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1. Johdanto 

Viime vuosina ovat päivittäistavarakaupan markkinoissa ja markkinoinnissa olleet 

erittäin voimakkaasti esillä lähi- ja luomuruokatrendit, pirstoutuen sitten pienemmän 

volyymin tavaravirtoihin esim. vegaaniset tuotteet tai gluteenittomat tuotteet sekä 

erilaisiin tuotelinjoihin ja tuottajiin esim. pienpanimot ja pienet meijerit. Tunnus-

omaista tällaiselle liiketoiminnalle on, että tuottajat ovat kokoluokaltaan pieniä ja ka-

pasiteetti volyymin tuottoon ja sitä myötä oheisprosesseihin, kuten tehokas logis-

tiikka, on haasteellista. Kuitenkin tämän kaiken trendikehityksen ja kuluttajien osto-

tottumusten myötä pienten alueellisten tuottajien tarpeet saada tuotteitaan kauppo-

jen hyllyille loppukäyttäjien saataville ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan. Tässä 

imussa pienten tuottajien tuotteita halutaan kauppojen valikoimiin valtakunnallises-

tikin, aina pienestä lähiömarketista suuren kokoluokan hypermarkettiin asti. Pienelle 

toimijalle, joka volyyminsa vuoksi ei voi toimia keskusliikkeen tavarantoimittajasta-

tuksella, on haasteellista saada jakeluverkosto järkevään hintaan aikaiseksi. Keskus-

liikkeen logistiikalla on valmis ja tehokas jakeluverkosto olemassa ja tähän prosessiin 

on tunnistettu tarpeelliseksi saada tällaisten pienten toimijoiden tuotteet yhdistet-

tyä. Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle toimii Kesko Oyj, Kesko Logistiikka ja sen 

päivittäistavaralogistiikasta vastaavat toiminnot. 
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1.1. Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on määritellä ja luoda päivittäistavaralogistiikka-

prosessiin malli, jolla varmistetaan kustannustehokas ja asiakkaan tarpeista johdettu 

prosessi pienten tavarantoimittajien logistiikasta toimituksiin K-kauppoihin. Logistiik-

kapalvelun Kesko Logistiikka veloittaa suoraan tavarantoimittajalta. 

  

1.2. Tärkeimmät kysymykset joihin haetaan vastausta ja työn ra-

jaus 

Voidaanko olemassa olevaan logistiikkaprosessiin kytkeä tehokkaasti toimittajia, 

jotka eivät toimi tavarantoimittajastatuksella Keskon päivittäistavarakaupassa? 

Saadaanko prosessista niin tehokas että se on kustannuksiltaan järkevää Kesko Logis-

tiikalle? 

Mitä lisäarvoa logistiikkaprosessi pienille tavarantoimittajille pystyy tuottamaan? 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan logistiikkaa palveluntuottona tavarantoimittajalta 

kaupan takalaituriin. Tuotteiden markkinointi K-kaupoille ja tuotteiden perustaminen 

kaupan kassajärjestelmiin, toimittajan ja kaupan välinen reklamointiprosessi sekä 

mahdollinen paluulogistiikka jätetään tutkimuksen ulkopuolelle.  

Lisäksi lähtökohtana oli, että toiminnan volyymi huomioiden tämä prosessi on raken-

nettava olemassa olevaan jakelujärjestelmään eli miljoonaluokan ohjelmisto tms. in-

vestointeja ei lähdetty tutkimaan ratkaisumahdollisuutena. 
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2. Ratkaisukeskeisen palveluntuoton merkitys 

Pienenkin volyymin materiaalivirrat on pystyttävä käsittelemään tehokkaasti. Oma 

logistiikka varastointeineen ja kuljetuksineen kokonaisuutena saattaa olla mahdo-

tonta tai ainakin kannattamatonta toteuttaa, kun volyymi on pienehköä. Tällöin logis-

tiikkaa kannattaa ulkoistaa ammattimaiselle logistiikkapalveluita tuottavalle yrityk-

selle. (Sakki 2014,119.) Materiaalivirta ja sen tuottamiseen käytetty resurssi (pien-

tuottajat), johon tässä tutkimustyössä haetaan vastausta, on volyymiltaan erittäin 

pientä. Toimijat ovat usein yhden tai korkeintaan muutaman henkilön pyörittämiä 

yrityksiä, joilta puuttuu sekä fyysiset resurssit tavaran kuljettamiseen että myös logis-

tinen osaaminen sen kustannustehokkaaseen ulkoistamiseen. Tällaiset tuottajat eivät 

välttämättä kovinkaan tarkasti käsitä ja hahmota mitä kaikkia logistisia tarpeita koko-

naisprosessiin sisältyy, että laadullisesti hyvä ja haluttu tuote on vähittäiskaupan hyl-

lyllä kuluttajan saatavilla. 

Logistiikkapalvelun myyntiin ja markkinointiin sopiikin tälle sektorille hyvin markki-

noinnin alkuperäinen mantra ”keksi tarpeita ja täytä ne” (Kotler 2005, 19). Pienet ta-

varantuottajat eivät kovinkaan tarkasti hahmota mitä kaikkea logistiikkaprosessiin 

päivittäistavaraliikenteessä sisältyy. Osaaminen ja tietämys rajoittuvat usein kuljetta-

miseen sekä jonkinlaiseen ajatukseen kuljettamisesta muodostuvaan kustannukseen 

ja siitä johtavaan laskutukseen. Logistiikkapalvelun ostaja ei siis tiedä mitä tarvitsee. 

Palveluntuottajalle jää tässäkin tapauksessa merkittävä rooli rakentaa markkinointi 

prosessi ostajaa opettavaksi. Menestyvä tuote on usein sellainen, että se sisältää 

ominaisuuksia tai palveluita, joita ostaja ei osaa odottaa. Vaikka tämän tutkimustyön 

fokuksena on määritellä toimeksiantajalle prosessi, jolla voidaan palvella oman kon-

sernin vähittäismyyntipisteitä rajatulle asiakaskunnalle, on huomioitava, että kilpai-

lua tämänkin tyyppisille logistiikkapalveluille löytyy. Lisäksi kaikilla toimijoilla on pe-

rusprosessi erittäinkin samankaltainen ja kustannusten kautta johdettu hinnoittelu 

takaa sen, että hinnallisesti kaikki on suunnilleen samalla tasolla. Siinä mielessä kil-

pailu ei ole niinkään pelkkä asiakkaan tarpeiden täyttäminen vaan niiden määrittele-

minen. (Kotler 2005, 20.) Ja sitä kautta juontaa tarpeellisen ja tärkeän lisäarvon tuot-
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taminen asiakkaalle. Myynti ja markkinointi keskitetään ratkaisukeskeisen asiakaspal-

velun ympärille, unohtamatta että prosessin odotetaan tuovan toimeksiantajalle ta-

loudellista lisäarvoa. 

 

2.1. Ratkaisukeskeisen myynnin prosessi 

Myyntityö on prosessi, joka tähtää asiakastyytyväisyyteen, pitkäaikaisiin asiakassuh-

teisiin, säännöllisiin kauppoihin ja hyviin suosituksiin asiakkaalta toisille (Leppänen 

2007, 49). Yksinkertaisimmillaan myyntiprosessi voidaan kuvata kuten Erkki Leppä-

nen sen kuvaa ”Kuvio 1: Myyntiprosessi”. 

  

Kuvio 1: Myyntiprosessi (Leppänen 2007, 49.) 

 

Strategia on kuin liima, jolla rakennetaan ja toimitetaan jatkuva ja erottuva arvoväit-

tämä kohdemarkkinoille. Sama strategia kuin kilpailijoilla on yhtä merkityksellinen 

kuin ei strategiaa ollenkaan. Heikko strategia on helposti jäljiteltävissä. Ainutlaatui-

nen strategia on vahva ja kestävä sekä vaikeasti jäljiteltävä. (Kotler 2005, 133.)  Stra-

tegia on myyntiprosessin suunnitteluosa, joka tarkoittaa oikeiden asioiden tekemistä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia tehdään aina ennen varsinaista myyntityötä. 

Myyntitaktiikka taas tarkoitta asioiden tekemistä oikealla tavalla ja seuraa aikajanalla 
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myyntistrategiaa. Myyntitaktiikka alkaa siinä vaiheessa kun myyjä kontaktoi asiak-

kaan. (Leppänen 2007, 49-51.)  

Tämän tutkimuksen prosessi on B2B myyntiä. Tuotteena on uusi logistiikkapalvelu. 

On siis hyvä avata millainen perus ratkaisumyyntiprosessi on alkaen myyntiprojektin 

alkukimmokkeesta ja edeten projektin toteutukseen ja asiakkuuden hoitoon ja sitä 

kautta jatkuvuuden varmistamiseen. Asiaa lähestytään ratkaisumyynnin näkökul-

masta. 

Yrityksissä on yleisesti tapana dokumentoida erittäinkin tarkasti liiketoiminnan eri 

alueita kuten valmistusta, taloushallintaa tai vaikkapa logistiikkaa yksityiskohtaisilla 

prosessikuvauksilla. Myyntiprosessi on osa-alue joka usein näistä dokumenteista 

puuttuu. Myyntiprosessin kuvaaminen koetaan vaikeaksi ja edelleenkin myynti koe-

taan enemmän taiteena kuin tieteenä. Tuskin on kahta myyntiprojektia, jotka täsmäl-

leen noudattavat samaa myyntiprosessia. (Roune ja Joki-Korpela 2008, 53-54.)  

Ratkaisukeskeinen myyntiprosessi on kuitenkin mahdollista kuvata kronologisesti 

etenevään kokonaisvaltaiseen prosessikaavioon. Prosessin kokonaisnäkemys auttaa 

sekä myyjää että yrityksen johtoa seuraamaan myyntiprojektien edistymistä ja vai-

heita (Roune ym.2008, 54). 

Ratkaisumyyntiprosessi on kuvattu taulukossa 1 Rouneen ja Joki-Korpelan mukaan. 

Tämän tutkimustyön myyntiprosessiin jotkut osa-alueista painottuvat voimakkaam-

min, toiset kevyemmin. 
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Taulukko 1: Ratkaisumyyntiprosessi (Roune ym. 2008, 54-55.) 

 

Kokonaisuutena tämänkin tutkimustyön kohteena oleva prosessi kaikki taulukossa 

esiin tuodut osa-alueet tunnistaa. Tämän tutkimustyön osalta painopistealueet rat-

kaisukeskeiseen myyntiin painottuvat prosessin kohtiin 1. Projektimahdollisuudet, 6. 

Toimitusprojektin toteutus sekä 7. Asiakkuuden hoito. Seuraavissa luvuissa avataan  

näitä kolmea keskeistä kulmakiveä ja niiden merkitystä tarkemmin. 

2.2. Projektimahdollisuudet 

Projektimahdollisuudet voidaan siis edellisen mukaan jaotella karkeasti kolmeen läh-

tötasoon: todennäköinen asiakas, potentiaalinen kohdeasiakas tai aktiivinen koh-

deasiakas. Lähtötasosta riippumatta saa uusi myyntiprosessi alkusyötteen aina uu-

desta potentiaalisesta asiakkuudesta, joka ratkaisumyyjän tulee löytää. Myynnissä 

markkinoinnissa käytetään tähän prosessivaiheeseen termiä prospektointi. Sana 
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prospektointi tarkoittaa alun perin malmien, erityisesti kullan etsimistä. Myynnin ja 

markkinoinnin näkökulmasta prospektointi on uusien asiakkaiden ja liiketoiminnan 

löytämiseen tähtäävää toimintaa. (Sahlsten 2009.) 

Asiakkuuden lähtötasosta riippuen prospektiovaiheen kestossa saattaa olla pitkiäkin 

aikaeroja. Asiakkaan päätös ratkaisun hankinnasta ja toimittajavalinnasta saattaa olla 

hyvinkin pitkän aikajanan läpikäyvä prosessi. Myyjän kontaktipinta kohdeasiakkaassa 

on yhdestä tai useammasta henkilöstä koostuva ryhmä tai hankintatiimi. (Roune ym. 

2008, 13.) On selvää, että todennäköiseen potentiaaliseen asiakkaaseen kontakti-

pinta on vielä täysin eri tasolla kuin aktiivisessa vaiheessa olevaan asiakkaaseen. 

On vain harvoja myyntiprojekteja, jossa myyjällä täydellinen tieto kaupan päättä-

miseksi. Hyvän myyjän tulee tiedostaa mitkä tiedot ovat merkityksellisiä myyntipro-

jektille ja hän ymmärtää koota näitä puuttuvia palasia myyntiprojektin edetessä. 

Myyntiprojektin kannalta on kuitenkin avaintietoja, jotka tulee tunnistaa jo prospek-

tointivaiheessa. (Roune ym. 2008 160.) Nämä avaintiedot tulee myyjän selvittää kon-

taktoidessaan asiakasta. 

2.3. Asiakkaan kontaktointi 

Myyntitapahtumaan liittyvässä kontaktoinnissa on perinteisesti puhuttu 80 prosentin 

syndroomasta, josta myyjät eivät vielä tänäkään päivänä ole päässeet irti. Se tarkoit-

taa, että myyjä on äänessä 80 prosenttia ajasta ja asiakkaalle jää ainoastaan 20 pro-

senttia puheaikaa. Käytännössä jopa vähemmän, jos lasketaan mukaan hiljaiset het-

ket. Tällaisella keskustelunjaolla lopputulos on huono. Se vaikuttaa potentiaalisen 

asiakkaan tyytyväisyyteen. Lisäksi prosessin alkuvaiheen tärkeät avaintiedot voivat 

jäädä saamatta. (Leppänen 2007, 74-75.)    

Asiakaskontaktoinnissa on aina kyse kahden ihmisen kohtaamisesta. Myyjän ja asiak-

kaan ja asiakkaan välisessä kohtaamisessa on tärkeää tunnistaa ja osata erotella eri 

vaiheet (Nieminen ja Tomperi 2008, 99).  Myyntityön suunnitelmallinen eteneminen 

vaiheesta toiseen on onnistumisen perusta (Mälkiä 1990, 119). 
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Asiakaskontaktointi voidaan prosessina esittää viiden vaiheen etenemänä kuten kuvi-

ossa 2. 

 

Kuvio 2: Asiakaskontaktoinnin vaiheet (Nieminen ja Tomperi 2008, 100)  

Valmistautuminen asiakkaan kohtaamiseen 

Valmistautumisen merkitystä ei koskaan voi aliarvioida ja se asia monilta liian usein 

unohtuu.  Valmistautumisen tulee olla osa myyntiprosessia. (Nieminen ym. 2008, 

100). Myyjän tulee tietää asiakkaastaan mahdollisimman paljon. Voidaan sanoa että 

asiakkaan tunteminen on myyntityön peruslähtökohta. Lisäksi myyjän itsevarmuus 

lisääntyy, kun hänellä on riittävän vankka tieto asiakkaansa toimintatavasta ja tilan-

teesta. (Mälkiä 1990, 33). Asiakastapaamisen valmistautumisen merkitystä voi avata 

muutamalla alla esitetyllä peruskysymyksellä Niemisen ja Tomperis (2008, 101) mu-

kaan. 

- Mikä on asiakastapaamisen merkitys? 
- Miten on tarkoitus toteuttaa maksimaalisesta määrästä: toteutuuko toi-

minta- ja asiakassuunnittelu? 
- Mitkä ovat asiakastapaamisen tavoitteet? 
- Mistä tietää että asiakastapaaminen onnistuu? 

 

Asiakkaan luottamuksen rakentaminen 

Asiakkaan näkökulmasta asiantuntijuus on luottamuksen syntymisen peruskivi ja 

luottamus on taas yhteistyön jatkumisen kynnys (Nieminen ym. 2008, 101). Myyjän 

kannattaa olla rehellinen ja luotettava. Asiakkaat luottavat myyjään, joka tuntee 
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tuotteensa ja oman osaamisensa. Kun asiakkaan luottamus on saavutettu, kasvaa 

kaupan teon mahdollisuus merkittävästi. (Ojanen 2010, 24-25.)    

Tarvekartoitus 

Asiakkaan tarvekartoitus pitää nähdä kokonaisvaltaisena arviointina, jonka out put-

tina on saada selville asiakkaan ja hänen ympäristönsä sen hetkinen tilanne. Myyjän 

on tärkeää muistaa antaa asiakkaalle aikaa kertoa mitä hän haluaa. Myyjän on hyvä 

tiedostaa, että tarvekartoitus ei ole prosessin pinnallinen ja pakollinen pakkopulla, 

vaan siitä on todella apua. (Ojanen 2010, 76.) Myyjän oikeanlaista asennetta voidaan 

pitää tarvekartoituksen perustana (Nieminen ym. 2008, 102). Onnistuneen tarvekar-

toituksen jälkeen myyjällä on riittävästi tietoa siitä millaisilla myyntiperusteilla voi-

daan edetä prosessin seuraavaan vaiheeseen (Mälkiä 1990, 133). 

Ratkaisun tarjoaminen ja kaupan tekeminen 

Myyntityön tavoite on aina viime kädessä se, että myyjä ohjaa asiakkaansa myöntei-

seen ostopäätökseen (Mälkiä 1990, 149). On erityisen tärkeää, että myyjä tuntee 

oman liiketoimintansa mahdollisimman laajasti. Kaupan tekemisessä myyjän on tär-

keää tietää vastaukset kysymyksiin, mitä tehdään, miksi tehdään ja kuinka se toteu-

tetaan. Myyjän tarjoaman ratkaisun tulee aina tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. (Niemi-

nen ym. 2008, 102-103.) 

Hinta on asia, joka tulee kaupanteossa käsitellä varmuutta tuntien ja ilman turhia se-

lityksiä. Hinta liitetään aina ratkaisun ominaisuuksiin, etuihin ja hyötyihin. (Roune ja 

Joki-Korpela 2008, 216.) Kaupantekovaiheessa asiakas pyrkii omilla ehdotuksillaan 

saamaan tuotteen myyntihintaa mahdollisimman alhaiseksi. Asiakas tietää, että jos 

hän on valmis tekemään päätöksen, myyjä on monesti taipuvainen antamaan hinnan 

alennusta. (Mälkiä 1990, 152.) Myyjän on kuitenkin hyvä tiedostaa, että varsinkin 

Suomalaisessa myyntikulttuurissa hinta ja siihen liittyvä alennus on monesti keinot 

madaltavat päätöksenteon kynnystä. Myyjän kannattaa kuitenkin tiedostaa pienikin 

alennus voi näkyä katteessa merkittävästi. Jos annetaan 10 % alennusta tuotteesta 
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jonka myyntikateprosentti on 35, joudutaan tuotetta myymään 40 % enemmän, että 

saavutetaan sama taloudellinen hyöty kuin alentamattomasta hinnasta. (Nieminen 

ym. 2008, 103.)     

2.4. Toimitusprojektin toteutus 

Ratkaisumyyjän rooli toimitusprojektin toteutuksessa riippuu paljon toimialasta. Sii-

hen voi vaikuttaa myydyn projektin laajuus, teknologia, yrityksen organisaatio ra-

kenne jne. Jossain tapauksissa projektin päämyyjä voi jatkaa toimitusprojektin pro-

jektipäällikkönä, kun taas toisessa ääripäässä myyjä irtaantuu projektista kokonaan 

kaupan päättämisen jälkeen. (Roune ym. 2008, 219.) 

2.5. Asiakkuuden hoito 

Tuotteet olivat ne sitten fyysisiä hyödykkeitä tai palvelupaketteja muistuttavat yrityk-

sestä riippumatta enemmän ja enemmän toisiaan. Tämä johtaa siihen, että asiakkuu-

den hoito ja palvelu on merkittävä jopa merkittävin erottautumisen ja erilaistamisen 

lähde. (Kotler 2005, 123.) 

Yritykset edelleenkin näkevät palvelun raskaana velvollisuutena, ei mahdollisuutena 

ja markkinointiaseena (Kotler 2005, 123). On kuitenkin tiedostettava, että uuden asi-

akkaan hankkiminen on paljon kalliimpaa kuin olemassa olevan pitäminen. Keskiver-

toyritys menettää vuosittain 10-30 % asiakkaistaan. Jo viiden prosenttiyksikön lasku 

menetetyissä asiakkuuksissa voi lisätä tuottavuutta 25 – 85 %, alasta riippuen. Asiak-

kaan tuottavuustaso nousee sitä paremmaksi, mitä kauemmin asiakassuhde kestää. 

(Kotler 2005, 13.) 
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Mike Meldrum ja Malcolm McDonald kuvaavat asiakastyytyväisyyden vaikutuksen 

myyntiprosessiin ”Kuva 2: Asiakastyytyväisyyden kehä” kehämallin mukaisesti. 

 

Kuvio 3: Asiakastyytyväisyyden kehä (Meldrum ja McDonald 2007, 199) 

 

Kotler on muutamalla edellä mainitulla keskeisellä virkkeellä kuvannut miten tärkeää 

yritykselle huolehtia jo saavutettujen kauppojen ja sitä myötä asiakkuuksien edelleen 

hoidosta. Moni yritys edelleenkin kiinnittää enemmän huomiotaan markkinaosuu-

teen kuin asiakkaansa tyytyväisyyteen, unohtaen että markkinaosuus on suure, joka 

määräytyy menneen perusteella mutta asiakastyytyväisyys määrää tulevaisuuden 

(Kotler 2005, 13). Asiakastyytyväisyys ja lojaalisuus korreloivat kiistattomasti keske-

nään. Kun tyytyväisyys ylittää tietyn kynnysarvon, lojaalisuus kasvaa nopeasti. Tyyty-

väisyyden taas laskiessa saman kynnysarvon alapuolelle laskee lojaalisuus vastaavalla 

nopeudella. (Jahanshahi, Gashti, Mirdamadi, Nawaser & Khaksar 2011, 254.) Uuden 

kaupan tekeminen on tärkeätä, mutta elintärkeä asia on asiakkaan voittaminen us-

kolliseksi avainasiakkaaksi. Tilastollisesti on todennettu, että useimpien myyntiam-

mattilaisten vuoden myyntivolyymista 65 – 85 % tulee parhaista myyntimahdolli-

suuksista; uskollisilta avainasiakkailta. (Roune ym. 2008, 242.)  
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3. Logistiset mallit päivittäistavaralogistiikassa 

Kuljetusten hoitaminen Suomessa on haastavaa, koska maamme on laaja ja harvaan 

asuttu sekä tavaravirrat ovat ohuet (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell ja Santala 2011, 

184). Päivittäistavarakaupan logistiikka toimii Suomessa kotimaan liikenteen osalta 

verkostossa, jossa on keskusvarastoja, alueterminaaleja sekä tavarantoimittajien va-

rastoja. Kari Tanskanen, Hannu Yrjölä ja Jan Holmström kuvaavat perinteisen päivit-

täistavarajakeluverkoston ”Kuva 3: Päivittäistavaralogistiikan jakeluverkosto” mukai-

sesti. Siitä on helposti havaittavissa, että tuotelinjasta riippuen logistiset mallit eroa-

vat toisistaan. Tähän vaikuttaa paitsi tuotteiden ominaisuudet (säilyvyys, volyymi 

jne.) myös perinteet millaiseksi logistiikka on aikojen kuluessa muodostunut. 

Suomessa pääkaupunkiseutu on muodostunut logistiikan metropoliksi, jota tukee 5-7 

merkittävää kasvukeskusta eri puolilla Suomea (Ritvanen, ym. 2011, 184). 

 

Kuvio 4: Päivittäistavaralogistiikan jakeluverkosto (Tanskanen, Yrjölä, Holmström 

2002, 171) 
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Logistisia malleja saadaan havainnollistettua selkeämmiksi, kun jätetään tuoteryhmät 

kuvaamatta. Tällöin muodostuu neljä selkeästi ymmärrettävää logistista prosessimal-

lia. 

 

Kuvio 5: Päivittäistavaralogistiikan prosessimallit (Tanskanen, ym. 2002, 171) 

 

3.1. Toimittaja, keskusvarasto, alueterminaali ja kauppa 

Tässä logistisessa prosessissa hyödynnetään kaikkia keskusliikkeen osia. Toimittajalta 

kuljetetaan tuotetta keskusvarastoon. Keskusliike mahdollistaa kauppojen tilausten 

yhdistämisen ja keskusvarastoon tilattava erä voi olla näin ollen suuri ja sillä on vai-

kutusta esim. ostohintojen neuvottelussa. Jakelu kauppoihin kuitenkin tehdään vasta 

alueterminaaleista, joihin tuotteet ajetaan runkokuljetuksina keskusvarastosta. Tämä 

mahdollistaa Suomen kaltaisessa pitkien kuljetusvälimatkojen maassa tehokkaat run-

kokuljetukset ja toisaalta järkevävolyymiset ja riittävän tiheät toimitukset kauppoi-

hin. 
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3.2. Toimittaja, keskusvarasto ja kauppa 

Tämä logistinen malli jättää alueterminaalin käyttämättä. Tähän juontaa kaksi perus-

elementtiä. Toinen on se, että alueterminaalin jakelualueella sijaitsee jokin suurempi 

kauppa, jolle kannattaa toimittaa suoraan keskusvarastosta. Toinen syy on se, että 

keskusvarasto toimii varaston lisäksi omana alueterminaalina.  

3.3. Toimittaja, alueterminaali ja kauppa 

Tässä mallissa keskusvarastointi jää kokonaan pois. Toimittaja toimittaa tuotteet suo-

raan alueterminaaliin, jossa ne yhdistetään muuhun tavaravirtaan ja viedään jakelu-

kuormissa kauppaan. Tällainen vaihtoehto tulee kysymykseen esim. liha- ja einestoi-

mittajien tapauksessa kuten ”Kuva 3: Päivittäistavaralogistiikan jakeluverkosto” ha-

vainnollistaa. 

3.4. Toimittaja ja kauppa  

Tässä mallissa jää keskusliike kokonaan välistä kuljetusten ja varastoinnin osalta. 

Malli voi tulla kysymykseen tilanteissa, joissa kaupan ostama eräkoko on niin suuri, 

ettei sitä ole järkevää liikutella keskusliikkeen kautta. 
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4. Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu 

Tässä tutkimustyössä haetaan vastausta, miten logistiikkapalvelua voidaan tehok-

kaasti ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavasti myydä BtoB palveluntuottona. Asiaa lähes-

tytään ratkaisukeskeisen myynnin sekä olemassa olevan logistiikkaverkoston yhdistä-

misenä ja hyödyntämisenä. Asiakasnäkökulmaa on siis hyvä selvittää olemassa ole-

vasta asiakaskunnasta tehokasta ja oikeisiin kysymyksiin vastaavaa tutkimusmenetel-

mää käyttäen. 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, mittaa tulosta aina numeraalisesti. Määräl-

lisessä tutkimuksessa kysymykset ovat yleensä strukturoituja, ja vastaaja voi valita 

sopivimman vaihtoehdon. Koska kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei tapaa tut-

kimukseen osallistuvia, pysyy hän objektiivisena. Kyselylomakkeen kysymykset on 

laadittu teoriaa käyttäen ja samoja kysymyksiä on käytetty yrityksen aikaisemmissa-

kin tutkimuksissa. Määrällisestä tutkimuksesta voidaan käyttää myös nimitystä tilas-

tollinen tutkimus. Siten voidaan tutkia eri asioiden välisiä riippuvuuksia ja saadaan 

selville lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tuloksia kuvataan nu-

meerisesti ja niitä usein havainnollistetaan esittämällä tulokset taulukkomuodossa. 

Tutkimuksen tiedonkeruu voidaan suorittaa postikyselynä, puhelin- tai käyntihaastat-

teluna tai internet-kyselynä. Lisäksi tulee valita kohderyhmä mikä tilanteeseen par-

haiten soveltuu. (Heikkilä 2004, 16.) 

 

Kuvio 6: Kvantitatiivisen aineiston tiedonkeruumetelmiä (Heikkilä, 2014) 
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Tähän tutkimustyöhön valittiin menetelmäksi kvantitatiivinen survey-tutkimus. Se 

suoritettiin Internet kyselynä Webrobol työkalua käyttäen. Kysely lähetettiin Kesko 

Logistiikan asiakaskysely 2017 – nimisenä kyselynä 33 BtoB kuljetuspalveluja käyttä-

välle asiakkaalle. Vastauksia saatiin 17 kpl. Internetin kautta suoritettavaan kysely-

malliin päädyttiin haastattelijaresurssien niukkuuden vuoksi ja se myös mahdollisti 

vastaajalle anonyymiuden. Lisäksi kohderyhmä on valtakunnallisesti niin laajalla alu-

eella, että aikataulujen puitteissa henkilökohtaiset haastattelut eivät olisi onnistu-

neet.  

Toimeksiantajan Kesko Logistiikan päivittäistavaralogistiikan statistiikkatietoa ja käy-

tössä olevat logistiset mallit ja työkalut saatiin yrityksen toimitusketjunohjauksen ja 

logistiikan sisäisistä esittelymateriaaleista lisättynä kirjoittajan omista taustatiedoista 

sekä tarkentavilla kohdennetuilla kysymyksillä asiantuntijoilta sähköpostitse.  

Lopullisena tavoitteena on yhdistää asiakkaasta johdetut tarpeet olemassa oleviin lo-

gistiikkaprosesseihin rikastettuna niillä parametreilla, jotka ilman tavarantoimittajas-

tatusta toimivilta tavarantoimittajilta puuttuvat ja jotka halutaan palveluntuottopro-

sessiin kytkeä. 
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5. Kesko logistiikan asiakaskysely 2017 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Asiakasnäkökulmaa tutkittiin kvantitatiivisena survey-tutkimuksena, joka toteutettiin 

internet kyselynä Webropol työkalua käyttäen. Kyselyn ajankohta oli tammi- helmi-

kuu 2018. Kyselyssä pyrittiin selvittämään keskeisimpiä palveluntuoton osa-alueita 

huomioiden koko BtoB palvelupaketti. 

Kysely oli jaoteltu kolmeen isompaan kokonaisuuteen: 

- Kuljetuspalvelujen tilaaminen ja tuottaminen 
- Laskutus 
- Toiminnan kehitys ja asiakassuhteen hoito 

 
Nämä kokonaisuudet sisälsivät kukin 4 – 12 aiheeseen kohdennettua kysymystä. 

Lisäksi kyselyssä oli neljä yleiskysymystä, joista tämän tutkimustyön osalta merkittä-

vin oli kysymys, jolla kartoitettiin asiakkaan tahtotilaa kuljetustilauksen jättämiseen. 

Kyselyn lopussa oli vielä kaksi avointen vastausten kysymystä. 
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5.1. Kuljetuspalvelun tilaaminen ja tuottaminen 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Tässä osiossa selvitettiin kyselyyn osallistuneita yrityksiltä tarjoamamme logistiikka-

palvelun laadullista näkökulmaa fyysisen kuljettamisen osalta. Laadun määreinä käy-

tettiin asioimisen helppoutta, kuljetuskaluston sopivuutta toimituksiin, poikkeustilan-

teiden hallintaa sekä palvelun hintatasoa. 

   

Kuvio 7: Kuljetuspalvelun tilaamisen ja tuottamisen vastaukset (Kesko Logistiikan 

asiakaskysely 2017, 2018) 
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Tämän osa-alueen kysymyksistä voidaan päätellä, että fyysisen kuljetuksen toimivuu-

teen luotetaan ja käytettävään kalustoon ollaan tyytyväisiä. Päivittäisessä kuljetuksiin 

liittyvissä toiminnoissa asiakkaat pääsääntöisesti ovat yhteydessä Kesko Logistiikan 

kuljetustenjärjestelyyn. Yleensä silloin puhutaan kuljetuksen tilaamisesta tai muusta 

tavaran liikutteluun liittyvästä prosessin osasta. Tähänkin ollaan asiakaspinnassa var-

sin tyytyväisiä. Numeerisesti kaikkien kysymysten keskiarvot asettuvat melko lähelle 

kokonaiskeskiarvoa, mutta selkeästi on havaittavissa, että poikkeustilanteisiin ja rek-

lamaatioihin ei reagoida riittävän tehokkaasti. Tästä tutkimustyöstä rajattiin varsinai-

nen reklamaatioprosessi pois, mutta erilaiset toimituspoikkeukset esim. aikataulu-

poikkeamat ovat osa toimitusprosessia ja ne tulee ottaa asiakaspalvelun näkökul-

masta riittävästi huomioon.  

Myös Kesko Logistiikan hintatasoa kyseenalaistettiin. Sama asia tuli esille jäljempänä 

avoimissa kysymyksissäkin. Tähän tulokseen pitää suhtautua pienellä varauksella, 

koska on muistettava, että vastaajina tähän kyselyyn toimivat logistiikkapalvelun 

käyttäjät eli ostajat. 
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5.2. Laskutus 

 Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Tässä osiossa selvitettiin kyselyyn vastanneilta tuottamamme logistiikkapalvelun las-

kutukseen liittyviä asioita. Laadun määreinä käytettiin laskutuksen oikeellisuutta sekä 

asioimisen helppoutta. 

 

Kuvio 8: Logistiikkapalvelun laskutukseen liittyvät vastaukset (Kesko Logistiikan asia-

kaskysely 2017, 2018) 

 

Tämä kyselyn osa-alue näyttää, että suurimmat haasteet laskutukseen liittyvässä pro-

sessissa on laskujen virheettömyyden varmistaminen. BtoB liikenteeseen liittyvä las-

kutusprosessi toimii Kesko Logistiikassa suurelta osin manuaaliseen malliin perustuen 

eli kuljetusdokumenttien toteumatallennus laskutusjärjestelmään tehdään käsin tal-

lentamalla. Myös kuljetusdokumentit eli rahtikirjat ovat usein puutteellisesti tai epä-

selvästi tuotettuja. Laskutuksen asiakaspalveluun oltiin pääasiallisesti tyytyväisiä. 
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5.3. Toiminnan kehitys ja asiakassuhteen hoito 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Tässä osiossa selvitettiin kyselyyn vastanneilta Kesko Logistiikan kyvykkyyttä uudis-

tua, ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä ylläpitää asiakassuhteitaan. Vaikka kyselyssä 

viitataan koko ajan Kesko Logistiikkaan, liittyi tämä osio suorimmin asiakaslähtöisen 

myynti- ja markkinointityön prosessiin. 

 

 

Kuvio 9: Toiminnan kehitys ja asiakassuhteen hoito vastaukset (Kesko Logistiikan 

asiakaskysely 2017, 2018) 

 

Tällä kyselyn alueella oli hajonta valittujen kysymysten välillä vähäisintä. Vastausten 

keskiarvo 3,3 kohosi korkeimmaksi kolmesta osa-alueesta, joita laajemmin tutkittiin. 

Kapeista marginaaleista huolimatta vastauksista voidaan analysoida, että jatkuvaa 

asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kaivataan. 
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5.4. Yksittäiset kysymykset ja avoimet vastaukset 

 Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Tutkimuksen lopussa oli vielä neljä erillistä lisäkysymystä sekä mahdollisuus jättää va-

paat kommentit ja terveiset Kesko Logistiikalle. 

Ensimmäisessä lisäkysymyksessä vastaajilta kysyttiin mielipidettä Kesko Logistiikan 

palveluihin kokonaisuudessaan. Vastausasteikko oli asetettu erittäin tyytymättö-

mästä erittäin tyytyväiseen. Kokonaisuutena voidaan analysoida, että Kesko Logistii-

kan perus BtoB prosessi on kunnossa, sillä kaikki vastaajat olivat joko tyytyväisiä 

(59%) tai erittäin tyytyväisiä toimintaa (41%). 

Toisessa kysymyksessä pyydettiin vastaajaa arvioimaan miten tärkeänä hänen edus-

tamansa yritys pitää sitä, että logistiikkapalvelun tuottavalla kuljetusliikkeellä on ser-

tifioitu laatujärjestelmä. Selkeä enemmistö 82% vastaajista pitää asiaa tärkeänä. Ei 

niin tärkeänä 12% ja loput 6% ei tämän kyselyn aikana osannut tai halunnut muodos-

taa mielipidettä asiaan. Tämän tutkimustyön osalta laatustandardiin liittyvät tekijät 

ovat rajattu pois, mutta asia on hyvä Kesko Logistiikassa tiedostaa mahdollisissa 

muissa projekteissa ja päätöksenteossa. 

Kolmas kysymys oli kohdennettu suoraan tähän tutkimustyöhön. Siinä selvitettiin 

millä välineellä asiakkaat mieluiten jättävät kuljetustilauksen. Kesko Logistiikassa on 

tavoitteena saada kuljetustietosanomat kokonaan sähköisiksi kaikilla prosessin alu-

eilla ja sitä hyödyntäen saada tilitys- ja laskutusprosessit automatisoitua. Varsinkin 

BtoB kentässä se on osittain haasteellista johtuen siitä, että Kesko Logistiikan kulje-

tustuotannonohjausjärjestelmä ja laskutusjärjestelmä eivät kommunikoi asiakkaiden 

omien tuotannonohjausjärjestelmien kanssa. Prosessi perustuu vielä pitkälle paperi-

seen rahtikirjaan, josta manuaalisesti tehdään toteumatallennus. Manuaalinen tal-

lentaminen ei ole kustannustehokasta ja on virhealtis. Kesko Logistiikalla on jo nyt 

käytössään Internetin yli toimiva kuljetustilaussovellus Unifaun Apport. Kyselyyn vas-
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taajista 41% on valmiita käyttämään tätä menetelmää. 35% haluaa tehdä kuljetusti-

lauksen sähköpostia käyttäen, 18% on EDI-tilauksen puolesta ja perinteisemmän pu-

helintilauksen haluaa tehdä 6% vastaaja-asiakkaista. 

Neljäntenä kysymyksenä selvitettiin miten suuri osa vastaajista olisi valmis suosittele-

maan Kesko Logistiikan kuljetuspalveluita muillekin. Tähän kysymykseen vastattiin 

asteikolla 0-10. Nolla tarkoitti, että ei olleenkaan ja 10 tarkoitti että erittäin vahvasti. 

Keskiarvoksi tähän kysymykseen tuli 8,65 minimiarvon ollessa 5 (5,88% vastaajista) ja 

maksimiarvon ollessa 10 (41,17% vastaajista). 

Avoimissa kysymyksissä vastaajat ottivat esiin hinnoitteluun, asiakaspalveluun sekä 

laskutukseen liittyviä asioita. Kokonaisuudessaan Kesko Logistiikan asiakaskysely 

2017 on liitteenä tämän tutkimustyön lopussa (Liite 1). 
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6. Kesko Logistiikka 

 Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Kesko Logistiikka on Keskon omistama tehokas logistiikkapalveluiden tuottaja. Yhtiön 

keskeisin rooli on toimia logistiikkapalveluiden tuottajana konsernin toimialayhtiöille. 

Lisäksi kuljetus- ja terminaalipalveluja tarjotaan myös BtoB palveluna konsernin ulko-

puolisille asiakkaille. Kesko Logistiikka on Suomen suurimpia logistiikan toimijoita ja 

sen kattava lämpötilahallittu kuljetus- ja terminaaliverkosto sekä suuri varastokapasi-

teetti mahdollistaa kilpailukykyiset palvelut asiakkaille koko valtakunnassa. 

 

6.1. Kesko logistiikan terminaaliverkosto 

 Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Kesko Logistiikan terminaaliverkosto kattaa koko maan. Alueterminaalit sijaitsevat 

Liedossa, Tampereella, Kuopiossa, Kempeleessä, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Seinäjo-

ella. Varastointi on keskitetty kokonaan Vantaalla sijaitseviin keskusvarastoihin. Ole-

massa olevalla verkostolla saavutetaan pääosalle K-kauppoja kuusi päiväinen jakeluti-

heys koko valtakuntaan. Huomioiden että toimituspäivien lukumäärään vaikuttaa 

kaupan sijainnin lisäksi myös sen koko ja myyntivolyymi.  

Kuljetustoiminta vastaa asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman korkeilla käyttö- ja 

täyttöasteilla sekä parhaiten tarpeeseen soveltuvalla kalustolla. Teknisissä ratkai-

suissa terminaaleissa ja kuljetustoiminnassa huomioimme niiden aiheuttamat ympä-

ristövaikutukset.  

Kesko Logistiikka on sitoutunut vähentämään kuljetuksen liikevaihtoindeksiin suh-

teutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kesko Logis-

tiikka tekee päivittäin noin 3500 asiakaskäyntiä 300 sopimusautolla. Kesko Logistii-

kalla on sertifioitu ISO14001 standartin mukainen ympäristöjärjestelmä. 
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Kuvio 10: Kesko Logistiikan Varasto- ja terminaaliverkosto (Keskon yritysesittelymate-

riaali 2012) 
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6.2. Keskon päivittäistavarakaupan tavaravirrat 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

K-ryhmä on toiseksi suurin toimija Suomen päivittäistavarakaupassa noin 37,2 %:n 

markkinaosuudella ja sillä on Suomen laajin ja kattavin kauppaverkosto. Tätä verkos-

toa palvelemaan on rakennettu tehokas logistiikka hoitamaan kauppojen tavaravir-

rat.  

Keskon päivittäistavarakaupassa logistiset mallit on rakennettu Vantaan keskusvaras-

tojen ja valtakunnallisen terminaaliverkoston ympärille. Tavaravirtojen volyymit ja-

kautuvat siten että noin puolet kauppojen volyymista kulkee jollain logistisella mal-

lilla keskusvarastojen kautta ja puolet menee teollisuudesta suoraan tai aluetermi-

naalin kautta kauppoihin. 

 

 

Kuvio 11: Keskon päivittäistavarakaupan tavaravirrat (% volyymeista) (Keskon yritys-

esittelymateriaali 2012) 
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6.3. Logistiset mallit 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. 

Logistinen malli on Keskon päivittäistavaran ja tavarantoimittajan keskenään sopima 

toimintamalli. Siinä määritellään kuinka tuotteet toimitetaan kaupoille. Logistinen 

malli valitaan aina tuotteelle, ei tuottajalle. Tavarantoimittajan toiminta sidotaan va-

littuun logistiseen toimintamalliin yhteistyössä Keskon osto-organisaation, tuotetäy-

dennyksen ja tavarantoimittajan kanssa. Keskon päivittäistavaravirtoja ohjataan vii-

dellä erilaisella logistisella mallilla. Logistisen toimintamallin valintaan vaikuttavat 

esim. tavarantoimittajan toimitusvarmuus, sijainti, kokonaisvolyymi ja tuotetasoinen 

menekkitieto. Näille kaikille toimintamalleille on olennaista, että tavarantoimittajalla 

on tavarantoimittajasopimus Keskoon. 

 

6.3.1. Varastotoimitus – SD (Stock Delivery) 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi.äivittäistavarakaupan va-

raston täydennys tapahtuu Tuotetäydennyksen täydennyssuunnittelijoiden toimesta. 

Varastomalleissa tuotteiden varastointi ja keräys tapahtuu Kesko logistiikan toi-

mesta.  

Kuvio 12: Varastotoimitus (Keskon yritysesittelymateriaali 2012) 
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6.3.2. Varastoterminaalitoimitus – FT (Flow Through) 

 Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi.Varastoterminaalitoimi-

tuksissa tavarantoimittaja toimittaa tilatut tavarat päivittäistavarakaupan terminaa-

liin tai varastoon. Varastoterminaalitoimituksessa tuotteita tilataan tavarantoimitta-

jalta kauppojen tilausten mukaan. Kauppojen tilaukset kootaan päivittäistavarakau-

passa ns. koontiostotilaukseksi toimittajalle. Toimittajan toimittama koottu määrä 

jaetaan päivittäistavarakaupan terminaaleissa kauppojen tilaamien määrien mukaan 

toimituksille. 

 

Kuvio 13: Varastoterminaalitoimitus (Keskon yritysesittelymateriaali 2012) 

 

6.3.3. Varastoterminaalitoimitus keräysohjeella – CD 

(Cross Docking) 

 Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Varastoterminaalitoimi-

tuksessa tavarantoimittaja toimittaa tilatut tavarat päivittäistavarakaupan terminaa-

liin. Tuotteita tilataan tavarantoimittajalta kauppojen tilausten mukaan. Varastoter-

minaali keräysohjeella vastaa varastoterminaalitoimitusta. Ero näiden kahden mallin 

välillä on keräyksessä, CD-mallissa toimittaja kerää tuotteet valmiiksi kauppakohtai-

sesti. 
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Kuvio 14: Varastoterminaalitoimitus keräysohjeella (Keskon yritysesittelymateriaali 

2012) 

 

6.3.4. Suoratoimitus – DD (Direct Delivery) 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Suoratoimituksessa toi-

mittajalle välitetään asiakkaan tilaukset ja toimitus ohjataan suoraan toimittajalta 

asiakkaalle. Tässä logistisessa mallissa tavarat eivät käy päivittäistavarakaupan 

vaihto-omaisuudessa. Sovittu toimitusrytmi ylläpidetään tuotteille. Toimituspäivä 

voidaan välittää tilaussanomassa. 

 

Kuvio 15: Suoratoimitus (Keskon yritysesittelymateriaali 2012) 
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6.3.5. Kuljetusterminaalitoimitus – TT (Transport Ter-

minal) 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Kuljetusterminaalitoimi-

tuksessa toimittajalle välitetään asiakkaiden tilaukset, toimittaja kerää ja laskuttaa 

tuotteet asiakastasolla. Toimitukset tapahtuvat päivittäistavarakaupan ohjaamina 

terminaaliverkoston kautta. Kuljetusterminaalimallissa olevat tuotteet eivät ole päi-

vittäistavarakaupan omaisuutta. (Varastoterminaali-mallissa päivittäistavarakauppa 

ostaa tuotteet). 

 

Kuvio 16: Kuljetusterminaalitoimitus (Keskon yritysesittelymateriaali 2012) 

 

6.4. Logististen mallien painoarvot 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Logistisen mallin valintaan 

vaikuttavat tuotteen volyymi, menekkitiedot yms. kaupalliset tekijät. Jokaiseen logis-

tiseen malliin sisältyy tekijöitä, joista lopullinen logistinen kustannus tuotteelle muo-

dostuu. Osittain nämä tekijät löytyvät samanlaisina logistisesta mallista riippumatta. 

Jossain tapauksessa kustannuksen kokonaisvaikutus voi erota riippuen mitä logistista 

mallia tutkitaan. Taulukkoon 2 Logististen mallien painoarvoit on arvioitu jokaisen lo-

gistisen mallin osalta millainen painoarvo sillä eri prosessin vaiheilla missäkin logisti-

sessa mallissa on.  Arviointi on tehty asteikolla 0 – 3 siten että arvo 0 = ei vaikusta tai 
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erittäin vähäinen vaikutus ja arvo 3 = erittäin merkittävä vaikutus. Arvot eivät korre-

loi suoraan euromääräisiin kustannuksiin vaan ne on mietitty henkilöresurssien sekä 

kuljetus- ja varastointikapasiteetin kuormittavuuden mukaan. Tässä tarkastelussa 

pienin yhteissumma merkitsee tässä tutkimustyössä tarkasteltavalle materiaalivir-

ralle tehokkainta tulosta. 

Taulukko 2: Logististen mallien painoarvot 

  

 

SCM ohjaus tarkoittaa toimitusketjun hallinnan merkitystä järjestelmäylläpidollisesti 

sisältäen esim. hinnoittelun ja tuotetietojen ylläpidon. Ajojärjestelyn vaikutusta on 

arvioitu tuotteen koko toimitusketjun matkalta tuottajalta kaupan takalaituriin. Sii-

hen on huomioitu, että ajojärjestelyn tulee kattaa mahdollinen hankinnan suunnit-

telu, runkokuljetusten suunnittelu keskusvarastosta terminaaleihin sekä lopullinen 

jakelukuljetus, riippuen siitä mitä näistä kyseiseen logistiseen malliin voi kuulua. Va-

rastointikulun vaikutus kattaa tilakustannuksen sekä vastaanoton ja keräyksen käsit-

telykustannukset. Terminaali ja rahtikulut on arvioitu samalla tavalla, riippuen mitä 

elementtejä kyseessä olevaan logistiseen malliin voi kuulua. Kustannukset kattavat 

terminaalikäsittelyn sekä rahtiliikenteen kulut. TT-sijainti tarkoittaa tavarantoimitta-

jan fyysistä sijaintia maantieteellisesti ja sijainnin merkitystä logistisen mallin kustan-

nukseen. 
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7. Johtopäätökset pienten tavarantoimittajien logistiseen malliin 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Tässä tutkimustyössä on 

tavoitteena ratkaista kokonaisuudeltaan tehokkain malli, miten voidaan palvella ole-

massa olevien logistiikkaprosessien rinnalla niitä tavarantoimittajia, jotka eivät volyy-

minsa tms. kaupallisen syyn takia voi toimia minkään olemassa olevan viiden logisti-

sen mallin sisässä. Tällaiset toimittajat eivät ole tavarantoimittajasuhteessa Keskoon, 

joten kytkeminen Kesko Logistiikkaan kannattaa tutkia sellaisesta logistiikkamallista, 

jossa tietojärjestelmäkytkennät Keskon järjestelmiin on vähäisimmät. Huomioitavaa 

on, että varsinainen fyysinen tavaran liikuttelu on logistisesta mallista huolimatta kai-

kissa malleissa samankaltainen. 

Logistisista malleista kuljetusterminaalimallissa tavarantoimittajalla on vähiten tieto-

järjestelmiin liittyviä yhteyksiä. Myös logististen kustannuskertymien painoarvotus 

antoi pienimmän painopistearvon kuljetusterminaalimallille. Pienten tavarantoimit-

tajien logistiikkaratkaisua lähestytään kuljetusterminaalimallin kautta, jossa fyysiseen 

kuljettamiseen on täsmälleen samankaltainen logistinen malli mutta asiakastilaukset 

tai laskutus ei ole millään kytkettynä toimitusketjunohjauksen järjestelmiin ja Kesko 

päivittäistavaratoimintojen laskutusreskontraan. Tarvittava tietovirta kytketään suo-

raan Kesko Logistiikan toiminnanohjaus- ja taloudenhallintajärjestelmiin. 
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Kuvio 17: Pienten tavarantoimittajien logistinen malli 

Pienten tavarantoimittajien logistisessa mallissa Kesko Logistiikan tulee huomioida ja 

ratkaista seuraavat prosessin vaiheet: 

- BtoB myyntiprosessin eteneminen 
- Palvelupaketit 
- Tietoliikenne (ajopäivälistaukset, kuljetustiedot) 
- Kuljetustilaus ja tilaussanoma Kesko Logistiikan toiminnanohjaus- sekä tilitys- 

ja laskutusjärjestelmissä 
- Kuljetussopimus 
- Hinnoittelumalli 
- Myyntipäällikön rooli 
- Vastuunjako pienten tavarantoimittajien logistisessa mallissa 

 
 

7.1. BtoB myyntiprosessin eteneminen 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Pienten toimittajien logis-

tiseen malliin kytketään siis sellaisia tavarantoimittajia, jotka eivät voi toimia tavaran-

toimittajastatuksella Keskon päivittäistavarakaupassa, mutta joiden tuotteilla kuiten-
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kin K-kaupoissa kysyntää olisi alueelliselta tasolta aina valtakunnallisesti. Logistiikka-

palvelun BtoB myyntiprosessi voidaan käynnistää sen jälkeen, kun Keskon päivittäis-

tavaran toimitusketjun ohjaus on selvittänyt tuottajan mahdollisuutta johonkin muu-

hun logistiseen malliin, esim. kuljetusterminaalimalli. 

Jos tuottaja ei saa tavarantoimittajastatusta, voidaan käynnistää pienten tavarantoi-

mittajien logistisen mallin myyntiprosessi. Myyntipäällikkö ottaa tavarantoimittajan 

edustajaan puhelimella yhteyden ja selvittää tuottajan intressejä lähteä tekemään 

yhteistyötä. Tällöin myös alustavasti keskustellaan toiminnan laajuudesta, arviosta 

volyymeista sekä sovitaan tapaaminen.  

Lähtökohtaisesti myyntipäällikkö menee tapaamaan tavarantoimittajaa (jatkossa 

asiakasta) asiakkaan luo. Harkinnan mukaan myyntipäällikkö voi sopia palaverin pi-

dettäväksi puhelimella tai muuten interaktiivisesti, jos se on välimatkallisesti ja asiak-

kaan aikataulujen sopivuuden kannalta tehokkain ratkaisu. Tässä palaverissa käydään 

asiakkaan tarpeet läpi kokonaisuudessaan. Selvitetään tarkemmat volyymiarviot, 

mille alueille toimituksia tulee olemaan sekä toimitustiheyttä. Myyntipäällikkö esitte-

lee asiakkaalle Kesko Logistiikan logistiikkaprosessin eli tuotteen, jota on myymässä. 

Tässä vaiheessa käydään läpi tuotteiden pakkausvaatimukset kuormankantajittain, 

kuljetusolosuhteet sekä toimitusajat ja – päivät. Tarjousta varten selvitetään vielä 

missä laajuudessa asiakas kuljetuspalvelua tarvitsee. Riittääkö pelkkä jakelutarjous 

yhdestä tai useammasta terminaalista vai liittyykö tarjoukseen mahdollinen hankin-

takuljetus asiakkaan tuotantolaitokselta sekä runkosiirtoja Kesko Logistiikan termi-

naalien välillä. Myyntipäällikkö selvittää miten laajaa palvelupakettia lähdetään tar-

joamaan. 

Myyntipäällikkö lähettää kirjallisen tarjouksen (Liite2) hintaliitteineen (Liite3) sähkö-

postilla kohtuullisen ajan kuluttua palaverista. Kohtuullinen aika on 1-3 arkipäivää, 

jonka aikana myyntipäällikkö selvittää mahdolliset auki olevat kysymykset kuljetus-

tuotannon kanssa. Jos kolme päivää meinaa selvitystyössä ylittyä, on myyntipäällikkö 

yhteydessä asiakkaaseen ja avoimesti kertoo miksi tarjousta ei ole saatu liikkeelle ja 

antaa arvion, milloin se on valmis. 
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7.2. Palvelupaketit 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Asiakkaalle tarjottava pal-

velupaketti johdetaan kuljetustarpeesta. Siihen vaikuttaa asiakkaan tuotantolaitok-

sen tai noutovaraston sijainti, toimitettavien kauppojen sijainti sekä asiakkaan oma 

valmius hoitaa kuljetuksia joltain osin. Tarjottavia palvelupaketteja on kolme.  

Ensimmäinen palvelupaketti sisältää ainoastaan jakelukuljetukset Kesko Logistiikan 

terminaalista kyseisen terminaalialueen K-kaupoille. Asiakas hoitaa itse toimitukset 

terminaaliin tai terminaaleihin. 

Toinen paketti sisältää jakelukuljetusten lisäksi siirtokuljetukset Kesko Logistiikan ter-

minaalien välillä. Tässä mallissa toimituksia on useammalle kuin yhden terminaalialu-

een K-kaupoille ja asiakas toimittaa itse tuotteet yhteen Kesko logistiikan terminaa-

leista. 

Kolmas ja samalla laajin palvelupaketti sisältää jakelukuljetusten ja terminaalisiirtojen 

lisäksi myös noutokuljetuksen asiakkaan tuotantolaitokselta tai varastosta. Tällöin 

Kesko Logistiikka hoitaa kuljetukset kokonaisuudessaan prosessiin tehokkaimmin so-

veltuvalla mallilla hyödyntäen terminaaliverkostoa ja jakelukuljetusten paluukuor-

mia. 

7.3. Tietoliikenne (ajopäivälistaukset, kuljetustiedot) 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Palvelupaketista riippu-

matta asiakkaiden toimitukset yhdistetään Kesko Logistiikassa muuhun päivittäista-

varavolyymiin. Toimitukset menevät samoissa kuormissa, samoina toimituspäivinä ja 

toimitusaikaikkunoissa kuin Keskon tukkukaupan päävolyymikin. Tämä tarkoittaa, 

että asiakkaan on osattava toimittaa tuotteet oikeina päivinä oikeisiin terminaaleihin 

riittävillä kollitason merkinnöillä täydennettyä. Tätä tarkoitusta varten Kesko Logis-

tiikka toimittaa asiakkaalle Ajopäivälistauksen (Liite 4). Listauksesta selviää asiakkaan 
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nimi, osoite ja toimituspäivätiedot. Lisäksi siitä näkyy minkä Kesko Logistiikan termi-

naalin jakelualueelle asiakas kuuluu. Lisäksi listauksessa on näkyvissä asiakaskohtai-

nen logistiikan tavarankäsittelyä ohjaava kuljetusnumero. Tämä tieto asiakkaan on 

tuotettava jokaiseen toimitettavaan kaupan myyntierään. 

7.4. Kuljetustilaus ja tilaussanoma Kesko Logistiikan toiminnan-

ohjaus- sekä tilitys- ja laskutusjärjestelmissä 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Pienten tavarantoimitta-

jien logistiseen malliin kytkettäville toimittajalle ei avata järjestelmien välisiä tietojär-

jestelmäyhteyksiä Keskon järjestelmiin. Tehokkaan tilitys- ja laskutusprosessin var-

mistamiseksi Kesko Logistiikan prosessi on rakennettu siten että kuljetustietosanoma 

halutaan sähköisesti tuotannonohjaus- ja laskutusjärjestelmiin. Tilityksellä tarkoite-

taan autoilijoille suoritettavaa autoilijatilitystä ja laskutuksella asiakkaalta perittävää 

kuljetuspalvelulaskutusta.  

Keskon tietojärjestelmiin kytkeytymättömille eli BtoB mallissa oleville asiakkaille on 

käytössä Internetissä toimiva Unifaun Apport kuljetustilausjärjestelmä. Tätä järjestel-

mää käytetään myös pienten tavarantoimittajien logistisessa mallissa kuljetustilauk-

sen sähköistämiseen. Lähtökohtaisesti asiakas syöttää toimituskohtaiset kuljetusti-

laukset itse järjestelmään. Asiakkaille tarjotaan myös mahdollisuus jättää kuljetusti-

laukset esim. sähköpostilla tai puhelimitse. Tällöin Kesko Logistiikka siirtää ne Uni-

faun Apport järjestelmään. Tämä palvelu on asiakkaalle lisämaksullinen. Tämä pal-

velu mahdollistetaan siksi että suoritetun asiakaskyselyn mukaan peräti 41 % asiak-

kaista haluaa jättää tilauksensa näin. 

Jakelukuljetuksen tilaus siirtyy Unifaun Apport järjestelmästä Kesko Logistiikan kulje-

tustenjärjestelyn toiminnanohjausjärjestelmää SISU:un. SISU järjestelmässä tilausrivi 

kiinnitetään sille resurssille ja siihen kuormaan, jossa kuljetustapahtuma suoritetaan. 

Kuljettajalle tilaus siirtyy muiden kuljetustehtävien ja volyymin lisäksi ajoneuvopäät-

teeseen. Jakelukuorman aikana ja sen ajettuaan kuljettaja tekee tarvittavat toteuma-

tallennukset ajoneuvopäätteeseen ja kuittaa kuorman ajetuksi. Tämän jälkeen 
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kuorma näkyy SISU järjestelmässä ajettuna ja kuljetustenjärjestely kuittaa sen toteu-

matarkastuksen jälkeen valmiiksi. 

Valmiit kuormat siirtyvät Kesko Logistiikan tilitys- ja laskutusjärjestelmään KUTI:iin. 

KUTI järjestelmässä tehdään vielä tarvittaessa tietosanomatäydennyksiä ja rivit siirty-

vät autoilija tilityksiin. 

Laskutuksessa KUTI järjestelmä ei tue sähköistä sanomariviä vaan se perustuu manu-

aaliseen rahtikirjatallennukseen. Tallennettavia tietoja ovat kuljetusväli, lähettäjä, 

vastaanottaja, rahtikirjan numero, volyymitieto sekä asiakaskohtainen sopimusnu-

mero. Pienten toimittajien logistisessa mallissa ei jakelussa terminaalista K-kauppaan 

paperista rahtikirjaa käytetä. Toteumatallennus suoritetaan Unifaun Apport järjestel-

män yhteenvetoraportista (Liite 5), jossa on kaikki edellä mainitut tarvittavat tiedot. 

Kyseinen yhteenvetoraportti saadaan automatisoitua siten että se tulee ennalta 

määrättyihin sähköpostiosoitteisiin päivittäin sovittuna kellonaikana. 

Palvelupaketteihin kaksi ja kolme liittyy mahdollisia noutokuljetuksia asiakkaalta ter-

minaaliin tai terminaaleihin sekä siirtokuljetuksia terminaalien väleillä. Näihinkin kul-

jetuksiin tehdään tilaus Unifaun Apportilla ja tilausrivi kiinnitetään hankinta- tai run-

kokuormaan SISU järjestelmän kuljetustensuunnittelussa. Hankinta- ja runkokuor-

mien kuljettamisprosessi ei vielä Kesko Logistiikassa tapahdu kokonaan sähköisesti 

ajoneuvopäätteellä. Tässä prosessin osassa tarvitaan paperista rahtikirjaa. Paperiset 

rahtikirjat tulostetaan Unifaun Apport järjestelmästä ja toteumatallennus laskutusta 

varten tehdään KUTI:ssa. Myös autoilijatilitys muodostuu näistä dokumenteista ja 

KUTI järjestelmän toteumatallennuksesta. 

7.5. Kuljetussopimus 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Myyntipäällikkö tekee asi-

akkaan kanssa kirjallisen kuljetussopimuksen (Liite 6) ennen tavaraliikenteen alka-

mista. Tässä vaiheessa on käyty läpi missä laajuudessa logistiikkapalvelua tarjotaan. 
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Kuljetussopimuksen liitteeksi tulee hintaliite (Liite 3), jossa ne hinnat, joilla sopimuk-

sen mukainen palvelu aloitetaan. Hinnat ovat tässä vaiheessa saattaneet muuttua 

tarjousvaiheen hinnoista. 

Kuljetussopimuksen allekirjoituksen jälkeen myyntipäällikkö pyytää sen tuotantoyksi-

kön kuljetuspäällikköä, jonka ohjaukseen asiakkaan kuljetukset tulevat ottamaan, ot-

tamaan asiakkaaseen yhteyttä ja sopimaan operatiivisen toiminnan alkamisesta ja sii-

hen liittyvistä spekseistä. Kuljetuspäällikkö ohjeistaa operatiivisen henkilöstön niiltä 

osin kun asiakkuuden palveluntuottosopimuksen vaatimukset vaativat.  

Myyntipäällikkö avaa asiakkaan tiedot Kesko Logistiikan sähköiseen kuljetustilausjär-

jestelmään (Unifaun Apport) sekä tilitys- ja laskutusjärjestelmään (KUTI). Myyntipääl-

likkö pyytää Kesko Logistiikan talouscontrolleria avaamaan asiakkaan tiedot myös 

myyntireskontraan (SAP). Myyntipäällikkö toimittaa tuotanto-ohjeen Kesko Logistii-

kan talouteen toteumatallennuksen henkilöille uudesta BtoB asiakkaasta. 

7.6. Hinnoittelumalli 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Kesko Logistiikka laskuttaa 

asiakasta logistiikkapalvelusta suoraan. Jokaisen pienten tavarantoimittajien logisti-

seen malliin tulevan asiakkaan hinnan taso tarkastellaan ja määritellään sopimuksen 

teko vaiheessa. Teknisesti prosessiin hinnoittelumalli menee käytettävän palvelupa-

ketin mukaan. 

Jakelu terminaalista K-kauppoihin hinnoitellaan siten että kertatoimitukselle tulee 

kiinteä toimitusmaksu ja volyymiin sidottu muuttuva maksu snt/kg. 

Jos palveluun sisältyy siirtokuljettamista Kesko Logistiikan terminaalien välillä, hinnoi-

tellaan jokainen siirtoväli kuljetusalustakohtaisesti. Näissä siirroissa voi yhdellä kulje-

tusalustalla olla useamman asiakkaan toimituksia yhden terminaalin alueelle. Ne ero-

tellaan määräterminaaleissa asiakaskohtaisiin kuljetusyksiköihin. Käytännössä siirto-

kuljettamisesta sovitaan rahti €/FIN lavapaikka. 
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Mahdollinen noutokuljetus asiakkaalta Kesko Logistiikan terminaaliin hinnoitellaan 

myös kuljetusalustakohtaisesti eli sovitaan rahti €/FIN lavapaikka.  

 

7.7. Myyntipäällikön rooli 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Myyntipäällikkö on uuden 

asiakkuuden perustamisvaiheessa ensisijainen yhteyshenkilö Kesko Logistiikasta. 

Yleensä tässä vaiheessa myös ainoa. Myyntipäällikön tehtävä on hoitaa prosessi aina 

niin pitkälle, että sopimukset ja tarvittavat tietojärjestelmäavaukset on saatu tehtyä.  

Operatiivinen prosessivastuu siirtyy tuotantoyksiköille ja jokaisen jakelualueen kulje-

tuspäällikkö vastaa palvelutuotannon toimivuudesta. Päivittäisissä toimittuksiin liitty-

vissä asioissa asiakkaat ohjataan ottamaan yhteyttä suoraan Kesko logistiikan kulje-

tustenjärjestelyyn. Laskutuksiin liittyvissä kyselyissä asiakkaat ohjataan ottamaan 

suoraan yhteys Kesko Logistiikan laskutukseen. Suuremmissa reklamaatioasioissa, 

toiminnan muutoksissa tai hinnoitteluun liittyvissä asioissa on ensisijainen yhteys-

henkilö myyntipäällikkö.  

Myyntipäällikön tehtävä on informoida kuukausittain vaihtuva polttoainelisä, joka 

vaikuttaa suoraan rahtihintoihin. Myyntipäällikkö seuraa aktiivisesti BtoB asiakkaiden 

myyntejä ja myyntikehityksiä myyntiraportilta (Liite 7). Asiakkaan myynnin muuttu-

essa merkittävästi selvittää myyntipäällikkö tuotantoraportilta (Liite 8) onko jotain 

merkittäviä kuljetusvälejä tullut lisää tai jotain poistunut. Joskus muutokset voivat 

olla niin merkittäviä, että myyntipäällikön on tarkistettava hinnoittelua. Tarvittaessa 

ollaan yhteydessä asiakkaaseen. Myyntipäällikön tehtävä on myös säännöllisesti kon-

taktoida asiakkaitaan puhelimitse tai tapaamisilla. Näissä kontaktoinneissa myynti-

päällikkö selvittää asiakkuuden tilaa (tyytyväisyyttä, tyytymättömyyttä, avoimia kysy-

myksiä jne.) sekä kartoittaan aktiivisesti mahdollisuutta rahtien lisämyyntiin. 
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7.8. Vastuunjako pienten tavarantoimittajien logistisessa mal-

lissa 

Tämän luvun teksti poistettu luottamuksellisuuden vuoksi. Tehokkaasti toimiakseen 

mitään edellä mainituista suurista kokonaisuuksista ja niiden alle pirstoontuvista pie-

nemmistä vaiheista ei voi jättää tekemättä. Paras tapa varmistaa, että kaikki proses-

sin vaiheet tulevat tehdyiksi, on selkeästi määritellä vastuuorganisaatio jossa opera-

tiiviset asiat tehdään. Organisaation sisällä esimiehet määrittävät henkilö- ja työvuo-

rotasolla missä, milloin ja kenen toimesta tehtävät hoidetaan. Lisäksi määritellään 

henkilötasolla sopimus- ja toiminnanohjeistusvastuut. Taulukossa ”Pienten toimitta-

jien logistisen mallin vastuut” (Taulukko 3) on esitetty prosessiin liittyvät vastuut esi-

tetty matriisimuodossa. 

Taulukko 3: Pienten toimittajien logistisen mallin vastuut 
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8. Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa Kesko Logistiikan päivittäistavaran logistiikkapro-

sessin sisälle malli, joka tukee tehokkaasti pienten tavarantoimittajien mahdolli-

suutta saada tuotteita K-kauppoihin. Tutkimuksessa selvitettiin tällaisen prosessin 

kustannustehokkuutta, palvelun lisäarvopotentiaalia pienille, vailla Keskon päivittäis-

tavarakaupan tavarantoimittajastatusta, toimiville tavarantoimittajille sekä kokonaan 

uuden logistisen mallin kytkemistä Kesko Logistiikan toimitusketjuun. 

Tutkimuksessa lähestyttiin tavoitteisiin asetettuja kysymyksiä asiakkaan tarpeista 

johdetusta palvelukeskeisestä näkökulmasta. Tähän lähestymistapaan päädyttiin 

työn tilaajan kanssa käydyissä keskusteluissa siinä vaiheessa, kun työn tavoitteet ase-

tettiin. Palataan näihin kolmeen keskeiseen kysymykseen. 

Voidaanko olemassa olevaan logistiikkaprosessiin kytkeä tehokkaasti toimittajia, 

jotka eivät toimi tavarantoimittajastatuksella Keskon päivittäistavarakaupassa? 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin millaisia logistisia malleja Suomessa on päivittäista-

varaliikenteessä käytössä ja teorian rinnalle avattiin Kesko Logistiikan käyttämät lo-

gistiset mallit. Tutkimuksen toimeksianto oli rajattu siten että tutkittavalle materiaali-

virralle ei kokonaan uutta logistista mallia lähdetä kuvaamaan vaan selvitetään saa-

daanko nämä materiaalivirrat kytkettyä olemassa oleviin. Varsin selkeästi on havait-

tavissa, että logistiset mallit ovat jo nyt muodostuneet siten että joku hyödyntää 

suurta volyymia ja toinen taas on kohdennettu pienemmälle volyymille. Lähinnä eri-

laiset terminaalitoimitusmallit ovat erittäinkin hyvin tämän tutkimuksen kaltaista 

pientä volyymia palvelevia. Käytännössä fyysinen tavaravirta vastaa tarpeeseen sel-

laisenaan. Tiedonsiirto kuljetustilauksen ja laskutusaineiston osalta olivat ne asiat, 

jotka tässä tutkimustyössä piti ratkaista ja ne ratkaistiinkin. Nämä toimintamallit on 

käsitelty tämän tutkimuksen luvuissa 7.3. ja 7.4. 
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Saadaanko prosessista niin tehokas että se on kustannuksiltaan järkevää Kesko Logis-

tiikalle? 

Pienet volyymivirrat aiheuttavat kustannuspainetta prosessiin. Kesko Logistiikalle tä-

män tutkimustyön kohteena oleva volyymi saadaan kytkettyä kustannustehokkaasti 

prosessiin, kun asiakkaalle valitaan tarpeisiin sopivin palvelupaketti sekä hinnoittelu-

malli. Palvelupaketteja ja hinnoittelumallia käsiteltiin luvuissa 7.2. ja 7.6. 

Mitä lisäarvoa logistiikkaprosessi pienille tavarantoimittajille pystyy tuottamaan? 

Asiakkaalle merkittävin lisäarvo on, että tuotteet saadaan laajamittaisesti K-ryhmän 

kauppoihin valtakunnallisesti. Lisäksi Kesko Logistiikan palvelu huolehtii toimitusryt-

mit ja toimitusaikaikkunat asiakkaan puolesta, joten kaupankäynti pienen tavarantoi-

mittajan ja K-kaupan välillä suoraviivaistuu, kun molemmat osapuolet tietävät nämä 

toimituspäivät ja -aikaikkunat. Kesko Logistiikkaa pidetään myös luotettavana logis-

tiikkapalvelun tuottajana. Tämä kävi ilmi Kesko Logistiikan asiakaskyselystä, jota käsi-

telty tämän tutkimuksen luvussa 5.  

 Tutkimukseen haettiin materiaalia ratkaisukeskeisen myynnin teorioista ja sitä oli kii-

tettävästi saatavissakin. Kesko Logistiikan prosessikuvaukset kirkastettiin osaksi tätä 

tutkimusta ja konkreettinen asiakasnäkökulma toteutettiin kvantitatiivisena survey-

tutkimuksena kohdennettuna merkittävimmille jo olemassa olevaa B2B kuljetuspal-

velua käyttäville asiakkaille. Syvyyttä tähän asiakasnäkökulmaan olisi saatu enem-

män, jos tutkintametelmänä olisi käytetty teemahaastatteluja. Se ei kuitenkaan tä-

män tutkimustyön käytössä olevilla resursseilla ollut mahdollista. 

Tämän tutkimuksen kohderyhmän eli pienet tavarantoimittajat, joilla ei ole Keskon 

tavarantoimittajastatusta, logistinen malli saatiin johdettu olemassa olevasta Kute 

toimitusmallista. Tällaisten tavarantoimittajien kytkeminen prosessiin on Kesko Lo-

gistiikan vastuulla. Tutkimuksessa saatiin kuvattua tämäkin prosessi kokonaisuute-

naan. Luku 7. käsittelee prosessia kaikkine sen vaiheineen ja vastuualueineen. Ja siitä 

voidaan todeta, että toteutettuna kuvatun laisena prosessi palvelee asiakasta asiak-

kaan tarpeista johdetulla tavalla, joka yksi tämän tutkimuksen kulmakivistäkin oli.    
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Lopputulemana voidaan todeta, että tutkimustyössä saavutettiin asetettu tavoite ja 

ratkaisu pienten toimittajien logistiikkaan kytkettynä Kesko logistiikan prosessiin saa-

tiin kuvattua. Lisäksi tämä opinnäytetyö tarjoaa hyvän pohjan palvelukeskeisen 

myyntityöprosessin ymmärtämiseen sekä toimii selkeänä perehtysmateriaalina Kesko 

Logistiikan B2B myyntiprosessiin.   
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LIITTEET 

Liite 1 Kesko Logistiikka asiakaskysely 2017  

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 
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Liite 2 Kuljetustarjous 

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 

Liite 2 Kuljetustarjous
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Liite 3 Hintaliite 

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 

Liite 3 Hintaliite
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Liite 4 Ajopäivälistaus 

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 

Liite 4 Ajopäivälistaus
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Liite 5  

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 

Liite 5 Toteumatallennuksen yhteenvetoraportti 
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Liite 6 Kuljetussopimus 

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 

Liite 6 Kuljetussopimus 

 

  



64 

 
 

Liite 7 BtoB myyntiraportti 

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 

Liite 7 BtoB myyntiraportti 
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Liite 8 Tuotantoraportti 

Liite on poistettu sen luottamuksellisuuden vuoksi. 

Liite 8 Tuotantoraportti 

 

 

 

 


