paikassa keräilyjärjestelmässä).  

 V: Keräysjärjestyksen muutokset kauppa tekee yhdessä Keskolaisen kau

 pan valmentajan kanssa. 



 

 

51 

8.) Keräilyyn on asetettu kahdeksan asiakkaan raja tällä hetkellä. Mistä syystä tähän 

rajaukseen päädyttiin? Kuka tähän vaikuttaa?  

 V: Tällä hetkellä ei ole rajaa. 

 

9.) Asiakkaiden tilauspohjalla hevi määrät tilataan kilogrammoissa, eikä kappaleittain? 

Miten tähän päätökseen päädyttiin? (Versus S-ryhmällä asiakas valitsee hevit 

kappaleittain ja järjestelmä laskee kappaleille suunta antavan kg määrän).  

 V: Tähän on päädytty, koska Keskon muissakin järjestelmissä on kiloina. 

 Kappaleina ostaminen on työnalla.  

 

10.) Onko muut ruoan verkkokaupan kauppiaat tuoneet esille hevi puolen keräi-

 lyn hitautta? Kuinka siihen on Keskon puolelta vastattu?  

 V: On tuotu esiin ja Keskolla on hevi keräilyn suhteen kehityshankkeita.  

 

11.) Paistopisteiden tuotteet eivät tule oikealla kappalemäärällä keräily vaiheessa 

 keräilypäätteelle. Keräilijät korjaavat tämän aina kassalla. Mistä tämä joh

 tuu?  

 V: Tämä johtuu sisäisistäkoodeista. 
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Liite 4. Toiminnankustannukset ja työtehoseuranta. 

Tutkimuksen toteutusvaiheessa voimassa ollut keräilyjärjestys havainnollistettuna kaupan tavaroituspohjaan. 
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Liite 5. Kaupan tavaroituspohja. Kehitysidea keräilylle. 
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Liite 6. Opinnäytetyösuunnitelma. 

Huhtikuussa 2018 idea opinnäytetyöstä alkoi muovautua oppilaan mielessä. Kartoitus 

toimeksiantajista lähti viikolla 16. Opinnäytetyön ideana oli luoda tulevaisuudessa arvoa 

opiskelijan uralla. 

 

Huhtikuu 2018, viikko 17. 

- 21.4.2018.-26.4.2018. Aiheanalyysin kirjoittaminen. 

- 25.4.2018. Tapaaminen toimeksiantajan kanssa. Yrittäjän haastattelu. Tutkimuk-

sen aloitus aikataulu sovittu. 

- 26.4.2018. BB-kuljetuksen haastattelu. 

- 27.4.2018. Aiheanalyysin palautus. 

- 28.4.2018.-30.4.2018. Opinnäytetyön tavoitteen selkeyttäminen ja rajaaminen. Ra-

jaa otsikko ja aihe käsittelemään sisälogistiikkaa. 

 

Toukokuu 2018, viikko 18-20. 

- Teoriatiedon kerääminen ja lukeminen. Tutustu logistiikan ja optimoinnin teoriaan 

ja käy läpi haastatteluja. Kerää tietoa ruoan verkkokaupasta pidemmältä aikavälil-

tä. 

- Selvitä oleelliset ja epäoleelliset aiheet ennen tutkimuksen aloittamista. Tarvitsee-

ko esimerkiksi ruoan verkkokaupan lähtölogistiikkaa eli kuljetuksia tutkia? Ote-

taanko Keskon kuormanpurkukaupan päässä mukaan? Onko oleellista haastatella 

Keskon verkkokaupasta vastaavaa henkilöä? 

- Kuljetusta ja Keskolta tulevaa kuorman purkua ei lähdetä tarkemmin tutkimaan. 

Keskon verkkokaupan vastaava on hyvä tutkimuksen kannalta tavoittaa. 

- Suunnittele tutkimuksen toteutusta 

 

Kesäkuu 2018, viikko 23-26. 

- Kolme viikkoa osallistuvaa havainnointia kohdeyrityksessä. Ensimmäisenä päivä-

nä perehdy toimintaan huolellisesti. Seuraa ja kirjaa työvaiheet. 

- Ensimmäisen päivän jälkeen käy läpi rauhassa kirjaukset ja sisäistä mielessä toi-

minta. Suunnittele kellotuksen toteutus. 

- Varmista seuraavana kahtena päivänä kellotuksen toteutuksen realistisuus ja kir-

jaa työvaiheet. Tee koe kellotuksia. Kirjaa riskit. 

- Toteuta kellotus viikolla 24-26. Toteuta mahdollisuuksien mukaan kehitysehdotuk-

set. 

- Ota yhteyttä Keskon verkkokaupan vastaavaan. Viikolla 26 ensimmäinen yhtey-

denotto. Vastaava lomalla ja palaa 1.8.2018 töihin.  
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- Kerää kesäkuun lopussa kaikki materiaali yhteen ja muista pyytää tavaroituspohja. 

- Kertaa teoriaa ja vertaa tutkimuksen kirjauksia. 

 

Heinäkuu 2018, viikko 28-31. 

- Käy läpi kesäkuussa kerätty materiaali ja aloita kirjoittaminen. 

- Viikko 28. Kirjoita lisää teoriaa ja aloita tutkimuksen kirjoitus. 

- Viikko 29-31. Tutkimuksen kirjoittaminen.  

 

Elokuu 2018, viikko 32-36. 

- 9.8.2018. ONT-seminaari. Esitä keskeneräinen työ. Kirjaa seminaarissa ylös huo-

miot ja muutokset. 

- Sovi tapaaminen Keskon verkkokaupan vastaavan kanssa ja suunnittele kysymyk-

set. 

- Käy läpi verkkokaupan vastaavan vastaukset. 

- Tee korjaukset työhön ja kirjoita loppuun. 

 

 

Syyskuu 2018, viikko 37 

- Lähetä valmis työ luettavaksi yrittäjälle ja BB-kuljetukselle. 

- 12.9.2018. ONT-seminaari. Esitä valmis työ. 

 


