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ESIPUHE
Materiaalivirtojen ja koko toimitusketjujen
hallinnassa tarve integroida toiminnot tiiviimmin toisiinsa edellyttää yhteistyötä, tietovirtojen ja tiedon läpinäkyvyyttä, tehokkuuden
parantamista ja yhteistä suunnittelua, mikä
ehkäisee virheitä, vähentää kapasiteetti- ja
saatavuusongelmia sekä varastointitarvetta
ja alentaa kustannuksia. Monimutkaisten toimitusketjujen hallinnassa ja kehittämisessä
onnistutaan, kun hyödynnetään olemassa
olevaa viisautta ja älykkäitä hallintaratkaisuja
erilaisten tietoteknisten ja sähköisten järjestelmien avulla. Tulevaisuuden kilpailutekijät
askarruttavat jatkuvasti yrityksiä eli millaiset
kilpailutekijät ovat tulevaisuudessa tärkeitä.
Asiakkuuden hallinta ja palvelun laadun kehittäminen ovat kilpailutekijöinä jatkuvan kehittämisen kohteena. Viime vuosina toimintojen
energiatehokkuus on tullut yhdeksi merkittäväksi yritysten kilpailutekijäksi; esimerkkinä
tästä ovat sähköautojen määrän lisääntyminen, ympäristöystävällisemmät polttoaineet
sekä digitaaliset hallintajärjestelmät. Tänä
päivänä raha kulkee digitaalisesti valmistajan,
asiakkaan ja logistiikkapalveluyritysten järjestelmien välillä sekä konttien ja muiden kuljetusyksiköiden automatisointi ja integrointi
informaatiojärjestelmiin lisääntyy. Ostaminen
verkossa on useimmille arkipäivää, ja tehokas
tiedonsiirto mahdollistaa sen, että paketit
kulkevat yhä itsenäisemmin ja sen mukana
kulkee kaikki pakettia koskeva yksilötieto.
Teknologiaratkaisut toimitusketjujen hallinnassa vahvistuvat edelleen, ja informaatioteknologian jatkuva kehittyminen sekä uudet
teknologiset ratkaisut muuttavat olemassa
olevan toimitusketjun hallinnan menetelmiä
ja käytänteitä. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell,
Santala & Relander 2011, 186–189.)
Digitaalisuus liittyy tänä päivänä liiketoimintaan ja moderniin logistiikkaan. Sen merkitys
kasvaa jatkuvasti, ja lisäksi muutos kohti digitaalisuutta on ollut nopeaa. Aikaisemmin
yritystoiminnan ainoina sitä määrittelevinä ja
sen mahdollistavina tekijöinä olivat fyysisen
maailman rakenteet. Digitalisaatio on mukana
erilaisissa toiminnoissa, mutta voidaan pohtia, miten digitaalisuus näkyy yrityksen arvon4

lisäyksessä. Verkostossa toimivat yritykset
osallistuvat vuorovaikutukseen ja arvonluontiin, ja S&P (Standard & Poor´s) 500 -analyysin mukaan näin toimivat yritykset tuottavat
enemmän arvoa kuin fyysisten tuotteiden
valmistajat. Kuluttajakäyttäytymisen muutos
ja digitalisaatio ovat mullistaneet talouden
ja yritysten toimintaympäristön, ja muutos
on ollut merkittävä ja näkyvä. Digitaalisuus
mahdollistaa räätälöityjen palveluiden tarjoamisen suurelle joukolle kuluttajia, ja myös
kuluttajat voivat itse luoda uusia palvelusisältöjä. Liiketoimintaympäristö on siirtynyt
staattisesta dynaamiseen ympäristöön, jossa
yksittäisten kuluttajien valinnat määrittävät
liiketoiminnan arvon. Muutoksen myötä operatiivisen johtamisen rinnalle tärkeäksi tekijäksi on noussut kuluttajakokemuksen, arvonmuodostuksen ja uudistumisen johtaminen.
Muuttuneet tarpeet pakottavat muuttamaan
yritysten päätöksentekoprosesseja sekä uudistamaan strategista johtamista, ja osaamista tulee vahvistaa uuteen tilanteeseen.
Digiloikassa kuluttajakokemus muodostuu valikoiman kiinnostavuudesta ja saatavuudesta
asioinnin ja maksamisen helppouden ja vaihtoehtojen sekä fyysisen toimituksen sujuvuuden ja turvallisuuden kautta. Yrityksen tulee
pohtia, miten se voi hyödyntää liiketoiminnan
arvoa lisäävät uudet digilogistiikan mahdollisuudet. (von Zansen, Haapanen & Syrjänen
2017, 18–19.)
Asiakaspalvelussa asiakkaat ovat suhteessa
ja vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa joko
fyysisesti tai digitaalisesti. Hyvä asiakaspalvelu edistää myyntiä, parantaa asiakaskokemusta, auttaa parantamaan yrityksen sisäistä
toimintaa sekä luo kasvua ja kannattavuutta.
Digitalisaation avulla saadaan erittäin tärkeää
tietoa ja osaamista yrityksen liiketoimintaan
liittyen. Verkkokaupassa asiakaspalvelu on
pitkälti automatisoitu, mutta moniulotteisempien tuotteiden tai palveluiden yhdistelmissä
tarvitaan vielä räätälöityä henkilökohtaista
asiakaspalvelua. Asiakaspalvelussa yrityksen
arvokentässä on selkeästi näkyvissä sen tavoitteet ja päämäärät, jolloin asiakaspalvelun
kautta myös asiakas näkee, mitä yritys haluaa

liiketoiminnassaan saavuttaa ensisijaisesti.
Yrityksen visio ja tulevaisuuden tahtotila tulee
näkyä asiakaspalvelun sisällössä ja toiminnassa. Hyvä asiakaspalvelu näkyy erinomaisena
asiakaskokemuksena, ja yritysten tulee tätä
tietoa edelleen hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Yrityksen arvolupaus muuntuu
konkreettiseksi asiakaskokemukseksi fyysisten toimintojen ja tarjottavien digitaalisten
palveluiden kautta, minkä vuoksi on tärkeää,
että arvokentällä asiakaspalvelu on juuri sellaista, millaista asiakkaat osaavat ja haluavat
käyttää. (von Zansen ym. 2017, 156–157.)
Vollmer Marcell, Celonis-yrityksen Chief Innovation Officer ja matkasaarnaaja, ennustaa,
että tällä vuosikymmenellä otetaan käyttöön
menetelmiä, joissa prosesseja voidaan kuvata visuaalisesti tapahtumatietojen ja lokien
perusteella, jolloin saadaan automaattisesti
ajantasainen kuva prosessien nykytilasta, pullonkauloista, hukkatyöstä ja vaiheiden kestosta. Tulevaisuuden visioissa uusiksi menevät
niin liiketoimintamallit kuin työelämäkin. Vollmerin mielestä kuitenkaan työn loppumisesta
ei ole pelkoa, sillä uusia työpaikkoja syntyy
enemmän kuin vanhoja katoaa. Vollmer ei
kuitenkaan osaa sanoa, mikä olisi paras lähtökohta ja etenemisvauhti digitaaliselle muutokselle ja olisiko parempi lähteä puhtaalta pöydältä vai olisiko parempi vanhojen prosessien
vaiheittainen korvaaminen. Hänen mukaansa
kaikki yritykset käyvät läpi digitaalista muutosta. Suunnitelmat ja toteutus vaihtelevat
teollisuusaloittain ja ovat yhteydessä kilpailutilanteeseen. Vollmerin mielestä on aloitettava visioinnilla, jossa tulee miettiä, mitä
digitaalisella muutoksella halutaan saavuttaa
ja miksi muutos on välttämätön. On määriteltävä ja pystytettävä rakenne, joka parhaiten
palvelee liiketoiminnan sujuvuutta. Muutokseen tulee varata aikaa sen sisäänajoon ja sopeutumiseen, henkilökunnan ja sidosryhmien
koulutukseen ja sitoutumiseen, jotta todelliset tavoitteet saavutetaan. Henkilökunta ja
muut sidosryhmät saadaan parhaiten hyödyntämään uutta digitaalista systeemiä Vollmerin
mukaan sitkeällä, johdonmukaisella ja jatkuvalla viestinnällä, jossa kommunikaation on

oltava kaksisuuntaista, kertomista ja kuuntelemista – myös asiakkaiden kanssa. Puutteellinen tiedonvälitys ei saa ymmärrystä, koska
viestintävälineet mahdollistavat täydellisen
ajantasaisuuden. (Vänttinen 2020.)
Tämä julkaisu on Lapin ammattikorkeakoulussa Tornion toimipisteessä keväällä 2019 aloittaneiden liiketoiminnan toimitusketjun johtamiseen suuntautuneiden opiskelijoiden
kevätlukukauden 2020 projektityö. Toimitusketjun johtaminen kuuluu ryhmän vapaaehtoisiin ammatillisiin opintoihin, 60 opintopisteen
laajuiseen kokonaisuuteen. Materiaalivirtojen
hallinta -opintojaksolla toteutettiin julkaisu,
jonka koostamisessa hyödynnettiin kevään
2020 muilla opintojaksoilla käsiteltyjä asioita.
Projektin tavoitteena oli tutkia digitalisaation
vaikutusta ja merkitystä yritysten toimitusketjuihin lähdemateriaalien ja haastattelujen
avulla. Kevään opintojaksoilla kehitettiin opiskelijoiden materiaalihallinnan ja ostotoiminnan suunnittelu- ja ohjaustaitoja liiketoiminnan kustannustehokkuuden, kannattavuuden
ja kilpailukyvyn varmistamiseksi ja parantamiseksi. Toimitus- ja arvoketjujen johtamisessa
keskityttiin strategiseen johtamiseen sekä
strategiatyöhön erilaisten johtamisteorioiden
ja strategiatyökalujen avulla.
Torniossa 6.5.2020
Kirsti Ketola
lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
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JOHDANTO:
DIGITALISAATIO VAIKUTTAA
YRITYKSEN TOIMITUSKETJUIHIN

Vuoden 2019 keväällä opintonsa aloittaneilla
tradenomiopiskelijoilla on ollut vuoden 2020
kevään aikana Materiaalivirtojen hallinta -niminen projekti. Ennen kuin kevään opintomme
alkoivat, teimme ennakkotehtävän pareittain,
jossa molempien tuli lukea kirja. Kirjasta teimme yksilötyönä muistiinpanot, joista kirjoitimme raportin. Esitimme kirjan muistiinpanojen
ohella pareittain koulun alkaessa. Kirjaesitelmän jälkeen aloimme miettimään, että mistä
aiheesta haluaisimme kirjoittaa julkaisun eli
tämän artikkelikokoelman. Päädyimme aiheeseen ”digitalisoituminen toimitusketjuissa”.
Mietimme artikkeleiden eri aiheita ja jaoimme
ne ryhmän opiskelijoiden kesken. Aloitimme
artikkeleiden suunnittelun sillä, että haimme
lähteitä omasta aiheesta. Aiheet muuttuivat
hieman kevään edetessä, mutta se osoittautui
ainoastaan hyväksi asiaksi. Olemme joutuneet
siirtämään moneen otteeseen julkaisun ajankohtaa sekä luopumaan osista haastatteluista
erinäisten syiden vuoksi, mutta tulosta on silti
saatu aikaiseksi.
”Digitalisaatiossa tietoa ja tietotekniikkaa
hyödynnetään toiminnan muuttamiseen tai
uuden mahdollistamiseen” (Kasvi 2019). Digitalisaatio ei siis pelkästään tarkoita tietotekniikkaa vaan sitä, että siihen yhdistetään
myös jo olemassa olevat tiedot. Periaatteessa
digitalisaatio käsittää terminä organisaatiokulttuurin muutoksen. (Kasvi 2019.) Näin ollen
vanhoilla yrityksillä voi olla hankalaa sopeutua
uusiin tekniikoihin, kun taas nyt perustettavat
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yritykset jo omaavat digitalisaation terminä
tai ainakin osittain. Suomen Kaukokiito Oy
on vuoden 2019 alussa ottanut käyttöönsä
ensimmäisenä rahtikuljettajana Suomessa digitaalisen toimitusketjun. Tämä tarkoittaa siis
sitä, että Kaukokiito on luopunut paperisista
rahtikirjoista ja alkanut käyttämään digitaalista Kaukokiidon omaa ”Kaukoputki-portaalia”.
Paperinen rahtikirja tulee mukaan ainoastaan,
kun toimitetaan vaarallisia aineita sisältäviä
kuljetuksia. (Hyvästit paperiselle rahtikirjalle
2020.)
Vuonna 2019 ruoka-ala työllisti Suomessa noin
340 000 henkilöä eli noin 13 % kaikista Suomen työllisistä. Suurin osa toimii maataloudessa, valmistuksessa, kaupassa, jakelussa ja
ravintola-alalla erilaisissa työtehtävissä, sekä
ruoka-ala työllisti yli 86 000 henkilöä hankintojen kautta. Päivittäistavarakauppa kuuluu
tähän ruoka-alaan, ja se on yhteiskunnallisesti
merkittävä ja kansantaloudelle tärkeä toimija.
Yksittäisenä toimialana kauppa on Suomen
suurin työllistäjä. Pohjoismaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista ketjuuntuminen
sekä hankinnan ja logistiikan keskittyminen,
koska ilman suurempia volyymeja pitkät välimatkat omaavissa ja harvaan asutuissa maissa päästä riittävään logistiseen tehokkuuteen.
Kustannustehottomuus merkitsisi asiakkaille
korkeita hintoja, pienempiä valikoimia sekä
huonompaa palvelua ja saavutettavuutta. Viime vuosikymmeninä päivittäistavarakaupan
tehtävät, vastuut ja kustannukset ruokaket-

Kuva: Marcin Jozwiak (Unsplash)

jussa ovat kasvaneet merkittävästi. Perutehtävänsä lisäksi kauppa vastaa suurelta osin
myös elintarvikeketjun koko logistiikasta sekä
osaltaan esimerkiksi kuluttajapakkausten keräyksen järjestämisestä. (PTY 2019.) Assi Inkilä
kertoo artikkelissaan siitä, miten digitalisaatio
vaikuttaa päivittäistavarakaupoissa. Inkilä on
saanut haastateltavakseen Janne Sundqvistin, Inex Partnersin (S-ryhmän logistiikka- ja
kuljetusyritys) Pohjois-Suomen jakelualueen
aluepäällikön Limingan terminaalista. Inkilä
pohtii myös logistiikkakeskusten tulevaisuutta sekä sitä, miten logistiikkakeskuksissa käytetään robotiikkaa hyödyksi.
”Verkon ylitse tapahtuva kaupankäynti kasvaa, se on selvää. Mutta verkkokauppaa sellaisena kuin me sen nyt käsitämme, ei ehkä jonkun ajan kuluttua enää ole”. (Paavola 2019.)
Näin väittää Mika D. Rubanovitsch, tietokirjailija ja yritysvalmentaja, joka on läpi työuransa
perehtynyt myyntitekniikoihin ja ostamisen
filosofiaan. Verkkokauppa toimintamallina

on vielä uusi ja koko ajan muutoksessa, koska
kuluttajat viettävät paljon aikaa verkossa ja
heidän tapansa tehdä ostoja muuttuvat hyvin
nopeasti, mikä vaatii verkkokaupalta jatkuvaa
havainnointia pysyäkseen kuluttajakäyttäytymisen mukana. Volyymit verkkokaupoissa
kasvavat tietokoneiden ja mobiililaitteiden
aktiivisen käytön myötä, sillä mobiililaite on
kuluttajalla lähes aina mukana. Myös heräteostot ovat nykyään jo tavallisia verkkokaupoissakin, kun aikaisemmin ostoja tehtiin
vain tuotteista, joita ei omalla asuinalueella
ollut mahdollista kivijalkakaupasta ostaa. Rubanovitschin mukaan parhaat verkkokaupat
osaavat palvella asiakasta hyvin, ja juuri palvelu hänen mielestään rakentaa disruptiota
eli vanhojen rakenteiden murtumista kaupan
alalle. Kuitenkin myös inhimilliselle avulle on
tarvetta, mikä voidaan tarjota saatavuuden ja
toiminnan kautta. (Paavola 2019.) Annamaria
Rantamölön artikkelissa perehdytään digitalisaation tuomiin muutoksiin verkkokaupoissa.
Rantamölö pohtii myös, millainen verkko-
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kauppa on ollut aikaisemmin ja millainen se
voisi olla tulevaisuudessa. Lisäksi Rantamölö
perehtyy aikaisemmin käytettyyn termiin
”postimyynti” ja sen historiaan.
Liiketoiminnassa on digitalisaatiosta huolimatta jatkossakin mukana fyysisiä rakenteita
ja jakeluverkostoja, materiaalisen maailman
ratkaisuja, joita Posti myös edustaa. Haasteena on, miten ennen digitaalisia palveluita luoduilla rakenteilla selvitään maailmasta, jossa
asiakkaat ja liiketoiminta ovat jo laajasti kytkeytyneet digitaalisiin prosesseihin. Yrityksen
voivat nykyään käyttää useita vaihtoehtoisia
jakelutierakenteita tuotteittensa ja palveluidensa jakeluun. Vielä voi olla niin, että yrityksellä on omat hankinta- ja varastotoimintaan
liittyvät yksiköt, vaikka jakelutiessä ei välttämättä tarvita varastoja vaan voidaan hyödyntää verkostovarastointia tai valita tuotteille
ja palveluille useita erilaisia olemassa olevia
jakelukanavia. Fyysiset jakelupisteet ovat fyysisen maailman kosketuspisteitä kuluttajien ja
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yritysten valikoimien välillä, joissa kohtaavat
palvelut, paketit ja persoonat. Palvelupisteiden fyysinen sijoittuminen voi elää, ja niiden
palvelut sopeutuvat kuluttajien tarpeisiin
nähden. Jakelupalveluilla yritysten tuotteet ja
palvelut toimitetaan perille sovittuun aikaan,
paikkaan ja sovitulla tavalla, ja varsinkin toimituksen viimeinen vaihe on tärkein, koska
kuluttajalle tämä vaihe on tuonut paljon uusia
mahdollisuuksia. (von Sanzen, Haapanen &
Syrjänen 2017, 150–151.) Saija Sievola perehtyy artikkelissaan tarkemmin jakelukeskusten
kehittymiseen ja niiden digitalisoitumiseen.
Sievola käy myös läpi Postin toimintaa ja sen
strategiaa. Sievola on saanut haastattelun
tuotantopäällikkö Keijo Kurtilta Oulun postikeskuksesta, josta hän kertoo artikkelissaan.
Juho Hymylä puolestaan pohtii artikkelissaan
digitalisaaton vaikutusta kansainvälisiin jakelukanaviin. Hymylä syventyy siis siihen, millainen on digitalisaation vaikutus tullissa ja maahantuonnissa. Hän myös pohtii digitalisaation
vaikutusta kansainvälisessä kaupankäynnissä.

HL Groupin toimitusjohtajan Marko Laihon
mielestä toimitusnopeusvaatimusten toteuttamiseksi oman varaston kasvattaminen ei ole
kannattavaa, joten vaihtoehtona on toimitusketjujen kehittäminen yhä nopeammiksi. HL
Group on autojen varaosien maahantuontiin
keskittynyt yritys. Digitalisaatio mahdollistaa
toteuttaa uusia toimintatapoja, kun tavaroiden seuranta kehittyy ja seurantatietoa jaetaan digitaalisin keinoin läpi toimitusketjun.
Keräilypäätteet ja paperittomuus parantavat
tiedon suoraa siirtymistä luotettavasti eri osapuolten välillä järjestelmästä toiseen. Digitalisaatio tarjoaa varastonhallinnan tehokkuutta
parantavia ratkaisuja, vaikka haastetta tuo se,
että nimikemäärät kasvavat ja asiakkaat odottavat yhä nopeampia toimituksia. Laiho korostaa, että jokainen varasto on omanlaisensa, ja mitkä ovat varaston tuotteet, puitteet
ja varaston kulttuuri sekä järjestelmät, niin niiden pohjalta digitalisaatiotakin pitää kehittää.
(Nortio 2020.) Miia Oja tutkii artikkelissaan
robottien toimimista pienvarastoissa. Oja kertoo myös, miten digitalisaatiota ja automaatiota voitaisiin hyödyntää pienvarastoissa.
Antti Sääskilahden artikkelissa perehdytään
siihen, millainen on digitalisaation tuoma
muutos puukaupassa ostajan näkökulmasta.
Sääskilahti käy puukaupan peruskäsitteet läpi
sekä kertoo haastattelustaan Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy:n hankintapäällikön
Kimmo Karjalaisen kanssa.
Massaräätälöinnillä pyritään sekä runsaisiin
variaatiomääriin että suuriin tuotanto- ja
myyntimääriin, ja tunnetuimpia massaräätälöijiä lienee maailmanlaajuisesti toimiva IKEA.
Massaräätälöinnissä ideana on tuottaa yhtä
aikaa asiakkaan haluama tuote hyödyntäen
massatuotannon etuja. Asiakas saa käyttöönsä suuren tuotevalikoiman ja löytää parhaiten
itselleen sopivan tuotteen. Valmistaja ja koko
toimitusketju hyötyy lisääntyneenä houkuttelevuutena asiakkaan silmissä ja siten lisää
menekkiä, joka voidaan tuottaa edullisesti ja
tehokkaasti massatuotantona. Yleisin toteutustapa massaräätälöinnissä on modulaarisen
tuotteen kokoaminen tilauksesta. Moduuleilla on erilaisia vaihtoehtoja, ja eri moduulikombinaatioilla saadaan aikaan ominaisuuk-

siltaan erilainen tuote. Massaräätälöinnin
toteutustapoihin liittyy usein myöhäistämisen
periaate (postponement), jossa tuotteen variointi tehdään mahdollisimman myöhään toimitusketjussa, jolloin päästään suuremmilla
volyymeillä suurempaan tehokkuuteen. Massaräätälöinnissä suurin haaste ei ole itse yksilöllisten tuotteiden valmistaminen vaan koko
toimitusketjun valjastaminen tätä yksilöllisyyttä tukemaan. (Logistiikan maailma 2020.)
Väinö Rapo käy artikkelissaan läpi tarkemmin,
mitä massaräätälöinnillä tarkoitetaan, ja hän
kertoo esimerkkejä yrityksistä, jotka hyödyntävät massaräätälöintiä. Rapo perehtyy myös
syvemmin 3D-tulostamiseen ja sen hyötyihin
ja haittoihin yrityksen toiminnassa.
Liiketoiminnassa riskit ovat aina läsnä, ja siksi riskien tunnistaminen on yksi riskienhallinnan suurimmista haasteista. ”Riskiä on kaikki
sellainen, joka voi haavoittaa tuotantoa ja
vaarantaa asiakaslupauksen”, sanoo Aalto-yliopiston työelämäprofessori Katariina Kemppainen Osto&logistiikka-lehdessä (Riski ja
kuinka se kesytetään 2019). Hänen mukaansa
toimitusketjujen riskienkartoituksen viitekehyksessä lähdetään aluksi liikkeelle proaktiivisesta riskienkartoituksesta, jossa pyritään
tunnistamaan oleelliset riskit ja niiden mittakaavat. Seuraavassa vaiheessa on realisoituneiden riskien tunnistaminen, joka on mukana
operatiivisessa toiminnassa, jolloin seuranta
on reaaliaikaista koko toimitusketjussa. Viimeinen vaihe Kemppaisen viitekehyksessä on
reagointi häiriötilanteisiin, johon tarvitaan työkalupakki, miten toimitaan toimitusketjun eri
osapuolten kanssa, kun riskit laukeavat. (Riski
ja kuinka se kesytetään 2019.) Maiju Seppäsen
artikkelissa käydään läpi tietoturvallisuutta ja
miten digitalisoituminen on muuttanut sitä.
Seppänen myös esittelee, mitä Suomen laissa
säädetään henkilötietosuojasta.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa Yhdessä enemmän (2019) esitetään neljä hyvää
syytä panostaa matkailuun Suomessa. Ensimmäinen syy on matkailun kerrannaisvaikutus
muille aloille, koska se on suuren kasvupotentiaalin omaava palveluala ja maailmassa matkailu kasvaa viiden prosentin vuosivauhdilla.
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Matkailun suora bruttokansantuoteosuus on
2,6 prosenttia, eli se on merkittävä ala kansantaloudellisesti unohtamatta alan työllistävää vaikutusta. Moninaiset kerrannaisvaikutukset muille toimialoille ovat merkittäviä, ja
on laskettu, että yksi matkailueuro tuo noin
56 senttiä muille toimialoille, kuten rakennus-, elintarvike- ja tekstiiliteollisuudelle sekä
finanssipalveluille. Toinen syy panostaa matkailuun on, että se on kasvava vientitoimiala.
Matkailu on ainoa viennin ala, jonka kulutus
tapahtuu Suomessa. Sekä kansantalouden
että alueiden näkökulmasta Suomeen suuntautuvaa matkailua tulee kehittää tehokkaasti. Matkailuala on myös merkittävä työllistäjä.
Teknologian käyttö lisää palveluiden saatavuutta, mutta matkailuala pysyy jatkossakin
hyvin työvoimavaltaisena. Uusia yrityksiä syntyy matkailun ohjelmapalvelualalle hyödyntäen rajapinnoilla toimivia yrityksiä sekä luontoa toimintaympäristönään. Neljäs merkittävä
syy panostaa matkailuun on sen tasapainoista
aluerakennetta vahvistava tekijä, koska matkailu on paikkasidonnaista, jolloin sitä ei voida
siirtää muihin maihin tai muille paikkakunnille.
(Yhdessä enemmän 2019.) Emma-Lotta Kekonen käsittelee artikkelissaan sitä, millainen
matkailuala on ollut ennen digitalisaatiota ja
miten digitalisaatio näkyy nykypäivänä matkailussa. Kekonen on saanut haastattelun Sea
Lapland Safariksen työntekijältä, josta hän
kertoo tarkemmin artikkelissaan. Hän myöskin pohtii digitalisaation tulevaisuutta matkailualalla.
Osto&logistiikka-lehdessä Tommi Hyyrynen
(2019) Expak System Oy:sta aloittaa kolumninsa väittämällä ”tekoäly (AI) on taikasauva,
joka ratkaisee logistiikan kaikki ongelmat”.
Tekoälyä on hyödynnetty jo pitempään muun
muassa ennustamisessa, mutta viime vuosina
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sitä on hyödynnetty käytännön sovelluksissa
kuten palvelujen sisältöjen kehittämistyössä.
Hyyrysen mielestä tekoäly toimii parhaiten,
kun sillä on selkeä rajattu ongelma, jonka
ratkaisemisessa se käyttää suurta datamäärää – big dataa – oppien siitä ja parantaen
jatkuvasti loppuratkaisua. Ne yritykset, joilla
on käytössään big dataa ja resursseja, voivat
saada kilpailuetua siitä. Haasteena Hyyrynen
näkee sen, että käyttäjä ei näe konkreettisesti sitä, miten tekoälytulokset tuottavat, ja
hän käyttää käsitettä ”musta laatikko -ilmiö”
tässä yhteydessä, eli käyttäjän on vain luotettava tuloksiin. Toisena haasteena tekoälyratkaisuissa Hyyrynen näkee digitalisoituvan
talouden tuoman muutosvauhdin: uutuuksia
tulee jatkuvasti, tuote-elinkaaret lyhentyvät
ja kilpailu kovenee. Tästä johtuen toimiva historiatieto vähenee ja poikkeukset lisääntyvät,
jolloin historiaan perustuvat laskentatapojen
osumatarkkuus heikentyy. Hyvin toteutettu
tukiäly helpottaa työtä ja tuo kustannussäästöjä, hyvät laskentaratkaisut auttavat arjessa,
ratkaisevat ongelmia ja parantavat läpinäkyvyyttä. (Hyyrynen 2019.) Milla Pietilä kertoo
artikkelissaan siitä, millaiset ohjelmistot ja
internet ovat panimoteollisuuden tilaus- ja
toimitusketjussa. Pietilä on saanut haastattelun Tornion Panimon toimitusjohtajalta Kaj
Kostianderilta sekä hallintavastaava Anu Saloselta.
”Jos logistiikka ei toimi sairaalan sisällä, silloin
ontuu koko laitoksen toiminta. Logistiikkaa
kehittämällä voidaankin parantaa terveydenhuollon palvelua samalla, kun se tuo kustannustehokkuutta” (Raunio 2019). Raunio
(2019) on artikkelissaan haastatellut kauppatieteiden maisteri Timo Pohjosenperää Oulun yliopistosta, joka on tutkimusryhmänsä
kanssa tutkinut materiaalin kulkua keskus-

varastosta sairaalan käyttöpaikoille ja mitä
modulaarisuus merkitsee terveydenhuollon
logistiikassa. Hänen mielestään terveydenhuollon varastointia voi verrata kaupan hyllyihin, mistä haetaan tavaraa, joten kaupan
toimialalta kannattaisi siis ammentaa oppia
myös terveydenhuoltoon. Heidi Kuha kertoo
artikkelissaan, miten digitalisaatio vaikuttaa
terveydenhuollossa nykyään sekä pohtii digitalisaation tulevaisuutta terveydenhuollossa.
Kuha käy tarkemmin läpi myös sitä, miten
toimintaa ja tavaroita ohjataan sairaanhoitopiireissä.
Lääkkeiden tukkukauppojen tarkoituksena
on lääkkeitä koskevien tilausten vastaanottaminen ja välittäminen, lääkkeiden hankkiminen ja hallussapito sekä niiden toimittaminen
edelleen apteekeille. Suomessa kaksi suurinta
lääketukkukauppatoimintaa hallitsevaa yritystä ovat Oriola OYJ ja Tamro Oy. Tukkukauppatoiminnan harjoittaminen on säädeltyä, ja
se edellyttää toimilupaa, jonka saamisessa
edellytyksenä on, että toimijalla on käytössä asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet
lääkkeiden säilyttämiseksi ja koko toiminnan
varmistamiseksi sekä toiminnan edellyttämä
henkilökunta. Suomen lääkejakelu perustuu
niin sanottuun yksikanavajärjestelmään, jossa
lääkeyrityksen kilpailutuksella valitsema lääketukkuliike vastaa tietyn lääkeyrityksen koko
lääkevalikoiman jakelusta apteekeille. Uudistuva palvelujärjestelmä, digitalisaatio, robotiikka, lääkehoidon kehittyminen, lääkkeiden
käyttäjien muuttuvat tarpeet sekä tarve tuottaa yhdenvertaisesti laadukkaat lääkehuollon
palvelut maankattavasti ja kustannustehokkaasti edellyttävät apteekkitoimijalta uusia
toimintatapoja sekä nykyistä suurempia resursseja toiminnan järjestämiseksi kustannustehokkaasti. Digitalisaatio ja sähköiset
palvelut ovat tärkeitä erityisesti asiakkaiden
osallistamisessa, ja ne myös vahvistavat asiakkaan autonomiaa. (Apteekkitoiminnan uudistamisen suuntaviivat 2018.) Matias Hyrkäs
pohtii artikkelissaan, miten digitalisaatio vaikuttaa apteekkeihin tällä hetkellä sekä millainen on tilaus-toimitusketju yliopistollisessa
apteekissa.
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Assi Inkilä

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA MUUTOKSESSA

Digitalisaatio on tämän hetken trendisanoja. Digitalisaation myötä esimerkiksi kaupan ala on kokenut valtavia muutoksia, ja muutokset jatkuvat edelleen. Digitalisaatio on muuttanut myös ostokäyttäytymistämme, ja esimerkiksi itsepalvelukassojen
myötä ostosten tekeminen on itsenäisempää ja vuorovaikutus on jäänyt vähemmälle.
Tästä syystä palvelun merkitys ja laatu on korostunut. (Permikangas 2015.)

Tässä artikkelissa kerron, mitä päivittäistavarakauppa yleisesti tarkoittaa, sekä tulen käsittelemään päivittäistavarakaupan logistiikkaa
ja millainen se on tällä hetkellä. Tulen perehtymään, miten digitalisoituminen on vaikuttanut päivittäistavarakaupan toimintaan ja
päivittäistavarakaupan logistiikkaan. Kerron
myös, millaisia päivittäistavaroiden logistiikkakeskukset ovat ja miten digitalisaatio on
vaikuttanut logistiikkakeskuksiin, sekä perehdyn hieman enemmän Inex Partnersin omistamaan logistiikkakeskukseen.
Olen saanut artikkeliin haastatteluun Inex
Partnersin eli S-ryhmän logistiikka- ja kuljetusyrityksestä Pohjois-Suomen jakelualueen
aluepäällikön Janne Sundqvistin Limingan
terminaalista, ja tulen artikkelissani käsittelemään haastattelun tuloksia. Lopuksi käsittelen vielä digitalisaation vaikutuksia tulevaisuudessa päivittäistavarakaupan logistiikkaan.

Digitalisuus päivittäistavarakaupassa
Elintarviketuotteiden lisäksi päivittäistavaralla tarkoitetaan oheistuotteita, joita kuluttajat
yleensä hankkivat elintarvikeostoksia tehdessään. Päivittäistavaratuotteiden valikoimaan
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kuuluu muun muassa ruoat, tupakkatuotteet, juomat, kosmetiikka- ja kodintuotteet
sekä erilaiset lehdet. Päivittäistavarakauppa
eli lyhennettynä pt-kauppa tarkoittaa koko
päivittäistuotteita myyvää marketin tyylistä
elintarvikekauppaa, joka toimii itsepalvelutoiminnolla. Päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä 80 % koostuu ruoan myynnistä.
(Päivittäistavarakauppa Ry 2004.)
Päivittäistavarakaupan
logistiikkaketjuun
kuuluu kuljetukset, varastointi, tuotteiden
pakkaaminen, erilaiset asiakirjat ja tarvittavat
luvat. Kuljetukset ovat osa päivittäistavarakaupan logistiikkaa, ja Suomessa ne ovatkin
todella keskitettyjä. Päivittäistavarakaupoilla K- ja S-ryhmällä on valtakunnallisesti suuri
logistiikkajärjestelmä. Lidlillä on 10 %:n osuus
tästä valtakunnallisesta logistiikkajärjestelmästä, ja heilläkin on käytössään oma logistiikkajärjestelmä. Päivittäistuotteiden lisäksi
myymälöiden kuljetukseen kuuluu teknisen
tukkukaupan ja käyttötuotteiden kuljetukset.
Päivittäistavarakaupalla kuljetukset mukautuvat väestön mukaan ja myymälät rakennetaan
sinne, missä on eniten asutusta. Tästä johtuen myymälöiden painopiste kuljetuksessa on
Etelä-Suomessa. (Kauppakamari 2019, 44.)

Kuva: Franck V (Unsplash)

Terminaaliverkoston avulla muodostetaan
myymälöiden toimitusketjut. Etelä-Suomessa olevista logistiikkakeskuksista toimitetaan
tavarat runkokuljetuksella myymälöihin tai
alueterminaaleihin, joista ne jaetaan oikeisiin
myymälöihin. Myymäläkuljetukset tehdään
suurelta osin yöllä, ja jakelu tapahtuu joko päivällä tai aamulla. Myymälöiden tavaravarastot
sijoittuvat kolmeen eri paikkaan: myymälän
omiin tiloihin, kuljetuskalustoihin tai keskusvarastoihin. Tästä johtuen myymälöiden kuljetukset ovat tarkoin suunniteltuja aikataulun
myötä, ja jos viivästyksiä tapahtuu, se näkyy
saman tien tavaran puutoksissa. (Kauppakamari 2019, 45.)
Päivittäistavarakaupat ovat olleet muutosten
alla jo pitkään. Digitalisaation myötä päivittäistavarakaupat pyrkivät muuttumaan kulut-

tajien tarpeiden mukaisiksi, joita uudenlaiset
teknologiaan liittyvät tilaisuudet muokkaavat.
Kaupan alan muutokset näyttävät tällä hetkellä heikoilta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Moni yritys on mennyt konkurssiin, ja osa
yrityksistä kamppailee isoissa talousongelmissa. Suomessa kaupan alan ongelmiin vaikuttaa muun muassa se, että osa yrityksistä
myydään ulkomaille, sekä iso verkkokauppamyynnin kasvu. (Lindgren, Mokka, Neuvonen
& Toponen 2019, 93, 95.)
Kaupan digitalisoituminen tulee haastamaan
tulevaisuudessa yhteiskuntaa yhä enemmän.
Haasteeseen valmistautuakseen tulee tehdä
investointeja sekä erilaisia resursseja. Digitalisaatio, tekoäly sekä automaatio pitää ottaa
käyttöön entistä hyödyllisemmin. Kasvokkain
tapahtuva asiakaspalvelu on tulevaisuudessa
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tärkeämpää, kun koneet ja laitteet tulevat
hoitamaan tavanomaisia työtehtäviä. Myös
oman osaamisen kasvattaminen ja oppimisen
kehittäminen tulevat tärkeämmäksi. (Murroksessa elävän kaupan menestys on koko Suomen etu 2019.)
Kaupan vuosi -sivusto arvioi jo vuonna 2017,
että vuoden 2020 loppuun tultaessa kaupan
ala on kokenut suurimman digitalisoitumisen
kuin mitä aiemmin on koettu. Teknologian uudistumisen myötä tulee käyttöön suuri määrä
erikoisia sovelluksia, ja osa on jo käytössä,
kuten älyrobotit, itseohjautuvat koneet ja laitteet sekä virtuaalitodellisuus. Digitalisaation
vaikutuksesta maksutavat ovat myös muuttuneet, ja niihin on tulossa edelleen muutoksia.
(Kaupan vuosi 2017.)
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Logistiikkakeskus ja tulevaisuus
EP-Logistics Oy:n (2015) mukaan kauppojen
logistiikkakeskukset suunnitellaan niin, että
toimitusketjusta saadaan tuloksellinen, ripeä
sekä toimintavarma. Tavarat halutaan saada
nykyään nopeammin ja lyhyellä toimitusajalla.
Nopeat toimitusajat lisäävät myös toimitusvirheitä, jotka tulevat kalliiksi kuljetusyrityksille.
Toimitusvirheet saadaan pienennettyä tehokkaalla toiminnanohjauksella. Lyhyihin toimitusaikoihin pääsemiseksi on tärkeää, että
varastotekniikka on hyvin toteutettu. Varasto
tulee olla järjestelty siten, että tavaran noutaminen on nopeaa ja järjestelmällistä. (EP-Logistics Oy 2015.)
Promaint-lehti on haastatellut Leanware Oy:n
toimitusjohtajaa Janne Viinikkalaa. Viinikkala

toteaa, että digitalisaation myötä parhaassa
tapauksessa keskeneräisen tuotannon arvo
ja läpimenoajat ovat melkein puolittuneet.
Yksikkökustannukset automaatiolla sekä
prosessien digitalisoinnilla on saatu pienennettyä. Digitalisaation myötä asiakkaalle kohdennettuja tuote-eriä saadaan toimitettua
halvemmilla kustannuksilla sekä lyhentyneellä
lähetysajalla. Logistiikkakeskuksissa automatisaation myötä työpaikat ovat lisääntyneet ja
työtyytyväisyys parantunut. Nykyisin työ sujuu paremmin, eikä se ole niin raskasta. Myös
painavat nostot ja siirrot ovat jääneet pois automatisaation myötä, ja lyhyemmät työsarjat
tuovat vaihtelevuutta työtehtäviin. (Digitalisaatio etenee vauhdilla suomalaisiin tehtaisiin
ja logistiikkakeskuksiin 2016.)
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)
omistaa kokonaan Inex Partners Oy:n logistiikkakeskuksen. Inex Partners on logistiikkaja kuljetusyritys, Suomen Osuuskauppojen
keskuskunnan tytäryhtiö. Yrityksen tavoitteena on toteuttaa S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaraketjuille logistiikkaan liittyvät palvelut,
kuten kuljetus-, varastointi- sekä muut palvelut. Yrityksen pääpaikat ovat logistiikkakeskukset Sipoossa. Sipoon logistiikkakeskuksesta kuljetetaan tavarat S-ryhmän kauppoihin
Viroon, Venäjälle sekä Suomeen. Logistiikkakeskuksen käyttötavarapuoli on otettu käyttöön vuonna 2012 ja päivittäistavaroiden puoli
2016. Logistiikkakeskusta on remontoitu myöhemmin, ja remontti valmistui vuoden 2019
alussa. Tällä hetkellä se on Suomen isoin sekä
nykyaikaisin logistiikkakeskus. (Inex Partners
2020.)
Logistiikkakeskuksessa on hyödynnetty robotiikkaa ja keinoälyä, lisäksi keskus on pitkälle
automatisoitunut. Robotit keräävät tuotteet
siinä hyllyvälijärjestyksessä, miten ne kaupoissa puretaan. Näin kaupoille tulee tieto, minkä
verran menee aikaa purkaa kuorma, jolloin
pystytään varautumaan oikealla resurssimäärällä. Robotit ja erilaiset automatisoidut laitteet kuljettavat tuotteet logistiikkakeskuksen
sisäkehällä valmiiksi toimitusta varten. Työntekijät kuljettavat valmiit lavat trukeilla rekkoihin, joista ne jatkavat matkaa kauppoihin.

Tuotteita vieviä sekä tuovia rekkoja kulkee
joka päivä noin tuhat. Kotimaassa valmistetut
tuotteet käyvät vain logistiikkakeskuksessa,
jonka jälkeen ne pakataan myymälöihin kuljetettaviksi. Kotimaisilla tuotteilla kiertonopeus
on yhden päivän, ja tuontituotteilla kiertonopeus on alle 10 päivää johtuen pidemmästä
säilyvyysajasta. (Tässä se nyt on: S-ryhmän
keskusvarasto on Suomen suurin rakennus
2017.)
Sundqvistin (2020) mukaan merkittävin hanke päivittäistavaralogistiikassa on S-ryhmällä
ollut logistiikkakeskuksen automatisointi. Logistiikkakeskuksen kaikki toiminnot käyttävät
digitalisaatiota tuotteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja lähettämiseen liittyen. Digitalisaatio on tuonut muutoksia tuotteiden vastaanotossa, dokumentoinnissa sekä tuotteiden
vastaanoton työvaiheissa. Se on myös vaikuttanut tuotteiden purkuun reservivarastolla,
keräilyn automatisointiin ja tuotteiden lähettämiseen. Aikaisemmin paperilla olleet rahtikirjat, toimitustiedot, laskutus sekä rahti-,
tuote- ja palvelulaskut ovat digitalisoituneet.
Digitalisaation ansiosta seurannat, ja raportoinnit hyödyntävät syntyvää tietoa. Näiden
johdosta pystytään työskentelemään reaaliaikaisesti.
Digitalisaation myötä paperityöt ovat jääneet
pois. Vastaavasti tietojen käsittelyä varten tiedot luetaan, skannataan ja lähetetään toiminnanohjausjärjestelmään automaattisesti eri
tuotannon vaiheissa. Tuotannossa näkyy, että
tuotantohenkilöstön työvaiheissa on lisätty
toiminnallisuuksia digitaalisesti. Tämä näkyy
myös kuljettajien työtehtävissä. (Sundqvist
2020.)
Digitalisaatio on tuonut haasteita muun muassa eri järjestelmien yhteensopivuudessa, tuotannon riippuvuutta tietoliikenteeseen ja sen
toimivuuteen. Lisäksi se on tuonut myös riskejä suurten häiriöiden vallitessa. Toimenkuvissa
on tullut muutoksia, kuten logistiikkakeskuksen ”automaatiovalvontatehtävät”. Digitalisaation myötä myös kehityshankkeet ovat
ajoittain pitkittyneet. (Sundqvist 2020.)
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Päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä 80 % koostuu
ruoan myynnistä.
Inex Partnersin logistiikkakeskus on Suomen suurin ja nykyaikaisin.
Logistiikkakeskuksen robotit keräävät tuotteet siinä hyllyvälijärjestyksessä, miten ne kaupoissa puretaan.

Digitalisaatio ja tekoäly tuovat lisäarvoa tällä
hetkellä ja tulevaisuudessa julkisen sektorin
sekä yritysten logistiikkaan. Nykyisin tiedot
siirtyvät suurelta osin digitaalisesti ja määrä
kasvaa jatkuvasti. Myös varastonohjaus on
digitalisoitumassa nopealla tahdilla. Digitalisaation myötä tuotanto on tehostunut ja
kustannukset pienentyneet. Tekoälyä ollaan
seuraavana kehittämässä, ja tekoäly tulee
muuttamaan logistiikkaa merkittävästi. (Logistiikan maailma 2020a.)
Päivittäistavarakaupan logistiikkaan on tulevaisuudessa kehitteillä monia uudistuksia.
Robotiikkaa ja automatiikkaa kehitetään
enemmän varastoinnissa sekä tuotannossa.
Tulevaisuudessa robotit saattavat olla hoitamassa työntekijöiden kanssa keräily- ja kokoonpanotehtäviä enemmän. Myös itsestään
ohjautuvat lentolaitteet ja ajoneuvot voivat
tulla jossakin määrin käyttöön. Älylasien käyttö logistiikan eri toiminnoissa saattaa tulla
kokeiluun myös Suomessa, ja älylaseja käytetäänkin jo tällä hetkellä muutamissa Euroopan
yrityksissä. Älylasien tarkoitus on tehostaa varastotoimintaa. (Logistiikan maailma 2020b.)
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Tuotannon digitalisoimisessa on hiukan parantamisen varaa. RFID-tekniikkaa ei ole vielä
hyödynnetty. (Sundqvist 2020.) RFID-tekniikalla tarkoitetaan radiotaajuista etätunnistinta. Sitä käytetään asioiden ja tavaroiden tunnistettavuuteen. (Riffid 2020.) Sundqvist
(2020) uskoo, että optinen laadunvalvonta
ja kuljetusten automaattinen laadunseuranta kehittyy. Kuljetusten paikannustieto ja raportointi tulevat todennäköisesti automatisoitumaan. Myös paperittomat rahtikirjat ja
lähetetiedot myymälöihin tulevat laajemmin
käyttöön.

Pohdinta
Päivittäistavarakaupan logistiikka sekä logistiikkakeskukset ovat kokeneet viime vuosien
aikana isoja muutoksia. Yksi iso muutoksen
tekijä on digitalisaatio ja sen tuomat vaikutukset. Digitalisaatio on muun muassa muuttanut
monia työvaiheita ja tuonut helpotuksia eri
työtehtäviin. Tavallaan voisi sanoa, että digitalisaatio on tuonut meille uuden aikakauden,
ja tähän aikakauteen kehitetään jatkuvasti erilaisia toimintoja. Digitalisaation lisäksi myös
teknologia on muuttunut ja tuonut erilaisia

sovelluksia ja laitteita käyttöön, kuten älyrobotteja ja itseohjautuvia koneita ja laitteita.
Myös automatisaatio on tuonut helpotusta
eri työtehtäviin; esimerkiksi isommat nostot
ovat jääneet automatisaation johdosta pois.
Lisäksi automatisaatio säästää työaikaa, ja sen
myötä pystytään keskittymään muihin työtehtäviin. Kuka tietääkään, millaisia muutoksia tulevaisuudessa on vielä tulossa ja kuinka
esimerkiksi ulkomailla olevat älylasit tulevat
muuttamaan logistiikkaa. Tulevatko ne mahdollisesti myös Suomeen käyttöön?
Päivittäistavarakaupan logistiikka on melko
yksinkertaista. Tuotteet lähtevät Etelä-Suomen logistiikkakeskuksista, matkaavat aluksi oman alueen jakelukeskukseen, joista ne
edelleen siirtyvät päivittäistavarakauppoihin.
Jakelukeskuksilla onkin tärkeää, että tuotteet
lähtevät ja saapuvat sovituilla toimitusajoilla,
tuotteet lähtevät suunnitellussa järjestyksessä ja mikä tärkeintä oikeat tuotteet saapuvat
oikeisiin myymälöihin. Digitalisaation myötä
logistiikkakeskukset pystyvät toimittamaan
tuotteita vielä lyhyemmällä toimitusajalla ja
pienemmillä kustannuksilla. Myös työpaikat
ovat lisääntyneet ja työtyytyväisyys parantunut. Tuotteiden toimittaminen lyhyemmällä
toimitusajalla ja pienemmillä kustannuksilla
on etu sekä myymälöille että logistiikkakeskuksille. Näin myymälöihin saadaan tuotteet
nopeammin myyntiin ja palvelu on asiakasystävällisempää.
Päivittäistavarakaupan suurimmat logistiikkajärjestelmät ovat K- ja S-ryhmällä. Artikkelissani syvennyin enemmän Inex Partnersin
logistiikkaan ja logistiikkakeskukseen. Inexin
logistiikkakeskuksessa robotteja hyödynnetään monella eri tavalla, kuten tuotteiden keräilyssä ja kuljetuksessa. Arvioidaankin, että
tulevaisuudessa robottien ja automatisoinnin
hyödyntäminen on nykyistä yleisempää.
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Annamaria Rantamölö

DIGITALISAATIO MUOVAA
VERKKOKAUPPAA

Sosiaalisessa mediassa eteesi pomppaa sponsoroitu verkkokaupan mainos, jota klikkaamalla pääset helposti kaupan verkkosivuille. Tutkailun jälkeen lisäät tuotteen ostoskoriin, siirryt maksamaan, täytät omat yhteystiedot, valitset maksutavan ja tilaat
tuotteen. Näin olet suorittanut verkko-ostoksen. Helppoa eikö olekin, ja kaikki tämä
kotona sohvalla istuessasi, vaikkapa kello yhdeksän aikaan illalla. Tässä artikkelissa
pohdin, miten digitalisaation kehitys on vaikuttanut verkkokauppojen muutokseen
ajan saatossa.

Verkkokaupalla tarkoitetaan internetin välityksellä tapahtuvaa ostoa tai tilausta (Tilastokeskus 2020a). Internetin kehityksellä
ja laajenemisella on ollut siis merkittävä osa
verkkokauppojen synnylle. Teknologian kehityksen myötä verkko-ostamisesta on tullut
entistä helpompaa ja nopeampaa, mikä on
osaltansa vaikuttanut sen suureen kasvuun.
Tämä ajaa myös yritykset kehittämään ja hyödyntämään uusia ratkaisuja, joilla pystytään
erottumaan muista ja sitouttamaan asiakas.

Verkkokauppojen synty ja kehitys
Suomalaiset tekivät 2,9 miljardin euron (ilman
arvonlisäveroa ja kuljetuskustannuksia) edestä verkkokauppaostoksia vuonna 2018, joka
oli 6 % enemmän kuin vuonna 2017. Vuodelle
2019 odotetun kasvun uskottiin olevan 8 %,
joka tarkoittaisi 232 miljoonan euron edestä
enemmän ostoksia. (Kaupan liitto 2019.) Paljonko siis yksilö kuluttaisi kuukausitasolla tämän mukaan? Vuonna 2019 meitä suomalaisia
oli 5 527 573 ihmistä, joista 15–84-vuotiaita oli
4 499 444 ihmistä (Tilastokeskus 2020b; Tilastokeskus 2019b). Jos otetaan oletettu myynti
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vuonna 2019 ja jaetaan se tämän ikäryhmän
määrällä, saadaan tulokseksi 695,64 €. Kun
vielä tämä jaetaan kuukausilla, tarkoittaisi se,
että jokainen 15–85-vuotias ostaisi verottomasti kuukausittain noin 58,00 €:lla.
Ostaminen tilaamalla ei kuitenkaan ole uutta,
vaan aikaisemmin puhuttiin postimyynnistä.
Postimyynnin historia ulottuu Suomessa jo
1950-luvulle, kun Kalle Anttila perusti Suomen
ensimmäisen postimyyntiyrityksen vuonna
1952. (Sommar 2016.) Anttilan postimyyntiliike Solpan, joka myöhemmin muutettiin Kalle Anttila Oy:ksi, lisäksi Suomen markkinoille nousi vuonna 1962 nykyäänkin tunnettu
Hobby Hall, joka tarjosi kuluttajille työkalu- ja
astiasarjoja. 70-luvulla toiminta päätettiin keskittää kulutustavaraan ja julkaista myös ensimmäinen kuvasto. (Hobby Hall 2012.)
Internetin voimakas kehitys 1900-luvulla on
vaikuttanut suuresti myös kaupalliseen alaan.
Vuosina 1994–1995 internetin käyttö laajentui myös tavallisten kuluttajien käytettäväksi,
joka alkoi mahdollistaa nykyisen verkkokauppaostokset. Html-kieli, internetselain ja maan-

laajuinen laajakaista mahdollistivat internetin
kasvun globaaliseksi ilmiöksi. Internetin kehittymisen jälkeen fyysisten tavaroiden verkkokaupat siirtyivät voimistuvalle kasvu-uralle
1990-luvun loppupuolella, vaikka vuosituhannen vaihteella dotcom-kuplan puhkeaminen
varjosti verkkokaupan toimintaa. (Juslén
2009.) Verkkokauppojen läpilyöminen vei
kuitenkin aikansa. Vielä vuonna 2002 Tilastokeskuksen tutkimuksessa verkkokauppakäyttäjien määrä lisääntyi vuodesta 2000, mutta
postimyynti ja puhelinmyynti oli kuitenkin
huomattavasti suositumpaa (Tilastokeskus
2003).
Tilastokeskuksen (2003) tekemässä tutkimuksessa verkkokauppaostosten määrä oli huomattavasti lisääntynyt, ja vaatteet, matkat ja
hotellivaraukset olivat jo suurimpia hankintaryhmiä verkkokaupoista. Kuitenkin verkkokauppojen läpilyömisestä puhuttiin vasta
vuonna 2006, ja siihen vaikutti laajakaistayhteyksien levinneisyys laajemmalti sekä hakujen ja hintavertailujen osaaminen (Sormunen
2006). Verkkokauppojen kasvussa on nähty
kolme kasvuaaltoa vuosien 2006 ja 2016 välillä.
Ensimmäisessä aallossa, joka sijoittuu vuosiin
2006–2009, kasvu oli jopa 88,41 %. Suureen
kasvuun vaikutti verkkokauppojen luomisen
helppous, sekä kuluttajat alkoivat löytämään
verkkokauppoja ja niiden hyviä ominaisuuksia
helpon palvelumuodon, hintatason ja valikoiman laajuuden vuoksi. Verkkokauppojen löytämiseen edesauttoi Googlen yleistyminen, ja
maksamiseen verkossa helpotusta toivat erilaiset maksupalveluoperaattorit. (Korkiakoski
2017.)
Toinen kasvuaalto oli nähtävissä vuosina 2011–
2012, jonka kasvua avustivat erilaiset sosiaalisen median nousut kuten Facebook, Twitter,
Pinterest ja Instagram. Vuoden 2009 taantumalla oli kuitenkin vielä vaikutusta ihmisten
luottamukseen omaan talouteen, jonka vuoksi kasvu jäi pieneksi verrattaessa edelliseen
kasvuaaltoon. Kolmannessa kasvuaallossa kuluttajat olivat saaneet luottamuksen takaisin
omaan talouteensa, ja mobiiliostamisen mahdollisuudet nostattivat verkkokaupan kasvua
vuosina 2015–2016 43,21 prosentin verran.

Älypuhelimella ostaminen ja sosiaalisen median kanavista Facebookin kehitys mahdollisti verkkokauppayrityksille laajan ja edullisen
mainonnan, jonka seurauksena verkkokauppaostoksista on tullut nykypäivänä erittäin
helppoa. (Korkiakoski 2017.)
Sosiaalisen median kehityksellä on siis ollut
oleellinen osa verkkokauppojen käyttämisen
kasvuun. Vuonna 2018 Yhdysvalloissa Instagram otti käyttöön Checkout-ominaisuuden,
jolla käyttäjä pystyy siirtymään ulkoiselle
verkkokauppa-alustalle tekemään ostoksia.
Toiminnalla on pyritty tekemään ostamisesta hyvin helppoa ja vaikuttamaan kuluttajan
ostokäyttäytymiseen. (Tastula 2020.) Helppo pääseminen verkkokauppojen sivuille
yhdistettynä mainontaan ja helppoon maksamiseen on hyvin nerokas. Facebookin mainoksella, YouTube-videolla, blogitekstillä,
Instagramilla tai jollain muulla vastaavalla
sosiaalisen median kanavalla, jossa tuotetta
mainostetaan, saadaan herätettyä kuluttajan
kiinnostus tuotteeseen. Hyvin nopealla siirtymisellä tuotteen verkkokauppaan tuo mielikuva säilytetään kuluttajan mielessä. Erilaisten
maksuoperaattoreiden tarjoamat maksutavat
helpottavat tuotteen maksamista, joka voi tapahtua vain pyyhkäisemällä, jolloin tuotteen
ostaminen voi tapahtua vain hetkessä eikä
kuluttaja välttämättä edes kerkeä harkita ostosta.
Postin vuonna 2018 teettämässä kyselytutkimuksessa verkkokaupan suosiossa vaikuttavimmiksi valteiksi osoittautuivat mahdollisuus
tehdä ostoksia, milloin haluaa, helppo vertailtavuus, edullisemmat hinnat ja laajempi valikoima. Suurin valtti oli, että ostokset pystyi
tekemään silloin, kun itse haluaa, joka antaa
hyvän ratkaisun ihmisten kokiessa olevansa
kiireisempiä vuosi vuodelta. (Posti 2018; Tilastokeskus 2019a.)
Verkkokauppojen laajat valikoimat eivät enää
rajoitu tiettyihin tuoteryhmiin, vaan verkosta
pystytään tilaamaan mitä tahansa – jopa ruokaakin. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ruuan
tilaaminen on ollut suositumpaa, ja vuonna
2019 24 % tilasi elintarvikkeita ja päivittäista-
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Suomalaiset tekivät 2,9 miljardin euron edestä verkkokauppaostoksia vuonna 2018, joka oli 6 % enemmän kuin
vuonna 2017.
Sosiaalisen median kehityksellä on ollut oleellinen osa
verkkokauppojen käyttämisen kasvuun.
Verkkokauppojen kasvussa on nähty kolme kasvuaaltoa
vuosien 2006–2016 välillä.
Tulevaisuudessa voi olla mahdollista löytää haluamansa
tuote sovelluksen ladattavan kuvan avulla, joka etsii vastaavia tuotteita.

varoita verkkokaupoista (Urpelainen 2019).
Verkkokauppojen kasvun neljäs aalto uskottiin sijoittuvan vuoteen 2020 (Korkiakoski
2017). Ennuste näyttäisi käyvän toteen, vaikkakin suuri syy siihen on koronakriisi. Ihmisten liikkumisen rajoittaminen on vaikuttanut
kivijalkamyymälöiden uusiin innovaatioihin ja
siirtymiseen verkkokauppaympäristöön sekä
kasvattanut uusien verkkokauppojen syntymistä. Tulevaisuus tulee vielä kuitenkin näyttämään, kuinka moni yritys tulee jättämään
verkkokauppamahdollisuuden osaksi yritystoimintaa kriisin laantuessa.

Verkkokauppojen tulevaisuus
Kauppakeskusten vaikutuksesta kaupunkien
keskusta-alueiden tyhjentymiseen on puhuttu, mutta nyt on nostettu esille myös verkkokauppojen vaikutus kauppakeskuksiin.
Vuoden 2018 Kauppakeskusbarometrissa 86
% koki sähköisen kaupan ja verkko-ostamisen
haitallisena toiminnalle (Suomen kauppakes-
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kusyhdistys 2018). Verkkokauppa on myös
muokannut logistiikkaa ja kuljetuksia. Verkkokaupat mahdollistavat varastojen keskittämisen yhteen isoon varastoon, josta tuotteita
voidaan toimittaa kuluttajille globaalisti, tosin
kyseinen toiminta vaatii myös luotettavan,
nopean ja edullisen kuljetuksen. Kuljetusten
koot ovat myös muuttuneet pienemmiksi,
kun tilaukset toimitetaan suoraan kuluttajalle
samalla myös kasvattaen kuljetuksien määriä.
(Logistiikan maailma 2020.)
Onko digitalisaation kehittämässä verkkokaupassa haittapuolia? Kuluttajan kannalta on
vaikea löytää syitä, miksi verkkokauppoja ei
kannattaisi käyttää. Jos taas mietitään, millä
keinoilla verkkokaupan asiakaskokemuksesta
saadaan paremmaksi, voidaan löytää sen haittavaikutuksia kuljetusalan ja ympäristöasioiden piireistä.
Kuluttajien kasvavat vaatimukset ajavat miettimään parempia ratkaisuja myös kuljetuksen

Kuva: Blake Wisz (Unsplash)

suhteen. LOGY Conferencessa esille noussut ajatus robotiikan vaikutuksesta kuljetusalan tulevaisuuteen ilman kuljettajaa ajavista
maantieajoneuvoista voisi mahdollistaa tulevaisuudessa myös postin kuljetuksen nopeutumisen. Robotti, joka ei pidä lain säätämiä
lepotaukoja, antaisi vastauksen kuluttajien
vaatimuksiin nopeammista toimitusajoista –
kylläkin 150 000 henkilön työllisyyden hinnalla. (Logicor 2017; Kuljetusala 2020.)
Verkkokauppojen kuljetuksilla on kaksi puolta.
Ilmaiset toimitukset ja palautusoikeudet lisäävät kuluttajien ostamista (Posti 2019). Samalla kun yritykset tarjoavat parempaa palvelua
tarjoten asiakkaallensa ilmaista toimitus- ja
palautusoikeutta, käännetään selkä ympäristöajattelulle. Edestakasin kuljetettavat paketit kuormittavat ympäristöä huomattavasti
enemmän (Nalbantoglu 2017). Isommat verkkokaupat kuten Zalando ovatkin reagoineet
ympäristöystävällisyyteen parantamalla tuotteista annettavaa tietoa pyrkimyksenä ehkäis-

tä turhia palautuksia, mutta voimmeko täysin
siirtää vastuuta verkkokauppojen harteille
(Norokorpi 2019)? Loppujen lopuksi meillä kuluttajillahan on valta päättää, kenen toimintaa
rahoitamme.
On selvää, että myös verkkokauppa tulee
muuttumaan teknologian kehityksen myötä.
Tulevaisuudessa voi olla mahdollista löytää haluamansa tuote sovelluksen ladattavan kuvan
avulla, joka etsii vastaavia tuotteita (Samuely
2017). Jo nyt on mahdollista sovittaa virtuaalisesti silmälaseja tai vierailla myytävässä
asunnossa 3D-kuvan kautta. Näitä toimintoja
laajentamalla pystyttäisiin tarjoamaan nautinnollinen asiakaskokemus. Koska kilpailu verkkokauppamaailmassa on kovaa, valttina on
erottuminen ja asiakaskuntansa löytäminen.
Facebook on pitkään toiminut valta-asemassa mainostuksen suhteen, mutta oleellista on
löytää myös uudet kanavat, joissa käyttäjäryhmät ovat nousussa (Tastula 2020).
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Tulevaisuudessa verkkokauppojen yhtenä
teemana uskotaan olevan uniikin asiakaskokemuksen luominen. Kiinan markkinoilla verkkokaupat ovat onnistuneet hyödyntämään
digitalisaatiota asiakaslähtöisen ostokokemuksen luomiseen, jonka apuna on käytetty
yhteisöllisyyttä. Alustat, joista verkko-ostokset saavat alkunsa, ovat paikkoja, joista kuluttajat hakevat tietoa, löytävät uusia tuotteita
ja joissa he keskustelevat ystäviensä kanssa.
(Satuli 2018.) Toisin sanoen ostokokemus on
pystytty luomaan vaikutelmalla ostoksilla olemisesta ystävän kanssa virtuaalisesti.

Pohdinta
Internet mahdollisti myös verkkokaupat, joita teknologian kehitys on vienyt huimasti
eteenpäin ja nostattanut niiden suosiota. On
vaikea edes kuvitella, millainen tulevaisuuden
verkkokauppaympäristö tulee olemaan, koska nopea kasvu ja kehitys on tapahtunut niin
lyhyessä ajassa. Olemme oppineet hyvin nopeasti hyödyntämään verkkokauppoja, jonka
vuoksi olemme jopa unohtaneet, miten tilauksia ennen tehtiin.
Elämme taloudellisesti tällä hetkellä hyvin
epävarmaa ajanjaksoa. Uskallan sanoa, ettei
kukaan yrittäjä yritystään perustaessa ja mahdollisia riskejä ajatellessaan osannut olettaa
maailmanlaajuisen viruksen tulevan olemaan
uhka omalle yritystoiminnalleen. Kun ihmisiä
kehotetaan pysymään kotona, ajaa tilanne
väistämättä yritykset, jotka toimivat kivijalkamyymälöinä, miettimään uusia keinoja tarjota
palveluita kuluttajille.
On mielenkiintoista nähdä, kuinka pakottavat tekijät tulevat muovaamaan yrityksiä –
tulevatko postituspalvelut, verkkokaupat ja
kotiinkuljetukset jäämään – tai miettiä, mitä
yrityksille olisi käynyt, jos digitaalisuutta ja
teknologiaa ei olisi mahdollista hyödyntää.
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Saija Sievola

JAKELUKESKUSTEN KEHITTYMINEN

Digitalisoituminen vaikuttaa nykypäivänä merkittävästi logistisiin toimintoihin (Sakki
2014). Täten myös logistiikkakeskusten merkitys on kasvanut kuljetusjärjestelmien
kehittymisen myötä (Logistiikan maailma 2020). Automatiikka ja robotiikka korvaavat jo osin ihmisten suorittamia toimintoja. Automaatiossa on kuitenkin uhkana, että
palveluun lisäarvoa tuottava asiakaspalvelu häviää. (Sakki 2014.)

Toimitusketjun digitalisaation kehitys edellyttää yhteistyötä teknologiatoimittajien,
logistiikkaorganisaatioiden, myyjien ja tuotteidentoimittajien välillä. Oikein järjestettynä
digitaalinen toimitusketju kasvattaa loppukäyttäjän valikoimaa ja kohentaa kilpailua hintojen osalta. Jotta digitalisaatiosta hyötyisi jokainen sidosryhmä, se edellyttää muutoksia.
(Ketonen 2016.)
Tässä artikkelissa käsittelen Postin lajittelukeskusten kehittymistä digitalisaation myötä. Kerron, miten lajittelukeskukset ovat ajan
myötä kehittyneet ja miten prosessi on muuttunut digitalisaation myötä. Kuvaan myös,
miten esimerkiksi Posti lajittelee nykyään
kirjeet. Lisäksi haastattelen Postin tuotantopäällikköä, jonka kautta tämä artikkeli saa
toiminnallisen kuvan Postin lajittelukeskusten
toiminnasta.

Postin lajittelukeskukset
Lajittelukeskus on paikka, joka muodostuu
tuotteiden varastoinnista, jakelusta sekä kuljetuksista koskevista toiminnoista. Sitä voidaan kutsua myös logistiikkakeskukseksi. Viime vuosikymmeninä keskusten merkitys on

26

kasvanut kuljetusjärjestelmien kehittymisen
myötä. Niiden syntymiseen ovat vaikuttaneet
etenkin nykyään koko ajan kasvavat tavaravirrat ja niiden käsittelykapasiteetin vähyys satamissa. (Logistiikan maailma 2020.)
Logistiikkakeskuksia on erilaisia, mutta ne
yleisimmin koostuvat alueista, jotka muodostuvat kuljetusyrityksistä, logistiikkapalveluntarjoajista ja logistisista kaupallisista sekä
tuotannollisista yrityksistä. Keskuksista löytyy
usein yhteydet vähintään kahteen kuljetusmuotoon, esimerkiksi rautatie-, tie-, meri- ja
ilmakuljetukset. Logistiikkakeskus voi luoda
yhteistyöverkoston, jolla on iso paikallinen
tarkoitus. Logistiikkakeskusten kehittämisen
takana saattavat olla monet erilaiset paikalliset tekijät, esimerkiksi elinkeinoelämä. (Logistiikan maailma 2020.)
Riippuen logistiikkakeskuksien koosta sekä
ominaisuuksista toinen keskus voi syventyä
lisäarvoa tuottavien tuote- ja tietovirtojen
tehostamiseen ja toinen voi kokea logistiikkakeskusten toimen liikennejärjestelmän ongelmakohtana. Lajittelukeskusten yleisiä haasteita ovat investointi- ja hallintamallien luominen
sekä niiden ylläpito, kansainvälinen laajeneminen, palveluverkostojensa parantaminen ja la-
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jittelukeskusten siirtyminen moniulotteisempaan toimitusketjun hallintaan. (Logistiikan
maailma 2020.)
Posti on toiminut Suomessa jo liki 400 vuotta.
Sen lisäksi Posti toimii myös Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Norjassa, Latviassa, Virossa ja
Liettuassa. Toiminta painottuu kuitenkin pääsääntöisesti Suomeen. Posti on liikevaihdoltaan maan johtavin posti- ja logistiikka-alan
palveluyritys. Sen palvelut koostuvat kirje-,
lehti- ja pakettituotteiden jakelusta, verkkokaupan palveluista sekä toimitusketjun
palveluista, esimerkiksi varastoinnista ja sisälogistiikasta. Lisäksi Posti hoitaa yritysten ja
organisaatioiden kuljetuksia ja rahteja. (Posti
2020c.)
Postin strategia vuosille 2020–2022 on kasvattaa paketti-, verkkokauppa- ja logistiikkapalveluita. He näkevät näissä alueissa merkittävää potentiaalia tulevaisuutta ajatellen.

Postin tavoitteita ovat olla luotettavin liikekumppani toimitusketjun ulkoistustoimissa,
luoda edistyksellisin verkkokaupan asiakaskokemus sekä uudistaa viestinvälitys perustamalla asiakasläheisiä digitaalisia ja konkreettisia jakelupalveluita. Teknologian ja datan
hyödyntäminen ovat oleellisia kohtia Postin
asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.
(Posti 2020d.)
1970-luvulla Postille organisoitiin vaiheittain
lajittelukeskusjärjestelmiä. Tällöin myös Postin suurin lajittelukeskus Helsingissä aloitti toimintansa. Ajan kuluessa keskuksia alkoi syntymään ympäri Suomen ja lisäksi myös Suomen
ulkopuolelle. Vuonna 2010 Itella Viestinvälityksen uudenaikainen lajitteluteknologia saatiin täysiaikaisesti otettua käyttöön. Vuonna
2015 Vantaan logistiikkakeskuksen yhteyteen
valmistui robottiavusteinen hybridivarasto ja
Liedon keskus sai käyttöönsä uuden lajitteluteknologian. (Posti 2020a.)
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Postissa kirjeiden lajittelu alkaa vastaanotosta, jonne kirjeet saapuvat ensin. Tämän jälkeen kirjeet syötetään kuljetinjärjestelmään,
joka ohjaa kirjeet laatikkovarastoon. Varastosta kirjeet päätyvät itse lajitteluun. Lajittelukoneet lajittelevat kirjeet täysin, ja työntekijä
toimii vain kirjeiden syöttäjänä. Koneet osaavat lukea osoitteet oikein 99-prosenttisesti, ja
ne oppivat koko ajan lukemaan kirjeitä paremmin. Jos kone ei onnistu lukemaan kirjettä, se
ohjaa sen offline-koodaukseen tai manuaaliseen lajitteluun. (Näin Postissa lajitellaan kirjeitä 2016.)
Posti selvittää osoiteselvityspisteellä kirjeet,
joissa on epäselvä tai puutteellinen osoite.
Selvitystä kaipaavat myös kirjeet, joissa postin
saaja ei asu osoitetussa osoitteessa. Posti selvittää kaikin käytettävin keinoin oikean osoitteen vastaanottajalle. Posti selvittää oikeat
osoitteet kuluttajille ja yrityksille Postin yleisestä osoiterekisteristä. Lisäksi he käyttävät
yrityksien ja yhteisöjen osoitteiden selvittämiseen Patentti- ja rekisterihallituksen järjestelmiä, internetiä sekä muita vastaavia järjestelmiä. Työ voi olla haastavaa, jos vastaanottajan
nimikin on väärin. Kirjeen katoamisen yleisin
syy on virheelliset osoitetiedot. (Näin Postissa
lajitellaan kirjeitä 2016.)
Posti on tällä hetkellä historiansa isoimmassa
käännekohdassa. Asiakkaiden tarpeet ovat
uudistuneet, digitalisaatio kasvaa, paperipostin määrä vähenee alati nopeasti ja kilpailu
kovenee. Pakettipalvelut kattavat jo yli puolet
Postin liikevaihdosta, ja määrä kasvaa koko
ajan. Posti tavoittelee kasvua verkkokaupassa
sekä paketti- ja logistiikkapalveluissa. (Posti
2020b.) Postissa on digitalisoitu toimitusketjun palveluita kehittämällä varastonhallintajärjestelmiä ja automaatiotoimintoja, luomalla verkkokauppaan suoratoimituspalveluita
ja sähköistämällä kuljetuspalveluita. Lisäksi
he kehittävät ohjelmistoja, joilla pystyy tarkkailemaan toimitusketjun laadun vaihteluita.
(Ketonen 2016.)
Vantaan logistiikkakeskus on merkityksellinen
ja kallein investointi Postin historiassa. Se on
tällä hetkellä Euroopan modernein pakettien

lajittelukeskus. Vantaalla hoidetaan noin 75 %
kaikista Suomen paketeista. Suuren kasvun
takia kilpailukyvystä huolehditaan uusimpien
teknologioiden käyttöönotolla ja päivityksellä. Vuosien varrella tekniikat ovat kehittyneet,
ja niiden käyttöönotto on pienentänyt lajitteluiden määrää. Tämä on kasvattanut työnopeutta. Työntekijät ovat saaneet käyttöönsä
myös muita apuvälineitä, ja työergonomia on
parantunut. Vaikka Vantaalla on käytössä moderneja koneita, prosessin onnistuminen on
yhä hyvin ihmislähtöistä. Teknologia valloittaa
toimialoja korvaten ihmisiä, mutta lajitteluvaiheita on vielä hankalaa automatisoida kokonaan nykyvälineillä. (Posti 2019.)
Vuonna 2019 keskukseen otettiin käyttöön
uusi tuotantotehon- ja varaustenhallintajärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi pakettien
tehokkaamman kohdistamisen jokaiseen
Postin noutopisteeseen. Samalla tämä järjestelmä saa aikaan pakettien paremman seurattavuuden. Vuodelle 2020 Posti suunnittelee
Vantaan lajittelukeskukseen investoitavan
Line Sorter. Tämän avulla pystytään entisestään kasvattamaan keskuksen tuotantotehoa
ja kyvykkyyttä luomalla korkeampi automaatioaste. (Posti 2019.)

Suomen pohjoisin lajittelukeskus
Haastattelin Oulun postikeskuksen tuotantopäällikköä Keijo Kurttia Postin lajittelukeskusten kehittymisestä. Lajittelukeskukset
syntyivät, koska päämääränä oli tehostaa ja
keskittää lajittelua sekä säästää kuljetuskustannuksissa. Aluksi keskukset toimivat manuaalisesti. 1980-luvun loppupuolella alkoivat
koneelliset toiminnot yleistyä. Tämän jälkeen
myös kirjeiden lajittelu automatisoitiin sekä
lehtikimppujen ja pakettien lajittelu. (Kurtti
2020.)
Suomessa on parhaillaan kolme pakettilajittelukeskusta sekä neljä kirjelajittelukeskusta.
Pohjoisin lajittelukeskus sijaitsee Oulussa,
jossa käsitellään sekä kirjeitä että paketteja.
Kun tällä hetkellä katsotaan, miten volyymit
kehittyvät, ei Lappiin olla perustamassa omaa
lajittelukeskusta. Täten Oulun lajittelukeskuk-
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TIESITKÖ?

Lajittelukeskusten merkitys on kasvanut viime vuosikymmeninä kuljetusjärjestelmien kehittymisen myötä.
Posti on toiminut Suomessa jo liki 400 vuotta.
Prosessien automatisointi on jo pitkällä Postin keskuksissa.

seen saapuvat Lapista tulevat ja lähtevät lähetykset. On kuitenkin mahdollista, että Lappiin
voitaisiin perustaa uusia lajittelukeskuksia, jos
alueelle syntyisi uutta merkittävää toimintaa.
Tosin uusi lajittelukeskus voisi olla muidenkin
toimijoiden kuin pelkästään Postin. (Kurtti
2020.)
Yleisesti digitalisaatio on näkynyt Postin toimissa suuresti. Lajitteluprosessit ovat pitkälle automatisoituja. Digitalisaatiolla on ollut
suuri merkitys tuotteiden ohjauksessa, seurantatietojen luomisella ja lajittelukeskusten
keskinäisillä tiedonsiirroilla. Erilaiset koodit
digitalisaation myötä ovat nopeuttaneet
työntekoa. Digitalisaation hyötyjä ovat olleet
tiedon keräyksen nopeutuminen ja helpottuminen. Nykyään tietoa on helpompi analysoida ja muokata. Tämä on tehnyt mahdolliseksi
esimerkiksi lähetyksen seurannan verkossa.
Haasteina digitalisaatio on tuonut sen ylläpitoon liittyvät asiat sekä haavoittuvuuden tietojen katoamiselle järjestelmistä. Lisäksi uusien asioiden opetteluun liittyy korkeammat
vaatimukset. (Kurtti 2020.)
Koulutukset ovat lisääntyneet toimintatapojen muuttumisen myötä. Myös uusien työvälineiden käyttöönotto on vaatinut resursseja.
Täsmällisellä pilotoimisella ja kokeiluilla uudet
laitteet ja järjestelmät on saatu käyttäjäystä-
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vällisiksi. Lisäksi koneellinen lajittelu on digitalisaation kehityksen myötä edistynyt niin
paljon, että koneilla pystytään lajittelemaan
lähetykset postinjakelijoille täysin valmiiksi.
Jakelijoiden ei tarvitse kuin ottaa lähetykset
mukaansa jakelureiteille. Nykypäivien kehitys
näyttää siltä, että lajittelukeskuksia tarvitaan
tulevaisuudessakin vielä useiden vuosien ajan.
Pakettilajitteluiden tarpeen arvioidaan kasvavan entisestään. (Kurtti 2020.)

Pohdinta
Postin lajittelukeskukset ovat muuttuneet
paljon digitalisaation myötä. Manuaaliset lajittelut ovat vaihtuneet koneiden suorittamiin
töihin. Kuitenkin ihmisen panos työnteossa
on vielä oleellinen asia ja hyväkin niin. Teknologia on tuonut paljon hyötyjä ja helpotusta
työhön mutta myös haasteita. Haasteisiin
vastaaminen on vaatinut resursseja ja uutta
perehtymistä työhön. Tulevaisuus näyttää
lajittelukeskuksien kannalta hyvältä, etenkin
pakettipalveluiden näkökulmasta.
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Miia Oja

ROBOTIIKKA PIENVARASTOJEN TUKENA

Digitalisaatio rakentuu kaiken toiminnan muutoksesta, ja teknologia ja sähköistäminen ovat vain osa siitä. Digitalisaatiolla pyritään saamaan myös taloudellisia ja poliittisia muutoksia, ja se muuttaa kulttuuriamme kohti erilaista ajattelumaailmaa ja vaihtaa ajattelu- ja toimintatapoja. Digitalisaatio tai digitaalisuus ei ole pysyvä käsite vaan
koko ajan muuttuva asiakokonaisuus, jonka parantamiseen tarvitsemme käyttäjien
tukea. Digitalisaation eräitä haasteita ovat joustavuus ja sujuvuus, mutta luotettava
salassapito ja tietosuojaukset ovat tärkeitä. (Ulmanen 2019.) Tässä artikkelissa tuon
esille, minkälaisia mahdollisuuksia robotiikasta voi olla pienvarastoissa, aiheuttaako
se lisäkuluja sekä digitalisaation ja automatiikan vaikutusta työturvallisuuteen.

Robotit toimitusketjuissa
Joissain satamissa ja muissa tavaraterminaaleissa käytetään jo itsenäisesti toimivia kuljetusrobotteja ja laitteita (Pöyskö , Hurskainen,
Lapp & Vaarala 2016, 33). Jotta siirtymä satamasta varastoon voidaan hoitaa automaattisesti tai edes puoliautomaattisesti ja digitaalisessa ympäristössä, tulee järjestelmien pystyä
keskustelemaan keskenään. Tämä tarkoittaa
usein samanlaista ohjelmistoa tai muuten
yhteistyössä keskenään toimivia sovelluksia.
(Ulmanen 2019.) Toisaalta se, että varaston
ohjelmalla saa luettua sataman tiedostomuodon, ei takaa sujuvaa tiedonsiirtoa; Word-tiedoston saa auki Googlen Docs -sovelluksessa,
mutta asettelut ja muut ominaisuudet harvoin
toimivat oikein.
Varsinkin vanhan varaston päivittäminen voi
olla hyvinkin kallista. Laitteet maksavat, ja robotiikkaa ja muita järjestelmiä varten voidaan
joutua tekemään suurempaakin remonttia ja
järjestämään varaston layout uudelleen, jotta
uusia koneita pystytään hyödyntämään kun-
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nolla. Toisaalta pitkällä aikavälillä robotiikka
ja automatisoidut järjestelmät voivat maksaa
itsensä takaisin työntekijäkustannusten laskiessa. Mikäli automatiikalla ei saavuteta säästöjä kustannuksissa eikä lisätä tehokkuutta tai
nopeutta, on se itsessään turha eikä tuo yrittäjälle lisäarvoa (Logistiikan maailma 2020).

Miten digitalisaatiota ja automaatiota voi
hyödyntää pienvarastoissa
Digitalisaation kehittyessä yhä suuremman
osan raskaasta työstä voi luottaa koneiden
ja hiljalleen robotiikan hoidettavaksi. Varaston huoltoa, järjestelyä, inventaariota ja muita toimintoja voidaan keventää automaation
kautta. Näin vaikkapa työlästä ja työtunteja
vievää inventaarion laskemista ei tarvitse
enää tehdä, sillä tarkat määrät löytyvät koneilta. (Pöyskö ym. 2016, 14–17.) Heikkisen
(2020) mukaan digitalisaation avulla pienetkin
yritykset voivat päästä menestymään laajasti,
mutta uskon kuitenkin, että automaatiosta
ei pienyrityksessä juuri ole apua, muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta. Digitalisaation
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avulla varaston määrää voi seurata helposti,
mutta pienen, toiminimiyrityksen varastot
harvoin ovat sitä kokoluokkaa, että niitä kannattaisi lähteä automatisoimaan suuremmin.

Tietokoneen näytön tuijottaminen ja robotin
seuraaminen päivästä toiseen ei kuitenkaan
korvaa työkaveria. Ihmisten välinen kommunikaatio on meille tärkeätä. (Perttula 2018.)

Digitalisaatio auttaa pitämään pienenkin varaston järjestyksessä ja omistajan ajan tasalla
määristä ja sisällöistä. Myös lämpötilasäätelyt, paloturvallisuus ja muut tekijät saadaan
automaation avulla hoidettua helpommin ja
luotettavammin. Teollisuudessa hyödynnettävien robottien voimakkuuden takia niiden rinnalla työskentely voi olla ihmiselle vaarallista,
mutta robotiikann kehittyessä sen oletetaan
olevan turvallisempaa ja mahdollista tulevaisuudessa. (Pöyskö ym. 2016, 14–17.) Automatisaatiolla ja robotiikalla voidaan myös säästää varaston pohjapinta-alassa, jos varastosta
tehdään pystysuuntainen ja tavarat säilytetään korkeilla hyllyillä, joista robotit ne noutavat tilaukseen (Logistiikan maailma 2020).

Digitalisaation ja automaation haitoista puhuttaessa ei voi ohittaa monien mielessä pyörivää pelkoa työpaikkojen katoamisesta. Toki
joitain työpaikkoja tulee katoamaan, mutta
samalla myös luodaan uusia. Aivan kuten Jali
ja suklaatehdas -elokuvassa; perheen isä menettää työnsä hammastahnatehtaan liukuhihnalla automaattirobotin syrjäyttäessä hänet
mutta saa paremman työn robotin huoltajana.
Robotiikan ottaessa hoitaakseen raskaammat
ja yksinkertaisimmat työkuviot jää ihmisille aikaa erilaiseen luovempaan työhön – työhön,
johon tarvitaan inhimillisiä kykyjä, kanssakäymisen taitoja ja muita kykyjä, joihin ei roboteista ole (Heikkinen 2020). On myös monia
ammatteja, kuten koulut, terveydenhuolto ja
muut palveluammatit, joihin tarvitaan ihmistä. Työtehtävien ja työkuvien muuttuessa on
yhä tärkeämpää pitää oma tietotaito ajan tasalla ja pyrkiä jatkokouluttautumaan.

Robotiikka ja työnteon tulevaisuus
Taidolla toteutettu, toimiva digitaalinen järjestelmä voi tukea ja parantaa työturvallisuutta (Perttula 2018). Kuten aiemmin mainitsin,
robotiikka ja suuret koneet on tehty vahvoiksi
ja kestävämmiksi kuin ihmiset, joten työssä
niiden kanssa on omat riskinsä. Robotiikka on
kehittynyt viime vuosina huimasti, ja tekoälyn
avulla robotteja onkin saatu jo toimimaan itsenäisesti työtehtävissä. Roboteilla voitaisiin
tulevaisuudessa hoitaa ergonomisesti vaikeat
tai muutoin vaaralliset työtehtävät ja sen avulla parantaa työturvallisuutta. (Ervasti 2019.)
Robotiikka pienentää joidenkin työtapaturmien riskiä, mutta samalla vaarat jäädä koneiden alle tai niiden töytäisemäksi voivat kasvaa
verrattuna aikaisempiin, ihmisen ohjaamiin
koneisiin, ellei robotteihin asenneta herkkiä
liikkeen- ja esteidentunnistimia.
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Pohdinta
Digitalisaatiota on monen tasoista, ja sitä voi
toteuttaa eri varaston osissa eri tavoin. Tärkeää on, että yritys löytää itselleen sopivimman tavan ja välineet kehittää varastointiaan
kohti turvallisempaa ja toimivampaa työympäristöä. Varaston täydellinen uudistaminen
vaatii suuria investointeja, joihin vain harvoilla
yrityksillä on varaa. Täydellinen uudistaminen
vie myös aikaa, eikä täysuudistaminen ole
aina mielekästä muistakaan syistä. Tekniikka
kehittyy jatkuvasti, ja yrityksen kannattaa valita tarjolla olevista vaihtoehdoista itsellensä
parhaiten sopivat.

TIESITKÖ?

Tekoälyn kehittyessä työtehtävät muuttuvat ja toistuvat,
yksinkertaiset tehtävät jäävät roboteille.
Digitalisaation ja robotiikan avulla voi keventää ihmisen
työtaakkaa.
Digitaalisuus tulee vaikuttamaan työnkuvaan ja luomaan
uusia työpaikkoja.
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Juho Hymylä

DIGITALISAATIO KANSAINVÄLISISSÄ
JAKELUKANAVISSA

Digitalisaation myötä maahantuontikin on muuttunut huomattavasti siitä, mitä
se oli ennen digitalisaatiota. Digitalisaatio on tuonut monia erilaisia hyödykkeitä
ja nopeuttanut tietojen käsittelemistä ja sitä myötä tuonut nopeutta tavaraliikenteen liikkuvuuteen kansainvälisesti. Digitalisaatio on muokannut tullausta ja siihen
liittyvää prosessointia monin eri tavoin ja helpottanut viranomaisten toimintaa
rajalla. Tiedon liikkuminen ja vaihtaminen eri maiden viranomaisten välillä on
nopeutunut ja helpottanut näin asioiden hoitamista rajalla tavaraa tuodessa tai
viedessä maahan. (Tulli 2020.)

Digitalisaatio on mullistanut kansainvälisen
kaupankäynnin. Ei ole enää niin paljoa normaaleja paperiversioita, vaan osa kansainvälisestä kaupankäynnistä pystytään käymään
kokonaan digitaalisesti ja luomaan tarvittavat
asiakirjat digitaalimuotoon esimerkiksi internetin avulla. Kansainvälisen kaupankäynnin
tulevaisuuden osalta voidaan vain mietiskellä,
miten se tulee kehittymään tulevaisuudessa ja
kuinka paljon digitaalisuus vie tilaa vanhojen
kaupankäyntitapojen edestä. (OECD 2019.)
Tässä artikkelissa pohdin, mitä hyötyä digitalisuudesta on ja miten se tulee jatkossakin
helpottamaan kansainvälistä kaupankäyntiä
sekä nopeuttaako se asioita vai tuoko se mukanaan turvallisuusriskin kansainväliseen kaupankäyntiin.

Digitaaliset vaikutukset toimintatapoihin
Maahantuodessa tavaraa on monenlaisia prosesseja, mitä pitää käydä läpi, ennen kuin pääsee maahan mukanaan tavara, mitä on kuljettamassa asiakkaalle. Tämä on ennen vanhaan
ollut välillä pitkä ja hidas prosessi, mikä on
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kuluttanut huomattavasti aikaa. Nykypäivänä
kun digitalisaatio on tullut entistä enemmän
mukaan myös maahantuontiin, se on muuttanut asioita hieman. Esimerkiksi annetaan sähköinen saapumisen yleisilmoitus tullin turvatietoilmoituspalvelujärjestelmään nimeltään
AREX-järjestelmä. Tämän voi tehdä myös ennen kuin tavara tulee EU:hun, mikäli tavara on
EU:n ulkopuolelta. Tulli-ilmoituslomake (SAD)
-lomakkeenkin täyttö on muuttunut, kun sen
voi nykypäivänä tehdä internetissä jo hyvissä
ajoin ennen kuin saapuu tulliin tarkastettavaksi. Tässä oli pari lomaketta, joiden tekeminen sähköisesti on muuttanut ja nopeuttanut
maahantuontia huomattavasti. Internetin
välityksellä voidaan myös saman tien, kun on
saanut päätöksen, maksaa tullausmaksu pois,
mikä taas puolestaan nopeuttaa tavaraliikenteen liikkuvuutta ja on muuttanut maahantuontia helpommaksi. (Yrittäjät 2015.)
Tietovirran lisääntyminen vähentää huomattavasti koordinointikustannuksia eri logistiikanketjun osien välillä. Tietovirran nopean
kulun avulla voidaan nopeasti saada tietoa eri

Kuva: Chuttersnap (Unsplash)

logistiikkaketjun elinten välillä ja sitä kautta
nopeuttaa kuljetusta asiakkaalle. (Logisticinsider 2020.) Kun tarkastelee näitä asioita, käy
hyvin ilmi, että digitalisaatiosta on tähän mennessä ollut hyötyä maahantuodessa tavaraa.
Digitalisaation kehittyminen ja lisääntyminen
maahantuonnissa voi tuoda tullessaan monia
eri hyödykkeitä tulevaisuudessa, ja se mitä se
tulee olemaan, jää nähtäväksi.
Digitalisaatio ei ole mikään uusi käsite. Tullissa digitalisaatio on alkanut jo 1990-luvulla, ja
vuonna 1999 mentiin internet-ilmoittautumisiin, josta kehitys jatkui 2000-luvulle, jossa tuli
käyttöön suora sanoma-asiointi. Tulli aloitti
vuonna 2015 ison digiohjelman, joka kestää
vuoteen 2020 asti. Nykyään tullin palveluista
noin 90 prosenttia hoituu pelkästään sähköisesti, mikä antaa lisäaikaa asiakaspalveluun
sitä tarvitsevalle. Tullin kehittäminen jatkuu
koko ajan, ja digitalisaatio tulee olemaan iso
osa sen toimintaa jatkossakin. (Tulli 2020.)

Tullin digiohjelma pitää sisällään uudistuksen
tullin tullausjärjestelmään, joka tullaan uudistamaan siten, että se vastaa EU:n uutta lainsäädäntöä. Tämä kyseinen ohjelma on tuomassa ensi keväänä uuden verkkopalvelun
yrityksille, joka mahdollistaa tullivarastoinnin.
Tullissa digitalisoinnin rakennus jatkuu koko
ajan, jotta tullin toiminnot olisivat nopeammin
ja helpommin yrityksien ja tavallisten ihmisten
saatavilla. Kehittyminen on jatkunut jo monia
vuosia ja tulee jatkumaan jatkossakin. Todennäköistä on, että tullaukseen tulee enemmän
ja enemmän koko ajan uusia ja helppokäyttöisempiä palveluita. (Tulli 2020.)
Digitalisaatio on tuonut mukanaan hyvin
paljon helppoutta kommunikointiin, tiedon
saantiin ja tiedon keräykseen eri maiden viranomaisten välillä. Vuosien digitalisoitumisen
ansiosta on voitu luoda turvallinen yhteistyökanava Schengen-alueella. Tätä varten on perustettu viranomaisten työn helpottamiseksi
tietojärjestelmä nimeltään Schengen informa-
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TIESITKÖ?

Digitalisaatio on lisääntynyt huomattavasti tulli- ja tavaraliikennetoiminnassa.
Kansainvälinen kauppa on tullut pienemmille yrityksille
helpommaksi digitalisaation myötä.
Digitalisaatio jatkaa lisääntymistään niin tulli- ja tavaraliikenteessä kuin myös kansainvälisessä kaupankäynnissä.
Digitalisaation myötä tullissa asiointi on helpottanut.
Tietojen arkistointi ja vaihto viranomaisilla on helpottunut digitalisaation myötä.

tion-system eli SIS. SIS:n toiminta perustuu siihen, että jäsenmaat tallettavat tietoja muun
muassa ajoneuvoista, kadoksissa olevista
asiakirjoista, etsintäkuulutetuista henkilöistä ja varastetuista tavaroista. (Poliisi 2020.)
Schengen-sopimuksen avulla helpotetaan
tavaraliikenteenkin läpivirtausta tullin läpi,
koska tullin henkilöstö voi harvemmin tehdä
perusteellisia tarkastuksia rajalla.

Digitalisaatio kansainvälisessä kaupankäynnissä
Kansainvälisen kaupankäynnin hinnat riippuvat suurilta osin siitä, kuinka paljon valmistus
maksaa. Valmistuskuluja pienentämällä saadaan hintaa vedettyä alaspäin. Digitalisaatio
ja automaatio ovat isoina osatekijöinä tässä
asiassa, kun ne pienentävät työntekijäkuluja,
nopeuttavat valmistusprosessia ja pienentävät kommunikointiin käytettäviä kuluja yri-
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tyksillä. Taloudellisessa teoriassa on kolme
asiaa, jotka määrittelevät kansainvälistä kaupankäyntiä. Yksi näistä on Newtonin painovoimayhtälö, jossa vetovoima riippuu kahden
kappaleen massasta ja niiden välisestä etäisyydestä. Tätä voidaan soveltaa kansainvälisen kaupankäynnin ennustamiseen siten, että
massan korvaa taloudellisilla markkinoilla tai
koolla, jatketaan fyysisen etäisyyden käyttöä
ja hallitaan muutamaa lisätekijää, kuten siirtomaaperintöä tai yleistä kieltä, niin voidaan
saada yllättävän tarkka ennuste kauppavirroista kahden eri asian välillä, olivat ne sitten
maita, alueita tai kaupunkeja. Toinen asia on
resurssien saatavuus. Silloin kun resursseja on
runsaasti saatavilla, on markkinoilla hinnatkin
hieman alhaisempia, kuin se että olisi niukasti
resursseja. Kolmas asia on suhteellinen etu,
eli jos joku maa/yritys pystyy tuottamaan jotain kyseistä tuotetta hyvin alhaisella hinnalla,
niin heillä on etu toiseen samanlaiseen maahan/yritykseen. (Bluth 2017.) Näitä asioita läpi
käydessäni huomasin, että on monenlaisia

teorioita olemassa, mitä voidaan soveltaa esimerkiksi kauppavirran ennustamiseen, mutta
on vaikea sanoa, mikä näistä on se paras vaihtoehto.
Tällä hetkellä olevat megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio, tulevat olemaan
isossa roolissa kansainvälisessä kaupankäynnissä tulevaisuudessa (PAM 2019). Kun mietitään kansainvälisen kaupankäynnin tulevaisuutta, tulee mitä varmemmin digitalisaatio
ja siihen liittyvät asiat lisääntymään huomattavasti, kun teknologia ja erilaiset järjestelmät
kehittyvät.
Digitalisaation lisääntyminen kansainvälisessä
kaupankäynnissä tuo mukanaan monia erilaisia hyötyjä. Digitalisaation avulla eri yrityksien
on huomattavasti helpompaa osallistua kansainväliseen kaupankäyntiin. Hieman pienemmillä yrityksillä, jotka eivät aikaisemmin ole
välttämättä halunneet osallistua kansainväliseen kaupankäyntiin sen monimutkaisuuden
tuntuvuuden kannalta, on nyt pienempi kynnys lähteä mukaan kansainväliseen kauppaan
digitalisaation avulla. Digitalisaatio luo uusia
kaupankäyntivaihtoehtoja yrityksille, jotka
haluavat lisätä myyntiään useampiin kauppoihin ulkomaille, ja tuo mukanaan monia uusia
mahdollisuuksia yrityksille. (OECD 2019.)
Monin eri tavoin digitaalisuus on kansainväliseenkin kaupankäyntiin tuonut hyötyjä, ja
monilla pienemmilläkin yrityksillä on todennäköisesti pienempi kynnys lähteä nykyään
kansainväliseen kauppaan, koska potentiaalisen kauppakumppanin tiedot ovat helposti
löydettävissä ja haettavissa (OECD 2019).

Pohdinta
Digitalisaation vaikutuksia tutkiskeltuani huomasin, että monessa eri asiassa on digitalisaatiota ollut jo hieman mukana 1990-luvulta
asti. Mitä se taas on ollut, niin se on eri asia. Se
voi olla ollut jokin pieni työtä helpottava asia,
mutta ei mitään suurta vielä. Kun taas katselin, miten digitalisaatio vaikuttaa nykyään tai
muutama vuosi takaperin, niin huomasin, että
melkein jokaisessa asiassa oli se sitten tavaraliikenteen dokumentteja tai tulliviranomaisten toimintaa, niin kaikissa oli vahvasti digitalisaatio mukana. Uskoisin, että digitalisaatio
tulee vain lisääntymään koko ajan ja tuomaan
uudenlaisia ominaisuuksia kaikkeen, mutta
miten ja minkälaista, sitä ei voi vielä tietää.
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Väinö Rapo

MASSARÄÄTÄLÖINNILLÄ KASVUA

Monille massaräätälöinti tulee luultavasti uutena asiana, koska se ei ainakaan vielä
ole merkittävästi yleistynyt Suomessa. Myös monet massaräätälöintiin liittyvät teknologiat ovat uusia tai ne ovat vasta kehitteillä, minkä vuoksi tämä teksti on tulevaisuuspainotteinen. Tässä artikkelissa lukijalle selvitetään aluksi massaräätälöinti ja mitä siihen liittyvät termit tarkoittavat. Tekstissä käydään myös läpi, miten 3D-tulostaminen
ja erityisesti 3D-tulostamisen palveluntarjoajat voisivat tulevaisuudessa tehostaa ja
parantaa toimitusketjua. Esittelyssä on myös kaksi yritystä, jotka ovat onnistuneesti
muuntaneet vanhan massatuotantoon perustuneen liiketoimintamallinsa innovatiivisiin massaräätälöintiin perustuviin malleihin.

Massaräätälöinnillä merkittävää kasvupotentiaalia
Massaräätälöinti tai -kustomointi tarkoittaa
sitä, että yritys muokkaa tarjoamaansa eri
asiakasryhmien tarpeiden mukaan. Personointi tarkoittaa, että asiakas muokkaa yrityksen
tarjoamaa yrityksen asettamien rajoitteiden
puitteissa. Tuunaus tarkoittaa, että asiakas
muokkaa tarjoamaa, eikä yritys vaikuta siihen
mitenkään. Yleensä yritys ei edes tiedä koko
asiasta. (Tuulenmäki 2012.) Markkinoinnissa
saatetaan käyttää termiä personointi, vaikka
oikeasti kyseessä olisi räätälöinti. Viimeisten
kolmen vuosikymmenen aikana tuotantotapojen ja tietojärjestelmien kehittyminen on
mahdollistanut tuotteiden nopean suunnittelun ja valmistamisen asiakkaiden spesifien
tarpeiden mukaan. Tämä ilmiö on synnyttänyt
massaräätälöinnin, joka on täydentänyt (tai
joissain tapauksissa korvannut) perinteisen
massatuotannon. Massaräätälöinti voidaan
määritellä kykynä tuottaa suhteellisen korkea
määrä tuotevaihtoehtoja suurelle räätälöintiä
vaativalle kysyntämarkkinalle ilman pidenty-
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neitä tuotantoaikoja, merkittävästi kasvaneita kuluja tai laadun heikkenemistä. (MacCarthy, Blome, Olhager, Srhai, & Zhao 2016.)
Massaräätälöinnissä tuotantotehtävät eivät
ole kapeasti määriteltyjä, toisin kuin massatuotannossa, vaan ne ovat joustavia mutta
myös monimutkaisia. Näin ollen, jotta pystyttäisiin onnistuneesti massaräätälöimään, täytyy tuottajan tarkasti määritellä asiakkaidensa
tarpeet ja sulauttaa tämä tietämys tuotteiden
kehittämiseen. (MacCarthy ym. 2016.) Massaräätälöinnin toteuttaminen oletettavasti
lisää tuotevalikoimaa, joka voi puolestaan
monimutkaistaa toimittajien aikataulutusta
sekä toimitusketjun eri toimijoiden ja vaiheiden koordinointia. Näin ollen yrityksen täytyy
hankkia ja kehittää kykyjä prosessoida tuotantoketjun alku- ja loppupäihin liittyvää informaatiota (MacCarthy ym. 2016). Jotta tämä
luonnistuisi, vaaditaan tietysti myös yhteistyökykyisyyttä toimitusketjun eri toimijoilta.

Kuva: ZMorph VX Multitol 3D Printer (Unsplash)

3D-tulostaminen ja massaräätälöinti
3D-tulostamisella ei tarkoiteta vain yhtä teknologiaa, vaan se koostuu useista eri teknologioista ja valmistusmenetelmistä, jotka
antavat kuluttajalle mahdollisuuden luoda
käsinkosketeltavia tuotteita digitaalisista,
kolmiulotteisista malleista. Toisin kuin perinteiset valmistuskeinot, 3D-tulostaminen antaa käyttäjien luoda monimutkaisia tuotteita
laajasta valikoimasta eri materiaaleja. 3D-tulostaminen tarjoaa ennennäkemättömän laajat mahdollisuudet räätälöintiä varten, koska
periaatteessa jokainen valmistettu yksikkö
on oma tuotteensa. (Rogers, Baricz & Pawar
2016.)
Monet alat, jotka valmistavat vain pieniä
määriä tuotteita tai/ja vaativat kustomoituja
tuotteita, ovat omaksuneet 3D-tulostamisen,
kuten esimerkiksi lääketeollisuus. Valmistajat eivät ole kuitenkaan vielä täysin omaksu-

neet ajatusta siitä, että 3D-tulostaminen voisi
korvata perinteiset valmistuskeinot, vaikka
teoriassa 3D-tulostaminen tekisi toimitusketjuista ympäristöystävällisempiä, asiakasläheisempiä, vastuullisempia ja kustannustehokkaampia. (Rogers ym. 2016.)
3D-tulostuksen laajamittaista käyttöönottoa
haittaavat useat ratkaisevat tekijät, mukaan
lukien korkeat tulostimen hankintakustannukset, tekninen kokemattomuus tulostimen
käytöstä ja tulostimien tekniset rajoitukset.
Lisäksi 3D-tulostusprosessien onnistunut toteuttaminen riippuu kahdesta eri toimitusketjusta: koneen ja materiaalien myyjän toimitusketjusta ja materiaalit sekä koneen ostavan
yrityksen toimitusketjusta. Tässä kokoonpanossa yritys, joka aikoo käyttää 3D-tulostusta,
voi tehdä sen vain ostamalla kalliita valmistuslaitteita erikoistuneelta myyjältä. 3D-tulostusta hyödyntäville yrityksille on kuitenkin
olemassa toinen vaihtoehto, eli ne voisivat
sen sijaan käyttää 3D-tulostusta tarjoavia pal-
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veluita. Tällä tavoin ne voisivat korvata sitouttavan suhteen konevalmistajaan joustavalla ja
vähemmän pääomavaltaisella sopimuksella
palveluntarjoajan kanssa. (Rogers ym. 2016.)
Erilaisia 3D-tulostuspalveluita on jo nyt saatavana, ja jos tämä suuntaus jatkuu, niiden
odotetaan johtavan markkinoiden kasvuun
2020-luvulla. 3D-tulostuspalvelut sisältävät
kaiken tyyppiset palvelut, jotka voivat muuttaa asiakkaan valitseman 3D-mallin fyysiseksi esineeksi. Tyypillinen 3D-tulostuspalvelu
antaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää
ainutlaatuista yhdistelmää, johon kuuluu
suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä palvelukomponentteja. Asiakkaat voivat kokeilla
erilaisia 3D-tulostustekniikoita ja niihin liittyviä
tuotteita vaatimatta suuria pääomasijoituksia
tai strategisen tason päätöksiä. Toisin sanoen
3D-tulostuspalvelut täyttävät kysyntäkuilun,
kunnes tekniikka tulee tarpeeksi kypsäksi,
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helppokäyttöiseksi ja riittävän helpoksi, jotta
yritykset ja jopa kuluttajat voisivat ottaa sen
käyttöön laajassa mittakaavassa. Käyttämällä
3D-tulostuspalveluita yritykset voisivat tehostaa omaa toimitusketjuaan ja samalla välttää
korkeat kustannukset 3D-tulostuslaitteiden
hankkimisesta, henkilöstön kouluttamisesta
ja ajoituksen ylläpidosta. (Rogers ym. 2016.)

Massaräätälöintiä hyödyntävät esimerkkiyritykset
Kiinan talousuudistuksen aikaisempina vuosina matalan palkkatason tuomien kilpailuetujen seurauksena maa rakensi myyntiä varten
monia tehtaita, jotka tuottivat tuotteita, joilla on korkea tuotantovolyymi mutta matala
jalostusarvo. Palkkatason kallistuminen ja
maan arvon nouseminen Kiinassa viime vuosina ovat johtaneet tilanteeseen, jossa monet

sektorit, kuten huonekalujen ja vaatteiden
tuottaminen, ovat menettäneet hintakilpailukyvykkyytensä. Monet yritykset ovat innovatiivisesti muuntaneet liiketoimintamallinsa
saadakseen takaisin kilpailuetunsa. Jotkin
valmistajat ovat onnistuneesti muuntaneet
liiketoimintamallinsa standardoitujen ja vähäarvoisten tuotteiden valmistamisesta korkean
arvon räätälöityjen tuotteiden tarjoamiseen ja
valmistamiseen. Internet ja tietojenkäsittely
ovat tehokkaita työkaluja innovointia ja toimitusketjun integrointia varten. (Liu & Deitz
2011.) Seuraavaksi esitellään kaksi kiinalaista
yritystä, jotka ovat hyödyntäneet edellä mainittua lähestymistapaa.
Red Collar Group on valmistaja, joka on omaksunut C2M (customer-to-manufacturer) -toimitusketjumallin hyödyntämällä internetiä.
Tämä yritys tuottaa räätälöityjä pukuja tehokkaan ja digitalisoidun tuotantojärjestelmän
avulla. Yrityksen liiketoimintamalli koostui
standardoitujen pukujen massatuotannosta, ennen kuin se siirtyi valmistamaan täysin
räätälöitäviä pukuja hyödyntämällä internetiä
ja integroituja tietojärjestelmiä. Innovaatioihin kuuluvat 1) internetalustat, jotka antavat
asiakkaiden osallistua tuotekehittelyyn ja samalla tyydyttävät heidän henkilökohtaiset
tarpeensa, 2) radiotaajuisen etätunnistuksen
ja muiden tietojenkäsittelyteknologioiden
käyttäminen eri toimitusketjun prosessien automatisointia varten, joihin kuuluvat tuotantovaiheiden ja logististen virtojen hallinnointi
raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin asti, 3) jälleenmyyjien ja muiden välittäjien eliminointi
yhdistämällä kuluttaja suoraan valmistajaan
ja 4) suurten tietojoukkojen kerääminen asiakasominaisuuksista ja -mieltymyksistä, kuten
halutut kuviot, värit ja koot. Näiden tietojen
analysointi antaa yritykselle mahdollisuuden
suunnitella ja tarjota räätälöityjä tuotteita ja
palveluita sekä optimoida toimitusketju korkeamman tehokkuuden ja laadun saavuttamiseksi. (Liu & Deitz 2011.)
Verkkopohjainen alusta tarjoaa asiakkaille
mahdollisuuden osallistua suunnitteluun valitsemalla vapaasti eri väreistä, tyyleistä, kan-

kaista ja koristeista. Tuotteiden tilaaminen
verkossa on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi vähäisillä klikkauksilla. Red Collarin automatisoitu ajoitus- ja
leikkausjärjestelmä voi muodostaa automaattisesti tilausluettelon, antaa ja seurata tilauksia sekä antaa palautetietoja. Jokaisella tuotteella on tunniste tuotannon aloittamisesta
alkaen. Työntekijät palvelevat asiakkaita verkkopohjaisen tietojärjestelmän valvonnassa ja
ohjauksessa. Yksinkertaisella skannauksella
työntekijät saavat tuotantotiedot ja ovat siten selvillä omasta työnkuvastaan, vaikka seuraava tuote voi olla erilainen kuin edellinen.
Työntekijät työskentelevät massatuotantoympäristössä mutta tuottavat korkealaatuisia
räätälöityjä tuotteita. Toimitusketjujärjestelmä integroi monenlaisia eri resursseja ja pitää
huolen turvallisuudesta. Älykäs logistiikkajärjestelmä käyttää varastotietojen hallintajärjestelmää tietojen jakamiseen asiakkaan kanssa
reaaliajassa. Älykäs palvelujärjestelmä tarjoaa
erinomaisen käyttökokemuksen erilaisilla interaktiivisilla medioilla, kuten tietokoneella,
matkapuhelimella, kosketusnäytöllä ja niin
edelleen. Standardisoidut laadunvalvontajärjestelmät varmistavat, että valmistetut puvut
ovat sopivia. VIP-asiakkailla on mahdollisuus
tarkastella pukujen valmistusprosessin edistymistä. (Liu & Deitz 2011.)
Uudenlainen toimitusketju on suunniteltu
maksimoimaan räätälöinti yksilöllisten tarpeiden mukaan. Räätälöiminen mahdollistaa yhden mallin tuottamisen yhtä henkilöä kohden.
Red Collar pystyy tarjoamaan täysin räätälöityjä miesten pukuja tehokkaan massatuotannon avulla ja takaamaan toimituksen seitsemän päivän sisällä. (Liu & Deitz 2011.)
Eräs toinen tärkeä tekijä tämän liiketoimintamallin onnistuneessa toteuttamisessa on
toimittajien läheisyys. Hintakilpailukyvyn saavuttamiseksi vaateteollisuudessa Kiina on
kehittänyt monia suuria ryhmiä jonkin tietyn
alan yrityksistä. Monet kankaiden ja tarvikkeiden toimittajista sijaitsevat samassa kaupungissa. Tarvikkeiden saatavuus lähellä on
myös erittäin tärkeää C2M-liiketoimintamallin
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onnistuneelle toteuttamiselle. Joidenkin korkealaatuisten kankaiden toimittajat sijaitsevat
kuitenkin ulkomailla, ja Red Collarin on tilattava nämä kankaat etukäteen kysyntäennusteiden perusteella. (Liu & Deitz 2011.)
Seuraavaksi esiteltävä yritys on Shangpinzhaipei, joka on räätälöityjen huonekalujen valmistaja. Yritys on menestyksekkäästi innovoinut toimitusketjuaan ja liiketoimintamalliansa
verkkoalustan ja edistyneen valmistustekniikan avulla. Yhtiö on muuttanut liiketoimintaansa perinteisestä standardoitujen huonekalujen massatuotannosta tarjoamaan
integroituja ratkaisuja räätälöityjä huonekaluja varten. Yrityksellä on myös kivijalkakauppoja pelkkien verkkopalveluiden lisäksi.
Yrityksen innovaatioihin kuuluvat: 1) kodinsisustustarvikkeiden tarjoaminen, jotka sopivat
yhteen jo olemassa olevan sisustuksen kanssa, 2) räätälöity online-suunnittelujärjestelmä,
joka mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen
suunnitteluun tarjoamalla mahdollisuuden sovittaa realistisesti huonekaluja, 3) yhdistelmä
verkkoa online- ja offline-palveluita, joilla varmistetaan, että räätälöityjä tuotteita voidaan
valmistaa tehokkaasti, 4) vähittäiskauppiaiden ja jakelijoiden eliminoiminen yhdistämällä
asiakkaat suoraan valmistajiin sähköisen kaupan alustojen avulla ja 4) edistyneiden tieto- ja
valmistustekniikoiden käyttö koko valmistusja logistiikkaprosessin automatisointia varten.
(Liu & Deitz 2011.)
Shangpinzhaipei on suunnitellut ohjelmiston,
jonka avulla voi suunnitella räätälöityjä huonekaluja ilmaiseksi. Jotta huonekalut voitaisiin sovittaa monenlaisten eri huonetilojen
ja -tyylien kanssa, yrityksen verkkosivuilla on
runsas valikoima erilaisia huoneita, jotka on
tallennettu pilvipalvelimeen. Shangpinzhaipeilla on yli 600 kivijalkamyymälää, jotka tarjoavat asiakkaille monia eri palveluita. (Liu &
Deitz 2011.) Kivijalkamyymälät voivat tarjota
palveluita, joita olisi hankala tai mahdotonta
tarjota verkossa. Fyysiset myymälät tarjoavat
myös konkreettisia asiakaskokemuksia, mikä
helpottaa myyntipäätösten tekemistä.
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Nykyaikana on olemassa älykkäitä, automatisoituja järjestelmiä tilausten ja tuotannon hallitsemista varten. Verkkopohjainen, kattava
tilausten hallintajärjestelmä, joka yhdistää tehokkaasti yli 500 myyntiterminaalia ja tehtaita
ympäri Kiinaa, voi hallita ja optimoida valtakunnallisia tilauksia milloin tahansa ja missä
tahansa. Nykyaikaiset valmistustekniikat, kuten 3D-tulostaminen, virtuaalinen virheenkorjaus, elektronisesti ohjatut sahat, virtuaaliset
kokoonpanoteknologiat ja CNC-digitaaliset
työstökeskukset, auttavat parantamaan massaräätälöityjen tuotteiden tuotantotehokkuutta. (Liu & Deitz 2011.)

Pohdinta
Internet-alustojen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto muuttaa perinteisiä
teollisuudenaloja, kuten vaatteiden ja huonekalujen valmistusta. Räätälöinnillä on tulevaisuuden kannalta valtava potentiaali kasvaa
ja kehittyä. Räätälöintiä voidaan luultavasti
hyödyntää hyvin monilla eri teollisuuden
osa-alueilla.
Uskallan väittää, että räätälöinnistä voisi tulla
Suomelle oiva kilpailukykyvaltti, jos täällä vain
hoksattaisiin tarttua tähän tilaisuuteen. Meillä on hyvin koulutettu väestö sekä suhteelliseen iso ohjelmisto- ja peliteollisuus, eli meiltä
löytyisi osaamista suunnitella tietojenkäsittelyohjelmia toimitusketjun hallintaa varten
sekä käyttöliittymiä, joiden avulla asiakkaat
voisivat suunnitella tuotteensa tarpeidensa
mukaan. Mutta pelkät ohjelmointikyvyt eivät riitä, vaan tarvitsemme lisää toimitusketjun johtamisen ammattilaisia, jotka osaavat
käytännössä hallita räätälöityjen tuotteiden
matkaa raaka-aineista loppukäyttäjälle. Lisäksi liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan massaräätälöintiä varten, koska yrityksen täytyy
selvittää, mitä henkilökohtaisia tarpeita asiakkailla on, ja sen jälkeen soveltaa tämä tieto
käytäntöön, jotta räätälöintiprosessi toteutuisi onnistuneesti.

TIESITKÖ?

Massaräätälöinti voidaan määritellä kykynä tuottaa suhteellisen korkea määrä tuotevaihtoehtoja suurelle räätälöintiä vaativalle kysyntämarkkinalle.
Toisin kuin perinteiset valmistuskeinot, 3D-tulostaminen
antaa käyttäjien luoda monimutkaisia tuotteita laajasta
valikoimasta eri materiaaleja.
Verkkopohjainen alusta tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden osallistua suunnitteluun valitsemalla vapaasti eri väreistä, tyyleistä, kankaista ja koristeista.
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Maiju Seppänen

TIETOSUOJALAKI JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Puhuttaessa digitalisaatiosta ja toimitusketjusta ensimmäisenä ja ehkäpä tärkeimpänä asiana nousee esille tietoturvallisuus. Varsinkin nykypäivänä, kun jokainen asia kirjataan jonkin näköiseen tietokantaan, tulee mietittyä, ketkä kaikki pääsevät lukemaan
kirjattua tietoa. Siksi jos tallennetaan sähköisiin ohjelmiin yrityksen tietoja, liikesalaisuuksia tai henkilötietoja, on jokaisen organisaation vastattava siitä, että tietojenkäsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia (1050/2018). Jos ajatellaan vaikka sairaalamaailmaa ja esimerkiksi laboratorionäytteiden kuljetusta paikasta toiseen, on äärimmäisen
tärkeää, että henkilön, jonka näytteitä käsitellään, henkilötiedot eivät päädy vääriin
käsiin. Tämän vuoksi tässä artikkelissa perehdytään yleisellä tasolla tietosuojalakiin ja
sen vaatimuksiin varsinkin henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietosuoja
Suomen perustuslain mukaisesti jokaisella ihmisellä on oikeus henkilötietojensa suojaan.
Tietosuojan tarkoituksena on se, että milloin
ja millä edellytyksillä jonkun henkilötietoja
voidaan käsitellä. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020a.) Henkilötiedoiksi luetaan kaikki
tiedot, joiden perusteella yksittäinen henkilö
voidaan tunnistaa suoraan tai yhdistämällä
jokin tieto toiseen tietoon, mikä mahdollistaa henkilön tunnistamisen. Henkilötiedoiksi
luetaan siis nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökortin numero,
auton rekisteriote, paikannustiedot, IP-osoite, potilastiedot, lemmikin eläinlääkäritiedot,
isoisoisovanhempien perinnöllisiä sairauksia
koskevat tiedot ja monet muut vastaavat. Siksipä tietosuoja-asetusten päällimmäisenä tarkoituksena on suojata ihmisen henkilötietoja
päätymästä vääriin käsiin. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020b.)
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Jos siis menet töihin uuteen työpaikaan tai
vaikka asioit sairaalassa potilaana, sinultahan
kysytään juurikin kaikki perustietosi eli nimi,
ikä, osoite ja niin edelleen. Siksi yrityksellä on
oltava lainmukainen ohjelmisto, mihin nämä
tiedot kirjataan, jotta tarvittaessa nähdään,
kuka on käynyt tarkastelemassa tietoja, miksi ja milloin. Tällä tavalla pyritään välttämään
sitä, että esimerkiksi naapurisi, joka työskentelee sairaalassa, ei mene vain uteliaisuuttaan
lukemaan potilastietojasi. Jos epäilyjä tällaisista väärinkäytöksistä tulisi, on potilaalla oikeus
vaatia ja saada kirjalliset dokumentit siitä,
kuka on hänen tietojaan käsitellyt, milloin ja
miksi. Yritys on myöskin velvollinen toimittamaan tällaiset dokumentit potilaalle niitä pyydettäessä.
Henkilötietojen käsittely vaati aina jonkin perustelun sille, miksi ja kuka niitä käsittelee.
Tietosuojalaissa on mainittu kuusi perusteltua
syytä henkilötietojen käsittelyyn, ja tärkeim-

TIESITKÖ?

Tietosuojan tarkoituksena on se, että milloin ja millä edellytyksillä jonkun henkilötietoja voidaan käsitellä.
Suurimpana uhkana henkilötietoloukkausten suhteen
ovat muut ihmiset.
Henkilötietojen käsittely vaati aina jonkin perustelun sille,
miksi ja kuka niitä käsittelee.
Tietosuojalaissa on mainittu kuusi perusteltua syytä henkilötietojen käsittelyyn, joista tärkeimmät ja oleellisimmat
ovat rekisteröidyn henkilön suostumus tietojensa käsittelyyn sekä sopimus siitä.

mät ja oleellisimmat niistä ovat kuitenkin rekisteröidyn henkilön suostumus tietojensa
käsittelyyn sekä sopimus siitä. Suostumuksen
on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen
ja sen on oltava yksiselitteinen tahdonilmaisu,
jossa henkilö hyväksyy tietojensa käsittelyn.
Suostumuksen voi antaa joko kirjallisesti tai
suullisesti, kuitenkin henkilötietorekisterin
pitäjän on kyettävä todistamaan, että lainmukainen suostumus on annettu ja olemassa.
(Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020c.)

Suurimmat uhat henkilötietojen käytössä
Suurimpana uhkana henkilötietoloukkausten
suhteen ovat muut ihmiset. Tietoturvaloukkaukseksi määritetään tapahtumat, joissa
henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu tai
niitä luovutetaan luvattomasti ulkopuolisille
henkilöille tai niitä pääsee käsittelemään joku
sellainen henkilö, jolla ei ole käsittelyoikeutta
kyseiseen henkilötietokantaan. Esimerkik-

si hävinnyt USB-tikku, varastettu tietokone,
hakkerointi, haittaohjelmat, kyberhyökkäys
tai vaikka tiliotteen tai lääkärin todistuksen
postitus ovat yleisimpiä henkilötietoturvaloukkauksia. (Tietosuojavaltuutetun toimisto
2020d.) Näistä ehkä yleisimpiä ovat kuitenkin
tilanteet, joissa henkilökohtainen posti päätyy
väärään osoitteeseen.
Tietoturvaloukkauksista voi pahimmillaan
seurata yritykselle henkilötietojen valvomiskyvyn menetys, salassapitovelvollisuuden
alaisten henkilötietojen paljastuminen tai vastaavasti asianomaiselle identiteettivarkaus,
petos ja maineen vahingoittuminen. Siksi on
erittäin tärkeää, että henkilötietorekisterinpitäjän sekä niiden käsittelijän on suojattava
kaikki henkilötiedot niin, että ne ovat turvassa mahdollisilta tietoturvaloukkauksilta.
Mahdollisia tietosuojaloukkauksia varten on
oltava valmiit toimintaohjeet, jotta niihin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti
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ja näin minimoimaan lisävahinkoja. Mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta on rekisterinpitäjän ilmoitettava valvontaviranomaiselle
72 tunnin kuluessa. (Tietosuojavaltuutetun
toimisto 2020d.)

Lähteet

Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on aina rekisterinpitäjällä, ja
jos ilmoitusta ei tehdä 72 tunnin sisällä, kun
tietoturvaloukkaus on huomattu, on rekisterinpitäjän toimitettava valvontaviranomaiselle perusteltu selitys, miksi näin ei ole toimittu.
Tietoturvaloukkauksen ilmoitusta tehdessä
on kerrottava selkeä kuvaus, millainen henkilötietojen tietoturvaloukkaus on kyseessä,
tietosuojavastaavan yhteystiedot lisätietoja
varten, tietoturvaloukkauksen todennäköiset
seuraukset sekä toimenpiteet, mitä rekisterinpitäjä on suunnitellut tai ottanut käyttöön
tietoturvaloukkauksen tultua ilmi. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020d.)

Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020b. Mikä on henkilötieto. Viitattu 25.3.2020 https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto.
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Tietosuojalaki 5.12.2018/1050.
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Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020c. Käsittelyperusteet. Viitattu 30.3.2020 https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet.
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”

Tietosuojalain (1050/2018) mukaan:

“Henkilötietoja saa käsitellä tietosuoja-asetuksen 6
artiklan 1 kohdan ealakohdan mukaisesti, jos:

1) kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden
hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa
kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite
on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään
nähden;
2) käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän
suorittamiseksi;
3) käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista
tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen
tavoitteeseen nähden; tai
4) henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen,
kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä
tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen
ja rekisteröidyn oikeuksiin nähden.”
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Emma-Lotta Kekonen

NÄKEMYKSIÄ E-MATKAILUUN

Matkailualalla digitalisaatiota kutsutaan nimellä e-matkailu. Sillä tarkoitetaan tieto- ja
viestintäteknologioiden hyödyntämistä matkailualalla. E-matkailu sisältää lähes kaikki
liiketoimintaan sisältyvät asiat, kuten kaupankäynnin, markkinoinnin, kirjanpidon,
tuotekehityksen ja tuotannon, kaikilla matkailun osa-alueilla. (Edelheim 2017.) Tässä
artikkelissa käsittelen digitalisaatiota sekä sen vaikutusta matkailualaan ja sen toimitusketjuun. Artikkelissa käydään läpi matkailualan työtehtäviä, matkailualan toimitusketjua sekä kuluttajan roolia ennen ja jälkeen digitalisaation. Pohdin tässä artikkelissa digitalisaation vaikutusta matkailualaan toimitusketjun näkökulmasta.

Matkailuala ennen digitalisaatiota
Matkailuala on ollut ajankohtainen asia oikeastaan aina. Syitä matkailuun on monia, ja
ennen digitalisaatiota niitä oli esimerkiksi kaupankäynti, löytöretkeily, erilaiset tutkimustarkoitukset sekä myös halu hoitaa terveyttään
kylpylöissä ja pyhissä lähteissä. (Matkailun
historia – Varhaiset vuodet 2020.) Kauan sitten matkailualan työtehtäviä ovat pääsääntöisesti hoitaneet alkuperäiskansa eli esimerkiksi
he, jotka ovat asuneet kyseisellä paikkakunnalla monia vuosia. Alkuperäiskansat ovat järjestäneet itse matkailupalveluita aktiivisena
toimijana ja olleet mukana myös päättämässä
alueella järjestettävästä matkailusta. Nykyaikana, myös ennen digitalisaatiota, näihin
on kuitenkin alettu kiinnittämään enemmän
huomiota. Pääsääntöisesti nykyään matkailualan töitä tarjoaa erilaiset yritykset, kuten
Pohjois-Suomessa LumiLinna sekä SantaPark.
(Edelheim 2017.)
Matkailualan työt ovat perustuneet kuitenkin
pääsääntöisesti asiakaspalveluun, asiakkai-
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den odotusten ja tarpeiden tunnistamiseen
ja täyttämiseen, myynti- ja markkinointitaitoihin, viestintätaitoihin, kielitaitoon ja kulttuurien tuntemukseen sekä yhteistyötaitoihin,
riippuen aikakaudesta. Suomen sisällä olevat
eri lomakylät, kuten LumiLinna tai SantaPark,
ovat järjestäneet ajan saatossa erilaisia ohjelmia liittyen kulttuuriin, liikuntaan tai luontoon. (Ammattinetti 2020.) Kuitenkin ennen
digitalisaatiota nämä kaikki työtehtävät on
jouduttu tekemään itse, koska verkossa ei ollut minkäänlaisia ohjelmia, jonka avulla järjestää esimerkiksi infotauluja eri kohteista, vaan
aina täytyi olla jokin opas mukana kertomassa.
Matkailualan toimitusketju on ollut ennen
digitalisaatiota aika yksitoikkoista. Lomien
varaaminen ja etsiminen on tapahtunut joko
paikan päällä tai sitten lehden ja puhelinsoiton kautta. Ennen digitalisaatiota isoin harppaus eteenpäin oli höyrykoneen kehittäminen
1860-luvulla. Tämä oli sen takia iso harppaus
eteenpäin, koska se mahdollisti matkustamisen helpommin ympäri Suomen. (Matkailun
historia – Varhaiset vuodet 2020.) Höyryko-
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neen keksimisen jälkeen matkustus onkin
tapahtunut pääasiassa junien sekä autojen
avulla. Lomien maksaminen tapahtui ennen
pääsääntöisesti siten, että lomat maksettiin
lomakylässä tai lähettämällä lasku myöhemmin, joka täytyi maksaa pankissa. Ennen digitalisaatiota työntekijöillä oli enemmän roolia työtehtävissä, koska heidän täytyi tehdä
enemmän, esimerkiksi olla koko ajan vastaanotossa sekä järjestää erilaisia ohjelmia. Koska
työtehtäviä oli enemmän, niin työntekijöitäkin oli enemmän, riippuen tietenkin yrityksen
koosta. (Mäki 2016.)
Ennen digitalisaatiota kuluttajat otettiin huomioon hiukan paremmin. Heiltä kuultiin mielipiteitä ja kehitysehdotuksia paikan päällä,
joten kehitysehdotuksia pystyttiin lähtemään
toteuttamaan paremmin ja helpommin. Ennen digitalisaatiota kuluttajien näkökulma
asioiden parantamiseen oli tärkeää sen takia, varsinkin paikan päällä, koska kuluttajiin

ei muuten oikein saatu yhteyttä, koska ei ollut internetiä tai sosiaalista mediaa. (Zansen,
Haapanen & Syrjänen 2017.)

Digitalisaation vaikutus matkailualaan
Digitalisaatio on vaikuttanut suuresti matkailualaan – sekä positiivisesti että negatiivisesti.
Digitalisaatio on vaikuttanut palveluyritysten
koko liiketoimintamalliin aina asiakassuhteiden syntymisestä sopivaan tuotetarjontaan ja
asiakaskokemukseen.
Digitalisaation jälkeenkin työtehtävät ovat
pysyneet aika lailla samoina. Siivoojat tekevät
siivouksia, ja retken ohjaajat ohjaavat matkailijoita. Digitalisaatio on kuitenkin muuttanut
työtehtäviä sen verran, että esimerkiksi vastaanottovirkailijalla ei välttämättä ole niin paljon tehtävää käsin, koska kaikki hoituu tietokoneiden avulla. Joissakin lomakylissä voi olla
myös niin, ettei koko vastaanottovirkailijaa
ole. (Ammattinetti 2020.) Digitalisaation avul-
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la on kuitenkin pystytty tarjoamaan aiempaa
monipuolisemmin ja kestävämmin matkailupalveluita (Kyyrä 2019).
Digitalisaatio on vähentänyt työntekijöiden
määrää. Työtehtävät ovat muuttuneet aika
paljon digitaalisempaan muotoon, joten itse
ihmisiä ei niinkään tarvitse hoitamaan jokaista yksittäistä työtehtävää. Työvoiman löytämisessä nykyään on havaittu myös jonkin
verran ongelmia. Ongelmiin on vaikuttanut
muun muassa työnhakijoiden osaamisvajeet,
kannustinloukkuongelmat, toimialan heikko
kannattavuus, epäsäännöllinen ja sesonkiluoteinen työ sekä asunnon löytämiseen liittyvät
ongelmat. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.)
Suurin muutos digitalisaatiosta on tapahtunut
toimitusketjussa. Koko toimitusketju lähtee
käyntiin jo silloin, kun asiakas tutkii erilaisia
matkailutarjontoja verkosta. Nykyisin tällaisia
paikkoja on monia verkossa, joista voi tutkia
eri matkailukohteita. Asiakas voi mennä joko
kyseisen lomakylän omalle sivulle, kuten LumiLinna tai SantaPark, tai etsiä erilaisten sivustojen tai sovellusten kautta, kuten esimerkiksi Trivago, Momondo sekä Booking. Osassa
sovelluksissa voi myös nykyään vertailla hintoja, jotta saa esimerkiksi halvimman mahdollisimman lennon, hotellin sekä palvelut.
Selvimmin nämä kaikki tiedot löytyvät yleensä
lomakylän omilta sivuilta, koska siellä on kerrottu tarkoin, mitä mihinkin pakettiin kuuluu.
Monen lomakylän omalta sivulta näkee myös
virtuaalisesti, millaista siellä on ja millaisia retkiä pakettiin kuuluu. Matkojen varaaminen
siis tapahtuu nykyään verkon välityksellä, eikä
tarvitse esimerkiksi soittaa kyseiseen paikkaan vaan varaa suoraan verkosta ja saapuu
tulopäivänä vain paikalle. (Määttä 2018.)
Myös kulkeminen matkakohteisiin on muuttunut jollain tapaa. Pääsääntöisesti asiakkaat
kulkevat matkakohteisiin autolla, junalla tai
lentokoneella. Nykyään on jonkin verran tullut
myös verkossa esille virtuaalista matkustusta.
Asiakkaan ei siis välttämättä tarvitse lähteä
kotoaan mihinkään, vaan voi kotisohvaltaan
katsella, vaikka VR-lasien avulla millaista ky-
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seisessä lomakylässä on ja kokea sen kautta
kaiken. Monissa lomakylien verkkosivuillakin
on laitettu videomateriaalia lomakylän antimista, joten asiakkaan ei välttämättä tarvitse
mennä paikan päälle tuntemaan ja näkemään
sitä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.)
Maksaminen on muuttunut paljon helpommaksi digitalisaation kautta. Asiakkaat pystyvät maksamaan nykyään vaikka suoraan
silloin, kun varaavat matkansa verkossa, tai
paikan päällä pankkikorteilla tai luottokorteilla. Laskutus on myös paljon helpompaa, sillä
nykyään ei paljoa käytetä paperilaskuja, vaan
nekin lähetetään esimerkiksi sähköpostin välityksellä asiakkaalle. (Määttä 2018.) Erilaiset
ohjelmat ovat muuttuneet jonkin verran digitalisaation takia. Joitakin retkiohjelmia järjestetään esimerkiksi kokonaan verkossa, tai
retkellä ei ole ollenkaan ohjaajaa vaan kaikki
tieto näkyy infotauluissa.
Kuluttajien osalta digitalisaation vaikutus ei
niinkään ole muuttunut mihinkään; se on vain
kasvanut. Kuluttajia otetaan huomioon paljon
enemmän kuin ennen. Kun ennen kuluttajilta
otettiin mielipiteitä ja kehitysehdotuksia vastaan paikan päällä, nykyään yritykset saattavat
lähettää sähköpostitse kyselyn asiakkaalle,
jotta saavat mielipiteet sekä kehitysehdotukset. Nykyään myös kuluttajat käyttävät paljon
sosiaalista mediaa hyväkseen, eli he kertovat,
mitä mieltä he olivat saamastaan palvelusta.
Sosiaalisessa mediassa yleensä julkisuuden
henkilöt kirjottavat mielipiteitään hyvin voimakkaasti ja paljon, jonka kautta myös heidän
katsojakuntansa saa uusia mielipiteitä sekä
mahdollisia suosituksia johonkin lomakylään.
(Zansen, Haapanen & Syrjänen 2017.)
Haastattelin Sea Lapland Safariksen työntekijää. Haastattelussa sain hieman oppaan
näkökulmasta tietoa, miten digitalisaatio on
muuttanut heidän toimiaan tai onko muuttanut ollenkaan. Hän kertoo, ettei digitalisaatio
ole vaikuttanut heidän, oppaiden, työtehtäviin. Digitalisaatio on kuitenkin vaikuttanut
jollain tapaa myyntiin ja markkinointiin, sillä
esimerkiksi verkkokaupat ovat tulleet uute-

Digitalisaation avulla on pystytty tarjoamaan aiempaa
monipuolisemmin ja kestävämmin matkailupalveluita.

TIESITKÖ?

Sosiaalisessa mediassa yleensä julkisuuden henkilöt kirjottavat mielipiteitään hyvin voimakkaasti ja paljon, ja sen
kautta myös heidän katsojakuntansa saa uusia mielipiteitä sekä mahdollisia suosituksia johonkin lomakylään.
Menestyvään matkailualaan tarvitsee myös tiiviin yhteistyön yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.
Tulevaisuudessa matkailualan kasvun muutokset voivat
liittyä tekoälyyn ja virtuaalitodellisuuteen, koska ne luovat uusia mahdollisuuksia matkailupalveluiden ja matkailijan tavoittamiseksi.
Matkailualan missiona vuosille 2019–2028 on, että matkailu on vastuullinen ja kasvava palveluliiketoiminnan ala,
joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko
Suomessa.

na asiana. Digitalisaatio on myös helpottanut
jonkin verran työmäärää, ettei tarvitse tehdä
kaikkea käsin. Asiakkaiden määriin on vaikuttanut muun muassa verkkokaupat. Asiakkaita
on ainakin Meri-Lapin alueella paljon vähemmän kuin on ollut kymmenen vuotta sitten.
Verkko on kuitenkin parantanut mahdollisuutta saada uusia kontakteja, mikä on tuonut
mukanaan uusia asiakkaita. Oppaan mielestä
digitalisaatio ei ole aiheuttanut minkäänlaisia
ongelmia. (Opas 2020.)

Digitalisaation tulevaisuus matkailualalla
Tulevaisuusnäkymät digitalisaation takia matkailualalla ovat hiukan kahden vaiheilla; joko
voidaan menestyä tai sitten ei. Varsinkin pienempien yritysten täytyisi tehdä enemmän
töitä, kuten perustaa kunnon verkkosivut, digitaaliset varaukset sekä verkkomarkkinoinnit
(Mäki-Lohiluoma 2018). Menestyvään matkailualaan tarvitsee myös tiiviin yhteistyön yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken
(Kyyrä 2019).
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Matkailualan tulevaisuudennäkymiin vaikuttaa suuresti muuttuvat globaalit kohderyhmät, matkailun kestävyyteen panostaminen,
mahdollistavien teknologioiden ja digitalisaation kehitys sekä liikkumisessa tapahtuvat
muutokset. Tulevaisuudessa matkailualan
kasvun muutokset voivat liittyä tekoälyyn ja
virtuaalitodellisuuteen, koska ne luovat uusia
mahdollisuuksia matkailupalveluiden ja matkailijan tavoittamiseksi. Virtuaalitodellisuus
ja tekoäly tulevat kehittymään vielä paljon ja
nopeasti ajan saatossa, koska tämä tuo paljon
kilpailijoita alalle. Digitalisaation kehitys edellyttääkin matkailijoita muuttamaan matkustustottumuksiaan ja julkisilta toimijoilta keinoja tukea matkailun kehitystä. Digitalisaation
uskotaan tuovan jonkinlaisia ratkaisuja myös
toimitusketjuun ja asiakastarpeisiin vastaamiseen, koska liikenneyhteyksien toimivuus ja
toimitusketjujen sujuvuus ovat keskeisiä matkailun tulevaisuuden kannalta. Liikkumista
pyritään muun muassa sujuvoittamaan ja toimintaympäristön turvallisuutta kehittämään
tulli-, viisumi- ja terminaalitoimintojen suhteen. Matkailualan visio vuosille 2019–2028
onkin, että Suomi olisi omaperäinen ja uteliaisuutta herättävä Pohjoismaiden kestävimmin
kasvava matkailukohde. Matkailualan missiona vuosille 2019–2028 on, että matkailu on
vastuullinen ja kasvava palveluliiketoiminnan
ala, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.)

matkailualalla. Uskon, että joskus tulevaisuudessa matkailu loppuu melkeinpä kokonaan ja
kaikki siirtyy verkkoon.

Pohdinta

Opas 2020. Sea Lapland Safaris. Työntekijän haastattelu
7.4.2020.

Digitalisaatio on ollut matkailussa mukana
aika kauan aikaa jo, mutta sitä ei ole huomattu ehkä niin hyvin kuin muissa aloissa. Matkailussa merkittävimmät muutokset ovat olleet
juuri virtuaalitodellisuudesta tulleet erilaiset
VR-lasit, joilla ihmiset näkevät esimerkiksi Helsingistä käsin, millaista Lapissa saattaa juuri
sillä hetkellä olla. Mielestäni digitaalisuus ei
ole kuitenkaan vielä “saapunut” kunnolla
matkailualalle. Tämä sen takia, että meillä on
ollut käytössä jo pitkään verkko, jossa tehdä
laskut ja varaamiset, mutta vielä ei ole tapahtunut mitään ainakaan kunnolla merkittävää

Työ- ja elinkeinoministeriö 2019. Yhdessä enemmän –
kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:60. Viitattu
18.4.2020 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/161906/TEM_2019_60.pdf?sequence=4.
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Milla Pietilä

OHJELMISTOT JA INTERNET PANIMOTEOLLISUUDEN TILAUS- JA TOIMITUSKETJUSSA

Teollinen internet luo mahdollisuuksia monille aloille kattavaan etävalvontaan
sekä reagointiin. Internet on täydentävä askel kohti digitaalisuutta. Panimoalalla
puhutaan paljon laadunhallinnasta ja laatu on kokonaisvaltaista, ja sen saavuttamiseksi on toimittava monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sillä
näin syntyy uusia ideoita ja ajatuksia. (Collin & Saarelainen 2016.) Panimotuotteita
myydään vähittäiskauppoihin, ravintoloihin, Alkolle ja suoramyyntinä panimoiden
omista myymälöistä (Panimoliitto 2015a).

Tässä artikkelissa lähden käsittelemään aihetta internetin suomista hyödyistä tilaus-toimitusketjussa ja millaisia mahdollisuuksia siitä
voi olla panimoteollisuudessa ja laadunvarmistuksessa kaikissa ketjun osissa. Ohjelmistot
liittyvät vahvasti internetin suomiin hyötyihin
ja yhtenäiset isot ohjelmistot, jotka helpottavat tilauksia sekä toimituksia ja auttavat
yritystä kehittymään ja keskittymään ydintoimintaansa. Näillä ohjelmistoilla on yhtenäisiä
standardeja, jotka luovat verkostoja suurien
vastaanottajien sekä tavarantoimittajien välille. Artikkelia varten haastateltiin Tornion Panimon toimitusjohtajaa ja hallintovastaavaa.

Tilaus- ja toimitusketjun toimintaa ohjaavia
ohjelmistoja
Tilaus-toimitusketju aiheuttaa yrityksissä suuren osan kustannuksista, ja tämänkaltaisia
yrityksien toimia ovat tavaroiden käsittely,
varastointi tai hallinto ja kuljetus (Sakki 2014).
Tehokas laatutyöskentely on samanlainen
taito kuin strateginen työskentely, ja se on
sisäistetty ja iskostettu selkärankaan ja sitä
toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssä
(Vuorinen 2013). Suomalaisten panimoiden
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tekniikat, laitteistot ja reseptit ovat huippuunsa viritettyjä, ja yhä uusia tuotteita virtaa
panimoista ulos (Aaltonen 2015). Panimoteollisuuden prosesseissa tiedon saaminen
oikea-aikaisesti on tärkeää oluen panemisen
aikana. Tuotteiden tulee olla asiakkaan odotusten mukaisia, ja tuotteella on tekninen
sekä toiminnallinen laatuelementti. Tekninen
laatuelementti tarkoittaa, mitä yritys tekee
asiakkaalle, eli tässä tapauksessa olut ja toiminnallinen elementti tarkoittaa, miten tuote
on asiakkaan saatavissa.
Sähköinen toimitusketju tarkoittaa tietojen
siirtämistä osapuolten välillä yleisesti hyväksytyn standardin mukaisesti, kuten rahtikirja
(Logistiikan maailma 2020a). GS1 eli The Global Language of Business tuottaa palvelua,
joka yhtenäistää toimitusketjun prosessien
eri osat ja antaa yrityksille mahdollisuuden
keskittyä ydinosaamiseensa. GS1 Finland Oy
on puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, ja se on Elintarviketeollisuusliitto
ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n sekä Keskuskauppakamarin omistama yritys. GS1-standardit ovat laajentuneet monille eri toimijoille, ja

Kuva: Roberta Keiko Kitahara Santana (Unsplash)

näin pystytään yli yritysrajojen seuraamaan tai
jäljittämään tuotteet. (GS1 Finland Oy 2020b.)
Golli-järjestelmä on yksi GS1-palveluista. Se on
tavarantoimittajien tarpeisiin luotu palvelu,
jossa voidaan hoitaa tilausten käsittely sekä
tavarantoimitukset kokonaisuudessaan. Palvelu muodostaa kaupan vaatimat toimitusasiakirjat sekä lavamerkinnät automaattisesti,
mikä vähentää virheitä sekä paperitöitä. Suurten kaupparyhmien kuten Keskon ja Kespron
automatisoitujen tilaus-toimitusketjujen yhteensopivat ratkaisut tekevät pienestäkin yrityksestä ison ja tasavertaisen. Golli-palvelussa
oli 16.3.2020 274 eri panimoa, meijeriä, viljelijää
tai maahantuojaa tavarantoimittajana. (GS1
Finland Oy 2020a.) Synkka-palvelu on tuotetietopalvelu, joka yhdistää tavarantoimittajat

ja jälleenmyyjät. Palvelun kautta ajantasainen
tieto tuotteista on kaikkien osapuolten tiedossa. Kansainväliseen tuotetietostandardiin
perustuva palvelu säästää aikaa, vaivaa sekä
rahaa. Lisäksi se tehostaa arvoketjua sekä takaa laadun tuotetiedoissa ajantasaisuudella
ja luotettavuudella. Synkka-palvelu tavarantoimittajalle välittää tuotetietoja sekä kuvia
kaupoille ja tukuille. Se välittää myös tietoja
esimerkiksi Ruotsin, Tanskan tai Saksan vastaanottajille. Vastaanottaja saa tuotetiedot ja
kuvat helposti sekä ilmoituksen, kun tuotetiedot on päivittyneet. (GS1 Finland Oy 2020c.)

Toimitusketjun laatunäkökulma
Teollisuuden näkökulmasta laatu tarkoittaa,
että tuotteiden ja palveluiden tulee olla vaa-
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timusten mukaista, sekä laadukasta toiminnan ylläpitoa sekä hallintaa. Laadunhallinta
on tärkeää, ja sen avulla voidaan löytää niin
taloudellisia etuja kuin hyötyjä. Laatua arvioidaan auditoinnilla, joka on järjestelmällistä
sekä riippumatonta selvitystä, jonka voi tehdä
joko kolmas osapuoli tai toinen yritys. (Logistiikan maailma 2020a.) Laatua toimitusketjun
luotettavuuden näkökulmasta voidaan mitata
toimituskyvyllä eli toimitetut tilaukset suhteessa kaikkiin tilauksiin. Toimitusketjuun laatua tuo, kun tuotteet ovat asiakkaalla hänen
haluamanaan ajankohtana, tilaukset pitävät
paikkansa, tuotteet ovat sovitun laisia ja asiakirjat täsmäävät. (Sakki 2014.) Laadukas tuote
tehdään laadukkaasta mallasohraksesta, joka
saadaan suomalaisilta pelloilta suomalaisille
panimoille, ja sen tie pelloilta kuluttajalle asti
tuottaa arvoa sekä alueellisesti työllistää (Panimoliitto 2015b).
Laatujohtaminen on toimintamalli, jolla luodaan yritykselle laatua korostava taso, ja laatujohtamisen keskipisteet ovat pienissä mutta
jatkuvissa teoissa. Näiden tekojen tavoite on
rakentaa laatu pysyväksi osaa organisaatioiden toimia. Laadunjohtamisen päätavoitteena on poistaa toiminnasta mahdolliset hukat
ja toimimattomuus sekä vähentää läpimenoaikoja. (Logistiikan maailma 2020a.) Prosessin
näkökulmasta hetkellisen hyödyn sijasta näkökulma siirtyy datan hyödyntämiseen prosessien suuntaan reaaliajassa. Tämä tarkoittaa, että ei tule yllättäviä toimintakatkoksia,
huoltotoimenpiteistä lähtee suora ilmoitus,
logistiikka ja tuotantoprosessit optimoidaan
ja näille rakennettaan omat tietoliikenneyhteydet ja -yhdistelmät, jotka helpottavat yrityksien toimintaa. (Collin & Saarelainen 2016.)
Fyysisen ja digitaalisen toiminnan yhdistäminen tekee tuotteista ja palveluista älykkäitä
ja nivottaa ne isommiksi järjestelmiksi. Aineellisten ja virtuaalisten maailmojen erot vähenevät, ja teollinen internet antaa mahdollisuuden murtaa perinteisiä toimintamalleja
prosesseissa. Ihmiset eri prosessien hallinnassa pystyvät data-analytiikan avulla tekemään
päätöksiä nopeammin ja laadukkaammin tietoon perustuen. Tämä on kuitenkin vain työ-

kalu saavuttaa päämäärä eli tiedon tuottaminen yritykselle. (Collin & Saarelainen 2016.)
Toimintaa helpottamaan on keksitty teollinen
internet, joka palvelee jo isoimmissa tehtaissa
ja yrityksissä. Internet merkitsee murrosta toimintaan, joka muuttaa toimialoja. Mitä tämä
käytännössä tarkoittaa on, että digitalisaatio
ja ict-teknologia löytävät tiensä paikkoihin,
joissa niitä ei ole vielä nähty tai osattu käyttää. Datan hyväksyminen osaksi prosessien
ohjaamista tulee ottaa käyttöön ja laajentaa
mahdollisuuksien mukaan. Fyysistä maailmaa
edustaa anturit, koneet ja laitteet sekä tietoverkkojen infrastruktuuri, joihin on yhdistettynä digitaalinen maailma eli pilvipalvelut, datan
hyväksikäyttö, algoritmit sekä ohjelmistot,
käyttöliittymät sekä ohjelmistopohjaiset palvelut. Ihmisten työskentely helpottuu, koska aineellisen ja virtuaalisen maailman rajat
muuttuvat häilyväisemmiksi ja datan prosessoiminen helpottuu, ja data-analytiikan avulla
saadaan ajantasaista ja laadultaan parempaa
tietoa päätöksentekoon ja työhön. (Collin &
Saarelainen 2016.)

Panimoteollisuuden näkökulma sekä oluen
panoprosessi
Artikkelia varten haastateltiin Tornion Panimolta toimitusjohtaja Kaj Kostiander sekä hallintovastaava Anu Salonen. Tornion Panimo
on torniolainen pienpanimo, joka perustettiin
vuonna 2016 vastaamaan pienpanimojuomien kysyntään ja palauttamaan historiallisen
panimotoiminnan alkuperäiselle paikalleen.
Tornion Panimo tuottaa pienpanimo-oluita,
lonkeroita sekä tisleitä ja likööreitä, jatkossa
myös alkoholittomia vesiä sekä virvoitusjuomia. Tornion Panimolla käytetään tuotannon
ohjauksen edesauttamiseksi odoota eli avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmää. Panimon toiminnassa turhan työn ja
hukan poistoon prosesseista käytetään viikoittaisia tuotannon palavereita, joissa arvioidaan keitot sekä pakkaustarpeen mukaisesti.
Odoo-palvelussa on varastohälytysrajat. Tornion Panimon tilaus-toimitusketjussa hyödynnetään teknologiaa ohjelmistojen muodossa.
Tuotetietopankkina käytetään GS1:n ylläpitä-
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mää Synkka-palvelua, jonne saadaan laitettua
tuotteista kaikki tiedot, mitä niistä voidaan
tarvita ostajayrityksissä, ja nämä tiedot siirtyvät esimerkiksi K-ruoka- ja Foodie-sovelluksen
tuotetietoihin. Tilaukset markettien keskusvarastoilta tulevat GS1:n Golli-palveluun, jossa
niitä voi käsitellä vastaanottajan tarpeiden
mukaan. Panimolla on käytössä varasto- ja
kuljetusterminaali-toimitukset. Odoon kautta kulkee myös Golliin tulevat tilaukset. Sen
avulla pidetään huolta varaston ajantasaisuudesta, ja sitä kautta lähtevät myös viranomaisraportit sekä PALPA-raportit. (Kostiander &
Salonen 2020.) PALPA on Suomen Palautuspakkaus Oy eli pullonpalautusjärjestelmän ylläpitäjä (Suomen Palautuspakkaus 2020).
Jokaisella oluen tuotannon osalla on omat
koneensa sekä tekniikkansa, miten olutta tehdään, ja näissä eri osissa on tärkeä huolehtia
oikeista asteikoista ja ajoista, missä tuotanto
tapahtuu. Yrityksille on tarjolla useita eri teknologian tasoisia laitteistoja oluen valmistukseen, manuaalisesta ohjauksesta koneisiin
integroiduista tietokoneista ja ohjausjärjestelmistä. (Czech Brewery System 2020.)
Oluen tuotantoon kuuluu erilaisia prosesseja
kuten mäskäys ja keitto, jäähdytys, käyminen,
kypsyminen ja suodattaminen, jonka jälkeen
saadaan valmis oluttuote. Mäskäyksen aikana
maltaita liotetaan vedessä tunnista kahteen,
ja tässä välissä tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka saavat aikaan itse mäskin eli märän
maltaan ja vierteen, joka on mäskäysvettä.
Seuraavana vaiheena on keitto, eli vierteen
annetaan kiehua, jossa se steriloituu, ja siihen
lisätään humalaa. Tässä vaiheessa myös katkero- ja aromi humalointi tehdään mutta keiton eri vaiheissa. (Eräsalo 2016.)
Käymisvaiheessa keitetty vierre jäähdytetään
noin 15–25-asteiseksi, jolloin hiiva voidaan lisätä ja sokerien pilkkominen alkaa. Pääkäymisen jälkeen olut siirretään jälkikäymisastiaan
löytämään lopullisen muotonsa, kuten kirk-

60

kaus ja humaloituminen, ja tämä vaihe saattaa
kestää tuotteesta riippuen viikoista kuukausiin, ennen kuin se astioidaan. Oluet jaetaan
yksinkertaisimmin kahteen lajiin eli pohjahiivaoluisiin eli lagereihin ja pintahiivaoluihin eli
aleihin. Nämä voidaan kuitenkin jakaa useampiin alalajeihin. (Eräsalo 2016.) Panimoissa
voi olla useampiakin oluita valmistumassa, ja
nämä voidaan hoitaa manuaalisesti panimomestarin ohjaamana (Aaltonen 2015).

Pohdinta
Laadukas prosessi ja tuote vaatii panimoyritykseltä strategian, mikä ohjaa toimintaa
suuntaan, jossa mahdollistetaan koneiden
ja teknologian käyttö toiminnan apuna. Ohjelmistot pitkin toimitusketjua helpottavat
yrityksien toimintaa ja auttavat heitä keskittymään omaan ydinosaamiseensa. Tällä voidaan
optimoida tarviketilaukset, kuten mäskin valmistukseen tarvittavat raaka-aineet sekä pullojen, tölkkien tai pakkaustarvikkeiden tilaus,
ja koneet ja internet voivat arvioida, milloin on
tarve tilata uusia raaka-aineita ja tehdä jopa tilaukset valmiiksi. Panimomaailmassa tärkeä
osa on vielä käsityö ja panemiseen käytetty
aika, sillä tämä on osa laatua ja sitä ei voida
poistaa panimoiden historiasta.
Oluen valmistuksessa laadukkaiden raaka-aineiden ja oikeiden valmistusaikojen varmistaminen käyvät käsi kädessä hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Koneiden ja internetin
hyödyntäminen tässä on tärkeä osa panimoalan tulevaisuutta ja nykyhetkeä, ja tällä tavoin voidaan maksimoida hyöty työntekijöistä
ja datasta, millä voidaan kehittää toimintaa
niin panimo-, työntekijä- kuin prosessitasolla.
Eri ohjelmistot helpottavat tilaus-toimitusketjua, ja sen eri sovellukset auttavat tavaran vastaanottajaa ja toimittajaa luomaan yhteisen
verkoston, missä toimia.

TIESITKÖ?

Ohjelmistot ja internet ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka
yhdistävät yritykset helposti toisiinsa.
Laatu prosesseissa muodostuu yhteisillä standardeilla ja
laadunvalvonnalla.
Panimoala on nousussa, ja alueellisesti suurin tekijä on
Tornion Panimo.
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Antti Sääskilahti

PUUKAUPPA MUUTOKSESSA

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut havaittavissa selkeä muutos puukaupassa. Asiakas on yhä useammin vain etänä mukana kaupanteossa; yhä harvemmin asiakasta näkee kasvokkain tai että tämä on mukana maastossa arvioimassa metsätilaa.
Yleistä on nykyään, että kaupat hoidetaan etänä joko sähköpostitse tai puhelimitse.
Tähän on vaikuttanut se, että metsätilojen omistajat asuvat nykyään kauempana
metsätiloistaan kuin ennen. (Karjalainen 2020.) Tässä artikkelissa tulen käsittelemään
digitalisaation tuomaa muutosta puukaupassa ostajan näkökulmasta. Lähestyn aihetta Pohjois-Suomen metsämarkkinat Oy:n tilanteeseen perehtymällä.

Puukaupan perusteita
Puukauppa kohdistuu aina tiettyyn alueeseen
esimerkiksi myyjän omistamaan metsätilaan.
Puukaupan hinnat tulevat euroa per kiintokuutio (€/m3). (Karjalainen 2020.) Näihin hintoihin vaikuttavat muun muassa puulajikekohtaiset tekijät, hakkuumuoto sekä puiden
kuljetusmatka tien varteen (Metsäteollisuus
2019). Näistä esimerkkeinä ovat mäntytukki
ja koivukuitu. Myös valittu hakkuutapa vaikuttaa hintaan. Eri hakkuutavat ovat avohakkuu,
päätehakkuu sekä harvennus. Hakkuukone
mittaa käsittelemänsä puut, ja tämän mittauksen mukaan maksetaan myyjälle, paitsi jos
kyse on hankintakaupasta. Hankintakaupassa
myyjälle maksetaan suoraan tehtaan mittauksen mukaisesti. (Karjalainen 2020.)
Puukaupalla on hankkijan näkökulmasta
yleensä yhdeksän vaihetta, joista seitsemän
puun myyjä tavallisesti näkee ja loppu pysyy
vähemmän tunnettuna (Taulukko 1). Aluksi
puukaupassa myyjä pyytää ostajaa käymään
tarkastamassa metsätilansa tulevaa mahdollista kauppaa varten. Ostaja käy tarkastamas-
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sa paikan päällä tilan ja vertaa siitä saatuja tietoja ennalta saatuihin tietoihin ja tekee arvion
puutavaran määrästä ja laadusta myyjälle.
Tätä arviota kutsutaan leimaukseksi. Leimaus
sisältää tilan kartan, arvion eri hakkuuvaihtoehdoista sekä ostotarjouksen. Ostotarjouksessa eritellään eri puutavaralajit hintoineen.
Hakkuumenetelmän valinnan jälkeen tarjous
voidaan hyväksyä. Tarjouksen hyväksymisen
jälkeen tehdään erillinen metsänhakkuusopimus, jota Metsäkeskus arvioi ja kommentoi. Metsäkeskus voi myös antaa erilliset
hakkuuohjeet tai tehdä hakkuihin rajoituksia
muun muassa suojeluarvojen tai kaavamääräysten mukaan. Hakkuiden loputtua ostaja
toimittaa myyjälle mittaustodistuksen, josta
ilmenee metsäkoneen mittaama kiintomäärä.
Tämän mittauksen perusteella ostaja maksaa
myyjälle kaupasta pidättäen ennakonpidätyksen sekä alv-pidätyksen. Kun puut on kuljetettu tien varteen, alkaa kuljetus tehtaille
ja sahoille. Myyjä saa tilinsä tehtaalla tehdyn
mittauksen perusteella. (Karjalainen 2020.)

Taulukko 1. Puukaupan vaiheet
1. Myyjä pyytää ostajaa käymään tarkastamassa tilansa.
2. Ostaja tarkastaa tontin sekä tekee arvion hakkuista.
3. Ostaja toimittaa myyjälle leimauksen, joka sisältää tilan kartan, arvion hakkuista sekä ostotarjouksen.
4. Hakkuumenetelmän valinta sekä tarjouksen hyväksyntä.
5. Tarjouksen hyväksynnän jälkeen tehdään erillinen metsänhakkuusopimus. Metsäkeskus arvioi ja tarvittaessa kommentoi tai antaa erillisiä ohjeita tai jopa rajoituksia.
6. Hakkuu.
7. Mittaustodistus, jossa on metsäkoneen ilmoittama kiintomäärä sekä ennakonpidätys ja
alv-pidätys. Tähän päättyy se, mitä myyjä metsäkaupastaan yleensä näkee.
8. Tehtaalle kuljetus.
9. Tilitys tehtaalta ostajalle tehtaan mitalla.

Puukauppa Pohjois-Suomen metsämarkkinat Oy:ssa
Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy myy noin
700 000 m3 puuta vuosittain, ja sen liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa. Iso osa heidän
toimituspuistaan tulee metsänhoitoyhdistyksiltä, ja he täydentävät sopimuksiensa määriä
yksityisillä hankinnoilla. Kimmo Karjalainen
toimii hankintapäällikkönä Pohjois-Suomen
Metsämarkkinat Oy:ssä. Hänen toimenkuvaansa hankintapäällikkönä kuuluu korjuupalveluiden ohjaus sekä pystypuuhankinta. Hän
valmistui vuonna 1999 metsänhoitajaksi Joensuun yliopistosta. Hän toimi aluksi tutkimusapulaisena, jonka jälkeen hän aloitti työt Metsäkeskuksella vuonna 2000 ja jatkoi vuoteen
2006. Hänen työnsä keskittyi nuoren metsän
hoitoon sekä puuenergian edistämiseen. Tämän jälkeen hän siirtyi nykyiseen tehtäväänsä
vuonna 2007. (Karjalainen 2020.)
Hankintoja Pohjois-Suomen Metsämarkkinat
Oy:ssä tehdään hankkimalla tietoa jo olemassa olevien hakkuiden lähitiloista ja niiden
mahdollisista hakkuista. Tässä käytetään apuna muun muassa Woodapp-palvelua, josta

voidaan saada metsätilojen tietoja nimettöminä puunhankintaa varten. Lisäksi käytetään
metsä.fi-sivustoa, jolla on Metsähallituksen
tekemä palvelu metsätilojen tiedoista. Metsätilatietojen hankintaan voi käyttää myös metsään.fi-verkkosivua. (Karjalainen 2020.) Se on
Suomen metsäkeskuksen tuottama verkkosivu, jolla on ajantasaista metsävaratietoa sekä
kartta ja ilmakuvia metsänhoitoa varten (Kontinen, Kotiharju & Vanhatalo 2019). Aiemmin
metsätiloja koskeva tieto piti hankkia omista
asiakastiedoista, Metsäkeskuksen arkistoista
tai erinäisistä tietokanavista kuten ”puskaradiosta” (Karjalainen 2020).
Suorien yhteydenottojen ja omien asiakasrekisteristä poimittujen lisäpuuhankintojen
lisäksi kuutio.fi:stä tulee myös jonkin verran
tarjouspyyntöjä, joita käytetään myös säätövarana puusopimuksissa tehtaiden kanssa
(Karjalainen 2020). Kuutio.fi on avoin ja riippumaton puumarkkinasivusto, jonka kautta
voi etänä myydä joko omatoimisesti tai ammattilaisen avulla puuta (Suomen Puukauppa
Oy 2020).
Edellä mainituilla ohjelmilla ja palveluilla hel-
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potetaan Pohjois-Suomen Metsämarkkinat
Oy:n varastojen hallintaa varmistamalla puunhankinnan onnistuminen. Näin pystytään olemaan kasvattamatta varastoja liian suuriksi.
Varastojen kasvun myötä kasvavat varastoinnin riskit, esimerkiksi tukkipuut voivat mennä
pilalle liian pitkällä varastoinnilla. Puuvarastoja pyritään pienentämään, jotta saavutetaan
optimi joustovara. Tämänhetkinen arvio on,
että kahden tai kolmen viikon kuljetusten tarvitsema puumäärä on optimi joustovara. Siinä
on tarpeeksi joustoa mahdollisten koneiden
tai teiden rikkoutumisen varalle. Näitä riskejä on paikallisesti merkittävästi, sillä tietyillä
maantieteellisillä alueilla voi olla vain yksi toimija käytettävissä. Tälle jotain sattuessa voi
työ seisahtua hetkellisesti kokonaan. (Karjalainen 2020.)
Digitalisaatio on vielä tuore asia metsäkaupankäynnissä. Se on voimakkaasti alkanut
vaikuttamaan viimeisen kymmenen vuoden
aikana, ja prosessi on vielä kesken. Nykyisillä
toimintatavoilla on voitu kehittää varastojen
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hallintaa aiemmasta kahden viikon välein olevasta raportoinnista lähes reaaliaikaan. Tämä
on erityisesti tuonut hyötyä inventaario- sekä
kuljetuspuolelle helpottaen kuljetusten ohjausta ja varastotilanteen sekä kuljetussuoritusten seurantaa. Työn tehokkuus on kasvanut, sillä enää varastotietojen hankkiminen ei
ole sitä, että joutuu soittamaan viimeksi puupinolla käyneelle ja kysymään tilanteen, vaan
ohjelmasta voidaan nähdä kaikkien puulanssien tilanne lähes reaaliajassa. Tiedon siirtyminen aiemmasta järjestelmästä nykyisiin ohjelmiin aiheuttaa tosin vielä välillä tietokatkoksia
ja tiedon varmennusongelmia. Nämä johtuvat
vielä olevista rinnakkaisista ohjelmista, jotka
eivät kommunikoi keskenään. (Karjalainen
2020.)
Metsätilojen maastotarkastuksiin on tullut
merkittävää helpotusta tekniikan kehittyessä. Aiemmin jouduttiin kartan perusteella etsimään ja toteamaan alue. Sittemmin GPS:n
avulla tämä helpottui, ja nykyään maasto-

TIESITKÖ?

Digitalisaation ja tekniikan kehityksen myötä puukaupasta on tullut vaivattomampaa ja tehokkaampaa kaupan
molemmille osapuolille.
Digitalisaatio on vielä tuore asia metsäkaupankäynnissä.
Se on voimakkaasti alkanut vaikuttamaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja prosessi on vielä kesken.
Asiakas on yhä useammin vain etänä mukana kaupanteossa; yhä harvemmin asiakasta näkee kasvokkain tai
että tämä on mukana maastossa arvioimassa metsätilaa.
Kehityksen myötä voi nähdä, että puun ostajien sekä
metsänhoidon ammattilaisten ammattitaito tuleekin korostumaan yksityisten metsien hoidossa ja Suomen puukannan varmistamisessa.

kartat ja paikannus toimii helposti ja tarkasti
matkapuhelimen avulla. Nykyisiin ohjelmistoihin Pohjois-Suomen Metsämarkkinoilla on
tulossa päivitystä tämän vuoden aikana, joka
tulee korjaamaan aiemmin mainittuja ongelmia sekä näyttämään ajantasaisesti kaikki tienvarsivarastot. Tämän lisäksi on tulossa uusi
järjestelmä, jolla saadaan metsäkoneilta reaaliaikaista tietoa puiden hakkuista ja varastotilanteesta. (Karjalainen 2020.)

Pohdinta
Digitalisaation ja tekniikan kehityksen myötä puukaupasta on tullut vaivattomampaa ja
tehokkaampaa kaupan molemmille osapuolille. Toisaalta tämän kehityksen myötä menetetään herkästi henkilökohtaista kontaktia
kauppakumppaneiden kesken. Tällöin metsistään vieraantuneemmat uuden sukupolven
metsänomistajat menettävät mahdollisuuden
oppia metsiensä hoidosta. Tämän kehityksen

myötä voi nähdä, että puun ostajien sekä
metsänhoidon ammattilaisten ammattitaito
tuleekin korostumaan yksityisten metsien hoidossa ja Suomen puukannan varmistamisessa. Todennäköistä on, että puukauppa tulee
jatkossakin kehittymään tähän suuntaan ja
yksityinen metsänomistus tulee muuttumaan
enemmän ammattilaisvetoiseksi.
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Heidi Kuha

DIGITALISAATIO VAIKUTTAA MYÖS
TERVEYDENHOITOON

Kun puhutaan terveydenhuollon digitalisaatiosta, on siitä nähty vasta varovaisia ja
pieniä kokeiluja. Digitaaliset palvelut eivät tule kuitenkaan korvaamaan perinteistä
asiointia vielä pitkään aikaan, mutta jo muutaman vuoden sisään se tulee tavalla
tai toisella olemaan mukana jokaisessa asiakaskohtaamisissa. Tulevaisuudessa
teknologia tulee olemaan terveyspalveluissa itsestäänselvyys, sillä jaottelu perinteisen ja digitaalisen palvelun välillä tulee häviämään ja digitaalisesta asioinnista
terveydenhuollossa tulee uusi normaali. (Teuri 2017.)

Tässä artikkelissa käsittelen sitä, kuinka digitalisaatio on jo vaikuttanut terveydenhuoltoon
ja kuinka se tulee vaikuttamaan vielä tulevaisuudessa lisää. Perehdyn digitalisaatioon ja
siihen, miten se vaikuttaa alan asiantuntijoiden työskentelyyn ja millainen on sairaalan
toimitusketju. Pohdin, miten asiakkaat kokevat sen ja kuinka se on vaikuttanut heidän terveydenhuollon palveluiden käyttöön.

Terveydenhuolto ja digitalisaatio
Sosiaali- ja terveydenhuollossa digitalisaatiolla tarkoitetaan asiakkaita sekä potilaita
koskevien tietojen saattamista sähköiseen
muotoon. Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia parantaa palveluita sekä niiden saatavuutta, valinnanvapautta, laatua ja tuottavuutta.
Vaikka digitalisaatio antaa mahdollisuuksia
parantaa palveluita, se myös muuttaa niitä.
(Nykänen 2015.)
Muutoksia tulee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantoon, joka mahdollistaa
merkittäviä muutoksia työnjaossa. Palvelujen
käyttäjien asema on se, jota se muuttaa, sillä
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näin ollen potilaista ja asiakkaista tulee kuluttajia sekä kumppaneita. Muutoksia tulee
myös tuottajien asemaan, eli yritykset, järjestöt, omaiset ja potilaat tuottavat itse palvelunsa. Muutoksissa täytyy ottaa huomioon
myös erityisryhmät ja heidän tarpeensa.
Heidät tulee ottaa palvelujen suunnittelussa
huomioon ja heille on annettava tarvittaessa tukea, jotta he oppivat käyttämään uusia
palveluita. Myös osaaminen, tekniikan kustannukset, saavutettavuus sekä käytettävyys
pitää ottaa muutoksissa huomioon ja kuinka
ne vaikuttavat potilaisiin ja asiakkaisiin ja heidän asiointiinsa terveydenhuollon palveluissa.
(Nykänen 2015.)
Kansalaisilla on lisääntynyt terveystietoisuus,
jolloin he haluavat tehdä omat päätökset
omaan terveyteensä liittyen. He haluavat
enemmän tehdä päätöksiä ja ratkaisuja koskien omaa hoitoansa yhdessä ammattilaisten
kanssa, kuten vaikuttaa siihen, missä heitä
hoidetaan, ja näin ollen saada enemmän tietoa hoidoista. Digitalisaation avulla voidaan
hoito viedä lähemmäs potilasta tai asiakasta.
(Nykänen 2015.)

Kuva: National Cancer Institute (Unsplash)

Sähköiset palvelut ovat alkaneet lisääntymään
terveydenhuollossa. Samalla kun digitalisaatiolla yritetään saada palveluihin parannusta,
se vaikuttaa ja haastaa alalla työskentelevät
ammattilaiset. Uusien teknologisten palveluiden käytön opettelu vaatii henkilöstöltä aikaa,
kärsivällisyyttä sekä motivaatiota. Digitalisaation vaikuttaessa henkilöstöön se vaikuttaa
myös sitä käyttäviin asiakkaisiin, sillä se vaatii
asiakkailtakin tietoteknistä osaamista, laitteita sekä toimivaa verkkoyhteyttä. Asiakkaan
tulee myös olla kiinnostunut ja aktiivinen,
jotta hän oppisi käyttämään kyseisiä palveluita digitaalisena. Herkästi digitalisaation ulkopuolelle jäävät iäkkäät, alhaisen koulutuksen
saaneet, työttömät sekä maaseudulla asuvat.
Tämä aiheuttaa henkilöstössä huolta, vaikka
pyrkimyksenä pitäisi olla palveluiden tasavertaistuminen. (Alahuhta & Sandström 2018.)

tämystään. Digitalisaatio vaatii, että on valmis
oppimaan uutta jatkuvasti, oli sitten kyse uuden järjestelmän käytöstä tai uusista työtehtävistä. Tämän päivän työntekijältä odotetaan
niin sanottua ”hereilläoloa” sekä proaktiivisuutta sen suhteen, millaisia uusia kehityssuuntia alalla nousee pintaan. Tämä voi olla
työntekijälle sekä plussaa että myös haaste.
Aika monelle uusien asioiden oppiminen on
todella palkitsevaa ja sillä saa vaihtelevuutta
työhön, sillä jos samaa asiaa tekee 20 vuotta,
käy se yleensä puuduttavaksi. Kun työtehtävistä lähtee tylsistymistä aiheuttavat rutiinit
pois, kasvaa mielenkiinto uudelleen työhön.
Vanhoista tavoista tulee oppia pois uuden
opittavan lisäksi. (Salkolahti 2020.)

Työntekijöiden tulee oppia uutta asiaa sekä
hyvässä että pahassa, sillä kun työt muuttuvat, tulee työntekijän päivittää aktiivisesti tie-

Terveydenhuoltoalan käytäntöjä muuttaa
tekoäly kuten robotiikkakin. Se mikä poti-

Digitalisaatio terveydenhuollossa tulevaisuudessa
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laalle on selkeä muutos entiseen, joka näkyy,
on uudet toimintamuodot kuten etälääkäri
sekä etähoitajan palvelut. Työn tekemiseen
terveydenhuoltoalalla ei pystytä luomaan
samanlaista joustavuutta kuin monilla muilla
aloilla, ja tulevaisuudessa parannuksia tulee
lisää. Monia asioita voidaan järkevöittää sekä
helpottaa hoitajien töissä ja näin ollen tehdä
asiakkaiden hoitokokemuksesta järkevämpi.
Digitalisaatiossa ei kuitenkaan ole kyse siitä,
että minimoitaisiin hoitajamäärät, vaan tavoitteena on kaikkien osapuolten etu. Vaikka ihmiskohtaamiset ovat ja tulevat aina olemaan
suuressa arvossa hoitajan työssä, näkee osa
työntekijöistä kuitenkin teknologian tuomat
edut hyväksi. (Salkolahti 2020.)
Terveyttä ja hyvinvointia johdetaan yhä enemmän tiedolla tulevaisuudessa. Tietoa sekä
palveluita tuotetaan yhä enemmän yhdessä
kansalaisten, yhteisöjen sekä yritysten kanssa
uudenlaisissa ekosysteemeissä. Tiedonkeruu-
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ta automatisoidaan, ja näin ollen samaa tietoa
ei pyydetä useita kertoja turhaan. Sosiaali- ja
terveyspalveluissa ja niiden tuottamisessa
hyödynnetään aktiivisesti digitalisaation mahdollisuuksia ja sähköiset palvelut tuotetaan
yhteen toimivasti, tietoturvallisesti sekä helppokäyttöisesti. (Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena 2016.)

Toimitusketju terveydenhuollossa
Toimitusketjun hallinta on terveydenhuollossa jäänyt taka-alalle, eikä sitä ole kunnolla
huomioitu kliinisissä käytännöissä. Prosessien
ollessa kunnossa saadaan tuotteet ja lääkkeet
tunnistettua automaattisesti, jolloin niitä pystytään seuraamaan sekä linkittämään oikealle
potilaalle, ja tällä tavalla päästään turvallisiin
hoitotuloksiin ja varastosaldot sekä sisäinen
inventaario pysyvät paremmin hallussa. Toimitusketjun rakenteisiin ja sen tärkeyteen on
alettu kiinnittämään enemmän huomiota, ja

näin ollen on tulossa merkittäviä muutoksia
toimintoihin. (GS1 Finland 2020.)
Sairaalassa tavaravirrat ovat jokapäiväisiä,
sillä täytyy olla hanskoja, käsidesejä, pottia,
pyyhkeitä sekä neuloja. Kaikki tilattavat tuotteet varastoidaan osastovarastoihin, käytävillä oleviin kaappeihin sekä muihin varastoihin,
ja näitä vain yhdessä sairaalassa voi olla satoja. Tavarat täytyy tilata, toimittaa, käyttää,
laskuttaa sekä inventoida. Optimaalisella hallinnalla voidaan säästää aikaa sekä rahaa, joka
näin ollen minimoi hävikkiä. (Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun hallinta 2015, 25.)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä osastovarastoihin tilataan tuotteet sähköisesti käyttäen Abakus-tuotetilausjärjestelmää. Siellä on
joko valmiit vakiotilauspohjat tai voidaan tehdä tuotetilaus myös kertatilauksena. Tuotekatalogit voidaan integroida järjestelmään, jotta
se helpottaisi tuotteiden tilaamista. Materiaalitilaus syötetään manuaalisesti web-käyttöliittymän avulla tai mahdollisesti lukemalla
viivakoodi Android-käsipäätteellä. Näiden samojen työkalujen avulla saadaan tuotteiden
kulutus kirjattua järjestelmään. Tämän avulla
varastojen saldot ovat oikein ja ajantasaisia.
(Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun hallinta 2015, 25.)
Toiminnanohjausjärjestelmän avulla tilaukset ohjautuvat Abakus Warehouse -järjestelmään, jossa sitten varastotyöntekijät alkavat
keräilemään tuotteet. Varastokeräyksessä on
usein käytössä pda-laitteita tai puheenohjausta, jolloin käsiä ei tarvitse käyttää eli ne jäävät
vapaaksi tuotteiden käsittelylle. Järjestelmän
avulla voidaan hallinnoida varastoprosesseja
tilauksen vastaanotosta tuotteiden lähetykseen. Inventointeja ei tietenkään saa unohtaa. (Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun
hallinta 2015, 25.)
Kuljetukset ovat yleisesti ottaen tärkeä tekijä sairaalalogistiikassa. Kuljettaja näkee
Android-käyttöliittymällä avoimet kuljetukset ja niiden tilan sekä mahdolliset kiirekuljetukset. Koko kuljetusjärjestelmän ydin on
kuljetuspalveluiden työnjohto ja sen käyt-

töliittymä, jolla suunnitellaan sekä hallitaan
kuljetuksia. Saman järjestelmän avulla ohjataan myös sairaalalähettien toimintaa, sillä he
kuljettavat pienempiä kolleja. Monipuolinen
raportointi antaa mahdollisuuden sille, että
pystytään analysoimaan toimintoja sekä tarjoamaan työkalut, jotta toimintaa saadaan
kehitettyä. (Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun hallinta 2015, 25.)
Terveydenhuollon logistiikassa haasteet liittyvät muun muassa eräpäivättyjen tuotteiden
hallintaan, varastojen nimikkeiden optimointiin sekä tarvikkeiden tilaustyön järkevöittämiseen. Säästöjä syntyisi, kun tarvittavia
tuotteita siirrettäisiin pientarvikevarastosta
toiseen sen sijaan, että aina tilattaisiin uutta,
vaikka toisessa varastossa olisi tuotetta runsaasti. (Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun hallinta 2015, 25.)
Tällä hetkellä pinnalla olevan Covid-19-epidemian vuoksi ollaan terveydenhuollossa huolissaan käytössä olevien suojavarusteiden riittävyydestä sekä niihin liittyvistä ministeriön
sekavista ohjeista. Hoitohenkilökunta, joka
hoitaa infektiopotilaita, tarvitsee suojavarusteita, jotteivät he sairastuisi ja jotta he suojaisivat samalla riskiryhmiin kuuluvat potilaat
ja asiakkaat tartunnoilta. Suojavarusteiden
puutteet näkyvät jo muun muassa hoivakodeissa ikäihmisten tartuntoina. Hoitajien ja
lääkäreiden määrää ei voida kasvattaa sairastuneiden lisääntyessä, jos asiaan kuuluvia suojavarusteita ei ole saatavilla henkilökunnalle.
(Keränen 2020.)
Varmuusvarastoissa olevien suojavarusteiden
määrää tai minkäänlaista arvioita suojavarusteiden riittävyydestä ei ole kerrottu julkisuuteen. Sairaalat ja yritykset pystyisivät jollain
tavalla varautumaan paremmin tilanteeseen,
jos asiasta tiedotettaisiin avoimesti. Varmuusvarastotkaan eivät riitä ikuisesti. Suojavarusteiden puutos kuitenkin vaarantaa terveydenhuollon ammattilaisten työturvallisuuden, ja
työsuojelusta olisi huolehdittava myös epidemian aikana, sillä tätä vaatii tartuntatautilaki.
Määrättäessä työntekijöitä töihin on edesvastuutonta heittää heidät koronan kitaan ilman

Näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista toimitusketjuihin - 69

TIESITKÖ?

Digitalisaatio ei vielä täysin ole mullistanut terveydenhuoltoa, mutta se yleistyy sielläkin koko ajan kuten muuallakin.
Terveydenhuollon digitalisaatiossa ei kuitenkaan ole kyse
siitä, että hoitajamäärät minimoitaisiin, vaan tavoitteena
on kaikkien osapuolten etu.
Tulevaisuudessa yhä enemmän terveyttä ja hyvinvointia
johdetaan tiedolla ja teknologialla.
Ihmiskohtaamiset ovat nyt ja tulevat aina olemaan suuressa arvossa hoitajan työssä, eikä tämä muuta sitä, vaan
korkeintaan siitä saadaan lisähyötyä työnteossa ja samalla tehdään asiakkaiden hoitokokemuksesta järkevämpi
Toimitusketjun rakenteisiin sekä sen tärkeyteen on alettu
kiinnittämään enemmän huomiota, ja näihin on tulossa
merkittäviä muutoksia jonkinlaisella aikataululla.
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suojavarusteita, sillä henkilökunnan ja riskiryhmien turvallisuutta ei olisi millään varaa
vaarantaa. (Keränen 2020.)

tärkeyteen on alettu kiinnittämään enemmän
huomiota, ja näihin on tulossa merkittäviä
muutoksia jonkinlaisella aikataululla.

Pohdinta
Tässä artikkelissa pohdiskelin sitä, miten digitalisaatio on vaikuttanut terveydenhuoltoon
ja sen toimintatapoihin: miten se on vaikuttanut tämänhetkiseen terveydenhuoltoon, ja
miten se tulee vielä vaikuttamaan, kun aika
vielä kuluu eteenpäin, sekä kuinka toimitusketju toimii sairaalassa?
Digitalisaatio ei ole vielä mullistanut kuitenkaan täysin terveydenhuoltoa. Vaikka se
koko ajan alkaa yleistymään sielläkin kuten
kaikkialla muuallakin, niin se ei tule pitkiin aikoihin vielä korvaamaan perinteistä asiointia.
Muutaman vuoden sisällä se kuitenkin tulee
tavalla tai toisella olemaan mukana jokaisessa
asiakaskohtaamisessa. Sähköisten palveluiden lisääntyessä terveydenhuollossa alkavat
perinteiset kohtaamiset vähentymään, kun
tulee uusia toimintamuotoja kuten etälääkärin sekä etähoitajan palvelut. Tulevaisuudessa
yhä enemmän terveyttä ja hyvinvointia johdetaan tiedolla ja teknologialla.
Digitalisaatiossa terveydenhuollossa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että hoitajamäärät
minimoitaisiin, vaan tavoitteena on kaikkien
osapuolten etu. Monia asioita voidaan tulevaisuudessa helpottaa hoitajien töissä teknologialla. Ihmiskohtaamiset ovat nyt ja tulevat
aina olemaan suuressa arvossa hoitajan työssä, eikä tämä muuta sitä, vaan korkeintaan
siitä saadaan lisähyötyä työnteossa ja samalla
tehdään asiakkaiden hoitokokemuksesta järkevämpi.
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Toimitusketjun hallinta on jäänyt terveydenhuollossa taka-alalle. Prosessien tulee kuitenkin olla kunnossa, että tuotteet ja lääkkeet
saadaan tunnistettua automaattisesti ja niitä
pystytään seuraamaan ja linkittämään oikealle potilaalle. Kun tämä on kunnossa, päästään
turvallisiin hoitotuloksiin ja vältytään hoitovirheiltä. Toimitusketjun rakenteisiin sekä sen
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Matias Hyrkäs

APTEEKKIEN MUUTTUNEET
TOIMINTAMALLIT

Suomessa on totuttu korkeatasoiseen asiakaspalveluun kaupan alasta riippumatta. Palveluiden tulee luoda asiakkaalle lisäarvoa ostoprosessihetkessä. Parempi
palvelu luodaan monista eri osista, joista muodostuu kokonaisuus. Erilaisia osia
ovat toimitusajat, asiantunteva palvelu ja tuotteen saatavuus. (Ritvanen, Inkiläinen, vonBell, Santala & Relander 2011.) Tarkastelen tässä artikkelissa, miten apteekin toiminta on muuttunut automatisaation seurauksena: millaisia järjestelmiä
apteekki hyödyntää, mitä konkreettisia muutoksia on tapahtunut ja millainen on
tilaus-toimitusketju apteekissa?

Digitalisaatio apteekeissa
Yritykset haluavat hyödyntää liiketoiminnassa
uusia menetelmiä, kun siihen on mahdollisuus.
Yksi esimerkki on teknologian hyödyntäminen
ja lisääminen. Hyödyt ovat tarpeen, jos halutaan pysyä kehityksen vauhdissa mukana. Digitalisaation nopea kehittyminen on avannut
terveydenhoitoalalle kehittymisen mahdollisuuksia. Sairaalat ovat ottaneet esimerkiksi
robotiikan käyttöön. Tulevaisuudessa erilaiset
kuljetukset pyritään tekemään aiempaa helpommaksi hyödyntämällä teknologiaa. Entäpä sitten apteekeissa? Pyrkiessä tehokkaaseen ja miellyttävään asiakaskokemukseen on
teknologian oltava apteekeissa ajan tasalla.
Käytettävä teknologia ei saa olla riippuvainen
asuinkunnan koosta, ja näin ollen pienen apteekin tulee satsata nykyhetkeen ja tulevaisuuteen nyt. Onnistuneiden teknologiaratkaisujen myötä pienikin apteekki on laadullisesti
hyvä. Työntekijöitä voidaan korvata halutessa
digitalisaation myötä, joten onnistunut apteekkikokemus ei ole henkilöstösidonnainen.
Apteekkiin voi nykyään tehdä tilauksen, ja
tilatut tuotteet haetaan noutolokeroista.
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Muutos nopeuttaa apteekissa asiointia, ja
noutolokerot tekevät ostohetkestä miellyttävän. Kaikille saatavissa olevat lääkkeet eli itsehoitokäyttöön tarkoitetut tuotteet on syytä
varmistaa apteekin henkilökunnalta, ettei
käytöstä aiheudu terveydellisiä ongelmia. (Yliopiston Apteekki 2020.) Apteekeissa on tällä
hetkellä jo uudenaikaista järjestelmää käytössä, josta esimerkkinä voidaan ottaa MAXX-järjestelmä. Järjestelmän avulla ostotilausehdotus muodostuu tuotekohtaisesti ja huomioi
tilaussäännöt. Käytettäessä järjestelmää luo
se raportteja toiminnasta kuten tuotteiden
kiertonopeuksista. (Receptum 2012.)
Tekniikka on mahdollistanut asioita, joita ei
aikaisemmin uskonut tapahtuvan. Olisitko uskonut nuorena apteekilla olevan verkkokauppa? Nykyään apteekeista voi tilata internetin
välityksellä tuotteita. Mainitakseni muutamia tuoteryhmiä, joita he tarjoavat internetin välityksellä, ovat kosmetiikka, terveys ja
hyvinvointituotteet sekä eläinten hoitoon
tarkoitettuja tuotteita. Nykyään jo lääkepakkauksissakin on QR-koodi, jonka farmaseutti
skannaa. Tänä päivänä ihmiset voivat hyö-
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dyntää internetiä tilaamalla myös reseptilääkkeitä kotiinsa, mikä on muuttanut ihmisten
elämää helpommaksi. Apteekin pitää olla
laillisesti hyväksytty, että reseptilääkkeitä
voi tilata. Fimea myöntää luvat apteekeille,
mutta esimerkiksi yliopistollisesta apteekista
lääkkeitä voidaan tilata internetistä. Hyötyjä
muuttuneesta apteekkitoiminnasta on monia. Muutokset palvelevat eniten vanhuksia,
joille voidaan toimittaa lääkkeet kotiovelle,
eikä heidän tarvitse lähteä hakemaan niitä apteekista. Palvelut ovat nyt tekniikan mahdollistamalla tasolla, ja muutokset ovat vieneet
apteekkitoimintaa asiakasystävällisemmäksi.
(Yliopiston Apteekki 2020.)

Tilaus-toimitusketjun hallinta yliopistollisessa apteekissa
Kaikilla tuotteilla on toimitusketju, ja apteekin
toimitusketju muodostuu monista eri tekijöistä. Prosessin monimutkaisuuden takia toimi-

tusketjua voi olla vaikea hallinnoida. Toimitusketju pitää sisällään myös apteekin raha- ja
tietokokonaisuudet. On ymmärrettävä, että
lääkkeiden valmistaminen kestää pitkään, ja
jotta asiakas saisi toimitusketjun lopussa laadullisesti ja turvallisesti valmistetun lääkkeen,
täytyy asiakkaan jaksaa odottaa lääkkeen saamista. Tästä johtuen apteekkituotteen kiertoaika on pidempi kuin tavallisissa tuotteissa
kuten elintarvikkeissa. Toimitusketjun alkupäässä on tietenkin lääkeaineiden toimittaja,
joka valmistaa vaikuttavan aineen. Toimitusketjun seuraava pysäkki on ymmärrettävästi
valmistaja, joka vastaa lopullisen tuotteen
valmistamisesta. Lopputuotteen valmistuttua
lähtee se jakeluiden kautta lääketukkuun ja
sieltä apteekkeihin ja sairaaloihin. Lääketieteen alalla on paljon lakeja, jotka säätelevät
toimintaa myös apteekeissa, minkä seurauksena laadunvalvonta on yksi iso prioriteetti
valmistusvaiheessa. Näistä edellä mainituista
syistä toimitusketjun prosessi on kestoltaan
pitkä. (Shah 2004.)
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Toimitusketjua kehitettäessä ongelmia aiheuttaa juuri tarkka lainsääntelytoiminta toimitusketjun eri vaiheissa. Lisäksi lääkkeiden
valmistuksessa on myös maakohtaisia säännöksiä, jotka koskevat ainakin lääkkeiden pakkausmerkintöjä. Onneksi pakkausmerkintöjä
säädetään, koska säännöksistä hyötyvät lopputuotteen ostajat eli asiakkaat. Merkintöjen
puuttuessa voisi asiakas saada helpostikin
väärennettyjä lääkkeitä, ja tätä ei tietenkään
kukaan lääkettä tarvitseva halua, sillä pahimmillaan tästä voisi aiheutua pahoja sairastumisia ja jopa kuolemia. (Savage, Roberts & Wang
2006.)
Toimitusketjun hallintaan liittyy monia osapuolia kuten tavarantoimittajat, jakeluyritykset, tuottajat ja tietysti asiakkaat. Toiminta tulisi optimoida toimitusketjun kumppaneiden
kanssa, minkä seurauksena apteekin kustannukset alenisivat, myynti lisääntyisi ja asiakaspalvelu olisi korkeatasoista. Ilman korkeatasoista ja avointa kommunikointia ei apteekki
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menesty. Tietoa toimitusketjussa voidaan antaa takaisin sinne, mistä kaikki sai alkunsa.
Kaikki tiedonvirta suuntaan ja toiseen on hyödyllistä, koska sen avulla voidaan kehittää arvoketjuista prosessia. (Sakki 2009.)
Asiakkaan tilaama tuote ja sen toimittaminen
muodostaa suurimmat kulut koko apteekin
kulurakenteesta. Apteekin kannalta olisi kustannustehokkaampaa, jos tilaus- ja toimitusketjun saisi optimoitua niin tehokkaaksi kuin
on mahdollista. (Wäyrynen 2012.) Apteekkitoiminta on jo muuttunut aikaisemmasta, ja tapahtuneesta muutoksesta yksi hyvä esimerkki
on keräilyvarastoautomaattien käyttöönotto.
Automaattien käyttöön ottaminen kuvastaa
apteekkien halua kehittyä muuttuvassa maailmassa. (Puustinen 2007.)
Keräilyvarastoautomaatti virtaviivaistaa logistista prosessia ja on taloudellisesti hyvä muutos. Kyseisen automaatin käyttöönottaminen
säästää työaikaa, mistä esimerkkinä saapuvan

TIESITKÖ?

Lääkkeitä voi tilata suoraan kotiin.
Lääkepakkauksissakin on QR-koodi.
Alalla on paljon lainsäädäntöä, mutta ne ovat tarpeen.

tavaran käsittelyaika on nopeutunut aikaisempaan verrattuna. Asiakkaiden tilaamien
reseptilääkkeiden keräily kasvoi, ja keräilyvirheitäkään ei ollut. Keräilyvarastointiautomaatin käyttöönotto nopeutti toimituksia,
joten investointi kannatti. (Puustinen 2007.)
Henkilökunnan työnkuvaan tulee muutoksien
myötä tietenkin muutoksia, koska heidän täytyy osata varastointiautomaatin käyttö (Kettunen 2010).

Pohdinta
Apteekki on murroksen keskellä, ja niin on
tarpeen, koska digitalisaatio mahdollistaa
paremman apteekkitoiminnan. Muutoksen
hyötyjä ovat muun muassa ajansäästö, parempi asiakaskokemus ja kustannussäästöt.
Lääkkeisiin kohdistuu paljon lainsäädäntöä,
joka voi hidastaa tulevia muutoksia. Säädökset ovat kuitenkin tarpeen, koska silloin vältytään rikolliselta toiminnalta ja asiakkaat
saavat haluamiaan lääkkeitä sellaisina kuin on
tarkoitus. Apteekin koko vaikuttaa myös mahdollisuuksiin uusia apteekkitoimintaa, mutta
hekin voisivat yrittää hyödyntää mahdollista
teknologiaa. Pienillä apteekeilla volyymitarve
on pienempi kuin isoilla, joten pienet apteekit
voivat keskittyä optimoimaan tilaus-toimitusketjun ja jättää teknologian hyödyntämisen
vähemmälle.

Lähteet
Kettunen, N. 2010. Varastoautomaation vaikutus teknisen henkilökunnan työtehtäviin ja osaamistarpeisiin.
Helsingin yliopisto. Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot. Projektityö. Viitattu 27.3.2020 https://helda.helsinki.
fi/bitstream/handle/10138/304391/Kettunen_Nina.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Puustinen, A. 2007. Keräilyvarastoautomaatti lisää
tehokkuutta ja taloudellisuutta lääkkeiden käsittelyssä.
Helsingin yliopisto. Viitattu 28.3.2020 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/304653/PuustinenAntti.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Receptum 2020. MAXX APTEEKKI. Viitattu 25.3.2020
https://www.receptum.fi/palvelut/maxx-apteekki/.
Ritvanen, V., Inkiläinen, A., von Bell, A., Santala, J. &
Relander, S. 2011. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan
perusteet. Reijo Rautauoman säätiö. Suomen huolitsijaliitto. Osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry. Viitattu
20.2.2020 http://www.logistiikanmaailma.fi/wp-content/
uploads/2018/06/Logistiikan_ja_toimitusketjun_hallinnan_perusteet.pdf.
Sakki, J. 2009. Tilaus-toimitusketjun hallinta. B2B – Vähemmällä enemmän. 7. uudistettu painos. Vantaa: Jouni
Sakki oy.
Savage, C. J., & Roberts, K. J. & Wang, X. Z. 2006. A
Holistic Analysis of Pharmaceutical Manufacturing and
Distribution: Are Conventional Supply Chain Techniques
Appropriate? The Official Magazine of ISPE July/August
2006, Vol. 26 No. 4. Viitattu 28.3.2020 http://eprints.hud.
ac.uk/id/eprint/601/1/savageholistic.pdf.
Shah, E. 2004. Pharmaceutical supply chains: key issues
and strategies for optimization. Computers and Chemical Engineering. Viitattu 28.3.2020 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0098135403002333?via%3Dihub.
Wäyrynen, T. 2012. LiKe helpottaa apteekin arkea. Tampuriini 11/2012, 6–7.
Yliopiston Apteekki 2020. Näin asioit verkkokaupassa.
Viitattu 27.3.2020 https://www.yliopistonapteekki.fi/
tilaa_helposti_verkosta.

Näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista toimitusketjuihin - 75

KIRJOITTAJAT

Kirsti Ketola

Kirsti Ketola toimii liiketalouden lehtorina Lapin ammattikorkeakoulussa Tornion
toimipisteessä. Hän on valmistunut 2004 Oulun yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan logistiikka ja on työskennellyt Lapin ammattikorkeakoulussa vuodesta 2006 – aluksi liiketalouden logistiikan koulutusohjelman ja nykyisin
toimitusketjun johtamisen suuntautumisopintojen opettajana ja ohjaajana. Tässä
julkaisussa Ketola toimi ohjaavana opettajana ja toisena päätoimittajana.

Anni Vaattovaara

Anni Vaattovaara on Lapin ammattikorkeakoulun toisen vuoden tradenomiopiskelija Tornion toimipisteessä ja on suuntautunut toimitusketjujen johtamiseen. Hän
on toiminut tässä julkaisussa päätoimittajana.

Juho Hymylä, Matias Hyrkäs, Assi Inkilä, Emma-Lotta Kekonen, Heidi Kuha, Miia Oja, Milla Pietilä, Annamaria Rantamölö, Väinö Rapo,
Maiju Seppänen, Saija Sievola, Antti Sääskilahti

Julkaisun muut kirjoittajat ovat 2./3. lukuvuoden tradenomiopiskelijoita Lapin
ammattikorkeakoulun Tornion toimipisteestä. Opiskelijaryhmän suuntautumisopinnot (60 opintopistettä) sisältävät materiaalivirtojen ja hankintojen sekä toimitusketjujen hallintaa ja johtamista liiketalouden näkökulmasta sekä digitaalisten
toimitusketjujen hallintaa ja kehittämistä. Kevään 2020 lukukauden projektissa tavoitteeksi asetettiin julkaisun tekeminen erilaisista materiaalivirroista, ja aihealueeksi valikoitui toimitusketjujen digitalisaatio opiskelijaryhmän oman valinnan ja
mielenkiinnon kautta.

76

Näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista toimitusketjuihin - 77

Kuva: Ula Kuzma (Unsplash)
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