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1. JOHDANTO 

 

“ I don’t know what the hell this ‘logistics’ is that Marshall is always talking about, but I 

want some of it.” – Fleet Admiral E.J.King: To a staff officer. (1942) 

 

Logistiikalla tarkoitetaan materiaalivirtojen sekä niihin liittyvien pääoma- ja tietovirtojen 

hallintaa toimitusketjuissa ja toimitusverkoissa toimivien yritysten ja organisaatioiden 

välillä. Logistiikalla ja logistiikkatoiminnoilla on suuri kansantaloudellinen ja alueellinen 

merkitys. Logistiikka aiheuttaa aina kustannuksia, mutta se on myös yhä keskeisempi 

kilpailukykytekijä (LVM 2010a, 13). Logistiikka on myös keskeinen tekijä yrityksen 

asiakaspalvelulle, kannattavuudelle ja kilpailukyvylle (LVM 2010a, 14) Logistiikan 

toimiala on yksi Suomen strategisista aloista monestakin syystä. Kasvavat Venäjän 

markkinat ovat lähinaapurissa. Raaka-aine- ja muut tavaravirrat jatkavat edelleen kulkuaan 

Suomen kautta Venäjältä muualle maailmaan. Globaali talouden kasvu ja kauppa ovat 

kasvattaneet edelleen logististen toimintojen määrää ja monimutkaisuutta. Globalisaation, 

lyhyempien vasteaikojen ja ulkoistamisen seurauksena valmistavalta elinkeinoelämältä 

vaaditaan yhä enemmän parempaa ja edullisempaa logistista toimintaa (LVM 2010a, 36). 

Valtio ja kunnat vaikuttavat logistisiin toimintoihin mm. lakien, säädösten, asetusten, 

infrastruktuurin parantamisen ja osaamisen kehittämisen kautta. Harvaan asuttu Suomi on 

kuljetusintensiivinen maa johtuen pitkistä välimatkoista ja kuljetuskustannuksia nostavat 

ratkaisut heikentävät maassamme toimivien yritysten kilpailukykyä suhteessa muihin 

maihin.  

 

Toimitusketjun integraatio on yrityksille keino saavuttaa kilpailuetua. Sopeutuessaan 

näihin toimintaympäristön muutoksiin myös logistiikkayritykset pyrkivät tarjoamaan yhä 

laajempia palvelukokonaisuuksia ja toimimaan maantieteellisesti laajemmalla alueella. 

Logistiikka antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää kilpailukykyään koko 

toimitusketjussa (Chopra & Meindl 2007, 6-7). Kuljetus- ja varastointipalveluita tarjoavien 

yritysten lisäksi myös IT-palveluita ja alan konsulttipalveluita tarjoavat yritykset ovat 

tulleet kiinteäksi osaksi logistiikkamarkkinoita. Yksi seuraus toimintaympäristön 

muutoksista on ns. kolmannen osapuolen logistiikkapalveluyritysten kehittyminen. 

Logistiikka on yksi ulkoistetuimmista liiketoiminnan osista, ja monet yritykset ovatkin 

muodostaneet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia ulkopuolisia logistiikkapalveluita 
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tarjoavien ns. kolmannen osapuolen yritysten kanssa. Globalisaation myötä liiketoiminnan 

hallinta muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Samalla logistiikasta on tullut olennainen osa 

maailmanlaajuista arvoketjua. (LVM 2010a, 36) 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tekemän logistiikkaselvitys 2010 mukaan logistiikka on 

keskeistä yritysten kilpailukyvylle, asiakaspalvelun tasolle ja kannattavuudelle. Yli 90 

%:lle suurista ja keskisuurista yrityksistä logistiikan merkitys kannattavuudelle ja 

asiakaspalvelun tasolle oli suuri. Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset vuonna 2009 

olivat keskimäärin 11,9 % liikevaihdosta, mihin sisältyy myös ulkomailla syntyneet 

kustannukset. Rahamääräisesti mitattuna logistiikkakustannukset Suomessa olivat vuonna 

2009 noin 25,3 miljardia euroa. Vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 14,2 % ja 34,7 

miljardia euroa. Muutosta selittää erityisesti kuljetuskustannusten osuuden tuntuva lasku. 

Esimerkiksi Suomen viennistä vuonna 2010 noin 90 prosenttia lähti ja tuonnista 70 

prosenttia tuli laivoilla (LVM 2010a, 32).  

 

1.1 Tutkimuksen taustaa ja tavoite 

 

Lappiin suunniteltujen suurten kaivosten toteutuminen, Luoteis-Venäjän talouden ja 

elinkeinoelämän myönteinen kehitys sekä kaivosteollisuuden kuljetusten 

konkretisoituminen antavat Kemi–Tornio alueelle tilaisuuden kehittyä entistä 

merkittävämmäksi Barentsin alueen tavaravirtojen ja logistiikkapalvelujen solmukohdaksi. 

Vahva perusteollisuus ja logistiikkapalvelujen kysyntä ovat luoneet hyvät edellytykset 

myös logistiikkapalvelujen kehittymiselle. Teollisuuden ja kaupan logistisia tarpeita 

palvellaan alueella monipuolisilla logistiikkapalveluilla ja kansainvälisillä 

liikenneyhteyksillä. Kemin ja Tornion alueella onkin Lapin merkittävin logistiikka-alan 

yritysten ja työvoiman keskittymä. Alueen hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet luovat 

hyvät edellytykset muodostaa seudulle alueellinen logistiikkakeskus. Fyysisten 

edellytysten lisäksi logistiikkakeskuksia voidaan tarkastella osaamisnäkökulmasta. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena onkin tarkastella logistiikan kompetenssien kehittämisen 

vaikutuksia alueen elinkeinoelämään. Tutkimuksen yhtenä pääteemana on logistiikan 

osaamiskeskittymän muodostaminen, jonka pohjalta käsitellään logistiikkakeskusten 

toimintamalli.  
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Tutkimuksen pääkysymys on seuraava: 

Miten logistiikan osaamisen vahvistamisella voidaan tukea kaupunki seutujen 

aluekehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä? 

 

Lisäksi pääkysymystä tarkastellaan seuraavien alakysymysten kautta:  

 

- Miten logistiikan osaamista pitäisi kehittää osaamisperustaisen kilpailun teorian 

näkökulmista? 

- Mitkä ovat logistiikan osaamisen koulutustarpeet ja miten niitä pitäisi kehittää 

alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta? 

 

Näitä edellä mainittuja kysymyksiä tutkitaan tässä tutkimuksessa Kemin kontekstissa. 

Kemi on tällä hetkellä relevantti erityisesti kahden tekijän vuoksi. Ensimmäinen tekijä on 

Pohjois-Suomen kaivoskuljetukset. Jäämeren radan puuttuessa ja Narvikin reitin ollessa 

erittäin liikennöity korostuu reitti Perämeren kautta. Kemin satama on lähin Perämeren 

satamista kaivoskuljetuksille. Toisena tekijänä mahdollinen logistiikkakeskus, joiden 

arvioidaan tuovat alueille kilpailukykyä sekä työllisyys- ja talouskasvua. Esimerkiksi 

Lahtisen ja Pullin (2012) tutkimusten tuloksissa Kemin ja Tornion alue oli yksi niistä 

neljästä alueesta joiden merkitys korostuu logistiikka-alueiden sijoittumispaikkoina. 

 

  

1.2 Aiemmat tutkimukset 

 

Logistiikkaa on tutkittu Suomessa laajasti sekä elinkeinoelämän näkökulmasta että myös 

alueellisesti. Logistiikan eri kehittämistarpeita ja -suuntia on määritetty niin kansallisissa 

kuin seudullisissakin strategioissa ja suunnitelmissa. Kemi-Tornio alueen logistiikan 

kannalta keskeisimmät strategiat ovat Pohjois-Suomen logistiikkastrategia (2006) ja Kemi-

Tornion logistiikkastrategia (2009). Myös liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt 

laajasti logistiikan kehittämistarpeita Suomessa ja lähialueilla. Viimeisin logistiikkaselvitys 

2012 on järjestyksessään seitsemäs LVM:n julkaisema logistiikkaselvitys. Selvityksessä 
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tarkastellaan teollisuuden ja kaupan sekä logistiikkapalveluyritysten tunnuslukuja, 

logistiikan ulkoistamista, logistiikkapalveluyritysten toiminnan nykytilaa ja 

tulevaisuudennäkymiä sekä sijainnin merkitystä yritysten toiminnalle. 

Logistiikkakustannukset sekä logistiikan merkitys yritysten kilpailukyvylle on yksi tämän 

selvityksen pääteemoista.  

   

Lisäksi muiden alueellisten logistiikan kehittämishankkeiden tulokset toimivat hyvinä 

lähtökohtina, kun etsitään oikeita kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä Pohjois-

Suomen logistiikan tehostamiseksi. Esimerkiksi Barentsin alueen yhteistyöhanke 

“Sustainable Transport in the Barents Region” (STBR) on tuottanut runsaasti logistiikan 

kehittämiseen tähtääviä selvityksiä ja suunnitelmia (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006, 8). 

Seuraavassa muutamia muita meneillään olevia hankkeita, joskin alueellisesti nämä 

sijoittuvat Etelä-Suomeen. Näitä hankkeita ovat mm. seuraavat: Ello, ESLogC, InnoElli ja 

Satalogis. Seuraavassa kappaleessa on kuvattuna parin hankkeen tavoitteet ja toimijat. 

ELLO (2009 - 2012) on hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen 

kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen 

markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa 

logistiikka-alan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä 

tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja 

turvallisuuden kehittämiseksi. Hanketta toteuttavat NELI – North European Logistics 

Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus, Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. (ELLO 

2011) ESLogC-hankkeessa (2009 - 2012) kehitetään Etelä-Suomen logistiikkakeskusten 

verkostoa, joka on tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja ulkoisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa.  Tavoitteena muodostaa tuottava, tehokas ja 

kansainvälisesti kilpailukykyinen logistiikkapalvelukokonaisuus. Toteuttajina toimivat 

seuraavat: Teknologiakeskus TechVilla, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea 

ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto ja Varsinais-

Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. (ESLogC 2011) 

Tutkimustietoa aiheeseen liittyen löytyy myös KUULOS- ja LOLLI-hankkeesta. 

KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen logistiikkaosaamisen kehittämisen KUULOS-
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hankkeessa selvitettiin kyselytutkimuksena alueella toimivien yritysten ja elinkeinojohdon 

näkemykset toimialan tulevaisuudesta. Erityisesti haluttiin selvittää työvoiman 

saatavuuteen sekä henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä 

kehittämistarpeita. (Manninen 2008, 2) Logistiikan osaamisen laajentaminen liittouman 

alueella (LOLLI)-hanke oli yksi Etelä-Suomen InnoELLI-ohjelman viidestä hankkeesta. 

Hankkeen tavoitteena oli tarkastella kokonaisvaltaisesti logistiikkaa ja logistiikkapalveluja 

kohtaavia haasteita sekä niiden toimintaedellytysten muutoksia Etelä-Suomen alueella sekä 

kehittää uusia logistiikan toimintamalleja ja tietoteknisiä ratkaisuja. Erityisesti 

tutkimusaiheeseen liittyy LOLLI-projektin kolmannen työpaketin osakokonaisuus 

”Logistiikkakeskukset ja logistiikkayhteistyö”, jonka tavoitteena oli: 

 

- Selvittää logistiikkapalveluiden markkinoita ja niiden profiloitumista 

tutkimusalueella (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-

Karjala, Häme ja Päijät-Häme) 

- Arvioida  transitokuljetusten markkinapotentiaalia ja tulevaa rakennetta 

logistiikkakeskusten kannalta 

- Kehittää logistiikkakeskusten palvelutarjontaa pk-lastinantaja yrityksille.  

(LT-Konsultit Oy 2003, 3) 

 

Työryhmä Virpi Riekkinen, Pirjo Venäläinen ja Ilkka Salanne tutkivat logistiikan 

palveluiden markkinoita ja logistiikkayhteistyön mahdollisuuksia yritysten näkökulmista. 

Työn tulokset on esitetty kokonaisuutena erillisraportissa ”Logistiikkakeskukset ja 

logistiikkayhteistyö Etelä-Suomen maakuntien liittouman alueella”. Tutkimus rakentuu 

seuraavista osakokonaisuuksista: 

 

- Logistiikan nykytila ja palvelutarjonta 

- Kauttakulkuliikenteen logistiikkapalveluiden markkinapotentiaali ja rakenne 

-  Alueellinen logistiikkayhteistyö ja logistiikkakeskukset 

-  Pk-yritysten erityistarpeet logistiikkayhteistyölle 

- Synteesi maakuntien logistisesta asemasta 

- Yhteenveto, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 

Työssä kuvataan Etelä-Suomen maakuntien logistiset profiilit ja keskeiset logistiikan 

kehittämistarpeet. Tutkimuksessa on tuotettu lähtötietoja uusien yhteistoimintamallien 
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kehittämiseksi, Etelä-Suomen logistiikan strategian luomiseksi huomioiden eri maakuntien 

roolit, maakunnallisten logistiikan kehittämissuunnitelmien laatimiseksi, alueellisen 

logistiikkayhteistyön käynnistämiseksi, logistiikkaan liittyvän liiketoiminnan 

tehostamiseksi sekä logistiikan kustannustehokkuuden ja toimivuuden parantamiseksi. 

(VTT 2004, 9) 

   

Tutkimusaiheesta löytyy myös tutkimuksia, julkaisuja ja raportteja. Esimerkiksi 

osaamisesta Vaasan yliopiston julkaisu ”Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen 

kokonaisuuteen” sisältää 10 artikkelia, jotka lähestyvät liiketoimintalähtöistä osaamisen 

johtamista eri näkökulmista. Artikkeleita integroivana tekijänä on Sanchezin (1997) malli, 

joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen osaamisen johtamiseen organisaatiossa. Myös 

Teemu J. Lehtosen (2002) väitöskirja ”Organisaation osaamisen strateginen hallinta” 

tarkastelee osaamista kokonaisvaltaisesti ja lisäksi tutkimus kytkeytyy ns. CBM-teorian 

(competence based management) piirissä esiteltyihin ideoihin.  Ritvanen (2003) tarkasteli 

pro gradu -tutkielmassaan Pohjois-Savon pk-yritysten (teollisuus-, tukkukauppa- ja 

kuljetusyritykset) logistiikkaosaamista, toimitusketjun hallintaa ja yritysten henkilöstön 

koulutustarpeita. Karkama ym. (2004) tarkastelivat Varsinais-Suomen TE -keskuksen 

julkaisussa ”Varsinais-Suomen logistiikka-alan koulutustarjonta ja yritysten 

koulutustarpeet” aikuiskoulutusta logistiikan palveluyritysten, teollisuusyritysten ja 

varsinaissuomalaisten koulutusorganisaatioiden näkökulmasta. Lisäksi julkaisussa 

selvitettiin kuntasektorin roolia ja viranomaisten tarpeita logistiikkayhteistyön 

syventämisessä. Holma ja Saurama (2009) ”Logistiikka-alan työvoima- ja koulutustarpeet 

Vakka-Suomessa, Raisiossa ja Raumalla” tutkivat selvityksessään logistiikka-alan 

työvoimanäkymiä, koulutuksentarvetta ja logistiikka-alan oppilaitosten opetustarjonnan 

työelämävastaavuutta sekä yhteistyötä logistiikkayritysten ja alan oppilaitosten kanssa. 

Leinonen ym. (2001) tutkimusraportissa ”High Tech Logistics (HILO); 

Logistiikkatutkimus ja koulutustarveselvitys” selvittivät logistiikkajohdon, 

asiantuntijatehtävissä työskentelevien ja operatiivisen tason työntekijöiden koulutustarvetta 

eri logistiikan osa-alueilla. 
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2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tieto ja osaaminen ovat tänä päivänä yrityksen menestykseen oleellisesti vaikuttavia 

tekijöitä. Tarkasteltaessa osaamista kyvykkyysteorioissa voidaan nähdä kolme keskeistä eri 

näkökulmaa, jotka ovat seuraavat: resurssipohjainen (resourse based view), 

osaamispohjainen (competence        based view) ja tietopohjainen (knowledge based view) 

näkökulma. Tämä tutkielma keskittyy resurssipohjaisen ja osaamispohjaisen näkökulman 

tarkasteluun. Resurssipohjaisessa näkökulmassa tarkastellaan Hamelin ja Prahaladin 

(1990) voimavaranäkökulmaa. Osaamispohjaisessa näkökulmassa tarkastelu keskittyy 

pääasiassa Sanchezin ja Heenen (1997) osaamisperustaisen kilpailun teoriaan.  

 

Aihetta käsittelevän tutkimuksen ja kirjallisuuden käyttämä terminologia ei ole käsitteiden 

osalta vielä täysin vakiintunutta.  Yleisimmin käytettyjä termejä ovat olleet ydinosaaminen 

(Prahalad & Hamel 1990), kyvykkyys; kyvykkyysperusteinen kilpailu (Stalk, Evans & 

Schulman 1992) ja dynaamiset kyvykkyydet (Teece, Pisano & Shuen 1997; Wang & 

Ahmed 2007). Ydinosaaminen on kommunikaatiota, osallistumista ja syvää sitoutumista 

työskentelyyn yli organisaatio rajojen (Hamel & Prahalad 1990, 82). Kyvykkyydet ovat 

yhdistelmä strategisesti ymmärrettyjä liiketoiminta prosesseja (Stalk ym. 1992, 62). Teece 

ym. (1997, 516) taas käyttävät termiä dynaamiset kyvykkyydet, joka on heidän 

määritelmänsä mukaan yrityksen kykyä yhteen sovittaa, rakentaa ja uudelleen määrittää 

sekä sisäiset että ulkoiset kyvykkyydet nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Wang 

ja Ahmed (2007, 35) määrittelevät dynaamiset kyvykkyydet seuraavasti: yrityksen 

suunnitelmallista käyttäytymistä jatkuvasti yhdistää, uudelleen asettaa, uudistaa ja luoda 

uudelleen sen resursseja sekä kyvykkyyksiä ja, kaikkein tärkeimpänä, parantaa ja rakentaa 

uudelleen yrityksen ydinkyvykkyyksiä vastauksena muuttuvaan toimintaympäristöön 

saavuttaakseen ja ylläpitääkseen kilpailuetua. 

 

Myös kompetenssi termin käyttö on yleistynyt. Kompetenssi on organisaation kyky 

jatkuvasti ja koordinoidusti käyttää resurssejaan ja kyvykkyyksiään strategisten 

tavoitteidensa saavuttamisessa. Vastaavasti kyvykkyydet ovat toistettavissa olevia 

toimintamalleja, jotka hyväksikäyttävät saatavilla olevia resursseja tuotteiden ja 

palveluiden luomisessa, tuottamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tikkasen ja 

Alajoutsijärven (2001) mukaan käsitteet kyvykkyys ja kompetenssi muodostuvat 
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automaattisesti päällekkäisiksi. He kuitenkin näkevät kompetenssin selkeästi 

strategisempana, pidemmällä aikavälillä kehittyvänä liikkeenjohdon ilmiönä kuin 

operatiivisempi kyvykkyys. (Tikkanen ja Alajoutsijärvi 2001, 87)  

 

Keskeistä voimavaranäkökulmassa on se, että tieto ja osaaminen ovat yrityksen 

menestykseen keskeisesti vaikuttava tekijä. Toisin kuin rakennenäkökulma, joka painottaa 

yrityksen ulkopuolista toimintaympäristöä, painottaa voimavaranäkökulma yrityksen 

sisäisiä resursseja ja taitoja kilpailuedun tuojana. Osaamispohjainen näkökulma vastaavasti 

keskittyy Sanchezin ja Heenen (1997) osaamisperustaisen kilpailun teoriaan sekä heidän 

näkemyksiin. Osaamisperustaisen kilpailun teoriassa korostetaan yrityksen resurssien 

merkitystä yrityksen kilpailuedun lähteenä ja menestymisen tuojana markkinoilla. 

Resursseilla tarkoitetaan kaikkea aineellista ja aineetonta resurssivarantoa.  

 

Osaamisperustaisen kilpailun teoriassa kyvykkyydet (capabilities) ovat toistettavissa olevia 

toimintamalleja, jotka hyväksikäyttävät saatavilla olevia resursseja tuotteiden ja 

palveluiden luomisessa, tuottamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Kompetenssi tai 

osaamisalue (competence) puolestaan on organisaation kyky jatkuvasti ja koordinoidusti 

käyttää resurssejaan ja kyvyk-kyyksiään strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa. 

(Tikkanen & Alajoutsijärvi 2001, 65, 87) 

 

Dasin ja Narasimhanin (2006) mukaan useat tutkimukset osoittavat logististen 

kyvykkyyksien ja osaamisen myötävaikuttavan yrityksen suorituskykyyn ja tulokseen. 

Etenkin kansainvälisillä markkinoilla logistiikan merkitys yritysten kilpailukykytekijänä 

on huomattava, koska maailmanlaajuiset toimitusketjut edellyttävät tehokasta logistiikkaa 

ja sen hallintaa. Logistiikan työnkuvat ja työtehtävät ovat muuttuneet vuosikymmenten 

saatossa muun muassa liiketoiminnan kansainvälistymisen, osaamisen erikoistumisen ja 

informaatioteknologian kehittymisen seurauksena. Yrityksen ylimmän johdon tärkeimpiä 

tehtäviä on yrityksen kokonaisstrategian ja muiden strategioiden kuten logistiikkastrategian 

yhteensovittaminen yrityksen toimintaan, joka mahdollistaa kannattavuuden. Logistiikan 

johtamiseen kuuluu suunnittelua, organisointia, valvontaa, ongelmien ratkaisemista ja 

päätöksentekoa. On hallittava taloudellisen toiminnan perusteet. Verkostoitumiskyky ja -

halu ovat myös tärkeitä osaamisalueita. Erityisesti johtajilta edellytetään kykyä nähdä 

kokonaisuus yksittäisen toiminnon sijaan. Logistiikkahenkilöstön osaamiseen vaikuttavat 

koulutustausta, työkokemus, liiketoimintaosaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet. 
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Henkilöstöltä edellytetään sekä monipuolisia henkilökohtaisia ominaisuuksia että 

liiketaloudellisia ja teknisiä taitoja, joita ovat mm. seuraavat: neuvottelu-, 

ongelmanratkaisu-, kustannuslaskenta- ja IT-taidot. Logistiikkahenkilöstöltä vaaditaan 

nykyään yhä laajempaa asioiden hallintaa.  On syytä korostaa, että mikä tahansa 

organisaation kilpailuetu onkaan, sen taustalla on henkilöstön osaaminen. (Ritvanen ym. 

2011, 25, 29 - 30) 

 

Teoreettisen viitekehyksen keskiössä on osaamisperustaisen kilpailun teoria, joka on 

kuvattuna kuviossa 1. Tutkimuksen pääasiat ovat logistiikan osaamisen vahvistaminen, 

aluekehitys ja elinkeinoelämä, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa.  

 

  

 

  

  

  

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimusasetelma  
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Logistiikan osaamisen vahvistaminen ensisijaisesti koulutuksen sekä tutkimuksen ja 

kehitystyön avulla lisää alueen kilpailukykyä suhteessa toisiin alueisiin. Tämän 

seurauksena alueen työllisyys- ja talousvaikutukset kasvavat, jotka puolestaan johtavat 

elinkeinoelämän positiivisiin kasvuvaikutuksiin. Vastaavasti elinkeinoelämän yritykset 

ovat läheisessä vuorovaikutussuhteessa julkiseen sektoriin erityisesti 

koulutusorganisaatioihin, josta he saavat osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Tässä korostuu 

yritysten ja sidosryhmien välinen tiivis yhteistyö, joka auttaa sekä ennakoimaan että 

suuntaamaan koulutusta ja kehitystyötä tuleviin painopistealoihin. 

 

2.1 Resurssipohjainen näkökulma 

 

Resurssipohjaisen näkökulman juuret juontavat Edith Penrosen (1959) yrityskasvua 

selittävään teoriaan (Nonaka & Takeuchi, 46; Sanchez & Heene, 305). Penrose näki 

yrityksen kehittyvänä kognitiivisena – siis liikkeenjohdollisena – toimijana, jonka kasvu 

oli selitettävissä uuden tiedon luomisen ja jatkuvan organisatoristen kyvykkyyksien 

kehittämisen kautta. Uuden tiedon luomista havainnollistetaan myöhemmin tässä luvussa 

Nonakan ja Konnon (1998) näkemyksin. Penrose korosti voimakkaasti yritysten 

historiallisia kehitysprosesseja ja näihin liittyviä liikkeenjohdollisia oppimisprosesseja, 

joissa innovatiivinen sekä yrittäjämäinen toiminta on keskeistä. Liikkeenjohdon tiedon ja 

osaamisen asettamaa rajoitetta yrityksen kasvulle onkin usein kutsuttu Penrosen efektiksi. 

Penrosen mukaan kasvuprosessi edellyttää yrityksiltä erikoistumista, joka perustuu 

resurssien saatavuudelle, innovatiiviselle käytölle ja markkinoiden saavutettavuudelle. 

Monialaistuminen omaa perinteistä liiketoiminta-aluetta lähellä oleville liiketoiminta-

alueille on Penrosen teoriassa tehokkain ja menestyksekkäin kasvutapa. (Tikkanen & 

Alajoutsijärvi 2001, 14 – 15) 

 

Penrose (1959) erottaa resurssit kahteen luokkaan, jotka ovat aineellinen ja inhimillinen. 

Yrityksen aineelliset resurssit ovat todellisia varoja kuten tehtaat ja laitteet, maat ja 

luonnon resurssit, raaka-aineet ja puolivalmisteet. Inhimilliset resurssit ovat yrityksen 

johtajan resursseja yrityksen johdossa, ammattitaitoinen sekä ammattitaidoton työvoima 

sisältäen toimisto, hallinto, laki, teknisen ym. henkilöstön. Barney (1991) jakaa resurssit 

kolmeen luokkaan, jotka ovat seuraavat: aineelliset pääomaresurssit, inhimilliset 
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pääomaresurssit ja organisaatio pääomaresurssit. Barneyn aineelliset ja inhimilliset 

resurssit ovat yhtäläiset Penrosen (1959) määrittelemiin resurssi tyyppeihin. Barney lisää 

organisatoriset pääomaresurssit jotka sisältävät virallisen raportointi rakenteen, sen 

virallisen ja epävirallisen suunnittelun, kontrolloinnin, ja koordinaatio järjestelmän, sekä 

epäviralliset suhteet ryhmien välillä yrityksen sisällä, yritysten välillä sekä niiden 

ympäristössä. Jotta resurssit tuottaisivat organisaatiolle kilpailuetua, niiden täytyy olla 1) 

arvokkaita, siinä tarkoituksessa että ne hyödyntävät mahdollisuuksia ja/ tai vähentävät 

yrityksen toimintaympäristön uhkia 2) harvinaisia  3) ei kopioitavissa 4) eikä näillä 

harvinaisilla ja ei kopioitavissa olevilla resursseilla voi olla strategisesti vastaavaa 

korviketta (Barney 1991, 105-106).  

 

Yrityksen menestykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka yritys käyttää omia resurssejaan. 

Yritykset yrittävät käyttää resurssejaan mahdollisimman optimaalisesti, koska tällöin 

oletuksena on yrityksen parempi menestys. On kuitenkin mahdollista, että näin ei aina 

tapahdu esimerkiksi Hamel ja Prahalad (1990) käyttävät tästä termiä vangitut resurssit. 

Yrityksen liiketoimintayksiköiden kehittyessä ne usein kehittävät ainutlaatuista osaamista. 

Tyypillisesti ihmiset, jotka ilmentävät tätä osaamista nähdään yksikön omana omaisuutena 

jossa ovat kehittyneet. Saman yrityksen toisen yksikön pyytäessä osaajaa lainaan omaan 

yksikköön torjutaan todennäköisesti kylmästi. Yksikön johto ei pelkästään ole halukas 

lainaamaan osaajaa vaan saattaa jopa piilottaa hänet, jolloin estetään uusien 

mahdollisuuksien tavoittelu. (Prahalad & Hamel 1990, 87) 

 

Hamelin ja Prahaladin (1990) voimavaranäkökulman uuden tulemisen taustalla on 

vaikuttanut se tosiasia, että vaikuttavat strategiateoriat eivät ole kyenneet selittämään sitä, 

miksi suuret ja vakiintuneet yritykset eivät kyenneet pitämään markkinoita hallussaan tai 

puolustautumaan uusia tulokkaita vastaan, joilla ei ollut käytössään läheskään vastaavia 

voimavaroja (Lehtonen 2002, 52). Selitykseksi on löydetty ylivoimaisen kilpailuedun 

tarjoama voimavara ”ydinosaaminen”, joka mahdollistaa jopa kilpailun sääntöjen 

uudelleenmäärittelyn (Lehtonen 2002, 52). Ydinosaaminen (core competence) tarkoittaa 

sitä erityistä tekijää, joka nähdään elintärkeänä liiketoiminnan jatkuvalle menestykselle ja 

edelleen organisaation työntekijöiden toiminnalle. Ydinosaaminen on vaikeasti 

kopioitavissa, sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja se vaikuttaa tuotteen loppukäyttäjän 

kokemaan hyötyyn. Ydinosaaminen voi näyttäytyä usealla eri tavalla, kuten teknisenä tai 
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tietyn alueen erityisosaamisena, prosessin luotettavuutena sekä hyvinä suhteina toimittajiin 

sekä asiakkaisiin. (Uotila & Säntti 2011, 110) 

 

Hamel ja Prahalad (1990) havainnollistavat ydinosaamisen käsitettä vertaamalla sitä isoon 

puuhun. Runko ja isot oksat ovat ydintuotteita. Pienemmät oksat ovat 

liiketoimintayksiköitä. Lehdet, kukat ja hedelmät ovat lopputuotteita. Puun juuristo on itse 

ydinosaamista, joka tarjoaa ravintoa ja vakautta. Toisin kuin fyysiset asiat osaaminen ei 

vähene kun sitä käytetään ja jaetaan vaan se kasvaa. Osaaminen tarvitsee kuitenkin hoitoa 

ja suojelua; tietämys häviää jos sitä ei käytetä. Ydinosaaminen on kommunikaatiota, 

osallistumista ja syvää sitoutumista työskentelyyn yli organisaatio rajojen. (Hamel & 

Prahalad 1990, 82) Keskeistä voimavaranäkökulmassa on se, että tieto ja osaaminen ovat 

yrityksen menestykseen keskeisesti vaikuttava tekijä. Seuraavissa kappaleissa määritellään 

hieman tarkemmin käsitteet tieto ja osaaminen. 

 

Tunnettuja tietopohjaisen näkökulman kehittäjiä ovat Kogut, Zander, Nonaka, Hedlund, 

Von Krogh, Roos ja Spender (Grant 1997, 450). Nonaka ja Takeuchi (1995) jakavat tiedon 

käsitteelliseen ja hiljaiseen tietoon. Tässä he pohjaavat kantansa Michael Polanyin vuonna 

1966 määrittelemään jakoon (Nonaka & Takeuchi 1995, 59). Käsitteellinen tieto voidaan 

ilmaista sanoin sekä numeroin ja se voidaan jakaa eri muodoissa esim. data, tieteelliset 

kaavat, tekniset tiedot, käyttöohjeet ja muut vastaavanlaiset. Tämän kaltainen tieto voidaan 

suhteellisen helposti siirtää henkilöltä toiselle muodollisesti ja systemaattisesti. Hiljainen 

tieto on vastaavasti erittäin henkilökohtaista ja hankala muodostaa, joten sitä on vaikea 

välittää ja jakaa toisten kanssa. Subjektiiviset näkemykset, intuitiot ja aavistukset kuuluvat 

tähän kategoriaan. Hiljainen tieto on juurtunut syvälle henkilön toimintaan kokemuksiin, 

rutiineihin, ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. (Nonaka ym. 2000, 33) Nonakan mukaan 

hiljainen tieto jakaantuu kahteen ulottuvuuteen: 1) tekniseen, joka käsittää henkilökohtaiset 

taidot, jota kutsutaan usein ”know-how” tietämykseksi ja  2) kognitiivinen, joka käsittää 

uskomukset, ihanteet, arvot ja älylliset mallit, jotka ovat syvästi juurtuneet meihin ja joita 

usein pidämme itsestään selvinä. (Nonaka & Konno 1998, 42) Käsitteellisen ja hiljaisen 

tiedon välinen spiraalimainen vuorovaikutus prosessi (SECI) johtaa uuden tiedon 

luomiseen, joka on kuvattuna kuviossa 2. Kuvio näyttää prosessin neljä vaihetta tiedon 

muuntamisessa, jotka ovat seuraavat: sosiaalisaatio (socialization), tiedon ulkoistaminen 

(externalization), tiedon yhdistely (combination) ja tiedon sisäistäminen (internalization). 
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avulla, joka tapahtuu yhteisessä paikassa yksilöiden jakaessa tietoa keskenään. Keskeisenä 

ajatuksenahan uuden tiedon luomisessa on osaamisen kasvattaminen. 

 

Sanchez (1997) ja Wright (1997) luokittelevat organisaation tietämyksen (knowledge) 

kolmeen perustyyppiin: taitotietämys (know-how), tieteellinen tietämys (know-why) ja 

tavoitetietämys (know-what) (Lehtonen 2002, 74). Taitotietämys on käytännön tietoa, joka 

saavutetaan lisäämällä parannuksia sekä tuotteisiin että prosesseihin. Tieteellinen tietämys 

muodostuu teoreettisesta ymmärtämisestä, joka mahdollistaa uusien tuotteiden ja 

prosessien luomisen. Tavoitetietämys muodostuu strategisesta ymmärtämisestä arvoa 

luoviin päämääriin, jotka ovat saatavilla taitotietämyksen ja tieteellisen tietämyksen avulla. 

(Sanchez 2004, 522 - 523) 

 

Hamel ja Prahalad esittivät vuonna 1990 käsitteen ydinosaaminen (core competence). 

Heidän mukaan ydinosaaminen on kollektiivista osaamista organisaatiossa, erityisesti 

monenlaisten tuotannollisten taitojen järjestämistä ja useiden teknologiavirtojen 

yhteensovittamista. Ydinosaaminen on ajatusten vaihtoa, osallistumista ja syvää 

sitoutumista työskentelyyn yli organisaatio rajojen. Toisin kuin fyysiset varat osaaminen ei 

vähene kun sitä jaetaan ja käytetään vaan se kasvaa. (Hamel & Prahalad 1990, 82)  

 

Hamelin ja Heenen (1994) mukaan osaaminen on ennemminkin nippu taitojen ja 

teknologioiden osatekijöitä kuin yksittäinen, erillinen taito tai teknologia. Ydinosaaminen 

taas kuvastaa yksittäisten taitojen monimuotoista integraatiota. Integraatio on 

ydinosaamisen erottava tunnusmerkki.  Ydinosaaminen ei ole vara sanan kirjanpidollisessa 

merkityksessä. Tehdas, jakelukanava tai tuotemerkki ei voi olla ydinosaamista, mutta 

esimerkiksi taito johtaa tehdasta, jakelukanavaa tai tuotemerkkiä voi sisältää 

ydinosaamista. Ydinosaaminen ei ole eloton asia vaan toiminto lähinnä sekava 

kasautuminen oppimista.  Ydinosaaminen koostuu kiistattomasti sekä hiljaisesta että 

käsitteellisestä tiedosta. Voidakseen osaamista pitää varsinaisena ydinosaamisena täytyy 

nipun taitoja kohdata kolme ns. lisätestiä edellä mainittujen tekijöiden lisäksi, jotka on jo 

tässä kappaleessa määritelty.  Nämä ovat seuraavat: arvo asiakkaalle, kilpailijoista 

differentioitumista eli erilaistumista ja portti uusille markkinoille. Ydinosaamisen täytyy 

myötävaikuttaa asiakkaan saamaan arvoon. Ydinosaamiset ovat taitoja, jotka tekevät 

mahdolliseksi yritykselle toimittaa keskeistä hyötyä asiakkaalle. Määrittääkseen 



21 

ydinosaamisen kyvykkyys pitää olla myös kilpailullisesti ainutlaatuista. Ydinosaamisen 

tulisi myös tarjota pääsy uusille markkina-alueille. (Hamel & Heene 1994, 11 - 15) 

 

Rumeltin (1994) esipuheen mukaan Prahaladin ja Hamelin näkemys yrityksen 

ydinosaamista muodostuu seuraavista neljästä avain osatekijästä: 1) yrityksen ulottuvuus 

eli mistä yritys juontaa juurensa. Ydinosaamisen elinkaari on liiketoiminnassa ja yrityksen 

tuotteissa. 2) Väliaikainen dominointi, jolloin osaaminen on enemmän pysyvää ja kehittyy 

hitaammin kuin tuotteet. 3) Oppiminen tekemällä. Osaamista saavutetaan ja lisätään työn 

kautta. 4) Kilpailukykyinen paikka. Kilpailu tuotemarkkinaosuuksista on vain pinnallinen 

ilmaus syvemmälle kilpailulle osaamisesta. Idea osaamisesta tärkeänä elementtinä 

menestyksekkäästä strategiasta ei ole uusi. Kuitenkin perinteinen rooli osaamisesta on 

vähemmän keskittynyt, vähemmän yhtenäinen sekä vähemmän dynaaminen verrattuna 

Prahaladin ja Hamelin esitykseen. (Hamel & Heene 1994) 

 

Prahaladin ja Hamelin (1990) sekä Stalkin, Evansin ja Shulmanin (1992) näkemyksissä on 

paljon yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin molemmat ryhmät käyttävät laajasti japanilaisia 

yrityksiä esimerkkitapauksina esimerkillisestä käyttäytymisestä. Toiseksi molemmat 

huomioivat, että sen aikaiset isot yritykset kärsivät strategisten liiketoimintayksiköiden 

tyranniasta. Tällä he tarkoittavat eri yksiköiden toimitusjohtajien haluttomuutta lainata 

osaavinta työvoimaa muille yksiköille tarpeen vaatiessa vaan saattavat jopa piilotella heitä 

(Hamel ja Prahalad 1990, 87). Terminä Hamel ja Prahalad (1990) käyttävät tästä ”vangitut 

resurssit”. Kolmanneksi molemmat uskovat, että osaamisen tai kyvykkyyksien määrittely 

ja rakentaminen käsittää ylhäältä alaspäin etenevän prosessin. Tämän perusteella 

toimitusjohtaja ja ylin johto esittävät avainroolia. Neljänneksi he painottavat yrityksen 

sisäisiä resursseja ja taitoja kilpailuedun tuojana toisin kuin rakennenäkökulma, joka 

painottaa yrityksen ulkopuolista toimintaympäristöä. (Nonaka ja Takeuchi 1995, 47- 48)  

 

Kyvykkyyksien johtaminen perustuu pääosin ydinosaamisen käsitteeseen, jonka kehittäjinä 

ovat toimineet Prahalad ja Hamel (1990). Ydinosaamisella tarkoitetaan niitä organisaation 

osaamisalueita, joiden avulla organisaatio on muita parempi ja joiden varaan sen 

kilpailuetu perustuu. Ydinosaamisalueita voi olla muutamia, ja ne koostuvat yleensä 

hiljaisesta tiedosta eli niin sanotusta kokemukseen pohjautuvasta tiedosta. Ydinosaamista 

on vaikea kopioida, sillä jokaisella organisaatiolla on omat ydinosaamisalueensa. 

Menestyminen perustuu pitkälti ydinosaamisalueisiin ja niiden merkitys menestystekijänä 
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perustuu puolestaan useimmiten yhteisöllisiin tekijöihin, jotka eivät ole siirrettävissä. 

Johdon tehtävänä on tukea osaamisen rakentumista luomalla strateginen arkkitehtuuri, joka 

ohjaa osaamisen rakentumista. Johdon tehtävänä on saada aikaan organisaatiossa vahva 

yhteisöllisyyden tunne. (Hyrkäs 2009, 53) 

 

Stalk, Evans ja Shulman (1992, 62) esittävät neljä perusperiaatetta kyvykkyys perusteiselle 

kilpailulle, jotka ovat seuraavat: 1) yrityksen strategiassa ns. peruselementit eivät ole 

tuotteet ja markkinat vaan liikeprosessit, 2) kilpailukyvyssä menestyminen riippuu siitä 

kuinka hyvin yritys kykenee muuttamaan avainprosessit strategisiksi kyvykkyyksiksi, jotka 

jatkuvasti tarjoavat tavallista parempaa arvoa asiakkaille, 3) yritykset luovat näitä 

kyvykkyyksiä tekemällä strategisia sijoituksia toimintaa tukeviin infrastruktuureihin, jotka 

linkittyvät toisiinsa ja ylittävät perinteisten strategisten liiketoimintayksiköiden toiminnot, 

4) koska kyvykkyydet välttämättä rikkovat toimintoja niin kyvykkyys perusteisen 

strategian puolestapuhujana on toimitusjohtaja. Kyvykkyydet ovat yhdistelmä strategisesti 

ymmärrettyjä liiketoiminta prosesseja. Jokaisella yrityksellä on liiketoiminta prosesseja, 

jotka tuovat arvoa asiakkaille. Ainoastaan muutamat yritykset ajattelevat niiden olevan 

strategian ensisijainen päämäärä. Kyvykkyysperusteiset kilpailijat määrittelevät heidän 

avainliiketoiminta prosessit, johtavat niitä keskitetysti ja sijoittavat niihin voimakkaasti 

odottaen pitkäaikaisia voittoja. (Stalk ym. 1992, 62) 

 

2.2 Osaamispohjainen näkökulma 

 

Sanchezin ja Heenen (1997) esittelemä osaamisperustaisen kilpailun teoria (competence 

based competition) on kokonaisvaltainen strategiateoria, joka yhdistää useita taloustieteen, 

organisaatiotutkimuksen sekä käyttäytymistieteen näkökulmia. Monitieteellisyydestään 

huolimatta osaamisperustaisen kilpailun teoria pohjaa kuitenkin merkittäviltä osin resurssi, 

kyvykkyys- ja kompetenssiteorioille (Kautto ym. 2007, 5). Sanchez ja Heene näkevät 

teorian integroimaan pyrkivänä, käytännönläheisenä lähestymistapana, joka on 

teoreettisilta perusominaisuuksiltaan dynaaminen, systeeminen, kognitiivinen ja holistinen. 

Erityisen keskeisiä taustateorioita ovat resurssi- ja kyvykkyysteoriat, jotka painottavat 

yrityksen tieto- ja osaamispohjan analysointia ja kehittämistä strategiatyön avainalueena. 

Sanchezin ja Heenen mukaan osaamisperustaisen kilpailun teorian toimii luonnollisena 
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jatkeena ja laajennuksena resursseja ja kyvykkyyksiä sekä näihin kiinteästi liittyvää tietoa 

ja osaamista korostaville strategianäkökulmille. (Tikkanen & Alajoutsijärvi 2001, 59,64)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Osaamisperustaisen kilpailun teorian taustalla vaikuttavat strategisen johtamisen 

teoreettiset näkökulmat (Sanchez & Heene 1997, 305)   

 

Kuviossa 3. esitetään osaamisperustaisen teorian taustalla vaikuttavat strategisen 

johtamisen teoreettiset näkökulmat ja suhteet toisiinsa (Sanchez & Heene 1997, 305). 

Osaamisperustaisen kilpailun teoriassa korostetaankin yrityksen resurssien merkitystä 

yrityksen kilpailuedun lähteenä ja menestymisen tuojana markkinoilla. Resursseilla 

tarkoitetaan kaikkea aineellista ja aineetonta resurssivarantoa. Resurssivaranto pitää 

sisällään yrityksen omaisuuden, investoinnit, sijainnin, taloudelliset olosuhteet ja 

tuotemerkkiin liittyvän arvon. Resurssivaranto pitää sisällään myös yrityksen kulttuurin, 

henkilöstöresurssit sekä yritykseen kumuloituneen tietotaidon. Inhimillinen 

osaamisvaranto erotetaan yrityksen hallitsemasta resurssivarannosta selkeästi omaksi 

kokonaisuudekseen. Osaamisperustaisen teorian tavoitteena onkin juuri osaamispohjan 
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kehittäminen ja laajentaminen. Osaamisen käsitteellä viitataan siihen, kuinka tehokkaasti 

ja innovatiivisesti yritys kykenee lopulta hyödyntämään ja kehittämään resurssivarantoaan 

arvoa tuottavissa toimintoprosesseissaan. (Kautto ym. 2007, 86 - 87) Osaamisen rooli ja 

erityisesti sen hyödyntäminen organisaatioissa on noussut keskeisimmäksi 

tarkastelunäkökulmaksi. Osaamispohjainen näkemys nostaakin osaamisen kilpailuedun 

päälähteeksi (Grant 1996) ja organisaation keskeisimmäksi resurssiksi (Sveiby 1997; 

Uotila & Säntti 2011, 111). 

 

Osaamisperusteisen kilpailun teorian mukaan osaaminen käsitetään sekä resurssina että 

kehittämishaasteena. Osaamisen hyödyntäminen merkitsee voimavarojen käyttöä tuloksen 

tekemiseen heti, osaamisen rakentaminen merkitsee voimavarojen ohjaamista 

tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Näiden lisäksi tarvitaan jatkuvaa 

osaamisen ylläpitoa. Osaamisen ylläpidolla tarkoitetaan jatkuvaa sopeutumista 

muuttuvassa toimintaympäristössä. (Lehtonen 2002, 80) Sanchezin ym. (1996) mukaan 

osaamisen rakentaminen on jokainen prosessi jonka avulla yritys saavuttaa laadullisia 

muutoksia sen olemassa oleviin voimavaroihin ja kyvykkyyksiin. Sisältäen uudet taidot 

koordinoida ja hyödyntää uusia tai olemassa olevia voimavaroja ja kyvykkyyksiä, jotka 

auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Usein osaamisen rakentaminen sisältää uusien 

kyvykkyyksien luomista sekä omaksumista eli uusia toimintamuotoja. (Sanchez 1996, 8) 

 

Sanchez (2004) on jakanut organisaation osaamisen teorian neljään kulmakiveen: 

dynaaminen, systeeminen, kognitiivinen ja holistinen. Ensimmäiseksi osaamisen täytyy 

sisältää kyvyn vastata dynaamisen luonteen tuomiin haasteisiin eli organisaation 

ulkopuolisen toimintaympäristön haasteisiin omilla sisäisillä prosesseilla. Edellinen 

määritelmä käsittää molemmat dynaamisuuden muodot: 1) osaamisen pitää vastata 

ulkoisen toimintaympäristön dynaamisuuteen tekemällä mahdolliseksi organisaation kyvyn 

ylläpitää ja luoda arvoa markkinoilla vaikka markkinoilla tai saatavilla olevissa 

teknologioissa tapahtuisi muutoksia. 2) päästä eroon organisaation sisäisestä 

dynaamisuudesta, joka kattaa kaikki erilaiset muodot organisaation entropiasta eli 

epäjärjestyksestä. Näitä ovat esimerkiksi vähitellen tapahtuva organisaation fokuksen 

menetys, kapea ja kasvava joustamattomuus toiminnoissa sekä progressiivinen 

väheneminen organisaation suorituskyky ja menestys odotuksissa. Yhdenmukaisesti 

organisaation systeemeissä johtajien täytyy jatkuvasti tarjota omaa työpanostaan ja 

huomiota säilyttääkseen ja parantaakseen organisaation järjestystä ja rakennetta arvoa 
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tuottavissa prosesseissa. Toiseksi osaamisen täytyy sisältää kyvyn johtaa organisaation 

systeemistä luonnetta ja vuorovaikutusta muihin organisaatioihin. Vaatimus 

koordinaatiosta alleviivaa tätä osaamista. Yleistäen osaamiseen kuuluu pääsy ja 

koordinaatio yrityksen haluamiin tärkeisiin asioihin, jotka sijaitsevat yrityksen rajojen 

ulkopuolella. Näitä ovat seuraavat: materiaalit, komponentti toimittajat, jakelijat, konsultit, 

rahoitus laitokset ja asiakkaat. Kolmanneksi osaamisen täytyy sisältää kyvyn johtaa 

organisaation kognitiivisia prosesseja. Yrityksen johto on lopullisesti vastuussa päätöksistä 

millä keinoilla yritys yrittää luoda arvoa sen kohdemarkkinoilla. Neljänneksi osaamisen 

täytyy sisältää kyky johtaa organisaation holistista eli kokonaisvaltaista luonnetta 

organisaation ollessa avoin systeemi. Vaatimuksena tavoitteiden saavuttamiseksi on sekä 

yksilöllisten että institutionaalisten intressien sekoittuminen ja välittyminen läpi kaikkien 

organisaatioiden. Yrityksen johdon täytyy pystyä määrittelemään ne organisatoriset 

tavoitteet, jotka lupaavat tyydyttävän tason itse tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen 

olemassa olevilla resursseilla. (Sanchez 2004, 521) Kuten muutkin organisaation tavoitteet, 

myös tavoiteltavat osaamiset tulisi johtaa ”strategisesta logiikasta”. Tämä strateginen 

logiikka on kaikki organisaation tasot ja toimijat kattava imperatiivi, joka pyrkii 

suuntaamaan voimavarojen käytön tavalla, joka varmistaa organisaation tavoitteiden 

saavuttamisen (Uotila & Säntti 2011, 114). 

 

Sanchez (2004) kuvaa erilaisia osaamisulottuvuuksia viiden osaamismoodin avulla, jotka 

muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Yhden osaamismoodin toimimattomuus vaikuttaa 

koko organisaatioon. Osaamismoodit koostuvat 1) kognitiivisesta joustavuudesta 

vaihtoehtoisten strategioiden edessä, 2) kognitiivisesta joustavuudesta vaihtoehtoisten 

johtamisprosessien määrittelyssä, 3) joustavuudesta koordinoida, tunnistaa, määritellä sekä 

ottaa käyttöön resursseja, 4) resurssien joustavuudesta vaihtoehtoisten toimintojen 

käytettäviksi sekä 5) toiminnallisesta joustavuudesta taitojen ja kyvykkyyksien 

hyödyntämiseksi käytössä olevien resurssien hyödyntämisessä. (Uotila & Säntti 2011, 112) 

 

Osaamismoodi yksi perustuu yrityksen kognitiiviseen joustavuuteen kuvitella 

vaihtoehtoisia tapoja arvon lisäämiseen markkinoilla. Kognitiivisen joustavuuden 

osaamismoodi vaihtoehtoisten strategioiden edessä riippuu yrityksen johdon kyvystä 

ymmärtää markkinoiden tarpeita sekä tunnistaa erityisiä vaihtoehtoja joita yritys voi 

mahdollisesti palvella. Yrityksen pitää osata määritellä ne tuotteet ja palvelut, jotka voivat 

täyttää nuo tarpeet ja mieltymykset. Yrityksen täytyy suunnitella toimitus ketjuja ja valita 



26 

sopivia jakelukanavia uusille tuotteille sekä ennen kaikkea määritellä tuotetarjouksia, jotka 

huomataan markkinoilla tuovan asiakkaille lisäarvoa. (Sanchez 2004, 523)  

 

Toisen kognitiivisen joustavuuden perustana ovat yrityksen johdon taidot, jotka sisältävät 

kyvyn tunnistaa ne tarpeelliset resurssit, jotka toteuttavat annettua strategista logiikkaa 

luodakseen tehokkaan organisaatiomallin. Näitä resursseja ovat yrityksen vahvuudet, tiedot 

ja kyvykkyydet. Osaamismoodi riippuu suuresti johdon taidosta ymmärtää molempia sekä 

valitun strategian tehokkaasti toteuttavia resursseja että organisaation toiminnoista 

vastaavien ihmisten käyttäytymistä. Kehittääkseen tätä osaamismoodia johdon täytyy 

saada selville ne suhteelliset kyvyt johdon eri prosesseista saavuttaakseen dynaamista 

tehokkuutta staattisen tehokkuuden sijaan arvoa tuottavissa prosesseissa. Dynaaminen 

tehokkuus on saavutettu kun organisaation prosessit voidaan ohjata tehokkaasti toisesta 

arvoa tuottavasta toiminnosta toiselle toiminnolle kun yrityksen kilpailullinen 

toimintaympäristö muuttuu. Osaamismoodi kaksi määrää organisaation strategisten 

vaihtoehtojen portfolion, joka määrittelee ja omaksuu vaihtoehtoisia lähestymistapoja 

johtamiseen arvoa tuottavissa toiminnoissa. (Sanchez 2004, 524 - 525)   

 

Osaamismoodit kolme, neljä ja viisi liittyvät organisaation kolmeen kykyyn soveltaa 

strategiaa, jotka on identifioitu ja määritetty kahdessa ensimmäisessä osaamismoodissa. 

Osaamismoodi kolme eli joustavuudesta koordinoida, tunnistaa, määritellä sekä ottaa 

käyttöön resursseja riippuu yleensä suurien yritysten keskitason johdon, mutta myös 

pienempien yritysten ylimmän johdon kyvystä hankkia tai käyttää, valita ja ottaa käyttöön 

resurssiketjuja. Osaamismoodi neljä johtuu yrityksen kyvystä käyttää resursseja 

resurssiketjuissa vaihtoehtoisin keinoin. Osaamismoodi viisi johtuu yrityksen kyvystä 

käyttää joustavasti sen omia sisäisiä resursseja sekä saatavilla olevia resursseja tehokkaasti 

yli toiminnallisten rajojen. Tämä toiminnallinen joustavuus riippuu olennaisesti taidoista ja 

kyvykkyyksistä, joita yritys voi omaksua toiminnallisella tasolla käyttämällä saatavilla 

olevia resursseja. Valvonta ja sopeutumiskyky ovat kaksi pää lähestymistapaa, joita yritys 

voi yrittää saavuttaa toiminnallisella joustavuudella. (Sanchez 2004, 525 - 527) 
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Kilpailullinen  

toimintaympäristötyyppi 

 

Toimintaympäristön erityispiirre 

Kriittinen  

(vaikuttava) osaamismoodi 

 

Vakaa Ei muutoksia markkina-asemassa 

tai teknologioissa 

                

                 5 

   

Kehittyvä Progressiivinen ja tunnistettava 

muutos markkina-asemassa ja 

saatavilla olevassa teknologiassa 

     

         3, 4 (1, 2) 

   

Dynaaminen Usein toistuva ja epävakaa 

muutos markkina-asemissa ja 

saatavilla olevassa teknologiassa

  

     

      1, 2 (3, 4, 5)  

 

Kuvio 4. Kriittiset osaamismoodit kolmessa kilpailullisessa toimintaympäristössä. 

(Sanchez 2004, 530) 

 

Kuviossa 4. on kuvattuna kaikki viisi eri osaamismoodia, jotka enemmän tai vähemmän 

esittävät kriittistä roolia yrityksen kyvyssä luoda arvoa kolmessa eri toimintaympäristössä. 

Nämä toimintaympäristöt ovat vakaa, kehittyvä ja dynaaminen.  Vakaassa 

toimintaympäristössä arvon luominen riippuu suuresti osaamismoodi viidestä eli toiminnan 

joustavuudesta säilyttää ja vähitellen parantaa tehokkuutta ja saavutettavissa olevia 

laadullisia tasoja olemassa olevien resurssi ketjujen avulla. Tässä yhteydessä prosessien 

kehittämisessä käytettävät tekniikat kuten tilastollinen prosessinohjaus, laatupiirit ja kaizen 

tulevat tärkeiksi keinoiksi parantaa osaamismoodia ja saavuttaa menestystä arvon 

luomisessa. Yrityksen kyky ylläpitää arvon luomista kehittyvässä toimintaympäristössä 

riippuu olennaisesti osaamismoodi kolmesta ja neljästä. Keskeisenä huolena tällöin 

osaamispohjaisessa johtamisessa on todennäköisesti 1) uusien resurssiketjujen määrittely ja 

valinta uusien tuotteiden suhteen ja 2) uusien teknologioiden liittäminen resurssiketjuihin 

kun ne tulevat saataville. Dynaamisessa toimintaympäristössä keskeinen haaste on säilyttää 

riittävä kognitiivinen joustavuus osaamismoodissa yksi ja kaksi. ( Sanchez 2004, 530 – 

531) 
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2.3 Logistiikan osaaminen ja aluekehitys 

 

Lisääntynyt globalisaatio, kiristynyt kilpailu, korkeammat asiakasvaatimukset ja resurssien 

puute ovat vain muutamia tekijöitä, jotka johtavat yhä turbulentimpaan ja epävarmempaan 

toimintaympäristöön (von der Gracht 2010, 46). Globalisaation seurauksena maiden ja 

alueiden suhteellinen kilpailukyky on jatkuvasti muutospaineiden alaisena. Maan ja alueen 

kilpailukyky riippuu viime kädessä siitä, miten hyvin yritykset ja instituutiot pystyvät 

näihin uusiin asetelmiin sopeutumaan (Hjerppe & Honkatukia 2005, 12).  Alueiden 

kilpailukyky on myös kiinni siitä, millaisen toimintaympäristön ne taloudelliselle 

toiminnalle muodostavat. Huovarin ym. (2001) mukaan kilpailukyvyllä tarkoitetaan 

alueiden kykyä synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka lisää alueen taloudellista 

hyvinvointia. Inhimillisen pääoman ja innovatiivisuuden lisäksi myös alueellinen 

keskittyminen vaikuttaa alueiden kilpailukykyyn, vaikka kilpailukykytutkimuksissa ei 

yleensä suoraan viitata keskittymiseen ja se tuomiin hyötyihin. Keskittymisellä on 

kuitenkin keskeinen rooli aluekehityksessä. Myös alueen sijainnilla ja saavutettavuudella 

on merkitystä alueen kilpailukyvyn kannalta. (Huovari 2001, 10) 

  

Huovari ym. (2001) listaavat neljä osa-aluetta, jotka vaikuttavat alueen kilpailukykyyn: 

 

1. taloudellisen toiminnan rakenne eli käytännössä teollisuus ja palveluelinkeinojen 

osuus alueella, 

2. innovatiivisen toiminnan laajuus, 

3. alueiden liikenneyhteydet, 

4. työvoiman osaaminen. 

 

Alueellisen logistisen kilpailukyvyn tekijöitä ovat sijaintitekijöiden ja liikenne- sekä 

tietoliikenneinfrastruktuurin lisäksi logistiikkapalvelut; palvelujen saatavuus eri osa-

alueilla ja kuljetusmuodoissa, kilpailun taso palvelutarjonnassa, logistiikkatoimijoiden 

kustannusympäristö sekä palvelutarjonnan laatu. Lisäksi kilpailukykyyn vaikuttaa 

makrologistinen suunnittelu ja ohjaus eli julkishallinnon kehittämis- ja sääntelytoimet niin 

paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla (Holma & Kajander 

2010, 11). 
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Leinonen ym. (2001) totesivat tutkimusraportissaan kaikilla logistiikan kehittämisen 

tekijöillä olevan merkitystä, mutta logistiikan osaamista pidettiin selvästi tärkeimpänä 

tekijänä. LVM:n viimeisimmässä vuoden 2010 logistiikkaselvityksessä logistiikan 

osaamisalueista erottuivat logistiikkaosaamisen avainkehityskohteiksi seuraavat kolme: 1) 

kysynnän ennustaminen ja tarjonnan suunnittelu, 2) hankinta sekä 3) asiakkaiden ja 

jakelukanavan hallinta.  

 

Olavarrietan ja Ellingerin (1997) mukaan muun muassa tehokas jakelujärjestelmä, 

viivästysperiaatteen käyttö valmistuksessa ja jakelussa, toimittajasuhteiden hallinta, korkea 

asiakaspalvelun taso sekä tilausten tarkka ja nopea toteutus ovat esimerkkejä logistisista 

kyvykkyyksistä. Das ja Narasimhan (2006) toteavat hankinnan ja ostotoiminnan 

kyvykkyyksien vaikuttavan tuotantokustannuksiin, laatuun, asiakastoimituksiin, sekä 

uusien tuotteiden lanseeraukseen. Kehitystarpeiden tunnistaminen ja hallinta luo perustan 

organisaation logistiselle kyvykkyydelle.  (LVM 2009, 74) 

 

2.3.1 Logistiikkakeskus aluekehityksen veturina 

 

Logistiikkakeskus ei ole konseptina uusi sillä se ilmaantui markkinoille jo 30 vuotta sitten 

(Rimiene 2007, 88). Tyhjentävää ja yksiselitteistä määritelmää logistiikkakeskukselle on 

vaikea antaa (Vafidis & Ojala 1999, 47). Vafidiksen ja Ojalan (1999) mukaan 

logistiikkakeskusten on koostuttava vähintään kahdesta, ainakin osittain toistensa 

ydinosaamista ja toimintaa tukevasta yrityksestä ja niiden on oltava halukkaita tarjoamaan 

palvelujaan halukkaille käypää hintaa vastaan. Winklerin ja Seebacherin (2011) mukaan 

logistiikkakeskus on logistisen verkoston solmukohta, joka tarjoaa logistiikan palveluja. 

Logistiikkakeskuksia kuvaillaan multimodaalisiksi liikenneyhteyksiksi, jotka tarjoavat 

useita liikenteen muotoja ja helpottavat multimodaalisten kuljetusten ketjuja. Tätä 

tarkoitusta varten niiden täytyy tarjota tehokkaita käsittelyjärjestelmiä, jotka 

mahdollistavat uudelleenlastauksen eri kuljetusmuotojen välillä. (Winkler & Seebacher 

2010, 275) 
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Määritelmä Tekijä Painottaa 

Logistiikkakeskus 

”rahtikylänä” 

tai  

logistiikan 

solmukohtana 

Breitzmann, Wenske (1999) 

Kondratowicz (2003) 

Rushton, Croucher, Baker (2006) 

Meidute,Vasiliauskas (2005) 

Europlatforms (2004) 

InLoc (2006) 

kuljetus, logistiikka ja 

jakelutoiminnot 

kuljetusmuotojen vaihto 

maantieteellinen  kattavuus 

ominaisuudet sis. varastot, 

jakelukeskukset, varastointialueet, 

toimistot, ajoneuvopalvelut jne. 

julkiset palvelut,   

hallinto- ja omistusasiat 

Rahtiterminaali 

jakelukeskuksena 

Pegrum (1963) 

Holtgen (1996) 

Wiegmans, Masurel, Nijkamp 

(1998) 

Ballis, Golias (2002) 

kuljetusmuotojen vaihto 

käsittely toimenpiteet 

arvoa lisäävät palvelut 

 

Jakelukeskus 

logistiikkakeskuksena 

Reynaud, Gouvernal (1987) 

Holtgen (1996) 

Kia, Shayan, Ghotb (2003) 

Lu & Yang (2006) 

yhteiset tai jaetut tavaralähetykset 

kuljetuksen organisaatio keskus 

kuljetusmuotojen vaihto 

sijainti systeemissä solmukohtana 

Jakelukeskus 

varastona 

Bowersox, Smykay, LaLonde 

(1968) 

Cavinato (1989) 

Johnson, Wood (1996) 

Lu & Yang (2006) 

Zidonis (2002) 

tavaravirta vastakohtana 

varastoinnille 

arvoa lisäävät palvelut 

nopea toimitus 

Varasto Minalga (2001) 

Zidonis (2002) 

Urbonas (2004) 

paikka inventoinnille 

varasto 

yhdistävä linkki valmistajan ja 

asiakkaan välillä 

 

Taulukko 1.  Logistiikkakeskuksen määritelmiä (Rimiene & Grundey 2007, 93) 

 

Europlatforms (eurooppalainen logistiikkakeskus yhdistys) sen sijaan määrittelee 

logistiikkakeskuksen seuraavasti: Logistiikkakeskus on määrätty alue, jossa kaikki 

toiminnot liittyvät kuljetukseen, logistiikkaan ja tavaroiden jakeluun sisältäen sekä 

kansallisen että kansainvälisen kuljetuksen useiden operaattoreiden kuljettamana. 

Seuraavassa taulukossa 1. yleisimpiä logistiikkakeskus määritelmiä. 

 

Logistiikkakeskukset ovat palvelualueita, joilla erilaiset kuljetusmuodot ja 

kuljetusmatkaltaan erilaiset kuljetukset kohtaavat. Keskuksissa pyritään periaatteessa 

tuottamaan kuljetuksiin liittyviä palveluita niin paljon, kuin asiakas on valmis maksamaan. 

Logistiikkakeskukset syntyvät ja toimivat markkinaehtoisesti eli kysyntä määrittelee 

palvelukonseptin lopullisen muodon. Käytännössä uuden logistiikkakeskuksen 

perustaminen vaatii liikeidean mukaisen sopivan sijainnin, jotta keskuksella on 

edellytykset hoitaa tavaravirtoja, sekä hyvän markkinoinnin ja yhteistyöverkoston, jotta 
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keskus saa ylipäänsä hoitaakseen tavaravirtoja. Suomessa on vireillä lukuisia 

logistiikkakeskushankkeita ja monet hankkeista ovat keskenään kilpailevia. (Haveri 2008, 

3) Logistiikkakeskukset saavuttavat vähitellen yhä kasvavaa merkitystä, koska 

logistiikkakeskuksen liikeidea perustuu seuraaville kolmelle tärkeälle perusedellytykselle: 

alueellinen suunnittelu joka kattaa vastaavasti alueen infrastruktuurin, kuljetuspalveluiden 

laatu ja intermodaalisen liikenteen kehitys (Meidutė 2007, 111). 

 

Ensimmäiset logistiikkakeskukset perustettiin Eurooppaan jo 1960-luvulla. Ajavana 

voimana logistiikkakeskusten syntyyn ja kuljetusten yhdistämiseen oli sopivan varastotilan 

puute kaupunkikeskuksissa, merikonttien mukanaan tuoma tarve yhdistettyihin 

kuljetuksiin, jakeluautojen kaupunkiliikenteessä aiheuttamat ongelmat ja katujen tila-

ahtaudet. Myöhemmin 1980-luvulla  satamat alkoivat tukkeutua ja toimintoja siirrettiin 

muualle. Myös maantiet alkoivat tukkeutua yhä pahemmin nopeasti kasvaneen 

rahtiliikenteen ansiosta, ja rautatieyhtiöt alkoivat kehittää intermodaalikuljetuksia 

välttääkseen markkinaosuutensa laskua. Nykyisin pelkästään Länsi-Euroopassa on 

logistiikkakeskuksia yli 100 kpl. Logistiikkakeskukset on usein rakennettu ”takamaan 

satamiksi” käyttäen samoja hallinnollisia muotoja ja toimintamalleja kuin satamissakin. 

Keskuksen perustaja on huolehtinut toiminnan edellyttämän perusinfrastruktuurin 

rakentamisesta ja sysännyt siten kehityksen vauhtiin. Osassa Keski-Euroopan maissa on 

vallalla voimakas julkisten organisaatioiden ja yritysten välinen yhteistyömuoto, Public-

Private-Partnership -periaate. Julkiset tahot ovat hankkeissa käynnistävinä voimina ja 

huolehtivat perusinfrastruktuurin rakentamisesta, toiminnan käynnistämisestä, alueen 

markkinoinnista ja ainakin alkuvaiheessa myös joidenkin peruspalvelujen hankkimisesta 

keskukseen. Mitä vaikeampia liikenneongelmat ovat, sitä herkemmin julkishallinto pyrkii 

niitä ratkaisemaan tukemalla mm. logistiikkakeskusten syntymistä. Yhtenä 

kehitysvaiheena oli Saksassa 1990-luvulla citylogistiikkaprojektien buumi. Ilmiön taustalla 

olivat kaupunkien liikenteelliset ongelmat. Euroopassa on myös erikoispalveluiden 

logistiikkakeskuksia esim. kansainvälisten avustustehtävien kriisitilanteita varten. 

Logistiikkakeskusten välille on myös syntynyt yhteistyötä. Tulevaisuudessa nähdään 

tarvetta logistiikkakeskusten verkottumiselle kansainvälisesti. (Pirkanmaan liitto 2006, 12) 

 

Keskieurooppalaisia logistiikkakeskuksia vastaavaa järjestelmää ei Suomessa ole, johtuen 

erilaisista olosuhteista. Kunnat ja alueet ovat vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana 

pyrkineet aktiivisesti kehittämään logistiikkakeskuksia omille alueilleen. Ensimmäisen 
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sysäyksen tähän antoi voimakkaaseen kasvuun lähtenyt Venäjän liikenne. Monet 

logistiikkakeskushankkeet pyrkivätkin itäliikenteen välittäjiksi satamille.  Toinen sysäys, 

jonka lopullisia vaikutuksia ei vielä tunneta, on Vuosaaren satama. Useat Etelä-Suomen 

logistiikkakeskushankkeet ja olemassa olevat logistiikkakeskittymät ovat kiinnostuneita 

Vuosaaren sataman ja muiden satamien tavaravirroista. (Haveri 2007, 4)  

 

Suomessa logistiikkakeskuksia on syntynyt liikenneväylien solmukohtiin, 

satamapaikkakunnille, rautateiden risteysasemille, valtateiden risteyspaikkakunnille ja 

kansainvälisten lentokenttien läheisyyteen. Logistiikkakeskukset ovat syntyneet suurten 

yritysten ympärille ulkoistamisen ja luonnollisen kasvun kautta. Ajavana voimana ei ole 

ollut ruuhkautuminen kuten Keski-Euroopassa. Ongelmana on ollut enemmänkin 

materiaalivirtojen ohuus eli kuljetuksia on ollut pakko yhdistellä riittävän vahvojen 

suuntakuormien aikaansaamiseksi. Ulkomaan kaupan materiaalivirrat ovat kotimaan 

sisäisiin materiaalivirtoihin verrattuna täällä paljon tärkeämpiä kuin esimerkiksi Saksassa. 

Tästä syystä yksi perusedellytys logistiikkakeskuksen synnylle on toimiva yhteys 

vähintään yhteen merkittävään satamaan. (Pirkanmaan liitto 2006, 14) 

 

Winklerin ja Seebacherin (2011) mukaan logistiikkakeskus ei ole pelkästään fyysinen 

yhtymäkohta lyhyiden ja pitkän matkojen kuljetusten välillä vaan se on myös paikallinen 

kasauma tuotannollisten sekä logistiikkayritysten kesken, joiden tarkoituksena on harkiten 

hyödyntää toistensa synergioita parantaakseen logistisia prosesseja sekä suorituskyvyn että 

kustannusten osalta. Logistiikkakeskus on alue, joka sisältää tuotteiden kuljetuksiin, 

varastointiin ja jakeluun liittyvät toiminnot. Kotimaiset ja kansainväliset kuljetukset 

hoidetaan siellä eri toimijoiden kesken kaupallisesti. Toimijat voivat olla joko sinne 

rakennettujen rakennusten ja palveluiden (varastorakennukset, jakelukeskukset, 

varastointialueet, toimistot, trukkipalvelut jne.) omistajia tai vuokralaisia. 

Logistiikkakeskuksessa on käytettävissä linkkejä useamman kuljetusmuodon välillä (tie-, 

rautatie-, meri-, sisäväylä- ja ilmakuljetukset) sekä linkkejä pitkänmatkan kuljetusten ja 

paikallisten kuljetusten välillä. Logistiikkakeskus tarjoaa lisäarvopalveluja (tavaroiden 

uudelleen pakkausta, hinnoittelua, merkkausta, myyntikuntoon laittoa jne.) pelkkien 

kuljetus- ja varastotoimintojen lisäksi. Yritysten keskittyminen samalle alueelle tarjoaa 

mittakaavaetuja ja mahdollistaa yritysten pidemmälle menevän erikoistumisen. 

(Pirkanmaan liitto 2006, 9) 
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2.3.2 Logistiikkakeskusten luokittelu  

 

Logistiikkakeskuksia voidaan ryhmitellä eri tavoin esim. avoin ja suljettu 

logistiikkakeskus. Avoimella logistiikkakeskuksella tarkoitetaan logistiikkakeskusta, jonka 

palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Suurin osa Euroopan logistiikkakeskuksista on 

avoimia. Usein ne palvelevat kaupunkialueille suuntautuvia jakelukuljetuksia ja niiden 

toiminnassa on julkinen sektori vahvasti mukana. Näillä logistiikkakeskuksilla on 

liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi ympäristötavoitteita. Suljetun logistiikkakeskuksen 

palvelut on rajattu tietyille asiakasyrityksille, jotka usein ovat olleet mukana ja toimineet 

aloitteentekijänä logistiikkakeskuksen perustamisessa. Suomessa suurilla kaupan 

keskusliikkeillä on usein omat, pääosin vain niiden asiakasyrityksiä palvelevat, 

jakelukeskukset. Logistiikkakeskuksia voidaan jaotella myös sen perusteella ovatko ne 

yhden toimijan vai usean toimijan tai ovatko ne pysyvä vai projektiluonteisia 

logistiikkakeskuksia. Yhden toimijan logistiikkakeskuksessa toimii vain yksi 

palveluntarjoaja. Projektiluonteisia logistiikkakeskuksia on perustettu koordinoimaan mm. 

suurten aluerakennushankkeiden tavaratoimituksia ja kuljetuksia. (Sito-yhtiöt 2009, 7)  

 

Logistiikkakeskus ei välttämättä ole alueellisesti tarkasti rajatulla alueella, vaan se voi 

sijaita hajautetusti ja siellä toimivien yritysten yhteistyön varassa eri paikoissa. 

Logistiikkakeskuksia voidaan luokitella sen mukaan, kuinka yhtenäistä niissä toimivien 

yritysten toiminta on.  

 

Logistiikkakeskukset voidaan jaotella toiminnan yhtenäisyyden perusteella seuraavasti: 

1) Virtuaalinen logistiikkakeskus toimii markkinointiorganisaationa, eikä tee konkreettisia 

logistiikan tehtäviä. 

2) Verkostoitunut logistiikkakeskus koostuu erikoistuneiden logistiikkapalveluiden 

tuottajien välisestä yhteistyöstä. 

3) Konkreettisessa logistiikkakeskuksessa osa niissä toimivien yritysten toiminnoista 

tehdään logistiikkakeskuksen toimesta. Keskuksella voi olla myös omia tiloja. 

4) Logistiikkakeskus voi muodostaa myös alueellisesti merkittävän yhteistyöverkoston, 

jonka taustalla voivat olla esimerkiksi alueen elinkeinoelämä ja oppilaitokset. 

Tarkoituksena on vahvistaa koko alueen eri toimijoiden yhteistoimintaa ja markkinointia ja 

sitä kautta houkuttelevuutta mm. investointien kohteena. (Haveri 2007, 25) 
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Virtuaalinen logistiikkakeskus on eräänlainen sateenkaarijärjestö, joka ei osallistu 

aktiivisesti varsinaisiin logistisiin toimintoihin, eikä ole organisaatioltaan kovin 

yhtenäinen. Palveluntarjoajat ovat toistensa kanssa tekemisissä yksittäisiä yrityksiä 

tiiviimmin. Yritykset ostavat toisiltaan satunnaisesti logistiikkapalveluja, mutta 

synergiaedut jäävät yleensä melko vähäisiksi. Virtuaalisen logistiikkakeskuksen etu on 

markkinointivahvuudessa. (Vafídis & Ojala 1999, 55 - 56) 

  

Verkostoituneet logistiikkakeskukset muodostuvat selkeästi yhteistyötä tekevistä 

logistiikkakeskuksista. Yhteistyö mahdollistaa logistiikkayritysten erikoistumisen omiin 

vahvuuksiinsa, mutta tarjoaa silti kokonaisvaltaisia palveluja yhteistyöverkon kautta. 

Logistiikkayritykset toimivat omissa tiloissaan, mutta hakevat synergiaetuja aina kun se 

vain on mahdollista. Verkostoitumista voi muodostua paitsi logistiikkayritysten sisällä kuin 

myös logistiikkakeskusten välillä. Tällöin ei haeta synergiaetuja toiminnallisen 

erikoistumisen kautta, vaan pyrkimyksenä on maantieteellisen toiminta-alueen 

laajentaminen. (Vafídis & Ojala 1999, 56) 

 

Konkreettinen logistiikkakeskus kokoaa useita itsenäisesti hallittuja yrityksiä samoihin 

tiloihin. Logistiikkakeskus on todennäköisesti osakeyhtiö, jonka suurimpia omistajia ovat 

siinä toimivat yritykset. Konkreettisella logistiikkakeskuksella on omia tiloja ja 

henkilökuntaa, joiden avulla saman katon alla toimivat yritykset voivat sopeuttaa omaa 

tilan ja henkilökunnan tarvettaan. Logistiikkakeskusta markkinoidaan ulkopuolisille 

yhtenäisesti, jolloin yritykset saavat ainakin jossakin määrin yhteisen imagon. Keskuksessa 

toimivilla yrityksillä on tosin omat asiakkaansa ja omaakin markkinointia. (Vafídis & 

Ojala 1999, 56) 

 

Logistiikkakeskus voi muodostaa myös yhteistyöverkoston, jolla on suuri alueellinen 

merkitys. Sen taustalla voivat olla esimerkiksi elinkeinoelämä ja oppilaitokset. 

Tarkoituksena on vahvistaa koko alueen eri toimijoiden yhteistoimintaa ja markkinointia. 

Sen avulla voidaan lisätä ja saada uusia investointeja. (Haveri 2007, 17)  

 

Myös näiden perustyyppien sekoitukset ovat mahdollisia. Uusien suurten logististen 

palvelualueiden muodostamisessa ratkaistavia peruskysymyksiä ovat seuraavat: 

logistiikkakeskuksen sijainti, liikeidea sekä markkinat alueellisten ja valtakunnallisten 

tarpeiden näkökulmasta, kaavoituskysymykset ja maanomistus, hankkeen organisointi, 
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markkinointi ja rahoitus, toimija- ja yhteistyöverkoston kokoaminen, lisäarvon tuottaminen 

toimijoille, maantie- ja ratayhteyksien kapasiteetti, järjestelyt sekä investointitarpeet, 

tarvittavan muun infrastruktuurin ja terminaalien rakennuttaminen, 

logistiikkaoperaattoreiden toiminnan käynnistäminen uudella alueella ja edelleen 

kehittäminen. Todellisuudessa on otettava huomioon ensisijaisesti ennen 

suunnitteluvaihetta markkinoiden luomat tarpeet ja perustaa konseptinsa siihen, mitä vailla 

ympäristö tällä hetkellä on. Käytännössä markkinoiden luomat tarpeet määräävät myös 

logistiikkakeskuksen tarpeellisuuden ja lopullisen palvelukonseptin. (Haveri 2007, 17) 

 

Valtakunnallisesti toimiva logistiikkakeskusosaamisen kehittämis- ja yhteistyöverkosto 

LIMOWA on puolestaan luokitellut logistiikkakeskukset eri roolien ja toimintojen mukaan 

kuuteen eri luokkaan, jotka on määritelty kuviossa 5. LIMOWA:n luokittelussa L4-tason 

logistiikkakeskus tarkoittaa jonkun tietyn kauppaketjun tai teollisuusyrityksen omia 

logistiikkakeskuksia tai keskusvarastoja, joista tavaraa toimitetaan vain ko. yrityksen 

tarpeisiin. L3-tason eli kaikille avoin logistiikkakeskus, jotka ovat tietyn tahon esimerkiksi 

logistiikan palvelualan yrityksen hallinnoimia. Logistiikka-alueet eli L2 tason keskittymät 

ovat järjestäytyneesti muodostuneita logistiikkatoiminnoille tarkoitettuja alueita, joissa 

operoi useita logistiikkakeskuksia, varastoja sekä muita logistiikkatoimintoja erilaisine 

lisäarvopalveluineen. L1-tason logistiikkakeskittymät tarkoittavat spontaanisti 

muodostuneita logistiikkakeskusten ja -alueiden tiiviitä ryhmiä.  

 

Luokittelu L0 - L5 ei ole tarkoitettu logistiikkakeskusten paremmuuden taikka 

huonommuuden vertailemiseksi, vaan helpottamaan ja ymmärtämään paremmin erilaisia 

logistiikkakeskuksia ja niiden tarpeita. Esimerkiksi L1 ja L2 ovat määritelmiensä ja 

kokoluokkansa puolesta lähellä toisiaan, mutta ensimmäisestä puuttuu yhtenäinen 

hallinnointi- ja kehitysorganisaatio. Tämän vuoksi periaatetasolla L2-tyyppinen keskittymä 

voisi olla järkevämpi kehittämistavoite kuin L1. Vastaavasti L3 - L5 tasoisille keskuksille 

tulisi tarjota sijoittumismahdollisuus L2-tyyppisille logistiikka-alueille. 

Logistiikkavyöhykkeitä (L0) eli logistiikkakeskittymien, alueiden ja keskusten 

muodostamia vyöhykkeitä Suomessa on vain yksi – pääkaupunkiseudulla Kehä III:n 

varrella valtateiden 3 ja 4 välisellä alueella Helsinki–Vantaan lentokentän ympäristössä. 

(Lahtinen & Pulli 2012, 184 - 185) Tyypistä riippumatta kaikille luokille tulee kuitenkin 

olla yhteisenä tekijänä markkinalähtöisyys. Logistiikkakeskuksella on huonot 
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menestymisedellytykset, jos sen sijainti, infrastruktuuri tai palvelut eivät kohtaa 

asiakkaiden tarpeita tai jos volyymit jäävät riittämättömiksi. (Lahtinen & Pulli 2012, 59) 

 

 

 

 

Kuvio 5. Logistiikkakeskittymien luokittelu (LIMOWA 2011) 
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Eri osapuolten roolien jako riippuu paljon siitä, onko logistiikkakeskushankkeen 

lähtökohtana muodostaa suunnitelmallisesti logistisesti hyvään paikkaan laaja logistiikka-

alue, pyrkiä kaavoituksella sijoittamaan logistisia toimijoita samalle alueelle, vai onko kyse 

yksittäisen toimijan varasto- tai terminaaliratkaisusta. Laajemmissa hankkeissa, kuten 

logistiikka-alueen (L2) suunnitelmallisessa toteuttamisessa kuntien ja maakunnallisten 

viranomaisten rooli hankkeen käynnistäjänä ja kaavoitusoikeuden haltijana saattaa olla 

suuri, kun taas logistiikkapalvelukeskuksissa (L3) ja logistiikkakeskuksissa (L4) painopiste 

hankkeen käynnistämisessä siirtyy yhä enemmän kiinteistökehittäjille ja -sijoittajille sekä 

varsinaisille logistiikkakeskuksia käyttäville toimijoille. (Lahtinen & Pulli 2012, 61) 

 

Logistiikkakeskukset ovat palvelualueita, joilla erilaiset kuljetusmuodot ja 

kuljetusmatkaltaan erilaiset kuljetukset kohtaavat. Kuljetusyhteydet ovat 

logistiikkakeskuksille ensiarvoisen tärkeä kilpailutekijä ja logistiikkakeskukset 

kehittyvätkin usein kuljetusterminaaleista (Vafidis & Ojala 1999, 30, 51). Keskuksissa 

pyritään periaatteessa tuottamaan kuljetuksiin liittyviä palveluita niin paljon, kuin asiakas 

on valmis maksamaan. Logistiikkakeskukset syntyvät ja toimivat markkinaehtoisesti eli 

kysyntä määrittelee palvelukonseptin lopullisen muodon. Käytännössä uuden 

logistiikkakeskuksen perustaminen vaatii liikeidean mukaisen sopivan sijainnin, jotta 

keskuksella on edellytykset hoitaa tavaravirtoja, sekä hyvän markkinoinnin ja 

yhteistyöverkoston, jotta keskus saa ylipäänsä hoitaakseen tavaravirtoja. (Haveri 2007, 3) 

Logistiikkakeskuksen perustamisvaiheessa tulisi ottaa huomioon seuraavat tekijät: oikea 

sijainti, alueen nykyisen infrastruktuurin taso, suotuisat ja kilpailukykyiset olosuhteet 

liiketoiminnan kasvulle ja alueen taloudellisesti kannattava vaikutus (Meidute 2005, 110).  

 

Logistiikkakeskusten kehittäminen on yksityisen sektorin vastuulla. Julkisen sektorin on 

kuitenkin huolehdittava, että logistiikkakeskuksille on tarjolla riittävän suuria maa-alueita 

kilpailukykyisten liikenneyhteyksien varrella. Tällä hetkellä eri puolilla Suomea on 

lukuisia logistiikkakeskushankkeita, joiden toimintakonsepti on osittain selkiytymätön. 

Kaikille hankkeille ei myöskään löydy riittävästi kysyntää. (LVM 2012b, 43) Hankkeet 

ovat kuvattuna lyhyesti tutkimuksen lopussa liitteessä 4. 

 

Haverin (2008) mukaan logistiikkakeskusten palvelukonsepti voikin olla lähellä 

kolmannen osapuolen logistiikkatoimintaa. Perusideana on tuottaa konseptin puitteissa 

palveluita asiakkaalle niin paljon, kuin asiakas on valmis maksamaan (Haveri 2008, 16). 
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Kuviossa 6. on ns. Tanskan malli, jossa on kuvattuna logistiikkakeskuksen mahdolliset 

toimijat ja palvelut. Toimijat voivat olla joko sinne rakennettujen rakennusten ja 

palveluiden (varastorakennukset, jakelukeskukset, varastointialueet, toimistot, 

trukkipalvelut jne.) omistajia tai vuokralaisia. Logistiikkakeskuksen tulee olla avoin, 

mahdollistaen kaikkien toiminnoissa mukana olevien yritysten sisäänpääsyn. 

Logistiikkakeskuksen tulee olla varustettu kaikilla niillä yleisillä laitteistoilla, jotka 

mahdollistavat toimintojen toteuttamisen. Mahdollisuuksien mukaan sen tulisi myös 

sisältää yleisiä palveluja käyttäjien henkilöstöille ja laitteistoille. (Bentzen 2002) 

 

 

 

Kuvio 6. Logistiikkakeskuksen mahdollisia toimijoita ja palveluita. (Bentzen 2002) 
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Toukokuussa 2011 järjestetty tulevaisuuden logistiikkakeskus -foorumi visioi 

uudenlaisesta logistiikkajärjestelmästä. Kansallisen logistiikkastrategian avulla voimme 

saavuttaa halutun tahtotilan ja varmistaa, että se on kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa. 

Vision toteuttaminen vaatii kuitenkin paikallisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja että se 

on kytketty edelleen osaksi laajempaa verkostoa. Kuljetuskäytävien ja solmukohtien 

verkostoa tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena markkinoiden tarpeita palvelevana 

toimintana. Tämän kokonaisuuden toteutus on yhteinen ponnistus, mutta se vaatii 

kuitenkin keskitetyn koordinoinnin. Suoraan suurimpien satamien jatkeeksi kytkettyjä, 

todella merkittäviä logistiikkakeskusalueita mahtuu Suomeen vain muutamia. 

Erikoistuneita keskuksia tai pienempiä runko- sekä jakelu- ja keruukuljetusten terminaaleja 

voisi puolestaan sijoittua joihinkin seutukunnallisiin keskuksiin, jotka toimisivat edellä 

kuvattujen kansallisten logistiikkakeskusalueiden vaikutusalueella tiiviissä yhteistyössä. 

(Lahtinen 2011) 

 

Ympäristöarvot, ekologisuus ja vihreä logistiikka tulevat varmasti edelleen kasvattamaan 

tulevaisuudessa merkitystään. Nämä tekijät tulisikin huomioida jo alkuvaiheessa. ESLogC/ 

Syklin osahankkeen ”ekologinen logistiikkakeskus” tulevaisuusverstaassa käytyjen 

keskusteluiden pohjalta keskeisimmiksi tekijöiksi ekologisen logistiikkakeskuksen 

sijoittumisen kannalta listattiin seuraavat asioita. Alueella tulee olla valmis infrastruktuuri 

ja alueen tulee olla helposti rakennettavissa. Alueen tulee olla myös kustannustehokkaasti 

käyttöönotettavissa ja riittävän suuri, joka mahdollistaa laajentumisen tarpeen vaatiessa. 

Intermodaali mahdollisuus sekä uusiutuvan energialähteen käyttöönoton mahdollisuus ovat 

myös keskeisiä tekijöitä. Kuljetussuoritteet tulisi pystyä minimoimaan, jolloin toiminta 

olisi kustannustehokasta ja kannattavaa. Lisäksi työvoiman saatavuuden varmuus ja 

tukipalveluiden läheisyys tulisi huomioida. Alue ei saisi myöskään sijaita 

pohjavesialueella, koska mahdollisen onnettomuuden sattuessa tärkeä pohjavesi voisi 

pilaantua. (ESLogC & Sykli 2010, 9) 

 

Logistiikkakeskuksille nähdään olevan tarvetta eri puolilla Pohjois-Suomea. Etenkin 

pienemmillä logistiikkapalveluja tarjoavilla yrityksillä on puutetta toimintaan soveltuvista 

ja asianmukaisesti varustetuista tiloista. Keskittämällä useita logistiikkapalveluja tarjoavia 

toimijoita samoihin tiloihin voidaan saavuttaa säästöjä mm. tilojen perustamis- sekä 

ylläpitokustannuksissa ja sijoittuville yritykset voivat saada/hankkia kustannustehokkaasti 

käyttöönsä joitakin yhteisiä palveluja. Lisäksi yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet 
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paranevat ja keskuksiin sijoittavat yritykset voivat tarjota ainakin joitakin palveluja 

yhteistyössä. Tämä parantaa logistiikkapalvelujen laatua ja kattavuutta. Lisäksi esim. 

kuljetusten yhdistelyssä avautuu uusia mahdollisuuksia. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006, 

39)  
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3. METODOLOGIA JA TUTKIMUSPROSESSI 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa voidaan erottaa kvalitatiivinen eli laadullinen ja 

kvantitatiivinen eli määrällinen analyysi (Alasuutari 2007, 32). Laadullisessa 

tutkimuksessa tarkoituksena on yrittää saada mahdollisimman paljon irti yksittäisestä 

havainnosta, joka siis tarkoittaa käsittelyä syvyyssuunnan mukaisesti. Laadullinen tutkimus 

on kiinnostunut asian ymmärtämisestä sekä sen merkityksistä. Laadulliseen tutkimukseen 

liittyy myös kontakti, joka tulee suoraan tutkittavan ja tutkijan välille. (Kananen 2008, 25) 

Konstruktiivinen tutkimus voi olla joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista tai molempia. Se 

on eksplisiittisesti normatiivista perusluonteensa takia ja tyypillisesti käyttää case 

tutkimusta. On tärkeää huomata, että käsite case -tutkimus voi sinänsä viitata sekä 

deskriptiiviseen (kuvaileva, analysoiva, selittävä ja ymmärtävä) ja normatiiviseen 

(mallintava, ohjaileva ja suositteleva) tutkimukseen; konstruktiivinen tutkimus edustaa 

nimenomaan jälkimmäistä ryhmää (Kasanen ym. 1991, 315). Konstruktiivisessa 

tutkimuksessa korostuu luovuus, innovatiivisuus ja heuristisuus (Kasanen ym. 1991, 317). 

  

3.1 Tutkimuksen metodologia 

 

Käytän tässä tutkimuksessa konstruktiivista tutkimusotetta, joka perustuu Kasasen, Lukan 

ja Siitosen (1991) näkemyksiin. Konstruktiolla tarkoitetaan oliota, joka antaa ratkaisun 

johonkin eksplisiittiseen ongelmaan. Tarkoituksena on saavuttaa tietystä lähtötilasta 

liikkeelle lähtien haluttu lopputila. Tässä mielessä konstruktion kehittäminen on 

luonteeltaan normatiivista toimintaa. Konstruktion kehittäminen on ongelmanratkaisua, 

jonka tuloksena on jotakin selvästi uutta aikaisemmasta poikkeavaa. Konstruktiivinen 

voidaan nähdä eräänä soveltavan tutkimuksen muotona. Soveltavalle tutkimukselle on 

ominaista sellaisen uuden tiedon tuottaminen, joka tähtää johonkin sovellukseen tai 

tavoitteeseen. Konstruktiolle on lisäksi ominaista, että sen toimivuus todennetaan. 

Konstruktiivinen tutkimus tuottaa konstruktioita. (Kasanen ym. 1991, 302) Intuitiivisesti 

on suhteellisen selvää mitä konstruktiivinen tutkimus yleisesti ottaen tarkoittaa: 

ongelmanratkaisua mallin, kuvion, suunnitelman, organisaation, koneen tms. rakentamisen 

avulla (Kasanen ym. 1991, 305). Konstruktiivinen tutkimusote sijoittuu liiketaloustieteen 
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metodisessa kentässä normatiiviselle alueelle käsittäen sekä teoreettisen että empiirisen 

elementin (Kasanen ym. 1991, 323). 

 

Konstruktiivinen tutkimusote pyrkii tietyllä tavalla yhdistämään analyyttisen 

mallinrakennuksen, tieteellisen ongelmanratkaisutoiminnan sekä konsultoinnin. 

Analyyttisessä mallinrakennuksessa korostuu ratkaisun todistus  käytännön toimivuuden 

jäädessä epäselväksi. Tieteellisessä ongelmanratkaisutoiminnassa tuotetaan ratkaisu 

tieteellisellä menetelmällä vain yhtä ainutkertaista ongelmaa varten. Konsultoinnissa taas 

syntyy käytännössä toimiva ongelmanratkaisu, mutta se tapahtuu ilman teoreettisia 

perusteita ja todistusta. (Kasanen ym. 1991, 316) Tässä tutkimuksessa konstruktio 

painottuu  analyyttisen mallinrakennuksen ja konsultoinnin puolelle. Kuviossa 7. on 

kuvattuna konstruktiivisen tutkimuksen osat ja tutkimuksen konstruktio. Tämän 

tutkimuksen konstruktioon palataan yksityiskohtaisemmin alaluvussa 4.4  logistiikan 

osaamiskeskittymä. 

 

 

 

Kuvio 7. Konstruktiivisen tutkimuksen osat (mukailtu, Kasanen ym. 1991, 306) ja 

tutkimuksen konstruktio  

 

Kasanen ym. (1991) jakavat konstruktiivisen lähestymistavan tutkimusprosessin kuuteen 

eri vaiheeseen, jotka voivat vaihdella tapauksesta riippuen. Nämä kuusi vaihetta ovet 

ongelman käytännön 
relevanssi 

ratkaisun käytännön 
toimivuus 

kytkentä teoriaan 
ratkaisun teoreettinen 

uutuusarvo 

                              
KONSTRUKTIO, 

 ongelman ratkaisu 
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seuraavat: 1) relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen 2) 

esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta 3) innovaatiovaihe, ratkaisumallin 

konstruoiminen 4) ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden 

osoittaminen 5) ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun 

tieteellisen uutuusarvon osoittaminen 6) ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. 

(Kasanen ym. 1991, 306) Innovaatiovaihe on konstruktiivisen tutkimusprosessin 

onnistumisen kannalta ratkaisevassa asemassa: ellei mitään uutta ratkaisumallia pystytä 

konstruoimaan, ei prosessin jatkamisessakaan ole enää mieltä (Kasanen ym. 1991, 307). 

 

Tutkimusaineiston keruu perustuu sekä sekundäärisiin lähteisiin että primääriseen 

aineistoon, jonka keskiössä ovat teemahaastattelut. Tutkimuksen empiiriseksi 

menetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, koska kyseisellä haastattelumuodolla on 

mahdollisuus saada haastateltavalta laajempia ja ns. syvempiä vastauksia aiheesta 

verrattuna esimerkiksi kyselytutkimukseen. Teemahaastattelun merkitys on korostunut 

liiketaloustieteissä 1980-luvulta lähtien ja on selkeästi käytetyin kvalitatiivinen aineiston 

keruun menetelmä niin yhteiskunta- kuin liiketaloustieteissä (Koskinen ym. 2005, 105).  

Aineistonkeruumenetelmänä tutkielmassa on käytetty siis puolistrukturoitua haastattelua, 

jonka Hirsjärvi ja Hurme (2001) ovat nimenneet teemahaastatteluksi. Teemahaastattelu ei 

ole yksinomaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä, vaan se on yhtä hyvin 

käyttökelpoinen myös kvantitatiivisesti painottuneessa tutkimuksessa. Teemahaastattelu on 

lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että 

haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys puuttuu.  (Hirsjärvi ym. 2007, 203)  

 

Kirjassaan tutkimushaastattelu Hirsjärvi ja Hurme (2001) luettelevat haastattelun 

ominaispiirteet, jotka ovat seuraavat: 1) tiedetään että haastateltavat omaavat kokemusta 

teemoiksi valituista aihepiireistä 2) tutkimuksen tekijä on alustavasti selvitellyt tutkittavan 

ilmiön oletettavasti tärkeitä osia, rakenteita, prosesseja ja kokonaisuutta 3) tutkija kehittää 

analyysin perusteella haastattelurungon 4) haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden 

subjektiivisiin kokemuksiin. Vaikka menetelmän esikuvana oli Mertonin, Fisken ja 

Kendallin (1990) fokusoitu haastattelu, teemahaastattelu eroaa esikuvastaan siinä, ettei se 

edellytä tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta. Teemahaastattelu lähtee 

oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan 

tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että yksi 
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haastattelun aspekti, haastattelun aihepiirit, teema-alueet, ovat kaikille samat. 

Teemahaastattelu -nimellä on se etu, että se ei sido haastattelua tiettyyn leiriin, 

kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen, eikä se ota kantaa haastattelukertojen määrään tai 

siihen, miten ”syvälle” aiheen käsittelyssä mennään. Sen sijaan nimi kertoo siitä mikä tässä 

haastattelussa on kaikkein oleellisinta, nimittäin sen, että yksityiskohtaisten kysymysten 

sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 

47 - 48) 

  

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan kvalitatiivisesti analysoidun haastatteluaineiston 

tulokset voidaan esitellä monella tavalla: tekstinä, numeroina, kuvina ja kuvioina. 

Ensinnäkin tulokset voidaan esittää sanallisessa muodossa, jolloin teksti voi olla tutkijan 

kuvaus tutkittavasta aiheesta. Tekstiin voi sisältyä lisäksi haastatteluotteita tai teksti 

voidaan kirjoittaa kertomuksen muotoon. Toiseksi kvalitatiivista aineistoa voidaan kuvailla 

numeroiden avulla. Kolmas aineiston esittämismuoto on graafinen, joka käsittää kaaviot, 

kuviot ja kuvat. Tässä tutkielmassa on käytetty sanallista muotoa, joka sisältää myös 

haastatteluotteita. Koskisen ym. (2005) mukaan tutkimus ei tähtää pelkästään 

virheettömyyteen, vaan viime kädessä tutkimuksen oikeutus on uusi tieto. Tämän 

tutkimuksen keskeisenä päämääränä on ollut juuri tuon uuden tiedon kerääminen 

haastatteluiden avulla. Tavoitteena on ollut kerätä pienestä haastattelujoukosta suhteellisen 

paljon tietoa. 

 

3.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus koostuu teoriaosuudesta sekä empiirisestä osuudesta. Tutkimusaiheen teoriaa 

lähestyttiin tutkimalla alan kirjallisia lähteitä, tilastoja, julkaisuja ja www-sivuja. 

Tutkimuksen empiirinen osuus perustuu teemahaastatteluun, jossa tavoitteena on selvittää 

mm. seuraavia asioita: 

 

- Logistiikan merkitys seudulle ja sen elinkeinoelämälle 

- Logistiikan tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueita 

- Alueen logistiikan koulutustarpeita  

- Logistiikan osaamiskeskittymän tarvekartoitus alueella 
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Tutkimuksen teemahaastatteluissa käytettiin kahta eri teemahaastattelurunkoa. 

Tarkoituksena oli saada haastateltujen asiantuntemus mielipiteineen hyödynnettyä 

mahdollisimman hyvin. Empiirisen aineiston materiaali koostuu pääosin 

teemahaastatteluista, jotka toteutettiin Kemi-Tornion sekä Kotkan alueella huhtikuun ja 

elokuun aikana vuonna 2011. Haastatteluja suoritettiin yhteensä seitsemän kappaletta. 

Suppeiden aineistojen käyttö liittyy field- ja case-tutkimuksiin, joissa on tavoitteena 

saavuttaa yksittäisen tai harvojen tutkimuskohteiden tasolla syvällisempi ja 

kokonaisvaltaisempi kuva tutkittavasta ilmiöstä kuin mikä on mahdollista keräämällä 

laajoja aineistoja (Kasanen ym. 1991, 314) Haastateltavat koostuivat sekä koulutuksen että 

logistiikka alan asiantuntijoista. Lisäksi tutkimuksen aineistona käytettiin muita 

sekundäärisiä aineistoja esimerkiksi raportteja ja selvityksiä. Myös Kemissä 19.4.2011 

pidetyn logistiikkaseminaarin muistiinpanoja sekä kyseisen seminaarin learning-cafe 

työryhmien tuotoksia hyödynnettiin tutkimuksessa.  

 

Tutkimuksen teemahaastattelurungot muodostuivat kolmesta eri teemasta. Molemmissa oli 

yksi yhteinen teema, joka oli logistiikan merkitys seudulle ja sen elinkeinoelämälle. Toisen 

teemahaastattelurungon kaksi muuta teemaa olivat tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä 

koulutus. Vastaavasti toisessa teemahaastattelurungossa kaksi muuta teemaa oli logistiikan 

osaamiskeskittymä ja logistiikkakeskus. Haastatteluiden tarkoituksena oli hyödyntää 

jokaisen haastateltavan asiantuntijan omaa vahvaa ydinosaamisaluetta. Tarkoituksena oli 

kerätä tietoa nykytilanteesta sekä heidän näkemyksiään tulevaisuudesta kyseisistä 

teemoista. Haastattelijoiden suorat lainaukset jakaantuvatkin teemojen mukaan. 

Esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen asiantuntijoiden suoria 

lainauksia on alaluvuissa 4.2 ja 4.3. Vastaavasti logistiikan asiantuntijoiden lainauksia on 

alaluvussa 4.4.   

 

3.3 Aineistonhankinta 

 

Tutkimuksen haastatteluaineisto on kerätty Kemiä koskien, mutta materiaalin keruussa on 

pyritty yleistettävyyteen eli mahdolliset haastatteluaineiston tulokset olisivat 

sovellettavissa alueellisesti myös muillakin paikkakunnilla ja alueilla. Liiketaloudellisessa 

metodisessa keskustelussa usein esitetty vaatimus tulosten yleistettävyydestä voi ensi 
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silmäykseltä näyttää ongelmalliselta konstruktiivisen tutkimuksen kannalta, mutta 

yleistettävyys on pienempi ongelma konstruktiiviselle kuin deskriptiiviselle 

tutkimusotteelle pienten aineistojen kohdalla (Kasanen ym. 1991, 324). Lisäksi 

tutkimuksessa kartoitetaan Kemi-Tornio alueen logistiikan nykytila ja potentiaalisia alueen 

logistiikan tulevaisuuden painopistealueita.  

 

Tutkimuksen teemahaastatteluista kolme suoritettiin henkilökohtaisesti ja neljä 

puhelimitse. Henkilökohtaisista haastatteluista kaksi nauhoitettiin ja litteroitiin eli 

kirjoitettiin tekstimuotoon. Haastatteluiden nauhoittamiseen pyydettiin lupa 

haastateltavalta. Litteroin haastattelut sanatarkasti, mutta en kuitenkaan merkinnyt taukoja, 

hymähdyksiä tai äänenpainoja. Myös hmm, öö ja vastaavan kaltaiset äännähdykset jätin 

litteroimatta. Puhelimitse suoritetuista neljästä haastattelusta kolme nauhoitettiin. 

Nauhoitus suoritettiin siten että puhelimen kaiutin oli päällä ja nauhoituslaite sijaitsi 

puhelimen vieressä. Menetelmä osoittautui varsin huonoksi, koska nauhoituslaite otti 

puhelimesta paljon häiriötä. Yksi kolmesta nauhoitetusta puhelusta onnistui puolittain. 

Kaikista haastatteluista tein puheluiden aikana muistiinpanoja, joiden pohjalta 

tutkimustuloksiin on saatu tietoa ja tulevaisuuden näkemyksiä. Haastatteluiden ajalliset 

kestot sijoittuivat puolesta tunnista tuntiin. haastatellut henkilöt ovat lueteltuina 

tutkimuksen lopussa liitteessä 1. 

 

3.4  Tutkimuksen arviointi 

 

Empiirisessä tutkimuksessa on muutama käsite, jotka ovat keskeisiä tutkimuksen laadun 

parantamiseen tähtääviä välineitä. Näitä ovat reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. 

Validiteetin lajeina pidetään minimaalisesti sisäistä ja ulkoista validiteettia. Sisäinen 

validiteetti merkitsee tulkinnan sisäistä loogisuutta ja ristiriidattomuutta. Ulkoinen 

validiteetti puolestaan merkitsee sitä, yleistyykö tulkinta muihin tutkittuihin tapauksiin. 

Käytännössä validi tieto tarkoittaa tyypillisimmin sitä, että tutkijan tulee osoittaa, että 

hänen löytönsä eivät perustu esimerkiksi vääriin haastattelulausumiin, kysymyksiin tai 

havaintoihin. Validiteetin käsitteessä on kuitenkin ongelmansa, koska etenkin sisäinen 

validiteetti on kriteerinä epämääräinen. Tutkimuskäytännöksi käännettynä se tarkoittaa 

lähinnä velvoitetta olla konsistenssi. Konsistenssin aste on reliabiliteetti, jolla jotkin 
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tapaukset sijoitetaan samaan luokkaan eri havainnoitsijoiden toimesta eri aikoina. Kyseessä 

on siis ristiriidattomuus. Aineisto voi olla reliaabeli, vaikka se ei olisi validi; aineisto ei voi 

olla validi, jos se ei ole reliaabeli. Yleistäminen on tärkeä kysymys seuraavalla kahdella 

tavalla: 1) se liittyy tutkimuksen oikeuttamiseen etenkin käytännöllisissä yhteyksissä, 2) 

yleisempi tieto on informatiivisempaa kuin yksittäistapauksia koskeva tieto.  (Koskinen 

ym. 2005, 253 - 255,263)   

 

Sisäisen validiteetin varmistamiseksi valitsin haastateltaviksi henkilöitä, joilla ei ollut 

mitään sidoksia haastattelijaan. Lisäksi tärkeä kriteeri heidän valinnassaan oli heidän 

asiantuntijuus aiheen suhteen. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti viittaa siis tutkimuksen 

tulosten yleistettävyyteen. Ehkä yleisin kritiikki, jonka laadulliset tutkijat kohtaavat, liittyy 

siihen, että pienestä havaintomäärästä ei voi tehdä luotettavia yleistyksiä (Koskinen ym. 

2005, 263). Arvioitaessa tämän tutkimuksen tutkimustuloksia täytyy kiinnittää huomiota 

siihen, että tutkimuksen empiirinen osa koostuu seitsemän teemahaastattelun tuloksista. 

Koskisen ym. (2005) mukaan laadullista tutkimusta tehdään useimmiten siksi, että 

voitaisiin kerätä pienestä tapausjoukosta suhteellisen paljon tietoa. Mielestäni tulokset ovat 

tutkimuksen suppeudesta huolimatta yleistettävissä. Jos tutkimus pyrittäisiin toistamaan 

samanlaisena toisen tutkijan toimesta, käyttäen samoja haastateltavia, olisivat 

tutkimustulokset hyvin todennäköisesti samansuuntaisia. Tutkimus ei tähtää pelkästään 

virheettömyyteen, vaan viime kädessä tutkimuksen oikeutus on uusi tieto (Koskinen ym. 

2005, 253).  

 

3.5 Kemin tilanne 

 

Kemi-Tornio alue on Suomen ja Ruotsin rajan läheisyydessä logistisesti merkittävä 

solmukohta Perämerenkaaren, Pohjois-Kalotin sekä Barentsin alueella. Liikenneverkon 

kautta kuljetetaan alueen teollisuuden ja kaupan tavarakuljetusten lisäksi runsaasti 

kansainvälistä länsi–itä- ja etelä–pohjoissuuntaisia tavarakuljetuksia. Kemin ja Tornion 

satamat ovat valtakunnallisesti merkittäviä tavaraliikenteen satamia. Tornio–Haaparanta on 

vilkas rajanylityspaikka, jonka kautta kulkevan rajaliikenteen osuus on noin 60 prosenttia 

kaikesta läntisen maarajan ylittävästä liikenteestä. Kansallisella tasolla korostuvat yhteydet 
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etelässä Oulun kautta Helsinkiin sekä kaupunkiverkossa yhteydet Rovaniemelle ja Ouluun. 

(Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus 2009) 

 

3.5.1 Kemin liikennemäärät 

 

Tieliikenteessä liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä 

(KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi. Kemin tieliikennemäärissä KVL on 

Kemin eteläpuolella 8543 ajoneuvoa. Kemin kohdalla lukema on 12 453 ja pohjoispuolella 

Isohaaran kohdalla 10 059. (Liikennevirasto 2010a) Raskaan liikenteen osalta 

liikennemäärälukemat ovat vastaavilla paikoilla seuraavat: Kemin eteläpuoli 905, Kemin 

kohta 1168 ja Kemin pohjoispuoli 848 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Liikennevirasto 2010b) 

 

Kemi-Tornion lentoaseman vuoden 2012 matkustajaliikenne oli 65 761 lentomatkustajaa. 

Matkustajat jakaantuivat seuraavasti: kotimaan liikenne 64 242 matkustajaa ja 

kansainvälinen liikenne 1 519 matkustajaa. Kansainvälisen liikenteen matkustajaosuus on 

vain noin 2,3 prosenttia kaikista matkustajista. Kotimaan liikenteellä on siis hyvin 

merkittävä rooli Kemi-Tornion lentoaseman matkustajaliikenteessä. Matkustajamäärät ovat 

olleet laskussa vuosituhannen alusta, joka näkyy kuviosta 8. Laskusuuntaus saatiin 

taittumaan vuonna 2007 jota edesauttoi Kemi-Tornion lentoliikenteen kehittämiseen 

suunnatut toimenpiteet. Tämän hetkinen tilanne näyttää jälleen huonompaan suuntaan. 

Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä on laskenut rajusti viimeisen vuoden aikana 

noin 30 prosenttia edelliseen vuoteen 2011 verrattuna (Finavia 2013). Vuoroja on 

vähennetty ja lisäksi vuorojen peruuntumiset eri syiden takia ovat vähentäneet 

matkustajamääriä. Osa matkustajista on siirtynyt käyttämään Oulun sekä Rovaniemen 

lentoasemaa, koska lentomatkustajien luottamus lähteviin vuoroihin on selkeästi 

vähentynyt. Tämä näkyy erityisesti liikematkustajissa joiden on voitava luottaa, että lento 

varmasti lähtee ja perillepääsy tiettynä aikana on varmaa. Alueen elinkeinoelämälle ja sen 

yrityksille nykyinen suuntaus on huolestuttava. 
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Kuvio 8. Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärät vuosina 2000 – 2012 (Finavia 

2013) 

 

Kemi-Tornion lentoaseman tavaraliikenteen vuoden 2011 rahtimäärä oli 23 tonnia. 

Lukemasta 22 tonnia oli lentorahtia ja 1 tonni lentopostia sisältäen sekä lähtevän että 

saapuvan rahdin. Tavaraliikenteen määrä tonneissa mitattuna on vähäinen. Merkitys alueen 

yrityksille on kuitenkin suuri, koska se mahdollistaa kiireellisten tavaralähetysten 

toimituksen. 

 

Satamien rooli tavaraliikenteen solmukohtina on aivan keskeinen (LVM 2012b, 42). Näin 

on tilanne myös Kemin osalta. Kemin Satamaan kuuluvat Ajoksen ja Veitsiluodon satamat 

sekä öljysatama, joka on osa Ajoksen satamaa. Lapin syväsatama Ajos palvelee 

logistiikkakeskuksena koko Lappia ja Pohjois-Kalottia. Veitsiluoto puolestaan toimii 

lähinnä Stora Enson Veitsiluodon tehtaan raaka-aineiden tuontisatamana. Vuonna 2011 

Ajoksen osuus oli 61 prosenttia, Veitsiluodon 13 prosenttia ja öljysataman 26 prosenttia. 

Tärkeimmät vientituotteet ovat paperi ja selluloosa. Tärkeimmät tuontituotteet ovat 

öljytuotteet, pigmentit ja raakapuu. Kemin Sataman kotisatama-aste on tuotteesta riippuen 

75 - 80 prosenttia. Kemin sataman viiden viimeisen vuoden liikennetilasto on kuvattuna 

kuviossa 9.  (Kemin Satama 2012) 
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Kuvio 9. Kemin sataman liikennetilasto vuosina 2007 – 2011.  (Kemin satama 2012) 

 

Kemin sataman tavaraliikenteestä ulkomaan tuontia vuonna 2011 oli 980 179 tonnia ja 

vientiä 1 034 092 tonnia. Kemin sataman konttiliikenteessä kulki vuonna 2011 Ajoksen 

sataman kautta  4678 TEU:ta, josta tyhjiä oli 737 TEU:ta. SECU-kontteja liikkui 15 492 

kappaletta. Kemin sataman kokonaisliikenteellä on kansallisesti verrattuna vähäinen 

merkitys, mutta suuri Kemin alueelle sekä sen yrityksille. Vertailun vuoksi Suomen 

konttiliikenteen markkinat ovat noin miljoona TEU-yksikköä vuodessa ja vastaavasti koko 

maailman konttiliikenteen markkinat olivat vuonna 2011 noin 170 miljoonaa TEU-

yksikköä (LVM 2012b, 32).  Vuonna 2011 satamassa vieraili 420 alusta ja sataman 

kokonaisliikenne oli noin 2 miljoonaa tonnia. Kemin satama yhtiöitettiin 31.12.2011. 

(Kemin satama 2012) Kunnallisten satamien muuttuminen osakeyhtiöiksi tulee 

vahvistamaan liiketoimintaperiaatteiden merkitystä satamatoiminnassa (LVM 2012b, 42). 

 

Rautatieliikenteessä Kemin liikennepaikka on keskeinen rautateiden henkilö- ja 

tavaraliikenteen ratapiha Pohjois-Suomessa. Kemin kautta operoidaan Metsä Fibren ent. 

Metsä Botnian sahatavara- ja raakapuukuljetuksia, Stora Enson raakapuu- ja 

paperikuljetuksia, KemiartLinersin kartonkikuljetuksia sekä muita pienempiä 

kuljetusvirtoja. Kemi toimii Oulun Oritkarin ohella toisena yhdistettyjen kuljetusten 

pohjoisena terminaalina. Kemissä on kolme sähköistettyä laituriraidetta ja niiden lisäksi 

yhteensä viisi sähköistettyä ja kahdeksan sähköistämätöntä tavaraliikenteen käytössä 
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olevaa sivuraidetta. Ratapihan tuntumassa sijaitsee tallin raiteisto, jonka raiteista osa on 

sähköistettyjä. Kemistä on yhteys Pajusaareen Metsä Fibrelle sekä Sahansaaren raiteistolle, 

Stora Ensolle Veitsiluotoon ja Ajoksen satamaan. Kemin ratapihan eteläpäästä erkanee 

noin 9 km pituinen raideyhteys Ajoksen satamaan, joka toimii tavaraliikenteen kuormaus- 

ja purkupaikkana. Ajoksen satamaraiteeseen kuuluvat Rivinkarin ja Tuomilahden ratapihat, 

joilta on yhteys suoraan Kemin satamaan. Rivinkarin ratapihan pohjoispuolelta erkanee 

Stora Enson Veitsiluodon tehtaille johtava raide. (Iikkanen ym. 2007, 22) 

Henkilöliikenteessä Kemin rautatieasemalla oli noin 185 000 matkustajaa vuonna 2008 

(Liikennevirasto 2010c, 23) Tavaraliikenteen osalta rataverkon kuljetusvirta vuonna 2008 

Kemin kohdalla oli 1892 nettotonnia sekä Kemin ja Ajoksen sataman välisen rataosuuden 

kuljetusvirta samana kyseisenä vuonna 1147 nettotonnia (Iikkanen & Mukula 2010,14). 

Vuonna 2011 tavaraliikenteen vastaavat luvut kyseisillä rataosuuksilla olivat 1715 ja 1077 

nettotonnia (Liikennevirasto 2012a). Lukujen perusteella kuljetusvirran tonnimäärät ovat 

pienentyneet noin 10 prosenttia kolmen vuoden takaisista lukemista. Toisaalta mahdolliset 

kaivoskuljetukset voivat tuoda tilanteeseen merkittävän positiivisen muutoksen. 

 

3.5.2 Kemin logistiikka-alueet 

 

Kemin alueella on kolme potentiaalista logistiikka-aluetta, jotka ovat nimeltään Sarana, 

Kemintulli ja Aeropolis. Alueista Aeropolis sijoittuu Kemin pohjoispuolelle ja Sarana sekä 

Kemintulli Kemin eteläpuolelle. (Kemin kaupunki 2011b) Kyseiset logistiikka-alueet on 

merkitty sinisellä värillä kuviossa 10. Tällä hetkellä näistä alueista suurimmat odotukset ja 

rahalliset panostukset sijoittuvat Kemintulli ja Sarana alueeseen.  

Sarana yritysalue sijaitsee Lapin syväsataman Ajoksen välittömässä läheisyydessä. 

Satamasta on nopeat, säännölliset ja luotettavat yhteydet eri puolille maailmaa. Alueen 

asemakaavassa on teollisuustoiminnoille varattu 59 hehtaarin suuruinen alue. Sarana 

tarjoaa hyvän sijaintipaikan erityisesti tuotantoa harjoittaville yrityksille. Myös Kemi-

Tornio alueen suurteollisuuden raaka-ainetoimittajat, jatkojalostajat ja muut 

teollisuuspalvelualan yritykset voivat hyödyntää Saranaa toimintansa logistisena osana tai 

tukikohtana. Alueella toimii tällä hetkellä huolintayrityksiä ja siellä on myös vapaavarasto. 

Alueen pinta-ala on 80 hehtaaria. (Kemin kaupunki 2011b) 
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Kemintulli sijaitsee Perämeren moottoritien E75 ja Veitsiluodontien risteysalueella 7 

kilometriä Kemin keskustasta etelään.  Kemintullin asemakaavoitettu alue on 143 hehtaaria 

ja se on pääosin kaupungin omistuksessa. Liikennevirtamittauksien mukaan Kemintullin 

ohittaa keskimäärin 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kemintullin yritysalue on tärkeä 

tieliikenteen raskaiden kuljetusten solmukohta (Kemin kaupunki 2011b). Vuonna 2010 

avattu uusi moottoritieosuus tulee entisestään parantamaan maitse tapahtuvan 

tavarankuljetuksen joustavuutta ja sujuvuutta. Uusi moottoritieosuus on kuvattuna 

punaisella kuviossa 10 (Kemin kaupunki 2011b). Kemintulli on kaupungille tärkeä, koska 

ensinnäkin yritysalueista Corona, Paattio, Vilmilä ja Ritikka alkavat olla täyteen 

rakennettuja ja toiseksi, koska siitä arvioidaan muodostuvan seuraavan kymmenen vuoden 

aikana 800 hengen työssäkäyntialue. Alueelle mahtuu 50 - 60 yritystonttia. Kohderyhminä 

ovat teollisuuspalveluyritykset, tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset, logistiikka-

ala ja kauppa. Rakenteilla oleva Kemintulli on laajin Meri-Lapissa lähivuosina käyttöön 

otettavista uusista yritysalueista. Kemin Vesi Oy rakennuttaa parhaillaan Lapin Ely-

keskuksen myöntämän avustuksen turvin uusia pituudeltaan 4 kilometrin mittaisia vesi- ja 

viemärilinjoja Kemin keskustaajamasta uudelle yritysalueelle. Vesihuoltolinjojen 

rakennuttaminen tapahtuu kahdessa osassa vuosina 2011–2013. Kadunrakennustyöt 

aloitetaan alueen pohjoisosassa tammikuussa 2013. Tuolloin katua rakennetaan noin 600 

metriä ja tälle osuudelle mahtuu 11 yritystonttia. Nämä tontit voidaan luovuttaa käyttöön 

kesällä 2013. Tontteja on luovutettavissa jo nyt alueen keskiosassa läheltä Lapintuulen 

huoltoasemaa. Kemintullin erityisenä vahvuutena pidetään sen sijaintia ja helppoa 

saavutettavuutta. Kemin keskustaan pääsee noin neljässä minuutissa, lentokentälle 

seitsemässä minuutissa ja Ajoksen satamaan kuudessa minuutissa. (Ahtiainen 2012, 6) 
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Kuvio 10. Kemin logistiikka-alueet (Kemin kaupunki 2011b)  

 

Aeropoliksen yritysalue sijaitsee noin kaksi kilometriä Kemin keskustasta pohjoiseen 

logistisesti hyvällä paikalla. Alueen koillisosassa on Kemi-Tornion lentokenttä, jonka 

läheisyys mahdollistaa nopeat ja ruuhkattomat yhteydet maailmalle. Alueen läpi kulkee 

myös moottoritie. Aeropoliksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat lisäksi Vilmilän ja 

Paattion yritysalueet. Aeropolis tarjoaa hyvän toimintaympäristön mm. palveluyrityksille 

sekä tuotannollisille pk-yrityksille. Alueen pinta-ala on 125 hehtaaria. (Kemin kaupunki 

2011b) 
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3.5.3 SWOT-analyysi 

Kemi-Tornion alueen suurteollisuutta ja teollisuuden kehitysnäkymiä uhkaa 

kuljetuskustannusten nousu. Suurimpana tekijänä ns. EU:n rikkidirektiivi, joka tulee 

aiheuttamaan suuren nousun kuljetuskustannuksiin.  Lisäksi kohonneet polttoainehinnat 

sekä valtiovallan suunnittelemat kuljetustuen alentamiset heikentävät alueen 

elinkeinoelämän kasvunäkymiä. Nämä edellä mainitut tekijät aiheuttavat sen, että alueen 

teollisuuden yritysten kilpailukyky pahimpiin ulkomaisiin kilpailijoihin nähden heikkenee 

merkittävästi. Arviot tulevista kuljetuskustannusten noususta ovat niin suuria, että niitä ei 

voi korvata esimerkiksi toiminnan tehostamisella. Uhkana on alueen teollisuuden 

tuotteiden menekin vähentyminen, joka voi aiheuttaa yrityksillä henkilöstön vähentämistä 

sekä lomautuksia. Viime aikoina suuntaus näkyy olevan vahvasti suoriin henkilöstön 

vähentämisiin. Tätä kautta alueen kuntien ja kaupunkien verokertymä pienenee ja 

kilpailukyky heikkenee. 

 

Kemin alueella on ollut suuri metsä teollisuuden keskittymä yli sadan vuoden ajan, joka on 

tarjonnut kaupungille sekä sen asukkaille verokertymää ja tuloja. Nyt on kuitenkin 

havaittavissa selkeä rakennemuutos kyseisellä teollisuussektorilla. Paperi- ja 

kartonkiteollisuuden rakennemuutosjärjestelyt jatkuivat Suomessa vuonna 2011, joka 

näkyi paperiteollisuudessa myös tehtaiden tai yksittäisten paperikoneiden omistajuuksien 

muutoksina (Metsäteollisuus 2012a). Paperin menekki vähenee ja useita tehtaita Suomessa 

on suljettu viime vuosina. Suuntauksen voidaan olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. 

Myös automatisointi on vähentänyt runsaasti työvoiman tarvetta.   

 

Maailman pohjoisin paperitehdas eli Stora Enson Veitsiluodon tehtaat sijaitsevat Pohjois-

Suomessa Kemissä. Euroopan neljänneksi suurin paperitehdas integraatti valmistaa 

tulostus-, kirjekuori- ja kouluvihkopaperia, päällystettyä aikakauslehtipaperia ja 

sahatavaraa. Tehtaiden paperin tuotantokapasiteetti on miljoona tonnia vuodessa ja 

tehtaiden palveluksessa on 750 henkeä. (Storaenso 2011) Metsä Fibre (entinen Kemi yhtiö) 

Kemin tehdas perustettiin vuonna 1893. Sellua Kemissä on tehty vuodesta 1919. Kemin 

sellutehdas on pääosin uusittu 1980-luvulla, ja se sijaitsee paikallisen vientisataman 

vieressä. Tuotantokapasiteetti on 590 000 tonnia havu- ja lehtipuusellua vuodessa. Kemin 

tehdas on erikoistunut tuottamaan sellua, joka sopii pehmo- ja hienopaperin sekä lainerin 

valmistukseen. Viennin osuus on noin 45 prosenttia ja henkilöstön määrä on 203 henkilöä. 
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(Metsäfibre 2012) Sellun keitto on Euroopan tilasta riippumattomampaa kuin paperin ja 

sahatavaran menekki. Sellua viedään ympäri maailman, kun taas paperimarkkinat ovat 

maanosittain paikallisia. Sellun ohella kartonkien tuotanto on toistaiseksi kannattanut 

hyvin. (Ojanperä 2012) Tämän perusteella Metsäfibren tuotantolaitos on paremmassa 

asemassa verrattuna Storaenson tuotantolaitokseen. 

 

Logistiikka muodostaa 15 - 20 % metsäteollisuusyritysten kaikista kustannuksista ja on 

tärkeä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Metsäteollisuuden logistiikka Suomessa pitää 

sisällään yli sadan miljoonan tonnin vuotuiset raaka-aine- ja tuotekuljetukset kotimaassa, 

noin 20 miljoonan tonnin tuotteiden vientikuljetukset ja lähes samansuuruiset raaka-

aineiden tuontikuljetukset sekä näihin liittyvän varastoinnin, pakkaamisen, suunnittelun ja 

ohjauksen sekä tieto- ja rahaliikenteen. (Metsäteollisuus 2012b) Suurimpana 

haasteena suomalaisen paperiteollisuuden kilpailukyvylle on EU:ssa valmisteltavana oleva 

merikuljetuksia koskeva rikkidirektiivi, jonka myötä teollisuutta uhkaavat 200 miljoonan 

euron lisäkustannukset vuosittain (Metsäteollisuus 2012a). Kemin kaupungillekin tämä on 

suuri uhka, koska metsäteollisuuden tuotantolaitokset ovat erittäin tärkeitä Kemin talouden 

kannalta. Uhka ei koske pelkästään metsäteollisuutta vaan lisäksi kaivosteollisuuden 

mahdolliset kuljetukset Kemin kautta ovat vaarassa. Kaivosyhtiöthän etsivät luonnollisesti 

itselleen edullisimman kuljetusvaihtoehdon.  

 

Kemi-Tornio alueen suurimmat uhkatekijät ovat tällä hetkellä yleisen taloustilanteen 

heikkeneminen, kuljetuskustannusten nousu, metsäteollisuuden rakennemuutos, 

kehitystyön ja yhteistyön puute sekä logistiikkakoulutus. Uhkaavin tekijä näistä tällä 

hetkellä on ehdottomasti yleisen taloustilanteen heikkeneminen. Maailman talouden suuret 

ongelmat, jotka Euroopassakin vellovat voivat pahimmillaan johtaa uuteen taantumaan 

juuri kun edellisestä on vasta selvitty. Suomen taloushan on vientivetoinen, joten taantuma 

näkyy heti kysynnässä ja heijastuu suoraan työllisyyteen. Tätä kautta kaupunkien ja 

kuntien verotulot vähenevät. (Niskanen 2011, 14) Seuraavan sivun kuviossa 11. on lueteltu 

Kemi-Tornion alueen vahvuudet, kehittämisalueet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuuksista 

ja mahdollisuuksista korostuu erityisesti sijainti sekä pohjoisen kaivosteollisuus ja 

kaivoskuljetukset.  
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Kuvio 11. Kemi-Tornion alueen logistiikan SWOT-analyysi (mukailtu, Kemi-Tornion 

alueen kehittämiskeskus 2009) 

 

Sijainti tarjoaa mahdollisuuden kehittyä logistiseksi solmukohdaksi. Toiminnassa jo olevat 

kaivokset sekä pitkällä suunnittelussa olevat kaivoshankkeet mahdollistavat suuret 

kuljetusvolyymin lisäykset Kemin satamassa. Alueella on myös pääosin hyvätasoiset tie- ja 

rataverkot, jotka omalta osaltaan auttavat kuljetusten toteutumista Kemin kautta 

Eurooppaan ja edelleen maailmalle. Tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää on myös 

yhteinen tahtotila. Ilman yhteistä tahtotilaa asioita on hankala viedä eteenpäin. Kemi-

Tornio alueen kehittämisalueista tällä hetkellä tärkeitä ovat yhteistyön ja verkostoitumisen 

puute. Yhteistyöllä ja verkostoitumisella voidaan saavuttaa merkittäviä synergia.   

Vahvuudet 

• Sijainti: valtakunnan raja ja satamien 
läheisyys, kansainvälinen yhteistyö 

• Pääosin hyvätasoiset tie- ja rataverkot 

• Laivaliikenteen yhteydet ja toimivat 
satamat 

• Suurteollisuus ja teollisuuden kehitys-
näkymät 

• Hyvä ammattitaito ja motivoitunut 
työväestö 

• Yhteinen tahtotila 

• Läntinen ja itäinen raideleveys 

• Joustavuus 

Kehittämisalueet 

• Puutteet liikenneyhteyksissä ja 
infrastruktuurissa 

• Yhteistyön ja verkostoitumisen puute 

• Ohuet tavaravirrat ja 
kuljetuskustannukset 

• Huolintafirmojen väheneminen ja kul-
jettajapula 

• Suurten kansainvälisten logistiikka-alan 
toimijoiden puuttuminen alueelta 

• Logistiikkakoulutus 

Mahdollisuudet                                 

• Sijainti: länsirajan ja Luoteis-Venäjän 
läheisyys 

• Pohjoisen kaivosteollisuus ja 
kaivoskuljetukset 

• Kansainvälinen transitoliikenne 

• Logistiikkakeskuksen luominen 

• Eri kuljetusmuotojen yhteistyö 

• Ympäristöystävälliset kuljetusmuodot 

• Luonnonrikkauksien käyttöönotto 
mineraalien ja puuraaka-aineen osalta 

• Elinkeinoelämän kasvunäkymät 

• Ulkopuolisten investoijien kiinnostus 

• Kasvava matkailu 

Uhat 

• Infrastruktuurin kunnon ja yhteyksien 
heikkeneminen 

• Logististen palveluiden ja tavaravirtojen 
keskittyminen suurempiin keskuksiin 

• Yleisen taloustilanteen heikkeneminen 

• Kuljetuskustannusten nousu 

• Kehitystyön ja yhteistyön puute 

• Valtion investointien niukkuus kaivos-
kuljetustarpeisiin 

• Työmarkkinatilanteen kriisiytyminen 

• Perusteollisuusriippuvaisuus 

• Energiaomavaraisuuden puute 

• EU:n rikkidirektiivi 

• Metsäteollisuuden rakennemuutos 
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4. TUTKIMUSTULOKSET CASE KEMI 

 

Kemin alueen nykyiset ongelmat, joista primaarisia ovat noin 16 % tasolla nyt oleva 

työttömyys (Kemin kaupunki 2011a, 10) ja väestön poismuutto, ovat seurausta 

rakennemuutoksesta, joka on vähentänyt suurteollisuuden työpaikkojen kokonaismäärää, 

mutta ei ole synnyttänyt vastaavaa määrää uusia työpaikkoja pkt-sektorilla tai palveluissa. 

Alueen yritysjakaumalle on ominaista, että teollisuuden työpaikoista on suuri osa yli 500 

työntekijää työllistävissä suuryrityksissä ja lisäksi on paljon muutaman työntekijän 

pienyrityksiä, mutta keskikokoiset (50 - 500 työntekijää) yritykset puuttuvat lähes 

kokonaan.  (Ståhle & Sotarauta 2003,148)  

 

Toimintaympäristö muuttuessa logistiikan haasteet kasvavat. Mahdollisuuksia on paljon 

mutta myös uhkia. Kemin elinkeinoelämän ja talouden kannalta merkittäviä tekijöitä ovat 

Lappiin suunniteltujen suurten kaivosten toteutuminen, Luoteis-Venäjän talouden ja 

elinkeinoelämän myönteinen kehitys sekä energiasektorin mahdollisten investointien esim. 

biodiesel-laitoksen konkretisoituminen Kemin Ajokseen. Nämä tekijät antavat Kemille 

mahdollisuuden kehittyä merkittäväksi Barentsin alueen tavaravirtojen ja 

logistiikkapalvelujen solmukohdaksi.  

 

Etla on tarkastellut esimerkkinä neljää kaivoshanketta Lapissa. Suurkuusikon kultakaivos, 

Outokummun parhaillaan laajennettavakromikaivos, tuotantoaan aloitteleva Kevitsan 

kaivos ja Hannukaiseen rautakaivos antavat vuosikymmenen loppuun mennessä arviolta 

600 miljoonan euron lisätuotoksen maakuntaan (Hernesniemi & Berg-Andersson & 

Rantala & Suni; Pohjolan Sanomat 2011).  Yhtenä mahdollisuutena on siis Pohjois-

Suomen malmi- ja mineraalivarojen hyödyntäminen, joista saatavat taloudelliset hyödyt 

kohdistuvat, paitsi kaivosten sijaintikuntiin ja niiden lähialueisiin, myös laajemmaltakin 

Pohjois-Suomeen. Alueellisesti kaivostoiminnan taloudellinen merkitys on suuri. 

Kaivostoiminta vaikuttaa aluetalouteen työtulojen sekä alihankkijoiden ja palvelujen 

kysynnän kautta. Lisäksi yhteisöverot, uusien asukkaiden maksamat kunnallisverot ja 

kulutuksen kasvuun liittyvät verot kasvavat. Suoran työllistämisen lisäksi yhtä 

kaivostyöpaikkaa kohden syntyy välillisesti eri selvitysten mukaan kahdesta kolmeen 

muuta työpaikkaa. Toiminta monipuolistaa alueellista elinkeinorakennetta ja luo 

positiivisia vaikutuksia muille sektoreille esimerkiksi parantuvien palveluiden ja 
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kulkuyhteyksien avulla. Useat kaivokset sijaitsevat harvaanasutussa Itä- ja Pohjois-

Suomessa, missä kaivosten toiminta on tärkeää palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. 

(Aaltonen ym. 2012, 37) 

 

Kemin ja Kemin sataman kannalta merkittävää on kaivostoiminnan vientikuljetusten 

alkaminen Ajoksen satamasta. Logistiikkayhtiö Baltic Bulk Oy on aikaistanut 

investointejaan Ajoksessa. Yhtiön on tehnyt 30 vuoden vuokrasopimuksen Kemin Sataman 

kanssa kahdesta 4 000 neliön tontista. Yhtiö rakentaa Ajokseen kaksi isoa 

bulkkivarastohallia. Ensimmäinen varastohalli valmistuu sekä ensimmäinen rikastelaiva 

lastattaneen vielä vuoden 2012 puolella. Yhtiön aloittamat rakennusinvestoinnit ovat noin 

viisi miljoonaa euroa. Tiettävästi yhtiöllä on alustavia suunnitelmia myös kaivosten 

tuontitarpeiden suhteen. Kemin sataman alueella on hyvin tilaa lisärakentamiselle. 

Nykyisellä kymmenen metrin väylällä selvitään vielä toistaiseksi, mutta tonnimäärien 

kasvaessa syvyyttä tarvitaan pari metriä lisää. Se maksaa noin 20 miljoonaa, eikä se 

onnistu ilman valtion reilua mukaantuloa. Sodankylän Kevitsan kaivoksen malmeista 

nikkeli kuljetetaan jatkossa laivattavaksi Ouluun ja kupari Kemin Ajoksen satamaan. 

Vuositasolla Ouluun kuljetetaan aluksi noin 100 000 tonnia nikkeliä ja Kemiin 80 000 

tonnia kuparia. (Karjalainen 2012) Kevitsan osuuden arvioidaan nousevan noin puoleen 

miljoonaan tonniin, mutta tulevina vuosina mahdollisuudet ovat jopa kymmenkertaiseen 

tonnimäärään. Kemissä ja Ajoksen satamassa on suuret odotukset Lapissa jo avattujen, 

suunnitteilla olevien ja hyvin todennäköisesti vielä löytyvien uusien kaivosten tuomiin 

mahdollisuuksiin. (Pohjolan Sanomat 2012) Kuljetusmääriltään suurimmat kaivokset on 

kuvattuna kuviossa 7. Kyseiset kaivokset toimivat Kemissä (Outokumpu Chrome), 

Kittilässä (Suurikuusikko) ja Sodankylässä (Kevitsa). Suunnittelussa pitkälle edenneitä 

kaivoshankkeita on Savukoskella (Sokli), Kolarissa (Hannukainen), Ranualla (Suhanko) ja 

Sodankylässä (Sakatti) (Aaltonen ym. 2012, 30 - 31).  

 

Liikenneviraston (2012b) esiselvityksessä kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet 

pohjoisessa selvitettiin, mitkä ovat yritysten ja viranomaisten näkemykset Pohjois-Suomen 

kaivostoiminnan kuljetustarpeista ja toimivista kuljetusreiteistä. Esiselvityksessä 

kuljetusskenaarioiden ulkomaankuljetusten ja transitokuljetusten tarkasteluja varten 

valittiin viisi erilaista pääreittivaihtoehtoa (kehittämisvaihtoehtoa), jotka olivat seuraavat: 

Suomen Perämeren satamien reitti, Narvikin reitti, Skibotnin reitti, Kirkenesin reitti ja 

Murmanskin reitti. Esiselvityksen perusteella kaivosten tuotekuljetukset tulevat 
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suuntautumaan pääosin kotimaan tuotantolaitoksille tai Eurooppaan jatkojalostukseen. 

Myös tarvittavat raaka-aineet tuodaan kotimaan lisäksi pääsääntöisesti Skandinaviasta ja 

Euroopasta. Kaivoskuljetuksissa käytettävät reitit suuntautuvat nykyisiä yhteyksiä pitkin 

Perämeren satamiin ja länsirannikon jatkojalostuslaitoksille. Esiselvityksessä tehtyjen 

taloudellisten tarkastelujen perusteella nykyisten kuljetusreittien kehittäminen Perämeren 

satamien kautta on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto myös kasvavan liikenteen 

tarpeisiin. (Liikennevirasto 2012b, 7) Kuviossa 12. näkyvät kaivokset ja kaivoshankkeet 

ovat myös Kemille tärkeitä, koska niiden kuljetukset voivat suuntautua Kemin kautta 

maailmalle. 

 

 

Kuvio 12.  Kuljetusten suuntautumisvaihtoehtoja kuljetusmääriltään merkittävillä 

kaivosalueilla. (rajattu, Aaltonen ym. 2012, 33) 
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Barentsin alueella avautuu uusiutuva näkymä tulevaisuuteen. Kaasun ja öljyntuotantoa 

avataan Jäämeren mannerjalustalla ja ikiroudan rannikoilla, kaivostoiminta vilkastuu 

kaikissa alueen valtioissa ja Koillisväylä otetaan kuljetuskäyttöön. Nykynäkymällä 

Barentsin alueen lähiajan investointisuunnitelmat ylittävät 100 miljardia euroa. 

Shtokmanin kaasun käyttöönotosta odotetaan päätöstä, joka toisi tullessaan noin 600 - 800 

rakennusurakkaa. Samalla käynnistyisivät rannikon suuret satama- ja logistiikkahankkeet 

sekä runsaat kerrannaisinvestoinnit. Koillisväylän avautuminen muuttaa globaalia 

kuljetuslogistiikkaa, lyhentää Euroopan ja Aasian välistä kuljetusetäisyyttä sekä siirtää 

sisämaan kuljetuksia Atlantin ja Jäämeren rannikon satamiin. Tämä lisää kilpailua 

valtamerten logistiikan ja sisäsatamien välillä. Koillisväylän nykyinen purjehduskausi on 

49 +/- 18 vuorokautta (Valtioneuvoston kanslia 2010, 26). Kuljetusten suuntaaminen 

vaikuttaa logistiikan ohella asutuksen sijoittumiseen ja elinkeinoihin. Barentsin alueella 

Suomi ja Ruotsi joutuvat tässä löytämään omat yhteistyötavat Norjan ja Venäjän kanssa. 

Kyseeseen tulevat erityisesti laajentuvan kaivostoiminnan sekä metalli- ja 

metsäteollisuuden jalostus- ja kuljetusjärjestelmät. Selvitys osoittaa tässä vaiheessa 

suomalaisten rajallisia mahdollisuuksia toimia kaasu- ja öljyhankkeiden pääurakoitsijoina. 

Mahdollisten alihankintojen lisäksi Barentsin alue tarjoaa muussa teollisuudessa, 

rakentamisessa, infrastruktuurin uudistamisessa ja palveluissa kiinnostavia kohteista 

suomalaisille yrityksille. Suomalaiset yritykset ovat vielä jääneet pääosin uusiutuvan 

Barentsin alueen hankkeiden ulkopuolelle. Suomalaisten mukaan pääsy voi parhaiten 

avautua tutkimusyhteistyön, koulutuksen ja käytännön sovellutusten kautta. Meno uusiin 

haasteisiin edellyttää osaamista, innostusta ja halua tehdä uutta. Tapana on liikaa odottaa, 

milloin suuret kaasukentät avataan, mitä päätöstä pidetään lähtölaukauksena.  Eri syistä 

johtuen Barentsin alueella ja laajemminkin Venäjällä olleet mahdollisuudet ovat jääneet 

käyttämättä. Sanonta ”Venäjä on lähellä, mutta sittenkin niin kaukana ja näyttää 

loittonevan entisestään” pitää nyky-Suomessa paikkansa. (Siuruainen 2011, 9 - 10; 15) 

 

Suomalaisten yritysten kannalta ongelmana on tiedon saanti Venäjällä avautuvista 

mahdollisuuksista. Ennakoivan ja reaaliaikaisen tiedon saanti markkinoista, avautuvista 

hankkeista ja kysynnästä on välttämätön edellytys yrityksille valmistauduttaessa 

tarjouskilpailuihin tai pääsyyn sovittamaan yhteen eri tekijöitä hankekokonaisuuksissa. 

Ongelman tunnistavat suomalaiset ja venäläiset osapuolet. Selvitys osoittaa, että Venäjän 

markkinoille ovat tehokkaimmin sijoittuneet teollisuuden, kaupan ja rakennustoiminnan 

sekä palvelujen suomalaiset ketjut. Sen sijaan pk-yritysten pääsy Venäjän markkinoille on 
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ollut hidasta. Yritysten valmiudet eivät ole riittävät, pääomia ei ole käytettävissä ja 

yksittäin yritykset ovat hankkeiden kokoon ja riskeihin nähden liian pieniä. Nykyisellään 

ne eivät ole päässeet, jopa korkeasta osaamisestaan huolimatta, suurtein toimijoin 

alihankkijoiksi. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan panostuksia yrittäjiltä itseltään, yritysten 

yhteistyöltä, yrittäjäjärjestöiltä sekä kouluttajilta, rahoitukselta ja muilta 

välittäjäorganisaatioilta. Yhteistyön kokonaisstrategia tulee ottaa vaikuttajatahojen 

yhteiseen käsittelyyn. Välittäjäorganisaatioiden tulee auttaa suomalaisyrityksiä, mikäli 

niillä näyttää olevan mahdollisuuksia menestyä Venäjän markkinoilla. Organisaatioiden 

tulee tunnistaa avautuvat mahdollisuudet, tehostaa tiedonvälitystä, kohdentaa neuvontaa ja 

koulutusta sekä muodostaa rahoitusmekanismeja tarkoitukseen osoitetuista resursseista. 

Toimijain on tiivistettävä yhteistyötään tavalla, joka rohkaisee yrityksiä, kohottaa niiden 

osaamistasoa sekä auttaa vaikeimpien kehitysvaiheiden yli. Yrittäjällä ja yrityksellä 

itsellään pitää olla tahtotila ja markkinoille menemisen halu sekä suunnitelmallisuus 

menestymiseen ilman jatkuvaa tukea. Yhteistyön onnistuminen edellyttää asennemuutosta 

ja esteiden raivaamista. (Siuruainen 2011, 9 - 10) 

 

Myös ympäristövaatimusten kiristyminen uhkaa lisätä merkittävästi jo muutoinkin korkeita 

logistisia kustannuksia tulevaisuudessa. EU:n rikkidirektiivi edellyttää Itämerellä, 

Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa seilaavien laivojen koneissa käytettävän lähes 

rikitöntä polttoainetta. IMO:n hyväksymän ilmansuojeluliitteen mukaan aluksissa 

käytettävän polttoaineen rikkipitoisuuden ylärajat ovat globaalilla tasolla 1.1.2012 alkaen 

3,5 % (aiemmin 4,5 %), 1.1.2020 alkaen 0,5 % (voimaantuloa voidaan siirtää IMO:n 

päätöksellä vuoteen 2025). Erityisillä ”rikkipäästöjen kontrollialueilla” (SECA, Sulphur 

Emission Control Area) rikkipitoisuus saa olla 1.7.2010 alkaen enintään 1,0 % (aiemmin 

1,5 %), 1.1.2015 alkaen enintään 0,1 %.  Sovittuja SECA -alueita ovat Itämeren, 

Pohjanmeren ja Englannin kanaalin muodostama alue sekä Pohjois-Amerikan SECA -alue, 

joka ulottuu 200 merimailia rannikosta. Siirtyminen lähes rikittömään polttoaineeseen 

vuonna 2015 nostaa Itämeren alueella laivauskustannuksia selvästi. Nykyisiin rikillisen 

(0,5 %) ja rikittömän (0,1 %) polttoaineen hinta-arvioihin perustuen Suomen 

merikuljetusten kustannukset nousisivat 20 – 40 %, joka nostaisi merirahteja vastaavan 

määrän. (LVM 2012b, 36 - 37) 
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Suomen merenkulun keskeiset huolenaiheet liittyvät korkeisiin työvoimakustannuksiin, 

nuorien saamiseen alalle sekä IMO:n rikkidirektiivin ja muiden kansainvälisten 

ympäristövelvoitteiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Merenkulun ympäristösäätely 

vaikuttaa Euroopassa todennäköisesti kaikkein eniten Suomen merikuljetusten 

kustannuksiin. Suomeen voi jatkossa olla vaikea saada aluksia, jotka voivat kannattavasti 

käyttää vähärikkistä polttoainetta tai täyttävät uudet ympäristösäädökset. Tällöin tarjonta 

vähenee ja hinnat nousevat edelleen. Joidenkin matalan jalostusarvon tuotteiden rahdit 

voivat ainakin lyhyellä tähtäimellä nousta jopa niin suuriksi, että koko liikenne jää 

toteutumatta. (LVM 2012b, 31) 

 

Aluksilla on pääsääntöisesti kolme vaihtoehtoa direktiivin vaatimusten täyttämiseksi: 

siirtyminen kalliimpaan polttoaineeseen, rikkipesurien käyttö tai siirtyminen nesteytetyn 

kaasun (LNG) käyttöön. Suomen hallitus on LNG:n kannalla, koska maaliskuun 2013 

kehysriihilinjauksissa rikkidirektiiviin sopeutumista helpotetaan runsaan 100 miljoonan 

euron panostuksella LNG -infrastruktuuriin (Valtioneuvoston kanslia 2013). Rikkipesurien 

asentaminen ja käyttöönotto tulee asiantuntija-arvioiden mukaan viemään useita vuosia, 

sillä saatavilla ei ole Itämerelle soveltuvaa kaupallista tuotetta. Uusien polttoaineiden, 

kuten LNG: n, käyttöönoton toteutuksessa avainkysymys on tarvittavan jakeluverkoston ja 

terminaalien rakentaminen. Nesteytetyn kaasun samoin kuin rikittömän dieselpolttoaineen 

käyttö ovat myös kalliita ratkaisuja. Nykyisiin rikillisen (0,5 %) ja rikittömän (0,1 %) 

polttoaineen hinta-arvioihin perustuen Suomen merikuljetusten kustannukset nousisivat 20 

– 40 %. Tämä nostaisi merirahteja vastaavan määrän. (LVM 2012b, 37- 38) 

Rikkioksidipäästöjen kustannusvaikutus tulee olemaan merkittävin, mutta myös 

typpioksidipäästöjen vähentäminen, painolastivedet ja alusten 

energiatehokkuusvaatimukset tulevat nostamaan kustannuksia.  

 

Merenkulun maksurasituksen kasvu johtaa väistämättä Suomen logististen kustannusten 

nousuun, sillä merikuljetus on monen tavaralajin ja tavaravirran kohdalla ainoa 

kuljetusmuoto, jolle ei helposti löydy vaihtoehtoja. Merenkulun eri segmenttien osalta on 

mahdollista, että uusien säännösten vaikutus on suurin nykyisenkaltaiseen ro-ro -

liikenteeseen, jossa energiankulutus kuljetettuun tavaramäärään nähden on suurempi kuin 

esimerkiksi konttiliikenteessä. (LVM 2012b, 38) Lähivuosien tärkeimpiä tehtäviä on, että 

merenkulun rikkidirektiiviin saadaan tukitoimia Suomen valtiolta ja EU:lta merenkulun 

kustannusnousun vähentämiseksi. Suomen valtion taholta tällaisia tukitoimia voivat olla 
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esimerkiksi tuki uuden teknologian kehittämiselle ja käyttöönotolle sekä laivojen uusien 

polttoaineiden kehittämisen ja saatavuuden edistäminen kuten LNG -polttoaineen 

jakeluverkoston varmistaminen. Vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin tuomiin 

haasteisiin hallitus on vuoden 2013 maaliskuun kehysriihessä vastannut yhteisöveron 

laskulla sekä runsaan 100 miljoonan euron panostuksella LNG-infrastruktuuriin 

(Valtioneuvoston kanslia 2013).  

 

Liikennesektorin sääntelystä kuljetusmuodosta riippuen vain 10–30 % on kansallista. 

Suomi on sääntelyn toimeenpanossa usein mallioppilas omaksi vahingokseen. 

Tulevaisuudessa meidän on pyrittävä ottamaan kansallinen etu paremmin huomioon ja 

siirtyä säännösten soveltamisessa tilanteen mukaan ”mallioppijaksi”. (LVM 2012b, 45) 

Toimintaympäristön kehitys Itämerellä antaa aihetta huoleen niin kansallisesti kuin myös 

Kemi-Tornio alueen tulevasta kustannuskilpailukyvystä merikuljetusten osalta. Voidaankin 

todeta että kilpailu reittivaihtoehdoista tulee edelleen kiristymään. Tieliikenteessä jatkuva 

polttoaineiden hinnan nousu ja meriliikenteessä rikkidirektiivin voimaantulo nähdään 

yritystoiminnan kustannusrakenteeseen negatiivisesti vaikuttavina tekijöinä (Leppänen 

2012, 7). 

 

Paavola ym. (2012) ovat Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja 

kehittämistarpeet loppuraportissaan kuvanneet kuvioon 13. tekijöitä, jotka vaikuttavat 

Suomen logistiseen kilpailukykyyn. Kuvion pohjalta selkeästi suurimmat uhkatekijät 

tulevat kansainvälisestä päätöksenteosta. Niiden negatiivinen vaikutus on konkreettinen ja 

suurimmat vaikuttavat tekijät ovat merenkulun rikkipäästörajoitukset ja Venäjän Itämeren 

satamien kehitys. Positiivisista vaikutustekijöistä mielestäni korostuvat seuraavat: 

logistiikan osaaminen, Venäjän WTO-jäsenyys sekä älykäs liikenne ja telematiikka. 

Älyratkaisut ovat vielä osittain visioita tai hanketasolla, mutta osa ratkaisuista on jo 

toimivia ja käytössä ympäri maailmaa. Esimerkiksi logistiikan maantiekuljetuksissa 

paikannustietojärjestelmiä ja erilaisia mobiililaitteita on melko yleisesti käytössä reittien 

optimoinnissa. (Brunila ym. 2011, 9) Liikenneverkon taso tulee jonkin verran 

heikentymään, koska määrärahoja ei ole läheskään tarpeeksi kaikkien tarpeellisten tie- ja 

rautatieliikenneverkon korjaustoimenpiteisiin. 
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Kuvio 13. Tekijöitä, jotka vaikuttavat Suomen logistiseen kilpailukykykyyn vuosina 2012 - 

2015 jaoteltuna niiden vaikutuksen (+/-) ja päätöksenteon sijainnin 

(kansallinen/kansainvälinen) mukaan. (LVM 2012b, 51)  

 

Venäjän WTO-jäsenyydestä saatava vuosittainen suora hyöty Suomelle on tullien 

alenemisesta noin 300 miljoonaa euroa, mutta tämä on vain pieni osa kokonaishyödyistä. 

Olennaista on, että riski poliittisesti motivoituneista tulleista poistuu ja riitojenratkaisuun 

on selkeä rakenne. Pidemmällä aikavälillä näkyvissä on myös, että sekä markkinoillepääsy 

että Venäjän toimintaympäristö paranevat. (Ulkoasianministeriö 2011) Erityisesti 

metsäteollisuus ja elintarviketeollisuus hyötyvät jäsenyydestä. Metsäteollisuus ry:n 

Venäjä-asioiden päällikön Jukka Halosen mukaan Suomen metsäteollisuuden kilpailukyky 

paranee. Venäjälle voidaan viedä tuotteita aiempaa edullisemmin ja samalla tuoda 

puuraaka-ainetta Suomeen edullisemmin. Jäsenyys sitoo Venäjän länsimaisen 

kauppapolitiikan piiriin ja tekee Venäjästä ennustettavamman. (Rintakoski 2011) Vuonna 

2011 Elintarvikkeita vietiin noin 1,6 miljardilla eurolla, josta Venäjän osuus oli noin 400 

miljoonaa euroa. Venäjä on jo suurin vientimaa ennen Ruotsia. Elintarvikevienti kasvoi 
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viime vuonna yli 16 prosenttia ja kasvusta neljännes tuli Venäjältä. (Yle 2012a) Merkitys 

korostuu todennäköisesti tulevina vuosina, koska Euroopan talouden tilanne näyttää 

synkältä. Venäjä voi tuoda Suomelle kasvusysäyksen, joka on tarpeellinen Euroopan 

viennin vähentyessä.  

 

Nyt kun sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat parhaillaan jäämässä eläkkeelle 

työmarkkinoita uhkaa koveneva kilpailu osaavasta työvoimasta. Työikäisen väestön määrä 

tulee muuttumaan oleellisesti lähi vuosikymmeninä. Nivalaisen ja Sulamaan (2005) 

mukaan Lapissa on vuonna 2030 noin 30 – 40 prosenttia vähemmän työikäisiä. Tämän 

perusteella on perusteltua olettaa, että välttämättä kaikille alueille ei riitä osaavaa 

työvoimaa. Sailaksen mukaan osaavan työvoiman saanti on tärkeätä yritysten selviämisen 

ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen sekä julkisen sektorin lakisääteisten palvelujen 

turvaamisen kannalta eli osaava työvoima on alueellisen kilpailukyvyn tärkeä osa. Alueen 

negatiivinen väestökehitys aiheuttaa mielikuvan taantuvasta alueesta, jolloin uusien 

yritysten sijoittuminen alueelle on epätodennäköistä. Tämä väestön 1970-luvun taitteesta 

alkanut poismuuton trendi olisi kyettävä murtamaan. Asukasmäärä on aluekehityksen 

perustekijöitä ja heijastuu ostovoiman ja työvoiman saatavuuden kautta laajasti 

kehitysnäkymiin (Sailas 2005, 8). Väkiluvun laskulla kun on taipumus ruokkia itseään, 

sillä alueiden houkuttelevuus vähenee kun väkiluku vähenee. Uusien yritysten 

sijoittumisella alueelle on alueen imagolla suuri merkitys. Tähän asiaan on saatu Kemissä 

merkittävästi parannusta esim. ranta-alue. Tätä myötä alueen houkuttelevuus lisääntyy, 

joka näkyy matkailijoiden sekä alueen väestön lisääntyneenä liikkumisena alueella. 

Logistiikan kannalta katsottuna on myös tehty tarpeellisia toimenpiteitä esim. aktiivisesti 

aloitettu kehittämään logistiikka-alueita. Esimerkkinä rakenteilla oleva Kemintullin 

yritysalue.  

 

4.1 Logistiikan merkitys seudulle ja sen elinkeinoelämälle 

 

Hyvin toimiva logistiikka on ollut yksi niistä tekijöistä, joka on mahdollistanut Suomessa 

toimivien yritysten menestyksen. Toisin kuin moneen muuhun kilpailukyvyn osatekijään, 

logistiikan toimivuuteen ja yritysten logistisiin toimintaedellytyksiin voimme vaikuttaa 

myös yhteiskunnan keinoin. Logistisen osaamisen kehittäminen ja riittävien resurssien 
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varaaminen fyysisen toimintaympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen ovat keskeisiä 

tekijöitä suomalaisen elinkeinoelämän, vientiteollisuuden ja Suomen kansantalouden 

kilpailukyvyn ylläpitämisessä myös tulevaisuudessa. Työvoiman riittävyydestä, 

osaamisesta, korkeatasoisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta on pidettävä huolta. (LVM 

2012a, 122) 

 

Elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että Suomessa on korkeatasoinen 

infrastruktuuri ja tehokkaat logistiikkapalvelut, joilla voidaan mahdollistaa raaka-aineiden 

ja tuotteiden kuljettaminen ja joilla voidaan tasapainottaa Suomen maantieteellisestä 

sijainnista johtuvia kilpailullisia haittoja. (LVM 2008, 73) Vuoden 2010 LVM:n 

logistiikkaselvityksen mukaan logistiikka on keskeistä yritysten kilpailukyvylle, 

asiakaspalvelun tasolle ja kannattavuudelle. Selvityksessä yli 90 % keskisuurista ja yli 85 

% suurista yrityksistä kokee, että logistiikalla on merkittävä vaikutus kannattavuuteen 

(LVM 2010a, 72). 

 

Vuoden 2012 logistiikkaselvityksessä Solakivi ym. tekivät logistiikan merkityksestä 

yritysten kilpailukyvylle vastausaineiston perusteella kaksi havaintoa: ensinnäkin kaupan 

alan yritykset katsovat logistiikan muodostavan suuremman osan kilpailukyvystä kuin 

teollisuusyritykset. Toiseksi voidaan todeta logistiikan merkityksen kilpailukyvylle 

korostuvan yrityskoon kasvaessa. (LVM 2012a, 81) Omasta logistisesta kilpailukyvystään 

yritykset katsovat voivansa vaikuttaa yrityskoosta ja toimialasta riippuen noin 40–50 

prosenttiin; loppuosaan vaikuttavat pääosin yrityksen ulkopuoliset tekijät. 

Markkinatoimijoiden lisäksi yritysten logistiseen kilpailukykyyn vaikuttavat mm. 

yhteiskunnan toimet sekä kansallinen ja kansainvälinen sääntely. (LVM 2012a, 119) 

 

 

Taulukko 2. Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset (vuoden 2011 hinnoin). (LVM 

2012, 20) 

 

Tunnusluku/ vertailuvuosi 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2011

Teoll. ja kaupan logistiikkakust. (mrd. €) 20,7 17 21,8            32,4*             42,3*                   35,1*            33,1*

Logistiikkakust. osuus liikevaihdosta 11,0 % 10,3 % 10,2 % 13,1 % 14,2 % 11,9 % 12,1 %

Kuljetuskust. osuus liikevaihdosta 4,8 % 4,7 % 4,5 % 5,0 % 6,3 % 4,4 % 4,6 %

Logistiikkakust. suhteessa BKT:hen (vanha laskentatapa)       17-18 %       14-15 %        14-15 % 17 % 19 % 17,5 %

Logistiikkakust. suhteessa BKT:hen (uusi laskentatapa)    12,2%***    11,1%***       7,8%*** 9,9 % 10,9 % 10,2 %        8,6%**

* uusi laskentatapa

** perustuu ennakkotietoon

*** kustannusten laskentatapa muuttunut



67 

Tässä tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden perusteella haastateltavat näkevät logistiikalla 

olevan suuren merkityksen seudun elinkeinoelämälle ja taloudelle. Kaikkien 

haastateltavien mielipiteet olivat yhtenevät tässä asiassa. Lisäksi merkityksen arvioitiin 

kasvavan nykyisestä. Kuviosta 14. voidaan todeta, että teollisuuden ja kaupan kasvaneet 

logistiikkakustannukset tukevat tätä asiaa. Poikkeuksena vuosien 2008 - 2009 suuri 

logistiikkakustannusten väheneminen, joka johtuu vuoden 2008 taantumasta ja erityisesti 

kuljetuskustannusten laskusta. 

 

”Kasvava merkitys vielä nyt kun katsotaan muutama vuosi lähitulevaisuuteen niin täällä ei 

vaan seutukunnalla vaan koko maakunnan alueella on sellaisia isoja hankkeita jotka ovat 

osittain jo lähteneet käyntiin ja muitakin odotetaan käynnistyvän lähiaikoina niin ne 

edellyttävät logistisia rakenteita ja järjestelmien pystyttämistä ja erilaisia 

infrastruktuurihankintoja ja investointeja että todellakin suuri merkitys.” (H1) 

 

 

Kuvio 14. Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset vuosina 1990 – 2011, mrd €. 

(LVM 2012a, 20) 

 

”Logistiikka on kokenut monenlaisia aikoja välillä on oltu siinä käsityksessä että 

logistiikka ei ole niin merkityksellinen mutta tällä hetkellä se on todellaki nostettu ihan 

strategisiin linjauksiin ja minusta se tulee vaan vaan niinkun paranemaan.” (H1) 

 

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokas logistiikka ovat elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle 

kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien perusedellytys (LVM 2008, 73). Haastatteluissa 
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hyvin toimivan logistiikan merkitys alueen yritysten kilpailukykyyn nähtiin kahdella eri 

tavalla. Ensinnäkin sillä arvioitiin olevan merkitystä saavuttaa kilpailuetua, joka oli 

vallitseva. Toinen näkemys oli, että hyvin toimiva logistiikka ei tuo kilpailuetua vaan 

huonosti toimiva logistiikka estää mahdollisen kilpailuedun syntymisen. 

 

”Et sanotaan ehkä pikemminkin niin päin että huonosti toimiva logistiikka estää sen 

kilpailuedun mutta en oo ihan varma riittääkö se hyvin toimiva logistiikka kilpailueduksi 

tällä hetkellä mutta kun nämä hankkeet realisoituvat niin silloin se on välttämättä oltava 

muuten me menetetään kilpailukykyä merkittävästi.” (H1) 

 

Tämän hetkinen valtiovallan suuntaus näyttäisi kuitenkin vahvasti olevan sellainen, että 

kasvuedellytysten edistämisen sijasta luodaan jatkuvasti heikennyksiä. Viimeisimpänä 

heikennyksenä yritysten kuljetustuen leikkaus sekä polttoaineveron tuntuva korotus, jonka 

negatiivinen vaikutus erityisesti pohjoisen pk-yritysten toimintaedellytyksiin on 

merkityksellinen. Valtioneuvosto on päättänyt alueellisesta kuljetustuesta annetun 

asetuksen muuttamisesta siten, että tukitasoja alennetaan 60 prosentilla nykyisestä. 

Kuljetustukiin on varattu yhteensä 10 miljoonaa euroa vuosille 2012 ja 2013. 

Kuljetustukea maksetaan kehitysalueella sijaitsevien noin 350 pienen ja keskisuuren 

yrityksen pitkän matkan tavarankuljetuksista. Tuella kompensoidaan pitkistä 

kuljetusmatkoista aiheutuvia korkeita kustannuksia. (TEM 2011)  

 

Molemmat sekä kuljetustuen leikkaaminen että polttoaineveron korotus koskettavat 

erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomea. Muutokset eivät tule vaikuttamaan pelkästään 

kuljetusyrityksiin vaan myös tuotannollisiin yrityksiin. Näyttää siltä, että hallitus pyrkii 

saamaan säästöt reuna-alueiden kustannuksella.  Saavutettavat säästöt tulevat olemaan 

hyvin vähäiset. Tällä hetkellä alalla myös näyttäisi olevan epätervettä kilpailua hinnoilla, 

joka omalta osaltaan aiheuttaa yritysten konkursseja lähitulevaisuudessa. Kuljetustuen ns. 

säästöt olisi voitu kohdistaa haluttaessa aivan toisella tavalla. Esimerkiksi satojen 

miljoonien eurojen yritystukipottiin verrattuna kuljetustuen kymmenen miljoonaa on pieni 

summa. On erikoista, että tiettyihin asioihin upotetaan surutta rahaa periaatteella ”maksoi 

mitä maksoi”. Toisaalta taas säästöjä haetaan pienistä summista, jotka ovat hyvin 

merkityksellisiä alueille ja niiden elinvoimaisuudelle. Huomionarvoista on, että 

kuljetustuen merkitys alueille on suuri.  Tämän vuoksi on erittäin myönteistä, että Suomen 
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hallitus on maaliskuun 2013 kehysriihessä päättänyt jatkaa alueellista kuljetustukea 

(Valtioneuvosto 2013). 

 

Logistiikka-alan henkilöstön tarpeen arvioidaan joko säilyvän ennallaan tai lisääntyvän. 

Logististen tietojärjestelmien ja automaation myötä logistiikan työtehtävien arvioidaan 

muuttuvan nykyisestä hieman erityyppisiksi. Muutosvauhti kyseisessä asiassa ei ole 

kuitenkaan nopeaa. Suureksi ongelmaksi tulevaisuudessa nähdään kuljettajapula. 

Kuljettajapula korostuu erityisesti maantiekuljetuksissa, mutta sama ongelma nähdään 

myös rautatieliikenteessä. Kuljettajapulan syyksi nähtiin ennen kaikkea suurten 

ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle sekä tieliikenteen tiukentuneet ajokortti- ja 

ammattipätevyysvaatimukset. 

 

Haastattelujen perusteella tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi logistiikassa seuraavien 

kymmenen vuoden aikana nähtiin yhteistyö eli yritysten ja sidosryhmien välisen yhteistyön 

parantaminen, logistiikkakoulutus ja liikenneinfrastruktuurin parantaminen. Myös kestävä 

kehitys ja sitä myötä vihreä logistiikka koetaan tärkeäksi. Lisäksi lainsäädäntö nousi 

haastatteluissa esiin. Lainsäädännöllä tarkoitettiin lähinnä EU:sta tulevia direktiivejä ja 

erilaisia sertifikaatteja, mutta myös Suomen omasta lainsäädännöstä tulevia säännöksiä. 

Näiden nähtiin vähentävän Suomen kilpailukykyä merkittävästi. Toisaalta lainsäädännön 

tavoitteet koettiin sinällään hyviksi muun muassa päästöjen vähentäminen. Kylmä tosiasia 

kuitenkin on että osa lainsäädännön tuomista tekijöistä tulee olemaan haitaksi Suomen 

kilpailukyvylle. Suomihan on sijaintinsa vuoksi suurelta osin riippuvainen 

merikuljetuksista ja kuljetuskustannusten nousu on merkittävä haitta. Esimerkiksi EU:n ns. 

rikkidirektiivin vaikutukset tulevat vaarantamaan työpaikkoja. 

 

”Yritysten ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittäminen parantaminen on yks 

tärkeimmistä et nythän logistiset järjestelmät ja etenki isoissa yrityksissä on aika tämmösii 

yrityksen sisäl pyörivii ne on tälläsii suljettuja järjestelmii ja ne ongelmat tulee yleensä sit 

sieltä niinku rajapinnoissa.” (H2) 
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4.2 Tutkimus- ja kehitystoiminta 

 

Myllylän (2008) mukaan aluetalouden kilpailukykyä ja kehittymistä tehokkaasti edistävä 

liikenteen ja logistiikan kehittäminen ei saisi olla vain reagointia tarpeeseen ja 

ongelmakohtien poistamista, vaan sen tulisi ennalta nähdä kehityksen suunta ja tukea 

ennakoiden todennäköistä ja tavoiteltua suuntaa – logistiikan kehittämisen tulisi olla osa 

alueen kehittämistoimintaa.  

 

Haastattelujen perusteella tärkeimmäksi tutkimus- ja kehittämiskohteiksi nousee 

elinkeinoelämän kilpailukykyyn vaikuttaminen sekä työllisyys- ja talousvaikutukset.  

Seuraavina tulevat logistiset järjestelmät ja tietotekniikka sekä ympäristöasiat. Vastaukset 

olivat odotetun kaltaiset eivätkä tarjonneet oikeastaan mitään yllättävää. Elinkeinoelämän 

kilpailukykyyn vaikuttaminen sekä työllisyys- ja talousvaikutuksista tulevat ne positiiviset 

yritysten kasvumahdollisuudet, jotka omalta osaltaan ruokkivat itse tutkimus- ja 

kehitystoimintaa. Yritysten toiminnan ollessa kannattavaa kertyy enemmän verotuloja, 

joista kunnat ja valtio voivat ohjata tällöin suuremman osan tutkimukseen ja kehitykseen. 

Yrityksillä on myös itsellään tällöin hyvä mahdollisuus kehittää toimintaansa haluamilleen 

painopistealueelle. Perustutkimukselle ei nähdä niin suurta tarvetta kuin soveltavalle 

tutkimukselle, joka vaikuttaa siihen että yrityksillä olisi helpompi toimia ja näin ollen 

menestyä. Yritysten mukanaolo tutkimus- ja kehitystoiminnassa nähdään välttämättömänä 

ja ensiarvoisen tärkeänä. Kärjistäen voidaan todeta, että jos yrityksiä ei onnistuta saamaan 

mukaan tutkimukseen niin onko tällöin tarkoituksenmukaista yleensä tehdä tutkimusta.  

 

”Joo siis kaikkiin tutkimuksiin tarvitaan kyl yritykset vahvasti mukaan että et se et me 

voijaan piirrellä täällä ihan minkälaisii numeroi ja karttoi tahansa mut että yritykset ne on  

jotka kuitenki piirtää ne oikeet kartat missä ne tavarat liikkuu ja minkä takii” (H2) 

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassakin esiin nousee yhteistyö. Näyttää siltä että yhteistyön 

tarve tiedostetaan hyvin eri osapuolten keskuudessa, mutta itse yhteistyössä ei ole vielä 

varsinaisesti onnistuttu. Kyseessä ovat sekä alueiden sisäisten eri toimijoiden välinen 

yhteistyö että eri alueiden samankaltaisten toimijoiden välinen yhteistyö. Eri alueiden 

toimijoiden välisessä yhteistyössä puuttuu se kokoava tekijä, joka saattaisi toimijat yhteen. 
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Seuraavalla sivulla olevasta suorasta lainauksesta käy hyvin ilmi, että eri alueilla tehdään 

hyvin samankaltaisia tutkimuksia ja samoja asioita.  

”sellasta yhteistyötä mitä erit nää on alueellisii yleensä nää kehitysorganisaatiot ja ja eri 

alueil tehään aika lailla samanlaisii asioita niin sitä yhteisöllisyyttä tai yhteistä kuvioo niin 

sitä ei oikeestaan kontrolloi eikä koordinoi kukaan et tota sit sää kuulet jossai messuilla et 

hei Vaasas tehään tälläst samanlaista tutkimusta ko  te teettä täällä että ja sit alat kaivaan 

et kuka siel tekee ja mitä se tekee ja miks se tekee ja mimmosii yrityksii on mukana kun ne 

synenergiat löytyis ihan selvästi sit sieltä  tehtäis yhessä nii vois löytyy ehkä parempiiki 

ratkasui kun pelkästään sitte siellä omalla pikku alueella toimiminen” H2 

 

”Yhteistyötä  ilman muuta lisätä ilman muuta ja tuota tässä on nuo tasot nämä 

ammattikoulu tai ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu ja yliopisto ja yritykset kyllä joo ja 

sitte vielä se kuntapuolikin  tai kunnallinen puoli julkinen puoli yleisesti ottaen laittasin 

mukaan niin yleensä asiat menee paremmin eteenpäin kun siellä on tää laaja rintama että 

kaikki keskustelee edes keskenään.” (H1)  

 

Pitäisikö tutkimus- ja kehitystoimintaa lisätä, säilyttää nykyinen taso vai vähentää? 

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan talouden kasvu, elinkeinorakenteen uudistuminen 

ja pitkän aikavälin kilpailukyky perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen, joka edellyttää 

sekä perustutkimuksen vahvistamista sekä sen rinnalla alueelliseen työelämään ja 

yrityksiin kytkeytyvää monipuolista, uutta luovaa soveltavaa tutkimusta. OKM:n 

tavoitteena on säilyttää tutkimus ja kehittämistoiminnan menojen osuus 

bruttokansantuotteesta nykyisellä noin neljän prosentin tasolla. Myös yritysten, 

yliopistojen ja julkisen sektorin keskinäiset rahoitusosuudet pyritään säilyttämään 

nykytasolla. (OKM 2012, 46) Haastatteluiden perusteella on hyvä asia, että OKM ei pyri 

vähentämään rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 

 

Haastatteluissa toisaalta arvioitiin, että tutkimus- ja kehitystoimintaa pitäisi lisätä. 

Toisaalta taas arvioitiin, että tutkimus- ja kehitystoiminnassa on tehty ja tehdään 

nykyäänkin paljon julkaisuja ja tutkimuksia eli määrällinen puoli on kunnossa. Ongelmaksi 

nähtiin julkaisujen ja tutkimusten hautautuminen esimerkiksi nettiviidakkoon. Tästä seuraa 

itse varsinainen ongelma eli yritykset, jotka tarvitsisivat tiettyä tietoa tai tutkimusta, eivät 

osaa hakea niitä. Kehitysorganisaatioilla arvioidaan olevan tässä asiassa paljon tehtävää. 

Kysyttäessä kolmea tärkeintä kehittämiskohdetta logistiikan osa-alueissa tällä hetkellä 
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nousi tärkeimpänä esiin toimitusverkoston kokonaisvaltainen hallinta. Toiseksi 

tärkeimpänä pidettiin tietojärjestelmien integrointia, joka liittyy kiinteästi edelliseen osa-

alueeseen. Nämä kaksi koettiin ehdottomasti tärkeimmiksi. Kolmantena osa-alueena 

mainittiin henkilöstön koulutus ja kehittäminen.  

 

4.3 Koulutuksen suuntauksena pohjoinen periferia 

 

Alueellisesti kattava ja hajautettu koulutusjärjestelmä on ollut yksi Suomen 

menestystekijöistä, joka on taannut kouluttautumismahdollisuudet ja osaavan työvoiman 

tarjonnan eri puolilla maata. Kiristyvä kansainvälinen kilpailu, osaamisen merkityksen 

kasvu, nopeasti muuttuvat työelämän osaamisvaatimukset, nuorten ikäluokkien 

pieneneminen, väestön keskittyminen yhä enenevissä määrin suurimmille 

kaupunkiseuduille ja julkisen sektorin talouden kehitys asettavat myös koulutus- ja 

osaamisjärjestelmän kehittämiselle uusia haasteita. Suomen koulutusjärjestelmän 

kehittämisen tavoitteena on, että Suomessa on nykyistä vahvempi, laadukkaampi ja 

kansainvälisesti vetovoimaisempi korkeakoululaitos, korkeatasoinen tutkijakoulutus ja 

tutkijakunta sekä maailman luokan tutkimus- ja innovaatioympäristöjä. Tämä on Suomen 

ja sen alueiden kehityksen kannalta olennaisen tärkeää, sillä osaaminen on tulevaisuudessa 

edelleenkin yksi Suomen tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Työelämän osaamistarpeet 

muuttuvat nykyisin nopeasti, mikä edellyttää koulutusjärjestelmältä nopeaa 

reagointikykyä. Siksi koulutustarpeiden ennakointia on tehostettava ja yhteistyötä 

elinkeinoelämän kanssa lisättävä. ( TEM 2010, 93 - 94)  

 

”Sitte koulutuksen suunnitteluvaiheessa et kuunneltais yrityksii enemmän et mitkä ne on ne 

yritysten tarpeet vaatimukset mimmosii skenaarioi niil on niinku tulevaisuutta 

tulevaisuuden suhteen mitä ne odottaa et oltais vähän niinku etukenossa.” (H2) 

 

Suomi on jo pitkään perustanut kansainvälisen kilpailukykynsä korkeaan osaamiseen sekä 

korkeakoulutukseen että vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja sitä kautta tuotettavaan 

innovaatiokykyyn ja innovaatioiden nopeisiin tuotantosovelluksiin. Osaavan työvoiman 

saatavuusongelmista voi kehittyä pullonkaula osaamisvetoiselle kilpailustrategialle. 
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Yhtenä uhkakuvana onkin esitetty, että työvoiman saatavuusongelmista kärsivät yritykset 

ulkoistavat jatkossa enemmän myös suunnittelutoimintaansa ulkomaille. (OKM 2011, 9) 

 

Kemi-Tornion alueen kunnat, satamat, oppilaitokset, Kemi-Tornion alueen 

kehittämiskeskus ja Meri-Lappi Instituutti muun muassa ovat vuosien saatossa kehittäneet 

logistiikka-alan yhteistyötä, koulutusta ja osaamista Kemin alueella. Logistiikan 

korkeakoulutason koulutusta on Kemi-Tornion alueella ollut sekä ammattikorkeakoulun 

että Oulun yliopiston järjestämänä. Koulutuksiin on liittynyt tutkimus- ja selvitystöitä 

logistiikan eri osa-alueilta.  Viimeisten vuosien aikana logistiikan kehittäminen on 

kuitenkin vähentynyt merkittävästi. Meri-Lappi Instituutti on lopettanut toimintansa. 

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa puuttuu kokonaan logistiikassa tutkintoon 

johtava koulutus. Logistiikan koulutusohjelmat ovat toistaiseksi päättyneet. Tutkimus- ja 

kehittämistoiminta jatkuu erillisinä projekteina. Logistiikka on kuitenkin tärkeässä 

asemassa kuntien kehittämissuunnitelmissa ja -strategioissa, joten tässä on olemassa selvä 

ristiriita. Koulutusta järjestetään edelleen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa 

ammatillisena suuntautumisena, jossa liiketalouden koulutusohjelman sisällä voi 

suuntautua opiskelemaan logistiikkaa. Alueen elinkeinoelämä näkee erittäin tärkeänä 

logistiikkakoulutuksen jatkuvuuden. Valtaosa Lapin logistiikka-alan työpaikoista sijaitsee 

Kemi-Tornion alueella. Tämän vuoksi olisi luontevaa, että alueella olisi myös Lapin 

logistiikkakoulutuksen ja -tutkimuksen keskus. 

 

Kemi-Tornio alueen koulutus elää tällä hetkellä muutosten aikaa. Lapin kahden 

ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion (KTAMK) sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun 

(RAMK) ylläpitäjät käynnistivät hallitusohjelmaan ja OKM:n aloituspaikkaleikkauksiin 

perustuen ammattikorkeakoulujen yhdistämiseen ja yhtiöittämiseen liittyvän selvitystyön 

lokakuussa 2011. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa on nuorten tutkintoon johtavassa 

koulutuksessa opiskelijoita noin 2400, henkilöstöä noin 250 ja käytössä olevia tiloja noin 

25 000 neliömetriä. Vastaavasti Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita noin 

3000, henkilöstöä noin 270 ja käytössä olevia tiloja noin 31 000 neliömetriä. Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulun tulo- ja menoarvio on vuonna 2012 noin 23 miljoonaa euroa 

ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun noin 24 miljoonaa euroa. Molemmat 

ammattikorkeakoulut ovat edellä mainittujen lukujen perusteella varsin yhteneväiset, joka 

varmaan edesauttaa yhdistymistä. (Tolppi 2012) 
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Molemmat ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät ovat periaatetasolla päättäneet 

yhdistää Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut Lapin 

ammattikorkeakouluksi. Lapin ammattikorkeakoulu tulisi kevään 2012 päätösten mukaan 

antamaan koulutusta seitsemällä koulutusalalla: Kulttuuriala, luonnonvara- ja 

ympäristöala, matkailuala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ala, liiketalouden ala 

sekä luonnontieteiden ala. Valtioneuvosto tulee vuoden 2013 syksyn 

toimilupapäätöksessään määrittelemään millä aloilla koulutusta vastaisuudessa annetaan. 

Lapin ammattikorkeakoululla tulisi olemaan kaksi kampusta: Kemi-Tornion ja 

Rovaniemen kampukset. Tavoitteena on muodostaa molemmille kampuksille omat 

profiilit, joista yhdessä muodostuu Lapin ammattikorkeakoulun kokonaisprofiili. Lapin 

ammattikorkeakoulussa olisi perustamisvaiheessa laskennallisesti noin 5400 opiskelijaa, 

henkilöstöä noin 520 ja tiloja noin 56 000 neliömetriä. Ammattikorkeakoulujen 

rahoituksen ja aloituspaikkojen leikkauksista johtuen sekä opiskelijoiden että henkilöstön 

määrä tulee lähivuosina pienenemään. Myös tarvittavien tilojen määrä vähenee nykyisestä. 

(Tolppi 2012) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluja koskevat alkuperäiset leikkauslistat 

näyttivät kohdistuvan raskaimmin Pohjois- ja Itä-Suomeen. Esimerkiksi Kemi-Tornion 

ammattikorkeakoulu olisi menettänyt eniten ja käytännössä leikkauslistojen toteutuminen 

alkuperäisillä suunnitelmilla olisi mahdollisesti ajanut Tornion yksikön toiminnan alas. 

Tämän hetkinen tilanne ei näytä läheskään niin synkältä vaikka leikkauksia varmasti tulee 

tapahtumaan. Alueellisesti kattava ja hajautettu koulutusjärjestelmä on ollut yksi Suomen 

menestystarinoita, jota ei kannata murentaa. Oppilaitosverkko on Lapissa harva ja tämän 

perusteella jokaisen oppilaitoksen merkitys on suuri. 

 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n mukaan tällä hetkellä Suomessa on 110 000 nuorta, 

joilta puuttuu toisen asteen tutkinto ja joka vuosi jää 5 000 nuorta ilman ammatillista 

koulutuspaikkaa (OAJ 2012). Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt alustavan 

ehdotuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä, jonka mukaan ammatillisen 

koulutuksen enimmäisopiskelijamäärä pienenisi Lapissa 26 % eli 1 700 opiskelijalla 

vuoteen 2016 mennessä (Lapin liitto 2012). Opetus- ja kulttuuriministeriö on 

julkaisussaan; koulutus- ja tutkimus 2011 - 2016 kehittämissuunnitelma todennut yhdessä 

otsikossaan seuraavasti: koulutustarjontaa suunnataan työelämän tarpeiden mukaan. 

Nykyisten toimenpiteiden perusteella otsikko kuuluisi olla paremminkin, että 
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koulutustarjontaa suunnataan Etelä-Suomen työtarpeiden mukaan. Haja-asutusalueella ja 

erityisesti Lapissa koulutuksen saavutettavuus on muuta maata huonompi jo nyt (Lapin 

liitto 2012). Tilanne on sikäli ristiriitainen, että pääsääntöisesti kaikissa ennusteissa 

nähdään pohjoisen yritystoiminnan kasvumahdollisuudet suhteellisesti muuta maata 

parempina. Suurimpana yksittäisenä tekijänä kasvava kaivosteollisuus, jonka 

kasvuodotukset ovat suuria. Kuitenkin toimintaedellytyksiä heikennetään, vaikka nyt olisi 

aika panostaa.  Panostaa koulutukseen ja tätä kautta varmistaa osaavan työvoiman saanti ja 

riittävyyslähitulevaisuudessa. 

 

Alueen kehittymisen ja elinkeinoelämän kannalta on hyvin negatiivista, jos alueelta ei 

löydy oppilaitosta tai yritysten tarvitsemaa koulutustarjontaa. Koulutuksella ehkäistään 

syrjäytymistä sekä turvataan osaavan työvoiman saatavuus ja maamme kilpailukyky. (OAJ 

2012) Oppilaitos kouluttaa osaavaa työvoimaa alueen yrityksille, joka omalta osaltaan 

vahvistaa alueen yritysten kilpailukykyä. Lisäksi oppilaitos yhdessä alueen yritysten 

kanssa sitouttaa nuoret alueen työpaikkoihin, mikä takaa työvoiman säilymisen. 

Työvoiman säilyminen ns. omalla alueella on alueen tulevaisuuden kannalta erittäin 

tärkeää. Uhkatekijänä tällä hetkellä on se, että koulutus keskittyy entistä enemmän 

isoimpiin kaupunkeihin ja tiettyjä koulutusaloja saatetaan lopettaa kokonaan. Esimerkiksi 

haastatteluiden perusteella näin on jo esimerkiksi logistiikan osalta tapahtunut.  

 

”ammattikorkeakoulut lopettaa näitä logistiikan koulutusohjelmii ja sit niit keskitetään 

esimerkiks johonki Keski-Suomeen missä ei niinkö luonnollisesti löydy sitä yritys tai sit 

keskittymää mis tällästä osaamista tarvitaan tai missä pystyttäis harjottelemaan sitä 

tekemään työharjoittelui” H2  

 

Keskittämisen hyödyt ovat pääsääntöisesti vähentyneet kustannukset. Mutta ovatko hyödyt 

suuremmat kuin haitat?  On selvää, että opetuksen ja kulttuurin sektorilla saavutetaan 

kustannussäästöjä leikkauksilla. Kolikon toinen kääntöpuoli on se, että kustannukset 

kasvavat suuremmiksi toisilla sektoreilla. Ilman koulutuspaikkaa jäävä nuori on 

syrjäytymisvaarassa ja tulevaisuudessa työttömyys on todennäköisempää ilman koulutusta 

ja tutkintoa. Mielestäni haitat ovat suuremmat. Harva alle 18 -vuotias on kypsä lähtemään 

kotoa satojen kilometrien päähän opiskelemaan. Lisäksi käytäntö on osoittanut, että harva 

etelään opiskelemaan lähtenyt palaa enää kotiseudulleen asumaan. Näillä 

koulutuspaikkojen leikkaustoimilla valtiovallan koulutuslinjauksien suuntauksena on 
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pohjoinen periferia. Ristiriitainen tilanne varsinkin kun ottaa huomioon, että yleisesti on 

useaan otteeseen todettu pohjoisen kasvumahdollisuudet paremmiksi verrattuna eteläiseen 

Suomeen. 

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että vuonna 2020 väestöllinen huoltosuhde on 

noin 70 kun vuonna 2010 jokaista sataa työikäistä kohden oli 51,6 työelämän ulkopuolella 

olevaa. Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15- ja yli 64-vuotiaiden suhdetta 

työikäiseen väestöön. Vuonna 2020 kyseinen suhdeluku on noin miltei 70 ja vuonna 2030 

jo selvästi yli 70. Huoltosuhteen epäedullinen kehittyminen on kansantalouden tasapainon 

kannalta ongelmallista. (OKM 2012, 12) Huoltosuhteen nousuluvuista voidaan päätellä 

että osaavaa työvoimaa ei tulevaisuudessa riitä välttämättä kaikille aloille ja seurauksena 

alueet ja niiden yritykset kilpailevat työvoimasta. Logistiikka alana ei poikkea muista eli 

myös se joutuu tulevaisuudessa kilpailemaan osaavasta työvoimasta. Tilanne on kuitenkin 

siinä mielessä hyvä, että haastattelujen perusteella logistiikka kiinnostaa nuoria. 

 

”Me emme  oikeestaan tiedä tällä hetkellä kuinka paljon nimenomaan se logistiikka 

houkuttelee opiskelemaan mut mitä on nyt sitte seurattu nuorten käyttäytymistä ja tehty 

tutkimusta niin tällä hetkellä näyttäis olevan niinku voimakas kasvusuunta että logistiikka 

kiinnostaa.” (H1) 

 

Haastattelujen perusteella yritysten kannalta katsottuna logistiikan koulutuksessa on useita 

kehittämiskohteita. Yritysten mielestä koulutus ei ole vastannut yritysten tarpeeseen saada 

osaavaa työvoimaa riittävän nopeasti. Esimerkiksi kokonaan uuden koulutusohjelman 

suunnittelu vie helposti noin 3 - 4 vuotta ja saman verran vuosia lisää jotta saadaan 

valmistuneita. Tällöin puhutaan lähes kymmenen vuoden ajanjaksosta. Kymmenen vuotta 

on aivan liian pitkä aika nykypäivänä, koska elämme alati muuttuvassa ja turbulentissa 

ajassa ja yritysten tarpeet muuttuvat nopeasti. Lisäksi yritysten mielestä koulutus on 

vastannut aika huonosti heidän tarpeisiinsa nähden. Yritykset kokevat, että he eivät saa 

vastavalmistuneista tutkinnon suorittaneista heti pätevää työvoimaa omiin tarpeisiinsa vaan 

yritysten täytyy vielä jatkokouluttaa heitä.  Yhtenä syynä mainittiin vuosien 2007 -2009 

välinen taantuma, jolloin opiskelijat eivät suurelta osin saaneet koulutusta vastaavia 

työharjoittelupaikkoja vaan työharjoittelut suoritettiin esim. kaupan kassalla. 
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Tutkinnon suorittaneen väestön määrä on moninkertaistunut 40 vuodessa. Vuoden 2010 

loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon 

lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- tai 

yliopistokoulutuksessa. 40 vuotta aiemmin heitä oli 3,4 kertaa vähemmän eli 882 000. 

Vuoden 1970 loppuun mennessä joka neljäs ja vuoden 2010 loppuun mennessä kaksi 

kolmesta 15 vuotta täyttäneestä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Vuonna 1970 

korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 9 prosenttia väestöstä kun vastaavasti vuonna 

2010 korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 28 prosenttia. (Tilastokeskus 2011, 1) 

Korkeasti koulutettujen määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 1970 nykyhetkeen. Ei ole 

kuitenkaan selvää, että työvoiman koulutustason jatkuva kasvattaminen nykyisestään 

johtaisi positiivisiin kasvuvaikutuksiin (Pekkala 2005, 205). Korkeasti koulutettujen 

määrän yhä kasvaessa kohta jo joka kolmas on korkeasti koulutettu. Voidaankin kysyä 

onko tarkoituksenmukaista alati kasvattaa korkeakoulutettujen määrää kun näyttäisi siltä, 

että tulevaisuudessa puute on selkeästi suorittavan työportaan väestä. Esimerkiksi vuoden 

1994 jälkeen perus- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste on alentunut 

nopeammin kuin korkeasti koulutettujen (Akava 2011,3).  

 

”Ko teknikko koulutus lopetettiin ni niin työnjohtotason koulutus puuttuu kokonaan et tulee 

joko ihan kenttätason osaajia joita tulee sit ammattikouluista tai ja sit tulee näitä 

insinöörejä tradenoomei ja korkeamman koulutuksen saaneita et ei tää välitaso puuttuu 

yritykset joutuu kouluttaa ite joka on sit heijän mielestä kallista ja työlästä et tota  se ei nyt 

oikeen niinku vastaa nyt sitte tarpeita.” (H2) 

 

Tulevaisuudessa koulutuksessa korostuukin suunnittelu ja koulutuksen kohdentaminen 

painopistealoille. Myös aikuiskoulutuksen määrä tulee lisääntymään, koska väestön 

ikärakenne muuttuu ja eri työaloilta joutuu työväestöä siirtymään toisille aloille. 

Esimerkkinä Nokian ym. yritysten viime aikaiset suuret henkilöstövähennykset. On myös 

tärkeää, että kouluista löytyy logistiikan osaamista jolloin pystytään räätälöimään 

yrityksille heidän tarvitsemiaan täsmäkoulutuksia logistiikan osalta. 

  

”Sit tietysti monimuotokoulutus sen takii kun kaikki muuttuu niin nopeel syklillä ihmiset 

joutuu vaihtaan ammattii niin pitäis olla enemmän mahollisuuksii niinku sitte kouluttautuu 

uuteen uuteen ammattiin ja sit aika paljo varmaankin kun työn ohessa aikuiskoulutuksena 

erilaisii vaihtoehtoi tietysti paljoha niitä onki  mut mä luulen et ne niinku entisestään 
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korostuu jatkossa sit yks mikä on tullu meijän alueella ainakin on yrityskohtasesti 

räätälöity koulutus.” (H2) 

 

Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi, että koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyötä on 

lisättävä. Koulutuksessa olisi yhtenä potentiaalisena mahdollisuutena käyttää yrityksiä ja 

heidän henkilöstöään nykyistä enemmän sekä koulutuksen suunnittelussa että 

luennoitsijoina. Tällöin saataisiin yritysten tarpeet paremmin kuuluviin sekä opiskelijat 

saisivat kokemusperäistä tietoa ns. suoraan kentältä. Myös yrityskohtaisesti räätälöity 

koulutus nousee haastatteluista esiin. Ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen tuo 

mukanaan tiettyjä riskejä. Palvelun yleistyessä on vaarana hintojen nousu markkinoiden 

konsulttihintoihin. Logistiikan koulutuksen osa-alueissa tärkeimpinä esiin nousivat 

seuraavat asiat: toimitusketjujen hallinta, ICT:n hyödyntäminen, hankintaosaaminen, 

ympäristöasiat ja logistiikan lisäarvopalvelut. Hankintaosaamisessa nähdään olevan suurta 

potentiaalia luoda yrityksille kilpailukykyä. Näistä tärkeimmäksi nousee toimitusketjujen 

hallinta. 

 

”Kaks tärkeimpää niinku logistiikka logistiset toiminnot eli tää koko koko tota 

toimitusketju tai sen osaaminen sen tehostaminen ja tietojärjestelmien hyödyntäminen ja 

sitte toisena niinku ympäristöasiat niistä on  aika vähän yrityksis sitä osaamista täl 

hetkellä niinko mä sanoin et asiakkaatkaan ei osaa niitä oikeestaan viel vaatii mut se voi 

olla minä päivänä hyvänsä ko se tulee et no ni nyt tarvitaan se vihreä vihreämpi varasto ja 

vähemmän hiilijalanjälkeä ja muuta kuljetuksis ja käsittelyss että ne ois ne  kaks 

semmosta” (H2)  

 

 

4.4 Logistiikan osaamiskeskittymä  

 

 

Olavarrietan ja Ellingerin (1997) mukaan henkilöstön osaaminen ja organisaation 

kyvykkyydet logistiikan alueella mahdollistavat osaltaan yrityksen resurssien tehokkaan 

käytön ja kilpailuedun markkinoilla. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla logistiikan ja 

logistiikkaosaamisen merkitys yritysten kilpailukykytekijänä on huomattava, koska 

maailmanlaajuiset toimitusketjut edellyttävät tehokasta logistiikkaa ja sen hallintaa 
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(Ritvanen 2011, 25). Logistiikkaosaamisella on mahdollista tuottaa kustannussäästöjä, 

kasvattaa voittoja sekä parantaa asiakaspalvelua ja toimitusten täsmällisyyttä. Talouskasvu 

ja toimintaympäristön muutokset lisäävät entisestään logistiikan merkitystä, kun 

kilpailuetua on etsittävä monilta yritystoiminnan sektoreilta. (Leppänen 2012, 31) 

Talouskasvun suhteen lähitulevaisuus näyttää heikolta, toimintaympäristön muutoksia on 

odotettavissa. Esimerkiksi EU:n rikkidirektiivi tuo tullessaan muutoksia. Leppäsen (2012) 

mukaan osaamisen kasvattaminen on tarpeen erityisesti niissä yrityksissä, joissa logistiikan 

merkitys on heikosti tunnistettu kilpailuetua tuottavana tekijänä tai niissä yrityksissä, joissa 

logistiikka ei kuulu osaksi yrityksen strategiaa. Suurimpana logistiikka-alan 

kehittämistarpeena haastatellut toimijat kokevat logistiikka-alan suuntaamisen innovaatio-

orientoituneeseen suuntaan (Leppänen 2012, 52). 

 

Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishankkeessa 2009 - 2012 tutkittiin 

Frisbee-tavaraliikennemallilla mm. logistiikka-alueiden tarpeellista määrää sekä 

kansallisesti merkittävien logistiikan solmupisteiden eli L1 ja L2 -tasoisten 

logistiikkakeskusten tulevaisuuden sijoittumispaikkoja. Mallinnuksella tuotiin esille sitä, 

mitkä ovat kansantaloudellisesti kuljetuskustannusten näkökulmasta tarkasteltuna parhaat 

logistiikkakeskusten sijoittumispaikat ja kuinka monta keskittymää Etelä-Suomen alueella 

on järkevä sijaita. Kyseisellä tavaraliikennemallin perusteella saatiin myös selville koko 

Suomea kattavan logistiikan parhaat solmupisteet, jotka ovat kuvattuna kuviossa 12. 

Tarkastelu liittyy olennaisesti tekijöiden vankkaan näkemykseen, jonka mukaan merkittävä 

osa pitkistä kuljetuksista tehdään Suomessa tulevaisuudessa rautateitse. Tämähän on 

suurelta osin ristiriidassa nykytilanteen kanssa. Tekijöiden näkemys on, että noin 300 km 

ja sitä pidemmät kuljetukset ovat keskipitkällä aikavälillä edullisempaa ja tehokkaampaa 

kuljettaa junalla kuin maanteitse. Tämä 300 km:n raja on tässä peukalosääntönä EU:n 

valkoisen kirjan tavoitteistosta ja muita Euroopan maita tarkasteltaessa kannattavuusrajan 

voidaan todeta olevan paljon lyhyempikin. (Lahtinen & Pulli 2012, 187) 

Mallin osoittamat hyödyt ovat samanlaiset kuin Etelä-Suomen kohdalla, keskusten 

lukumäärän lisääntyessä niiden taloudelliset hyödyt pienenevät. Tulosten perusteella 

erityisesti Rauman ja Porin, Vaasan ja Seinäjoen sekä Kemin ja Tornion alueiden merkitys 

korostuu logistiikka-alueiden sijoittumispaikkoina oletuksena olleiden keskittymien eli 

Helsingin, Turun, Tampereen, Lahden, Kotka–Haminan, Jyväskylän ja Oulun seutujen 

lisäksi. Merkittävien keskusten kokonaismäärä on Suomessa noin kaksikymmentä 
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huomioiden se, että Etelä-Suomen alueella kymmenen keskusta voi olla 

kansantaloudellisesti kannattavaa. (Lahtinen & Pulli 2012, 188) 

 

 

Kuvio 15. Yksiköitävissä olevien kuljetusten merkittäviä solmupisteitä Suomessa. (YTL 

2011; Lahtinen & Pulli 2012, 188) 

 

Olennaista on hahmottaa se, että logistiikka-alueita ei pidä rakentaa vierekkäin ja joka 

kuntaan, vaan kuvan mukaisesti seutukunnittain selkeästi erilleen toisistaan 

materiaalivirtojen kohtaamispisteiden yhteyteen. Kuviosta 15. nähdään yksiköitävissä 

olevien kuljetusten logistiikkakeskusten optimaalisia sijoittumispisteitä. Punaiset kolmiot 

ovat perusoletuksia keskuksille ja keltaiset niiden potentiaalisia sijoittumiskohtia. 

(Lahtinen & Pulli 2012, 188) 
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Kemin sijainti on erinomainen ajateltuna mahdollista logistiikan osaamiskeskittymää. 

Esimerkiksi Lahtisen ja Pullin (2012) tutkimusten tuloksissa Kemin ja Tornion alue oli 

yksi niistä neljästä alueesta joiden merkitys korostuu logistiikka-alueiden 

sijoittumispaikkoina. Asian puolesta puhuu alueella olevat Suomen pohjoisimmat satamat 

Röyttä Torniossa sekä Kemin Satamaan kuuluvat Ajoksen ja Veitsiluodon satamat sekä 

öljysatama, joka on osa Ajoksen satamaa. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö on 

todennut satamien roolin tavaraliikenteen solmukohtina olevan aivan keskeinen. Kuviosta 

12 voidaan todeta, että Kemin mahdollinen logistiikan osaamiskeskittymä voisi palvella 

koko Pohjois-Suomea. Etuna olisi myös vähäinen kilpailutilanne verrattuna esimerkiksi 

Etelä-Suomeen, jossa lähekkäin olevat logistiikka-alueet kilpailevat jossain määrin 

keskenään. Tämä mahdollistaisi verkostoitumisen toisten logistiikkakeskittymien kesken, 

jolloin tiedon ja osaamisen vaihdosta hyötyisivät kaikki osapuolet. 

 

”semmonen tarvitaan jo pelkästään sen takia et ammattikorkeakoulut lopettaa näitä 

logistiikan koulutusohjelmii ja sit niit keskitetään esimerkiks johonki Keski-Suomeen missä 

ei niinkö luonnollisesti löydy sitä yritys tai sit keskittymää mis tällästä osaamista 

tarvitaan” H2  

 

Tällä hetkellä haastatteluiden perusteella suurimmat ongelmat ja esteet logistiikan 

osaamiskeskittymälle ovat raha, tahtotila sekä pitkäjänteisyys tai paremminkin sen puute. 

Velkakriisin horjuttaessa ei pelkästään Euroopan vaan koko maailman taloutta 

investointirahat esimerkiksi logistiikan osaamiskeskittymän muodostamiseen ovat erittäin 

tiukassa. (Niskanen 2011, 39) Talouden tilanteen sekavuutta kuvaa se, että kenelläkään ei 

ole selkeää kuvaa tulevasta. Asiantuntijoiden mielipiteet ja mahdolliset ratkaisut tilanteesta 

selviämiseen ovat hyvin erilaiset. Haastatteluissa kävi ilmi, että esimerkiksi Etelä-

Suomessa on logistiikan osaamiskeskittymää anottu jo 2000-luvun puolessa välissä 

parillekin paikkakunnalle. Valtiovallan näkemys oli tuolloin, että kyseistä keskittymää ei 

tarvita. Ehkä valtiovallalla olisi syytä avata ainakin keskustelu uudelleen logistiikan 

osaamiskeskittymien tarpeellisuudesta ja mahdollisista sijoittumisista eri paikkakunnille. 

Raha on siinäkin mielessä tärkeässä roolissa, että haastatteluiden perusteella kaupunki 

kantaa itse investoidessaan hankkeeseen taloudellista riskiä kauan. Haastatteluissa 

mainittiin myös kunnallisen päätöksenteon ja yritysten halusta muuttua hyvin helposti. 

Tällöin mahdolliseen osaamiskeskittymään käytetyt rahat ja työ valuvat helposti hukkaan 

jos mielenkiinto aiheeseen loppuu nopeasti. 
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Ongelmia ja esteitä voivat olla myös fokuksen ja tavoitteen muodostaminen, jotka tulisivat 

olla selkeästi selvillä eli ei ole selvää, mitä tarjotaan ja kelle tarjotaan. Haastattelujen 

perusteella hankaluutena on ollut myös se, että on ns. ”katsottu liikaa omaa napaa”. Tämä 

asia on kaatanut monia hankkeita eli keskinäinen kateus. (Niskanen 2011, 40) Meri-

Lapinkin (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio) alueella on sorruttu tähän turhan 

usein. Jokaisella näistä kunnalla on varsin vahva oma identiteetti, joka tulee hyvin ilmi 

nykyisessä kuntaliitosasiassa. Pienemmät kunnat ovat mielestäni joustavampia, mutta 

Kemin ja Tornion vuosikymmenten vastakkainasettelu näkyy hyvin tänä päivänä. Suurena 

mahdollisuutena onkin tuleva sukupolvi, joka onnistuisi luomaan hyvät ja joustavat 

yhteistyösuhteet. Henkilökohtaisesti en näe suuria onnistumisen mahdollisuuksia 

hedelmälliseen yhteistyöhön niin kauan kun vanhempi sukupolvi on ns. vallan kahvassa. 

Tulisikin kyetä olemaan avoin ja katsomaan ensisijaisesti alueen etua ja vasta seuraavaksi 

oman kunnan. Positiivisia heijastevaikutuksia olisi odotettavissa myös muiden kunnille. 

Yksi haastateltavista mainitsee myös henkisen ongelman. 

  

”On myös henkinen ongelma, ei nähdä hyötyjä eikä osata tehdä yhteistyötä” H6 

 

Nykyään tulokset pitää saada näkyviin hyvin nopeasti. Yritykset haluavat yleensä 

ensimmäisen vuoden aikana tuloksia ja kunnat puolestaan 2-3 vuodessa. Yritysten 

aikajänne on siis oleellisesti lyhyempi verrattuna julkiseen sektoriin, joka sekin on varsin 

lyhyt. Haastattelujen perusteella käy ilmi, että yleensä vie helposti 5 vuotta ennen kuin 

tulokset alkavat konkretisoitumaan joten pitkäjänteisyys on tärkeässä roolissa.  (Niskanen 

2011, 40) 

 

”Logistiikan keskittymän olemassaolo ja strategia pitää myös suunnitella pitemmällä 

aikavälillä eikä sillä lailla että se on kaks vuotta ja sitte hypitään taas ihan johonki toiseen 

aiheeseen” (H4) 

 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä Kemin kaupungin päättäjille on että halutaanko 

profiloitua logistiikka-alueena? Tästä asiasta tulisi kyetä muodostamaan selkeä päätös. 

Kielteinen päätös ei sinänsä ole haitta eikä se tarkoita mitään lopullista. Asiaan voidaan 

palata aina myöhemmin uudestaan mielipiteiden ja tilanteen muututtua. Tärkeää on itse 

päätös eli panostetaanko logistiikan osaamiskeskittymän muodostamiseen vai ei? 
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Avainasia on kaupungin mielenkiinto asiaan, jos kaupungilla ei ole halua niin mikään ei 

mene kyllä eteenpäin oli yhden haastateltavan kommentti. 

 

”Sanotaan, että se tärkein hyöty jos aatellaan niinku yrityssektoria niin on se että saadaan 

mahdollisesti selkeä käyntikortti ja selkeä mielleyhtymä jostain alueesta mitä se osaa? ja 

mitä siellä voidaan tehdä? ja kun sitä tarpeeksi pitkään toistetaan ja se viesti on sama ni ja 

selvä ni se tuo niinku tulosta”H4 

 

Kunnan tai tässä tapauksessa kaupungin rooli voidaan jakaa kahteen osaan: 

elinkeinotoimen ja teknisen toimen näkökulmiin, joista jälkimmäinen pitää sisällään 

maankäytön ja kaavoituksen sekä infrastruktuurin suunnittelun, ja siksi kunnan rooli 

logistiikkakeskusten sijoittumisessa on erittäin merkittävä. Elinkeinotoimen näkökulmasta 

kyse on kunnan vetovoimatekijöiden hyödyntämisestä ja vahvistamisesta. (Lahtinen & 

Pulli 2012, 61) Alueet tavoittelevat työpaikkoja, joiden lisäämiseksi ne pyrkivät 

vahvistamaan erikoisosaamistaan. Erikoisosaamisen pohjalle voidaan luoda korkean 

osaamisen keskittymiä, jotka puolestaan synnyttävät uusia työpaikkoja. ( Uudenmaan liitto 

2008, 1) Uudet työpaikat merkitsevät alueelle suurempaa verokertymää, joka auttaa aluetta 

edelleen kehittymään. 

 

Logistiikan osaamiskeskittymää ajateltaessa kaupungin päätös on siis ensiaskel 

keskittymän mahdolliselle muodostumiselle. Kemin kaupungin taloussuunnitelmassa 2012 

- 2015 kyseinen asia on jo kirjattu suunnittelukauden tavoitteisiin. Suunnitelmassa on 

todettu logistiikkakeskuksen mahdollinen sijoittuminen Kemiin. Kaupungilla on myös 

maankäytölliset edellytykset keskuksen rakentamiselle. Ajoksen satama-alueen 

asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi vuoden 2012 aikana, jos valituksia ei esiinny. 

Kaupungin rooli korostuu siis erityisesti kaavoituksessa ja infrastruktuurissa. Kaupunki on 

jo tiedostanut logistiikkakeskuksen mahdollisena menestystekijänä, joka yhdistää maa-, 

meri-, ja lentokuljetuksia Pohjois-Suomen, Norrbottenin ja Luoteis-Venäjän alueilta 

Eurooppaan. Haastateltavat näkevät useita tärkeitä asioita, jotka ovat osaamiskeskittymän 

onnistumisen edellytyksiä. Ensimmäisenä nousee esiin yhteistyö, jonka merkitys tulee 

olemaan ensiarvoisen tärkeää. Haastateltavien mukaan yhteistyön tulisi tapahtua ns. saman 

katon alla eli lukuisat tapaamiset ja tiivis yhteistyö esim. puhelimitse tai sähköpostitse 

eivät takaa läheskään yhtä hyvää lopputulosta kuin työskentely samoissa tiloissa yhteisen 
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tavoitteen eteen. Tärkeää on myös henkilökemioiden yhteensopivuus ja henkilöiden 

sitoutuminen projektiin useamman vuoden ajaksi.  Henkilöiden vaihtuminen useasti 

projektin aikana koetaan haitaksi. 

 

Kemi-Tornion alueen teollisuus ja logistiikka-alan yritykset ovat tehostaneet 

logistiikkatoimintojaan viime vuosina. Suurimmat yritykset ovat tehneet merkittäviä 

investointeja omiin logistiikkajärjestelmiinsä. Lisäksi orastavaa nousua logistiikan suhteen 

on ollut nähtävissä. Esimerkiksi Vähälä Yhtiöt ottivat uudelleen käyttöön Kemin 

terminaalin. Yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämiseksi logistiikka-alan yritysten välillä 

on perustettu myös alan yritysten yhteenliittymä Oy Bothnia Logistic Center Ltd. (BLC). 

(Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus, 15) Oy Bothnia Logistic Centre Ltd on perustettu 

vuonna 2001. Tavoitteena perustamisvaiheessa oli saada yhtiölle sekä yhtiön osakkaille 

tuottavaa liiketoimintaa kansainvälisten kuljetusten kautta. Osakkaita on 19, joista 

puhtaasti logistiikan toimijoita on 11 yritystä. Kaksi osakasta on kuljetuspalveluita 

käyttäviä asiakkaita. Loput osakkaat toimivat mm. konsultoinnissa ja tutkimuksessa. BLC 

ei omista varastohalleja eikä kuljetuskalustoa vaan virtuaalisena sekä verkostomaisena 

logistiikkakeskuksena se tukeutuu osakkaiden kuljetusosaamiseen. Yhtiöllä ei ole tällä 

hetkellä työntekijöitä. Yhtiön asioita hoitaa toimitusjohtaja oman päätyönsä ohessa. 

(Tikkala 2011) 

 

Meri- ja maaliikenteen yhtymäkohta Kemissä voisi muodostaa liikenteellisen solmukohdan 

(hub), jossa toimisivat sekä julkinen sektori ja yritykset. Paitsi että hub olisi liikenteellinen 

solmukohta, siihen kuuluisi olennaisena osana logistiikan monipuolinen osaaminen ja 

kehitystyö. Kemin logistiikan osaamiskeskittymän päätavoite tulisi olla tämän hubin 

fyysisten puitteiden ja osaamisen vahvistaminen yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten 

kanssa. Osaamiskeskittymä voisi olla informaatiokeskus, joka palvelisi alueen yrityksiä ja 

satamasidonnaisia toimijoita. Kemin logistiikan osaamiskeskittymän potentiaalinen 

toimintamalli voisi muodostua Kemin sataman osittain omistaman Bothnia Logistic 

Centerin (BLC) ympärille. Kuviossa 16. on kuvattuna Kemin logistiikan 

osaamiskeskittymän mahdollinen malli. BLC:stä muodostettaisiin yhteinen toiminta-alusta, 

johon koottaisiin ns. saman pöydän ääreen eri tahot koulutus, kunta/ kaupunki, yritykset ja 

mahdolliset kumppanit. BLC olisi siinä mielessä potentiaalinen valinta, koska se on jo 

olemassa ja siinä on yrityksiä mukana.  
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Kuljetuskäytävien kehittäminen on yksi näkökulma, joissa logistiikkakeskuksilla on 

keskeinen rooli, ja siksi solmukohtien kehittäminen tulee nähdä myös niiden kautta 

kulkevien kuljetuskäytävien kehittämiseksi. Kuljetuskäytävien kehittämisellä tavoitellaan 

uusia tavaravirtoja ja siten uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Silloin logistiikkakeskukset 

toimivat lisäarvon tuottajana ja kuljetuskäytävän yhtenä asiakasarvon tuottajana ja 

lisääjänä. (Lahtinen & Pulli 2012, 61) Kuljetuskäytävien kehittäminen on se tekijä, joka 

palvelisi koko yhteiskuntaa tuoden aitoa lisäarvoa. Tämä vaatisi eri alueellisten 

solmukohtien logistiikkakeskusten verkostoitumista keskenään. Tällä hetkellä useat Etelä-

Suomen logistiikkakeskukset ovat jossain määrin keskenään kilpailevia, jonka johdosta 

lisäarvo yhteiskunnan kannalta jää vähäiseksi.  

 

Elinkeinotoimen näkökulmasta kyse on kunnan vetovoimatekijöiden hyödyntämisestä ja 

vahvistamisesta (Lahtinen & Pulli 2012, 61). Logistiikan osaamiskeskittymän yhtenä 

päätavoitteena on parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. 

Nämä tekijät houkuttelevat seudulle uutta yritystoimintaa, jonka johdosta työpaikkojen 

määrä kasvaa. Haastatteluiden perusteella logistiikan osaamiskeskittymän ensisijaiset 

hyödyt ovat työllisyys- ja talousvaikutukset sekä yritysverotulojen että henkilökohtaisten 

verotulojen lisääntymisen myötä (Niskanen 2011, 39). Hyötynä on myös alueen 

kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien parantaminen, jolla estetään aluetta ajautumasta 

taantuvaksi. Lisäksi mainittiin resurssien käytön tehokkuus, toiminnallinen tehokkuus, 

strateginen oppiminen ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhteiskunnallisista vaikutuksista 

esimerkiksi liikenteen turvallisuus, kun logistiikka on keskittynyt tietylle alueelle. 

 

Konstruktion kehittäminen on siis ongelmanratkaisua, jonka lopputuloksena syntyy jotain 

uutta. Konstruktiolle on ominaista ratkaisun käytännön toimivuuden testaus ja 

todentaminen. Toisinaan, voidaan konstruktion käsittävän vain periaatteellisen ratkaisun, 

koska resurssi- ja aikapulan vuoksi käytännön toimivuuden testaus ei ole aina mahdollista. 

(Kasanen ym. 1991, 302) Tässä tutkimuksessa ei konstruktiiviselle tutkimukselle ominaista 

testausta suoriteta johtuen resurssipulasta eli käytännössä rahan puutteesta. Konstruktiota 

ei ole siis fyysisesti muodostettu, koska se vaatii rahallista panostusta. Myöskään ei ole 

selvitetty kuviossa 16. olevien osapuolten kiinnostusta kyseisen logistiikan 

osaamiskeskittymän muodostamiseksi.   
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Kuvio 16. Kemin logistiikan osaamiskeskittymän malli. (Niskanen 2011, 43) 

 

Lahtisen ja Pullin (2012) mukaan logistiikkakeskusten olemassaololle tarvitaan 

markkinaehtoinen tarve tai visio, jota kuitenkin tulee ohjata ja jonka toteutuksessa tulee 

ottaa huomioon myös julkisen sektorin mahdollisuudet osallistua kehitystyöhön. Tämän 

tutkimuksen konstruktio on tutkimuksen haastattelujen perusteella visioitu logistiikan 

osaamiskeskittymän potentiaalinen malli. Malli sisältää ne toimijat, jotka haastatteluiden 

perusteella koetaan tärkeiksi ja lopputuloksen kannalta parhaimmaksi mahdollisuudeksi 

menestyä. Kuviossa 16. esitetty Kemin logistiikan osaamiskeskittymän malli on 

hahmoteltu ottaen huomioon erityisesti haastatteluissa esiin tulleet tärkeät asiat.  
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Logistiikan osaamiskeskittymän keskeiset tekijät ovat seuraavat: 1) yritysten mukanaolo, 

2) kaupungin mukanaolo, 3) kaikki koulutustasot edustettuna ja 4) mahdolliset kumppanit. 

Tärkeimpänä asiana on yritysten mukanaolo eli mahdollisen logistiikan 

osaamiskeskittymän rakentamisen tulisi olla markkinalähtöinen. Alueen yritysten 

mielipiteillä on asiassa suuri merkitys. Osaamiskeskittymää ei kannata muodostaa, jos 

yritysten tarve kyseiselle keskittymälle on vähäistä. Kaupungin rooli korostuu erityisesti 

kaavoitusasioissa sekä myös alulle panevana voimana. Kaikkien koulutustasojen 

mukanaolo nähtiin tarpeelliseksi ensinnäkin jo uskottavuuden kannalta, mutta myös 

toiminnan menestyksen osalta. Verkostoituminen muiden kumppanien kanssa toisi 

asiantuntijuutta sekä synergiaa. Erityisesti kumppaneiden kesken korostuu tiedon vaihto. 

Lisäksi osapuolilla täytyy olla yhteinen tahtotila muodostaa ja viedä asiaa eteenpäin. 

  

Kemin kohdalla myös esimerkiksi pienimuotoinen informaatiokeskus voisi olla 

mahdollinen. Kansainvälisellä tasolla useilla suurilla satamilla on käytössä satamayhteisön 

informaatiokeskuksia (Port Community System, PCS), joiden keskeisenä tarkoituksena on 

tehostaa satamasidonnaisen tiedon välittämistä satamasidonnaisten toimijoiden kesken. 

PCS -järjestelmällä saavutettavissa olevia hyötyjä ovat esimerkiksi tiedon laadun ja 

saatavuuden paraneminen, tiedon uudelleen käytettävyyden helpottuminen, asiakirjojen ja 

paperityön väheneminen sekä näiden kautta kustannustehokkuuden paraneminen ja 

toimintojen suunnittelun helpottuminen. (Brunila ym. 2011, 11) Myllylän (2011) 

Perämeren liikenneseminaarin materiaalissa esittämissä logistiikan kehittämistarpeista 

erityisesti Kemin mahdollisen logistiikan osaamiskeskittymän kannalta esiin nousevat 

arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus-, kehittämisohjelma Pohjois-

Suomessa, bioterminaalijärjestelmä sekä työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimukset. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Logistiikka on elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle kilpailukyvyn ja 

kasvumahdollisuuksien perusedellytys. LVM:n mukaan omasta logistisesta 

kilpailukyvystään yritykset katsovat voivansa vaikuttaa yrityskoosta ja toimialasta riippuen 

noin 40–50 prosenttiin; loppuosaan vaikuttavat pääosin yrityksen ulkopuoliset tekijät. 

Markkinatoimijoiden lisäksi yritysten logistiseen kilpailukykyyn vaikuttavat mm. 

yhteiskunnan toimet sekä kansallinen ja kansainvälinen sääntely.  

 

Haastatteluiden perusteella logistiikalla nähdään olevan suuri merkitys seudun 

elinkeinoelämälle ja taloudelle. Merkityksen arvioidaan myös kasvavan tulevaisuudessa. 

Logistiikka-alan henkilöstötarpeen arvioidaan joko säilyvän ennallaan tai lisääntyvän. 

Logististen tietojärjestelmien ja automaation myötä logistiikan työtehtävien arvioidaan 

muuttuvan nykyisestä hieman erityyppisiksi. Muutosvauhti kyseisessä asiassa ei ole 

kuitenkaan nopeaa. Suureksi ongelmaksi tulevaisuudessa nähdään kuljettajapula. 

Kuljettajapula korostuu erityisesti maantiekuljetuksissa, mutta sama ongelma nähdään 

myös rautatieliikenteessä. Myös lainsäädäntö nousi haastatteluissa esiin. Lainsäädännöllä 

tarkoitettiin lähinnä EU:sta tulevia direktiivejä ja erilaisia sertifikaatteja, mutta myös 

Suomen omasta lainsäädännöstä tulevia säännöksiä. Näiden nähtiin vähentävän Suomen 

kilpailukykyä merkittävästi. Suomessa sekä EU:ssa on viime vuosina tehty lukuisia mm. 

vero- ja ympäristöpäätöksiä, jotka tulevat korottamaan kuljetuskustannuksia. Sekä lyhyellä 

että pitkällä tähtäimellä nämä tulevat olemaan haaste kuljetusalalle että suomalaiselle 

elinkeinoelämälle. Toisaalta lainsäädännön tavoitteet koettiin sinällään hyviksi muun 

muassa päästöjen vähentäminen. Kylmä tosiasia kuitenkin on että osa lainsäädännön 

tuomista tekijöistä tulee olemaan haitaksi Suomen kilpailukyvylle. Suomihan on sijaintinsa 

vuoksi suurelta osin riippuvainen merikuljetuksista ja kuljetuskustannusten nousu on 

merkittävä haitta. Esimerkiksi EU:n ns. rikkidirektiivin vaikutukset tulevat vaarantamaan 

työpaikkoja. 

 

Työvoimapulasta on viime vuosina varoiteltu enenevissä määrin. Tämä tulee olemaan 

haastava ongelma tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kyseistä ongelmaa ei näyttäisi olevan 

pikemminkin päinvastoin kun katsoo viimeaikaisia henkilöstövähennyksiä isoissa 

yrityksissä. Tosiasia kuitenkin on, että väestön ikärakenteen muutos tuo tullessaan 
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työvoimapulan. Nyt kun sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle 

työmarkkinoita uhkaa koveneva kilpailu osaavasta työvoimasta. Osaavan työvoiman saanti 

on tärkeää yritysten selviämisen ja kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta. Työikäisen 

väestön määrä tulee muuttumaan oleellisesti lähi vuosikymmeninä. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö on arvioinut, että vuonna 2020 väestöllinen huoltosuhde on noin miltei 

70 kun vuonna 2010 jokaista sataa työikäistä kohden oli 51,6 työelämän ulkopuolella 

olevaa. Huoltosuhteen nousuluvuista voidaan päätellä että osaavaa työvoimaa ei 

tulevaisuudessa riitä välttämättä kaikille aloille ja seurauksena alueet ja niiden yritykset 

kilpailevat työvoimasta. Logistiikka ei alana poikkea muista eli myös se joutuu 

tulevaisuudessa kilpailemaan osaavasta työvoimasta. 

 

Alueellisesti kattava ja hajautettu koulutusjärjestelmä on ollut yksi Suomen 

menestystarinoita, jota heikentämässä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

ammattikorkeakouluja ja ammatillista koulutusta koskevat leikkauslistat näyttävät tällä 

hetkellä kohdistuvan raskaasti Pohjois- ja Itä-Suomeen.  Alueen kehittymisen ja 

elinkeinoelämän kannalta asia on hyvin negatiivinen, koska oppilaitokset kouluttavat 

osaavaa työvoimaa alueen yrityksille. Tämä omalta osaltaan vahvistaa alueen yritysten 

kilpailukykyä. Lisäksi oppilaitos yhdessä alueen yritysten kanssa sitouttaa nuoret alueen 

työpaikkoihin, mikä takaa työvoiman säilymisen. Työvoiman säilyminen ns. omalla 

alueella on alueen tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Koulutusmahdollisuuksien 

väheneminen ja puute ohjaa nuoria muuttamaan alueelta, joka seurauksena alueen 

asukasmäärä vähenee. Tämä heijastuu ostovoiman ja työvoiman saatavuuden kautta 

laajasti alueen kehitysnäkymiin. Väkiluvun laskulla kun on taipumus ruokkia itse itseään, 

sillä alueiden houkuttelevuus vähenee kun väkiluku vähenee. Alueen negatiivinen 

väestökehitys aiheuttaa mielikuvan taantuvasta alueesta, jolloin uusien yritysten 

sijoittuminen alueelle on epätodennäköistä. Erityisesti uusien yritysten sijoittumisella 

alueelle on alueen imagolla suuri merkitys. Tämän hetkinen logistiikan koulutustarjonta on 

vastannut aika huonosti alueen yritysten tarpeita. Alueellisesti emme ole poikkeustapaus 

sillä haastatteluiden perusteella muualla mielipiteet ovat varsin yhteneväiset. Logistiikan 

koulutusohjelmia on lopetettu ja tarjontaa supistettu. Koulutustarjonnan suuntaus on 

huolestuttava, koska oppilaitosten on kyettävä tarjoamaan alueen yrityksille osaavaa 

työvoimaa myös logistiikan saralla.  
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Mitkä ovat logistiikan osaamisen koulutustarpeet ja miten niitä pitäisi kehittää alueen 

elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta? Haastattelujen perusteella yritysten kannalta 

katsottuna logistiikan koulutuksessa on useita kehittämiskohteita. Yritysten mielestä 

koulutus ei ole vastannut yritysten tarpeeseen saada osaavaa työvoimaa riittävän nopeasti. 

Esimerkiksi kokonaan uuden koulutusohjelman suunnittelu vie helposti noin 3 - 4 vuotta ja 

saman verran vuosia lisää jotta saadaan valmistuneita. Tällöin puhutaan lähes kymmenen 

vuoden ajanjaksosta. Kymmenen vuotta on aivan liian pitkä aika nykypäivänä, koska 

elämme alati muuttuvassa ja turbulentissa ajassa ja yritysten tarpeet muuttuvat nopeasti. 

Lisäksi yritysten mielestä koulutus on vastannut aika huonosti heidän tarpeisiinsa nähden. 

Yritykset kokevat, että he eivät saa vastavalmistuneista tutkinnon suorittaneista heti 

pätevää työvoimaa omiin tarpeisiinsa vaan yritysten täytyy vielä jatkokouluttaa heitä.  

Tulevaisuudessa koulutuksessa korostuukin suunnittelu ja koulutuksen kohdentaminen 

painopistealoille. Myös aikuiskoulutuksen määrä tulee lisääntymään, koska väestön 

ikärakenne muuttuu ja eri työaloilta joutuu työväestöä siirtymään toisille aloille. On myös 

tärkeää, että kouluista löytyy logistiikan osaamista jolloin pystytään räätälöimään 

yrityksille heidän tarvitsemiaan täsmäkoulutuksia logistiikan osalta. 

 

Osaamisperustaisen kilpailun teoriassa korostetaan yrityksen resurssien merkitystä 

yrityksen kilpailuedun lähteenä ja menestymisen tuojana markkinoilla. Resursseilla 

tarkoitetaan kaikkea aineellista ja aineetonta resurssivarantoa. Resurssivaranto pitää 

sisällään yrityksen omaisuuden, investoinnit, sijainnin, taloudelliset olosuhteet ja 

tuotemerkkiin liittyvän arvon. Resurssivaranto pitää sisällään myös yrityksen kulttuurin, 

henkilöstöresurssit sekä yritykseen kumuloituneen tietotaidon. Inhimillinen 

osaamisvaranto erotetaan yrityksen hallitsemasta resurssivarannosta selkeästi omaksi 

kokonaisuudekseen. Ritvanen (2011, 30) korostaa, että mikä tahansa organisaation 

kilpailuetu onkaan, sen taustalla on henkilöstön osaaminen. Osaamisperustaisen teorian 

tavoitteena onkin juuri osaamispohjan kehittäminen ja laajentaminen. Yritysten 

näkökulmasta koulutus on kokonaistaloudellisesti kannattavin keino vastata kilpailun 

tuomiin haasteisiin ja edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.  

  

Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi että koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyötä on 

lisättävä. Koulutuksessa olisi yhtenä potentiaalisena mahdollisuutena käyttää yrityksiä ja 

heidän henkilöstöään nykyistä enemmän sekä koulutuksen suunnittelussa että 

luennoitsijoina. Tällöin saataisiin yritysten tarpeet paremmin kuuluviin sekä opiskelijat 
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saisivat kokemusperäistä tietoa ns. suoraan kentältä. Myös yrityskohtaisesti räätälöity 

koulutus nousee haastatteluista esiin. Logistiikan koulutuksen osa-alueissa tärkeimpinä 

esiin nousivat seuraavat asiat: toimitusketjujen hallinta, ICT:n hyödyntäminen, 

hankintaosaaminen, ympäristöasiat ja logistiikan lisäarvopalvelut. Hankintaosaamisessa 

nähdään olevan suurta potentiaalia luoda yrityksille kilpailukykyä. Näistä tärkeimmäksi 

nousee toimitusketjujen hallinta. Logistiikan ja logistiikkaosaamisen merkitys korostuu 

yritysten kilpailukykytekijänä toimitusketjujen ollessa globaaleja. 

 

 Miten logistiikan osaamisen vahvistamisella voidaan tukea kaupunki seutujen 

aluekehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä? Logistiikkaosaamisella on mahdollista 

saavuttaa kustannussäästöjä ja kasvattaa voittoja. Logistiikkaosaaminen auttaa yritystä 

esimerkiksi parantamaan asiakaspalvelua ja toimitusten täsmällisyyttä. Kaiken kaikkiaan 

logistiikkaosaaminen auttaa yritystä selviämään alati kiristyvillä markkinoilla. Erityisesti 

logistiikan osaamisen vahvistamista tarvitsevat ne yritykset, joissa logistiikan merkitystä ei 

tunnisteta kilpailuetua tuovana tekijänä. Logistiikan pitäisi olla myös jokaisen yrityksen 

strategioissa kiinteänä osana. Toimintaympäristön muutokset lisäävät entisestään 

logistiikan merkitystä, kun kilpailuetua on etsittävä useilta elinkeinoelämän sektoreilta. 

Toimintaympäristön muutoksia on odotettavissa esimerkiksi EU:n rikkidirektiivi tuo 

tullessaan muutoksia.  

 

Periaatteessa kysymys on ns. lumipalloefektistä eli alueen lähtötilanne saattaa olla 

vaatimaton, mutta asioiden kehittyessä se kumuloituu ja kasvaa. Kysyntätekijät 

houkuttelevat seudulle uutta logistiikan yritystoimintaa ja osaamista, jonka johdosta 

työpaikkojen määrä kasvaa. Logistiikan osaamisen vahvistamisen keskeisenä 

päätavoitteena on parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. 

Logistiikan osaaminen ja aluekehitys alaluvussa todettiin, että alueiden kilpailukyky on 

riippuvainen siitä millaisen toimintaympäristön ne taloudelliselle toiminnalle muodostavat. 

Alueilla täytyy olla kykyä synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka lisää alueen 

taloudellista hyvinvointia. Myös alueen sijainnilla ja saavutettavuudella on merkitystä 

alueen kilpailukyvyn kannalta. Ensisijaisena hyötynä tulevat siis työllisyys- ja 

talousvaikutukset sekä yritysverotulojen että henkilökohtaisten verotulojen lisääntymisen 

myötä. Hyötynä on myös alueen kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien parantaminen, 

jolla estetään aluetta ajautumasta taantuvaksi. Yhteiskunnallisista vaikutuksista esimerkiksi 

liikenteen turvallisuus, kun logistiikka on keskittynyt tietylle alueelle. Myös inhimillisen 
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pääoman ja innovatiivisuuden lisäksi alueellinen keskittyminen vaikuttaa alueiden 

kilpailukykyyn. 

 

Tärkeimmiksi logistiikan kehittämistarpeiksi seuraavien kymmenen vuoden aikana 

haastatteluissa nousivat esiin yhteistyö eli yritysten ja sidosryhmien välisen yhteistyön 

parantaminen, logistiikkakoulutus ja liikenneinfrastruktuurin parantaminen. Myös kestävä 

kehitys ja sitä myötä vihreä logistiikka koetaan tärkeäksi ja sen merkityksen uskotaan 

kasvavan tulevaisuudessa. Haastatteluissa yhtenä tärkeimmistä asioista esiin nousee 

yhteistyö. Yhteistyötä on ehdottomasti lisättävä kaikilla tasoilla ja eri sidosryhmien kesken. 

Aluetta tulisi myös kehittää yhteistyössä seutukunnan rajoja laajemmin. Yhteistyön avulla 

voitaisiin varautua paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Eri osapuolten välisen yhteistyön 

merkitys tulee olemaan ratkaiseva tekijä myös esimerkiksi logistiikan osaamiskeskittymän 

muodostamisessa. Yhteistyötä tarvitaan sekä paikallisesti että alueellisesti. Leppäsen 

(2012) tutkimuksessa suurimpana logistiikka-alan kehittämistarpeena haastatellut toimijat 

kokevat logistiikka-alan suuntaamisen innovaatio-orientoituneeseen suuntaan. Myös näissä 

haastatteluissa nostettiin innovaatiot ja palvelut esiin merkittävänä tekijänä. 

 

Kemin mahdollista logistiikan osaamiskeskittymää ajateltuna sijainti on erinomainen. 

Esimerkiksi Lahtisen ja Pullin tutkimusten tuloksissa Kemin ja Tornion alue oli yksi niistä 

neljästä alueesta joiden merkitys korostuu logistiikka-alueiden sijoittumispaikkoina. Asian 

puolesta puhuu alueella olevat Suomen pohjoisimmat satamat Röyttä Torniossa sekä 

Kemin Satamaan kuuluvat Ajoksen ja Veitsiluodon satamat sekä öljysatama, joka on osa 

Ajoksen satamaa. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö on todennut satamien roolin 

tavaraliikenteen solmukohtina olevan aivan keskeinen. Haastattelujen perusteella 

ensimmäiseksi ja kenties suurimmaksi kompastuskiveksi logistiikan osaamiskeskittymän 

muodostamisessa näyttää muodostuvan raha tai paremminkin sen puute. Haastatteluiden 

perusteella yritysten mukanaolo logistiikan osaamiskeskittymän luomisessa on 

ensiarvoisen tärkeää ja välttämätöntä. Lisäksi kaikki koulutustasot tulisi saada mukaan. 

Erään haastateltavan mielestä toiminnasta tulisi tällöin uskottavaa ja menestymisen 

mahdollisuudet olisivat oleellisesti paremmat. 
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Tämä tutkimus kiinnitti huomion eräisiin jatkotutkimustarpeisiin. Mahdollinen 

jatkotutkimusehdotus logistiikan osaamiskeskittymästä liittyykin alueen yrityksiin ja 

heidän mielipiteisiin kyseisestä asiasta. Tarpeellista olisi selvittää alueen yritysten 

halukkuus ja sitoutumisen aste osallistua logistiikan osaamiskeskittymän muodostamiseen. 

Tämän jälkeen luonnollinen jatke olisi kaikkien koulutustasojen ja mahdollisten 

kumppaneiden mielipiteiden selvittäminen asian suhteen, mutta vain ja ainoastaan jos 

yritykset ovat suhtautuneet asiaan positiivisesti. Lähitulevaisuudessa myös tutkimus 

rikkidirektiivin alueellisista vaikutuksista on erityisesti tutkimuksen arvoinen.  
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Liite 1: Logistiikan osaamisen yhteistyö Kemissä  -taustatutkimus, haastatellut 
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Haast. pvm Henkilö 
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19.5.2011 Nurminen Mervi; johtaja, North European Logistics Institute, Kotka  

3.6.2011 Takkula Eero; rehtori/ toimitusjohtaja, RAAHEN AIKU -  Raahen 

ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy – 

Raahen osaamiskeskus Oy  

1.8.2011 Lahtinen Heikki; projektipäällikkö, Teknologiakeskus Techvilla; ESLogC, 

Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009 – 2012    

9.8.2011 Pajula Aki; Innorail Oy/ RahtiverkkoSuomi -hanke 

22.8.2011 Hilmola Olli-Pekka; professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Kouvolan yksikkö  

29.8.2011 Tapaninen Ulla; professori, tutkimusjohtaja (Merenkulun logistiikan 

tutkimus) Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 

Kotka  
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Liite 2:  Teemahaastattelurunko 1. 

Taustatiedot 

- Mikä on Teidän nimenne? 

- Työskentelettekö julkisella vai yksityisellä sektorilla? 

- Mikä on työnantajanne? 

- Yrityksenne/organisaationne päätoimiala? 

- Mikä on asemanne yrityksessä/organisaatiossa? 

- Yrityksen/organisaation henkilöstömäärä? 

 Logistiikan merkitys seudulle ja sen elinkeinoelämälle 

- Logistiikalla on suuri merkitys seutunne elinkeinoelämälle ja taloudelle. (arvioi 

väittämä) 

- Toimivat kuljetusyhteydet houkuttelevat seudullenne uusia yrityksiä. (arvioi 

väittämä) 

- Hyvin toimiva logistiikka on seutunne yritysten kilpailuetu. (arvioi väittämä) 

- Logistiikka on tärkeässä asemassa seutunne kehittämissuunnitelmassa. (arvioi 

väittämä) 

- Miten arvioisitte logistiikka-alan merkityksen muuttuvan seuraavien 10 vuoden 

aikana seutunne kannalta? 

- Miten arvioisitte logistiikka-alan henkilöstön lisätarpeen lähitulevaisuudessa? 

- Mitkä arvioisitte olevan kolme tärkeintä kehittämistarvetta logistiikassa seuraavien 

10 vuoden aikana? 

o Yritysten ja sidosryhmien välisen yhteistyön parantaminen 

o Liikenneinfrastruktuurin parantaminen 

o Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

o Logistiikkakoulutus 

o Vihreä logistiikka 

o Muu, mikä? 

 

- Mitkä ovat mielestänne kolme tärkeintä kehittämiskohdetta logistiikan osa-alueissa 

tällä hetkellä?   

o Hankinnat, kuljetukset, varastointi, toimitusverkoston kokonaisvaltainen 

hallinta, laatujärjestelmät, ympäristönäkökohdat, yhteistyö, henkilöstön 

koulutus ja kehittäminen, tietojärjestelmien integrointi jne. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

- Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät tutkimuskohteet? 

o Tekninen tutkimus, laitteet, välineet 

o Logistiset järjestelmät, tietotekniikka 

o Ympäristöasiat 

o Työllisyys- ja talousvaikutukset 

o Elinkeinoelämän kilpailukykyyn vaikuttaminen 
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o Muu, mikä? 

 

- Pitäisikö yhteistyötä lisätä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa? (ammattikoulu, AMK, 

yliopisto, yritys) 

- Miten logistiikan osaamiskeskittymän avulla voidaan  tukea alueenne 

elinkeinoelämää? 

 

Koulutus 

- Miten alueenne logistiikan koulutustarjonta on yleisesti vastannut tarpeita? 

- Mistä seuraavista aihepiireistä mielestänne logistiikan alalla eniten kaivataan 

koulutusta tällä hetkellä? 

o Kuljetus- ja merenkulkuoikeus, EU-säädökset (EU-direktiivit, kotimainen 

lainsäädäntö) 
o Logistiikka – logistiset toiminnot ( kuljetus- ja logistiikkaketjujen toiminta, 

satamatoiminnot osana logistista ketjua, sataman sisäinen logistiikka, logistiikan 

tehostaminen, logistiikan tietojärjestelmien hyödyntäminen) 
o Turvallisuus ja ympäristö 

 Kokonaisturvallisuus  ( turvallisuusjohtaminen, riskien hallinta ja 

valmiussuunnittelu, työturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus, 

henkilöstöturvallisuus, tietoturvallisuus, ulkomaantoimintojen turvallisuus, 

viranomaisyhteistyö ja pelastustoiminta, ympäristöturvallisuus) 

 Kuljetusturvallisuus (kuljetusketjun turvallisuus, varautuminen 

kuljetusrikollisuuteen, kuljetusten riskit ja niiden ennaltaehkäisy, vaarallisten 

aineiden kuljetukset ja käsittely) 

o Myynti ja markkinointi 

o Kieliopinnot 

o Hallinto ja johtaminen (esimiestaidot, asiakkuuksien johtaminen, osaamisen johtaminen 

ja kehittäminen, yritystalous ja laskentatoimi, strateginen ja muutosjohtaminen,  projektien 

hallinta ja läpivienti) 

o Viestintä ja asiakaspalvelutaidot 

o Muu, mikä? 

 

- Millaisissa logistiikan osa-alueissa tarvitaan mielestänne tällä hetkellä eniten 

lisäkoulutusta? 

o hankintatoimi 

o varaston ohjaus 

o jakelu ja kuljetukset 

o verkostoituminen 

o tilaus-toimitusketjun hallinta 

o informaatiojärjestelmät 

o elektroninen kaupankäynti 

o muu, mikä? 
 

- Pitäisikö mielestänne johonkin seuraavista koulutusmuodoista logistiikan alalla 

tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota ja lisätä resursseja? 

o Ammattitutkintoon tähtäävä koulutus 

o Avoin koulutus (kaikilla yrityksillä mahdollisuus osallistua) 

o Yrityskohtaisesti  räätälöity koulutus 

o Monimuotokoulutus (= lähiopetuspäiviä, itseopiskelua ja verkko-opiskelua) 
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o Jatko/täydennyskoulutus 

o Oppisopimuskoulutus 

o Verkko-opetus 

o Seminaarit 

o Muu, mikä? 

 

- Pystytäänkö logistiikan koulutusta mielestänne räätälöimään/kohdentamaan uusiin 

nouseviin trendeihin (esim. kaivosala) riittävän nopeasti? 

- Miten logistiikan koulutusta pitäisi kehittää alueen elinkeinoelämän näkökulmasta? 

- Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät keinot koulutusorganisaatioiden ja yritysten 

välisen yhteistyön kehittämiselle? 

o Yritysten henkilöiden käyttäminen luennoitsijoina koulutuksissa 

o Messut ja näyttelyt 

o Kurssit ja seminaarit 

o Yrityksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö suunnitteluvaiheessa 

o Kouluttajien tietojen lisääminen ja päivittäminen (esim. yritysvierailut) 

o Opiskelijoiden työharjoittelu yrityksessä 

o Opiskelijoiden lopputöiden tekeminen yrityksen toimeksiantona 

o Säännöllisesti kokoontuva keskustelufoorumi 

o Rekrytointitapahtumat 

o Muu, mikä? 

 

- Onko logistiikan ala tarpeeksi kiinnostava? (hakeutuuko alalle riittävästi 

opiskelijoita) 

 

 

 

KIITOS! 
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Liite 3: Teemahaastattelurunko 2 

  

Logistiikan merkitys seudulle ja sen elinkeinoelämälle: 

- Logistiikalla on suuri merkitys seutunne elinkeinoelämälle ja taloudelle? (arvioi väittämä) 

- Toimivat kuljetusyhteydet houkuttelevat seudullenne uusia yrityksiä? (arvioi väittämä) 

- Hyvin toimiva logistiikka on seutunne yritysten kilpailuetu? (arvioi väittämä) 

- Logistiikka on tärkeässä asemassa seutunne kehittämissuunnitelmassa? (arvioi väittämä) 

- Miten arvioisitte logistiikka-alan merkityksen muuttuvan seuraavien 10 vuoden aikana 

seutunne kannalta? 

- Miten arvioisitte logistiikka-alan henkilöstön lisätarpeen lähitulevaisuudessa? 

vuoden aikana?  

o Yritysten ja sidosryhmien välisen yhteistyön parantaminen 

o Liikenneinfrastruktuurin parantaminen 

o Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

o Logistiikkakoulutus 

o Vihreä logistiikka 

o Muu, mikä? 

 

Logistiikan osaamiskeskittymä:  

 

Mitkä ovat tärkeimmät perusedellytykset logistiikan osaamiskeskittymän 

muodostamiseksi? 

Kuinka tärkeänä pidätte eri osapuolten yhteistyön merkitystä? (yritykset, julkinen sektori) 

Kuinka tiivistä yhteistyön tulisi olla? 

Mitkä ovat suurimmat ongelmat/esteet logistiikan osaamiskeskittymän perustamiselle? 

Mitkä ovat mielestänne logistiikan osaamiskeskittymän suurimmat hyödyt?  

 

Logistiikkakeskus: 

 

Mitkä ovat suurimmat ongelmat/esteet logistiikkakeskuksen perustamiselle? 

Mitkä ovat mielestänne logistiikkakeskuksen tärkeimmät hyödyt? 

Mitkä ovat mielestänne logistiikkakeskuksen mahdolliset haitat?  

Mikä on kaupungin rooli logistiikkakeskuksen perustamisessa? 

Mikä olisi mielestänne  paras konkreettisen logistiikkakeskuksen toimintamalli? 
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- yhden yhtiön malli 

- usean yhtiön malli (kiinteistöyhtiö, markkinointiyhtiö) 

- julkisen ja yksityisen tahon yhteistoimintamalli (PPP-malli) 

- maanvuokrausmalli (landlord-malli) 

  

KIITOS! 
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Liite 4: Logistiikkakeskuksia sekä logistiikkakeskushankkeita 

 

Logistiikan toimintaympäristön muutosten ja alan merkityksen kasvun seurauksena 

Suomeen on viime vuosien aikana perustettu ja lisäksi suunnitteilla on useita 

logistiikkakeskuksia.  Logistiikkakeskukset tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hyötyä 

sen tarjoamista lisäarvopalveluista ja muiden yritysten läheisyydestä logistisesti 

kilpailukykyisillä alueilla. Suomessa on vireillä lukuisia suuria logistiikkakeskushankkeita, 

joita ovat mm. seuraavat:  

 

1. Lahti (Kujala)  

2. Hollola (Nostava)  

3. Orimattila (Henna)  

4. Sipoo (Freeway Logistic City)  

5. Kerava (KerCa)  

6. Helsinki (Navigate, Vuosaari)  

7. Akaa (Yritys-Konho)  

8. Riihimäki (Railport)  

9. Tampere-Pirkkalan logistiikkakeskus  

10. Turku (Logicity)  

11. Jyväskylä (Innoroad Park)  

12. Kuopio (Matkus)  

1. Lahti (Kujalan Logistiikkakeskus)  

Kujalan Logistiikkakeskus Lahdessa on yksi Suomen merkittävimmistä käynnissä olevista 

logistiikkakeskushankkeista. Kujalan alue sijaitsee Suomen ja Venäjän liikenteen kannalta 

logistisesti keskeisellä paikalla, jossa etelään ja pohjoiseen sekä ja itään ja länteen 

suuntautuvat virrat kohtaavat, valtaväylien E75 ja valtatie 12:n risteyspaikassa. Lahden 

seutu sijoittuu näiden valtaväylien ja itärajan muodostamaan kolmioon, josta on vahvat 

maantie- ja rautatieyhteydet joka puolelle Suomea sekä Pietariin ja sieltä kauemmas 

Venäjälle. Logistiikkakeskus tarjoaa yhtenäisen alueen pääkaupunkiseudun ruuhkien 

ulkopuolella, kuitenkin lyhyen ajomatkan päässä Etelä-Suomen merkittävimmistä 

markkinakeskittymistä. Alueelle on tarkoitus sijoittaa logistiikka-palveluyrityksiä, jotka 

tarjoavat mm. kuljetus- ja varastointipalveluja sekä logistiikan tuki- ja lisäarvopalveluita. 
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Alueelle sijoittuvien yritysten palveluja tilakokonaisuuden tarjoamat synergiaedut auttavat 

asiakasyrityksiä vastaamaan kiristyvään kilpailuun. Logistiikkakeskus kattaa 128 hehtaarin 

alueen, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 302 000 m2. Hankkeen ensimmäisen vaiheen 

rakennustyöt valmistuvat kesällä 2010, ja valmistuvissa varasto-, terminaali- ja 

toimistotiloissa aloittaa ensimmäisenä toimintansa tiloihin päävuokralaiseksi tuleva 

logistiikkapalveluyritys Transpoint Oy Ab. (Holma & Kajander, 45) 

2. Hollola (Nostava) 

Nostavan alue sijaitsee Helsingin satamien tavaraliikenteen painopistealueella, jonka 

oletetaan säilyvän myös tulevaisuudessa. Yhteydet Vuosaaren satamaan ovat hyvät Lahden 

moottoritietä pitkin ja lisäksi alue on Lahden oikoradan ja Riihimäki–Lahti-radan 

liittymäkohdan tuntumassa. Logistiikkakeskuksen perusalueen on suunniteltu olevan 100 

ha. Työpaikkoja on arveltu syntyvän 400–500 henkilölle. Koko alueen tuotanto-, 

terminaali- ja toimistorakennusten kokonaispinta-ala tulee olemaan 400 000–550 000 

kerros-m2. Nostavan logistiikka-alueen päätoimintatavaksi on esitetty Vuosaaren 

sisämaaterminaalina toimimista. Periaatteena on toimia mm. Vuosaaren kautta kulkevan 

Venäjän transitoliikenteen terminaalina. Myös sijainti muihin satamiin nähden (mm. 

Kotka, Hamina, Loviisa, Hanko) on hyvä, jolloin yritysten on mahdollista kilpailuttaa eri 

satamia. Lisäksi keskeinen sijainti mahdollistaa saapuvien ja lähtevien tavaravirtojen 

tasapainon. (Haveri 2007, 51 - 53)  

3. Orimattila (Henna) 

Hennan alue sijaitsee Kerava–Lahti-oikoradan ja Lahden moottoritien varressa noin 80 

kilometrin päässä Helsingistä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 80 ha. Hennan alueelle on 

suunniteltu sijoitettavaksi asuin-, palvelu-, teollisuus- ja logistiikkatoimintoja sekä 

henkilöliikenteen asema. Alueen kunnat (Kärkölä, Mäntsälä, Orimattila) ovat laatineet 

vuonna 2004 Hennan alueen kehityskuva -raportin, jossa on esitetty alueen vaiheittaiset 

rakentamisperiaatteet. Perusideana on hyödyntää alueen kehittämisessä Helsinki–Lahti-

moottoritietä ja Kerava–Lahti-oikorataa. (Haveri 2007, 54-55) 
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4. Sipoo (Freeway Logistic City) 

Logistiikkakeskuksen alue sijaitsee pari kilometriä Lahden moottoritieltä itään, Sipoon 

kunnan länsiosassa, maantien 148 varrella. Logistiikkakeskukseen ei ole ratayhteyttä. 

Etäisyys Vuosaaren satamaan on noin 25 km ja Helsinki-Vantaan lentokentälle reilut 20 

km. Alueen maa-ala on 200 ha ja sille tulee jopa 300 000 m2 toimitilaa kymmenille 

yrityksille. Freewayhin tulevat tarpeelliset logistiikkaliiketoimintaa tukevat palvelut: mm. 

huolto- ja korjauspalvelut, polttoaineen jakelu, ravintola- ja majoituspalvelut. Freeway 

Logistic City on Helsinki–Lahti-moottoritien kupeeseen rakennettava logistiikan keskus. 

Se tulee palvelemaan niin kotimaisia kuin kansainvälisiä erityisesti suuria yrityksiä ja 

tehostamaan Vuosaaren sataman kautta kulkevia tavaravirtoja. (Haveri 2007, 56 -57) 

5. Kerava (Kerca) 

Keravan logistiikkakeskus, Kerca, on suunniteltu raideliikenteen ja maantieliikenteen 

yhdyspisteeksi. Se sijaitsee logistisesti erinomaisesti pääradan ja Lahden moottoritien 

välissä ja sieltä on suora raideyhteys Vuosaaren satamaan. Kercan läheinen sijainti aivan 

Vuosaaren tunneliradan päässä sekä pääradan ja pohjoiseen menevien pääväylien vieressä 

mahdollistavat yritysten tavarankuljetusketjujen optimoinnin. Myös Venäjälle ja sieltä 

Kaukoitään suuntautuva liikennettä voidaan palvella Keravalta. Keravan Logistiikkakeskus 

käsittää130 hehtaarin alueen. Keskuksen ytimessä ovat vienti- ja tuontiterminaalit sekä 

konttien säilytysalue. Kontit siirretään junista nostureilla suoraan terminaaleihin, rekkojen 

trailereille tai välivarastoitavaksi. Alueelle on kaavailtu myös muun muassa Tullin 

toimipistettä, konttien huolto- ja vuokrauspalveluja, toimistotiloja, polttoaineen 

tankkauspistettä sekä yöpymis- ja taukopaikkapalveluja kuljettajille. Liikenteen 

sujuvuuden takaamiseksi alueelle on suunniteltu oma moottoritieliittymä.  

Kercan alueen suunnittelevat yhteistyössä Keravan kaupunki ja SRV Viitoset-yhtiö. 

(Keravan logistiikkakeskus 2011) 

6. Helsinki (Navigate, Vuosaari)  

Vuosaaren logistiikka-alueelle rakennetaan noin 130 000 m2 terminaaleja, ja alueen 

laajuus on 35 ha. Lisäksi John Nurminen Oy:n vuokraamalle 11 hehtaarin tontille 

rakennetaan 40 000 m2 logistiikkatilaa. Vuosaaren uudelle satama-alueelle nousee uusi 

yritys- ja logistiikka-alue, joka palvelee satamatoimintoja ja mm. autologistiikkaa. Alueen 
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toiminta perustuu läpivirtausterminaaliin, jossa terminaalit ja varastot sijaitsevat 

satamakoneiden liikennealueen ja yleisen liikenteenalueen välissä. Logistiikka-alue 

tukeutuu Vuosaaren sataman liikenneyhteyksiin. (Haveri 2007, 60 - 61) 

7. Akaa (Yritys-Konho) 

Yritys-Konhon alue sijaitsee Akaan Viialan ja Toijalan taajamien välissä. Aluetta halkovat 

valtatie 9 ja Helsinki-Tampere päärata. Alueen kaavoittamisen tarkoituksen on luoda 

Toijalan ja Viialan taajamien väliin toimintamahdollisuudet logistiikkayrittämiselle sekä 

teollisuudelle. Logistiikka-alueiden toimintaideana on ennemminkin keskittymä- kuin 

keskustyyppinen ratkaisu. Lisäksi kaavalla muodostetaan asuin- ja virkistysalueita. Kaava 

liittää Toijalan ja Viialan taajamat toisiinsa tiivistäen ja yhtenäistäen Akaan kaupungin 

rakennetta. Perusideana on vuorokauden ympäri toimiva logistiikkapuistotyyppinen alue. 

(Haveri 2007, 62 - 63) 

8. Riihimäki (Railport) 

Suunniteltu terminaalialue sijaitsee Riihimäen kaupungin eteläreunassa nykyisen 

järjestelyratapihan kohdalla. Raideyhteydet satamiin ja idän suuntaan ovat olemassa. 

Terminaali voi hyödyntää vieressä sijaitsevaa Riihimäen ratapihaa. Railportin on 

suunniteltu olevan useiden Suomen satamien sekä idän liikenteen yhdistymispaikka. 

Alueelle on suunniteltu intermodaaliterminaalia, joka yhdistäisi eri kuljetusmuodot. 

Railportissa käsitellään kontteja, trailereita, vaihtokoreja ja rautatievaunuja. 

Kontinkäsittelyä varten on suunniteltu katettua terminaalitilaa ja mahdollisuutta siirtää 

teollisuuden tuotteita joko terminaalin kautta tai suoraan junavaunusta konttiin. 

Tavaravirrat ovat sekä Suomen keräily- ja jakeluliikennettä että meritse ja idästä rautateitse 

tapahtuvaa ulkomaankauppaa. (Haveri 2007, 63 - 65) 

9. Tampere-Pirkkalan logistiikkakeskus 

Alue sijaitsee Tampereen läntisen kehätien ja Helsingin moottoritien välisellä alueella. 

Kuljetusten kannalta merkittävimpiä olemassa olevia tieyhteyksiä ovat valtatiet 3 

(Helsingin moottoritie ja Tampereen kehätie), 9 ja 12. Raideliikenne alueelta on suurinta 

Helsingin, Turun ja Rauman satamiin. Kaavoitettavan logistiikka-alueen tarve on arvioitu 
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olevan noin 120 ha. Lisäksi Viinikasta mahdollisesti siirrettävän ratapihan alue olisi noin 

60 ha. Tarkoituksena on muodostaa valtakunnallinen logistiikkakeskittymä Tampereen ja 

Pirkkalan rajaseudulle, jossa mahdollisesti olisi myös pääosin valtakunnallisiin 

tavaravirtoihin liittyvää seudullista ja alueellista toimintaa. Toiminnan perustana alueella 

ovat logistisia peruspalveluita ja erikoispalveluita tuottavat yritykset. Lisäksi alueelle 

sijoittuu erilaisia logistiikan tukipalveluita, keskuksen palvelut tuottavat lisäarvoa 

tuotteille. Varsinaista teollisuustoimintaa ei alueelle tulla todennäköisesti sijoittamaan. 

Toiminta perustuu maanteiden ja rautateiden tavaraliikenteeseen ja sitä kautta 

yhdistettyihin kuljetuksiin. Lisäksi lähellä sijaitsevat lentorahtipalvelut tukevat toimintaa. 

Alueelta on lisäksi hyvät tie- ja ratayhteydet useisiin satamiin. (Haveri 2007, 66 - 67) 

10. Turku (Logicity) 

LogiCity Turussa on Suomen suurin logistiikkakeskushanke, jossa luodaan innovatiivisia 

kehitysmalleja kansainvälisten tavaravirtojen tehokkuuden parantamiseksi. LogiCity 

sijoittuu lentoaseman, Venäjälle ja Kiinaan johtavan rautatien, Keski-Suomeen vievän 

moottoritien ja itä-länsisuunnassa etenevän E18-kehätien rajaamaan alueeseen. Turun ja 

Naantalin satamiin 15 minuutin ajomatka. LogiCityn konsepti perustuu logistiseen 

tehokkuuteen. Se on alue, jossa kaikki kuljetusmuodot ja monipuolinen logistiikan 

palveluntarjonta kohtaavat muodostaen ehjän kokonaisuuden. Logistiikkaa keskeisesti 

toiminnassaan hyödyntäville toimialoille LogiCity tarjoaa aitoa lisäarvoa antavan 

toimintaympäristön. LogiCity on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka hakevat 

prosesseihinsa lisää tehokkuutta logistiikasta eli toimitusketjujen hallinnasta. Tällaisten 

yritysten tyypillisiä toimialoja ovat esimerkiksi kuljetus- ja lisäarvologistiikka, 

jakelukeskukset, varastointi ja tukkukauppa sekä korkeaan teknologiaan liittyvät logistiset 

toiminnot. LogiCityn asemakaava mahdollistaa tällä hetkellä noin 400 000 

kerrosneliömetrin rakentamisen. Lentoaseman pohjoispuolisen kaavoituksen valmistuttua 

alue antaa mahdollisuuden yli 1 000 000 kerrosneliömetrin toteuttamiseen.  Alueella 

toimivia yrityksiä ovat mm. TNT Suomi, DHL Express ja Suomen Kaukokiito. LogiCityn 

kehitys jatkossa liittyy keskeisesti työvoimakysyntään, etätunnistukseen ja lentorahdin ja 

logististen prosessien jalostamiseen. (Logicity 2011) 
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11. Jyväskylä (Innoroad Park) 

Innoroad Park on suunniteltu sijoittuvan Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan 

kunnanalueisiin rajautuvalle Seppälänkankaan alueelle. Alue sijaitsee maantien 637 

(Laukaantie) varressa ja sen läpi kulkee Jyväskylä-Haapajärvi -ratayhteys. Innoroad -

kehittämisverkosto on valtakunnallinen ja avoin foorumi tieliikennealan kehittäjille. 

Innoroad Parkin synnyttämisen tavoitteena on olla valtakunnallinen tieliikennealan 

verkostoija, alan osaamisen kehittäjä ja muiden elinkeinojen kehittymisen tukija. 

Logistiikka-alueesta on tarkoitus muodostaa valtakunnallinen jakelukeskus sekä kuljetus- 

ja logistiikka-alan toiminnan keskus. Alueelle on tarkoitus rakentaa mm. yhdistettyjen 

kuljetusten terminaali. Lisäksi alueelle on kaavailtu sijoitettavaksi alan toimintaa tukevia 

yrityksiä, kuten huolto- ja korjauspalveluita sekä alaan liittyvää valmistusta ja asennusta. 

(Haveri 2007, 72) 

12. Kuopio (Matkus) 

Kuopin eteläpuolelle suunnitellun Matkuksen logistiikka-alueen tulisi palvella koko 

maakunnan teollisuutta ja erilaisten tuotteiden jakelutoimintaa. Teollisuuden tarpeissa 

korostuvat metalli ja konepajateollisuuden, metsäteollisuuden sekä korkean teknologian 

teollisuuden tarpeet. Alueen toimintakonseptiin liittyy olennaisena osana yhdistettyjen 

kuljetusten terminaali. (Haveri 2007, 75) Tällä hetkellä alueella sijaitsee Matkus Shopping 

Center, Ikea ja Itellan Kuopion uusi postikeskus. (Yle 2012; Posti 2009) 

 

 

 

 

 

 

  


