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“Uusi VT12 kehätie houkuttelee
Lahteen lisää valmistavaa teollisuutta.
Meitä se kannusti rakentamaan
uuden terminaalin Kujalaan,
nopeiden yhteyksien äärelle.”

Liikenneneuvos,
Kiitosimeon Oy:n perustaja ja yrittäjä Juha Lehtinen

”Lahti on logistisesti huippupaikka”
Hiljattain Lahden Kujalaan toimipisteen avannut
kuljetusliike Kiitosimeon pitää Lahtea optimaalisena
rekkaliikenteen keskuksena.

”

Lahdessa on kuljetusliiketoiminnan kannalta paljon hyviä
puolia. Kaupunki on puolessa välissä Jyväskylä - Helsinki
-linjaa ja mainio pysähdyspaikka Porista Kotkaan ja
Lappeenrantaan liikkuville kuljetuksille, Juha Lehtinen
kertoo.

Vuonna 1983 perustettu Kiitosimeon on kasvanut
voimakkaasti ostojen kautta. Vuosikymmenten saatossa se
on ostanut yli 30 kuljetusliikettä eri puolilta maata ja
sulauttanut niiden liiketoiminnan ja asiakassuhteet osaksi
toimintaansa.
Kiitosimeon teki viime vuonna noin 65 miljoonan euron
liikevaihdon ja sillä on yhteensä noin 500 työntekijää.
Lahden Kujalan toimipiste on yrityksen tuorein investointi.

”

Kujalaan juuri rakentamamme terminaali pitää sisällään
myös kahvila-ravintolan ja rekkapesulan. Ajojärjestelijöidemme lisäksi siellä työskentelee myös tytäryhtiömme
Hämeen Laatusäiliöiden kolmihenkinen porukka. Yhteensä
uusi toimipiste työllistää noin 20 henkeä, Lehtinen laskee.

”

Kummastakin rekkaterminaalistamme on nyt nopea
siirtymä moottoritielle. Lahden uusi kehätie tuo
valmistuessaan kuljetuksiin ajallista säästöä, mikä
vaikuttaa pitkässä juoksussa mm. polttoainekustannuksiin
ja autojen huoltoväleihin, Lehtinen listaa.

Hän uskoo, että uusi kehätie houkuttelee Lahteen lisää
valmistavaa teollisuutta, mikä tarkoittaa lisää työpaikkoja
ja hyvinvointia koko seudulle.

”

Pääkaupunkiseudulla on hyvin nähtävissä, miten
houkuttelevaksi kehäteiden varrelle sijoittuminen koetaan.

Kiitosimeon operoi Itämeren rantavaltioissa
Nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittyneen
Kiitosimeonin kotimarkkina-alueeseen kuuluvat Suomi,
Ruotsi ja Baltia, mutta yritys operoi kaikissa Itämeren
rantavaltioissa. Yrityksen noin 240 säiliörekkaa kuljettaa eri
puolille Suomea, Ruotsia ja Eurooppaa pääasiassa
teollisuuden valmistusprosessien sivutuotteena syntyviä
emäksisiä aineita ja happoja. Tämän lisäksi repertuaariin
kuuluvat erilaiset kaasut ja polttoaineet.

Lue juttu kokonaisuudessaan lahtibusinessregion.fi -sivustolta >
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pääkirjoitus
MARKKU HENTTINEN
Kirjoittaja on Osto&Logistiikka-
lehden päätoimittaja ja
LOGY ry:n toimitusjohtaja.

Monipuolisuus on valttia

T

yöympäristömme on suuressa murrokses
sa. Rakenteelliset muutokset järisyttävät
perinteisten toimijoiden kenttää. Yrityksiä
myydään, ostetaan ja ajetaan alas kiihty
vällä vauhdilla. Ulkoistettujen palveluiden
ostaminen lisääntyy. Pitkäaikainen työpaikka samas
sa yrityksessä alkaa olla pikemminkin harvinaisuus
kuin sääntö.
Tämän päivän hankinnan ja logistiikan ammatti
laisilta odotetaan monipuolisia kykyjä asiaosaamisen
lisäksi. Työtahti on merkittävästi hektisempää kuin
aiemmin. Sähköpostit, tekstiviestit ja lukuisat some
kanavat luovat tarpeen jatkuvalle seurannalle ja välit
tömille vastauksille. Kiireellistä vastausta huutavien
viestien tulva saattaa tuntua meistä monesta toisi
naan ahdistavalta. Nopeisiin, lyhyisiin viesteihin si
sältyy myös väärinymmärryksen mahdollisuus.
Miksi tähän on tultu? Onko digitaalisuus ja säh
köinen kommunikointi lisännyt tehokkuutta, tuotta
vuutta ja työhyvinvointia?
Koulutuksen painopistettä ollaan ilahduttavas
ti siirtämässä enemmän oppisopimustyyppiseen,
työssä ja työpaikoilla oppimiseen. Ihmissuhdetaito
jen merkitys korostuu hektisen viestinnän myötä. Ih
missuhdetaidot, kyky toimia organisaatiossa ja oman
ajankäytön hallinta ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin
tekninen osaaminen. Näiden pitäisi näkyä myös kou
lutuksen teoriasisällössä samalla kun työelämään tu
tustutaan käytännössä.
KEVÄÄN VAALIT lähenevät ja jakopolitiikan mukaiset
kauniit ja anteliaat lupaukset korostuvat poliitikko
jen puheissa. Poliittisilta päätöksentekijöiltä meidän
tulee odottaa vastuullisuutta. Ei yritysmaailmassa
kaan voi työntekijöiden tyytyväisyyttä ostaa kat
teettomilla lupauksilla tai jakamalla perusteettomia
etuja. Demokratiassa ja nykyisessä vaalijärjestelmäs
sämme kukin kansanedustaja on väistämättä oman
äänestäjäkuntansa edunvalvoja. Tullakseen valituksi
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seuraavissa vaaleissa on kannattajajoukko pidettävä
tyytyväisenä riippumatta siitä, mikä on kansakun
nan etu.
Perinteisesti tämä on johtanut niin sanottuun
siltarumpupolitikointiin ja rajallisten infrakorjaus
varojen tai investointien ohjautumiseen koko yhteis
kunnan kannalta kannattamattomiin hankkeisiin.
Seuraavan eduskunnan ja valittavan hallituksen
on kyettävä luomaan puitteet, jotka takaavat laaduk
kaan ja toimivan liikenneinfran myös tulevaisuudes
sa. Pitkäjänteisen investointipolitiikan lisäksi tarvi
taan uudentyyppisiä rahoitusmalleja.
Katso, paljonko liikenneinfraan
tarvittaisiin rahaa sivulta 7.
LIIKENNEINFRAN PUUTTEET tulivat esille myös uu
nituoreessa Logistiikkaselvityksessä. Logistiikka
kustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on tut
kimuksen mukaan noin 14 prosenttia, mitä voidaan
pitää kansainvälisesti korkeana lukuna. Toki samal
la on todettava, että luotettavasti vertailukelpoista
aineistoa ei ole saatavilla.
Logistiikkakustannusten laskentaan liittyy myös
ilmeinen mittaushaaste.
Koko toimitusketjun osalta mittauksessa tulisi
kyetä ottamaan huomioon kustannukset, jotka toi
mitusehdon vuoksi kuuluvat toimittajan makset
tavaksi ja siten sisältyvät ostetun tuotteen hintaan
eivätkä näy logistiikkakustannuksissa. Erityisesti
verkkokaupassa todelliset logistiikkakustannukset
jäävät näkymättömiin – on selvää, ettei Kaukoidän
verkkokaupan toimitusmaksu ole todellisia kustan
nuksia vastaava!

IHMISSUHDETAIDOT
RATKAISEVAT.

Leanware Huippuvarasto 2019
-tunnustus jaetaan LOGY Conferencessä 7.2.
klo 11 Leanwaren osastolla. Mutta kenelle
tunnustus ojennetaan? Tule kuulolle ja saat tiedon
ensimmäisten joukossa!
Vuonna 2018 tunnustus jaettiin Ponsse Oyj Iisalmen
Logistiikkakeskukselle. Katso videolta palkinnon perusteet.
leanware.fi/ponsse

Leanware on sisälogistiikan kehittämisen asiantuntija. Meillä on kokemusta 200
varastoanalyysistä ja yli 30 varastonhallintajärjestelmän (WMS) toimituksista.

uutisikkuna

V

iiden viime vuo
den aikana va
rasto- ja logis
tiikkateknologia
on edennyt harppauksin ja
mullistanut toimitusketjun
toiminnan. Yritykset työs
kentelevät optimoidakseen
jatkuvasti toimitusketjun
toiminnan ja täyttääkseen
asiakkaiden odotukset – esi
merkiksi seuraavan päivän
ilmaisen toimituksen ja no
peasti käsitellyt palautuk
set.
Koska sähköinen kau
pankäynti kuitenkin kasvaa
koko ajan ja samalla kilpai
lu kiristyy, yritykset keskit
tyvät tänä vuonna entistä

© IVANTI

Teknologia tekee
läpimurtonsa varastoissa
enemmän innovointiin tek
nologian kanssa toimitus
ketjuprosessien parantami
seksi. Tätä mieltä on Chris
Tozer Ivanti Supply Chai
nista.
Yritykset panostavat
toimitusketjun siirtymiseen
Androidiin, kun Windows
CE lähestyy käyttöikänsä
loppua. Tämä prosessi
alkoi viime vuonna, ja nyt
yritysten on pyrittävä var
mistamaan, että käyttöjär
jestelmät ovat edelleen te
hokkaita ja turvallisia.
Tänä vuonna drone-len
nokkien ja yhteistyössä toi
mivien robottien (cobottien)
käyttö laajenee pk-yritysten

3897

saataville ja näin lisääntyy
huomattavasti. Drone-len
nokit työskentelevät yhdes
sä työntekijöiden kanssa
esimerkiksi varastotietojen
tunnistamisessa ja tavaroi
den kuljettamisessa. Lopul
ta ne kehittyvät itsenäisiksi
tekoälyä hyödyntäviksi lait
teiksi.

Samalla tavoin cobotit
auttavat työntekijöitä kes
kittymään arvokkaampiin
ja korkean taitotason tehtä
viin, kun taas robotit hoita
vat rutiineja. Sama kehitys
on nähtävissä myös esimer
kiksi älylaseissa, joita työn
tekijät voivat käyttää tuotta
vuutensa lisäämiseen.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna
2018 yhteensä 3 897, joka on 12,2 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2017.

Biltema yhtiöittää logistiikkansa

B

iltema muuttaa
logistiikkayhtiönsä
nimeksi Biltema Lo
gistics ja siirtää keskusva
rastot ja muut logistiikka
toiminnot uuteen yhtiöön.
Konsernilla on tänä päivänä
140 tavarataloa eri puolil
la Pohjoismaita ja lisää on
suunnitteilla.
Uuden logistiikkayhtiön
ja keskusvaraston toimin
ta keskittyy tällä hetkellä
neljään suureen varasto
rakennukseen, jotka sijait
sevat Göteborgin lähellä
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Halmstadissa, ja ne muo
dostavat yhden Pohjoismai
den suurimmista logistiik
kayksiköistä. Yhtiöllä on yli
225 000 neliömetriä varas
totilaa ja lavapaikkojakin
500 000.
”Biltema Logistics ta
kaa, että Biltema-myymä
löiden hyllyissä on aina os
tettavaa, ja vastaamme näin
asiakkaiden tarpeisiin ja
vaatimuksiin”, kertoo Bilte
ma Logisticsin toimitusjoh
taja Bjarne Sandberg.
”Bilteman vahvan kas

vun ja toiminnan laajene
misen myötä suunnitteilla
on 120 000 neliön kokoi
nen uusi varastotila, jol
loin varastotilojen yhteis
kapasiteetti kasvaisi jopa

750 000:een lavapaikkaan”,
hän sanoo.
Biltema Logisticsissa on
450 työntekijää ja kesäksi
palkataan 300 kausityön
tekijää.

DHL: Ilmaiset
kuljetukset ovat
pelkkä myytti

V

erkkokaupan kasvu on
heikentänyt logistiikka
toimijoiden kannattavuut
ta, eikä luvassa ole helpotusta ti
lanteeseen. Kaupungistuminen
ja älypuhelimet ovat lisänneet
viimeisen kilometrin logistiikan
monimutkaisuutta. Näin todetaan
uudessa Euromonitor Internatio
nalin Deutsche Post DHL:lle laati
massa raportissa.
Shortening the Last Mile -ra
portin mukaan viimeisen vuosi
kymmenen aikana maailman kau
punkiväestö on kasvanut lähes 25
prosenttia ja verkkokaupan määrä
451 prosenttia. Samaan aikaan lo
gistiikkayritysten kannattavuus on
DHL:n markkinointijohtaja Katja
Buschin mukaan notkahtanut.
”On edelleen erittäin vaikea
ansaita mitään logistiikkatoimi
jana sähköisen kaupankäynnin
markkinoilla”, hän toteaa DHL:n
tiedotteessa.
Buschin mukaan suuri syy
kannattavuusongelmille ovat verk
kokauppojen tarjoamat ilmaiset
toimitukset, joilla kuluttaja-asiak
kaita on houkuteltu jo markkinoi
den syntymästä lähtien.
”Verkkokauppiaiden väitteistä
huolimatta ei ole olemassa sellais
ta kuin ilmainen kuljetus, vaan pi
kemminkin kyse on siitä, kuka en
simmäisenä räpäyttää silmiään.”
Raportin mukaan alan toimi
joiden viimeisellä kilometrillä koh
taamat ongelmat vain pahenevat,
kun kuluttajat odottavat koko ajan
enemmän. He asettavat nyt etusi
jalle tuotteita ja palveluita, jotka
helpottavat ja nopeuttavat päivit
täisiä rutiineja. Samalla he odotta
vat tuotteiden olevan ympäristöys
tävällisiä ja kestäviä.
Buschin mukaan ajattelumalli,
jonka mukaan paremmasta palve
lusta ei tarvitse maksaa, istuu sy
vässä.

Kysymyksiin vastaa
liikenne ja viestintäministeriön
ylijohtaja Sabina Lindström

PALJONKO LIIKENNEINFRAAN TARVITAAN LISÄRAHAA?
Liikenneverkon korjausvelka kasvaa ja
samaan aikaan toivotaan uusinvestointeja.
Paljonko liikenneinfraan tarvittaisiin lisä
panostuksia, liikenne- ja viestintäministeriön
ylijohtaja Sabina Lindström?

”P

arlamentaaristen ryh
mien näkemys on,
että perusväylänpi
toon tarvitaan lisää 300 miljoo
naa euroa vuodessa. Sen avulla
kymmenen vuoden aikana saa
taisiin kurottua korjausvelkaa
kiinni ja tiet hyvään kuntoon.
Tämän lisäksi kehittämispuolel
le pitäisi saada uusiin hankkei
siin 300–400 miljoonaa euroa li
sää vuodessa.”

Missä korjausvelka
on suurin?
”Perusväylänpidon puolella kor
jausvelka on erittäin suuri ongel
ma. Mitä alemmalle tieverkolle
mennään, sitä hälyttävämpi ti
lanne on.”

Millaiseksi tilanne kehittyy,
jos lisärahaa ei saada?
”Tiet ja raiteet menevät entistä
huonompaan kuntoon ja sillä oli
si laajat vaikutukset koko yhteis
kunnalle. Vaikutukset tuntuisi
vat saavutettavuudessa, mikä on
elinkeinoelämälle hyvin kriitti
nen kysymys. Se näkyisi myös
turvallisuudessa ja nopeusrajoi
tuksia tulisi enemmän.”

Mitkä tulevaisuuden
infrahankkeista ovat
päällimmäisinä?

”Suomi on pullollaan hyviä lii
kennesuunnitelmia. Hiljattain
tehtiin laskelma kaikista liiken
nehankkeista, joista löytyy jo
jonkintasoiset suunnitelmat. Nii
den yhteissumaksi muodostui
60 miljardia euroa. Tällä hetkel
lä erityisesti raidehankkeet ovat
pinnalla.”

Paljonko budjetissa
uusiin investointeihin
on varattu rahaa?
”Tämän vuoden budjetissa ei ole
rahaa yhdellekään uudelle kehit
tämishankkeelle. Jää uuden hal
lituksen ja valittavan eduskun
nan tehtäväksi, onko tälle saralle
tulossa uusia avauksia.”

Budjettirahoituksen lisäksi
tarvitaan siis muitakin ra
hoitusmalleja uusien hank
keiden toteuttamiseksi?
”Kyllä, se on tässä tilanteessa toi
vonpilkahdus. Parlamentaarinen
ryhmä oli yksimieleinen siitä,
että hankeyhtiö-mallia pitää sel
vittää lisää ja valtiovarainminis
teriön työryhmä onkin miettinyt
asiaa eteenpäin. Siinä katsotaan,
mitä budjetin ulkopuolisia rahoi
tuslähteitä voisi ajatella. Uusia
keinoja, malleja ja ratkaisuja tar
vitaan, jos me haluamme kehit
tyä.”

1 | 2019
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uutisikkuna

Raideliikenteessä hyvä turvallisuusvuosi

R

aideliikenteessä vuosi
2018 oli hyvä turvallisuus
vuosi sekä rautatie- että
kaupunkiraideliikenteessä.
Traficomin alustavien tieto
jen mukaan vuonna 2018 tapah
tui 26 tasoristeysonnettomuutta,
mikä on jonkin verran vuosien
2013–2017 keskiarvoa 31,2 vä

hemmän. Vuonna 2018 taso
risteysonnettomuuksissa meneh
tyi viisi henkilöä.
Vaihtotöiden turvallisuus on
2010-luvulla kehittynyt hyvään
suuntaan, ja vaihtotyössä tapah
tuvien onnettomuuksien ja vaa
ratilanteiden määrä on selvästi
pienentynyt.

Työmarkkinajärjestöt vauhdittaisivat digiä

S

uomen nykyiset digipolitii
kan toimet eivät ole riittäviä
Suomen mahdollisuuksiin
nähden, todetaan seitsemän työ
markkinakeskusjärjestön julkai
semassa vetoomuksessa Suomen
digipolitiikkatoimien kehittämi
seksi.
Järjestöjen mielestä nyt tarvi
taan yhteisiä tekoja Suomen digi
tulevaisuuden hyväksi.
Tekoäly ja digitalisaatio mah
dollistavat järjestöjen mielestä
merkittävät parannukset henki
löstön hyvinvoinnissa, työn tuot

8
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tavuudessa ja julkisissa palveluis
sa. Niiden avulla suomalaisille
yrityksille löytyvät parhaat edel
lytykset kasvaa ja menestyä.
Työpaikkojen ja työntekijöi
den mahdollisuudet työhyvin
voinnin lisäämiseen paranevat.
Julkisille organisaatioille digitali
saatio antaa mahdollisuudet laa
dukkaampiin ja kustannustehok
kaampiin palveluihin.
Lausuman olivat allekirjoitta
neet EK, SAK, STTK, Akava, KT
Kuntatyönantajat, VTML ja Kir
kon työmarkkinalaitos.

HANKINNAN
VAIKUTUSVALTA
KASVAA

H

ankinnan merkitys or
ganisaatiossa kasvaa,
ennustetaan Procu
rement Leadersin kokoamas
sa raportissa. Siinä selvitettiin
hankintajohtajien näkemyksiä
hankintatoimea vuonna 2019
muovaavista trendeistä.
”Vuosi 2019 tulee olemaan
digitaalisten saavutusten vuo
si. Ratkaiseeko hankinta kaikki
datan laatuongelmat tai raken
taako se täydellisen tekoälyyn
pohjautuvan sovelluksen, joka
tarjoaa vastauksen resurssion
gelmiin? Ei. Mutta hankinta
identifioi asioita, jotka autta
vat tekemään bisnestä entis
tä kiivastahtisemmassa maail
massa”, ennustaa Procurement
Leadersin innovaatio- ja tuote
johtaja Errol Rasit.
Rasitin mukaan hankin
ta pystyy tähän, koska sillä on
ainutlaatuinen 360 asteen nä
kymä koko arvoketjuun: yri
tykseen, asiakkaaseen ja toi
mitusketjuun. Tämän ansiosta
hankinta pystyy ratkaisemaan
useita kysymyksiä.
Hankinta käyttää tekno
logiaa aktivoidakseen verkos
toaan ja säästääkseen kustan
nuksia. Mutta tärkeämpää on
Rasitin mukaan keskittyä tu
loksiin, jotka tuottavat lisäar
voa kustannussäästöjen lisäk
si ja viime kädessä saavuttavat
suuremman asiakastyytyväi
syyden.
”Uskon, että kuilu toimitus
johtajan ja hankintajohtajan
välillä kapenee. Globaalin kas
vun hidastuessa ja maailman
suurimpien talouksien protek
tionististen toimien kiristyes
sä toimitusjohtajat ryhtyvät et
simään uusia ja vaihtoehtoisia
tapoja pysyä kilpailukykyisinä”,
uskoo tutkimusjohtaja Roseanne Spagnuolo.

Kymmenen vuotta
logistiikka-alan
osaamisen asialla

Tuoteuutuus

L

ogistiikan Maailma -sivustoa julkaise
va Reijo Rautauoman säätiö perustet
tiin vuonna 2008 tukemaan pelastus
toimintaa, katastrofiapua ja logistiikka-alan
kehittämistä, koulututusta ja tutkimusta.
Monelle logistiikka-alalla toimivalle tai alas
ta perustietoa etsivälle säätiö on tuttu juuri
verkossa toimivan Logistiikan Maailma
-sivuston kautta.
”Sivuston tarkoitus on tarjota vapaas
ti käytettävissä olevaa, käytännönläheistä,
luotettavaa ja päivitettyä logistiikan verkko
aineistoa alan kaikista keskeisistä toimin
noista yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksil
le. Aineisto soveltuu sekä koulutukseen että
omatoimiseen osaamisen päivittämiseen”,
säätiö kuvaa verkkosivuillaan.

Reaaliaikainen
hälytysjärjestelmä
kuljetusvarkauksien
ehkäisyyn
SEALHOUNDIN kotimainen kuormatilan hälytinpalvelu tarjoaa maantiekuljetuksiin reaaliaikaisen hälytysjärjestelmän. Pilvipohjainen hälytinjärjestelmä
lähettää kontin tai kuormatilan luvattomasta avaamisesta heti tiedon ennalta
määritellyille vastaanottajille, jotta tilanteeseen voidaan puuttua tuoreeltaan.
Luotettava hälytinjärjestelmä on liitettävissä ja käyttöönotettavissa monipuolisesti erilaisissa kuormatiloissa ja
konteissa.

LUE LISÄÄ: www.logistiikanmaailma.fi

26 September 2019
International Seminar focusing on
container transports between North Europe and Asia.
We bring together experts, clients and decision makers
in the field of logistics. Save the date!

Top themes
in Railway Logistics

Future Outlooks
for Markets & Investment
Opportunities

railforum.fi

Over 200 participants,
100 companies and
organizations

aitiopaikalla

Petteri Nurmi

”Jotta pystymme säilyttämään tiukassa
kilpailutilanteessa hyvän palvelutason ja
investoinnit, on myös kannattavuuden
parannuttava”, kiteyttää logistiikkayhtiö
DB Schenkerin tuore Suomen
toimitusjohtaja Petteri Nurmi haastettaan.
TEKSTI JA KUVA HELENA RAUNIO

Toimitusajat kiristyvät

T

oimitusjohtaja
Petteri Nurmi aloit
ti uudessa tehtä
vässään Vantaan
Viinikkalassa jou
lukuun alussa edelli
sen toimitusjohtaja
Göran Åbergin siir
ryttyä eläkkeelle.
Nykyiseen tehtäväänsä Nurmi siirtyi
DB Schenkerin maakuljetuksista vas
taava johtajan paikalta.
Hän on nähnyt parinkymmenen
vuoden aikana eri tehtävissä niin sopi
muslogistiikan kuin kotimaan ja ulko
maanliikenteen maakuljettamisenkin.
”Tässä on se hyvä puoli, että tietää
ja tuntee ihmiset Suomessa ja konser
nissa. Samoin myös sen, miten asioita
tehdään ja viedään eteenpäin ja kenen
kanssa niistä sovitaan.”
Maakuljettaminen on lähes 80 pro
senttia DB Schenkerin Suomen toi
minnoista. Loppuosa on muun muassa
sopimuslogistiikkaa ja lento- sekä meri
kuljetuksia. Maakuljetuksissa on käyn
nissä virtauksia, mitkä heijastuvat Nur
men omaan työhön sekä koko yhtiön
toimintaan.
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”Kansainvälisten lähetysten määrä
kasvaa ja haluamme nimenomaan kas
vaa siinä.”
Myös verkkokaupan ja pakettien
kasvu jatkuu.
”Verkkokauppa suuntaa entistä
enemmän yksityishenkilöille. Sitä var
ten olemme kehittäneet tietojärjestel
miä ja kasvattaneet yli tuhannen nou
topisteen verkoston loppuasiakkaita
varten.”

MITTAVAT INVESTOINNIT
Viimeisen viiden aikana DB Schenker
on investoinut Suomeen kaikkiaan 120

”AIKA VÄHÄN
HELSINGIN
SUUNNITELMISSA
PUHUTAAN
LOGISTIIKASTA.”

miljoonaa euroa. Yhtiö on rakentanut
terminaaleja Vantaalla, Lappeenran
nassa, Vaasassa ja Porissa ja varaston
Nurmijärvelle. Parhaillaan rakenne
taan Lietoon uutta Turun terminaalia,
joka valmistuu 2020.
Emokonserni kehittää toimintaan
sa varten myös uusia digitalisaatioon
perustuvia malleja. Esimerkiksi alusta
talouden avulla voidaan etsiä vapaata
kuljetuskapasiteettia.
Sen sijaan Suomen liikenne- ja vies
tintäministeriön ehdotukset eri toimi
joiden tietojen yhdistämisestä Nurmi
tyrmää. Ministeriössä on mietitty reit

tien ja lastien tietojen avaamista ja
siirtämistä ulkopuoliselle taholle, ku
ten valtiolle.
”Emme näe ratkaisuna, että yhti
öiden pitäisi avata tiedot kapasiteetis
ta ja reiteistä hotellien tapaan. Se, että
ylläpidämme tehokkuutta, on omaa
ammattitaitoamme.”
Nurmi korostaa, että myös sujuva,
hyväkuntoinen tieverkko on elinehto
Suomelle.
”Esimerkiksi autonomisia ajoneu
voja ei voi ottaa ennen sitä käyttöön.”
Lisäksi jatkossakin on keskustois
sa tavarat pystyttävä jakelemaan.

KUKA: Petteri Nurmi
– Schenker Oy:n toimitusjohtaja 1.12.2018 alkaen
– maakuljetuksista vastaava johtaja vuodesta 2015
– Suomen Kiitoautot Oy:n toimitusjohtaja 2012–2014
– Schenker Cargo Oy:ssä tuotannon johtotehtävissä 2001–2012
– Liikenteenohjaustehtävissä Kiitoliikenne Paimion Kuljetus Oy:ssä
ja Saari Oy:ssä 1994–2001
Harrastukset: matkustus, golf, Turun saaristo.

”Arkiviikot kuluvat pääkaupunki
seudulla ja matkoilla, mutta
viikonloput vietän Turussa, jossa
perhe asuu”, sanoo toimitusjohtaja
Petteri Nurmi.

”Aika vähän Helsingin suunnitel
missa puhutaan logistiikasta, koska
tavoitteena on sujuva pyöräily ja julki
nen liikenne.”

JOUKKUEENJOHTAJA INNOSTAA
Nurmella on johdettavanaan 1 300
hengen organisaatio, jonka lisäksi
yhtiö työllistää alihankinnan kaut
ta noin 2 000 autonkuljettajaa ja ter
minaalihenkilöä. Yhtiö haluaa pysyä
jatkossakin houkuttelevana työnan
tajana.
Itse hän luonnehtii ”joukkueenjoh
tajan” työtään sellaiseksi, jossa ollaan
mukana suunnittelemassa tulevai
suutta, mutta myös itse tekemässä, in
nostamassa ja kannustamassa henki
löstöä haasteiden keskellä.
”Huoneeni ovi on aina auki”, Nur
mi muistuttaa.
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”UUDISTUKSEN ANSIOSTA
AMMATILLISTA KOULUTUSTA
PÄÄSTÄÄN KEHITTÄMÄÄN
SEKÄ TYÖELÄMÄN TARPEET
ETTÄ YKSILÖLLISET VALMIUDET
HUOMIOIVAKSI JOUSTAVAKSI
JÄRJESTELMÄKSI.”

Rasmus Jalonen harjoittelee trukin käyttöä.

12
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HAR JOITUS TEKEE

MESTAR IN
Salossa ja Loimaalla ammattiopistot
valmentavat yhdessä yritysten kanssa
logistiikka-alan tulevaisuuden tekijöitä.
Koulutuksessa painotetaan yhä
enemmän työssäoppimista.
TEKSTI PAULA LAUNONEN KUVAT VESA-MATTI VÄÄRÄ
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Mainio mahdollisuus. Novidassa logistiikka-alan opettajana työskentelevä
Ari Ojala haluaa tiivistää koulun ja yritysten yhteistyötä entisestään.

K

un Mauno Koivunen pysäköi pik
kubussin Salon
seudun ammat
tiopiston pihalle,
takana on 17-vuo
tiaan ensimmäi
nen ajoharjoittelu
maantiellä.
Loimaalla Novidan ammattiopis
tossa linja-autonkuljettajan tutkintoa
suorittavan Koivusen ajoa valvoneen
opettaja Ari Ojalan mielestä nuori
mies selviytyi mainiosti 64 kilomet
rin mittaisesta haasteestaan. Arvioin
tiin osallistuu myös toinen kyytiläinen,
Novidassa yhdistelmäajoneuvon kul
jettajaksi opiskeleva 17-vuotias Julia
Hakenberg.
Opetustilanteena hyödynnetyn
reissun varsinainen syy on tapaami
nen, jossa alan tulevat tekijät ja heidän
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opettajansa kertovat Osto & Logistiikka
-lehdelle ajatuksistaan työpaikan roolis
ta osana logistiikan ammattiopintoja.

JOUSTAVA JÄRJESTELMÄ
Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen
ammatillisen koulutuksen reformin
mukainen, periaatteessa rajaton mah
dollisuus tutkinnon suorittamiseen työ
paikalla, on aiheuttanut huolta monilla
tahoilla.
Yhtäällä pelätään, että budjetti
paineiden alla painiskelevat koulut ha
kevat säästöjä lähettämällä opiskelijat
oman onnensa nojaan sorvin ääreen
ja toisaalla epäillään, ettei yrityksissä
riitä intoa, aikaa ja ymmärrystä kelta
nokkien ohjaamiseen.
Ari Ojala kuitenkin suhtautuu refor
miin mahdollisuutena, jonka puitteissa
ammatillista koulutusta päästään kehit
tämään sekä työelämän tarpeet että yk

Linjakkaasti eteenpäin. Valmistumisensa jälkeen Mauno Koivunen toivoo löytävänsä töitä
ensin reittilinja-auton kuljettajana. Myöhemmin tilausajot voisivat tuntua mielekkäiltä.

silölliset valmiudet huomioivaksi jous
tavaksi järjestelmäksi. Hän painottaa,
ettei reformi tarkoita koulun velvoittei
den vähenemistä vaan entistä tiiviimpää
vuorovaikutusta työpaikkojen kanssa.
”Koulun velvollisuus on varmistaa,
että työpaikalla tiedetään tutkintovaati
mukset ja asiat, joita opiskelija tulee sin
ne harjoittelemaan. Koulun tehtävä on
myös valvoa työpaikalla tapahtuvaa har
joittelua”, Ojala linjaa.

SELKEÄ VASTUUNJAKO
Uudenuutukainen koulurakennus
näyttää oikealta varastolta katon rajaa
hipovine hyllyineen, seinustalle park
keerattuine trukkeineen ja pinoiksi
järjestettyine kuormalavoineen.
Salon ammattiopiston opettaja
Markku Junnila pohtii työpaikalla ja
koulussa tapahtuvan oppimisen
rajanvetoa.

Täsmäkoulutusta työelämän tarpeisiin
Reilu vuosi sitten (1.1.2018) voimaan tullut reformi
myllersi ammatillisen koulutuksen käytännöt.
• Aiemmin ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kesti kaikilla 3
vuotta (2 vuotta lukiopohjaisena). Nyt kesto vaihtelee osaamisen mukaan.
• Tutkintojen määrä laski 351:stä 164:ään, ja tutkinnot muuttuivat
aiempaa laaja-alaisemmiksi. Tutkinnon sisällä voi valita, mitä osaamisalaa
haluaa opiskella.
• Koulutuksiin haetaan joustavasti. Oppilaitokset määrittelevät, milloin
koulutuksiin voi hakea ja milloin opinnot voi aloittaa.
• Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään yksilöllinen opintopolku. Opiskelija opiskelee vain sellaista tietoa, jonka osaamista hänellä ei vielä ole.
• Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan koulutus- tai oppisopimuksena. Reformin tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa työpaikalla
järjestettävää koulutusta.
LÄHDE: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
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TYÖELÄMÄÄN PEREHTYMINEN
ALKAA SIITÄ, ETTÄ OPISKELIJA HANKKII
ITSENÄISESTI HARJOITTELUPAIKKANSA.

”Koulussa opiskellaan kaikille yh
teisiä teoreettisia aineita kuten ruot
sia, englantia ja matematiikkaa sekä
suoritetaan työturvallisuuskortteja.
Myös eri tehtävissä tarvittavia käytän
töjä täällä harjoitellaan, mutta eihän
se tietenkään sama asia ole kuin aidos
sa ympäristössä työpaikalla tapahtuva
harjoittelu”, Junnila toteaa.
Junnila lisää, että mitä useammas
sa työpaikassa opiskelija harjoittelee,
sitä realistisemmin hän pystyy suhteut
tamaan omat ammatilliset tavoitteensa
tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Sa
malla myös työelämän yleiset pelisään
nöt tulevat tutuiksi.

”Työelämään perehtyminen alkaa
siitä, että opiskelijat hankkivat itsenäi
sesti omat harjoittelupaikkansa. Kun
sopiva paikka on löytynyt, teemme
työnantajan kanssa koulutussopimuk
sen, jossa määritellään töissä harjoi
teltavat valmiudet sekä työnantajan ja
koulun välinen vastuunjako.”

MOTIVAATIO KORKEALLA
Salon ammattiopistosta varastonhoita
jaksi keväällä 2019 valmistuva 18-vuo
tias Rasmus Jalonen on harjoitellut
Salon Hankkijalla ja Salon K-Raudassa.
Kun Jalosta pyytää vertailemaan
koulunkäyntiä työssäoppimiseen, hän
toteaa tykkäävänsä molemmista yhtä

paljon, eikä mikään ole tuntunut tur
halta.
”Tunnen valinneeni oikean alan, ja
motivaatio on koko ajan pysynyt kor
kealla”, Jalonen sanoo.
Kummastakin harjoittelupaikas
taan hänellä on pelkästään hyvää sa
nottavaa.
”Kaverit neuvoivat ja minuun luo
tettiin. Toivottavasti löydän työpaikan
täältä Salosta valmistumiseni jälkeen.”

OPPIA OIKEISTA TÖISTÄ
Kotipaikkakunnallaan Punkalaitumel
la SHT-Tukku Oy:ssä ensimmäisen
harjoittelujaksonsa suorittanut
Mauno Koivunen mainitsee työssä

Optimoimme logistiikkaa
varastohallinta | laiteratkaisut | hallintapalvelut

AbakusWMS

VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Markkinoiden ensimmäinen
varastonhallintajärjestelmä, joka toimii
 päätelaiteriippumattomasti
 myös täysin puheohjatusti
Kiinnostuitko?
www.optiscangroup.com///wms

Taitava tekijä. Varastonhoitajaksi valmistuva Rasmus Jalonen varmistaa, että trukin moottorissa
riittää öljyä. Opettaja Markku Junnila kannustaa työnantajia tarjoamaan nuorille harjoittelupaikkoja.

K A S V UK ÄY TÄVÄ N
K E SK IP I S T EE S S Ä
VISITHAMEENLINNA.FI/SIJOITA-YRITYKSESI
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Analysoidaan yhdessä Yhdistelmä
ajoneuvon kuljettajaksi opiskeleva Julia
Hakenberg ja opettaja Ari Ojala arvioivat
linja-auton kuljettajaksi opiskelevan Mauno
Koivusen (kesk.) suoriutumista nuorukaisen
ensimmäisestä maantieajosta.

oppimisen yhtenä hyötynä sen, että
pääsee näkemään ja analysoimaan ko
keneiden ammattilaisten rutiineja ja
työskentelytyylejä.
”Siinä rupeaa automaattisesti miet
timään, miten itse haluaisi työtä kehit
tää ja minkälaiset toimintatavat ovat
järkevimpiä”, Koivunen toteaa.
Julia Hakenberg muistelee työssä
oppimisjaksoaan Huittisissa Hievanen
Oy:ssä. Koulussa opiskeltuja matema
tiikan taitoja hän pääsi harjoittele
maan massatavaran lastauksessa, kun
asiakkaille toimitettiin soraa, multaa ja
muita maa-aineksia.
Nuoren ikänsä vuoksi tuleva yhdis
telmäajoneuvon kuljettaja ei päässyt
harjoittelemaan ajamista.
Asiakaspalvelusta apukuski kuiten
kin sai hyvän tuntuman:
”Pohjanmaalla huomasin, etteivät
ruotsin tunnit todellakaan ole menneet
hukkaan”, Hakenberg summaa.
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Teoriasta käytäntöä. ”Työharjoittelussa pääsin testaamaan koulun matematiikan
ja ruotsin tunneilla päntättyjä oppeja. Suunnittelen työuraa yhdistelmäajoneuvon
kuljettajana kotimaan liikenteessä”, kertoo Julia Hakenberg.

Opinahjot kannustavat ja kehittävät
• Vuonna 2018 Novida palkitsi Dinolift Oy:n Hannu
Rakkolaisen ja LVI-Optimus Oy:n Jari Koivusaaren
Loimaalta, Autokorjaamo Timo Kosken ja V-S
Automaatio Oy:n Petri Siirin Uudestakaupungista
sekä LP Electric Oy:n Tommi Leinon ja LVI-työ
Oy:n Juha Salkimon laadukkaasta ohjauksesta,
huolellisesta perehdytyksestä sekä pitkäjänteisestä
yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa.
• Syksyllä 2018 Edupoli otti käyttöön TIITUSmobiilisovelluksen, jonka avulla paikkoja tarjoavat
työnantajat ja Edupolin opiskelijat löytävät
toisensa. Yritys tekee toimintaansa kuvailevan
työnantajaprofiilin, ja opiskelija tekee osaamisestaan
ja persoonastaan kertovan hakijaprofiilin. Palvelu
yhdistää toisilleen sopivimmat työn hakijat ja
tarjoajat.
LÄHTEET: NOVIDA JA EDUPOLI

AlihankintaHEAT
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LOGISTIIKAN OPISKELIJALLA

ON MISTÄ VALITA
Logistiikkakoulutusta on Suomessa tarjolla monessa
yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Asian
kääntöpuolena täällä ei ole alan isoja tutkimus- ja
koulutuskeskittymiä Ruotsin ja Tanskan malliin.
TEKSTI ESKO LUKKARI KUVAT LUT

Y

liopistot ja ammattikor
keat tiivistävät nyt monilla
yliopistopaikkakunnilla
yhteistyötä, mikä helpot
taa logistiikka-alalle pyrki
vien opintopolkua.
Logistiikka opetusalana kiinnos
taa, mutta vetovoimasta se kilpailee
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluis
sa muiden pääaineiden kanssa. Siksi
se on usein yhdistetty johonkin toiseen
aineeseen.
Yliopistotasolla logistiikka on pää
aineena vain Turussa ja Oulussa. Eri
nimellä tai muun pääaineen osana sitä
voi opiskella ainakin kahdeksassa yli
opistossa.
Maan vahvin logistiikkayliopisto –
logistiikka laajasti ymmärrettynä – on
seitsemän professorin Lappeenran
nan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.
Vahvoja alan yliopistoja eri painotuk
sin ovat Turun yliopisto, Aalto-yli
opisto, Tampereen yliopisto, Hanken
ja Oulun yliopisto. Myös Vaasan ja Jy
väskylän yliopistot ja Åbo Akademi on
syytä mainita.
Turun yliopiston (TY) kansainväli
sen logistiikan professorin Lauri Ojalan mukaan yliopistot ovat painotta
neet opetustaan ja tutkimustaan eri
tavoin. Ojalan oma professuuri on toi
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mitusketjun johtaminen, ja se on myös
yksi yliopiston logistiikan painopiste
alue. Yliopistossa on kolme professoria
ja neljäs tulee hakuun vuoden alussa.
TY tunnetaan myös Logistiikka
selvitys-raporteistaan, joissa kahden
vuoden välein tutkitaan yli tuhannen
suomalaisen teollisuuden, kaupan ja
logistiikka-alan yrityksen logistiikan ti
laa, kehitystarpeita ja kustannuksia.

MERENKULKUUN
UUSI PROFESSUURI
”Suomessa ei ole merenkulkutalouteen
liittyvää professuuria. Meillä avautuu
haettavaksi Maritime Business and Po
licy-professuuri”, Lauri Ojala kertoo.
Toimitusketjun johtamisen pääai
neena aloittaa Turussa vuosittain 40
opiskelijaa.
”Meillä painottuvat logistiikan
opiskelussa myös hankintatoimi, kan
sainväliset kuljetukset ja merenkulku”,
hän kertoo.
Aalto-yliopistossa on vahva logis
tiikan opetus- ja tutkimusperinne. Yli
opistossa on kolme logistiikan profes
soria. Pääaineena alaa voi opiskella
Tieto- ja palvelutalouden laitoksen
maisteriohjelmassa nimellä ”logistiik
ka ja palvelutalous”. Tutkinnon voi
suorittaa suomen ja englannin kielellä.

Ojalan mukaan Aalto-yliopisto on
vahva esimerkiksi toimitusketjun johta
misen ja verkkokaupan opetuksessa ja
tutkimuksessa.
Lappeenrannan-Lahden teknilli
nen yliopisto LUT on keskittynyt han
kintaan ja toimitusketjun johtamiseen
liittyvään opetukseen ja tutkimukseen.
Sen Kouvolan yksikössä on kaksi pro
fessoria.
LUT:n hankintatoimen professo
ri Jukka Hallikas kertoo, että LUT on
pohjolan ainoa yliopisto, jossa hankinta
toimi on maisteriohjelman pääaineena.
”Maisteriohjelmaan otetaan vuosit
tain 50 opiskelijaa”, hän sanoo.
Hankenin logistiikkaopetuksessa
erikoisalana on humanitaarinen logis
tiikka ja yliopistossa on Humanitaari
sen logistiikan instituutti.
Tampereen yliopistossa logistiikkaa
voi opiskella tuotannonohjauksen ja tie
donhallinnan osana. TUNI on vahva
esimerkiksi liikennetekniikan opetuk
sessa ja tutkimuksessa. Vaasan yliopis
tossa logistiikkaa opiskellaan tuotanto
talouden osana.

AMMATTIKORKEAKOULUISSA
VAHVASTI LOGISTIIKKAA
Logistiikkaa voi opiskella monessa
ammattikorkeakoulussa. Pääaineena

KUVA LUT / VESA LAITINEN
KUVA LUT / TEEMU LEINONEN

Maan vahvin logistiikkayliopisto on
seitsemän professorin LappeenrannanLahden teknillinen yliopisto LUT.
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sitä voi opiskella joko insinööriksi tai
tradenomiksi esimerkiksi Jyväskylän ja
Lahden ammattikorkeakouluissa, Ky
menlaakson ammattikorkeakoulussa
Kotkassa, Satakunnan ammattikorkea
koulussa Raumalla sekä Turun, Tam
pereen ja Seinäjoen ammattikorkea
kouluissa.
Espoon-Vantaan Metropoliassa
logistiikka-alan tutkinnon voi suorittaa
englanninkielisenä Bachelor of
Business Administration -tutkintona.
Se kestää 3,5 vuotta, ja aloituspaikkoja
on vuosittain 60.
Jyväskylän ammattikorkeakoulus
sa aloittaa vuosittain 40 logistiikan
insinööriopiskelijaa. Turun ammat
tikorkeakoulussa voi valmistua trade
nomiksi liiketoiminnan logistiikasta.
Tampereen ammattikorkeakoulussa lo
gistiikka on yhdistettävissä koneteknii
kan opintoihin.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut
ovat monilla paikkakunnilla hakeutu
massa tiiviiseen yhteistyöhön ja am
mattikorkeakouluopintojen jälkeen
moni jatkaa suoraan yliopisto-opintoja
kandidaatin ja maisterintutkintoon.
Lahden ammattikorkeakoulu on
yhteistyössä LUT:n kanssa. Hanken ja
ammattikorkeakoulu Arcada tekevät

yhteistyötä logistiikka-aineissa. Ar
cada vastaa kanditason opiskelusta
ja Hanken kandi- ja maisteritasosta.
Tampereelle syntyi yliopiston, tek
nillisen yliopiston ja ammattikorkea
koulun muodostama kokonaisuus.
Turun ammattikorkeakoulussa
voi opiskella liiketoiminnan logis
tiikkaa.

ERILAINEN OTE
logistiikkaratkaisuihin
Rakennamme yksilöllisen palvelukokonaisuuden, jonka avulla tehostat yrityksesi toimintaa,
ennakoit liiketoiminnan muutoksia ja kasvat hallitusti.
Oma yhteyshenkilösi
pitää huolta prosesseista,
ihmisistä ja resursseista.
Voit myös ulkoistaa
koko logistiikkasi PolarPron
omaan palveluvarastoon.

Henkilöstövuokraus
ja In-house
Laaja kuljetusverkosto

Nykyaikaiset
järjestelmät

Koneet ja laitteet

Prosessikehitys
ja konsultointi
Oma 3PLpalveluvarasto

Kysy lisää:

Antti Karjalainen, 0400 937 340
antti.karjalainen@polarpro.fi
Kai Santala, 040 773 0656
kai.santala@polarpro.fi
Zoran Tomic, 040 756 4541
zoran.tomic@polarpro.fi

www.polarpro.fi

”Turussa ei ole keskusteltu yliopis
ton ja ammattikorkeakoulun yhteis
työstä Tampereen tapaan”, Ojala sa
noo.

CHALMERS ON VAHVA
KESKITTYMÄ
Lauri Ojalan mukaan suomalainen yli
opistotason logistiikan opetus ja tut
kimus pärjää pohjoismaisessa vertai
lussa.
”Sellaisia alan opetuksen ja tutki
muksen vahvoja keskittymiä, kuten
Göteborgin Chalmers Tekniska Hög
skolan tai Kööpenhaminan School of
Business meillä ei ole. Yksin Chalmer
sissa on satakunta alan tohtoritason
opettajaa ja tutkijaa. Kööpenhaminas
sa on myös paljon alan opetusta ja tut
kimusta”, Ojala sanoo.
Hallikkaan mukaan logistiikan
opetuksen ja tutkimuksen kriittinen
massa on tarpeen, jotta aine ei häviä
muille pääaineiden resurssikilpailussa.
”Neljän professorin ja 45 tohtorin
voimin pystymme LUT:ssa juuri ja juu
ri pyörittämään omaa koulutusohjel
maamme”, hän sanoo.

SUOMI KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

P

ohjoismaat ovat tehneet yh
dessä Baltian maiden ja Sak
san ja Puolan kanssa vertailu
tutkimuksen maitten logistiikka-alan
osaamisesta ja tulevaisuuden tar
peista. Tutkimuksia oli itse asias
sa kaksi. CocoBlog mittasi yleisesti
alan osaamista, ja siinä oli mukana
kolme maata. UniLog mittasi alan
koulutuksen tasoa ja tarpeita, ja sii
hen osallistui neljä maata.
Suomesta tutkimukseen on
osallistunut Lahden ammattikor
keakoulu. Se on tehnyt yhdessä
Tukholman Kungliga Tekniska Hög
skolanin, Tallinnan teknillisen kor
keakoulun ja Riikan teknillisen yli
opiston kanssa vertailututkimuksen.
Mukana olivat Suomen ja Ruotsin
ohella Viro, Latvia, Saksa ja Puola.
Lahdessa hankkeesta vasta
si projektipäällikkö tki-asiantun
tija Niina Sallinen. Suomessa
tutkimuksen tekemistä auttoivat tek

nisesti LIMOVA ja LOGY ry. Suo
mesta CocoBlog-osaan vastasi 42
alan ammattilaista. UniLog-osa teh
tiin 16 ammattilaisen haastattelutut
kimuksena.
Logistiikka-ammattilaisilta ky
syttiin käsitystä maansa logistiik
kaosaamisesta 27 eri kompetenssi
alueelta.
”Suomessa eniten petrattavaa
löytyi logistiikassa IT- ja digiosaami
sesta, vaikka kaiken kaikkiaan osaa
misen tasoa pidettiin hyvänä”, Salli
nen sanoo.
”Koulutukseen haluttiin kuiten
kin saada lisää käytännönläheisyyt
tä”, hän lisää.
Tutkimuksen johtopäätös oli,
että Suomessa ja Ruotsissa logistii
kan opetus on hyvällä tasolla. Tut
kimusta jatketaan vuoteen 2020
saakka, ja tavoitteena on nyt logis
tiikkaosaamisen siirtäminen maasta
toiseen.
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Tervetuloa rakentamaan
SUOMEN SUURINTA
teollisuuden ja logistiikan
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Juna 2 h 40min
Rekka 4,5 h
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Rekka 2,5 h
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Rekka 2,5 h
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ÄLYKÄS
REKKALIIKENNE
KEHITTYY PIAN
5G-VAUHDILLA
Kuljetusalan murrosta on seurattu lähietäisyydellä
Telialla, jossa IoT-liiketoimintaa on
kehitetty yhdessä logistiikka-alan kanssa.

MAINOS

MAINOS

Digitalisaatio tuo säästöjä

”Vielä kolme vuotta sitten monessa kuljetusyrityksessä ei juuri
piitattu digitalisaatiosta. Nyt tilanne on täysin eri, muutosvauhti on yllättänyt kaikki”, Telian IoT-tuotteistuksen asiantuntija Satu Orava tiivistää. Muutosta on seurattu lähietäisyydellä
Telialla, jossa IoT-liiketoimintaa on kehitetty yhdessä logistiikka-alan kanssa.
Parhaillaan Telia pilotoi Fältcom-tuotetta, joka tarjoaa merkkiriippumattoman IoT-ekosysteemin raskaan liikenteen optimointiin. Fältcom-ratkaisuun liitetyissä rekoissa jokaisella
kuljettajalla on hytissä näyttö, jolta hän voi seurata muun
muassa polttoaineen kulutustaan ja saada ajo-ohjeita. ”Seurannan avulla on säästetty jopa kymmenen litraa polttoainetta
sataa kilometriä kohti, eli kustannussäästö on merkittävä.
Samalla ympäristön kuormitus vähenee”, IoT-myynnistä Telialla vastaava Kalle Mehtola kertoo.
Oravan mukaan reaaliaikaisuus tuo 5G-aikakaudella uusia
mahdollisuuksia kuljetusajoneuvojen IoT-ratkaisujen hyödyntämiseen: ”5G:n avulla saadaan entistä enemmän hyötyjä esimerkiksi ennakoivasta huollosta. Kun rengaspaineita
ja moottorin tilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti, ongelmat
pystytään korjaamaan, ennen kuin mitään menee rikki.”

5G-rekka ajaa jo Ruotsissa

5G:n viiveettömyys ja luotettavuus vauhdittavat liikenteen
automatisaatiota. Raskaassa liikenteessä turvallisuusriskeihin on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Siksi automatisaatio ei Mehtolan ja Oravan mukaan välttämättä ensi
vaiheessa kosketa rekkakuljetuksia Suomessa: ”Kalusto on
Suomessa melko iäkästä, eivätkä autonomiset rekat välttämättä heti sovellu mutkaisille maanteillemme ja haastaviin
sääolosuhteisiimme.”
Rajatuissa olosuhteissa autonomisia rekkoja on kuitenkin
jo alettu testata. Ruotsin Jönköpingissä on otettu käyttöön
autonominen, Telian 5G-teknologiaa hyödyntävä Einride-kuljetusyrityksen sähkörekka, joka ajaa DB Schenkerin
varastoalueella. T-podiksi nimetyssä rekassa ei ole lainkaan
kuljettajan hyttiä, joten siinä on tavanomaiseen rekkaan nähden enemmän tilaa kuormalle. Lidareiden, sensoreiden ja
kameroiden avulla autonomisesti ajavaa ajoneuvoa voidaan
tarvittaessa ohjata etäältä.
”Pilotti raivaa osaltaan tietä autonomiselle rekkaliikenteelle”,
Mehtola toteaa, ”turvallisuuden ja lainsäädännön tulee kuitenkin vielä kehittyä paljon, ennen kuin koko logistiikkaketju
pystytään automatisoimaan. Automatisaation edistämiseksi
tarvitaan myös päättäjiltä rohkeutta kokeiluihin.”
Einriden toimitusjohtaja Robert Falck visioi, että tulevaisuudessa jopa 60 prosenttia kuljetuksista voidaan hoitaa autonomisilla, nykyistä huomattavasti ympäristöystävällisemmillä

sähköajoneuvoilla. 5G:tä hän pitää välttämättömänä kuljetusten turvallisuuden kannalta. Rekan liikennöinti maantieympäristössä aiotaan aloittaa jo lähitulevaisuudessa.

5G-logistiikkaan etsitään nyt innovaatioita

Mitä muuta 5G tarkoittaa logistiikassa kuin itseajavia rekkoja ja parempaa huoltovarmuutta? ”5G mahdollistaa muun
muassa edge computingin eli datankäsittelyn lähellä käyttökohdetta. Edge computing merkitsee varastoissa entistä
nopeampaa reagointikykyä, itseään korjaavaa prosessia ja
tietoturvaa”, Mehtola selostaa.
Lisäksi varastointi- ja kuljetuspalveluita voidaan myös
muuttaa räätälöidymmiksi ja ennustettavammiksi. Mehtola
ennustaa: ”Vaikkapa yksittäisen kauppakassin kuljetus kuluttajalle voidaan tulevaisuudessa hoitaa automaattisesti, juuri
oikeaan aikaan.”
Tiivistettynä 5G tuo logistiikkaankin kykyä käsitellä aiempaa huomattavasti suurempia datamääriä. ”Me pystymme
Telialla keskittämään datan. Haluamme innovoida yhdessä
asiakkaiden kanssa, mihin kaikkeen dataa voidaan käyttää”,
Mehtola kertoo.

Kiinnostuitko 5G:n mahdollisuuksista?
Lataa maksuton 5G-opas yrityksille:
telia.fi/5g-opas

Meriliikenteen
huoltovarmuuden
tavoitteissa ja
resursseissa ristiriita

S

uomeen meritse vuonna 2017
tuodusta vajaan 50 miljoonan
tonnin tavaramäärästä ohjautui
kotimaiseen käyttöön hieman
yli puolet. Viennin noin 50 miljoonas
ta tonnista yli puolet on siis ensin tuo
tu meritse Suomeen. Tuonti muodos
taa meriliikenteen kantapään. Sanonta
”Suomi nousee, kun vienti vetää” on
kin tarkasteltava tuonnin turvaamisen,
huoltovarmuuden kannalta.
Suomen ulkomaan meriliikenne
toimii perusjärjestelyssä markkinata
louden kysynnän ja tarjonnan ehdoil
la. Viranomaiset asettavat tavoitteet
meriliikenteen huoltovarmuudelle,
mutta valtion budjetissa ei osoiteta
”korvamerkittyjä” meriliikenteen huol
tovarmuustoimintaresursseja eikä toi
minnalle määritetä konkreettisia ta
voitteita.
Väitöstutkimuksen mukaan Suo
men kauppalaivaston tonneissa ilmoi
tettava kantavuus ja tonniston alus
määrä ovat laskeneet 2000-luvulla.
Nousevalla käyrällä ovat olleet tonnis
ton vetoisuus, joka ilmoitetaan yksiköt
tömällä numeroarvolla, sekä tavaran
tuonti (vuodesta 2008 alkaen).
Ristiriita huoltovarmuuden tavoi
teasettelun ja resurssipanostuksen vä
lille syntyy, kun valtion tulo- ja meno
arvioissa vuodesta 2010 alkaen on
todettu, että Suomessa jo pelkästään
huoltovarmuusnäkökohdat edellyttä
vät riittävän suurta kotimaista tonnis
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toa. Oman kauppalaivaston tarvetta
korostavat Suomen syrjäinen sijainti ja
ulkomaankaupan riippuvuus merikul
jetuksista Itämeren yli.
Tarvittavan tonniston määrittämi
nen edellyttää perusteina kuljetettavaa
tonnimäärää, kuljetuskapasiteettia,
kuljetuskykyä sekä merimaastoon si
dottuja haku- tai vientimatkoja.

TARVE JA KAPASITEETTI
MÄÄRITETTÄVÄ UUDELLEEN
Tavoiteasettelussa asetettu ”riittävän”
tonniston määrä riippuu vallitsevasta
turvallisuus- ja meriliikennetilantees
ta. Meriliikenteen huoltovarmuuden
edellyttämän tonniston määrittäminen
edellyttää uhka- ja meriliikenneske
naariota. Uhka on tarkastelun ja arvi
oinnin keskeinen elementti.
Tonniston määrittämistä ja riit
tävyyden tason asettamista ei voida
käsitellä eikä määritellä ”tyhjiössä”.
Merenkulun ja merikuljetusten huol
tovarmuutta, sen tarvetta ja sen edel
lyttämää kapasiteettia ei siten ole tä
hän mennessä määritelty oikealla
tavalla. Määrittely pitäisi tehdä uhka
skenaarioiden ohjaamana, ja sen tulee
perustua relevantteihin lähtökohtiin.
Väitöstutkimuksen johtopäätökse
nä on, että meriliikenteen huoltovar
muuden keskeisin tekijä, riittävä ton
nisto, on riippuvainen ympäristömme
turvallisuustilanteesta. Tonniston
kuljetussuoritteen tarpeen määrittä

tutkimus

Lippueamiraali Bo Österlundin
tammikuussa tarkastetun väitöskirjan
mukaan Suomen lipun alla
purjehtivan tonniston tarve ja sen
kuljetuskapasiteetti pitäisi määrittää.
TEKSTI BO ÖSTERLUND KUVA LEHTIKUVA/JOHNER

miseksi tulisi olla käytettävissä viran
omaisten kokoamat, tarvittavat muut
tujat sisältävät, yhteneväiset tilastot.
Kun näin ei ole, päädytään lähteen
käytöstä riippuen erilaisiin päätös
perusteisiin ja lopputuloksiin. Väi
töskirjatutkimuksessa on rakennettu
laskukaavat tonnimeripeninkulmape
rusteisen kuljetussuoritteen ja tonnis
ton tarpeen määrittämiseksi.
Valtioneuvoston vuonna 1988 alka
neet ja noin viiden vuoden välein teh
tävät huoltovarmuuden tavoitepäätök
set näyttävät kulkevan omia polkujaan.
Hallituksen vaihtuessa päätös ei näytä
seuraavan aloittavan hallituksen halli
tusohjelmaa.
Vastuuviranomaisten huoltovar
muustoiminnan turvaamisen perus
teista näyttää puuttuvan huoltovar
muuden turvaamiseen kohdistuvan
uhan torjunnan ja selviytymisen re
surssimitoitus. Meriliikenteemme
toimintaedellytysten arviointi eri
uhkaskenaarioissa mahdollistaisi
huoltovarmuuden turvaamisen suun
nittelun ja toimeenpanon.

OHJAAVAN KÄDEN TARVE
Väitöstutkimuksessa todetaan me
renkulkualalla, meriliikenteessä ja
hyödykkeiden merikuljetuksissa ensi
sijassa toimittavan itseohjautuvaan
kysyntään ja tarjontaan tukeutuvan
mekanismin mukaisesti. Kukin taho
toimii omien päämääriensä mukaan ja

kuten taloustieteilijä Adam Smith on
todennut, ensi sijassa omia etuja ajatel
len. Tätä tasapainotilaan pyrkivää mo
nitahoista mekanismia on häiriöiden
sattuessa kyettävä ohjaamaan markki
natalouden häiriöiden ja esteiden yli.
Ei riitä, että ”näkymätön käsi” toi
mii, jos toimii. Meriliikenteen huolto
varmuuden karikoiden karttamiseen
eivät riitä viitat, loistot, linjataulut ei
vätkä muutkaan merimerkit, satelliit
tinavigointi eikä markkinatalouden
mekanismi, ei edes ”näkymättömän
käden” avittamana.
Tarvitaan näkyvä ohjaava käsi, jon
ka on oltava valmis toimimaan, kun ti

lanne niin vaatii. Nopea ja joustava
siirtyminen markkinoiden ulkopuoli
seen ohjaukseen edellyttää suunnit
telua, valmistautumista, ennakointia,
näkyvän käden kasvattamista ja sen
toiminnan harjoittamista.
Väitöstutkimuksen lopputuloksena
todetaan, että mikäli Suomi haluaa ke
hittää meriliikenteen huoltovarmuut
ta ja kasvattaa Suomen lipun alla pur
jehtivan tonniston kuljetusosuutta, on
ryhdyttävä toimenpiteisiin, asetettava
konkreettiset tavoitteet ja ohjattava tar
vittavat resurssit tavoitteiden saavutta
miseen.

Väitöskirja meriliikenteen huoltovarmuudesta

L

ippueamiraali (evp) Bo Österlundin sotatalouden
tieteenalaan lukeutuva väitöskirja ”Suomen
meriliikenteen huoltovarmuudelle asetetut
tavoitteet ja niiden toteutuminen” tarkastettiin 18.1.2019
Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa.
Väitöskirjassa käsiteltiin Suomen ulkomaankaupan me
riliikenteeseen nojaavan huoltovarmuuden tavoiteasettelun
saavuttamisen, ylläpidon ja turvaamisen mahdollisuuksia
sekä huoltovarmuustoiminnalle suunnattavia resursseja.
Johtoajatuksena oli analysoida, eritellä ja arvioida, onko Suomessa
2010-luvulla ollut käytettävissä riittävä, huoltovarmuusnäkökohdat täyttä
vä sekä omassa päätöksenteossa operoiva kauppa-aluskalusto.
Suomen meriliikenteen huoltovarmuusarvioinnin keskeiset tunnus
luvut ja niiden kehittyminen ovat tarkastelujaksolta 2000–2016.
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.logy.fi
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TEKSTI ESKO LUKKARI KUVAT OPTISCAN JA SHUTTERSTOCK

Logistiikan ulkoistamisen

KAHDET MARKKINAT
Kuljetusten ja perinteisen varastologistiikan ulkoistaminen
on edennyt, sisälogistiikassa ei olla yhtä pitkällä.

S

uomessa teollisuuden lo
gistiikan ulkoistamises
sa on kahdet markkinat.
Vientiteollisuuden kärkiyri
tykset ovat toimitusketjun
ydinosia lukuun ottamatta
ulkoistaneet reippaastikin, kotimarkki
noihin keskittyvä teollisuus paljon hi
taammin. Näin arvioi Turun yliopiston
tutkijatohtori Tomi Solakivi.
Solakiven mukaan maailmalta löy
tyy hyvin erilaisia tapoja, kuinka yri
tykset hoitavat logistiikkaansa.
”Meillä on malli Pohjois-Ameri
kasta, jossa yritykset keskittyvät ydin
osaamiseensa ja ulkoistavat logistiik
kaa. Aasiassa monet yritykset toimivat
meiltä katsoen järjenvastaisesti. Ne
hoitavat logistiikkaansa itse ja menes
tyvät silti.”

”Suuret vientiyritykset pitävät toi
mitusketjun sofistikoiduimman puolen
hallussaan, mutta ne ovat ulkoistaneet
kuljetuksia ja varastologistiikkaansa.”
Solakiven mukaan Suomi on jäljes
sä esimerkiksi Saksasta sisälogistiikan
ulkoistamisessa.
”On muistettava, että siellä yritys
ten kokokin on toinen. Jos Saksassa
kotimarkkinat ovat 16 kertaa suurem
mat kuin Suomessa, on sisälogistiikan

ulkoistaminen kannattavampaa”, hän
sanoo.
Suomessa sisälogistiikassa Posti ha
muaa strategista markkinajohtajuutta
ja osti alan suurimman yrityksen Suo
men Transvalin. Postilla on yhdessä
SOL:n kanssa oma sisälogistiikkayhtiö
Flexo. Posti on kertonut uskovansa ul
koistetun sisälogistiikan markkinoiden
kovaan kasvuun.

SAKSA ON EDELLÄ
SISÄLOGISTIIKASSA
Suomessa kuljetusten ja perinteisen
varastologistiikan ulkoistaminen on
edennyt pitkälle. Sen sijaan sisälogistii
kassa ei olla yhtä pitkällä.

”INFORMAATIOLOGISTIIKKA
MULLISTAA LOGISTIIKAN
TOIMINTAMALLEJA
RAJUSTI.”
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AASIASSA MONET YRITYKSET TOIMIVAT
MEILTÄ KATSOEN JÄRJENVASTAISESTI.

Transval on päässyt hyvin mukaan
teollisuuden sisälogistiikan ulkoistuk
siin, ja sen asiakkaina ovat muun muas
sa Valmet Automotive ja Nornickel.
”Postille on haasteena joustavuus
eli se, miten se pystyy isona yhtiönä
vastaamaan hyvin erilaisten ja pien
tenkin toimijoiden sisälogistiikkatar
peisiin.”

INFORMAATIO JA LOGISTIIKKA
Solakivi uskoo, että informaatiologis
tiikka mullistaa logistiikan toiminta
malleja rajusti tulevaisuudessa.
”Esimerkiksi valmistavan teolli
suuden yrityksen ei kannata jatkos
sa hankkia vaikkapa omia tekoälyn,
digitalisaation ja lohkoteknolo
gian huippuosaamista logistiikkan
sa hoitamiseen vaan keskittyä ydin

osaamiseensa ja antaa
informaatiologistiikka alan
erikoisyrityksen vastuulle”,
hän sanoo.
”Karsastan sanontaa
’digi muuttaa kaiken’, mut
ta logistiikassa sen merki
tys tulee olemaan suuri.”
Yritysten verkottumi
nen ja ekosysteemit muutta
vat teollisuuden tapaa harjoit
taa liiketoimintaa. Solakiven
mukaan se on myös iso logistinen
haaste, jossa informaatiologistiikas
ta on apua. Tässä Suomessa edelläkävi
jöitä ovat Varsinais-Suomi ja Satakunta
meriteollisuuden vahvan kasvun myö
tä. Toimialalle on ominaista verkostoi
tunut toimintamalli sekä loppuasiak
kaiden rajattu määrä.

LOGISTIIKKAKUSTANNUKSISSA
NOUSUTRENDI

T

oimitusketjun johtamisen
ja logistiikkakustannusten
huippuasiantuntija Tomi
Solakivi on vastannut kymmenen
vuotta Turun yliopiston ja Liiken
neviraston valtakunnallisen logis
tiikkaselvityksen sisällöstä. Siinä
on vuodesta 2006 seurattu vien
tiyritysten logistiikkakustannuk
sia. Yhteenveto tuoreimmasta tut
kimuksesta on sivuilla 34–35.
Logistiikkakustannusten nou
su vuodesta 2009 lähtien on ollut
vientiteollisuuden huolena. Sola
kiven mukaan Suomen logistiik
kakustannukset suhteessa brut
tokansantuotteeseen ovat 10–11
prosenttia, Ruotsissa 8–8,5 pro
senttia.
”Verrokkimaihimme verrattu
na kustannuslisä on meillä maan
tieteestämme johtuen 10–20 pro

Jotkut yritykset ovat peruuttaneet
logistiikan ulkoistuksia, mutta
Tomi Solakiven mukaan
takaisinvedot ovat silti poikkeus.
Hän sanoo, että toiminnon
vaatiman osaamisen ja resurssien
palauttaminen on yrityksille
hankala prosessi.

senttia. Tuplat se ei ole, kuten
usein väitetään”, hän sanoo.
Solakiven mukaan teollisuu
temme rakenne ja sen painottumi
nen viime vuosina huipputekniik
katuotteista massatuotteisiin ei
yksin selitä kustannusten nousua.
”Oman kustannustasomme
nousu on ollut yksi tekijä. Siitä
olen erityisen huolissani, että kus
tannukset ovat nousseet, vaik
ka polttoaine- ja rahtikustannuk
set ovat kehittyneet viime vuosina
maltillisesti. Mitä sitten tapahtuu,
kun ne alkavat nousta, ja niihin
hän me emme voi juurikaan vai
kuttaa. Se on iso kansantaloudelli
nen huoli.”
Solakivi korostaa, että
liikenneinfran toimivuutta tehos
tamalla kustannusnousua voidaan
hillitä, mutta vain rajallisesti.

Hankintatoimen johtaminen
[ Yrityksen arvokkain lenkki ]

LUT eMBA Teema

Hankintatoimi muodostaa tärkeän lenkin
yrityksen tuotekehityksen, tuotannon,
myynnin ja asiakkaiden välille. Kilpailuedun

Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelmassa voit kehittää itsestäsi strategisen tason
hankintatoimen asiantuntijan. Koulutuksessa

saavuttamiseksi hankintatoimea täytyy
johtaaammattimaisesti ja tehokkaasti osana
yrityksen liiketoimintaa.

syvennytään erityisesti strategia-ajatteluun,
liiketoimintaympäristön muutosten vaikutuksiin
sekä hankintaprosessin tehokkaaseen
hallintaan ja kehittämiseen.

LISÄTIETOJA:
LUT Täydennyskoulutus
Koulutuspäällikkö Nina Kykkänen
puh. 040 766 7987, nina.kykkanen@lut.fi
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JOUSTAVUUS ON LOGITRIN VALTTI
Logitri on yksi ulkoistetun logistiikan nopeimmin
kasvattamia kotimaisia yrityksiä.

”P

ienen on kuunneltava asiak
kaitaan tarkasti, tehtävä
heidän kanssaan läheistä
yhteistyötä ja valittava oikeat yhteis
työkumppani. Kilpailutilanne on
alalla tiukka”, sanoo yhtiön toimitus
johtaja Jarno Hanhinen.
Isojen varastologistiikkayritysten
kanssa kilpailusta Hanhinen ei ole
innostunut.
”Muistan yhdenkin kilpailutuk
sen, jossa iso toimija painoi lopulta
hinnan omakustannushinnan alle”,
hän naurahtaa.
Logitri ylti viime vuonna 8 mil
joonan euron liikevaihtoon, ja sillä
on 40 työntekijää. Tuloksen etumerk
kikin koetetaan Hanhisen mukaan
pitää plussana, vaikka kova kasvu
vauhti nostaa myös kustannuksia.
”Henkilöstömme tuplaantui vii
me vuonna”, hän sanoo.

Yhtiö toteutti viime vuonna
jätti-investoinnin. Tuusulaan val
mistui 40 miljoonaa euroa maksava
31 000 neliön uusi logistiikkakeskus.
Sen omistaa ja rahoittaa OP Kiinteis
töt ja Logitri vuokraa tilat. Keskuk
sen katolle tulivat aurinkopaneelit ja
keskuksen sisällä liikennöivät sulje
tun kierron LI-Ion-sähkötrukit.
Logistiikkakeskuksen tilasta on
lämpökontrolloitua 20 000 neliötä ja
loput elintarvikeasetuksen mukaista
tilaa. Lavapaikkoja keskuksessa on
peräti 80 000. Lämpötilakontrolloi
tuun logistiikkakeskukseen päätymi
nen on ollut yhtiön oma strateginen
ratkaisu. Lämpötilakontrolloitujen
tuotteiden käsittelyssä tarvitaan esi
merkiksi standartikokoisia lavoja.
Yhtiöllä on myös Vantaan Hak
kilassa 24 000 ja Veromiehessä 6 000
neliötä varastotilaa, ja asiakaskunta

Logitri harjoittaa sekä kuljetus- että
varastologistiikkaa, ja sen toiminta
keskittyy pääkaupunkiseudulle ja
Uudellemaalle.

koostuu hyvin erilaisista asiakkaista.
”Ajattelimme, että siirrämme varas
topalvelumme Tuusulaan, mutta van
hatkin tilat ovat täynnä”, hän sanoo.
Lisäarvopalvelut kasvavat koko
ajan logistiikkakeskuksissa. Myös Lo
gitri pakkaa, tarroittaa, viimeistelee ja
kokoaa asiakkaittensa tuotteita. Toi
nen varastologistiikkaa muuttava tren
di on verkkokauppa.
”Pikarahdin osuus kasvaa koko
ajan ja teemme yhteistyötä suurten
kansainvälisten pikarahtiyhtiöiden
kanssa”, hän sanoo.

MYY ENEMMÄN. OSTA VÄHEMMÄN.

KETTERÄ RATKAISU
TOIMITUSKETJUN HALLINTAAN (SCM)

WWW.EXPAK.FI

HYVÄÄ HUOMENTA
EUROOPPA.
DACHSER European Logistics

Nautit tavoitteiden saavuttamisesta – jokaisena viikonpäivänä.
Pohjoismaista Pohjois-Afrikkaan ja Uralilta Atlantille ulottuvan
nopeisiin ja joustaviin kuljetuksiin erikoistuneen
kuljetusverkostomme avulla se onnistuu.
Voimme yhdessä parantaa logistiikkaasi.
Luotettavasti. Tehokkaasti. Päivittäin.

DACHSER Finland Oy • Helsinki Branch
Muuntotie 3 B • 01510 Vantaa
Puh: +358 10 277 43 40
sales.helsinki@dachser.com

www.dachser.fi

Logistiikan perinteinen

pelikenttä
muutoksessa
Logistiikkaselvitys 2018 kertoo yritysten olevan tyytyväisiä
toimintaedellytyksiin yleisesti. Sen sijaan liikenneinfrastruktuurin
tekniseen kuntoon suhtaudutaan varsin kriittisesti. TEKSTI TOMI SOLAKIVI

S

uomen logistinen toiminta
ympäristö on pysynyt kuta
kuinkin ennallaan. Viisipor
taisella asteikolla (1=erittäin
huonot, 5= erittäin hyvät) toi
mintaedellytykset saavat arvon 3,7.
Parhaiksi logistiset toimintaedelly
tykset arvioidaan Helsinki-Uusimaal
la, kun vastaavasti kriittisimmät arviot
toimintaedellytyksille annetaan
Pohjois- ja Itä-Suomessa. Kriittisim
piä vastaajat koko Suomessa ovat
liikenneinfrastruktuuriin ja erityisesti
sen tekniseen kuntoon. Infrastruktuu
rin välityskyky ja kulkuyhteydet saivat
vähemmän negatiivisia arvioita. Olen
naista Suomen logistisen tehokkuuden
ja toimivuuden osalta olisikin panostaa
niukat resurssit olemassa olevan infra

struktuurin ylläpitoon ja kohentami
seen uusien kulkuyhteyksien sijaan.

UUDET TOIMINTAMALLIT
NÄKYVÄT LOGISTIIKKA
KUSTANNUKSISSA
Suomalaisten yritysten suorituskyky
ja tehokkuus ovat hyvällä tasolla. Sekä
teollisuuden että kaupan yritysten toi
mitustäsmällisyys on kansainvälisesti
vertaillen korkea.
Suotuisa taloustilanne näkyy yri
tysten parantuneena maksuvalmiu
tena, mikä on lyhentänyt entisestään
suomalaisyritysten maksuaikoja sekä
rahan sitoutumisaikaa. Myös logis
tiikkayritykset, erityisesti suuret kul
jetusyritykset toimivat erittäin tehok
kaasti muun muassa täyttöasteella ja

kapasiteetin käyttöasteella mitattuna.
Tämä yhdessä kuljetusalan kilpailuti
lanteen ja laivapolttoaineiden viime
aikaisen hintakehityksen kanssa on
laskenut suomalaisyritysten kuljetus
kustannuksia.
Kuljetuskustannusten laskusta huo
limatta suomalaisten teollisuuden ja
kaupan yritysten logistiikkakustannuk
set ovat kuitenkin kohonneet ja ovat
nyt keskimäärin 14,1 prosenttia liike
vaihdosta.
Uusina kasvavina kustannusteki
jöinä näyttäisivät olevan muut kuin pe
rinteisesti keskeisiksi mielletyt logis
tiikkakustannukset kuten kuljetus ja
varastointi.
Muita kustannuksia voivat olla esi
merkiksi erilaisten digitalisaatioon, di

Liikenneinfrastruktuurin
tila maakunnittain
Logistiikkayritysten arviot liikenne
infrastruktuurin tilasta maakunnittain
Paras neljännes
2. paras neljännes
3. paras neljännes
Huonoin neljännes
Tarkastelun ulkopuolella
LÄHDE: (SOLAKIVI ET AL. 2018)

Tekninen kunto
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Välityskyky

Kulkuyhteydet

Logistiikkakustannukset

Päätöksenteon perusteet

Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset,
prosenttia liikevaihdosta yritysten ja toimialojen
liikevaihdolla painotettuna 2005–2017.

Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristötekijöiden vaikutus suomalaisyritysten
päätöksentekoon vuonna 2018.

21 %
Sosiaaliset
tekijät

15 %
Ympäristötekijät

64 %

Taloudelliset
tekijät
Kuljetuskustannukset
Varastointikustannukset
Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset
Logistiikan hallintokustannukset
Muut logistiikkakustannukset
LÄHDE: SOLAKIVI ET AL. 2018

gitaalisiin alustoihin, tiedon hallintaan
ja uusien jakelukanavien hallintaan
liittyvät kustannukset.
Teknologinen kehitys ja digitali
saatio tuovat yrityksille mahdollisuuk
sia luoda uutta liiketoimintaa ja tehos
taa vanhoja liiketoimintaprosesseja.
Esimerkiksi verkkokaupan ja siihen
liittyvien logistiikkapalveluiden kehi
tys on ollut nopeaa.
Uudet logistiikan toimintamallit
ovat yrityksille taloudellinen mahdol
lisuus, mutta samalla ne synnyttävät
myös kustannuksia. Perinteisen yksi
kanavaisen liiketoiminnan toimitus
ketju on yksinkertaisempi sekä toi
mintansa että kustannusrakenteensa
osalta kuin moderni useakanavainen
toimitusketju.
Nämä pääosin digitaalisille alus
toille syntyvät toimintamallit ovat toi
saalta suuri mahdollisuus uusille inno
vatiivisille palveluntarjoajille, mutta
samalla merkittävä haaste perintei
semmille logistiikan toimijoille.

SÄÄNTELYN MERKITYS
KOROSTUU YRITYSTEN
YMPÄRISTÖTOIMISSA
Selvityksen tulosten mukaan suoma
laisten yritysten päätöksenteko pe
rustuu suurelta osin taloudellisiin
tekijöihin. Kestävän kehityksen kol
moistilinpäätöksen näkökulmasta tar
kasteltuna ympäristötekijät vaikuttavat

LÄHDE: SOLAKIVI ET AL. 2018, SANZ 2009

yritysten päätöksentekoon vähemmän
kuin sosiaaliset tekijät ja taloudelliset
tekijät.
Yritysten päätöksenteon taloudel
lisen näkökulman tärkeyttä korostaa
myös se, että suomalaisyritykset arvi
oivat yrityksen ulkopuolelta tulevan ja
yrityksen päätöksiin vaikuttavan pai
neen tulevan pääosin markkinoilta
sääntelyn vaikuttaessa vähemmän.
Kestävän kehityksen näkökulmas
ta tämä korostaa erityisesti sellaisten
markkinamekanismien luomista ja
vahvistamista, jotka suosivat ympäris
töystävällistä ja sosiaalisesti kestävää
toimintaa.
Sääntelyn roolia ei voi kuitenkaan
pitää merkityksettömänä. Erityisesti
ympäristökysymyksissä yritykset arvi
oivat myös sääntelyn vaikuttavan yri
tyksen päätöksentekoon.
Myös oikeanlaisella sääntelyllä on
siis mahdollisuus vaikuttaa yritysten
toimintaan. Olennaista onkin tasapai
non löytäminen markkinoita ohjaavan
ja pakottavan sääntelyn välille.

LÄHTEET:
TOMI SOLAKIVI, LAURI OJALA, SINI LAARI, HARRI LORENTZ, TUOMAS KIISKI, JUUSO TÖYLI, JARMO MALMSTEN, ANU BASK, OSKARI RINTALA, ALEKSI PAIMANDER,
HANNA RINTALA (2018) LOGISTIIKKASELVITYS 2018,
TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN JULKAISUJA E-2:2018

Logistiikkaselvitys
Selvitys kartoittaa yritysten
logistiikkakustannuksia, talou
dellista ja operatiivista suoritus
kykyä sekä yritysten näkemyksiä
toimintaedellytyksistä ja tulevai
suuden kehitystrendeistä.
Suomen logistiikan tilaa ja
tulevaisuuden kehitysnäkymiä
on tutkittu jo vuodesta 1992, jol
loin liikenne- ja viestintäminis
teriö teetti ensimmäisen kansal
lisen Logistiikkaselvityksen.
Turun yliopiston kauppa
korkeakoulun tutkijaryhmän to
teuttamaan Logistiikkaselvitys
2018 -kyselyyn vastasi yli 2 000
Suomessa toimivaa teollisuu
den, kaupan ja logistiikka-alan
yritystä.
Aineisto kerättiin yhteistyös
sä Suomen Osto- ja Logistiik
kayhdistys LOGY ry:n, Suomen
Yrittäjien ja Suomen Kuljetus ja
Logistiikka SKAL ry:n kanssa.
Logistiikkaselvitys 2018
on ladattavissa osoitteesta:
www.logistiikkaselvitys.fi

SUSTAINABLE AOTEAROA NEW ZEALAND INC (SANZ)
(2009) STRONG SUSTAINABILITY FOR NEW ZEALAND,
PRINCIPLES AND SCENARIOS, NAKEDIZE LIMITED.
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9.–11.5.2019

Messukeskus Helsinki

kuljetuslogistiikka.fi

Tapahtuman toimeksiantajat

Yhteistyössä

Kuljetus-Logistiikka 2019 –messut on kansainvälinen suurtapahtuma, jossa ovat mukana kaikki
alan merkittävät toimijat. Tapahtumassa on esillä
laajasti logistiikka- ja kuljetusalan palveluita ja
tuotteita.
Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin, seuraamaan
ohjelmaa ja verkostoitumaan!

Rekisteröidy kävijäksi maksutta:
kuljetuslogistiikka.fi

Kiertotalous

KUVA GASUM / TEEMU HALLAMAA

kertoo yrityksen arvoista

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä.

Kasvavan ympäristötietämyksen
aikana yksikään salonkikelpoinen
yhtiö ei voi sulkea silmiään
kiertotalouden mahdollisuuksilta.
Tuotantomalli tarjoaa älykkäille
kasvuhakuisille yrityksille
lisäarvoa ja vaatii ostopolitiikkaa
huomioimaan materiaalien ja
raaka-aineiden vaikutukset
ympäristöön ja yhteisöön entistä
tarkemmin.
TEKSTI JUHO PAAVOLA KUVAT GASUM JA TOMI PARKKONEN
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”K

iertotalous lähtee yrityk
sen arvoista. Me tajusim
me, että se on asia, jota me
emme voi sivuuttaa. Kump
paneillamme on samat arvot”, Gasu
min biokaasutuotannosta vastaava joh
taja Ari Suomilammi sanoo.
Näin Suomilammi kiteyttää perus
telun sille, miksi kaasunmyyntiyhtiö
Gasum aloitti suunnanmuutoksen koh
ti perinteisistä hankintamalleista koh
ti kiertotaloutta kymmenisen vuotta
sitten.
Kun Gasum perustettiin vuonna
1994, sen leipälaji oli maakaasun maa
hantuonti, tukkumyynti ja siirtämi
nen. Länsi-Siperiasta putkella tuotava
maakaasu on puhdas, energiateho
kas ja monipuolinen polttoaine, mut
ta samalla myös fossiilinen: sitä ei rii
tä ikuisesti. Vastaavaa tuotetta voidaan

KIERTOTALOUDESSA TOISEN JÄTE
ON TOISEN RAAKA-AINE, JOSTA
TEHDÄÄN JOTAKIN UUTTA.

”Meille raaka-aineita ovat vedenpuhdistamoiden lietteet, kotien biojätteet ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat”, kertoo Gasumin
biokaasutuotannosta vastaava johtaja Ari Suomilammi.

kutenkin valmistaa uusiutuvasti mä
dättämällä biopohjaisista jätteistä, niin
kuin Gasum nyt tekee.
”Kun ympäristövaikutukset alkoi
vat nousta keskustelussa yhä vahvem
min esiin, kaasu oli ajattelumme ydin.
Halusimme tehdä uusiutuvaa energi
aa, tarjota sen avulla vaihtoehtoja ja
olemmekin nyt aidosti energiayhtiö.”

HANKALASTA TERMISTÄ
ON MONEKSI
Terminä kiertotalous on hankala. Sitä
viestii muodossa tai toisessa harjoitta
vansa lähes jokainen yhtiö, joka haluaa
pysyä vihreässä vallankumouksessa
kiinni. Myös siksi, että jo terminologia
on hankalaa.
”Kierrättäminen ja kiertotalous
menevät välillä iloisesti sekaisin, jol
loin ei tarkastella asiaa liiketoimin

nasta käsin”, konsulttiyhtiö Gaian
osakas, kestävän liiketoiminnan joh
tamisen asiantuntija Mari Saario tii
vistää.
Se johtuu osin kielestä. Englan
niksi kiertotaloudesta käytetään ter
miä circular economy. Siihen tiivis
tyy paremmin ajatus siitä, että kunkin
tuotteen materiaalit pysyvät talousjär
jestelmässä vielä silloin, kun alkupe
räisen tuotteen elinkaari on lopussa.
”Kierrätys on sitä, että samaa tava
raa käytetään uudestaan samanlaise
na. Kiertotaloudessa toisen jäte on toi
sen raaka-aine, josta tehdään jotakin
uutta”, Suomilammi muotoilee.
Taustalla on havainto maapal
lon niukkenevista resursseista. Jotta
ne riittävät kasvavalle väestölle, tuh
laavan lineaarisen tuotantomallin on
tehtävä tilaa kiertotalouden resurssi

tehokkuudelle. Enää ei ole varaa lou
hia, käyttää ja heittää pois.
”Yrityksen näkökulmasta syitä kier
totaloudelle voivat olla esimerkiksi li
neaarisen tuotantomallin raaka-aineen
ehtyminen, kuluttajien sunnalta tule
vat sosiaaliset paineet tai investointien
riskit ”, Saario sanoo.

RAHA SYNTYY
SIVUVIRROISTA
Ympäristönäkökulman ohessa kierto
taloudessa puhuu raha. Valuutaksi
muuttumisessa kiertotaloudella on
puolellaan kiistaton etu perinteiseen
lineaariseen tuotantomalliin nähden.
Mikä ennen meni arvottomana huk
kaan, hankitaan nyt raaka-aineeksi
ja valjastetaan tuotannon osaksi, jos
ta syntyy lopulta lisäarvoa – siis uutta
markkinaa ja myyntiä.
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”Meille raaka-aineita ovat veden
puhdistamoiden lietteet, kotien bio
jätteet ja elintarviketeollisuuden sivu
virrat. Myyntipuolella puolestaan
biokaasun oheistuotteena syntyvät ra
vinteet ja lannoitteet, jotka korvaavat
esimerkiksi mineraalista fosforia”, Suo
milammi sanoo.
Kiertotalouden lisäarvo rakentuu
niin sanotuissa ekosysteemeissä, Saa
rio huomauttaa. Ne ovat eri kokoisten
ja eri alojen yritysten yhteisöjä, joissa
kaikki hyödyntävät toistensa tuotteita
ja niiden valmistuksesta syntyviä sivu
virtoja. Tavaroita voidaan myös korva

LOGISTIIKKA-ALALLA
KIERTOTALOUS ON SUURI
MAHDOLLISUUS

ta myymällä palvelua ja lopputulosta
sen sijaan, että asiakkaalle myydään
tuote.
”Kyse on siitä, miten saadaan aidot
kysymykset ja toisaalta myös jokaiselle
hyödyt näkyviin”, Saario tiivistää.
Gasumille logistinen ja hankinnal
linen ekosysteemi on alkanut jo muo
dostua. Tärkeä kumppani on kaupan
alan palveluyritys Kesko. Se kerää bio
jätteensä Gasumille, joka puolestaan
myy niistä tuottamaansa biokaasua.
”Keskon kuljetusautoja kulkee bio
kaasulla, ja Riihimäellä toimiva Fro
nerin jäätelötehdas puolestaan tuottaa
biokaasun avulla Keskolle Pirkka-jääte
löä”, Suomilammi antaa esimerkin.

HANKINNAT OVAT
JOHDON TYÖKALU
Logistiikka-alalla kiertotalous on suuri
mahdollisuus. Raaka esimerkki resurs
sitehokkuudesta on entistä tarkempi
kuljetusten suunnittelu, minkä ansios
ta rekat eivät liiku tyhjänä. Samal

ENEMMÄN kuormia
VÄHEMMÄN ajoa
Jos saisit valita, niin mitä ottaisit tältä listalta?
1. Jatkuvasti oikea määrä ajoneuvoja
ja työntekijöitä
2. Täsmällisemmät toimitukset,
lyhyemmät ajomatkat
3. Reagoinnit reittimuutoksiin
reaaliajassa
Procompin älykkäällä suunnittelulla voit saada
nämä kaikki. Sen avulla ajoneuvojen kapasiteetti hyödynnetään paremmin ja ympäristökuormitus vähenee.
Logistiikan tietojärjestelmät suunnitteluun,
optimointin ja seurantaan.

www.procomp.fi

la kiertotalousajattelulla on vaikutus
myös hankintoihin: ne ovat yritysjoh
don työkalu yrityskulttuurin ja brändi
kuvan rakentamisessa.
”Kun kiertotaloudesta tulee osa yri
tyksen strategiaa, hankinnat tukevat
sen toteutumista. Ostajat päivittävät
esimerkiksi hankintakäytäntöjään ja
tuottajien auditointeja”, Saario sanoo.
Se on tärkeää. Yhtiön arvo kumppa
nien ja asiakkaiden silmissä mitataan
sillä, miten brändityö eli vastuullisuu
den viestiminen onnistuu. Siltä puoles
taan putoaa pohja pois, mikäli sanoille
ei löydykään katetta.
Gasumilla sopimukset raaka-ai
neesta katsotaan tasaisin, melko pitkin
väliajoin. Hankintojen kriteerit ovat
kuitenkin kiertotalousajattelun myötä
tarkentuneet. Hintaa tärkeämpää on
tuotannon kokonaiskuva.
”Huomioimme elinkaarikustan
nuksia yhä enemmän. Emme tuijota
vain hintaa ja kuluja, vaan myös sitä,
mikä on sopimuksen vaikutus hiili- ja

Kiertotalous keittiössä. Jäterasvasta tehdään polttoainetta kaasulieteen.

vesijalanjälkeen ja ympäristöön”, Suo
milammi sanoo.
Allekirjoituksen jälkeen hankintaa
seuraavat tuottajien säännölliset audi
toinnit.

”Seuraamme muun muassa sitä,
millä tavoin kumppanimme itse huo
mioivat kiertotalouden omassa toimin
nassaan. Se vaikuttaa rankingiin jat
kossa”, Suomilammi sanoo.

Oston peruskurssi -

kestosuosikki, jo yli 700 kävijää suosittelee!
Jokaiselle hankinnan ammattilaiselle välttämätön paketti
Oston peruskurssi, kevät I: 6.-7.2., 6.-7.3. ja 10.-11.4.
Oston peruskurssi, kevät II: 27.-28.3., 7.-8.5. ja 5.-6.6.
Valmennuksen käytyäsi:
* Hallitset kaikki ostoprosessin osa-alueet
* Osaat hyödyntää taloudellisia muuttujia
* hankintatoimessa
* Ymmärrät miten logistisen prosessin eri osat
* vaikuttavat toisiinsa
* Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti

“ Minulle avautui ”uusi maailma”. Sain paljon
työvälineitä, joita hyödyntää päivittäisessä tekemisessä. ”

www.logy.fi/koulutus

Ratamestarinkatu 7 A 00520 Helsinki www.logy.fi p. 044 336 7083 yhdistys@logy.fi

Modernia logistiikkatilaa Hämeenlinnasta
Taipaleentie 4, 13430 Hämeenlinna

Vuokrattavana logistiikkatilaa Hämeenlinnasta Moreenin elinvoimaiselta yritysalueelta. Joustavassa ja muokattavissa olevassa kiinteistössä on tilaa isollekin toimijalle. Tilat
voidaan tarvittaessa myös jakaa kahdelle käyttäjälle.
Kohteessa on muun muassa verkkokaupalle sopiva hyllyjärjestelmä.

Varastotilaa 13 000 m²

Iso piha-alue

Toimisto- ja näyttelytilaa
1 800 m²

Korkeaa varastotilaa

Kuusi lastaustaskua

Erinomainen sijainti
Moreenin yritysalueella

Tutustu tarkemmin verkossa: https://logistila.fi/fi/hae-tilaa/?id=1329
Kysy lisää:
Rauno Nurmi, p. 050 5522 683 tai rauno.nurmi@logistila.fi
www.logistila.fi | LogisTila Oy - Järkeviä toimitilaratkaisuja

LOGY ry

KANSAINVÄLINEN HANKINTA-ALAN

KATTOJÄRJESTÖ SUOMEEN
KUVA PAULA OJANSUU

Kansainvälinen hankintayhdistysten
kattojärjestö International Federation of
Purchasing and Supply Managementin
(IFPSM) toimisto muutti Englannista
Suomeen vuoden 2019 alussa.
IFPSM:n uutena toimitusjohtajana aloitti
1.1.2019 alkaen Markku Henttinen, joka
toimii myös Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtajana.

KUVA PAULA OJANSUU

IFPSM:n

IFPSM:n puheenjohtajana toimii
Kiinan He Liming.

verkostoon
kuuluu 48 kan
sallista hankinnan, toimitusketjun hal
linnan ja logistiikan yhdistystä, jotka
edustavat yhteensä lähes 250 000 am
mattilaista ympäri maailman. Erityi
sen vahva edustus yhdistyksellä on
Kiinassa, josta tulee myös yhdistyksen
nykyinen puheenjohtaja He Liming.
”Kansainvälisesti merkittävän yh
distyksen saaminen Suomeen on suu
ri luottamuksenosoitus suomalaiselle
hankinnan, toimitusketjun hallin
nan ja logistiikan osaamiselle”, sanoo
Markku Henttinen, joka on toiminut
aiemmin IFPSM:n hallituksen jäse
nenä.

”Suomessa on tehty hankinta
osaamisen eteen pitkäjänteisesti töi
tä lukuisten yritysten ja oppilaitosten
toimesta, mikä on huomattu myös kan
sainvälisesti”, Henttinen sanoo.
Mielikuvaa vahvisti myös LOGYn
syyskuussa 2018 isännöimä IFPSM:n
vuosittainen IFPSM World Summit
-tapahtuma, joka keräsi Helsinkiin
useita satoja hankinnan ammattilaisia
eri puolilta maailmaa.
Jatkossa LOGY tuottaa IFPSM:lle
hallinnollisia palveluita. Henttisen li
säksi IFPSM työllistää LOGYn projek
tikoordinaattori Marjo Ojakoskea, joka
toimii myös IFPSM:n toimistosihtee
rinä.
LUE LISÄÄ:

www.ifpsm.org

Toimiston sijoittamisessa Suomeen
painoi vaakakupissa luottamus LOGYn
hankintaosaamiseen ja suomalaiseen yhdistystoimintaan.

250 000
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IFPSM:ään kuuluu 48 kansallista
yhdistystä, jotka edustavat yhteensä
250 000 hankinnan, toimitusketjun
hallinnan ja logistiikan ammattilaista.

LOGY ry

LOGY CONFERENCE

KUVA PAULA OJANSUU

KÄYNNISTÄÄ TAPAHTUMAVUODEN
Kaksipäiväisen
seminaarin teema on
osaamisen kehittäminen
ja tulevaisuuden
osaamistarpeet.

”Sieltä saa erinomaisen katsauksen,
mitä markkinoilla on tapahtumassa,
ei pelkästään Suomessa tai logistiik
katoimialalla vaan laajemmin. LOGY
Conferencessa on mukana talouden
ajankohtaiskatsaus, johtamisnäkökul
maa ja mielenkiintoisia kansainvälisiä
puheenvuoroja ja caseja. On mielen
kiintoista kuulla, mitä teknologinen
kehitys tuo markkinoille ja minkälaisia
uusia osaamistarpeita meiltä edellyte
tään. Unohtaa ei sovi verkostoitumis
mahdollisuutta oman alan kollegoiden
kanssa sekä tilaisuutta tutustua poten
tiaalisiin asiakkaisiin ja toimittajiin.”

Miten LOGY Conference eroaa
muista tapahtumista?
”LOGY Conference ei ole yhteen subs
tanssiin tai toimialaan keskittynyt ta
pahtuma, toisaalta se ei ole myöskään
pelkkä johdonseminaari, vaan siellä

Seminaarin
juontavat Peter
Nyman ja Taru
Lindeman.

työn kuvaa. Lisäksi odotan mielenkiin
nolla, mitä johdon näkökulmasta pitäi
si ymmärtää henkilöstön osaamistar
peista ja kehittämistä, jotta yritys voi
tulevaisuudessakin olla kilpailukykyi
nen.”

luodaan parin päivän aikana kattava ko
konaiskatsaus käsiteltäviin aiheisiin.”
”Yleisössä on mukana vuosikym
meniä toimialalla toimineita konkarei
ta, tämän päivän tuoreempia tekijöitä
ja hienona erityispiirteenä mukana on
myös valmistumisvaiheessa olevia alan
opiskelijoita antamassa tilaisuuteen
OHJELMA
oman näkökulmansa.”
= esitys pidetään englanniksi

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Mitä odotat eniten
1. tämän
OSA
FINLANDIA-TALO
vuoden tapahtumalta?
”Erityisen kiinnostavaa on saada koko
naiskuva osaamisenLOGYkehittämisestä
ja
CONFERENCE - AAMU
tulevaisuuden osaamistarpeista – mitä
ne oikeasti ovat tällä toimialalla, mitä
teknologia ja digitalisaatio tuovat mu
kanaan sektorille, miten ne muuttavat

3x t
e

Seminaarin juontaja Taru
Lindeman, miksi LOGY
Conferenceen kannattaa
osallistua?

FINLANDIA-SALI

8:00 ILMOITTAUTUMINEN JA AAMUKAHVIT
9:00 LOGY CONFERENCEN AVAUS
Seminaarin juontajat Peter Nyman ja
Taru Lindeman

9:15 KEYNOTE EUROOPAN TULEVAISUUS
DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA
Alexander Stubb, varapääjohtaja, Euroopan
investointipankki
9:40 KEYNOTE WORLD CLASS SUPPLY
CHAIN INNOVATION REDEFINED
Mark Baxa, Board Chair, CSCMP

3

LOGY Conference Finlandiatalossa ja Silja Europalla
7.–8.2.2019.
FINLANDIA-SALI

HELSINKI-SALI

TEKNOLOGIA

10:15 KEYNOTE THE FUTURE IS HERE –
DIGITIZATION IN LOGISTICS
Markus Sontheimer, Member of the Board of
Management (CIO/CDO), Schenker AG
11:00 KAHVI- JA VERKOSTOITUMISTAUKO

9:10 TERVETULOA
Olli-Pekka Juhantila, puheenjohtaja, LOGY ry

TRANSFORM YOUR COMPETENCES 2020’S

asali
em

11:20 PÄÄTTÄJÄPANEELI: TULEVAISUUDEN
KOMPETENSSIT
• Terhi Luomala, henkilöstöjohtaja, Inex Partners
• Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus
• Pekka Soini, toimitusjohtaja, Business Finland
• Kati Sulin, CDO, DNA

FINLANDIA-SALI

LOGY CONFERE

13:30 TEEMASALIN AVAUS
Antti Suorsa, Head of Indirect Sourcing and
Sourcing Development, Paulig Group

13:30 TEEMASALIN AVAUS
Antti Kojola, Business Development Director,
Gartner Finland

13:30 TEEMASALIN AVAUS
Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja,
Logistiikkayritysten Liitto ry

16.00 VUODEN LOGISTIKON J
LOGISTIIKKAYRITYKSEN TAI PALKITSEMINEN

13:35 MACHINE LEARNING IN
INTELLIGENT CARGO HANDLING
Soili Mäkinen, CIO, Cargotec

13:35 TOMORROW’S DIGITAL SUPPLY
CHAIN IN OUTOTEC
Mario Schulz, Director, Supply Operations
Germany, Outotec

13:35 LOGISTIC SOLUTIONS IN FUTURE –
MORE THAN JUST TRANSPORTATION
Klaus Strahmann, Senior Executive Vice
President, deugro Group

16.15 LOGY CONFERENCEN
YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN T

14:15 OVERCOMING THE CHALLENGE
OF DISTANCE FROM THE CUSTOMER IN
STAINLESS STEEL
Liam Bates, Executive Vice President, Supply
Chain Europe, Outokumpu

14:15 MAAILMAA MUUTTUU – MITEN
PYSYMME PERÄSSÄ?
• Petteri Nurmi, toimitusjohtaja,
DB Schenker
• Hanna Korvenpää, toimitusjohtaja,
Kuehne + Nagel
• Janne Jakola, toimitusjohtaja,
Matkahuolto
• Mikko Vihanto, toimitusjohtaja,
Varova

14:15 DIGITAALINEN TRANSFORMAATIO
ABB:LLÄ – PERINTEISISTÄ ARVOKETJUISTA
DYNAAMISIIN ARVOVERKOSTOIHIN
Simo Säynevirta, Vice President, ABB

LUE LISÄÄ:

www.logyconference.fi

14:55 WHAT IS BLOCKCHAIN AND SOME
REAL-LIFE CASES
Paul Bessems, CEO, Weconet Blockchain
Technologies

12:20 LOUNAS

TERASSI-SALI

LOGISTICS SERVICES
& COMPETENCES

SUPPLY CHAIN STRATEGIES

14:55 KULUTTAJA TOIMITUSKETJUJEN
KESKIPISTEESSÄ
Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava
johtaja, Fiskars Group

16.25 KEYNOTE LOGY CO
PÄÄTÖS-KEYNOTE
Teemu Arina, kirjailija, teknolo

17.00 LOGY CONFERENCEN 1

17.15 YHTEISKULJETUS FINL
LÄNSISATAMAAN

YLI 20 PUHUJAA

Tapahtumat
KOULUTUS
5.2.
5.2.

TARU LINDEMAN
toimitusjohtaja,
Boardman
Lindeman on toiminut yli kymmenen
vuotta logistiikkaan ja toimitusketjun hallintaan erikoistuneena
liikkeenjohdon konsulttina. Hän on
kokenut liikkeenjohdon valmentaja
ja on toiminut lukuisten kotimaisten
ja kansainvälisten tapahtumien ja
seminaarien ohjelmajohtajana.
PETER NYMAN
juontaja, uutisankkuri
Nyman on kokenut
yritystapahtumien
juontaja ja seminaarien moderaattori. Hän on journalisti,
uutisankkuri ja viestintäammattilainen, joka myös valmentaa kolmella
kielellä. Nyman on työskennellyt
MTV3:n uutisankkurina syksystä
2010. Hän tuli useimmille suomalaisille tutuksi TV1:n Uutisvuoto-ohjelman kautta.

Hankinnan mittaaminen
Tulevaisuuden toimitusketju,
ohjaus ja teknologiat
6.2. alkaen Oston peruskurssi
13.–14.2.
Tuloksellinen neuvottelutaito
13.–14.2.
Varaston suunnittelu
13.–14.3.
Oston sopimukset ja lakiasiat
13.–14.3.
Tuotannon ohjaus ja laadunhallinta
20.–21.3.
Tehokas kilpailuttaminen
20.–21.3.
Tuonti- ja vientikaupan hallinta
26.3.
Vastuulliset hankinnat
27.–28.3.
Liiketoiminta ja toimitusketjun johtaminen
27.3. alkaen Oston peruskurssi

OLLI-PEKKA
JUHANTILA
hallituksen puheenjohtaja, Suomen Ostoja Logistiikkayhdistys
LOGY ry
Juhantilalla on laaja kokemus sekä
teollisuuden että julkishallinnon
hankinnan ja logistiikan johto- ja
asiantuntijatehtävistä useissa organisaatioissa, kuten Nokia, Cargotec,
Cencorp, UPM ja Merivoimat.

MARK BAXA
Board Chair, CSCMP
President & CEO of
FerniaCreek LLC
Baxa on CSCMP:n
2019 vuoden hallituksen puheenjohtaja. CSCMP on toimitusketjuhallinnan ammattilaisten verkosto, jossa
on yli 7 000 jäsentä. Baxalla on yli
35 vuoden kokemus johtotehtävistä
mm. Monsantolta, Upjohnilta ja
ELMiltä.

ALEXANDER
STUBB
varapääjohtaja,
Euroopan investointipankki

MARKUS
SONTHEIMER
Schenker AG, Member
of the Board of Management (CIO/CDO)

KATI SULIN
Chief Digital Officer,
DNA Oyj
Sulin on DNA:n Chief
Digital Officer (CDO)
ja hallituksen jäsen LähiTapiola
Henkivakuutusyhtiössä, Pihlajalinnassa ja Kalevala Korussa. Sulinilla
on pitkä kokemus digitaalisen
asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan
kehittäjänä.

SEMINAARIT

Stubb on toiminut Euroopan
investointipankin varapääjohtajana
elokuusta 2017 alkaen. Aiemmin hän
on toiminut mm. pääministerinä, valtiovarainministerinä, ulkoministerinä,
kauppa- ja Eurooppa -ministerinä
sekä Euroopan parlamentin jäsenenä.

Sonthaimer on ollut DB Schenkerin Chief Information Officer (CiO)
vuodesta 2015 ja Chief Digital Officer
(CDO) vuodesta 2016 lähtien. Hän
vastaa IT:stä ja digitalisaatiosta.
Sontheimerilla on laaja kokemus eri
yrityksistä kuten mm. Daimler AG,
Mercedes Benz ja Deutche Bank.

7.–8.2.
27.–28.3.

OLLI-PEKKA
HEINONEN
pääjohtaja,
Opetushallitus

Heinonen aloitti uuden Opetushallituksen pääjohtajana
vuoden 2017 alusta. Tätä ennen hän
on toiminut mm. valtiosihteerinä
valtiovarain-, opetus- ja kulttuuri-,
sisä- ja ulkoasiainministeriöissä,
Yleisradiossa johtotehtävissä ja esimerkiksi kansanedustajana vuosina
1995–2002.

TERHI LUOMALA
henkilöstöjohtaja,
Inex Partners
Luomala on toiminut
S-ryhmän logistiikkayhtiö Inex Partners Oy:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2007 lähtien.
Aikaisemmin hän on toiminut henkilöstö- ja työmarkkinatehtävissä.
Inex Partners on äskettäin ottanut
käyttöön uuden automatisoidun päivittäistavaralogistiikkakeskuksen.

SOILI MÄKINEN
CIO, Cargotec
Mäkinen (KTM) on
Cargotecin tietohallintojohtaja ja digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja
sekä Cargotecin johtoryhmän jäsen.
Hän vastaa Cargotecin tietohallinnosta ja digitaalisen liiketoiminnan
kehittämisestä. Ennen Cargotecia
hän on toiminut mm. MacGregorin
tietohallintojohtajana.

PEKKA SOINI
toimitusjohtaja,
Business Finland
Soini nimitettiin Business Finlandin toimitusjohtajaksi innovaatiorahoitusta
tarjoavan Tekesin toimitusjohtajan
tehtävästä. Ennen uraansa Tekesillä
Soini oli johtamassa liiketoiminnan
kehitystä yksikköä Nokia Siemens
Networksilla (NSN).

PAUL BESSEMS
CEO, Weconet
Blockchain
Technologies
Bessems on yrittäjä ja
kansainvälisen tason puhuja, joka
on kirjoittanut yli 10 kirjaa johtamisesta. Bessemsillä on yli 25 vuoden
kokemus organisaatioiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi
hän on lohkoketjujen organisoinnin
asiantuntija.

Bates on ollut koko
työuransa Outokummun ja sen
edeltäjien palveluksessa, tehtävänään mm. toimitusketjun hallinta ja
liikkeenjohto. Viimeiset kolme vuotta
hänen vastuualueenaan on ollut
toimitusketjun johtaminen sisältäen
hankinnat ja logistiikan.

MARIO SCHULZ
Director, Supply Operations Germany
Outotec

RISTO GAGGL
toimitusketjusta vastaava johtaja, Fiskars
Group

SIMO SÄYNEVIRTA
Vice President,
ABB
Säynevirta (DI)
johtaa ABB Oy:n
digitalisaatiokehitystä. Hän on ollut
yrityksen palveluksessa yli 25 vuotta
kattaen laajan kirjon alueita teollisen internetin ohjelmistoalustojen
kehityksestä teknologian sovelluksiin
valmistavassa teollisuudessa ja
energiajärjestelmissä.

LOGY Conference
Hankintapäivät Tampereella

LIAM BATES
EVP, Supply Chain
Europe,
Outokumpu

Schulz on toiminut
Outotecilla vuodesta 2011. Nykyisessä roolissaan hän vastaa Outotecin
Saksan toimitusketjujen toimivuudesta johtaen paikallisia hankinta- ja
logistiikkapäälliköitä. Hänellä on
laaja kokemus yhtiön logistiikan
kehittämisestä.

Diplomi-insinööri
Gaggl on Fiskarsin toimitusketjusta
vastaava johtaja. Fiskarsissa hän on
toiminut vuodesta 2011. Aiemmin
hän on toiminut mm. Elcoteqillä
useissa eri johtotehtävissä niin Suomessa, Unkarissa kuin Virossakin.

FOORUMITAPAHTUMAT
8.3.
27.3.

SCM-foorumi: S&OP:n todellisuus
Kuljetusfoorumi: Kuljetusketjun
raportointi ja KPI’t

ALUETAPAHTUMAT
16.3.
21.3.

LOGY Pirkanmaa:
Perinteinen Härkäjuhla
LOGY Etelä: Yritysvierailu St1 ja Neot
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laaja ja monip
globaaleista h
tiikkaprojekte
palveluksessa
25 vuotta. deu
vastuulleen k
40 eri maassa

tuntija, teknol
tietokirjailija j
perehtynyt er
liiketoiminnan
koneen välise
verkko-oppim
terveyden ava

Monipuolinen toiminnanohjaus ja kuljetusten hallinta
• Kuljetusyrityksen toiminnanohjausprosessi tilausten
hallinnasta ajojärjestelyyn ja laskutukseen

• Reittien suunnittelu ja optimointi
• Kuljetusten kannattavuuden seuranta
• Kuljettajan Android-mobiilisovelluksella
tehtävät, työtunnit ja reitillä navigointi

• Työaikaraporteissa kuljetusalan TES-tulkinta
• Monipuoliset integraatiot taloushallintoohjelmistoihin

• Kaluston sijainnin sekä reittien GPS-seuranta
• Alueittainen raportointi (geofencing)
• Digipiirturin etäluku
• Huoltokirjat, katsastusmuistutukset ja
vikailmoitukset

• Ohjelmistoa kehitetty kuljetusalan

perheyrityksessä Silvasti Oy:ssä jo yli 10 vuotta

• 80 asiakasyritystä, yli 2000 aktiivista käyttäjää
• Ota yhteyttä!

• CRM (asiakkuudenhallinta)

Silvasti Software Oy

• Kuljettajan Android-mobiilisovelluksella
info@logiapps.fi

puh. 010 420 7550

tehtävät, työtunnit ja reitillä navigointi

IF YOU DON’T
MAKE WHAT YOUR
CUSTOMER WANTS,
THERE’S ONLY ONE
THING LEFT TO DO.
MAKE IT.
Design flexible products. Build to order.
And transform your business live with
SAP for Digital Supply Chain.
sap.com

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

www.logiapps.fi

Connecting Global Competence

LOGISTICS
makes it
happen

World’s leading trade fair for logistics, mobility,
IT and supply chain management.

Be part of this strong community.
Get your ticket now!
www.transportlogistic.de/tickets/en

June 4–7, 2019
Messe München

www.transportlogistic.de
Contact: JPO FairConsulting, juha.pokela@jpofair.fi , Tel. +358 400 451 667

Uudet jäsenet

Joulukuu 2018
• Aho Panu
• Ahonen Jesse
Sales Coordinator
Cloudia Oy

• Grönfors Essi
Kuljetussuunnittelija
Scanfor bvba filial Finland

• Andersin Atte
Hankintalakimies
Liikennevirasto

• Grönholm Jack
Head of Product Development
K. Hartwall Oy Ab

• Angervo Ann-Christine
Kuljetussuunnittelija
Scanfor bvba filial Finland

• Grönroos Johan
Sales Manager
DFDS Logistics Oy

• Anttonen Arttu

• Haajanen Minna
Asiantuntija
LähiTapiola Palvelut Oy

• Barck Jorma
Toimitusjohtaja
Alihankkija Oy
• Barck Liisa
Henkilöstöpäällikkö
Alihankkija Oy
• Barna Sanna
Senior Purchaser
Prima Pet Premium Oy
• Brunnsberg Magnus
• Dahla Christoffer
Laatupäällikkö
Turun Vapaavarasto Oy
• Diov Leila
Supply Chain Manager
SGN Group Oy
• Enberg Jari
Metso Flow Control Oy
• Filipoff Mari
Sato-Asunnot Oy
• Gaddi Maija
Category Lead
Accenture Oy
• Gauffin Arto
Business Development
Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd
• Granström Tiina
Asiantuntija
LähiTapiola Palvelut Oy

• Haara Erik
Aluemyynti-insinööri
Sew-Eurodrive Oy
• Halkivaha Santeri
Ohjelmistosuunnittelija
LogiSystems Oy

• Ilvespakka Pauliina
Logistiikkainsinööri
Espoon kaupunki Toimitusketjuratkaisut
• Inkinen Riku
Opiskelija, Metropolia
Ammattikorkeakoulu
• Isoherranen Juuso
• Karppinen Risto
Head of Supply & Logistics
Neste Oyj
• Keskinen Jenni
Kuljetussuunnittelija
Scanfor bvba filial Finland
• Kivistö Jorma
Business Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd

• Halkola Matias

• Korpela Jukka
Principal
Chainalytics Oy

• Halme Pia
hankinta-asiantuntija
Metsähallitus

• Koski Terhi
Suunnitteluinsinööri
Lappeenrannan kaupunki

• Heiman Johanna
Human Resources Director
Oy Kuehne + Nagel Ltd

• Kröger Marjo

• Heininen Antti
• Heino Ilkka
Overland Director
Oy Kuehne + Nagel Ltd

• Kumlander Elina
• Kärkelä Aarni
Logistiikka-asiantuntija
Lassila & Tikanoja Oyj
• Lehtinen Ulla
TkT

• Hirvasniemi Janne
Aluemyyntipäällikkö
Oy Matkahuolto Ab

• Lindh Stefan
Head of Business Unit Retail
K. Hartwall Oy Ab

• Huuhko Hannu
Aluemyyntipäällikkö
Sew-Eurodrive Oy

• Lindqvist Julia
Hankinta-asiantuntija
Lappeenrannan kaupunki
Hankintapalvelut

• Häkkinen Pekka
Director, Integrated Demand
& Supply Planning
Chainalytics Oy

• Martinmäki Minna
Field Sales Team Leader
Oy Kuehne + Nagel Ltd

• Mastomäki Pasi
Purchasing and Sourcing
Teleste Oyj
• Mehtomaa Janne
Business Manager
Procomp Solutions Oy
• Metsberg Toni
Airfreight Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd
• Mäkinen Marko
Terminaalipäällikkö
Oy Matkahuolto Ab
• Mäkinen Ville
Sales Manager
Cloudia Oy
• Mäkynen Markus
• Niemi Juha
Jälkimarkkinointipäällikkö
SGN Group Oy
• Nikkinen Tuomas
Operations Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd
• Oksanen Sakari
• Palomäki Mika
Branch Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd
• Pekkinen Suvi
Hallintopäällikkö
ValueSource Partners Oy
• Perheenmies-Spännäri Marleena
Kuljetussuunnittelija
Scanfor bvba filial Finland
• Perämäki Harri
Key Account Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd
• Pietilä Jukka
Senior Manager, Integrated
Demand & Supply Planning
Chainalytics Oy

• Pousi-Hietala Jaana
Hankintasuunnittelija
Lappeenrannan kaupunki
Hankintapalvelut
• Päivinen Elias
• Rautiainen Jani
Toimitusjohtaja
Procomp Solutions Oy
• Repo Vesa
Ajojärjestelijä
Scanfor bvba filial Finland
• Rintala Hanna
• Ristola Teemu
Sales & Project Coordinator
SCM Best Oy
• Ruotsalainen Minna
Talouspäällikkö
Helsingin KTK Oy
• Ruuskanen Ville
Senior Logistics Consultant
Sweco PM Oy
• Saari Tomi
Head of Sourcing
K. Hartwall Oy Ab

• Ståhle Jyrki
Logistiikkapäällikkö
Saarioinen Oy
• Suihko Risto
Sea and Air Director
Oy Kuehne + Nagel Ltd
• Summanen Katariina
Back Office Clerk
DB Schenker
• Suokas Marjaana
• Tammilehto Juha
Key Account Manager
DHL Supply Chain (Finland) Oy
• Tiittanen Reetta
Seafreight Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd
• Tuomisto Janne
Johtaja, logistiikka
Saarioinen Oy
• Tähti Matti
Supply Manager
Neste Oyj

• Virtanen Antti
Senior Manager, Packaging
Development
Fiskars Oyj Abp
• Vuorelma Arja
Hankintakoordinaattori
Suomen Terveystalo Oy
• Yli-Kovero Lauri
Kehityspäällikkö
Lassila & Tikanoja Oyj
• Zeljonaja Valentina

YRITYSJÄSENET
• Alihankkija Oy
• Bework Oy
• Chainalytics Oy

• Töykkälä Janne
Järjestelmäkoordinaattori
Espoon kaupunki
Toimitusketjuratkaisut

• Eaton Power Quality Oy

• Hanken Svenska handelshögskolan

• Saukkonen Emilia
Catalog Manager
Back Office Services Oy BOS

• Uimonen Pekka
Logistiikka-asiantuntija
Espoon kaupunki
Toimitusketjuratkaisut

• Seppänen Seppo
Project Manager
Oy Kuehne + Nagel Ltd

• Westerlund Robert
Tulliylitarkastaja
Tulli Hankinnat

• Logitri Oy

• Siljander Vesa
Key Account Manager
DHL Supply Chain (Finland) Oy

• Vieno Juha
Sourcing Director
ValueSource Partners Oy

• Reijo Rautauoman säätiö sr

• Sirén Jouko
Aluehuoltopäällikkö
Lassila & Tikanoja Oyj

• Vilmi Joonas
Myyntiassistentti
Cloudia Oy

• Skog Lasse
Kehitysjohtaja
Valtiokonttori

• Windell Cassandra
Back Office Clerk
DB Schenker

• Sandström-Peltonen Lotta
Vienti- ja hankintapäällikkö
SGN Group Oy

Suomen Osto&Logistiikkayhdistys
LOGY ry:n julkaisema ammattilehti
logistiikan ja hankinnan ammattilaisille

• Finlayson Oy
• Global Sourcing Finland Oy
• Lappeenrannan kaupunki Hankintapalvelut
• Logicenters
• NMT Baltic Oy
• SGN Group Oy
• Shipbrokers Finland
• Skanlog Oy
• Timo Kivisto Consulting Oy
• Wärtsilä Finland Oy MS/ES

Toimitusvaliokunta
Olli-Pekka Juhantila (pj)
Markku Henttinen, Erja KuokkanenKraft, Sami Laakso, Pekka Meronen,
Outi Nietola, Ilmari Tuomivaara

ISSN 2341-7374 (painettu)
ISSN 2341-7382 (verkkojulkaisu)
24. vuosikerta

Toimitus
Sami Laakso, toimituspäällikkö
sami.laakso@legendium.fi
Marjo Tiirikka, toimitussihteeri
marjo.tiirikka@legendium.fi

Päätoimittaja Markku Henttinen
0400 730073, markku.henttinen@logy.fi

Ilmoitusmyynti Mika Säilä
050 352 3277, ilmoitukset@logy.fi

Tilaukset ja
osoitteenmuutokset
Marja Vuori
044 336 7083, yhdistys@logy.fi
Vuositilauksen hinta on 83 euroa + alv.
Täyden henkilöjäsenmaksun tai yritys- ja
yhteisöjäsenmaksun maksaneille lehti
lähetetään jäsenetuutena ilman eri veloitusta.
Julkaisija
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki
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JOHANNES KOROMA
Kirjoittaja on raskaan
sarjan teollisuusvaikuttaja
ja journalisti.

Odotettavissa kuuma verovuosi

L

iekö ilmaston lämpenemisen syytä, että juu
ri nyt verotuksesta käydään kuumaa poliit
tista väittelyä. Verotuskin halutaan kytkeä
kestävään kehitykseen. Sdp on valmistellut
verouudistusta, jossa yritys- ja elinkeinotuet
sekä alhainen pääomaverotus ovat erityisen huomion
kohteina.
Tätä vero-ohjelmaa markkinoidaan kokonaisval
taisena uudistuksena Robin Hood -hengessä: lisää
progressiota hyvin ansaitseville ja tulonsiirtoja muil
le. Nyt etsitään arviointityökalua, jolla verotus koh
dennetaan muun muassa ilmastonmuutoksen torjun
taan. Terveydelle haitallisten tuotteiden ja tuotannon
arvonlisäveroa korotettaisiin ja terveellisten alennet
taisiin. Kuljetus- ja investointitukien sanotaan vää
ristävän ja heikentävän lähituotannon kilpailukykyä.
Valikoiden alennetun arvonlisäveron toivotaan lisää
vän korjauspalveluiden käyttöä ja kierrätystä.
Tällaisen (puolue)poliittisen arvioinnin vaaroja ei
pidä vähätellä.
Ekonomistit ovat tuominneet yritys- ja elinkeino
tuet hyödyttömiksi, jopa haitallisiksi. Myös professo
ri Bengt Holmström uskoo, että raha tuhoaa inno
vatiivisuuden, mutta niukkuus toisi enemmän uusia
innovaatioita kuin yritysten tukeminen. Samalla väit
teellä on aina perusteltu taiteilijoiden köyhyyttä.
Jos tuet lopetetaan, se vastaisi vuosittaista valtion
lisävelan tarvetta. Velanoton vähentäminen ei kui
tenkaan ole tavoitteena. Tosin kukaan ei ole pystynyt
luotettavasti laskemaan, ”turhien tukien” määrää.
Ovatko nämä tuet yhteensä miljardin, neljän miljar
dia vai peräti kahdeksan miljardia euroa. Ne rinnas
tetaan mielellään osingonmaksuun. Kun rahaa riit
tää osinkojen maksuun, tuet voitaisiin poistaa.
Keskustelu turhista panostuksista tuo mieleen
mainonnasta sanotun: puolet siihen käytetyistä ra
hoista menee hukkaan, mutta kukaan ei tiedä kumpi
puoli. Energiatuki, tuulivoiman ja matkustajalaivo
jen varustamo- ja telakkatuki ovat tietysti ensimmäi
seksi lakkautettavien listoilla. Ne ovat myös kasva
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neet nopeimmin. Ex-kansliapäällikkö Erkki Virtasen
mielestä tuulivoimalatuet tekevätkin niiden saajis
ta roopeankkoja, joiden rinnalla joku kultakaivoksen
omistaja näyttää köyhältä veljenpojalta Akulta.
Koska Suomi on saari, paperirullan kuljetus eu
rooppalaiselle ostajalle maksaa täältä 60 euroa
enemmän kuin Keski-Euroopasta. Epävarmuus
yritystukien kohtalosta ja villinä vellova keskuste
lu lykkäävät muun muassa metsäteollisuuden inves
tointeja. Vaikka niiden poistamisen ei uskota johta
van yritysten maasta muuttoon tai haluun investoida
Suomeen, tuilla on merkityksensä, kun vaikkapa
uusien paperi- ja sellukoneiden paikoista päätetään.
Ja juuri nyt niistä on päätetty.
Maatalouden tukien leikkaamista ei kukaan toh
di vaalien alla edes ehdottaa, vaikka niitä maksetaan
nyt muun muassa leikkokukkien viljelylle ja tomaat
tien kasvattamiselle talvella.
Antti Rinne puolustaa puolueensa verolinjauksia
ja sitä, että niillä rahoitetaan hyvinvoinnin takaavat
palvelut, uudistukset koulutukseen, innovaatiot ja so
siaaliturvan etuudet. Näin vähennetään eriarvoisuut
ta. Siihen professori Matti Viren vastaa, että sillä pe
rustellaan vain julkisen sektorin kasvua ja verotuksen
kiristyksiä.
Omistamisen verotusta moititaan kevyeksi, koska
sen osuus verotuloista on Suomessa pienempi kuin
EU:ssa keskimäärin.
Tosin sen syynä voisi kenties olla pienemmät pää
omatulot kuin EU-maissa. Ansiotuloista veroja kerä
tään vastaavasti enemmän kuin EU-maissa. Jokainen
laskutaitoinen voi päätellä, että työtulojen verotuk
sen alennus nostaisi pääomatulojen verotuoton osuu
den EU-tasolle.
Yritystukien karsiminen ja verotus on aina vaa
litenttien lempiaihe. Onhan jostain löydettävä kate
100 euron eläkelupauksille. Ei ole vaikea ennakoi
da, että verotuksesta ja veron välttelystä tulee kevään
vaalikeskustelun ärhäkkää sisältöä.
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Logistiikan ammattilainen,

TERVETULOA

VERKOSTOITUMAAN!
Kotimaisen logistiikka-alan kärkitapahtuma LOGY Conference 2019 kerää alan eturivin tekijät ja
vaikuttajat Finlandia-talolle ja Silja Europalle 7.–8.2.2019. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu
mukaan osoitteessa www.logyconference.fi.
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