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Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Inex Partners Oy:lle syksyn 2018 ja ke-
vään 2019 aikana. S-ryhmän logistiikkayhtiönä toimiva Inex maahantuo päivittäistavara-
tuotteita slip sheet-alustoilla sekä ilman kuljetusalustaa. Slip sheetit ovat perinteisiä kuljet-
tamiseen käytettyjä kuormalavoja ohuempia kuljetusalustoja, jotka ovat yleensä pahvisia. 
Tuotteiden saavuttua Suomeen yritys on joutunut siirtämään tuotteet perinteisille kuormala-
voille erillisessä varastotilassa Keravalla, sillä yrityksen logistiikkakeskuksessa Sipoossa ei 
ole tällä hetkellä tilaa käsitellä slip sheetejä. Lisäksi tuotteita joudutaan varastoimaan Kera-
valla ennen siirtoa Sipooseen johtuen isoista tilausvolyymeista. Inex halusikin tietää voitai-
siinko nykyistä toimintaa kehittää kustannustehokkaammaksi. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, löytyisikö nykyiselle toimintatavalle kustannuste-
hokkaampi ratkaisu. Vaihtoehdot rajattiin tutkimaan olisiko kustannustehokkain vaihtoehto 
nykyinen toimintatapa, nykyisen toiminnan ulkoistaminen vai tuotteiden tilaaminen valmiiksi 
sopivilla kuormalavoilla. Opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi valittiin toimintatutkimus.  
 
Nykyistä toimintatapaa tutkittiin selvittämällä, mistä prosesseista nykyinen toimintatapa 
koostuu ja vertaamalla sitä tietoperustaan, joka koostui kuormalavojen ja lean-ajattelun 
teoriasta. Lisäksi tutkittiin nykyisen toimintatavan kustannukset. Nykyistä toimintatapaa tut-
kimalla selvisi, että toimintatavassa olisi tehostamispotentiaalia, joka loi samalla perustelun 
ulkoistamisvaihtoehdon tutkimiselle. Ulkoistamis-vaihtoehdon tietoperusta koostui siitä, 
kuinka onnistunut ulkoistamisprosessi toteutetaan. Ulkoistetun palvelun kustannuksia tut-
kittiin lähettämällä tarjouspyyntö yhdelle Vuosaaren satamassa toimivalle logistiikkayhtiölle 
tuotteiden lavoille siirrosta sekä varastoinnista. Valmiiksi sopivilla lavoilla tilaamista tutkittiin 
nykyisen toimintavan prosessinkuvauksen ja logistiikan teorian pohjalta, jonka avulla tultiin 
siihen tulokseen, ettei kyseinen vaihtoehto ole yritykselle taloudellisesti kannattava. 
 
Tutkimuksen myötä selvisi, että ulkoistamalla osa nykyisestä toiminnosta voitaisiin paran-
taa toiminnon kustannustehokkuutta. Ulkoistamisprosessia olisi kuitenkin syytä jatkaa kil-
pailuttamisen muodossa, jotta Inex voisi varmistua alimmasta mahdollisesta hinnasta. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys Inex Partners Oy (myöhemmin Inex) tuo Suomeen 

päivittäistavaratuotteita sekä slip sheet -alustoilla että ilman kuljetusalustaa konttikuljetuk-

sina merirahtina. Slip sheeteillä tarkoitetaan yleensä pahvista tai muovista valmistettua ta-

vanomaisia kuljetuslavoja ohuempia kuljetusalustoja (CICMHE 1999.). Konttien saavuttua 

Suomeen, Inex siirtää tuotteet perinteisemmille kuormalavoille. Sipoon logistiikkakeskuk-

sessa ei ole kuitenkaan tilaa suorittaa kyseistä toimenpidettä, joten tuotteet joudutaan siir-

tämään lavoille erillisessä varastotilassa Keravalla, johon ne kuljetetaan niiden saavuttua 

ensin Vuosaaren satamaan. Lisäksi lavoja joudutaan varastoimaan Keravalla ennen nii-

den siirtämistä Sipooseen, johtuen tuotteiden suurista tilausmääristä. Tuotteiden lavoille 

siirtäminen ja kuljettaminen Keravalta Sipooseen aiheuttaa kustannuksia, joten Inex onkin 

miettinyt, olisiko olemassa jokin parempi tapa, jolla tuotteet saataisiin sopivilla lavoilla yri-

tyksen logistiikkakeskukseen Sipoossa.  

 

Pohdinnan jälkeen Inexillä päädyttiin kolmeen vaihtoehtoiseen tapaan, jolla tuotteet voitai-

siin saada sopivilla lavoilla heidän logistiikkakeskukseensa Sipoossa. Ensimmäinen vaih-

toehto on pitäytyä nykyisessä toimintatavassa, toinen on ulkoistaa lavoille siirto sekä sen 

jälkeinen varastoiminen sijainniltaan järkevämpään paikkaan ja kolmas tilata tuotteet jo 

valmiiksi sopivilla lavoilla ja ulkoistaa samalla niiden varastoiminen. Vaihtoehtojen kustan-

nukset ovat erilaiset, joten Inex haluisikin selvittää, mikä vaihtoehdoista olisi sille kaikkein 

kustannustehokkain.  

 

 
 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, mikä tapa kolmesta edellisessä luvussa kerro-

tusta vaihtoehdosta olisi toimeksiantajayritykselle kaikkein kustannustehokkain, saadak-

seen tarkastellut tuotteet sopivilla lavoilla heidän logistiikkakeskukseensa Sipooseen. Kus-

tannustehokkuudella tarkoitetaan käytetyn rahan ja siitä tavoitellun hyödyn välistä suh-

detta (Macmillan Dictionary s.a.). Tässä tapauksessa kustannustehokkain vaihtoehto olisi 

siis tapa, jolla haluttu toiminto saadaan tuotettua halvimmalla laadun kuitenkaan kärsi-

mättä. Toiminnon kustannustehokkuutta on opinnäytetyössä arvioitu lean-ajattelun poh-

jalta, jonka avulla voidaan muun muassa arvioida yrityksen toimintojen tehokkuutta (Logis-

tiikan maailma s.a.A). Kustannusten lisäksi arvioidaan vaihtoehtojen riskejä sekä hyödylli-

syyttä tulevaisuutta ajatellen. Vaihtoehtojen riskitekijät liittyvät toimitusvarmuuteen sekä 

lavoille siirtämisen laatuun. 
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Tutkimuksen pääkysymys on: 

Mikä on kustannustehokkain tapa saada tarkastellut tuotteet Sipoon logistiikkakeskuk-

seen? 

 

Tutkimuksen alaongelmia ovat: 

• Mitkä ovat nykyisen toimintavan kustannukset? 

• Mitkä ovat lavoille siirron ja varastoimisen ulkoistamisen kustannukset? 

• Mitkä ovat valmiiksi sopivilla lavoilla tilaamisen ja varastoimisen ulkoistamisen kus-
tannukset? 
 

Opinnäytetyö rajataan tutkimaan vain kolmea aiemmin mainittua vaihtoehtoista toimintata-

paa, sillä ne ovat luonteeltaan riittävän erilaisia, että niiden välillä voidaan tehdä kattavaa 

vertailua. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan tutkita, voisiko esimerkiksi tavarantoimittajaa, 

kuljetusmuotoa tai tuotteiden tilausväliä vaihtamalla saavuttaa yritykselle nykyistä kustan-

nustehokkaamman ratkaisun. Mikäli myös edellä mainittuja muuttujia tutkittaisiin, paisuisi 

opinnäytetyö liian laajaksi eikä haluttuja vaihtoehtoja voitaisi tutkia tarpeeksi syvällisesti. 

Lavoille siirron ulkoistamista koskevassa luvussa on myös päädytty tutkimaan vain tar-

jouspyynnön perusteella saatuja kustannuksia, joten vaihtoehdon lopulliset kustannukset 

saattavat muuttua, mikäli yritys päätyy valitsemaan kyseisen toimintatavan. Opinnäytetyö 

on suunnattu ennen kaikkea Inexin logistiikan kehittämisestä vastaavalle osastolle.  

 

 Toimeksiantajan esittely 

Inex Partners Oy on SOK:n kokonaan omistama logistiikkayhtiö, jonka tehtävänä on tuot-

taa S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaraketjuille varastointi-, kuljetus- ja muut logistiikkapal-

velut. Yhtiön päätoimipaikka on sen logistiikkakeskus Sipoon Bastukärrissä, jossa sijaitse-

vat päivittäis- ja käyttötavaroiden logistiikkakeskukset. Vuonna 2012 käyttöönotettu käyttö-

tavaroiden logistiikkakeskus on uusi ja siellä käytetään alan uusinta teknologiaa. Vuonna 

2016 käyttöönotettu päivittäistavaroiden logistiikkakeskus on Suomen suurin ja modernein 

ja se on pitkälle automatisoitu. Sipoon logistiikkakeskus muodostaa yhdessä Inexin alue-

terminaalien kanssa koko Suomen kattavan verkoston. (Inex Partners s.a.) 

 

Inexin kuljetukset muodostuvat ulkomaisilta ja kotimaisilta tavarantoimittajilta tulevista ta-

varavirroista yrityksen logistiikkakeskuksiin, varastoihin, terminaaleihin ja niistä edelleen 

myymälöihin. Lisäksi myymälöistä on paluulogistiikkaa palautettavien ja kierrätettävien ja-

keiden osalta niitä hyödyntäviin toimipaikkoihin. (Inex Partners s.a.) 
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 Tutkimuksen rakenne ja tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on laadittu vetoketjuperiaatteella. Se tarkoittaa, että opinnäytetyön tietope-

rusta ei ole erillinen osa vaan se etenee rinnakkain työn empirian kanssa. Tässä opinnäy-

tetyössä jokainen tutkittava vaihtoehto on saanut oman lukunsa, joka sisältää aihetta kos-

kevan tietoperustan, tutkimusosuuden sekä tulokset. Luvussa 2 tutkitaan nykyistä toimin-

tatapaa. Se käsittelee erilaisia rahdinkuljetusalustoja ja niiden käsittelyä, lean-ajattelua ja 

kustannuslaskentaa sekä siinä kuvataan nykyinen toimintatapa ja sen kustannukset. Lu-

vussa 3 tutkitaan ulkoistamisvaihtoehtoa. Se käsittelee ulkoistamisen teoriaa sekä sen 

osittaista toteuttamista käytännössä. Luvussa 4 tutkitaan tuotteiden tilaamista valmiiksi so-

pivilla lavoilla. Se käsittelee konttien tehokkaan käyttämisen teoriaa sekä valmiilla lavoilla 

tilaamisen kustannusten arvioimista. Luvussa 5 on vertailtu aiemmista luvuista saatuja tut-

kimustuloksia sekä tehty johtopäätökset. Opinnäytetyön tietoperusta koostuu pääosin ul-

koistamisen teoriasta, sillä ulkoistamisvaihtoehto nähtiin potentiaalisimpana vaihtoehtona 

nykyiselle toimintatavalle ja sitä haluttiin siksi tutkia syvällisemmin. Peittomatriisi (taulukko 

1) kuvaa tutkimuksen rakennetta. 

 

Alaongelma Teoreettinen viite-

kehys (luku) 

Tutkimusosuus 

(luku) 

Tulokset (luku) 

Mitkä ovat nykyisen 

toimintatavan kus-

tannukset? 

2.2-2.6 2.7-2.9 2.9, 5.1 

Mitkä ovat lavoille 

siirron ja varastoimi-

sen ulkoistamisen 

kustannukset? 

3.1 3.2 3.2, 5.1 

Mitkä ovat valmiiksi 

sopivilla lavoilla ti-

laamisen ja varas-

toinnin ulkoistami-

sen kustannukset? 

2.2-2.6, 4.1 4.2 4.3, 5.1 

Taulukko 1. Peittomatriisi 

 

Tämä opinnäytetyö on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi 

työelämässä toimivien ihmisten oman työn tutkimista ja kehittämistä. Nimensä mukaisesti 

toimintatutkimuksessa yhdistyy toiminta sekä tutkimus. Toimintatutkimus liittyy käytännön 

työelämään ja siellä oleviin käytännön ongelmiin sekä niiden tiedostamiseen ja poistami-

seen. Oleellinen osa toimintatutkimusta on myös yhteistyö ja siihen osallistuvatkin myös 
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ne, joita ongelma koskee. Toimintatutkimus kohdistuu vain yksittäiseen tapaukseen ja sitä 

koskevat tulokset koskevatkin vain kyseistä tutkimusta. (Kananen 2014, 11.) 

 

Toimintatutkimus ei ole kuitenkaan vain yksittäinen tutkimusmenetelmä vaan joukko tutki-

musmenetelmiä. Toimintatutkimuksesta puhuttaessa voitaisiinkin puhua ennemmin tutki-

musstrategiasta, jolla lähestytään ja saadaan tietoa ilmiöstä, jotta muutos voitaisiin toteut-

taa. Toimintatutkimus onkin sekoitus kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmenetelmää.  

 

Oleellisia elementtejä toimintatutkimukselle Kanasen (2014, 13-14.) ovat 

• toiminnan kehittäminen 

• yhteistoiminta 

• tutkimus 

• tutkijan mukanaolo.  
 

Toimintatutkimuksen vaihekaavion voi Kanasen (2014, 35.) mukaan esittää esimerkiksi 

seuraavasti: 

1. Ongelman määrittely. 
2. Ongelman tutkiminen. 
3. Ongelman syiden ja seurausten analysointi. 
4. Ratkaisun esittäminen. 
5. Ratkaisun testaaminen. 
6. Ratkaisun muokkaus testauksen pohjalta. 
7. Uuden ratkaisun testaaminen/kokeilu. 
8. Johtopäätökset.  

 
Toimintatutkimus on valittu tämän opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi, sillä opinnäyte-

työssä pyritään kehittämään käytännön työelämän toimintatapaa. Toimintatutkimuksen 

avulla pystytään täten tutkimaan, voisiko Inexin nykyiselle toimintatavalle löytää kustan-

nustehokkaamman ratkaisun. 

 

Tässä opinnäytetyössä toimintatutkimuksen vaihekaavion kohdat 1-3 esitetään nykyinen 

toimintamalli -luvussa. Vaiheet 4-5 luvuissa toiminnan ulkoistaminen ja tuotteiden tilaami-

nen valmiiksi sopivilla lavoilla. Johtopäätökset esitetään tutkimustulokset -luvussa. Vai-

heita 6-7 ei käydä tässä opinnäytetyössä.  

 

 Keskeiset käsitteet 

Slip sheet 

Yleensä pahvista tai muovista valmistettu perinteisiä kuormalavoja ohuempi kuljetus-

alusta. Vapaasti suomennettuna liukulava, mutta työssä käytetään englanninkielistä ter-

miä slip sheet, sillä se on vakiintunut käytäntö logistiikka-alalla. 
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Kuormalava 

Yleensä puusta valmistettu kuljetusalusta, jonka päälle kuorma pinotaan. Kutsutaan myös 

yleisesti vain nimellä lava, riippumatta onko kuormalavan päällä kuormaa vai ei. 

 

Kolli 

Yleisnimitys kuljetettavalle yksittäiselle pakkaukselle. (Varova s.a.) 

 

Lemppaaminen 

Kollin siirtäminen käsin lavan päälle. 
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2 Nykyisen toimintatavan tutkiminen 

Tässä luvussa tutkitaan kuinka Inex hoitaa lavoille siirtämisen ja varastoinnin tällä het-

kellä, mitä ongelmia siihen liittyy ja mitkä ovat sen kustannukset. Ensin on selitetty, kuinka 

tutkimusaineistoa on kerätty ja aihetta tutkittu. Sen jälkeen on esitetty aiheen tietoperusta. 

Lopulta nykyisen toimintatavan ongelmat ja kustannukset on selvitetty tietoperustan ja tut-

kimusaineiston avulla.  

 
 Menetelmävalinnat ja tutkimusaineisto 

Tutkimusaineiston tiedonkeruumenetelmänä on käytetty opinnäytetyön kirjoittajan itse 

suorittamaa strukturoimatonta osallistuvaa havainnointia ja kustannuslaskelmia, toimeksi-

antajayritykseltä saatua henkilökohtaisia tiedonantoa, heidän suorittamiaan kustannusar-

vioita sekä menetelmäsuunnittelijoiden tekemiä mittauksia.  

 

Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan sitä, että tutkija on fyysisesti läsnä tutkimustilan-

teessa. Pääsääntöisesti tutkija osallistuu myös itse toimintaan. Osallistuvan havainnoinnin 

hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että tutkija pääsee syvälle kiinni tutkittavan ilmiön ole-

mukseen vaikkei olisikaan työyhteisön jäsen. Osallistuvan havainnoinnin huonona puo-

lena voidaan pitää sitä, että silloin tutkijan voi olla vaikea toimia tiedonkerääjänroolissa. 

Lisäksi tutkijan mukanaoloa on pidetty perinteisessä tutkimuksessa ongelmallisena, joh-

tuen reaktiivisuudesta eli siitä, että tutkija ja tutkimusasetelma vaikuttavat tutkittavaan. Ha-

vainnointia voidaan suorittaa strukturoidusti tai strukturoimattomasti. Strukturoidussa ha-

vainnoinnissa tutkija tietää mitä hän havainnoitavassa seuraa ja samalla täyttää esimer-

kiksi valmiiksi tehtyä lomaketta. Strukturoimattomassa havainnoinnissa tutkija sen sijaan 

kirjaa ylös mahdollisimman paljon tilanteeseen liittyviä asioita. (Kananen 2014, 80.) 

 

Osallistuvaa havainnointia suoritettiin tiistaina 8.1.2019 Keravan varastotiloissa, jonka 

avulla saatiin valokuvattua työkoneita sekä kuormalavoja. Lisäksi sen avulla saatiin kirjoi-

tettua tarkka prosessinkuvaus Keravan varastotilassa suoritettavista toiminnoista. Täten 

prosessia voitiin verrata opinnäytetyön tietoperustaan ja havainnoida, millä tavoin nykyistä 

toimintaa voitaisiin kehittää. Opinnäytetyön kirjoittajan tekemän osallistuvan havainnoinnin 

lisäksi Inexin omat menetelmäsuunnittelijat kävivät mittaamassa nykyistä toimintoa. Työn 

mittauksissa saatiin selville, kuinka kauan mihinkin toimintoon kuluu aikaa. Mittausten 

avulla saatiin tarkempaa informaatiota nykyisen toimintatavan ongelmista sekä tausta-ai-

neistoa kustannuslaskelmien tekemiselle. Kustannuslaskelmiin käytettiin myös Inexin te-

kemien vuokrasopimusten tietoja, joista kävi ilmi paljonko esimerkiksi tilavuokran ja konei-

den kuukausittaiset kulut ovat. Lisäksi arvioitiin Keravan ja Sipoon välisten kuljetusten 

määrä sekä sen kustannukset. Tarkka prosessinkuvaus sekä kustannuslaskelmat olivat 
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tärkeitä, jotta nykyistä toimintatapaa voitaisiin verrata toiminnan ulkoistamisen ja sopivilla 

lavoilla tilaamisen vaihtoehtoihin sekä samalla perustella näiden vaihtoehtojen tutkiminen. 

 
 Kuormalava 

Kuormalavalla tarkoitetaan matalaa, yleensä puusta valmistettua lavaa, jonka päällä kulje-

tetaan tuotteita (kuva 1). Kuormalavojen alapuolella on yleensä vähintään kaksi aukkoa, 

jotta niitä voitaisiin nostaa ja liikutella sitä varten valmistetuilla laitteilla, kuten nostotrukilla 

tai haarukkavaunuilla. Kuormalavoista voidaan valmistaa minkä kokoisia tahansa, mutta 

niistä on olemassa myös standardimittaisia lavoja, mikä mahdollistaa niiden laajamittaisen 

käytön sekä lavojen vaihtamisen eri toimijoiden kesken. Esimerkiksi Euroopassa laajasti 

käytetty standardimittainen lava on nimeltään EUR-lava. Kuormalavoja on myös olemassa 

eri kantavuuksilla, riippuen kuljetettavien tuotteiden painosta. Kuormalavat valmistetaan 

yleensä siinä määrin kestäväksi, että niitä voidaan käyttää useita kertoja. Vahingoittuneita 

lavoja voidaan kuitenkin myös korjata, jotta ne saadaan uudelleen käyttöön. (The Balance 

Small Business 2018.) 

 

 

Kuva 1. Kuormalavoja päällekkäin pinottuna 

 

 Slip sheet 

Slip sheetillä tarkoitetaan yleensä pahvista tai muovista valmistettua kuljetusalustaa. Slip 

sheetit ovat perinteisiä puusta valmistettuja kuormalavoja kevyempiä sekä ohuempia. 

Kuormalavat ovat yleensä standardimittaisia, kuten esimerkiksi EUR-lavat. Slip sheetit 

taas voivat olla minkä kokoisia tahansa kuljetettavan kuorma koosta riippuen. Slip shee-

tien liikuttamiseen ja nostamiseen tarvitsee haarukoiltaan matalareunaista nostolaitetta, 

jotta nostolaitteen haarukat saadaan lavan alle. (CICMHE 1999.) 
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Kuva 2. Slip sheet (mukaillen Protedge 2014) 

 

 

Kuva 3. Slip sheet sekä nostolaite (mukaillen CICMHE 1999.) 

 

Kuva 3 havainnollistaa, kuinka nostolaitteen haarukat työnnetään slip sheetin alle. Slip 

Sheetin alle työntyminen vaatii erityistä trukkiin liitettävää lisäosaa, jossa on matalareunai-

set haarukat. Perinteisten puusta valmistettujen kuormalavojen siirtelemiseen voidaan 

käyttää esimerkiksi haarukkavaunua tai akkukäyttöistä pinoamisvaunua, jotka ovat huo-

mattavasti halvempia kuin slip sheeteihin vaadittavat vastapainotrukit sekä niihin asennet-

tavat slip sheetien käsittelyyn tarvittavat lisäosat. (CICMHE 1999.) 
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CICMHE:n (1999) mukaan slip sheetien hyviä puolia ovat muun muassa: 

• Vie konttikuljetuksissa 12-15 prosenttia vähemmän tilaa kuin puusta valmistettu 
kuljetuslava. 

• Vie vähemmän tilaa varastossa kuin puusta valmistettu kuljetuslava. 

• Eivät vaadi ylläpitoa ja ovat helposti korvattavissa. 

• Painaa jopa 20 kertaa vähemmän kuin puusta valmistettu kuljetuslava vähentäen 
kuljetuskustannuksia. 

• Voidaan muotoilla kuljetettavan nimikkeen koon mukaiseksi. 

• Poistaa tarpeen lavojen kuljettamiselta takaisin lähettäjälle. 

• Ovat helposti kierrätettävissä säästäen luontoa. 
 

CICMHE:n (1999) mukaan slip sheetien huonoja puolia ovat muun muassa: 

• Ovat lähempänä lattiaa kuin puusta valmistetut kuljetuslavat. 

• Vaativat erityisen nostolaitteen. 

• Eivät ole rakenteellisesti yhtä jykeviä kuin perinteiset puusta valmistetut kuljetusla-
vat. 

• Kuormassa olevat tuotteet vahingoittuvat helpommin johtuen lavan heikommasta 
rakenteesta. 

• Ovat hitaampia käsitellä ja liikutella. 
 
 

 Kuormalavojen ja slip sheetien liikuttaminen 

Kuormalavojen liikuttamiseen tarvitaan haarukoilla varustettua nosto/siirtolaitetta. Perintei-

siä kuormalavoja voidaan nostaa ja liikuttaa niin kutsutuilla haarukkavaunuilla (myös ni-

mellä pumppukärry). Tällöin haarukkavaunun haarukat viedään lavan alle lavassa sijaitse-

vista koloista ja se nostetaan haarukoilla ilmaan siirtämistä varten. Haarukkavaunuilla 

kuormalavoja ei voida kuitenkaan nostaa muutamia senttejä korkeammalle, joten mikäli 

niitä halutaan nostaa korkealla, tarvitaan pinoamistrukkia. (Jungheinrich 2018.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Päältä ajettava pinoamistrukki Keravan varastossa 

 

Slip sheetien liikuttamiseen ja nostamiseen tarvitaan sen sijaan matalahaarukkaista nos-

tolaitetta, sillä slip sheetit ovat pohjaltaan yhtenäisiä eikä niiden alapuolella ole täten auk-

koja, joista perinteisemmät haarukkavaunut tai pinoamistrukki mahtuisivat. Slip sheetejä 

varten on olemassa erityinen lisälaite, joka voidaan yhdistää vastapainotrukkiin (kuva 6). 
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Lisälaitteen harmaa alalevy menee slip sheetin alle, jolloin yläpuolella oleva valkea haitari-

mainen osa kiinni asennossa. Kun slip sheetin päällä oleva lavakuorma halutaan laskea 

maahan tai toisen kuljetuslavan päälle, valkea haitarimainen osa työntää kuorman har-

maalta alalevyltä pois. (Meijer Handling 2018.) 

 

Kuva 5. Slip sheetien käsittelyyn tarkoitetulla lisäosalla varustettu vastapainotrukki Kera-

van varastossa 

 

 Lean-ajattelu 

Lean-ajattelu tarkoittaa kokonaisvaltaista kehittämisfilosofiaa, jonka perustana on arvon 

tuottaminen ennen kaikkea yrityksen asiakkaille, mutta myös itselleen. Lean-ajattelu poh-

jautuu alun perin Toyotan tuotantosysteemiin. Lean-ajattelu on ollut merkittävässä roolissa 

menestyvien yritysten kehittäessä liiketoimintaansa. Lean-ajattelussa yritys miettii, mitä 

arvoa se tuottaa asiakkaalleen, jonka jälkeen se voi tarkastella toimintojaan arvon tuotta-

misen kannalta. Täten se voi jakaa toimintonsa arvoa tuottaviin aktiviteetteihin, tukitoimin-

toihin sekä hukkaan. Arvoa tuottavilla aktiviteeteilla tarkoitetaan toimintoja, jotka muokkaa-

vat materiaalia, tietoa tai ihmistä asiakkaan haluamaan suuntaan. Tukitoiminnolla tarkoite-

taan aktiviteettia, joka ei suoraan tuota arvoa, mutta joka on välttämätön arvon tuottami-

sen kannalta. Hukalla sen sijaan tarkoitetaan toimintoa, joka ei ole asiakkaan arvon tuotta-

misen kannalta olennaista, ja se voitaisiinkin pienillä investoinneilla poistaa kokonaan. 

Lean-ajattelussa pyritään siis poistamaan kaikki hukka yrityksen toiminnoista, jotta se ei 

käyttäisi resursseja turhaan. (Logistiikan Maailma s.a.A.) 

 

Logistiikan Maailma (s.a.A) on listannut Toyotan kehittelemät 7 hukkaa, joita ovat: 

• Ylituotanto. 

• Varastot. 

• Odottaminen ja etsiminen. 

• Siirtymiset. 

• Siirrot ja käsittelyt. 

• Korjaustyö. 

• Turha työ. 
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Lean-ajattelun tavoitteena ei ole kuitenkaan pelkän hukan poistaminen yrityksen toimin-

noista vaan myös se, että arvoa tuottavat aktiviteetit, kuten vaikka yrityksen tilaus-toimi-

tusprosessi, saataisiin mahdollisimman sujuviksi virtauksiksi. Sujuvan virtauksen saa-

miseksi tulisi siis hukkien poistamisen lisäksi pyrkiä poistamaan turhaa vaihtelua ja hajon-

taa virtauksista. Täten prosesseista saataisiin tasaisempia ja laadultaan parempia. Suju-

van virtauksen edellytyksenä voidaankin pitää toiminnan yhdenmukaistamista, kuten yh-

teisten standarditoimintatapojen luomista, ylläpitämistä ja kehittämistä. Lean-ajattelun kul-

makivenä pidetään jatkuvaa parantamista, mikä tarkoittaa hukan vähentämistä ja virtauk-

sen parantamista jatkuvasti. (Logistiikan Maailma s.a.A.) 

 

Työn suorittamisen kuluvaa aikaa kutsutaan lean-ajattelussa läpimenoajaksi. Läpimeno-

aika koostuu täten arvoa lisäävästä ajasta sekä ei-arvoa lisäävästä ajasta. Tavoitteena on 

siis pienentää läpimenoaika mahdollisimman lyhyeksi eli karsia kaikki ei-arvoa lisäävä 

aika läpimenoajasta. Myös ei-arvoa lisäävä aika vaatii yritykseltä kuitenkin resursseja, jo-

ten yrityksen käyttäessä olemassa olevia resursseja ei-arvoa lisäävään toimintaan työn 

tuottavuus laskee. (Six Sigma s.a.)  

 

 Jakolaskenta 

Jakolaskennalla tarkoitetaan yhtä suoritekohtaisen kustannuslaskennan menetelmää. Yk-

sinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että kustannukset jaetaan tuotetulla suoritemäärällä. 

Jakolaskentaa voidaan havainnollistaa seuraavalla kaavalla: 

 

Kokonaiskustannukset (€) /Suoritemäärä (esim. kpl) 

 

Jakolaskennassa oletetaan, että kustannukset riippuvat suoraan tuotantovolyymista. Siksi 

se sopii verrattain hyvin jatkuvan prosessin mukaisesti valmistettavien matalan jalostusas-

teen tuotteiden kustannuslaskentamenetelmäksi. (Järvenpää, Länsiluoto & Partanen & 

Pellinen 2017, 123.)  
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 Nykyisen toimintatavan prosessinkuvaus 

 

Kuvio 1. Nykyisen toimintatavan prosessinkuvaus 

 

Tarkastellut tuotteet saapuvat Vuosaaren satamaan slip sheeteillä tai ilman kuljetusalus-

taa merirahtina konteissa. Se onko tuotteet pakattu konttiin slip sheetille vai kuljetetaanko 

ne ilman kuljetusalustaa niin sanottuina irtokolleina, riippuu tuotteesta sekä tuottajan 

kanssa tehdystä sopimuksesta. Satamassa konteille tehdään tarvittavat tullaukset, jonka 

jälkeen ne kuljetetaan Keravalle Inexin vuokraamaan varastotilaan, jossa ne myös vas-

taanotetaan ostotilauksena Keravan varastolle. Kuvio 1 kuvaa tiivistettynä nykyistä toimin-

tatapaa.  

 

Konttien saavuttua varastolle tuotteet puretaan konteista. Varastotila on lämmin sekä 

kuiva. Esimerkiksi tonnikalapurkkeja sisältävät kontit on pakattu niin, että niissä on kaksi 

slip sheet -alustalla olevaa kuormaa päällekkäin, jotta koko kontin korkeutta hyödynnettäi-

siin. Tonnikalapurkkeja sisältävän kontin purkaminen sujuu niin, että trukinkuljettaja ottaa 

kontista yhden slip sheet kuorman, jonka hän nostaa pois kontista ja sen jälkeen siirtää 

puisen kuormalavan päälle. Tämän jälkeen toinen työntekijä ottaa kuormalavan päälle siir-

retyn kuorman päältä ajettavalla pinoamistrukilla ja siirtää sen odottamaan käsittelyä. En-

nen varastointia lavakuormia täytyy muun muassa madaltaa, sillä ne ovat liian korkeita va-

rastoitavaksi Sipoon logistiikkakeskuksessa. Tämän takia työntekijöiden täytyy lempata eli 

siirtää käsin kuorman päältä muutama kerros tuotteita riippuen tuotteesta ja siirtää ne toi-

selle lavalle. Lopuksi valmiisiin lavoihin kiinnitetään vielä tarralla viivakoodit Sipoon logis-

tiikkakeskuksen automaatiota varten. Kuvassa 6 on tonnikalapurkkeja sisältäviä lavoja, 

jotka on siirretty kuormalavalle, madallettu, tarroitettu ja pinottu päällekkäin valmiina va-

rastoon siirtämistä varten. Tämän jälkeen tuotteet siirretään trukilla varastoon odottamaan 

kuljettamista Sipooseen.  

 

Tuotteet saapuvat 
Vuosaaren satamaan

Tuotteet kuljetetaan 
Keravalle Inexin 
varastotiloihin

Tuotteet siirretään 
sopiville lavoille ja 

varastoidaan

Tuotteita tilataan 
tarpeen mukaan 

Sipoon 
logistiikkakeskukseen
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Kuva 6. Tonnikalapurkkeja sisältäviä lavoja Keravan varastossa 

 

Osa slip sheet -alustoilla saapuvista tuotteista on myös esimerkiksi niin sanottuja puolisli-

pareita, joka tarkoittaa, että kontissa on kaksi lavaa päällekkäin, joista toinen on valmiiksi 

puisella kuormalavalla ja sen päällä oleva kuorma slip sheet -alustalla. Lisäksi konttien si-

sältämä slip sheet lavojen määrä vaihtelee tuotteittain sekä se kuinka paljon lavoja täytyy 

madaltaa ennen varastointia. 

 

Ilman kuljetusalustaa saapuvat tuotteet joudutaan lemppaamaan kuormalavoille suoraan 

kontista. Se kuinka monta irtokollia kontti sisältää vaihtelee tuotteesta riippuen. Ilman kul-

jetusalustaa saapuvat tuotteet lempataan lavoille oikean korkuisiksi, jonka jälkeen ne kää-

ritään kelmuun, tarroitetaan ja siirretään varastoon. Esimerkiksi kuvan 7 nuudelipakkauk-

set ovat saapuneet kontissa ilman kuljetusalustaa, joten ne on lempattu kuormalavan 

päälle, kääritty kelmuun, tarroitettu automaatiota varten lapuilla sekä varastoitu. 

 

 

Kuva 7. Lavalle lempattuja nuudelipakkauksia Keravan varastossa 
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Keravan varastolta tuotteita kuljetetaan Sipoon logistiikkakeskukseen tilausten mukaan. 

Sipoon logistiikkakeskuksessa tuotteita ei kuitenkaan lähtökohtaisesti enää varastoida pit-

käaikaisesti, vaan sinne tuodut tuotteet jatkavat matkaa seuraavan määränpäähän mah-

dollisimman nopeasti. Keravalla sijaitseva varasto onkin niin sanottu reservivarasto tuonti-

tuotteille, joilla on suuret menekit. Reservivarastolla tarkoitetaan varastoa, joka toimii aktii-

vivaraston täydennyspaikkana. Tässä tapauksessa Sipoon logistiikkakeskus toimii siis ak-

tiivivarastona, jossa tuotteiden loppukeräily ennen kauppoihin tai terminaaleihin siirtämistä 

tapahtuu, ja Keravan varasto toimii reservivarastona Sipoon logistiikkakeskukselle. Täten 

Keravan reservivarastosta kuljetetaan tavaraa Sipooseen aina kun Sipoon aktiivivarasto 

tyhjenee. (Logistiikan maailma s.a.C.) 

 

Kun Sipoon logistiikkakeskuksessa on tarvetta tuotteille, tilausjärjestelmä tilaa tuotteita 

tarvittavan määrän automaattisesti. Kyseessä on niin sanottu tilauspistejärjestelmä. Ti-

lauspisteellä tarkoitetaan varastotasoa, jonka alittuessa järjestelmä ehdottaa uuden tilauk-

sen tekemistä, jotteivat tavarat loppuisi varastosta. Järjestelmä voi myös olla täysin auto-

maattinen, jolloin se tilaa tuotteet automaattisesti aina kun tilauspiste alittuu. (Logistiikan 

Maailma s.a.B.) Kun tilauspiste alittuu Sipoon logistiikkakeskuksessa, sieltä lähtee auto-

maattisesti viesti Keravan varastolle tarvittavasta määrästä tuotteita. Tämän jälkeen tuot-

teet otetaan varastosta ja siirretään lähettämöön odottamaan lastausta kuorma-autoon, 

joka kuljettaa tuotteet Sipoon logistiikkakeskukseen.  

 

 Nykyisen toimintatavan ongelmat lean-ajattelun pohjalta 

Nykyisellään tuotteiden saaminen Vuosaaren satamasta Sipoon logistiikkakeskukseen 

vaatii välivaiheita, joista osa on tarpeellisia ja osa olisi vältettävissä. Välttämättömänä toi-

menpiteenä voidaan pitää välivarastointia, sillä tuotteita on tilausmäärien vuoksi varastoi-

tava ennen kuin ne voidaan kuljettaa Sipoon logistiikkakeskukseen. Sen sijaan välivaras-

toinnin voisi suorittaa joko Sipoossa tai Vuosaaressa, jolloin turhasta kuljettamisesta voi-

taisiin luopua. Lisäksi tuotteiden siirtämisestä lavoille voitaisiin luopua, mikäli ne tilattaisiin 

valmiiksi sopivilla lavoilla. 

 

2.8.1 Välivarastointi 

Nykyisellään tuotteet kuljetetaan Inexin vuokraamaan varastotilaan Keravalle, joka sijait-

see noin 25 kilometrin päässä Vuosaaren satamasta. Tämän jälkeen tuotteet kuljetetaan 

vielä 6 kilometrin päähän Sipooseen, jolloin matkaa kertyy yhteensä 31 kilometriä. Matka 

Vuosaaren satamasta suoraan Sipooseen on niin ikään noin 25 kilometriä. Mikäli väliva-

rastointi tehtäisiin esimerkiksi joko Vuosaaren satamassa tai Sipoon logistiikkakeskuk-
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sessa, voitaisiin ylimääräisestä kuljettamisesta luopua pois, joka vähentäisi matkaa 6 kilo-

metriä. Sipoon logistiikkakeskuksessa ei ole ainakaan tällä hetkellä kuitenkaan tilaa yli-

määräiseen varastointiin tai lavoille siirron suorittamiseen, joten siellä varastoiminen ei ole 

vaihtoehto. Keravan varastotiloista lähtee kuljetuksia Sipooseen nykyisellään noin 800 

kappaletta vuodessa. 

 

2.8.2 Lavoille siirto ja madaltaminen 

Nykyisellään tuotteet joudutaan siirtämään lavojen päälle, jota voidaan pitää lean-ajattelun 

kannalta ylimääräisenä vaikkakin varsin yksinkertaisena ja nopeana prosessina. Mikäli 

tuotteet tulisivat suoraan sopivilla lavoilla, voitaisiin ne siirtää kontista suoraan odottamaan 

varastointia. Sopivien lavojen ansiosta kuormat olisivat myös riippuen tuotteesta joko sopi-

van korkuisia, jolloin niitä ei tarvitsisi madaltaa tai niitä tarvitsisi madaltaa vähemmän. Li-

säksi slip sheetien liikuttaminen vie enemmän aikaa kuin perinteisten kuormalavojen, sillä 

ne ovat rakenteeltaan heiveröisempiä ja vaativat täten varovaisempaa käsittelyä. Tämän 

takia slip sheet -kuorman purkaminen kontista vie enemmän aikaa verrattuna perinteisellä 

lavalla olevan kuorman purkamiseen. 

 

2.8.3 Työn tekeminen 

Keravan varastotiloissa tehtävät toimet on tällä hetkellä ulkoistettu logistiikkapalveluja tar-

joavalle yritykselle. Työnteko Keravalla ja ulkoistetulla henkilöstöllä alkoi marraskuussa 

2018, kun Inexin vanhat tilat Espoon Kilossa suljettiin. Keravan varastotiloihin saapuvien 

konttien määrä vaihtelee päivittäin, joten myös tarvittavien työntekijöiden määrä vaihtelee 

päivittäin. Sen takia työnjohtaja arvioi karkeasti seuraavan päivän tarvittavan työntekijöi-

den määrän tulevan päivän työmäärän perusteella ja kutsuu heidät töihin. Tämän ansiosta 

työntekijöitä ei tarvitse turhaan pitää töissä, mikäli töitä ei riittäisikään kaikille. Inex mak-

saa korvauksen alihankintayritykselle tehtyjen työtuntien sekä myös suoritemäärän perus-

teella. Tämän ansiosta Inex maksaa vain tehdystä työstä, eikä sen tarvitse maksaa palk-

kakustannuksia työntekijöille silloin kun töitä ei riitä kaikille. Toisinaan kontit eivät kuiten-

kaan saavu Keravalle ajallaan, johtuen esimerkiksi sään takia olevista vaikeista keliolo-

suhteista. Tällöin töihin kutsutuille maksetaan kuitenkin palkka normaalisti, vaikka töitä ei 

riittäisikään. 

 

Inexin menetelmäsuunnittelijat kävivät mittaamassa (liitteet 2-4), kuinka kauan konttien 

purkamiseen menee aikaa. Yhteensä mitattiin 8 eri kontin purkuajat, joista jokainen sisälsi 

eri tuotetta. Viisi konteista sisälsi slip sheet -lavoja ja kolme sisälsi irtokolleja. Lisäksi mi-

tattiin erikseen, kuinka suuri osa kontin purkamiseen menevästä ajasta on niin sanottua 
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tehollista työaikaa ja paljonko prosesseissa on niin sanottua tarpeellisia aikahäviöitä. Te-

holliseen työaikaan kuuluivat kaikki prosessin kannalta pakolliset toimenpiteet, kuten kuor-

man purkaminen trukilla, lavanipun hakeminen tai lemppaaminen. Tarpeellisia aikahävi-

öitä olivat esimerkiksi työparin odotus tai loppusiivous. Menetelmäsuunnittelijan mukaan 

toiminnassa on tehostumispotentiaalia ja siinä on vielä turhaa säätämistä. (Tahvanainen 

20.12.2018.) (liite 1). Työn rajauksen vuoksi opinnäytetyössä ei kuitenkaan käydä tarkem-

min läpi, kuinka itse työn tekemistä voitaisiin tehostaa. 

 

2.8.4 Yhteenveto 

Nykyisen toimintatavan isoimpana hukkana lean-ajattelun näkökulmasta voidaan siis pitää 

konttien turhaa kuljettamista eli siirtymistä. Mikäli kontit tulisivat suoraan Vuosaaren sata-

masta Sipoon logistiikkakeskukseen, säästyttäisiin turhalta kuljettamiselta. Tuotteiden väli-

varastointi ennen niiden siirtämistä Vuosaaren satamasta Sipoon logistiikkakeskuksen on 

pakollinen välivaihe, mutta mikäli se suoritettaisiin jommassakummassa päässä, säästyt-

täisiin turhalta kuljettamiselta ja täten kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi 

itse työn tekemisessä on menetelmäsuunnittelijoiden mukaan turhia toimenpiteitä, joka 

voidaan lukea lean-ajattelun mukaisista hukista turhiksi siirroiksi ja käsittelyiksi. Mikäli Inex 

tai muu toimija saisi tehostettua toimintaa, voisivat työn kustannukset laskea. Lavoille siir-

tämistä voidaan pitää lean-ajattelun kannalta turhana työnä eli hukkana, sillä mikäli tuot-

teet tilattaisiin sopivilla lavoilla, voitaisiin työvaiheesta luopua. Toisaalta itse sopiville la-

voille siirtämiseen menee tuotteiden käsittelyajasta varastossa suhteellisen vähän aikaa, 

ja osaa tuotteista joudutaan käsittelemään varastossa joka tapauksessa. Lisäksi konttien 

täyttöaste on slip sheet -alustojen myötä korkeampi kuin sopivilla lavoilla tilattuna. Tämän 

takia lavoille siirtämistä voi lean-ajattelun näkökulmasta pitää myös tukitoimintona, joka 

tarkoittaa sitä, ettei se tuota suoraan arvoa asiakkaalle, mutta se on välttämätöntä arvon 

tuottamisen kannalta. Lavoille siirtämistä on käsitelty tarkemmin luvussa 5. 

 

Lopulta ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu kuitenkin, se mikä olisi Inexille kustannustehok-

kain ratkaisu. Turhasta kuljettamisesta voidaan luopua, mikäli tuotteet siirrettäisiin sopiville 

lavoille ja varastoitaisiin jo Vuosaaren satamassa Keravan varastotilan sijaan. Lisäksi on 

mahdollista, että muu toimija voisi suorittaa halutun toiminnon Inexiä tehokkaammin. Li-

säksi voidaan tutkia, tulisiko tuotteiden tilaaminen oikeilla lavoilla slip sheet-alustoja hal-

vemmaksi. 

 

 Nykyisen toimintatavan kustannukset 

Nykyisen toiminnan kustannukset päätettiin laskea jakolaskennalla, sillä sen avulla saatiin 

laskettua yksinkertaisesti suoritekohtaiset kustannukset. Lisäksi jakolaskenta sopi hyvin 
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laskentamenetelmäksi, sillä laskettava tuotteet eli ”valmiit lavat” ovat massatuotantoa eli 

keskenään lähes samanlaisia ja niitä tehdään suuria määriä kerralla. Lisäksi kaikki laske-

tut kustannukset olivat tarkastellun prosessin aiheuttamia, joten yksikkökustannusten las-

keminen oli helppoa.  

 

Nykyisen toimintatavan kustannukset jaettiin neljään osaan, joita ovat työntekijöiden/työn 

tekemisen kustannukset, varastotilan vuokra, tarvittavien koneiden kustannukset sekä kul-

jetuskustannukset Keravan ja Sipoon välillä. Kustannuksiin ei laskettu kuitenkaan mukaan 

esimerkiksi kustannusta, joka syntyy valmiiksi käsiteltyjen lavojen siirtämisestä varastoon 

sekä sieltä edelleen lähettämöön. Erilaisia kustannuseriä, joita voidaan ottaa huomioon, 

on tarkasteltu tarkemmin luvussa 3.1.3. Kustannukset päätettiin vielä sen lisäksi jakaa 

niin, että saadaan selville paljonko yhden slip sheet -lavan ja yhden irtokollin käsittely lem-

pattavien tuotteiden osalta maksaa kokonaisuudessaan siitä hetkestä, kun kontit saapu-

van Inexille Keravalle siihen hetkeen, kun tuotteet ovat kuljetettu Sipooseen. Kyseinen 

jako haluttiin tehdä, sillä palveluntarjoajalle lähetettävässä tarjouspyynnöissä pyydettiin 

hintaa erikseen slip sheet lavan käsittelylle sekä irtokollin käsittelylle ilman kuljetusalustaa 

saapuvien tuotteiden kohdalla.  

 

Yhden logistiikkatyöntekijän kustannukseksi arvioitiin sdfsdsfdfsa, kun mukaan lasketaan 

kaikki työntekijästä yritykselle aiheutuvat kustannukset. Tätä arvoa käytettiin työn tekemi-

sen kustannuksena.  

 

Konttien käsittelyyn ja varastointiin tarvittavan tilan kuukausivuokraksi arvioitiin 2sdfa. Ar-

vioiduksi vuosivolyymiksi laskettiin noin 550-600 konttia. Laskennallisena arvona päätettiin 

käyttää 600 konttia, joka tarkoittaa 50 konttia per kuukausi. Yhden kontin kustannukset ti-

lojen osalta olivat siis dsf fsdsfadsaf. 

 

Tarvittavien koneiden kustannuksiksi arvioitiin sdfsafsadi. Inexillä on käytössä omat vasta-

painotrukit ja pinoamistrukit tuotteiden käsittelyä varten, mutta hintavertailun mahdollista-

miseksi laskettiin paljonko niiden liisaaminen huoltoineen, maksaisi. Tuotteiden käsittelyyn 

arvioitiin tarvittavan yhtä vastapainotrukkia, jonka kuukausivuokra olisi noin fsfssa sekä 

yhtä pinoamistrukkia, jonka kuukausivuokra olisi noin sfdfs. Arvioidun keskimääräisen 

kuukausivolyymin ollessa 50 konttia, tuli yhden käsitellyn kontin hinnaksi koneiden osalta 

täten sfdsfadafs 

 

Kuljetuksia arvioitiin olevan noin 800 per vuosi, jotka tehdään puoliperävaunulla ja täyteen 

lastatuilla konteilla. Tällöin yhden kuljetuksen kustannus olisi fsdsd. Vuoden aikana synty-

vien Keravan ja Sipoon välisten kuljetuskustannusten arvioitiin täten olevan 800*6sdffssda 
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€, joka tarkoittaa kuukausikustannukseksi 52sdfsfdafsd  Arvioidun keskimääräisen kuu-

kausivolyymin ollessa 50 konttia, tuli yhden käsitellyn kontin hinnaksi kuljetusten osalta tä-

ten sdafssaf 

 

Työn tekemisen kustannus €/tunti 

Tilakustannukset €/kontti 

Koneiden kustannukset €/kontti 

Kuljetuskustannukset €/kontti 

 

2.9.1 Slip sheet -lavojen kustannukset 

Laskettaessa työn tekemisen kustannusta per slip sheet lava, käytettiin hyödyksi menetel-

mäsuunnittelijoiden tekemiä mittauksia (liite 2). Mittauksista oli nähtävissä, kuinka monta 

kollia työntekijät pystyvät käsittelemään tunnissa. Jotta saataisiin tieto, paljonko yhden 

kollin ja sitä kautta kokonaisen slip sheet -lavan käsitteleminen maksaa, jaettiin työn teke-

misen kustannus 30€ tunnissa käsiteltyjen kollien määrällä kunkin slip sheet kontin osalta. 

Tämän jälkeen laskettiin keskiarvo kaikkien slip sheet konttien osalta, jolloin saatiin tietoon 

kuinka paljon yhden kollin käsitteleminen maksaa tunnissa keskimäärin slip sheet konttien 

osalta.  

 

Kontti Kollia/h Hinta per kolli 

sdssaf 1244 kollia/h 30/sdafasf 

sfdsadfsaf 

Sultan sdfsasf 726 kollia/h 3sdaf sadf 

sadfsadfsdf 

Rainbow kosteuspyyhkeet sadsdaffsdfsd 30sadsdfsad 

sdsadffadsadf 

Rainbow tonnikalasäilyke 441 kollia/h 30/sdfss 

Sdfsdsadf ad 

Punainen currytahna yms. 659 kollia/h 3sdffsda sadf 

0sfdfsdasadf 

 

Laskemalla keskiarvo hinta per kolli tiedoista, saatiin keskiarvolliseksi tulokseksi 

(sdfsfdafdsfsdsdfadf046950177 per kolli. Menetelmäsuunnittelijoiden taulukosta nähtiin, 

että tarkastellussa viidessä slip sheet kontissa oli sdsadsdfsad. Tämän avulla saatiin las-

kettua keskiarvo kollien määrälle per lava, joka oli sdsdafsdasad. Hinta per slip sheet lava 



 

 

19 

saatiin täten laskettua kertomalla kollien määrä keskimäärin per lava käsitellyn kollin kus-

tannuksilla: 96,sdfsafdsdafsadfsadsadfsdfasdfa. Pyöristettynä yhden slip sheet lavan kus-

tannus työn tekemisen osalta oli siis sdsdfasdaf 

Tila- kone ja kuljetuskustannusten per slip sheet lava laskemiseksi tarvittiin keskiarvo kon-

tissa oleville slip sheet lavoille. Slip sheet lavojen keskiarvoinen määrä per kontti laskettiin 

jakamalla 186 (tarkastellut slip sheet lavat yhteensä) 5:llä (tarkasteltujen slip sheet kont-

tien määrä yhteensä), jolloin tulokseksi saatiin 37 lavaa per kontti. Tilakustannus per slip 

sheet lava laskettiin jakamalla tilavuokra per kontti slip sheet lavojen keskiarvoisella mää-

rällä per slip sheet kontti. Täten slip sheet lavan kustannukseksi tilojen osalta saatiin 

446sdasfdsdfsdfa€.  

Koneiden kustannukseksi per slip sheet lava saatiin 10,sadsdfasadf€. Kuljetuskustannus-

ten osalta kustannuksiksi per slip sheet lava saatiin 86sdsadffsdasadf 

 

Työn tekemisen kustannus 4,51sdsdfsadf 

Tilakustannukset 12,sdafsdasad lava 

Koneiden kustannukset 0,27€ / slip sheet lava 

Kuljetuskustannukset 2,34€ / slip sheet lava 

  

Kustannukset yhteensä 19,18€ / slip sheet lava 

 

2.9.2 Ilman kuljetusalustaa saapuvien tuotteiden kustannukset 

Myös lempattavien tuotteiden osalta käytettiin menetelmäsuunnittelijoiden tekemiä mit-

tauksia (liite 2) laskettaessa työlle hintaa per kolli. 

 

Kontti Purkuaika/kolli Hinta per kolli 

Rainbow kanatikku/puruluu 238 kollia/h 30/238= 

0,12605042 

Nuudelit 343 kollia/h 30/34sfdasfda3= 

0,0874sfdsdf63557 

Ananas (del monte) 437 kollia/h 30/437= 

0,068649886 

 

Työn keskiarvoiseksi kustannukseksi per kolli saatiin sdfsdaf…) /3=0,094054621. Tilan 

kustannukset per kolli saatiin laskemalla 446,00sdsfd…€. Koneiden kustannukset per kolli 

saatiin jakamalla 10,sdsdfsad…€. Kuljetuskustannuksiksi per kolli saatiin 

86,sdfsdfasdf…€. Kustannusten yhteissumma päätettiin lopulta pyöristää kolmen desi-

maalin tarkkuuteen, sillä isoilla volyymeilla laskettaessa kahden desimaalin käyttäminen 

antaisi liian epätarkan tuloksen. 
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Työn tekemisen kustannus 0,sdfasadfsfadkolli 

Tilakustannukset 0,1sdfsdfaadkolli 

Koneiden kustannukset 0,0028safdsdfsdfakolli 

Kuljetuskustannukset 0,sdsadfsadfsadf 

 

Kustannukset yhteensä sdfsdsdasadfsad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

3 Toiminnan ulkoistamisen tutkiminen 

Tässä luvussa tutkitaan olisiko toiminnan ulkoistaminen muulle toimijalle järkevämpää. 

Nykyinen toimintatapa -luvussa päädyttiin siihen tulokseen, että nykyisen toiminnan kus-

tannustehokkuutta voitaisiin parantaa. Tämän takia päädyttiin kartoittamaan, olisiko kus-

tannustehokkuutta mahdollista parantaa ulkoistamalla lavoille siirto sekä varastointi Vuo-

saaren satamaan, jolloin turhasta kuljettamisesta voitaisiin luopua. Luvussa on ensin esi-

telty ulkoistamiseen liittyvä tietoperusta, jonka jälkeen on toteutettu käytännössä ulkoista-

misprosessi tarjouspyynnön vastaanottamiseen asti. 

 

Ulkoistamista päätettiin tutkia lähettämällä tarjouspyyntö Vuosaaren satamassa toimivalle 

logistiikka-alan yritykselle lavoille siirron sekä varastoinnin ulkoistamisesta. Nykyisen toi-

minnon tuottaminen on jo osittain ulkoistettu, sillä lavoille siirtämisestä vastaavat alihan-

kintayrityksen työntekijät. Ulkoistamisprosessi päätettiin kuitenkin toteuttaa niin, että ny-

kyistä toimintatapaa tarkasteltiin omana toimintona eikä ulkoistettuna.  

 

 Ulkoistaminen 

Ulkoistamisella tarkoitetaan, että yritys siirtää tuotteen tai palvelun tuottamisen ulkoiselle 

palveluntuottajalle sen sijaan että tekisi sen itse. Ulkoistamisessa yritys siirtää siis aiem-

min itse suorittamansa toiminnon toisen hoidettavaksi. Ulkoistettujen kohteiden strategi-

nen tärkeys, arvo ja monimutkaisuus ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Aikai-

semmin yritykset ulkoistivat lähinnä ei arvoa tuottavia palveluita, mutta nykyään yritykset 

ulkoistavat monet tärkeistäkin prosesseista, kuten logistiikka, tuotanto, myynti tai laskenta. 

(Szymczak 2013, 106, 108.) 

 

3.1.1 Ulkoistamisen syyt  

Ulkoistamisen syistä on tehty lukuisia tutkimuksia ja useimmista niistä tärkein syy ulkoista-

miselle on kustannussäästöt. Ulkoistuspalveluja tarjoava yritys saa yleensä tuotettua halu-

tun toiminnon tehokkaammin ja laadukkaammin kuin yritys, jolle toiminto on vain yksi tuki-

toiminnoista. Syitä tälle ovat esimerkiksi ulkoistamispalveluja tarjoavan yrityksen pidem-

mälle standardoidut ja loppuun asti hiotut palvelut, rakenteellinen mittakaavaetu, tuotan-

nontekijäkustannusten alhaisempi hinta (esimerkiksi kiinteistön vuokra) tai alempi palkka-

taso (johtuen työehtosopimuksesta tai työvoiman kokemattomuudesta). Ulkoistamiselle 

voi olla myös muita perusteita. Yleisin ei-taloudellinen syy ulkoistamiselle on ydintoimintoi-

hin keskittyminen. Sen ajatuksena on, että vaikka yritys voisikin tuottaa toiminnon itse hal-

vemmalla, se näkee, että käytetyt raha ja aika saadaan paremmin poikimaan jossain muu-

alla. Ydintoimintoihin keskittymisen taustalla on kuitenkin myös yleensä ajatuksena se, 
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että ulkoistettava toiminto voi olla palveluntarjoajalle ydintoimintaa, jolloin se saa myös 

tuotettua halutun palvelun halvemmalla. Täten ydintoimintoihin keskittymistä voi pitää 

myös taloudellisena perusteena. Muita perusteluita ulkoistamiselle voivat lisäksi olla kus-

tannusten ennakoitavuus, laadun parantaminen, toimintatapojen yhtenäistäminen, kiintei-

den kustannusten välttäminen tai yrityksen sisäinen rekrytointikielto. (Lehikoinen & Töy-

rylä 2013, 21-22, 24, 25; Lacity & Willcocks 2015, 43.) 

 

Yrityksen logistiikkaa pidetään nykyään yhtä tärkeämpänä kilpailutekijänä ja yrityksen toi-

mitusketjujen tehokkuus ratkaisee toisinaan yrityksen menetyksen. Logistiikan ulkoistami-

sella pyritäänkin nostamaan yrityksen toimivuutta ja tehokkuutta. Logistiikan ulkoistamisen 

tavoitteina voivat olla esimerkiksi suurempi joustavuus, parempi palvelun taso, kustannus-

ten alentaminen tai logistiikkaan sitoutuneen pääoman vapauttaminen. Tärkeimpiä syitä 

yrityksen logistiikan ulkoistamiselle ovat esimerkiksi kustannussäästöt, sopivien tilojen tai 

laitteiden puuttuminen, halu muuttaa kiinteät kustannukset muuttuviksi, halu laajentaa toi-

mintaa ilman omia investointeja tai palveluntuottajan korkeampi tietotaito ulkoistettavasta 

kohteesta. (Jalanka & Salmenkari & Winqvist 2003, 10-11; Szymczak 2013, 107-108.) 

 

Jos ulkoistavan yrityksen logistiikka siirretään palveluntuottajan hoitoon sellaisenaan il-

man toiminnan kehittämistä, ovat säästömahdollisuudet yleensä varsin pienet. Logistiikan 

ulkoistamisen syynä ei saakaan olla pelkästään halu päästä eroon hankalana koetusta 

prosessista tai organisaation osasta. (Jalanka ym. 2003, 11.) 

 

3.1.2 Ulkoistamisen päätöksentekoprosessi 

Ulkoistamishanke alkaa usein siitä, että yritys selvittää omista strategisista lähtökohdis-

taan tarpeen logistiikan ulkoistamiselle. Taustana selvitykselle voi olla esimerkiksi yrityk-

sen asiakaspalveluhaasteet, nykyiset logistiikkaresurssit tai logistiikkatoimintojen operatii-

viset ongelmat, kuten laatu, kustannustaso tai pääoman tuotto. Logistiikkatoimintoja tulisi 

tarkastella sekä strategisesta että yrityksen nykyisen palvelukyvyn, oman osaamisen ja 

resurssitarpeen kannalta. Ulkoistamisen kannalta ei ole niinkään tärkeää miettiä, onko jo-

kin toiminto tärkeää vai ei, vaan voisiko joku muu tehdä sen paremmin ja tehokkaammin. 

(Jalanka ym. 2003, 15.) 

 

Onnistuneen ulkoistamisprosessin läpivieminen vaatii sekä projektin suunnittelu- ja toteu-

tustaitoa että palveluiden hankintaosaamista. Vähääkään merkittävä ulkoistamishanke 

vaatii myös puolipäiväisen tai täyspäiväisen projektinvetäjän, jolla tulisi olla selkeä käsitys 
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ulkoistamisselvityksen lähtökohdista, tavoitteista sekä kerättävistä tiedoista. Lisäksi hank-

keessa olisi syytä olla mukana muita henkilöitä, jotka avustavat tarpeellisten tietojen han-

kinnassa. (Jalanka ym. 2003, 15.) 

 

Lehikoisen ja Töyrylän (2013, 43-44) mukaan yrityksen suunnitellessa ulkoistamista, sen 

tulisi pohtia esimerkiksi seuraavia asioita: 

• Minkä takia halutaan ulkoistaa? 

• Mitkä ovat yrityksen ydintoiminta-alueet? 

• Onko ulkoistettavalle palvelulle olemassa toimivat ulkoistusmarkkinat? 
Jos on, onko palveluntarjoajia paljon ja toimiiko kilpailu?  
 

Yrityksen on myös mietittävä ulkoistamisen riskejä. Ulkoistamiseen liittyviä mahdollisia ris-

kejä ovat muun muassa osaamisen ja kontrollin menetys, palvelu- tai laatutason heikenty-

minen, prosessien pilkkoutuminen usealle yritykselle, kyky saavuttaa asetetut tavoitteet 

käytännössä tai ulkoistamisen peruuttamisen kustannukset. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 

44-45.) 

 

Logistiikan ulkoistamiselle koettuja esteitä ovat Jalankan ym. (2003, 11) mukaan muun 

muassa: 

• Logistiikka/toiminto on yrityksen ydintoimintaa. 

• Yritys ei tunne toimintansa kustannuksia. 

• Ulkoistamisen aloituskustannukset ovat liian suuret. 

• Menetys osaamisessa. 

• Liian vähäinen luottamus palveluntuottajaan. 

• Omien ohjausmahdollisuuksien väheneminen. 
 

3.1.3 Ulkoistamishankkeen valmistelu/esiselvitys 

Mikäli yritys päätyy aloittamaan ulkoistamishankkeen, on ensimmäisenä vuorossa ulkois-

tamisen valmistelu. Tässä vaiheessa tutkitaan ulkoistamisen etuja sekä riskejä, joka luo 

samalla perustan koko ulkoistamishankkeelle sekä yhteistoiminnalle palveluntarjoajan 

kanssa. Ulkoistamisen valmisteluvaiheen tuloksena syntyy ulkoistamisesitys, jonka ulkois-

tavan yrityksen päätöksentekoelin käsittelee. Ulkoistamisesityksessä kuvataan ulkoistet-

tava palvelukokonaisuus ja palvelun tulokset, kuvataan miten ulkoistaminen vaikuttaisi yri-

tyksen toimintaan sekä arvioidaan hankkeen edut sekä haitat. (Jalanka ym. 2003, 14, 16.) 

 

Ulkoistamisselvityksen ensimmäinen vaihe on nykytilanteen määrittely sekä kohteen ra-

jaus. Vaiheen tarkoituksena on määritellä mahdollisesti ulkoistettava kokonaisuus sekä 

kuvata kuinka ja millä resursseilla kokonaisuus hoidetaan tällä hetkellä, kuinka sen suori-

tustaso vastaa yrityksen strategiaa, mitkä ovat sen kustannukset ja mitä henkilö-, tila- 

sekä laite- ja järjestelmäresursseja se sitoo. (Jalanka ym. 2003, 16.) 
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Yritykselle on hyödyllistä suorittaa karkea logistiikan toimintolaskenta, jotta saadaan sel-

ville, mitä resursseja eri toiminnot kuluttavat ja mitkä tekijät vaikuttavat resurssien käyttö-

määrään. Toimintolaskennassa kulut kohdennetaan ensimmäisenä niille resursseille, jotka 

mahdollistavat toimintojen suorittamisen, kuten henkilöstö sekä tilat. Sen jälkeen resurs-

sien kulutus kohdistetaan toiminnoille (esim. vastaanotto, varastoon vienti) ja viimeisenä 

varasto- tai kuljetustapahtumille (esim. lähetys). Vaarana kustannusten laskennassa on 

se, että ne arvioidaan alakanttiin, koska osa kustannuksista hautautuu yleiskustannuksiin. 

Toinen mahdollinen vaara on, että mukaan ei lasketa hallinnointikustannuksia, jotka jäävät 

ulkoistajalle, vaikka ulkoistetaankin operatiivinen toiminta. (Jalanka ym. 2003, 16.) 

 

Ulkoistettavasta prosessista olisi syytä tehdä lyhyt tekstimuotoinen kuvaus sekä käyttää 

erilaisia prosessikaavioita, jotka ilmentävät rajaukset sekä eri osapuolten tekemät työt. 

Tärkeää on myös selvittää eri työvaiheiden tapahtumamäärät sekä niiden ajallinen jakau-

tuma. Prosessikaavioiden yksityiskohtaisuuden tarve vaihtelee kuitenkin tilanteesta riip-

puen. Valmisteluvaiheessa tulisi myös arvioida ulkoistamisen vaikutukset, hyödyt ja riskit. 

Ulkoistamisen vaikutuksista tärkeimpiä ovat henkilöstövaikutukset. Yrityksen tulee miettiä, 

keitä henkilöitä ulkoistaminen koskee ja kuinka se vaikuttaa taloon jääviin henkilöihin.  

Nykytilanteen kuvauksen lisäksi tulisi tutkia myös ulkoistettavaan prosessiin liittyviä tule-

vaisuuden haasteita sekä kehittämistarpeita. Ulkoistamisesta koituvat hyödyt jaetaan tu-

loslaskelma- ja tasevaikutuksiin. Logistiikan ulkoistamisen suurin riskin liittyy toimitushäiri-

öihin, ja sitä kautta asiakkaiden menetyksiin. Tärkeää olisikin miettiä, mitä tapahtuu, jos 

palveluntuottaja ajautuu selvitystilaan tai kilpailija ostaa yrityksen. (Jalanka ym. 2003, 17-

18.) 

 

Ulkoistamishankkeen valmistelusta voi myös käyttää termiä esiselvitys. Esiselvitystä voi 

pitää ulkoistamishankkeen onnistumisen kannalta erityisen tärkeänä ja se jääkin usein yri-

tyksissä liian pienelle huomiolle. Yksi merkittävimmistä syistä ulkoistamisen yllättävään 

epäonnistumiseen onkin liian puutteelliset valmistelut. Esiselvityksen voi Lehikoisen ja 

Töyrylän (2013, 50-59.) mukaan jakaa viiteen osa-alueeseen, joita ovat 

• ulkoistettavan kohteen rajaaminen 

• nykyisen kustannustason ymmärtäminen 

• nykyisen laatutason ymmärtäminen 

• tavoitteiden asettaminen 

• palvelun toimintamallin määrittäminen. 
 

Vaiheessa selvitetäänkin, onko ulkoistaminen perusteltua, ja tehdään päätös, edetäänkö 

siitä kilpailutusvaiheeseen. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 50.) 

 

Ulkoistettavan kohteen rajaaminen tarkoittaa sitä, että määritellään tarkasti ulkoistettava 

prosessi. Rajaamisvaiheessa tulisikin määritellä tarkasti, mitä ulkoistettava prosessi pitää 
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sisällään, kuka sen parissa työskentelee ja kuinka paljon. Usein yrityksen toiminnot ja pro-

sessit ovat kehittyneet ajan saatossa eikä niistä ole selkeää kokonaiskuvaa. Toisinaan ul-

koistamisen kohteena oleva yksikkö/henkilöt ovatkin vastuussa myös jostain muusta pro-

sessista eikä niille löydy ulkoistamisen jälkeen tekijää. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 50-

51.) 

 

Ulkoistettavan prosessin kustannustason määrittäminen on keskeinen osa esiselvitys vai-

hetta. Usein lähtötilanne on se, ettei yritys ole mitannut yksittäisen prosessin kustannuk-

sia. Kustannusarvioita tehdessä on tärkeää tunnistaa kattavasti kaikki kustannuselementit. 

(Lehikoinen & Töyrylä 2013, 52.) 

 

Keskeisiä kustannuseriä riippuen ulkoistettavan palvelun sisällöstä voivat Lehikoisen ja 

Töyrylän (2013, 53.) mukaan olla 

• suorat palkkakustannukset 

• luontaisedut 

• palkkojen sivukustannukset 

• johdon palkkakustannukset sivukuluineen 

• tukitoimintojen (esim. HR ja IT) kustannusallokaatio 

• kiinteistökustannukset 

• henkilökohtaiset työvälineet 

• koneet ja laitteet 

• vakuutukset 

• materiaalikulut 

• tietojärjestelmät/tietoliikennekulut.  
 

Laskettaessa kustannuksia on tärkeää huomioida sekä operatiiviset sekä pääomakustan-

nukset ja tehdä ero yhteis- ja erilliskustannusten välillä. Tärkeää on myös miettiä poistu-

vatko kustannukset kokonaan ulkoistamisen myötä vai jäävätkö ne edelleen yritykselle. 

Esimerkiksi ulkoistamisen yhteydessä vapautuneita toimitiloja ei välttämättä kyetä vuok-

raamaan eteenpäin. Kokonaiskustannusten laskemisen jälkeen tulisi laskea suoritekohtai-

set kustannukset. Ne saadaan laskettua esimerkiksi jakamalla prosessista aiheutuneet 

kustannukset suoritteiden lukumäärällä, esimeriksi vuositasolla. Mikäli ulkoistettavaan pro-

sessiin liittyvillä työntekijöillä on myös muita työtehtäviä, on tärkeää muistaa tämä kohdis-

tettaessa kuluja, ettei esimerkiksi kustannuksiin kohdisteta kaikkia palkkakuluja. (Lehikoi-

nen & Töyrylä 2013, 53-54.) 

 

Yrityksen tuottaessa palvelua sisäiselle asiakkaalle se ei yleensä mittaa palvelutasoa tai 

sen mittaaminen on epäsystemaattista. Mikäli ulkoistamispäätös halutaan tehdä faktapoh-

jaisesti, tulisi yrityksen mitata nykyisen toiminnan laatutaso niiden mittareiden mukaan 

mitkä se kokee liiketoimintansa kannalta tärkeiksi. Usein nykytilaa joudutaan arvioimaan 

jalostamalla raakadatasta tarvittavat tiedot palvelutason mittaamiseksi. Tietojen kattava 
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kerääminen vaatii toisinaan organisaatioon jalkautumista, työntekijöiden perinpohjaista 

haastattelemista ja sekuntikellon käyttöä. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 55.) 

 

Yrityksen tulee määritellä myös, miksi ulkoistus halutaan tehdä. Liiketoiminnan tavoitteista 

tulisi myös määrittää ulkoistuskohdetta koskevat kehitystarpeet, jotka asettavat vaatimuk-

sia ulkoistuskohteelle. Yrityksen liiketoiminnassa tapahtuva muutos voi olla esimerkiksi se, 

että se keskittää kahden vuoden kuluttua valmistuksen yhteen maahan kolmen maan si-

jaan ja tällöin tulee miettiä mitä vaikutuksia tällä on ulkoistettuun toimintoon tulevaisuu-

dessa. Yksittäisen ulkoistuksen osalta tavoitteiden tulisi olla selkeitä ja konkreettisia. Ta-

voitteita voivat olla esimerkiksi kustannusten alentaminen, lisäosaamisen hankkiminen, 

osaamisen varmistaminen tai strategian mukaiseen toimintaan panostaminen. (Lehikoinen 

& Töyrylä 2013, 55-57.) 

 

Ulkoistuksen tavoitteiden tulisi olla linjassa yrityksen strategian ja liiketoiminallisten tavoit-

teiden kanssa. Ulkoistukselle asetetut tavoitteet toimivatkin ohjenuorana läpi koko ulkois-

tuksen elinkaaren. Tavoitteita käytetään muun muassa lähtökohtana ulkoistamisen toimin-

tamallia määrittäessä, valintakriteeristönä valittaessa palveluntarjoajaa, hinnoittelumallin 

valinnassa ja pohjana palvelutasosopimuksia määrittäessä. Merkittävä sudenkuoppa ul-

koistamisen esiselvityksessä onkin laadullisten tavoitteiden unohtaminen. Epäonnistunut 

tavoiteasetanta sekä huono sopimus voivat johtaa ulkoistetun prosessin huonoon laatuun. 

(Lehikoinen & Töyrylä 2013, 57-58.) 

 

Palvelun toimintamallin määrittämisessä määritetään, kuinka ulkoistettu palvelu kytkeytyy 

yrityksen laajempaan prosessikokonaisuuteen ja millaiseksi ulkoistavan yrityksen organi-

saatio rakentuu ulkoistamistilanteessa. Ulkoistavan yrityksen tulisikin arvioida mahdolli-

simman realistisesti kuinka laajempi prosessikokonaisuus muuttuu sen saadessa uusia 

prosesseja sekä prosessitoimijoita. Mahdollisimman tarkka ja realistinen arvio vähentää 

kilpailutuksessa ja palveluvaiheessa tulevien yllätysten määrää. Samalla yrityksen tulisi 

arvioida, kuinka ulkoistaminen vaikuttaa sen infrastruktuuriin sekä tietojärjestelmiin. Sa-

malla on myös otettava kantaa, mistä asioista ulkoistava yritys on vastuussa ja mistä ei. 

(Lehikoinen & Töyrylä 2013, 59.) 

 

Logistiikan professori Aimo Inkiläisen (2003, 20.) mukaan ulkoistamisen päätöksenteko-

prosessi on helppo, mikäli seuraa alla olevaa taulukkoa (taulukko 2). Siinä yhdistyvät ul-

koistamisen kvalitatiiviset sekä kvantitatiiviset ajurit eli ulkoistamista ajavat asiat. Kvalitatii-

visia ajureita ovat kohdat 1-10. ja kvantitatiivisia kohta 11. Mikäli ulkoistamisen kohteena 

oleva toiminto saa oikean vastauksen jokaiseen kohtaan voidaan ulkoistamisprosessi 
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aloittaa. Useimmiten kaikki ajurit eivät kuitenkaan puolla ulkoistamista, jolloin yrityksen tu-

lee tehdä lisäselvitystä ulkoistamisen tarpeesta ja siihen liittyvistä riskeistä. 

 

Ulkoistamisen ajuri Etene jos vastauksesi 

1. Onko ydinosaamista Ei 

2. Onko useampia vaihtoehtoisia toimittajia Kyllä 

3. Onko nopeasti kehittyvää avainteknologiaa Ei 

4. Onko modulaarinen komponentti/tuote Kyllä 

5. Onko asiakkaalle kriittinen tuote/palvelu Ei 

6. Onko itsellä kustannusetu sen tuottamisessa Ei 

7. Onko kriittinen toiminto yrityskuvan kannalta Ei 

8. Onko toiminnon takaisinotto mahdollista Kyllä 

9. Onko kumppanilla resursseja/aitoa jatkohalua kehittää Kyllä 

10. Jäävätkö ”aivot” yritykseen (ulkoistetaan kädet ja jalat) Kyllä 

11. Tukevatko EVA-laskelmat päätöstä Kyllä 

Taulukko 2. Ulkoistamisen päätöksentekoprosessi (mukaillen Inkiläinen 2003.) 

 

Ulkoistamisen päätöksentekoon on olemassa myös yksinkertaisempi päätäntämalli. Siinä 

ulkoistettavaa toimintoa arvioidaan sen perusteella kuinka tärkeä ja asiantuntemusta vaa-

tiva se on yritykselle. Mikäli toiminto on tärkeä ja vaatii asiantuntemusta ei sitä tule ulkois-

taa. Mikäli toiminto vaatii asiantuntemusta, muttei ole erityisen tärkeä voidaan ulkoista-

mista harkita, mikäli se on taloudellisesti järkevää. Jos tärkeys on korkea, mutta toiminto 

ei vaadi asiantuntemusta on kumppanuustyyppinen ulkoistaminen järkevintä. Mikäli toi-

minto ei vaadi suurta asiantuntemusta eikä se ole yritykselle tärkeä, voidaan toiminto ul-

koistaa. (Richards & Grinsted 2016, 257.) 

 

3.1.4 Mitä ottaa huomioon ulkoistettaessa 

Yrityksen ensimmäiseen ulkoistamiskertaan liittyy yleensä tavallista enemmän haasteita. 

Syitä vaikeuksille ovat Lehikoisen ja Töyrylän (2013, 33-34.) mukaan esimerkiksi: 

• Ulkoistavalla yrityksellä ei ole riittävästi ulkoistamiskokemusta. 

• Ulkoistava yritys keskittyy liikaa ulkoistuksen hintaan eikä laatuvaatimuksiin. 

• Kilpailutusprosessi ei ole ulkoistavalle yritykselle tarpeeksi tuttu.  
 

Yrityksen liiketoimintaprosessien ulkoistaminen on yleisestä. Ulkoistaessa liiketoimintapro-

sesseja on tärkeää sopia palveluntarjoajan kanssa tarkat vastuut yritysten rajat ylittävissä 

prosesseissa sekä varmistaa prosessien saumaton yhteistoiminta. Lisäksi on tärkeää 

käydä läpi poikkeus- ja virhetilanteet, jotka tulevat yleensä joka tapauksessa kalliiksi ilman 

yritysten välille syntyvää turhaa välienselvittelyä. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 36.)  
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Ulkoistamiseen voi liittyä myös omaisuuden siirtoa. Tällöin ulkoistava yritys voi ulkoistuk-

sen yhteydessä kaupata palveluntarjoajalle esimerkiksi tarpeettomaksi jäävää kalustoa, 

jolla ulkoistettava prosessi hoidetaan. Omaisuuden siirrossa on tärkeää määrittää myös 

siirtyvän omaisuuden käypä arvo. Mikäli siirtyvän omaisuuden arvo on merkittävä, voi olla 

tarpeen saada puolueeton lausunto sen arvosta. Lisäksi tulee huomioida, että sopimus-

kauden loppuessa ulkoistava yritys saattaa tarvita siirtyneen omaisuuden takaisin osittain 

tai kokonaan. Ulkoistamissopimuksessa tulisikin siis huomioida siirtyneen omaisuuden ta-

kaisinosto-oikeus sekä sen arvo eri vaiheissa ja arvon määräytymisen eri perusteet. (Lehi-

koinen & Töyrylä 2013, 37-38.) 

 

Ulkoistaessa on tärkeää myös, että ulkoistavan yrityksen ja palveluntarjoajan välillä vallit-

see syvä luottamus. Luottamuksen täytyykin syntyä, jo ennen pelisääntöjen tekemistä tai 

sopimusneuvotteluja. Osapuolten on pystyttävä antamaan tarkkaa ja toisinaan myös luot-

tamuksellista tietoa toisilleen ja molempien osapuolten tulisi ymmärtää toiminnalla asete-

tut vaatimukset. Kerran ulkoistettua toimintaa voi myös olla vaikea saada takaisin, joten 

yhteistyöhön on panostettava. (Jalanka ym. 2003, 12.) 

 

Hyvässä kumppanuudessa osapuolet tekevät töitä yhdessä toiminnan parantamiseksi, jo-

ten ulkoistava yritys ei voi vain sysätä ongelmaansa palveluntuottajan ratkaistavaksi. Toi-

sinaan ulkoistamisen käynnistys myös maksaa osapuolille siinä määrin, ettei ensimmäi-

senä vuonna saavuteta säästöjä. Tämän takia sopimukset tehdään usein useammaksi 

vuodeksi. Sopimusvaiheessa olisi hyvä luoda myös tehokkuuden ja laadun seurannalle 

tunnusluvut. Lisäksi mitä korkeammalla tasolla ulkoistaminen on, sitä korkeammalla ta-

solla yrityksen johdon on sitouduttava yhteistyöhön. Johtotasolla olisi hyvä olla vastuuhen-

kilöt. Jatkuvuus on myös tärkeää, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi palveluntuottajan vas-

tuuhenkilö pysyisi samana ainakin toiminnan käynnistämisvaiheen yli. Muita ulkoistami-

seen ja sen aloittamiseen liittyviä haasteita voivat olla esimerkiksi yritysten IT-järjestel-

mien integroiminen keskenään, sillä tietojärjestelmät eivät välttämättä sovi keskenään hel-

posti yhteen. Osapuolten tarpeet, toimintamallit tai omistuspohja voivat myös muuttua, 

mikä saattaa aiheuttaa haasteita yhteistyölle. Tämän takia sopimuksiin olisi sisällytettävä 

myös toimenpiteet yhteistyön lopettamiseksi. (Jalanka ym. 2003, 12-13.) 

 

3.1.5 Tarjousprosessi/kilpailutus 

Mikäli yrityksen ulkoistamisesta päättävä elin hyväksyy ulkoistamisen esiselvityksen poh-

jalta alkaa sopivan palveluntuottajan valintaprosessi. Valintametodia voidaan käyttää pe-
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rinteistä tarjouskilpailua tai esimerkiksi ”kauneuskilpailua”, jossa eri palveluntuottajia arvi-

oidaan muiden ominaisuuksien perusteella. Myös näiden kahden yhdistelmää voidaan 

käyttää valintaperusteena. (Jalanka ym. 2003, 19.)  

 

Kilpailutuksen tavoitteena onkin kartoittaa tarjonta sekä tehdä analyyttinen päätös yrityk-

selle parhaasta ulkoistuspalvelusta, joka vastaa yrityksen tavoitteita sisällöltään, laadul-

taan ja kustannuksiltaan. Kaikki kolme aspektia tulisikin huomioida kilpailutuksen kaikissa 

vaiheissa niin, että se täyttää sekä ulkoistavan yrityksen että palveluntuottajan tavoitteet. 

(Lehikoinen & Töyrylä 2013, 65.) 

 

Tarjousprosessi kattaa seuraavat vaiheet: 

Kuvio 3. Tarjousprosessi (mukaillen Jalanka ym. 2003.) 

 

1. Tarjoajien esivalinnan tarkoituksena on kartoittaa potentiaaliset palveluntarjoajat. Tässä 

vaiheessa ulkoistavan yrityksen täytyy jo tietää mitä ollaan ulkoistamassa ja minkä takia. 

Ulkoistavalla yrityksellä täytyy olla selkeä kuva siitä, mitä kriteereitä sillä on palveluntuot-

tajaa kohtaan. Kriteereiden tulee olla myös sellaisia, että palveluntuottaja voi todistaa 

omaavansa kyseiset ominaisuudet, ja ulkoistava yritys voi ne helposti todentaa.  

 

Tyypillisiä arvosteluperusteita palveluntuottajia valittaessa ovat Jalankan ym. (2003, 19.) 

mukaan esimerkiksi 

• yrityksen koko, maine, vakavaraisuus 

• yrityksen sijainti ja verkosto 

• yrityksen painopistealueet 

• asiakaskunta ja sen arvioit yrityksestä 

• toimialan tuntemus 

• osaaminen/henkilöstö 

• resurssit 

• hinnoitteluperiaatteet. 
 

Ulkoistava yritys painottaa kuitenkin eri arvosteluperusteita tapauskohtaisesti. Potentiaa-

listen palveluntarjoajien tunnistaminen edellyttää markkinaselvitystä. Sopivia palveluntar-

joajia voi löytyä esimerkiksi omien liikesuhteiden kautta, logistiikka-alan konsulteilta tai in-

ternetistä. (Jalanka ym. 2003, 20.) Tärkeää on myös, palveluntarjoajakandinaatteja on riit-

tävästi, sillä mikäli niitä on vain yksi, menettää kilpailutus koko tarkoituksensa. Yleensä 

riittävänä määränä voidaan pitää 3-6 tarjoajaa, sillä suurempi määrä kuormittaisi ulkoista-

vaa yritystä liiallisesti. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 74.) 

tarjoajien 
esivalinta

tarjouspyynnön 
laatiminen

tarjousten teko
tarjousten 

vertailu
toimittajan 

valinta
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2. Tarjouskilpailun tarkoituksena on selvittää esivallinnassa valittujen palveluntarjoajien 

hintataso. Tarjouskilpailun tuloksena löydetään se toimittaja, jonka kanssa sopimusneu-

vottelut aloitetaan. Esivalinnan tarkoituksena on siis löytää pätevät palveluntarjoajat ja tar-

jouskilpailussa näistä valitaan halvin vaihtoehto. Palveluntarjoajien hintatason selvittämi-

seen sopii parhaiten yksikköhintaveloitusperiaate. Tarjouskilpailua varten on laadittava yk-

sityiskohtainen tarjouspyyntö, joka lähetetään esivalituille palveluntarjoajille. Ulkoistavan 

yrityksen on kyettävä ilmaisemaan hyvin selkeästi, minkälaisen palvelun hän haluaa ja mi-

ten tuotettuna. Lisäksi odotukset ja muut vaatimukset on ilmaistava selkeästi palveluntar-

joajalle. Myös kaikki hinnanmuodostukseen olennaisesti vaikuttavat asiat on tuotava sel-

västi esille. Koska kyseessä on varsin haasteellinen tehtävä, onkin hyvä, mikäli ulkoistava 

yritys sekä palveluntarjoaja voivat käydä tarjouspyynnön yhdessä läpi epäselvyyksien eli-

minoimiseksi. Tärkeää on myös olla mahdollisimman avoin ja rehellinen, sillä näin osa-

puolten välille rakennetaan luottamusta. Ulkoistettavan toiminnan nykyongelmat on syytä 

tuoda reilusti esille sekä kertoa, mitkä asiat ulkoistava yritys näkee onnistumisen kannalta 

kriittisiksi ja miten he aikovat näitä asioita arvostella. (Jalanka ym. 2003, 21.) 

 

Tarjouspyynnössä olisi jo hyvä määritellä keskeiset ehdot, joita ulkoistava yritys vaatii so-

pimukseen. Valmistelutyössä olisi syytä olla ulkoistavan yrityksen oma, ulkoistamiseen 

perehtynyt juristi tai juristi vapailta markkinoilta. Keskeiset ehdot voivat sisältää vaatimuk-

sia liittyen muun muassa ulkoistuksen kohteeseen, palvelun laatuun, hinnoittelumalliin ja 

juridiseen asemaan. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 86.) 

 
Keskeiset sopimusehdot kirjataan lopuksi sopimustermein Term Sheet -kutsuttuun doku-

menttiin. Term Sheetin käyttö lyhentää muun muassa neuvotteluvaiheen loppuvaiheessa 

käytävää juupas-eipäs -neuvonpitoa sekä auttaa ulkoistavaa yritystä miettimään sopimus-

riskejä. Lisäksi kilpailutusprosessista saadaan täten tehokkaampi ja palvelun hinta oike-

alle tasolle. Term Sheetin sisältö vaihtelee tapauksittain. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 87-

88.)  

 

Hinnoittelua varten suositellaan määrämuotoista lomaketta, jolla voidaan varmistaa, että 

hintavertailu tehdään samasta palvelusta. Ulkoistavan yrityksen tulee esitäyttää lomak-

keeseen suoritteet sekä määrän, joihin palveluntarjoaja lisää tarjoamansa yksikköhinnan. 

Palveluntarjoajan tulisi täyttää hintavertailulomake sellaisenaan tai jättää vaihtoehtotar-

jous. Veloitusperiaatteita on useita, mutta käytetyin on kuitenkin suoritepohjainen veloitus. 

Aiheuttamisperiaatteen noudattaminen hinnoittelussa on myös hyvä periaate, koska silloin 

kustannuksilla on todellinen suoriteriippuvuus. Suositeltavaa olisi myös käydä läpi kustan-
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nustason muutoksiin liittyvät tarkistusperiaatteet, joka edellyttää veloitusrakenteen selvit-

tämistä ja sopimista, kuinka kustannustason seuranta tapahtuu. (Jalanka ym. 2003, 22-

23.) 

 

Yleensä ulkoistava yritys valitsee käytettävän hinnoittelumallin. Tällöin hinnoittelumallilla 

voidaan mm. ohjata palveluntarjoajan toimintaa ja täten vaikuttaa liiketoiminallisten tavoit-

teiden saavuttamiseen. Tällöin myös vaikutetaan kustannusriskien jakautumiseen sekä 

vertailu eri palveluntarjoajien hintojen välillä helpottuu. Hinnoittelua varten on olemassa 

suoritepohjaisen mallin lisäksi myös esimerkiksi resurssipohjainen malli. (Lehikoinen & 

Töyrylä 2013, 75.) 

 

Resurssipohjaisessa mallissa hinta perustuu palveluntuottajan käyttämien resurssien 

määrään. Tällöin hinnoitteluperusteena voi olla esimerkiksi käytetyt työtunnit tai työnteki-

jöiden lukumäärä. Myös niin sanottu open book -malli on mahdollinen, jossa hinnoittelu 

perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Resurssipohjaisen hinnoittelun hyvänä puolena voi-

daan pitää sitä, että se on yksinkertainen malli erityisesti silloin kun käytetään työtunteihin 

tai henkilömäärään perustuvaa hinnoittelua. Tällöin ulkoistava yritys tietää tarkalleen mihin 

se käyttää rahansa. Huonona puolena voidaan pitää sitä, ettei se kannusta palveluntuotta-

jaa tehostamaan toimintojaan, sillä tällöin sen käyttämät työtunnit ja samalla liikevaihto 

pienenisi. Resurssien tuhlaileva käyttö myös nostaisi sen liikevaihtoa. (Lehikoinen & Töy-

rylä 2013, 76.) 

 

Suoritepohjaisessa hinnoittelumallissa hinta perustuu palveluntarjoajan tekemien suorittei-

den määrään. Käytetyt henkilö- yms. resurssit on tällöin sisällytetty suoritteen yksikköhin-

taan. Suoritepohjaisessa hinnoittelumallissa on tärkeää, että kaikki suoritteet tunnistetaan. 

Muutoin vaarana on, että joku ulkoistettuun toimintoon liittyvä tehtävä jääkin ulos tarjous-

pyynnöstä. Suoritepohjaisen hinnoittelun hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että se kan-

nustaa palveluntuottajaa tuottamaan suoritteet mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi kus-

tannustaso elää volyymivaihteluiden mukaan, jolloin kustannusriski siirtyy palveluntuotta-

jalle. Suoritepohjaisen hinnoittelumallin huonona puolena on se, että tällöin ulkoistava yri-

tys ei tarkkaan tiedä mikä prosessissa sitoo resursseja, jolloin vaarana on, että se maksaa 

prosessista ylihintaa. Lisäksi volyymivaihtelun riski hinnoitellaan usein palveluun mukaan. 

(Lehikoinen & Töyrylä 2013, 77-78.)  

 

Kilpailutusvaiheessa ulkoistava yritys voi myös vaatia, että palveluntuottajakandinaatit 

avaavat kustannusrakenteensa. Kaikki palveluntarjoajat eivät tähän kuitenkaan suostu, ja 

se voi johtaa siihen, että osa palveluntarjoajista jättäytyy pois kilpailutuksesta. Lisäksi on 

sovittava tapa, jolla ulkoistava yritys voi varmistua siitä, että hinnoittelumallin mukaiset 
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työtunnit tai työsuoritteet ovat oikeasti toteutuneet. Osapuolten tuleekin sopia, millaisia ra-

portointivaatimuksia palveluntuottajalla on ulkoistavaa yritystä kohtaan. Ulkoistava yritys 

haluaa myös varmistua, että palvelun laatu on riittävän korkealla tasolla. Tämän takia osa-

puolten tuleekin sopia, mitkä ovat palvelutasotavoitteet ja minkälaisilla mittareilla niitä seu-

rataan. Jotta palvelutasosopimuksella olisi merkitystä, on myös syytä sopia sopimussa-

kosta, joka lankeaa palveluntuottajan maksettavaksi, mikäli palvelutaso ei ole riittävä ta-

solla. Sakon tulisi olla sen suuruinen, että sillä on merkitystä palveluntuottajalle, mutta 

ettei se ole kuitenkaan kohtuuttoman iso. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 81-82.) 

 

3. Tarjouspyynnön saaneet palveluntuottajat tekevät tarjouspyynnön perusteella tarjouk-

sen määräaikaan mennessä. Tarjousten tulisi olla voimassa vähintään yhden kuukauden. 

Ennen tarjousten jättämistä, palveluntuottajille tulisi kuitenkin tarjota mahdollisuus esittää 

kysymyksiä tarjouspyynnöstä sekä päästä tutustumaan ulkoistettavaan toimintaan ulkois-

tavan yrityksen tiloissa. Lisäksi tarjouksen jättäjille tulisi tarjota aika tarjouksen esittelemi-

seen. Tarjousten arviointiraadissa ulkoistavasta yrityksestä, tulisi olla vähintään 3 henki-

löä, jotta näkemys olisi mahdollisimman subjektiivinen. Tarjousten arviointia varten olisi 

myös hyvä olla arviointitaulukko, esimerkiksi pisteytyksellä 1-5. Tällöin jokainen arvostelu-

raadin jäsen voi antaa pisteytyksensä arvostelutekijöiden osalta. (Jalanka ym. 2003, 23-

24.) 

 

Hyvässä tarjouksessa tarjouksen jättäjä noudattaa tarjouspyynnön jäsentelyä ja selventää 

mihin heidän tarjouksensa hinnoittelu perustuu. Lisäksi tarjoajan tulisi tehdä selväksi, mitä 

tarjottuun palveluun kuuluu ja mitä ei. Kaikkia yksityiskohtaisimpia asioita ei tarjouksessa 

tarvitse kuitenkaan vielä olla, vaan niistä sovitaan vasta sopimusneuvotteluissa, jos sinne 

asti päästään. Tavoitteena kuitenkin on, ettei sopimusneuvotteluihin jäisi enää kustannuk-

siin merkittävästi vaikuttavia avoimia kohtia. (Jalanka ym. 2003, 24.) 

 

4. Tarjousten saamisen jälkeen on vuorossa tarjousten vertaileminen. Jokaisesta ehdok-

kaasta on tällöin tiedossa tarjouksen perushinta, arvosteluraadin antama pisteytys sekä 

mahdolliset vaihtoehtotarjoukset. Kustakin tarjouksesta on pystyttävä luomaan perustelta-

vissa oleva käsitys. (Jalanka ym. 2003, 25.) Hyviä tarjouksen arvioimisen piirteitä ovat 

analyyttisyys, puolueettomuus sekä monipuolisuus. Arvosteluraadin antamista pisteistä 

sekä saaduista tarjouksista laaditaan päätösesitys, jonka perusteella tehdään päätös siitä, 

aloitetaanko sopimusneuvottelut parhaimmaksi katsotun toimijan kanssa vai lopetetaanko 

ulkoistamisprosessi. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 102.)  

 



 

 

33 

 Ulkoistamisen kannattavuuden tutkiminen 

Mikäli toiminta ulkoistettaisiin, menisi prosessi tiivistettynä seuraavanlaisesti. Inexin tilaa-

mat kontit saapuvat Vuosaaren satamaan, mutta ne siirretään alihankintayrityksen varas-

totiloihin. Varastotiloissa sama alihankintayritys siirtää slip sheetit ja ilman lavaa saapuvat 

tuotteet perinteisille kuormalavoille ja tekee muut tarpeelliset toimenpiteet, jonka jälkeen 

ne jäävät varastoon odottamaan kuljetusta Inexin Sipoon logistiikkakeskukseen. Tässäkin 

vaihtoehdossa Vuosaaren sataman varasto toimisi reservivarastona Sipoon logistiikkakes-

kukselle, jonne valmiita lavoja kuljetettaisiin vain tarpeen mukaan. Inex hoitaisi myös 

kaikki tullaukseen liittyvät toimenpiteet itse. Kuvio 4 kuvaa miten prosessi sujuisi, mikäli 

toiminto ulkoistettaisiin yhdelle toimijalle. 

 

Kuvio 4. Toiminnan ulkoistamisen prosessinkuvaus 

 

Ulkoistamisprosessin vetämistä varten ei nimitetty virallista projektitiimiä. Inexin logistiikan 

kehittämisestä vastaava logistiikkapäällikkö toimi projektissa kuitenkin vetäjänä. Opinnäy-

tetyön kirjoittaja huolehti projektin raportoinnista opinnäytetyön muodossa, oli mukana te-

kemässä esiselvitystä sekä projektiin liittyviä päätöksiä sekä teki avustavia töitä esimer-

kiksi tarjouspyyntöasiakirjojen kirjoittamisessa sekä kustannusten laskemisessa. 

 

3.2.1 Päätöksenteko ulkoistamisesta 

Suurimpana motiivina ulkoistamiselle pidettiin tässä tapauksessa kustannusten alenta-

mista. Pelkästään muuttamalla varaston sijainti Vuosaareen olisi mahdollista saavuttaa 

säästöjä kuljetuskustannuksissa. Lisäksi jokin logistiikka-alan firma, joka on erikoistunut 

lavojen uudelleenkäsittelyyn ja varastointiin, voisi mahdollisesti suorittaa halutun toimin-

non Inexiä halvemmalla. Lavoille siirtämisessä oli menetelmäsuunnittelijoiden mukaan te-

hostamispotentiaalia, joten toimintoon erikoistunut firma voisi suorittaa työn tehokkaam-

min. Lisäksi Inexin tavoitteena on tulevaisuudessa päästä eroon muualla kuin Sipoon lo-

gistiikkakeskuksessa sijaitsevista varastoista niiden tuotteiden osalta, jotka kulkevat Si-

poon logistiikkakeskuksen kautta. Tämän takia toiminnon ulkoistaminen sopisi yrityksen 

strategiaan. Vaikka logistiikkapalvelujen tuottaminen S-ryhmälle onkin Inexin ydinliiketoi-
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Vuosaaren satamaan

Alihankintayritys 
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sopiville lavoille ja 
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mintaa, voidaan lavoille siirtämistä pitää toimintona, joka ei suoranaisesti ole Inexin ydinlii-

ketoimintaa, sillä se ei suoraan palvele yrityksen tarkoitusta. Lisäksi tutkimalla Vuosaaren 

satamassa toimivia yrityksiä löytyi muutamia vaihtoehtoisia yrityksiä, jotka voisivat hoitaa 

lavoille siirtämisen ja varastoinnin (Port of Helsinki s.a.). Täten toiminnan ulkoistamiselle 

olisi olemassa myös toimivat ulkoistusmarkkinat, joten päätös ulkoistamishankkeen val-

mistelusta voitiin aloittaa. 

 

3.2.2 Esiselvitys ulkoistamisesta 

Ulkoistamishankkeesta tehtiin esiselvitys, jonka avulla selvitettiin tarkemmin, onko ulkois-

tamisen perusteltua. Esiselvitys jaettiin viiteen osa-alueeseen, joita ovat: 

1. Ulkoistettavan kohteen rajaus. 
2. Nykyinen kustannustaso. 
3. Nykyinen laatutaso. 
4. Ulkoistuksen tavoitteet. 
5. Palvelun toimintamalli. 

 

1. Ulkoistettava kohde rajattiin koskemaan tuotteiden lavoille siirtämistä/lemppaamista 

sekä varastointia. Tarkempi prosessinkuvaus esiteltiin luvussa 2.7. Tiivistetysti palvelun-

tarjoaja vastaisi tuotteiden purkamisesta kontista, tuotteiden siirtämisestä kuormalavoille 

pakkausohjeiden mukaisesti, lavojen varastoinnista sekä siirtämisestä konttiin, joka kulje-

tetaan Sipooseen. 

 

2. Nykyinen kustannustaso laskettiin ja esitettiin luvussa 2.9. 

 

3. Inexillä on olemassa Sipoon logistiikkakeskuksen varastoautomaatiota varten pak-

kausohje sinne saapuville lavakuormille. Keravalla tällä hetkellä tehtävät lavakuormat teh-

dään automaatiokelpoisiksi pakkausohjeen mukaisesti. Vaatimukset lavakuormille on esi-

tetty liitteessä 5.  

 

4. Ulkoistuksen tärkeimpänä tavoitteena pidettiin kustannusten alentamista. Lisäksi toi-

minnon ulkoistamisella päästäisiin eroon omasta muualla kuin Sipoon logistiikkakeskuk-

sessa sijaitsevasta varastosta, joka olisi linjassa yrityksen tulevaisuuden tavoitteiden 

kanssa. Ulkoistamisella ei kuitenkaan haettu esimerkiksi laatutason tai osaamisen paran-

tamista vaan tavoitteena oli ainakin tässä kohtaa puhtaasti kustannussäästöt. 

 

5. Palvelun toimintamallin määrittämisen osalta ei päädytty tekemään vielä täysin tarkkoja 

linjanvetoja. Palvelun toimintamallin määrittämisellä tarkoitetaan sitä, kuinka toiminto kyt-

keytyy osaksi yrityksen isompaa prosessikokonaisuutta. Nykyisellään Inex toimii itse vuok-

raamissaan tiloissa sekä käyttää vuokratyöntekijöitä, mutta ulkoistaessa toiminto yhdelle 
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toimijalle toiminto yksinkertaistuisi tältä osin. Se kuinka esimerkiksi Inexin ja palveluntuot-

tajan IT-järjestelmät saadaan toimimaan yhdessä, päätettiin jättää neuvotteluvaiheeseen, 

koska sillä ei nähty olevan merkitystä hintavertailussa. Lähtökohtana olisi edelleen myös 

se, että Inex suorittaa edelleen itse tullaukseen liittyvät toimenpiteet. 

 

Lisäksi haluttiin tutkia ulkoistamiseen liittyviä etuja sekä haittoja. Ulkoistamisen etuina oli-

sivat mahdollinen alempi kustannustaso nykyiseen toimintaan verrattuna sekä kuljetusten 

vähentyminen, joka lisäisi myös ympäristöystävällisyyttä. Lisäksi toiminto yksinkertaistuisi 

siltä osin, että yksi toimija hoitaisi sekä lavoille siirtämisen sekä varastoinnin nykyisen va-

raston ja työntekijöiden vuokraamisen sijaan. Ulkoistamisen isoimpana haittana olisi mah-

dolliset toimitusvaikeudet, mikäli palveluntuottaja ei kykene suorittamaan haluttua toimin-

toa sovitusti. Inexillä kuitenkin katsottiin, ettei riski toimitusten osalta kasvaisi ulkoistami-

sen myötä merkittävästi, sillä palvelu ulkoistettaisiin luotettavalle toimijalle. Ainoa toimituk-

siin vaikuttava tekijä saattaisi olla satamassa tapahtuva lakko, joka voisi johtaa toimitusten 

keskeytymiseen. Lisäksi toiminta voitaisiin aloittaa ensiksi pienemmillä volyymeilla, jolloin 

Inex näkisi kuinka yhteistyö uuden toimijan kanssa alkaa sujumaan. 

 

Ulkoistamisen kannattavuutta tutkittiin myös vastaamalla ulkoistamisen päätöksentekopro-

sessia kuvaavaan taulukkoon (taulukko 3). 

 

Ulkoistamisen ajuri Etene jos vastauk-

sesi 

Inexin vastaus 

1. Onko ydinosaamista Ei Ei 

2. Onko useampia vaihtoehtoisia toimittajia Kyllä Kyllä 

3. Onko nopeasti kehittyvää avainteknologiaa Ei Ei 

4. Onko modulaarinen komponentti/tuote Kyllä Kyllä 

5. Onko asiakkaalle kriittinen tuote/palvelu Ei Ei 

6. Onko itsellä kustannusetu sen tuottami-

sessa 

Ei Ei tiedetä vielä 

7. Onko kriittinen toiminto yrityskuvan kannalta Ei Ei 

8. Onko toiminnon takaisinotto mahdollista Kyllä Kyllä 

9. Onko kumppanilla resursseja/aitoa jatkoha-

lua kehittää 

Kyllä Ei tiedetä vielä 

10. Jäävätkö ”aivot” yritykseen (ulkoistetaan 

kädet ja jalat 

Kyllä Kyllä 

11. Tukevatko EVA-laskelmat päätöstä Kyllä Ei tutkittu 

Taulukko 3. Ulkoistamisen päätöksentekoprosessitaulukon vastaukset 
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Taulukkoon vastaamalla huomattiin, että kaikkiin kohtiin ei saatu varmaa kyllä tai ei vas-

tausta. Taulukon laatijan logistiikan professori Aimo Inkiläisen mukaan, on kuitenkin harvi-

naista, että kaikkiin kohtiin saataisiin oikea vastaus. Lisäksi epävarmoihin kohtiin ei tässä 

kohtaa olisi saatavilla edes vastausta, sillä kilpailijoilta ei oltu saatu tarjouksia eikä kehittä-

misestä oltu puhuttu. Taulukon tietojen pohjalta ulkoistamisprosessia voitaisiin siis jatkaa. 

Myös Richardsin ja Grinstedin (2016) ulkoistamisen päätäntämallin perusteella ulkoistami-

nen voitaisiin aloittaa, sillä lavoille siirtämistä ja varastointia ei voida pitää suurta asiantun-

temusta vaativana eikä yritykselle kriittisenä toimintona. 

 

3.2.3 Kilpailutettavien yritysten kartoittaminen 

Kilpailutusprosessi aloitettiin kartoittamalla sopivia palveluntarjoajia Vuosaaren satamasta. 

Palveluntarjoajien vaatimuksiksi asetettiin se, että heidän tulee pystyä tarjoamaan tavaran 

käsittelyä sekä lyhytaikaista varastointia. Vaatimuksiksi asetettiin myös toimialan tunte-

mus, osaaminen sekä yrityksen koko. Toimialan tuntemus ja osaaminen olivat tärkeitä ar-

vostelukriteereitä, sillä palvelujen tuottaminen nykyistä halvemmalla ja tehokkaammin 

vaatii osaavaa henkilöstöä. Esimerkiksi slip sheet lavojen purkaminen kontista tehokkaasti 

trukilla vaatii työntekijältä taitoa ja kokemusta. Paljon slip sheetejä käsitellyt työntekijä voi 

purkaa kontin huomattavasti nopeammin verrattuna työntekijään, jolla vastaavaa taitoa ei 

ole. Lisäksi palveluntarjoajalta vaadittiin riittäviä resursseja toimenpiteiden suorittamiseen 

sekä varastoimiseen, jotta se kykenee suoriutumaan tuotteiden suurestakin volyymista. 

 

Kartoituksen myötä löydettiin vain yksi yritys X joka kertoi suoraan internet-sivuillaan tar-

joavansa tuotteiden lavoille siirtämistä sekä varastointia. Yritys X:n lisäksi Vuosaaren sa-

taman internetsivuilta löytyi muutama yritys, jotka tarjoavat tavaran käsittelyä sekä varas-

tointia, mutta tavaroiden lavoille siirtämisestä ei ollut mainintaa.  

 

Potentiaalisten toimijoiden vähäisestä määrästä sekä tarjouspyyntöprosessin suuresta 

työmäärästä johtuen päätettiin aluksi pyytää tarjousta vain yritys X:ltä, jotta saataisiin 

suuntaa-antavaa tietoa, tulisiko ulkoistaminen nykyistä toimintatapaa halvemmaksi. Ris-

kinä oli, että mikäli yrityksen tekemä tarjous ei olisi kustannuksiltaan nykyistä toimintata-

paa halvempi, ei Inexillä voitaisi olla vielä täysin varmoja, onko nykyinen toimintatapa ul-

koistamista halvempaa riittävän kilpailutuksen puutteesta johtuen. Mikäli tarjous taas olisi 

kustannuksiltaan nykyistä toimintatapaa halvempi, ei voitaisi olla vielä täysin varmoja, 

onko vaihtoehto halvin mahdollinen. Saadun tarjouksen jatkotoimenpiteenä olisi siis joka 

tapauksessa kilpailutuksen tekeminen, mutta mikäli yritys X:ltä saatu tarjous olisi kustan-

nuksiltaan nykyistä toimintatapaa halvempi, saataisiin opinnäytetyön tutkimusongelma rat-

kaistua sekä lisämotivaatiota kilpailutuksen tekemiseksi. 
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Yritys X:n oltiin asian tiimoilta yhteydessä ensimmäisen kerran lokakuussa 2018. Opin-

näytetyön kirjoittaja kävi Inexin kanssa tutustumassa ensiksi yritykseen yleisesti ja vielä 

myöhemmin tutustumassa yrityksen varastotiloihin, jossa lavoille siirtäminen sekä varas-

tointi tapahtuisivat. Lisäksi yritys X vieraili kertaalleen Keravan varastossa tutustumassa, 

kuinka toiminto suoritetaan tällä hetkellä. Täten kummallekin yritykselle annetiin mahdolli-

suus tutustua toistensa toimintaan. 

 

3.2.4 Tarjouspyynnön lähetys 

Tarjouspyynnöstä tehtiin kaksisivuinen Word-muotoinen asiakirja (liite 5). Tarjouspyyntö 

koostui seuraavista kohdista: 

• Tarjouspyynnön sisältö.  

• Tarjouksen sisältö/hinnat.  

• Tarjoukseen liittyvät muut asiat.  

• Tarjouspyynnön aikataulu.  
 

Tarjouspyynnössä eriteltiin, millaisesta palvelusta Inex haluaa tarjouksen, millaisia vaati-

muksia palveluun liittyy sekä kerrottiin tuotteiden arvioitu volyymi ja muut tarvittavat tiedot. 

Näiden tietojen pohjalta palveluntarjoajan tuli lähettää tarjouksensa kahden viikon kulu-

essa tarjouksen saamisesta. Tarjoukseen haluttiin eriteltynä hinta slip sheet -lavojen käsit-

telylle, ilman lavaa saapuvien tuotteiden käsittelylle, lavojen varastoinnille sekä lavojen 

kuljetukselle Sipooseen. Slip sheet -lavojen osalta päädyttiin pyytämään hintaa per lavan 

käsittely ja ilman lavaa saapuvien tuotteiden osalta taas hintaa per lempattu kolli. Slip 

sheet ja ilman lavaa saapuvien tuotteiden osalta oli järkevää tehdä erittely hintapyynnön 

suhteen, sillä lempattavien tuotteiden käsittelyyn meni enemmän aikaa kuin slip sheet -

tuotteiden. Hinnoittelumalliksi valikoitui siis suoritepohjainen malli, jota pidettiin järkevänä 

johtuen tuotteiden vaihtelevasta volyymista. Varastoinnin suhteen päädyttiin pyytämään 

hintaa per varastoitu vuorokausi. Tämän lisäksi pyydettiin hintaa tuotteiden kuljetukselle 

Sipooseen. Ajatuksena oli, että Inex sekä palveluntarjoaja voisivat mahdollisesti suorittaa 

kuljetuksia vaihtelevasti sen mukaan, kummalla olisi lähempänä vapaa kuorma-auto kulje-

tuksia varten, jolloin kuljettamiseen liittyviä kustannuksia saataisiin alemmas. Kuljetuskus-

tannuksella ei ollut kuitenkaan merkitystä opinnäytetyön tutkimusongelman ratkaisemi-

sessa, koska kuljetuskustannukset pysyvät vakiona jokaisessa toimintatavassa. Tämän 

takia sitä ei käsitellä opinnäytetyössä tarkemmin 

 

Tarjouspyyntöön pyrittiin saamaan kaikki hintaan olennaisesti vaikuttavat tekijät, jotta saa-

tavien tarjousten hinnat olisivat mahdollisimman realistiset. Tarjouspyyntöön ei kuitenkaan 
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päädytty erittelemään vielä tarkemmin sopimusehtoja esimerkiksi sopimuskauden pituu-

desta, sopimussakoista tai salassapitosopimuksista. Näillä tekijöillä ei nähty olevan mer-

kittävää vaikutusta palvelun hintaan, ja niiden tarkempi määritteleminen olisi vienyt Inexiltä 

tässä vaiheessa liikaa resursseja.  

 

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse yritys X:lle   

 

3.2.5 Tarjouksen vastaanotto 

Yritys X:n tarjous (liite 8) saatiin sähköpostitse 22.2.2019. Tarjous vastasi sisällöltään hy-

vin Inexin pyytämää tarjouspyyntöä ja sisälsi kaikki pyydetyt hinnat. Tarjouksen voimassa-

oloajaksi määritettiin kolme viikkoa. 

 

Tarjouksen hinnasto oli seuraava: 

 

Palvelu Hinta (€) 

Slip sheet -lavan käsittely sdsdfasadf 

Ilman lavaa saapuvan kollin käsittely 0,sdfasdaf 

Varastovuokra lavalle /vrk 0,sdasadf€ 

Täyden kontin siirto Sipooseen 99sdfaad€ 

 

Tarjouksen hinnaston avulla saatiin laskettua tulisiko palvelun ulkoistaminen nykyistä toi-

mintatapaa halvemmaksi. Kustannusten vertailu tehtiin luvussa 5. 
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4 Tuotteiden valmiiksi sopivilla lavoilla tilaamisen tutkiminen 

Tässä luvussa tutkitaan olisiko tuotteiden tilaaminen valmiiksi sopivilla lavoilla järkevää. 

Vaihtoehtoa on tutkittu vertaamalla nykyistä toimintatapaa tietoperustaan, jonka avulla on 

arvioitu, olisiko vaihtoehdon tutkiminen syvällisemmin järkevää. Vaihtoehtoa on vertailtu 

myös luvussa 2 esitetyn tietoperustan sekä tutkimustulosten osalta 

 

 Konttien ja lavojen tehokas käyttö 

Konttien ja tehokas täyttäminen on nykypäivänä elintärkeää, johtuen nousevista kuljetus-

kustannuksista. Tilan käyttämättä jättäminen konteissa tai lavoilla on tehotonta ja voi ai-

heuttaa yritykselle turhia kustannuksia. Täyttämällä kuormalavat oikein luodaan pohjaa 

myös konttien korkealla täyttöasteelle. Lisäksi kontit tulisi täyttää niin, että tuotteiden va-

hingoittuminen kuljetuksen aikana minimoidaan. (The Logistics and Supply Chain Toolkit 

2016, 93.) 

 

 Vaihtoehdon kuvaus sekä hyödyt ja haitat 

Tässä vaihtoehdossa Inex tilaisi tuotteet tuottajalta valmiiksi sopivilla lavoilla. Tämä vä-

hentäisi yhden välivaiheen pois prosessista, vaikkakin lavoja jouduttaisiin kuitenkin muok-

kaamaan automaatiota varten sopiviksi (madaltaminen ja tarroittaminen) sekä varastoi-

maan entiseen tapaan ennen niiden siirtämistä Sipoon logistiikkakeskukseen. Tässäkin 

vaihtoehdossa Inex ulkoistaisi varastoinnin sekä lavojen muokkaamisen yhdelle toimijalle, 

mutta tuotteet tulisivat valmiiksi sopivilla lavoilla.

 

Kuvio 4. Tuotteiden tilaaminen sopivilla lavoilla 

 

Vaihtoehdon isoimpana hyötynä voidaan pitää kuormalavoille siirrosta luopumista, sillä 

tällöin prosessista lähtisi yksi välivaihe pois, joka vähentäisi toimenpiteisiin kuluvaa aikaa. 

Menetelmäsuunnittelijoiden tekemistä laskemista (liite 3) voidaan nähdä, että 5 slip sheet 

kontin purkamiseen käytetystä tehollisesta työajasta 136,96 minuuttia on käytetty slip 

sheetin poistoon/lavalle laittoon/puolittamiseen, kun tehollinen työaika oli yhteensä 922,62 

minuuttia. Tämä tarkoittaa, että noin 15 % (136,96/922,62=0,14844…) koko prosessiin 

käytetystä tehollisesta ajasta kuluu slip sheet lavan siirtämiseen kuormalavan päälle. Toki 
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kuormalavalle siirtämiseen käytetty aika ei ole sellaisenaan vertailukelpoinen, sillä mikäli 

tuotteet tulisivat valmiiksi sopivilla lavoilla voisi työhön käytetty kokonaisaika laskea, kun 

tuotteet saataisiin purettua konteista nopeammin. Myös tuotteiden lemppaamiseen käy-

tetty aika (220,91 minuuttia) todennäköisesti vähentyisi, sillä lavakuormia ei tarvitsi madal-

taa ainakaan yhtä paljon kuin slip sheet -alustoilla. Lisäksi tarpeelliset aikahäviöt, kuten 

juuttuneet tuotteet kontissa saattaisivat vähentyä, joka voisi vähentää vielä kokonaistyöai-

kaa entisestään.  

 

Valmiiksi sopivilla lavoilla tilaaminen tarkoittaisi konttien pienempää täyttöastetta. Slip 

sheetien käyttö konteissa mahdollistaa suuremman täyttöasteen konteissa, jolloin konttiin 

mahtuisi enemmän tuotteita kuin normaaleilla kuormalavoilla. Slip sheetien ansiosta kont-

tien täyttöaste voi olla jopa 12-15% suurempi kuin normaaleilla kuormalavoilla. Tämä tar-

koittaa karkeasti laskettuna sitä, että Inex joutuisi tilaamaan noin joka kahdeksannen kon-

tin kohdalla ylimääräisen kontillisen tavaraa nykyiseen verrattuna. Ylimääräiset kontit lisäi-

sivät paitsi merirahtiin liittyviä kustannuksia, myös kuljetuskustannuksia Suomen päässä. 

Konttien ja täten saapuvien lavojen suurempi määrä lisäisi myös konttien purkamiseen ku-

luvaa aikaa, jolloin perinteisten kuormalavojen nopeammasta purkamisesta syntyvä aika-

hyöty myös pienisi. Slip sheetien käyttö perinteisten kuormalavojen sijaan on myös yleis-

tynyt viime vuosina (Toyota Forklifts 2019.). Tämän takia siirtyminen slip sheeteistä takai-

sin perinteisiin kuormalavoihin olisikin nykytrendin vastaista. Puisten kuormalavojen hait-

tana olisi Inexin mukaan myös se, että erilaiset ötökät pesiytyvät niihin helposti erityisesti 

Aasian maissa, jolloin niihin joudutaan suihkuttamaan myrkkyä. Elintarvikkeiden kuljetta-

minen myrkytetyillä lavoilla ei ole Inexin mukaan suositeltua, ja monet tuontinimikkeet tule-

vat juuri Aasian maista, joka loisi haasteita puisilla kuormalavoilla kuljettamiselle. 

 
 Vaihtoehdon tutkimisesta luopuminen 

Tuotteiden tilaaminen sopivilla lavoilla vähentäisi todennäköisesti lavojen käsittelyyn kulu-

vaa aikaa sekä täten sen kustannuksia. Käsittelyyn kuluva aika pienenisi arviolta 15-20%, 

mikäli asiaa arvioidaan menetelmäsuunnittelijoiden tekemien laskelmien pohjalta. Konttien 

pienemmän täyttöasteen takia tuotteiden kuljetuskustannukset nousisivat kuitenkin, sillä 

kontteja jouduttaisiin tilaamaan enemmän. Inexin mukaan Aasiasta tulevien konttien kulje-

tuskustannukset ovat pitkän välimatkan takia niin suuret, että ylimääräisen kontin lähettä-

minen arviolta joka kahdeksas kerta tulisi varmuudella kalliimmaksi kuin tuotteiden lavoille 

siirtäminen Suomessa. Mikäli tuotteet tulisivat lähempää esimerkiksi Euroopasta, saattaisi 

tuotteiden tilaaminen sopivilla lavoilla olla tarkemman tutkimuksen arvoista. Toimeksianta-

jan sekä luvussa 4.2 osoitettujen arviointien perusteella päädyttiin ratkaisuun, ettei vaihto-

ehdon tarkempia kustannuksia lähdetä laskemaan. 
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5 Tutkimustulokset ja pohdinta 

Tässä luvussa vertaillaan tutkittuja vaihtoehtoja keskenään sekä esitellään tutkimistulok-

set. Sen lisäksi pohditaan työn hyödynnettävyyttä sekä opinnäytetyöprosessia. 

 

 Tutkimustulokset 

Alun perin tarkoituksena oli vertailla kolmen erilaisen vaihtoehdon kustannuksia. Nykyisen 

toimintatavan, ulkoistetun palvelun sekä sopivilla lavoilla tilattujen tuotteiden kustannuksia. 

Tutkimuksen edetessä sopivilla lavoilla tilattujen tuotteiden tarkemmista kustannuslaskel-

mista päätettiin kuitenkin luopua, sillä hyvin aikaisessa vaiheessa nähtiin, että vaihtoeh-

don kustannukset olisivat huomattavasti nykyistä toimintatapaa suuremmat. Täten jäljelle 

jäi kahden vaihtoehdon kustannusten tutkiminen, nykyisen ja ulkoistamisen. Nykyisten 

kustannusten osalta lähtökohdaksi otettiin se, että mikäli toiminto ulkoistettaisiin, poistuisi-

vat kaikki nykyisen toiminnan kustannukset. Tämän lisäksi arvioitiin, että joidenkin toimi-

henkilöiden työt saattaisivat vähentyä ulkoistamisen myötä, mutta määrää pidettiin niin 

pienenä, ettei sitä otettu mukaan hintavertailuun. 

 

Nykyisen toimintatavan kustannuksia tutkittiin luvussa 2 ja nykyisen toiminnan kustannuk-

siksi saatiin seuraavaa 

Kustannustyyppi Hinta (€) 

Slip sheet -lava 19sfdsdaf€ 

Irtokolli 0,2dfsad€ 

 

Yritys X:ltä saadun tarjouspyynnön perusteella ulkoistamisen kustannukset olisivat seu-

raavat 

Kustannustyyppi Hinta (€) 

Slip sheet -lava 16sdasdaf€ 

Irtokolli 0,dfasadf€ 

Varastovuokra (per vuorokausi) 0,sdsadf€ 

 

Tarjouspyynnön perusteella kustannusten ero olisi siis seuraava 

Kustannustyyppi Laskelma Voitto/tappio (€) 

Slip sheet -lava 19sdfsdas,25€ 2,9sdsadf€ 

Irtokolli 0,sdfsda,29€ -0,0dfsad€ 
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Yksi slip sheet -kontti sisältää keskimäärin 37 lavaa ja irtokolli -kontti keskimäärin 3500 

kollia. Tällöin voitto/tappio per kontti olisi  

 

Kustannustyyppi Laskelma Voitto/tappio per kontti 

(€) 

Slip sheet -kontti 37*2sdafsd 108sfda€ 

Irtokolli -kontti 3500sdfsadf04 -sdfsad€ 

 

Arvioitu vuosittainen volyymi oli yhteensä noin 550-600 konttia. Se missä suhteessa slip 

sheet -kontteja ja irtokolli -kontteja tulee, riippuu toimittajien kanssa tehdyistä sopimuk-

sista, jotka vaihtelevat vuosittain. Tällä hetkellä suurin osa saapuvista konteista on kuiten-

kin slip sheet -kontteja. Arvioitu slip sheet konttien volyymi on 90% kaikista saapuvista 

konteista, joka tarkoittaa arviolta 540 slip sheet konttia, mikäli vuosivolyymi on 600 konttia. 

 

Mikäli koko toiminta ulkoistettaisiin yritys X:lle ja vuosittainen volyymi olisi 600 konttia, 

josta 90% eli 540 konttia olisi slip sheet kontteja ja 10% eli 60 konttia olisi irtokolli kontteja 

olisivat säästöt seuraavat 

  

Kustannustyyppi Laskelma Voitto/tappio (€) 

Slip sheet kontit sadsfda,29 sadfsdfsda 

Irtokolli kontit 60sdafsfda33 -8 5sadfsdafsda€ 

 

Laskelma Voitto 

58sdsadf,sdasdfa€ 49 sdfasfd 

 

Yritys X:n hinnoissa ei ole kuitenkaan laskettuna mukaan varastovuokraa, joka on 

0,sfdsdf. Nykyisestä tuotteiden keskimääräisestä varastossaoloajasta ei saatu tarkkoja 

laskelmia, mutta arvion mukaan lavoja säilytetään Keravan varastotiloissa keskimäärin 

noin 14 vuorokauden ajan. Tällöin yhden varastoidun lavan hinnaksi tulisi ulkoistettaessa 

0,23sdfsdfa3,22€. Tällöin esimerkiksi pelkkien slip sheet -lavojen vuosittainen varastoimi-

nen maksaisi 540sdfsda,60€. Eri tuotteiden varastossaoloajat kuitenkin vaihtelevat, ja 

osaa isoillakin volyymeilla tulevista tuotteista ei välttämättä säilytetä varastossa paria päi-

vää pidempään. Toisinaan ne siirretään jopa suoraan Sipoon logistiikkakeskukseen, mi-

käli tuotteet ovat loppumassa Sipoosta. Lisäksi tuotteiden kysynnässä voi ilmetä vaihte-

lua, jonka takia tuotteiden varastossaoloaika voi vaihdella myös tämän takia.  

 



 

 

43 

Ratkaisevaksi tekijäksi ulkoistamisen kannattavuuden kannalta jääkin se, kauanko tuot-

teita varastoitaisiin. Lisäksi se, missä suhteessa slip sheet ja irtokolli kontteja tulee tulevai-

suudessa voi vaikuttaa syntyviin säästöihin. Kustannuslaskelmien perusteella irtokolli 

konttien ulkoistaminen ei ole järkevää, mutta esimerkiksi pelkkien slip sheet konttien olisi, 

mikäli lavojen varastossaoloajat saadaan pidettyä tarpeeksi pieninä. Lisäksi yritys X tarjosi 

(liite 7) mahdollisuutta, jossa käsitellyt lavat siirrettäisiin konttiin ja ajettaisiin Sipooseen 

odottamaan logistiikkakeskukseen siirtämistä, jolloin varastointikustannuksista voitaisiin 

luopua tältä osin. 

 

 Kehittämisehdotukset 

Tutkimuksen ansiosta saatiin selville kattava kuvaus nykyisestä toimintatavasta ja sen 

kustannuksista sekä suuntaa-antava hinta-arvio ulkoistamisen kustannuksista. Tutkimus-

tulosten perusteella kilpailuttamisen tekeminen toiminnan ulkoistamisesta olisi järkevää, 

sillä jo pelkästään yhden tarjouksen perusteella toiminnasta olisi mahdollista saada ulkois-

tamalla kustannussäästöjä. Tosin kustannussäästöt eivät ole aukottomasti perustelta-

vissa, vaan kilpailuttamisen lisäksi syytä olisi vielä tutkia esimerkiksi lavojen varastossa-

oloaikaa, jotta löydettäisiin ratkaisu, jossa kustannussäästöjä saadaan tosiasiassa ai-

kaiseksi. Esimerkiksi ulkoistamalla pelkästään slip sheet -lavojen lavoille siirtäminen sekä 

optimoimalla lavojen varastointi niin, ettei lavoja säilytetä Vuosaaren satamassa kauaa, 

voitaisiin saada aikaiseksi kustannussäästöjä. Tutkimuksen perusteella järkevää siis olisi 

suorittaa ensin kilpailutus muille mahdollisille palveluntarjoajille, jotta saataisiin selville hal-

vin mahdollinen hinta ulkoistamiselle. Tämän jälkeen voitaisiin käynnistää sopimusneuvot-

telut halvimman tarjoajan kanssa toiminnan ulkoistamisesta joko pelkästään slip sheet -

konttien tai koko toiminnan osalta. 

 

Toisena vaihtoehtona olisi pyrkiä löytämään tilaa tuotteiden lavoille siirtämiseen ja varas-

tointiin Sipoon logistiikkakeskuksesta. Tällöin Sipoon ja Keravan väliseltä kuljettamiselta 

voitaisiin säästyä, jonka vuosikustannuksiksi arvioitiin 52 000€. Lisäksi menetelmäsuunnit-

telijan mukaan nykyisessä toiminnassa on työn tekemisen osalta tehostamispotentiaalia. 

Mikäli myös työn tekemiseen liittyviä prosesseja alettaisiin kehittämään esimerkiksi Lean 

Six Sigmaa hyödyntäen, voitaisiin saada aikaiseksi lisää kustannussäästöjä. (Lean Six 

Sigma s.a.B.) 

 

 Tutkimuksen luotettavuus 

Sillä toimintatutkimusta pidetään enemmänkin tutkimusstrategiana, ei sitä voida pitää mi-

nää määrättynä tutkimusmenetelmänä. Tämän vuoksi tutkimuksen luotettavuuden tutkimi-

nenkaan ei ole aivan aukotonta ja tutkimuksen validiutta eli luotettavuutta ja reliaabeliutta 
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eli luotettavuutta/toistettavuutta joudutaankin tutkimaan muilla kuin perinteisin keinoin. Toi-

mintatutkimus esimerkiksi kohdistuu aina tietyn asian tutkimiseen ja parantamiseen, joten 

tutkimuksen toistettavuus on heikko. Toimintatutkimuksen luotettavuutta voitaisiinkin arvi-

oida esimerkiksi arvioimalla sitä, onko tutkimuksen avulla saatu muutettua ja kehitettyä 

toimintoja ja toimijoita. Tärkeää on myös tutkijan ammattitaito ja tutkittavan asian tietämys, 

jotta tuloksia saataisiin aikaiseksi. Toimintatutkimuksen validius osoitetaan raportoimalla 

tutkimuksen kulku kokonaisuudessaan, aineiston keruu ja johtopäätösten teko niin, että 

tutkimuksen lukija voi itsenäisesti arvioida tutkimuksen luotettavuutta. (Metodix 2014.) 

 

Tämän opinnäytetyön toimintatutkimusta voidaan pitää luotettavana siinä mielessä, että 

sen avulla saatiin selvitettyä eri vaihtoehtojen kustannukset. Aiheen tutkija on opinnois-

saan erikoistunut logistiikkaan ja perehtynyt opinnäytetyössä tutkittavaan aiheeseen, joten 

hänellä on ollut tietotaitoa tutkimuksen suorittamiseksi. Lisäksi työ on tehty tiiviissä yhteis-

työssä toimeksiantajayrityksen kanssa ja he ovat myös tarkastaneet tutkimuksessa esitet-

tyjen tietojen paikkansapitävyyden. Tutkimuksen kulku kokonaisuudessaan, aineiston ke-

ruu sekä johtopäätökset on raportoitu lukijan tarkasteltavaksi. Tutkimuksessa suoritetut 

kustannuslaskelmat ovat perustuneet todellisiin lukuihin tai mahdollisimman tarkkoihin ar-

vioihin.  

 

 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessin aloittaminen oli mukavaa, sillä toimeksiantajayrityksellä oli antaa 

valmis ja mielenkiintoinen tutkimusaihe, jonka avulla saataisiin konkreettista hyötyä yrityk-

selle. Lisäksi opinnäytetyönkirjoittaja on opinnoissaan erikoistunut kansainväliseen liiketoi-

mintaan ja logistiikkaan, joten suoritetut opinnot antoivat hyvän pohjan aiheen tutkimiselle. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen alkoi marraskuussa 2018, kun opinnäytetyön projektisuunni-

telma oltiin saatu palautettua. Ensimmäisenä alkoi nykyisen toimintatavan tarkempi tutki-

minen, jonka avulla saatiin tehtyä tarkka kuvaus nykyisestä toimintatavasta ja siihen liitty-

vistä ongelmista. Samaan aikaan oli kuitenkin jo selvää, että ulkoistamismahdollisuutta 

haluttaisiin tutkia tarkemmin, joten toimeksiantaja sekä opinnäytekirjoittaja olivat jo yhtey-

dessä yhteen mahdolliseen palveluntarjoajaan. Myös kolmatta vaihtoehtoa eli tuotteiden 

tilaamista sopivilla lavoilla tutkittiin, mutta sen tutkiminen lopetettiin nopeasti, kun huomat-

tiin ettei vaihtoehto olisi taloudellisesti kannattava. Lopulta helmikuussa 2019 saatiin lähe-

tettyä tarjouspyyntö yhdelle palveluntarjoajalle ja heiltä saadun tarjouksen perusteella pys-

tyttiin arvioimaan, tulisiko toiminnon ulkoistaminen nykyistä toimintatapaa halvemmaksi. 

Tämän opinnäytetyön ehkä haastavimpana osa-alueena voi pitää juuri ulkoistamisproses-

sia, sillä ulkoistamisprosessin tutkiminen vaati runsaasti työtä myös toimeksiantajalta. 
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Alun perin suunnitellun kilpailutuksen läpivieminen olisikin vaatinut vielä runsaasti aikaa ja 

resursseja sekä toimeksiantajalta että opinnäytetyönkirjoittajalta.  

 

Opinnäytetyö valmistui lopulta noin kaksi kuukautta alkuperäistä aikataulua myöhässä. 

Syynä myöhästymiselle olivat opinnäytetyön kirjoittajan työkiireet, joiden takia opinnäyte-

työtä ei saatu aina eteenpäin sitä vauhtia kuin oli alun perin tarkoitus. Opinnäytetyö saatiin 

kuitenkin lopulta suunnitellusti loppuun. Opinnäytetyön kirjoittaja koki projektin erittäin 

opettavaisena sekä myös mielenkiintoisena, sillä siinä päästiin tutkimaan aitoa yrityselä-

män ongelmaa. Opinnäytetyössä opituista taidoista on varmasti hyötyä tulevalla työuralla. 

Toimeksiantaja teki tiivistä yhteistyötä opinnäytetyön kirjoittajan kanssa eikä toisaalta pai-

nostanut työn tekemisen suhteen missään vaiheessa. Tämä lisäsi entisestään opinnäyte-

työn tekemisen mielekkyyttä. 
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Liitteet 

Liite 1. Sähköpostiviesti, menetelmäsuunnittelija Jukka Tahvanainen 

Inexin menetelmäsuunnittelijalta saatu sähköpostiviesti, jossa hän kuvaa nykyistä proses-

sia. 
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Liite 2. Slip sheet- ja lemppa -konttien purkuajat 

Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa tietoa konttien purkuajoista. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa tietoa konttien purkuajoista. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa tietoa konttien purkuajoista. 
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Liite 3. Slip sheet -konttien purku: työn erittely 

 
Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Liite 4. Ilman lavaa saapuvien irtokolli -konttien purku: työn erittely 

Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Kuvakaappaus Excel-tiedostosta, jossa eritelty tarkemmin konttien purkamiseen kuluneet 
aikamääreet eri toimintojen osalta. 
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Liite 5. S-ryhmän päivittäistavarakaupan pakkausohje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

Liite 6. Yritys X:lle lähetetty tarjouspyyntö 

Yritys X:lle lähetetty tarjouspyyntö 
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Yritys X:lle lähetetty tarjouspyyntö 
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Liite 7. Yritys X:n sähköposti (liitteenä tarjouspyyntö) 

Yritys X:n lähettämä sähköpostiviesti 

  



 

 

72 

Liite 8. Yritys X:n tarjous 

Kuvakaappaus yritys X:n tarjouksesta 
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Kuvakaappaus yritys X:n tarjouksesta 


