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1) Logistiikkapalvelujen
2) digitalisaatio
3) kuljetusyrittäjän 
4) näkökulmasta

Logistiikkapalvelut Suomessa   < - >    Maanteiden tavaraliikenteen volyymit
Muutokset markkinoilla              < - > Säädöskehikon paineet
Internetin invaasio – kuluttajat < - >  Verkon vallankumous – koneet /IoT

Digitalisaatio toimialalla
Kuljetusyrityksen toiminnanohjaus
Esimerkit nykyaikaisesta järjestelmästä
Toimialalla polun valinnan paikka
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Maanteiden tavaraliikenne Suomessa

Teollisuuden 
rakennemuutos +/-

Rakentamisen volyymi  -

Kaupan volyymi + (-) 

Ulkomainen 
kilpailu ! / ?

Kuljetusmuotojen 
välinen kilpailu
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Kehityspolkuja markkinoilla ja säädöskentässä
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Lippua ja lappua joka lähtöön – perkuuta ja 
digiä tarvitaan & työn tekeminen keskiöön
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Internetin invaasio – käytön volyymit / 5 000 s
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Yhtiö M, $
myynti

M, $
liike-
voitto

Apple 13,0 2,8

Microsoft 5,9 1,7

Amazon 5,7 0,02

YouTube 4,3 ?

Google 4,2 1,0

Internetin invaasio – jättien taistelu asiakkaista 
2400 s

40 min aikana yritysten
Liikevoitto oli 5,6 M USD ja siitä 
Applen osuus lähes puolet.
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Verkon vallankumous - IoT logistiikassa
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Logistiikkajärjestelmien 
tulee taata & tarjota

 Läpinäkyvyys, oikeuden-
mukaisuus ja turvallisuus 
toimitusketjuissa

 Loppukäyttäjille yksityis-
kohtainen lähetyksen jäljitys-
mahdollisuus reaaliajassa

 Yritysasiakkaille korostuu 
ketjun turvallisuus

 Logistiikkayritykset 
tarvitsevat verkostojen 
läpinäkyvyyttä ja pääomien 
käyttämistä tehokkuuden 
optimointiin ja verkostojen 
hyödyntämiseen

Teknologian ”työntämänä”

 Mobiiliviestintä kasvaa
=> 2020 enemmän äly-
puhelimia kuin ihmisiä

 Sensoriteknologia nopeasti 
kehittynyt ja saatavana        
myös logistiikan tarpeisiin 
=> 2020 yli 50 mrd esinettä
kytketty IoT:hen

 Verkostot kohti 5G:tä, 
jolloin langaton viestintä  
saavuttaa uuden tason
kytkemällä kaiken 
jatkuvasti

 Pilvipalvelut ja 
Big Data –teknologiat 

Lähde: ”Internet of Things: DHL:n ja Ciscon yhteistyöraportti logistiikan sovelluksista ja käyttökohteista”, 2015
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DTLF, Digital Transport and Logistics
Forum – yritysten ”toivelistalle”

1. Standards
2.  eDocuments

3.  Big data/cloud 
platforms and new
opportunities
4.   Internet of Things
5. Smarter governance

6. Single window
7.  SMEs

8.  Pilot projects on TEN-T
corridors

9.  Social aspects

LVM 09/2015

1. Liikennepalvelut
2. Avoimet alustat 

ja rajapinnat
3. Älyliikenteen 

infrastruktuuri
4. Tieto- ja sähkö-

liikenne-
infrastruktuuri

5. Perusinfra-
struktuuri

6. Myös logistiikka on
keskellä muutosta

6. Myös logistiikka on 
keskellä muutosta

 Valmistajalta asiakkaalle
 Big Data
 IoT (esineiden internet)
 Automaattilogistiikka
 Teollinen internet
 3D-tulostus
 Joukkoistettu logistiikka
 Startup -disruptiot

Digitalisaatio toimialalla 
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Kuljetusyrityksen toiminnanohjauksen 
elementtejä – sähköä tarvitaan
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Sähköinen 
kuljetus-

tilaus 
Kuljetusten 
suunnittelu

Keikan 
tietojen 
välittä-
minen

Kuljetus-
ten

suoritta-
minenKeikan 

tietojen 
välittämi

nen 

Sähköinen 
kuljetus-
/palvelu-

lasku

Mittarit ja 
raportointi-

työkalut

Tuotteiden 
tunnista-

minen

- ajojärjestely / tuotanto
- tilausten kohdentaminen

- kuljetusyksiköille ja kuljettajille
- optimointi 

- kartta-/reittiohjelmistot

- mobiiliviestintä
- rekkapc:t, tabletit?
- järjestelmän 

toimintavarmuus

- toimitusten seuranta + 
tilapäivitykset asiakkaille
- poikkeamatiedot
- reklamaatiot

- paikannus / - reitinohjaus
- asiakaskohtaiset   
purkutiedot + asiakkaan
järjestelmäpäivitykset- kirjanpitoon, palkanlaskentaan, korjaamo-

/huoltoseurantaan

- reaaliajassa? ehdot?
- selfbilling?

- lisätiedot?
- bonus/malus?

- asiakasdata
- operatiivinen data

- kalustodata
- henkilöstödata

+ palautteet +    
palkkajärjestelmä 
- järjestelmäanalyysit

- viivakoodit
- rfid

- nfc
- kuvaus

- puhe
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DIGILISAATIO KULJETUS-
YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA
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Toimialan on valittava polkunsa...
”to digi or not to digi?”
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