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Toimitusketjuissa muutos on jatkuva ja normaali olotila.
Pieniltäkin vaikuttavat muutokset demografiassa, säädöksissä, taloudessa, teknologiassa tai muissa toimintaympäristön
tekijöissä voivat aikaansaada dramaattisia ja tahattomia vaikutuksia siihen, miten organisaatiot hankkivat, valmistavat,
jakelevat ja toimivat ylipäätään1. Taustalla vaikuttavat myös
mm. energia- ja ilmastokysymykset sekä niihin liittyvä teknologian kehitys2.
Tässä
tutkimuskatsauksessa
tarkastellaan
toimitusketjun
hallinnassa tulevaisuudessa korostuvia ja kehitykseen vaikuttavia
teemoja. Katsaus on kooste logistiikan ja toimitusketjun
hallinnan kirjallisuuden ja alan ajankohtaisten seminaarien ja
konferenssien kautta hankitusta tiedosta.
Toimitusketjuissa saatavilla olevan datan määrä lisääntyy eksponentiaalisesti. Tähän haasteeseen vastaamiseksi on ravisteltava
perinteisiä toimitusketjujen ja logistiikan perusolettamuksia ja
rakenteita. Logistiikan fyysiset rakenteet katoavat ja digitaalinen
komponentti kasvattaa merkitystään3.
Toimitusketjuille negatiivisia vaikutuksia aiheuttavat tapahtumat
ovat myös lisääntyneet globaalien toimitusketjujen myötä. Esimerkiksi terroristi-iskut, luonnonkatastrofit, talouskriisit ja yritysten konkurssit koettelevat toiminnan jatkuvuutta toimitusketjuissa4. Toimitusketjun riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuuden
varmistaminen tulevat yhä kriittisemmäksi osaksi toimitusketjun
hallintaa.

Resilienssistä tulee korvaamatonta
Resilienssi on organisaation tai toimitusketjun kyky palata normaaliin toimintaan sellaisen epäsuotuisan tapahtuman jälkeen,
joka on vaikuttanut sen toimintaan.5 Ponomarov ja Holcomb
(2009) määrittelevät resilienssin joustavaksi kyvykkyydeksi varautua odottamattomiin tapahtumiin, vastata häiriöihin ja toipua
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niistä ja samalla ylläpitää toimintoja.6 Ihannetilanteessa häiriön
jälkeen palataan jopa uuteen entistä tehokkaampaan ja toivotumpaan tilaan7.
Lisääntyneet kyber-hyökkäykset toimitusketjuihin ja niiden vaikutukset nostavat kyberiin liittyvän resilienssin merkitystä. Perinteiset riskienhallintamenetelmät eivät välttämättä enää riitä, koska resilienssi, erityisesti kyber-resilienssi, on sarja toisiinsa liittyviä tapahtumia, jotka kehittyvät ajan myötä perustana olevan järjestelmärakenteen tuloksena, ei yksittäinen tapahtuma.8
Toimijat, joiden toimitusketjut aktivoituvat vasta häiriötilanteessa
(esim. sotilaalliset ja humanitaariset toimitusketjut), panostavat
toimitusketjujen valmiuteen. Ne joutuvat sietämään kaupallisia
toimijoita suurempaa epävarmuutta tehtäviinsä, niiden ajoittamiseen ja laajuuteen sekä käytössä oleviin yhteistyökumppaneihin
liittyen.9

Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut uudistavat
toimintamalleja ja rakenteita
Toimitusketjujen nähdään perinteisesti muodostuvan erilaisia
prosesseja tai tehtäviä sisältävistä arvovirroista.10, joiden rakenne
vaihtelee toimialoittain. Toimitusketjujen arvovirtarakenteet
muuttuvat erityisesti teknologian kehittymisen myötä - esimerkiksi robotiikan, Internetin ja 3D-tulostuksen kehittyessä.11
Esimerkiksi lisäävän valmistuksen (AM, Additive Manufacturing) ja 3D-tulostuksen laajempi käyttöönotto voi tuoda uusia
mahdollisuuksia toimitusketjussa: aika- ja materiaalisäästöjä,
monimutkaisuuden vähenemistä ja toimitusketjun yksinkertaistumista ja sitä kautta myös kustannustehokkuutta. Lisäävän valmistuksen myötä asiakkaasta voikin tulla toinen tuottaja toimitusketjussa ja tarve toimittajille ja kuljetus- ja varastointipalve-
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luille voi vähentyä 12. Kuluttajien 3D-tulostuksen kasvu taas voi
johtaa jopa joidenkin yksinkertaisten tuotteiden kaupallisen valmistuksen tarpeen pienenemiseen13 ja liiketoimintamallien uudelleen arviointiin ketjuissa. Vaikutuksia toimitusketjuihin on kuitenkin tutkittu vasta varsin vähän14.
Robotiikka vaikuttaa enimmäkseen miehittämättömien ilmaalusten siviilikäytön ja itseohjautuvien ajoneuvojen kautta. Molemmat vaikuttavat tuotteiden jakeluun, mutta myös kaupunkien
tilankäyttöön15.
Esineiden Internetiä (Internet of Things)16 ja Big Dataa17 hyödyntämällä pyritään luomaan toimitusketjussa liiketoiminta-arvoa ja
arvoa asiakkaalle. Turvallisuuden, toimitusketjun ja toimintojen
läpinäkyvyyden, saatavuuden, käytettävyyden ja tehokkuuden
kasvun myötä luodaan tuottavuutta ja liiketoiminnan kasvua.18
Digitalisaatio mahdollistaa palveluiden uudelleensuunnittelun ja
helpommat, nopeammat ja arvoa tuottavammat palvelut asiakkaille. Asiakkaat voivat saada välitöntä palautetta seuraamistaan
toiminnoista - tai jopa ennakoivaa tietoa tilanteen kehittymisestä.19
Kunnossapidossa esineiden internetiä voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteän omaisuuden suorituskyvyn optimoinnissa (esim.
energiatehokkuuden optimointi20) sekä kunnossapidon hallinnassa (käytettävyys ja ennakoitavuus). Etäpalveluiden avulla voidaan varmistaa myös toiminnan turvallisuus ja tehokkuus. 21
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Logistiikassa esineiden internetin avulla voidaan myös parantaa
tehokkuutta, tuottavuutta sekä tehostaa kiinteän omaisuuden hyödyntämistä. Toiminnallisuuksia voivat olla seurattavien tuotteiden, kuljetusyksiköiden tai henkilöstön sijainnin selvittäminen,
pakkausten tai kuljetusyksiköiden sisällön jäljittäminen, sekä kuljetettavien tavaroiden tai pakkausten kunnon selvittäminen.22

Resurssiniukkuus korostaa kestävyyden vaatimuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja
Maailman väestönkasvu ja lisääntynyt kulutus johtaa globaaliin
luonnonvarojen, kuten öljyn, veden, ravinnon ja arvometallien,
niukkuuteen. Toimitusketjujen on kyettävä vastaamaan resurssiniukkuuden mahdollisiin vaikutuksiin.23
Tähän asti väestönkasvua ja ympäristönäkökohtia on tarkasteltu
erikseen. Nykyään tutkimuksessa on käsiteltävä samanaikaisesti
molempia näkökulmia, koska ne vaikuttavat yhdessä resurssiniukkuuteen. Resurssiniukkuus ei ole vain tavaroiden ja niiden
toimitusketjujen painopistealueena, vaan samat näkökulmat on
huomioitava myös palveluiden toimitusketjuissa24.
Resurssiniukkuus lisää kustannustehokkuuspyrkimyksiä ja optimointia ja pakottaa priorisoimaan. Hinta- ja saatavuusongelmia
sekä toimitusviiveitä voi esiintyä tuotteissa ja palveluissa, joiden
kysyntä ylittää tarjonnan. Etsitään korvaavia raaka-aineita ja toimittajia sekä energiatehokkuutta25. Kierrätysmateriaalien käyttöä
lisätään ja tuotantotapoja ja logistisia ketjuja tehostetaan. Niukkuus johtaa hankintayhteistyön laajentamiseen kansainvälisellä
tasolla mittakaavaetujen saavuttamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Varajärjestelmät ja vaihtoehtoiset, robustit ratkaisut korostuvat.26

Jakamistalous ja joukkoistaminen muokkaavat
jakelua
Joukkoistamisen ja jakamistalouden (käytetään tavaroita, muttei
omisteta niitä) vaikutukset näkyvät sekä perinteisessä fyysisessä,
että informaatiologistiikassa. Osana kuljetusinfrastruktuuria erityisesti jakelussa loppuasiakkaalle hyödynnetään Euroopassakin
jo nyt perinteisten, logistiikka- ja kuljetusyritysten omistaman kaluston lisäksi tavallisten kansalaisten kimppakyytikuljetuksia ja
muiden palveluntarjoajien kuljetusmahdollisuuksia. Myös erilaisia joukkoistamisen mahdollistavia verkkoalustoja esimerkiksi
varastotilojen varaamiseen tarpeen mukaan on olemassa.27
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Joukkoistetussa logistiikassa yksilöt voivat osallistua jakeluun.
Olemassa olevaa kapasiteettia voidaan näin hyödyntää paremmin
ja vähentää investointeihin liittyviä kustannuksia sekä minimoida
negatiivisia ympäristövaikutuksia. Joukkoistamisen yleistymistä
rajoittavat vielä mm. vastuukysymysten epäselvyys, riskit toimitusten viivästymisessä, sekä yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät ja toteuttamisen aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset.28

Ulkoistamisesta kotiuttamiseen
Toimintojen ulkoistamista on pidetty jatkuvana trendinä logistiikassa ja toimitusketjun hallinnassa globalisaation ja ydintoimintojen korostumisen myötä. Joskus ulkoistaminen on viety liian
pitkälle tai arvioituja hyötyjä tai kriteereitä ei saavuteta. Ilmiölle
on näin ollen myös syntynyt vastaliike: ulkoistamisen purkaminen tai toimintojen kotiuttaminen tai siirtäminen lähemmäksi kotipaikkaa (engl. backshoring, insourcing, reshoring, inshoring,
nearshoing jne.). 29
Kehityksen ajureina toimivat logistiikan ja toimitusketjun suorituskyvyn peruspilarit, kuten kustannukset, aika, joustavuus ja laatu. Lisäksi tietämyksen ja ammattitaidon saatavuus (mm. T&Kosaamisen tuominen lähelle tuotantoa, pätevän työvoiman saanti
ja teknologian kehittyminen ja automaatio) vaikuttavat päätökseen. Syitä kotiuttamiseen voi löytyä myös valuuttakurssien vaihtelusta, toimitusketjun riskeistä sekä osaamisen ja älyllisen pääoman menettämisen riskeistä. Myös valtioiden intresseihin voi
kuulua tukea tuotannon ”paluumuuttoa” kotimaisen tuotantosektorin, työllisyyden jne. vahvistamiseksi.30

Kehityksen vaikutuksista
Resilienssin tavoittelu voi muokata toimitusketjujen rakenteita
tulevaisuudessa. Usein toimitusketjujen taustalla on ollut tasaiseen kysyntään ja suuriin volyymeihin perustunut alhaisten tuotantokustannusten maita hyödyntävä strategia. Toimitusketjujen
optimoiminen kustannustehokkaiksi voi kääntyä itseään vastaan
globaalin epävarmuuden ja liiketoimintaympäristön monimutkaisuuden kasvaessa. Tulevaisuudessa voi olla järkevää pilkkoa
toimitusketjut sirpaleisiksi epävarmuuden ja riskien hajauttamiseksi.31

sujen tekeminen kustannusten, ajan ja palvelutason välillä32 voidaan jatkossa haastaa digitalisaation myötä.33
Resurssiniukkuuden vaikutukset eivät ole pelkästään negatiivisia.
Resurssiniukkuus voi lisätä innovaatioita mm. energia-alalla
energiatehokkuuden kehittämiseen ja vaihtoehtoisten uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämiseen liittyen. Huoltovarmuuden näkökulmasta (toimitusketjujen valmiuden saavuttamiseksi) panostetaan nopeaan reagointiin ja etukäteisharjoitteluun sekä organisaatio- että yhteiskuntatasolla.34
Joukkoistamisen vaikutukset näkyvät erityisesti jakelussa. Se tuo
mahdollisuuksia korvata ja täydentää perinteisiä kuljetuspalveluita joustavuutta ja nopeutta vaativissa kuljetuksissa. Logistiikka
tulee kuitenkin säilymään monimuotoisena tulevaisuudessakin35
ja perinteisten kuljetuspalveluiden tarve säilyy erityisesti pitkillä
välimatkoilla, suurilla volyymeillä ja erityistarpeita vaativissa
kuljetuksissa.36
Ulkoistamisen ja kotiuttamisen aaltoliike ei ole yksiselitteinen eivätkä ääripäät välttämättä ole parhaita ratkaisuja. Tulevaisuudessa kyse voi olla sopivan tasapainon etsimisestä ulkoistamisen ja
toimintojen kotiuttamisen välillä, jota voitaisiin kutsua vaikka
”oikein hankkimiseksi” ja ”oikein sijoittamiseksi” (engl. nk.
“rightshoring” ja ”rightsourcing”)37.
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Fyysiset prosessit logistiikassa ovat jo hyvin pitkälle optimoituja,
joten digitaalista komponenttia tarvitaan jatkossa tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi. Digitalisaatio voi auttaa toimitusketjuja olemaan samaan aikaan ketteriä ja kustannustehokkaita.
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