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FIBOX Varasto Euroopasta Suomeen TEKNIIKKA Näin toimii varastosimulointi
POSTNORD Autamme Ellosta terävöittämään toimintaansa Pohjoismaissa  
VERKKOKAUPPA Dermoshopin tuotteet nyt MyPack-pakettina noutopisteisiin

”PostNord Logistics tarjosi 
meille optimaalisen  
jakelumallin.”
Jukka Lehtovuori, Fibox 

Jälkimarkkinat ovat autoteollisuudelle 
entistä tärkeämmät ja logistiikan merkitys 
kasvaa taistelussa autonomistajista.

Autoteollisuus katsoo 
tulevaisuuteen

Jack Ruus, BMW:n  
varaosavaraston pal-
velumarkkinajohtaja.
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 Uutuus. 
Logistiikkayritys, joka 

toimii lähempänä sinua.

PostNord Logistics on ylivertainen kumppani lähelläsi, 
kun haluat tiivistä yhteistyötä ja kattavat palvelut. 
Autamme sinua kaikenlaisissa lähetyksissä, paketeista 
kappaletavaraan. Ja voimme hoitaa myös erilaiset 
varastointitarpeesi.

Kaikki tämä on mahdollista sen ansiosta, että monta 
Pohjoismaiden johtavaa logistiikkayritystä yhdistyi 
saman katon alle. 

Suomessa Posten Logistik SCM Oy ja DPD Finland Oy 
ovat nyt PostNord Logistics Oy.

Lisäksi haluamme toimia tavanomaista lähempänä 
asiakkaitamme. Siksi pystymme tarjoamaan sinulle eri-
koisratkaisuja, jotka säästävät sinulta työtä, aikaa ja rahaa. 

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme 
numeroon 010 804 848 tai käy osoitteessa postnordlogistics.fi
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MONI HUOMASI kevään kynnyksellä mainoksem-
me - haluamme kertoa, että PostNord kattaa kaikki 

Pohjoismaat ja että haluamme olla lähellä asiakasta. 
PostNord myös seisoo mainoksensa takana: – konsernim-
me kaikissa neljässä maassa on käynnissä kuumeinen 
muutostyö – joka loppukädessä koituu asiakkaan hyväk-
si.  Yksinkertaistaen voi muutosta kuvata kertomalla, että 
kumipyöräkuljetukset ja kirjeposti hoidetaan tulevaisuu-
dessa yhdessä putkessa. 

SUOMESSA KEHITYS MERKITSEE sitä, että kansainvälisiä 
kirjelähetyksiä tarjoava Direct Link Worldwide Oy ja  
PostNord Logistics yhdistyvät PostNord-sateenvarjon 
alle. Arjessa tämä ajattelu ei tosin meille tai asiakkaillem-
me ole uutta, vaan olemme jo pitkään virtaviivaistaneet 
toimintaamme ja toimineet yhdessä yhteisten asiak-
kaiden hyväksi – olemme tarjonneet kokonaisvaltaisia 

Kohti yhtenäisiä ratkaisuja
JARI RINNEKOSKI TOIMITUSJOHTAJA, POSTNORD LOGISTICS OY

SISÄLTÖ NUMERO 2 2014

SIVU 23
Muutos etämyyntiin
Direktiivimuutos sallii nyt 
maksun perimisen verk-
ko-ostosten palautuksista. 
Kuinka reagoivat verkko-
kaupat?

SIVU 6
Verkkokauppajätti Ellos
Uudistuneet yhteistyökuviot 
Elloksen ja PostNord Logis-
ticsin välillä terävöittävät 
Elloksen jakeluita Pohjois-
maissa.

SIVU 22
Dermoshop
PostNord Logistics toimittaa 
Dermoshopin ihonhoito- ja 
kosmetiikkatuotteet asiak-
kaan lähimpään noutopis-
teeseen.

LISÄKSI  Omnichannel hämärtää kanavien rajoja  /  Autoteollisuus vaihtaa isommalle vaihteelle / 
Simulointi uutta varastoympäristöjen tehostamisessa  

PostNord Logistics Oy, Osumakuja 1-3, 01530 Vantaa, puh. 010 5728080, sähköposti tempo.fi@postnord.com
Vastaava päätoimittaja: Kimmo Hyttinen Toimitus/Suomi: Kaisa Keränen Toimitus ja projektinjohto: Spoon Publishing,
Johan Bratt Taitto ja repro: Spoon Publishing Paino: Lenanders. Mainitsethan lähteen lainatessasi

vientiratkaisuja lähetyksen koosta riippumatta. Tänä 
vuonna viemme yhdistymisen loppuun.

SUOMALAISILLE VIENTIYRITYKSILLE edut konser-
nimme muutoksesta näkyvät esimerkiksi Ruot-
sin markkinalla siten, että meiltä saa yhtenäisen 
logistiikkaratkaisun aina varastoinnista kirjelähe-
tyksiin, paketteihin ja suurempiin kuljetuksiin sekä 
suoramainontaan. 
Yhdistämällä näiden toimintojen päällekkäisyyksiä 
voimme tarjota tehokkaampaa palvelua, entistä 
nopeampia toimituksia ja uudenlaisia toimitusrat-
kaisuja. 
 
 
Hyvää kesänodotusta,  
Jari Rinnekoski
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PostNord Logistics tarjosi muovikoteloita valmistavalle  
Fiboxille optimaalisen jakelumallin.

SIVU 20
Valtavirtaa vastaan - varasto Euroopasta Suomeen
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Omnichannel hämärtää 
kanavien rajoja
Entistä useammat yhdysvaltalaiset ja 
brittiläiset yritykset ovat viime vuosina 
siirtyneet monikanavaisesta myynnistä 
omnichannel-vähittäiskauppaan. Nyt 
trendi tekee tuloaan myös Pohjoismaihin.

– Kanava-ajattelu 
on omnichannel-vä-

hittäismyynnin ydin. Sen 
sijaan, että yritettäisiin yh-
distää eri kanavia, pyritään-
kin nyt nostamaan asiakas 
yrityksen liiketoimintamallin 
keskiöön, pohjoismaisen 
Elgiganten-kodinelektroniik-
kaketjun omnichannel-vas-
taava Karin Jelkeby kertoo.

Omnichannel-vähittäis-
myynti on suhteellisen uusi 
käsite, jolla tarkoitetaan 
sitä, että yritys yhdistää 
kanavastrategiansa yhdeksi 
yhtenäiseksi valikoimaksi, 
jota asiakkaalle tarjotaan.

PERIAATTEESSA kyse on 
monikanavaisuudesta. 
Luovutaan siis ajattelu-

  UUTISIA / TRENDEJÄ / INNOITUSTA

Logistiikkamaailma

mallista, jossa eri myynti-
kanavat toimivat erillisinä 
lokeroinaan, ja siirrytään 
käyttämään myyntikanavia 
rinnakkaisina.

– Omnichannel on voi-
makas trendi ja tarkoittaa 
sitä, että kaikki kanavat on 
yhdistetty toisiinsa. Kulut-
taja tunnistaa yrityksen, 
tekipä hän ostoksia känny-
källä, tietokoneelta käsin tai 
myymälässä. Se tarkoittaa 
saumatonta ostoskäyt-
täytymistä, jossa asiakas 
kenties tekee ostoksensa 
verkossa mutta noutaa 
tavaran myymälästä tai saa 
sen kotiovelle toimitettuna, 
kertoo PostNordin verkko-
kauppa-asiantuntija Arne 
Andersson.

Taustalla on kuluttajien 
entistä suuremmat vaati-
mukset tavoitettavuudesta 
ja mukavuudesta nyt, kun 
teknisen kehityksen myötä 
aikaa on vähemmän ja 
avoimuus on lisääntynyt.

Kohtaamispaikasta riip-
pumatta asiakas saa mieli-
kuvan yhdestä tavaramer-
kistä, kun hänen kanssaan 
toimitaan yhdessä ainoassa 
paikassa.

– Asiakkaan kannalta 
valinnanvapaus kasvaa 
huomattavasti, ja oleelliset 
tiedot ja palvelut ovat hel-
posti tavoitettavissa samal-

la, kun yritys saa lojaaleja ja 
uskollisia asiakkaita, Karin 
Jelkeby kertoo.

Vaikka raja eri kanavien 
välillä hämärtyy, on muis-
tettava, että eri kanavat 
vastaavat erilaisiin tarpeisiin 
ja niillä on kullakin omat 
vahvuutensa kuluttajan 
ostamisprosessissa, Karin 
Jelkeby painottaa. 

Siksi hänen mielestään 
kasvava verkkokauppa ei 
uhkaa fyysisiä myymälöitä 
eikä puhelinmyyntiä. Mo-
nen kanavan yhdistelmä 
lisää mahdollisuuksia, ja 
tärkeintä onkin kokonais-
tulos.

– Verkon kautta myynti 
yltää kenties jopa 
20–25 prosenttiin, mutta 
en usko, että se kuitenkaan 
valloittaa asemaa, sillä asi-
akkaat tulevat jatkossakin 
tarvitsemaan henkilökoh-
taista tukea ja mahdollisuu-
den kokea tuotteet paikan 
päällä.  KARIN ARNELL

Samat säännöt 
pian koko EU:ssa
➔ Euroopan unionin uuden 
kuluttajansuojadirektiivin 
verkkokauppaa koskevia 
säännöksiä yhdenmukaiste-
taan kesäkuussa. Sen jälkeen 
verkkokaupat saavat 
valita, haluavatko 
ne tarjota 
asiakkaille 
mahdollisuuden 
ilmaiseen palautukseen 
vaiko eivät.

EU:n alueella otetaan 
muun muuassa käyttöön 14 
vuorokauden vähimmäisai-
ka palautuksille, 30 päivää 
pidempi toimitusaikaraja ja 
yhtenäiset palautusrahti-
määräykset. 

Sivulla 23 PostNordin 
verkkokauppa-asiantuntija 
Jouni Lamberg kertoo lisää 
siitä, millaiseen tilanteeseen 
palautuskäytännön muutos 
saattaa etenkin pienet, koti-
maavetoiset verkkokaupat.

Omnichannel tarkoittaa fyysisen ja digitaalisen kanavan yhdistämistä siten, että 
asiakas voi liikkua niiden välillä etsimässä tietoa ja tekemässä ostoksia.

Logistiikkayritys, joka todella  
 osaa Pohjoismaat.

Omnichannel-vähittäismyynti 
tarkoittaa, että yritys kokoaa 
yhteen eri kanavastrategiansa.
KUVA: SÄHKÖJÄTTI

PostNord  
Logisticsilta laaja 
mainoskampanja
➔ Oletko jo tavannut Larsin? 
PostNord Logisticsin yhteis-
pohjoismainen mainoskam-
panja käynnistyi huhtikuus-
sa. Kampanjalla halutaan 
jakaa tietoa PostNord 
Logisticsista pohjoismaisena 
logistiikkakumppanina, joka 
toimii lähellä asiakkaitaan 
ja jolla on Pohjoismaiden 
kattavin jakeluverkosto. 

PostNord Logistics on 
ollut kampanjan tiimoilta 
näkyvillä pohjoismaisilla 
lentokentillä sekä logistiikan 
ja alan lehdissä ja verkkosi-
vustoilla. Lisäksi kampanjan 
päähenkilöt PostNord 
Logisticsin työntekijä Lars 
ja amerikkalainen toimittaja 
Rob Fliskin ovat seikkailleet 
hauskoissa mainosvideoissa 
YouTubessa. 

Suosituin video on kerän-
nyt jo yli 240 000 näyttö-
kertaa PostNord Logistics 
-kanavalla!
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Nestlén uusi pohjoismainen keskuspaikka
Nestlé vakiinnuttaa täyttä 
häkää logistiikkavirtojaan 
Pohjoismaihin. Helsing-
borgista on tullut Norjan ja 
Ruotsin toiminnan kan-
nalta keskeinen paikka, ja 
logistiikkaa siellä hoitaa 
PostNord.

12,7

estlé siirsi Norjan varastonsa vuoden 
2013 puolivälissä Norjan Hamarista 
PostNordin varastolle Helsinborgiin, 
mihin on koottu myös Ruotsin varasto-
toiminnot.

− Tämä on meille hyvä tilanne. Monilla asiakkaillam-
me on varasto täällä, ja suuri osa tavaroista tulee ete-
lästä Euroopan tehtailtamme, kertoo Nestlé Nordenin 
toimitusketjujohtaja Anna Bergvall.

Hän kertoo, että Nestlén suurin logistinen haaste on 
tehdä rahdista mahdollisimman energia- ja kustannus-
tehokasta. Sen vuoksi myös Tanskan varasto siirretään 
Själlannista Jyllantiin vuonna 2014.

− Silloin Keski-Euroopasta tulevia Jyllantiin matkalla 
olevia tavaroita ei tarvitse ensin viedä Själlantiin ja 
sitten taas takaisin, Anna Bergvall sanoo.

Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 35 pro-
senttia vuodesta 2005 vuoteen 2015, ja Anna Bergvallin 
mukaan konsernissa ollaan asiassa hyvällä mallilla. 

− Meillä on eurooppalainen organisaatio, joka mittaa 
täyttöasteita ja hiilidioksidipäästöjä ja pyrkii optimoi-
maan kaikkea Euroopan alueen tavaravirtaansa, hän 
kertoo. 

TOINEN TAVOITTEEMME on tarjota mahdollisimman 
tuoreita tuotteita ja silloin on tärkeää, että toimitusaika 
tehtaalta myymälään on mahdollisimman lyhyt. Koska 
Nestlé on elintarvikeyritys, kaikkien tuotteiden on 
läpäistävä laaduntarkistus ennen myyntiä. Aiemmin 
tuotteet eivät päässeet lähtemään tehtaalta ennen 
laaduntarkistusta, mutta nykyisin osa niistä lähtee 
toimitukseen heti. Myyntiin vapauttaminen tapahtuu 
kuljetuksen aikana tai Ruotsin varastolla. n

N

Logistiikkamaailma

TEKSTI HANNA LARSSON

ANNA BERGVALL NESTLÉ

Anna Bergvall, 
Nestlé Nordenin toi-
mitusketjujohtaja.

”Emme ole löytäneet mitään merk-
kejä siitä, että pitkät kuorma-autot 
olisivat vähemmän turvallisia kuin 
tavalliset eurooppalaiset kuorma- 
autot, ennemminkin päinvastoin.” 
Näin toteaa Saferin liikenneturvallisuusanalyytikko András Balint 
Göteborgs-Postenille. Ruotsissa ja Suomessa maksimipituus on 25,25 
metriä, kun se monissa muissa Euroopan maissa on 18,75 metriä.

miljardia SEK. Tällä summalla poh-
joismaalaiset tekivät verkko-ostok-
sia viime vuonna.  
Lähde:  Verkkokauppa Euroopassa -raportti

Kööpenhamina

Jyllanti

Nestlé Pohjoismaissa

Helsingborg

Turku

➔ Nestlé on maail-
man suurin elintarvi-
kekonserni. Nestlé-yri-
tykset Ruotsissa, 
Tanskassa, Suomessa 
ja Norjassa muodos-
tavat yhdessä Nestlé 
Nordenin. Alueen 
pääkonttori on Köö-
penhaminassa.
➔ Tanskan varasto on 
nyt Själlannissa mutta 
siirretään Jyllantiin. 
➔ Norjaan ja Ruotsiin 
tavarat tulevat   
Helsingborgin  
varastolta. 
➔ Suomen markki-
noille tavarat tulevat 
kahdelta Turussa si-
jaitsevalta varastolta. 
 
 
 
 

➔ PostNordin rooli 
yhteistyössä vaihtelee 
hieman tavaramerk-
kien ja tytäryhtiöiden 
mukaan. Tiivistettynä 
yhteistyö tarkoittaa 
kuivatavaroiden va-
rastointia ja niiden toi-
mittamista Norjassa 
ja Ruotsissa toimivien 
vähittäiskauppiaiden 
tukkuvarastoihin.
➔ PostNord huolehtii 
myös ruotsalaisten ja 
tanskalaisten verkko-
kaupasta tilaamien 
Nespresso-tuotteiden 
logistiikasta ja toi-
mittaa Dolce Gusto 
-kahvikapseleita 
kaikille pohjoismaisil-
le kuluttajille. 

PostNord ja Nestlé 
yhteistyössä
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Ellos Groupilla logistiikasta 
vastaa operatiivinen johtaja 
Leif Johansson.
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ogistiikka ratkaisee Elloksen menestyk-
sen. Viaredin keskusvarastolta Ruotsista 
lähetetään joka päivä tuhansia paketteja 
asiakkaille kaikkialle Pohjoismaihin. Ellos on 

yksi Pohjoismaiden suurimmista muodin ja kodinsisus-
tuksen verkkokauppayrityksistä, ja sen liikevaihto on 
noin 2,4 miljardia Ruotsin kruunua. 

– Logistiikka on laaja käsite, ja pitää sisällään 
kaikkea varastonhallinnasta tavaroiden jakeluun ja 
asiakkaiden kohtaamiseen toimitusten yhteydessä, sa-
noo logistiikasta vastaava Ellos Groupin operatiivinen 
johtaja Leif Johansson.  

Tämä Elloksen logistiikkakoneiston viimeinen 
silmukka saa Leif Johansonin syttymään.  

– Postiyhteydet ovat aina olleet osa elämääni ja 
minua kiinnostaa logistiikan viimeinen silmukka 
enemmän kuin logistiikka kokonaisuutena. Toimiva 
logistiikka on toimintamme perusedellytys. En kuiten-
kaan usko, että asiakkaista taistellaan logistiikalla. 

Nuori yrittäjä Olle Blomqvist perusti Elloksen vuon-
na 1947 Ruotsin Boråsissa. Yritys myi tavaraa ilmoituk-
silla ja kasvoi vauhdilla.  

– Elloksen Boråsin tavarataloon järjestettiin 1960- 
ja 1970-luvuilla bussimatkoja samaan tapaan kuin 
nykyisin GeKåsiin Ullarediin, Elloksen jakelun kehittäjä 
Mikael Andersson kertoo. 

1970-luvulla investointiin huippumoderniin Viare-
dissa sijaitsevaan jakelukeskukseen.  

– Keskus oli erittäin tärkeä investointi ja se toimii 
vielä tänä päivänäkin hyvin.  

YRITYKSESSÄ LÄHES 30 VUOTTA työskennellyt Mikael 
Andersson on ollut mukana tavaratalo- ja postimyynti-
vaiheissa, nähnyt internetvallankumouksen alkavan ja 
seurannut kehitystä kohti aitoa verkkokaupankäyntiä. 
Ellos oli varhain liikkeellä perustaessaan ensimmäisen 
verkkosivuston jo 1990-luvun puolivälissä. Verkko-
kaupan uudet ostomuodot alkoivat kuitenkin vasta 
myöhempinä vuosina vakiintua ja vaikuttaa Elloksen 
toimintaan voimakkaasti. Nykyisin yli 80 prosenttia 
sen asiakkaista on verkossa ja luku kasvaa tasaisesti.  

– Perinteiset asiakkaat ovat tehneet ostoksiaan 
suunnitelmallisemmin ja tilanneet samalla kertaa syys- 
ja talvivaatteet. Verkko-ostoksia tekevät asiakkaat ovat 
spontaanimpia ja etsivät aktiivisesti tuotteita, joita 
tarvitsevat juuri sillä hetkellä. 

L

Lue lisää 

Ellos myy muotia ja sisutustarvikkeita etämyyntinä kaikkialle 
Pohjoismaihin, ja sujuvat toimitukset ovat ratkaisevia koko 
toiminnan kannalta. Ilman myymälöitä logistiikkakumppanin 
merkitys on asiakaspalvelun kannalta äärettömän suuri.  
TEKSTI HILDA HULTÉN VALOKUVA JONNY LINDH

Elloksen koko rakenne perustui aiemmin kahteen 
sesonkiin, ja nyt sillä on edessään aivan uudenlai-
sia haasteita koko tavaravirrassa. Tuotekehittelystä 
ostokäyttäytymiseen ja valikoiman suunnitteluun sekä 
tuotteiden elinikään varastossa.  

– Siirrymme kohti lyhyempää ja lyhyempää valikoi-
makiertoa, pois puolivuosittain ilmestyvistä tuoteluet-
teloista. Ennen prosessi ideasta myytäväksi tuotteeksi 
kesti yli vuoden ja nyt tuota aikaa on lyhennettävä 
huomattavasti. Se on tällä hetkellä suurin haasteemme.

Onnistuneen toimituksen avainsana on Leif Johan-
sonin mukaan virheettömyys.  

– Logistiikan on oltava kaikessa mielessä virheetön-
tä: tavara on toimitettava oikeaan paikkaan oikeaan 
aikaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, 
eli meidän on pidettävä lupauksemme, hän kertoo.

Ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkein nopein ollak-
seen virheetön. 

– Jos olemme sanoneet, että toimitukseen menee 
7 päivää, niin silloin sen on pidettävä paikkansa, ja 
jos lupaamme, että tavara toimitetaan asiakkaalle klo 
11.00–11.15, niin tavaran on silloin oltava perillä. Tava-
rantoimittaja onkin yrityksemme kasvot ja yhteyshen-
kilömme asiakkaiden suuntaan. Kumppanillamme on 
suuri rooli asiakassuhteiden luomisessa, logistiikka on 
asiakaskohtaamisen yhteydessä palvelua.  

Leif Johanson haluaa myös kehittää tiedonkulkua, 
niin että toimituksen aikaiset ongelmat huomataan 
nopeasti ja niistä ilmoitetaan asiakkaalle.  

”Verkkoasi-
akkaat ovat 
spontaanim-
pia ja etsivät 
usein aktiivi-
sesti tiettyä 
tuotetta ver-
kosta”

Mikael Andersson.
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Tavarantoimittaja on
Elloksen kasvot ulospäin
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– Verkkokauppiaana pelkäämme juuri sitä, mitä voi 
tapahtua sen jälkeen, kun tavara lähtee meiltä ja ennen 
kuin se saapuu asiakkaalle. Nykyisin lähes kaikilla 
asiakkaillamme on käytössään älykästä tekniikkaa ja 
he ovat jatkuvasti verkossa. Pitäisi olla helppoa lisätä 
ketjuun tiedonkulkua. 

Toimitusongelmatilanteessa myös yhteistyökump-
panin toiminta on ratkaisevaa.  

– Ongelman onnistunut ratkaiseminen voi luoda 
vahvaa asiakasuskollisuutta ennemmin kuin tyytymät-
tömän asiakkaan.  

PostNord huolehtii Elloksen kaikkien pakettien 
jakelusta ja kaikesta suoramainonnasta Pohjoismaissa.  

– Olimme jo aikaisin liikkeellä asiakkaana ja päätim-
me käyttää PostNordia kaikkialla Pohjoismaissa. Alussa 
se oli hintakysymys, 
mutta myönteistä on 
ollut se yksinkertaisuus, 
että kaikkialla käytetään 
samoja ratkaisuja, Mikael 
Andersson kertoo.

– Meillä on kenties ol-
lut vaikutusta siihen, että 
PostNord on rohjennut 
laajentaa toimintaansa 
kaikkialle Pohjoismaihin. 
Se on puolestaan lisännyt kilpailua Suomessa ja Norjas-
sa ja tuonut mukanaan kaikkea hyvää. 

MIKAEL ANDERSSON TOIVOO NÄKEVÄNSÄ uusia 
toimitustapoja erityisesti Suomessa ja Tanskassa. Nyt 
kokeillaan muun muassa tavaroiden toimittamista 
pakettiautomaatteihin. 

– Pakettiautomaatit ovat mielenkiintoinen ratkaisu 
suurkaupunkien keskuspaikoissa, kuten päärautatie-
asemilla. 

Mikael Andersson toivoo myös viikonlopputoimi-
tuksia. Viime heinäkuussa Ellos kokeili PostNordin 
sunnuntaipalveluiden käyttöä niin, että asiakkaat voi-
vat tehdä tilauksensa klo 12.00 mennessä sunnuntaina 
ja saada toimituksen kotiinsa maanantaina.  

– Myymäläkauppa on suuri kilpailijamme, ja myy-
mälöissä ihmiset käyvät viikonloppuisin. Jos emme 
pysty toimittamaan tavaraa silloin, emme ole vaih-
toehto viikonloppushoppailijalle, Mikael Andersson 
selittää.  

Myös Leif Johanson toivoo lisää viikonlopputoimi-
tuksia ja "yhtenäistä" PostNordia, jossa kirje- ja paketti-
logistiikka on yhdistetty. 

– Kirjeiden toimittaminen kotiin on aina ollut 
merkittävä palvelu. On hyvin tervetullut kehityssuunta 
yhdistää kirjeiden ja pakettien toimittaminen niin, että 
ajoneuvokantaa käytetään optimoidusti ja päivittäisiä 
kierroksia tehdään useita.  

Elloksen kohderyhmä ovat 30–55-vuotiaat naiset, 
ja asiakasrekisterissä niin Ruotsissa, Suomessa kuin 
Norjassa noin puolet kuuluu tähän ryhmään. Tanskassa 
heidän osuutensa on vain 16 prosenttia. 

– Tanskalaiset poikkeavat ostotavoiltaan muista 
pohjoismaalaisista. Silläkin on saattanut olla vaikutus-
ta, että Dankortet ei aiemmin ollut mukana maksuvaih-
toehdoissamme, Mikael Andersson sanoo. 

”Jos olemme 
sanoneet, että 
toimitukseen 
menee seitse-
män päivää, 
niin hoidam-
me sen siinä 
ajassa”

Ellos haluaa kehittyä siinä, että tapahtumat 
toimituksen aikana huomataan nopeasti ja 
niistä ilmoitetaan asiakkaalle.
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Ilmainen rahti ja palautus on alkanut olla verk-
kokaupassa kasvava suuntaus. Mikael Anderssonin 
mielestä rahdin ei tarvitsisi olla ilmainen.  

– Palautuspalvelumme toimii hyvin ja on kustan-
nustehokas. Palautuksen hinnaksi tulee noin 30 kruu-
nua. Asiakkaat eivät pidä maksua negatiivisena asiana.  

Suomessa Elloksen palautukset ovat ilmaisia, koska 
maamme lainsäädäntö on toistaiseksi edellyttänyt sitä 
verkkokauppiailta. Hän uskoo, että monet verkko-
kauppiaat eivät ole lähteneet Suomen markkinoille, 
koska se ei kannata taloudellisesti.  

– Suomen ilmaiset palautukset lisäävät palautusten 
määrää, ja niitä onkin puolet enemmän kuin Ruotsis-
sa. 

Kesäkuussa tulee voimaan EU:n uusi säännöstö, 
joka sallii palautusmaksujen perimisen myös Suomes-
sa, mutta muutos tuskin tapahtuu hetkessä. 

– Verkkokauppiaat varmaankin katsovat, miten 
muut alkavat toimia. Saa nähdä, muuttaako lainsää-
däntö suomalaisten palautuskäyttäytymistä. n

Hiljattain tehtiin strateginen päätös vähentää lähetettävi-
en tuoteluettelojen määrää huomattavasti. Ensimmäinen 
tuoteluettelo lähetettiin vuonna 1954.

➔ Elloksen tärkein tavara-
virta tulee Aasiasta ja saa-
puu laivalla Göteborgin 
satamaan viikolla. Kontit 
kuljetetaan tasaisena 
virtana kuorma-autoilla El-
loksen jakelukeskukseen 
Viarediin purettavaksi.
➔ Viaredin päärakennus 
on pinta-alaltaan noin  
90 000 m², josta varastoa 
on 70 000. Elloksella 
on jakelukeskuksen 
yhteydessä kaksi ulkoista 
puskurivarastoa, jotka 
ovat kukin pinta-alaltaan 
noin 10 000 m².
➔ Normaalina tuotanto-
päivänä lähetetään noin 
15 000–20 000 pakettia 
asiakkaille PostNordin My-
Pack-palveluna. Noin 45 % 
tavaroista menee Ruot-

siin, 25 % Suomeen, 15 % 
Norjaan ja 10 % Tanskaan. 
Ellos myy tavaraa myös 
Venäjälle franchise-kon-
septin kautta, ja vaihtaa 
ranskalaisen La Redoute 
-yrityksen kanssa tavara-
valikoimaa.
➔ Yön yli tavaraa toimite-
taan kaikkialle Tanskaan, 
80 %:iin Ruotsista ja  
40 %:iin Norjasta. Myös 
25 %:iin Suomesta on 
mahdollista saada tavaraa 
pikatoimituksena, joka 
saapuu lentorahtina Jön-
köpingistä Helsinkiin.
 

Elloksen logistiikkavirta 
vaihe vaiheelta

Göteborgin satama
Viared
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50
prosenttia maailman 
väestöstä asuu kau-
pungeissa. Vuonna 
2050 luvun arvellaan 
olevan 70 prosenttia. 
Kaupungistuminen 
asettaa autoteollisuu-
delle suuria haasteita. 
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Autoteollisuus vaihtaa 
isommalle vaihteelle
Vaikka maailmanlaajuisesta talousromahduksesta on jo 
monta vuotta aikaa, pystymme yhä näkemään autoteolli-
suuden jarrutusjäljet asfaltilla. Automyyjät ovat nyt nouse-
massa jaloilleen, ja rahat löytyvät jälkimarkkinoilta.
TEKSTI JIMMY HÅKANSSON VALOKUVA GETTY IMAGES
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Lue lisää



12  Tempo #2 2014

oogle valloittaa maailmaa itseohjautu-
villa autoillaan, Nissan lähestyy uusilla 
innovaatioillaan sataprosenttisen lii-
kenneturvallista autoa ja Kiinan Hangz-
houssa voi aikuisten karkkiautomaattia 

muistuttavasta laitteesta pian vuokrata sähköauton. 
Autonvalmistajien tulevaisuudenvisiot saavat 

scifi-elokuvien ajoneuvot kalpenemaan. 
Mutta ennen kuin tulevaisuuden unelma-autoja 

päästään rakentamaan, on ennustettava, millaisia 
ovat tulevaisuuden yhteiskunnat ja mikä rooli ajoneu-
voilla on niissä. Aasiassa ja Afrikassa on kasvamassa 
uusi keskiluokka, joka haluaa oman auton mutta 
jolla on länsimaista poikkeava käsitys autosta. Kiina 
lupaa, että sen maanteillä kulkee vuonna 2020 kaksi 
miljoonaa sähköautoa, ja vahvistaa lupaustaan 400 
miljardin jenin subventioilla.

Lisääntyvä kaupungistuminen vaikuttaa autojen 
kulutukseen. Tällä hetkellä noin puolet maailman 
väestöstä asuu kaupungeissa, ja luvun arvellaan 
olevan lähes 70 prosenttia vuonna 2050. Kaupunkien 
kehittyminen ja nuori sukupolvi, jota oman auton tai 
edes ajokortin hankkiminen ei kiinnosta, ovat uusi 
megatrendi, joka on myös otettava huomioon. Eu-
roopan unionissa rekisteröitiin uusia autoja vähiten 
sitten vuoden 1996.

Huolenaiheistaan huolimatta eurooppalainen au-
toteollisuus luottaa tulevaisuuteen. Volvo Concept XC 
Coupé valittiin parhaaksi konseptiautoksi Detroitin 
autonäyttelyssä 2014, ja pian yritys lanseeraa odote-
tun XC90-mallin, joka perustuu uuteen skaalattavaan 
alustaan. Ruotsin Trollhättanissa Nevs kehittää säh-
köautoja Kiinan markkinoille. Selvitäkseen kriisistä 
voittajana autoteollisuuden on kuitenkin tarkas-

G

Jack Ruus, BMW:n varaosava-
raston palvelumarkkinajohtaja

Googlen itseohjautuvilla 
autoilla on ajettu tuhansia 
kilometrejä ilman onnetto-
muuksia.

KUVA: CHRISTIAN ANDERSSON 
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teltava myös seuraavaa neljännesvuosikatsausta ja 
pohdittava, mikä on tilanne viiden, kymmenen tai 
kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

MARTIN SKÖLD on autoteollisuusasiantuntija ja 
dosentti Tukholman kauppakorkeakoulussa. Hän 
uskoo, että menestyvillä autonvalmistajilla on hyvät 
mahdollisuudet kaasutella matkoihinsa eurooppalai-
sesta talouskriisistä.

– Vahvimmilla ovat ne autonvalmistajat, jotka 
kuuluvat isompaan ryhmään, kuten Volkswagen-ryh-
mään, tai automerkit, jotka keskittyvät ylellisyysau-
toihin, kuten Mercedes ja BMW. Erityisesti ylellisyys-
merkit ovat selvinneet talouskriisistä suhteellisen 
hyvin. Siitä huolimatta on kyettävä erottumaan 
kilpailijoistaan ja osattava kehittää konseptiautoja ja 
pienempiä kaupunkimaastureita. Jos sattuu sen lisäk-

Martin Sköld, Tukholman 
kauppakorkeakoulun 
dosentti. 

Lue lisää 

si kuulumaan ryhmään, jolla on monta tavaramerkkiä 
tallissaan, voidaan synnyttää innovatiivista synergiaa.

VOLVON MARKKINATIETO-OSASTON pääekonomi 
Flemming Jensen on sitä mieltä, että Euroopan 
markkinoilla kärsitään alhaisista luottoluokituksista, 
suuresta työttömyydestä ja asuntomarkkinoista, jotka 
ovat kokonaan poissa pelistä. Niiden vaikutukset 
autojen kulutukseen ovat huomattavat.

- Espanjassa, missä automarkkinat ovat romahta-
neet täysin, nykyisten ajoneuvokantojen uusimisaste 
on kestämättömät 25 vuotta. Hallitus pyrkii käynnis-
tämään autojen myyntiä erilaisin romuttamistuin.

Koska Euroopan markkinoilla ei tällä hetkellä ole 
ostohalukkuutta eikä ostokykyä, monet valmistajat 
ovat kääntäneet katseensa muille markkinoille.

– Monet länsimaiset automerkit vakiinnuttavat ase-

Uusiin autoihin kohdistuvat 
hintapaineet ovat kovat. 
Nykyisin rahat saadaan jäl-
kimarkkinoilta. Siellä logis-
tiikka on tärkeä kilpailuetu. 
”Asiakas ei halua odottaa 
auton valmistumista”, 
BMW:n Jack Ruus toteaa.

Ajoneuvomarkkinoiden kilpailu 
on teräksenkovaa, ja asiakkaiden 

houkuttelemisessa hyvin toimivat jälki-
markkinat ovat entistä tärkeämpi seikka. 
Ne ovat tärkeät myös taloudellisesta nä-
kökulmasta. Uusien autojen hintapaineet 
ovat kovat, ja nykyisin jälkimarkkinoinnin 
osuus on noin 75–80 prosenttia auton-
valmistajien voitoista, vaikka niiden osuus 
myynnistä on vain 20 prosenttia. 

BMW SIJOITTUU automarkkinoiden 
ylellisyyssegmenttiin eikä uusien auto-
jen myynnin olla huomattu hiipuneen. 
Yrityksen asiakkaat ovat sen sijaan hyvin 
vaativia.

− Hinta ei ratkaise, vaan toimitusvar-
muus. Hyvä logistiikka, lyhyet toimitusajat 
ja korkea laatu takaavat jälkimarkkinoi-
den ihanteellisen toiminnan. Asiakashan 
ei halua odottaa auton valmistumista, 
BMW:n palvelumarkkinajohtaja Jack Ruus 
kertoo BMW:n varaosavarastolla Malmös-
sä, mistä varaosat lähtevät jälleenmyyjille 
Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Suomeen ja 
Baltiaan.

Joka aamu varastolla käsitellään Eu-
roopasta saapuvat varaosat ja iltapäivällä 

lähtevät toimitukset jälleenmyyjille. Toimi-
tuksiin jälleenmyyjille käytetään PostNor-
din InNight-palvelua, mikä tarkoittaa sitä, 
että edellisenä päivänä tilattu varaosa 
saapuu perille ennen seuraavaa aamua 
melkein minne vain Pohjoismaihin.

− PostNord tuntee pohjoismaiset mark-
kinat ja on hyvä liikekumppani oman 
liiketoiminnan kehittämisessä, Jack Ruus 
sanoo.

VAIKKA MALMÖN varastolla onkin  
47 000 eri tuotetta, toisinaan jokin 
varaosa puuttuu, jolloin se lähetetään 
asiakkaalle Saksasta. Tässäkin nopeus on 
valttia. 

− Jos teemme tilauksen ennen klo 15.00 
iltapäivällä, tavara saapuu meille ennen 
klo 7.00 seuraavana aamuna. Jälleen-
myyjä saa sen siis itselleen 2–3 päivässä, 
Jack Ruus selittää.. 
 HANNA LARSSON

BMW Pohjoismaissa     ja Baltiassa 
Paikallisvarasto: Malmö, Ruotsi.
Rakennettu: 2005.
Varaston pinta-ala: 10 000 m².
Liikevaihto 2013: 1,3 MDSEK.
Työntekijöitä: 45 kaksivuorotyötä 
tekevää työntekijää.
Markkinat: Ruotsi, Norja, Suomi, 
Tanska ja Baltian maat. 
Käyttää seuraavia PostNordin  
palveluita: InNight.

Esimerkki BMW:n pohjoismai-
sesta logistiikkavirrasta 
Helsinkiläinen jälleenmyyjä voi esimerkiksi 
tilata BMW:n konepellin paikallisvarastolta 
Malmöstä. Varaosat ovat 92 prosentissa ta-
pauksista varastossa, jolloin ne lähtevät klo 
14.00 kohti Tukholmaa ja Suomen-laivaa. 
Saavuttuaan Suomeen seuraavana päivä-
nä ne siirretään PostNordin terminaaliin 
Turussa, ja jälleenmyyjä saa konepeltinsä 
vielä saman iltapäivän aikana. Jos jotain 
varaosaa ei ole varastolla, se tilataan Sak-
sasta Dingolfingin keskusvarastolta. Lähes 
kaikki tavarat lähetetään pikarahtina, ja ne 
saapuvat Malmöhön yhdeksältä seuraava-
na aamuna. 

”Asiakkaillemme ei ole tärkeintä  
hinta vaan toimitusvarmuus”

JACK RUUS BMW
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mansa Kiinassa, mutta törmäävät esteisiin, kun nii-
den on noudatettava muun muassa maan ilmansaas-
teille asettamia kiintiöitä. Nevsin omistaja Kai Johan 
Jiang on etulyöntiasemassa, koska hän on viettänyt 
lapsuutensa sekä Ruotsissa että Kiinassa. Se onkin 
yksi syy siihen, miksi Nevsissä panostetaan sähköau-
toihin – se on yksi keino selvitä Kiinan tiukemmista 
päästövaatimuksista, Martin Sköld kertoo.

Hän haluaa myös muistuttaa, että kiinalaiset 
arvostavat ylellisyyttä ja hienoutta. Vaikka hallitus 
toivookin maanteiden täyttyvän älykäistä sähköau-
toista, on tärkeää ymmärtää, että Kiinassa on yksien 
tietynlaisten markkinoiden sijaan monet eri mark-
kinat. Ei siinä kaikki, että Kiinasta on tullut autojen 
suurkuluttajamaa, vaan näyttää siltä, että siitä on 
hyvää vauhtia tulossa myös autojen suurtuottaja.

Kiinan lisääntyvä autojen kulutus on luonnollinen 
seuraus väestön pullistuvasta lompakosta. Uutta 
keskiluokkaa on syntymässä kuitenkin muuallekin 
kuin Kiinaan. Myös Afrikassa on meneillään suuri 
taloudellinen vallankumous. Afrikka on kasvava 
markkina-alue, joka kannattaa ottaa huomioon ja 
minne odotetaan huomattavia bruttokansantuotteen 
kasvunäkymiä, Flemming Jensen kertoo.

– Vuonna 2060 kahden kolmasosan Afrikan väes-
töstä odotetaan kuuluvan keskiluokkaan, jonka käy-
tettävissä olevat tulot ovat vähintään 1 460 dollaria 
vuodessa. 

Millainen merkitys jatkuvasti lisääntyvällä kaupun-
gistumisella on autoteollisuudelle?

– Nuoremman sukupolven on päätettävä, hankkiako 
auto vai jättääkö hankkimatta, Martin Sköld vastaa. 
Saamamme tiedot vahvistavat väitteen, jonka mu-
kaan nuoret eivät enää arvosta auton omistamista. He 
vuokraavat autoja, kuuluvat vuokra-autokimppaan 
ja maksavat mieluummin tuotteiden käytöstä kuin 
omistamisesta. Tämä trendi muuttaa nyt autojen ku-
lutuksen muotoa. Autokimpoista tulee nyt asiakkaita, 
kun ihmiset käyttävät enemmän vuokra-autoja ja 
entistä harvemmalla on oma auto. 

Miten teollisuudessa suhtaudutaan nuoreen suku-
polveen, joka ajaa mielellään autolla mutta ei halua 
ostaa sitä omakseen?

– "Kimppa-auton" kaltaiset käsitteet voivat olla yksi 
monista tulevaisuuden automarkkinoita muuttavista 
tekijöistä, Flemming Jensen lisää. Se voi tarkoittaa 

”Saamam-
me tiedot 
vahvistavat 
väitteen, 
jonka mu-
kaan nuoret 
eivät enää 
arvosta 
auton omis-
tamista”

2 000 000
Kiina lupaa, että sen maanteillä kulkee vuonna 2020 kaksi mil-
joonaa sähköautoa, ja vahvistaa lupaustaan 400 miljardin jenin 
subventioilla.
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 ”Logistiikan sovittaminen tuotan-
toon on ajoneuvoteollisuudelle 
todellinen haaste.” Näin sanoo Chal-
mersissa professorina toimiva Mats 
Johansson.

Aiemmin logistiikka ratkaisi sen, miltä autotehdas 
näytti, ja määräsi aivan kaiken lähtien siitä, mitä 

pakkauskokoja käytettiin, aina toimitusmääriin asti. 
Ylimääräistä karsivan lean-tuotantoajattelun kehityksen 
myötä logistiikkaa on nykyisin alettu pitää tukitoiminto-
na, joka parhaimmillaan voi tukea arvoa tuottavaa työtä 
eli tuotantoa. 

− Ennen laskettiin, miten pitkä tuotantolinja oli oltava, 
jotta siinä olisi tilaa materiaalille. Nyt keskitytään sen 
sijaan tuotantolinjan pituuden minimointiin ja asennus-
työn optimointiin, selittää Chalmersin yliopiston logis-
tiikkaosaston professori Mats Johansson.

Se edellyttää materiaalilta äärimmäistä sopeutuvuut-
ta. Kaiken oltava helposti tavoitettavissa, asentajan ei 
tarvitse ottaa yhtä ainoaa tarpeetonta askelta ja vää-
rän osan asentaminen on täysin mahdotonta. Mutta 
tarvitaan uudentyyppisiä prosesseja, jotta materiaaleja 
pystytään muuttamaan oikealla tavalla. 

− Tuotantologistiikalla on todellinen haaste mukau-
tua tuotantoon. Kustannuspaineiden vuoksi on vaikeaa 
olla innovatiivinen, eikä toistaiseksi ole tarkkaa tietoa, 
miten se on tarkoitus toteuttaa, Mats Johansson sanoo.

JAN-OLA WEDE  PostNordista uskoo, että tilanne lisää 
pitkällä tähtäimellä ulkoistamista erityisesti, kun on kyse 
komponenttien kittaamisesta ja materiaalien pakkaami-
sesta pienempiin yksiköihin.

− Silloin innovaatiovaatimus siirtyy myös kolmannelle 
osapuolelle, hän sanoo.

Hän käyttää esimerkkinään vähittäismyyntiä, joka on 
ulkoistamispuolella ottanut suuria kehitysaskeleita, ja 
kilpailuttanut logistiikkayrityksiä.

– Kilpailu on hyvä asia, koska silloin toimittajien on 
oltava innovatiivisempia ja hiottava tarjontaansa, Jan-
Ola Wede sanoo.

Mats Johanssonin mielestä muilla aloilla on opittavaa 
siitä, miten ajoneuvoteollisuus on muuttanut suhtautu-
mistaan tuotantologistiikkaan. Hän ottaa esimerkikseen 
päivittäistavarakaupan, jossa logistiikkaketjun eniten 
resursseja vaativa vaihe on tavaroiden pakkaaminen ja 
kaupan hyllyille siirtäminen. Eniten arvoa tulee kuiten-
kin myynnistä. 

− Jos tavarat tulisivat myymälään helposti avattavis-
sa pakkauksissa niin, että ne saisi esille nopeasti, henki-
löstö voisi käyttää enemmän aikaa asiakkaiden palvele-
miseen. Mielestäni useampien kannattaisi miettiä, mistä 
toiminnan arvo todellisuudessa syntyy, ja sopeuttaa 
muita toiminnan osia siihen, Mats Johansson sanoo.
 HANNA LARSSON

myös sitä, että autonvalmistajat ryhtyvät tekemään 
lyhytaikaisia leasing-sopimuksia. On kuitenkin hyvä 
muistaa myös, että tämänkaltaiset trendit usein 
vaihtuvat sukupolven vaihtuessa. Tuleva sukupolvi 
haluaa kaikkien aiempien sukupolvien tavoin välttää 
toimimasta samalla tavalla kuin vanhempansa. 

Selvitäkseen vaikeuksista autoteollisuuden on nyt 
keskityttävä pohtimaan, minne se on matkalla sen 
sijaan, että tuijottaa yksioikoisesti tämänhetkistä 
tilannetta. Sähköautot, kaupungistuminen, Euroopan 
talouskriisi ja orastava keskiluokka ovat tekijöitä, 
joihin autoteollisuuden on tulevina vuosina panostet-
tava entistä enemmän.  

Entä mitkä ovat tämän hetken kuumimmat trendit? 
– Downsizing, pääekonomi Jensen selittää. Kaikessa 

muussa paitsi suorituskyvyssä. Vähemmän sylinterei-
tä ja pienemmät sylinterikoot ilman, että hevosvoimat 
vähenevät. 

Valmistajille on entistä tärkeämpää pyrkiä kustan-
nustehokkuuteen samaan tahtiin kilpailun kovene-
misen kanssa, Martin Sköld lisää. Entistä useampien 
autonvalmistajien on ryhdyttävä käyttämään yhteistä 
tuotealustaa perustana monille erilaisille malleille. n

Monella alalla voitaisiin ottaa 
oppia autoteollisuudesta

KASVAVA KESKILUOKKA 
Vuonna 2060 kahden kolmas-
osan Afrikan väestöstä odote-
taan kuuluvan keskiluokkaan, 
jonka käytettävissä olevat 
tulot ovat vähintään  
1 460 dollaria vuodessa. 

Flemming Jensen, Volvon 
markkinatieto-osaston 
pääekonomi

NEVS
National Electric Vehicle 
Sweden AB (Nevs) jatkaa 
Saab-autojen historiaa ja val-
mistaa sähköautoja Kiinan 
markkinoille. 
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KIRJOITTANUT HILDA HULTÉN 

Kiinnostus varastosimulointiin kasvaa

Tekniikka

 – Varastojen simulointi on 
melko uusi markkina-alue, 
perinteisesti simulointeja on 
tehty lähinnä tuotannossa. 
Olemme huomanneet kiinnos-
tuksen ja tarpeen kasvavan, 
sanoo Constructor Logisticsin 
toimitusjohtaja Karin Klintbäck, 
jonka yritys on yksi Pohjois-
maiden johtavista erityisesti 
varastojen simulointiin tarkoi-
tettujen simulointityökalujen 
edustajista. 

Yrityksen ohjelmisto on nimeltään 

C-WIS, ja sitä käytetään varasto-op-
timoinnin konsultointihankkeissa 
ja myydään lisenssiohjelmistona 
ennen kaikkea Pohjoismaissa 
mutta myös Saksassa. 

– Toimimme myös sisäisenä 
resurssina, kun emoyhtiömme 
Constructor myy ja kehittää 
varastokalusteita.
Simulointitarvetta 
lisäävä vähittäis-
myynnin suuntaus 
ovat moniosaiset 
varastot, joita tulee 
verkkokaupan myötä 

koko ajan lisää. 
– Kun perinteinen myymäläkaup-

pa siirtyy kohti verkkokauppaa, 
logistiikka ja varastonhallinta muut-
tavat samalla muotoaan.
Verkkokauppavarastossa kerää-
minen painottuu pieniin tilauksiin 

ja pitkään pakkaamisai-
kaan, mihin tarvitaan 

paljon tilaa. Myös 
tuotteiden sijoittelu 
poikkeaa perintei-
sestä myymäläva-
rastosta. 

– Myymälään 

lähtevät tavarat pakataan niin, että 
ne on helppo purkaa, ja tuotteet 
järjestetään myymäläosastojen 
mukaisesti. Verkkokaupassa tar-
kastellaan ostomalleja ja lajitellaan 
tuotteita esimerkiksi koon mukaan. 
Muita varaston optimointiin käytet-
täviä simulointityökaluja ovat muun 
muassa AutoMod ja CLASS. Toyota 
Material handlingin ja Linden 
kaltaiset trukkivalmistajat käyttävät 
myös omia simulointityökalujaan. 
Logistiikkakonsultit voivat myös 
hankkia Linden Stratos-ohjelmiston 
lisenssin. 

                   

Nykytilanteen  
simulointi
Kun simulointityö-
kaluun on syötetty 
kaikki tarvittava tieto, 
se piirtää nykyhetken 
simulaatiokuvan. Se luo 
virtuaalisen 3D-todel-
lisuuden, joka auttaa 
muodostamaan koko-
naiskuvan ja ymmärtä-
mään tavaravirtoja. Se 
näyttää. Voidaan esi-
merkiksi nähdä, missä 
kohtaa materiaalivirtaa 
on ongelmia. 

Varaston kartoitus
Ensin kartoitetaan varaston fyysiset mitat, 
varusteet ja materiaalivirrat syöttämällä 
simulointityökalulle aiemmat tilaus- ja 
varastotiedot sekä yrityksen arvioitu arvo ja 
Auto-CAD-piirustukset jne.

3

4

5

2

Simuloinnilla tehokkuutta 
varastointiin

1

Simulointi on tunnettu tuotantoalan työkalu, mutta  
varastoympäristöjen tehostamiseen sitä ei ole kovin  
paljon käytetty. 3D-mallinnuksella voidaan testata ideoita 
ja saada suuria hyötyjä varsinkin nyt, kun varastot ovat 
yhä monimutkaisempia, niissä on paljon tuotteita ja  
tavaraa lähtee eri myyntikanavien kautta.

Simulointinäkymä
Sen jälkeen tehdään 
tuloksen perusteella 
simulointinäkymä. Siinä 
voi testata varaston 
pohjapiirustusta, si-
sustusta, varustusta ja 
tuotteiden sijoittelua 
niin, että ajoajat lyhe-
nevät, keräyssilmukat 
saadaan optimoitua ja 
jonoja vältettyä. 

Analysointi
Eri ratkaisuja 
testaamalla ja 
analysoimalla 
ja tuloksia 
vertaamalla 
voidaan tehdä 
johtopäätöksiä 
siitä, miten 
muutokset 
vaikuttaisivat 
todelliseen 
varastoon. 
Siinä säästyy 
aikaa ja rahaa, 
koska testejä ei 
tarvitse tehdä 
käytännössä. 

Nykytilanteeseen vertaaminen
Simulointinäkymiä verrataan nykytilanteeseen, 
jotta nähdään, mistä toimenpiteistä on eniten 
hyötyä. Toimenpiteistä voidaan laatia luettelo, 
jossa parhaat muutosehdotukset ovat ensimmäi-
senä. Mallia voidaan käyttää myös silloin, kun 
halutaan keskustella uusista ideoista.
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Simulointi on tekninen 
työkalu, jolla tehoste-
taan varastointia. On-
nistumiseen tarvitaan 
kuitenkin myös paljon 
muuta. 

– Yksi varaston optimoinnin 
edellytys on hyvä varas-
tonhallintajärjestelmä. Se 
on parannustöiden A ja O, 
OneMedin varastopäällikkö 
Imre Larsen sanoo. 

Kiinnostus varastosimulointiin kasvaa

Imre Larsen, logistiikka-
päällikkö, OneMed

Juha Pentinmäki, varasto-
päällkkö, Ejendals Suomi 
Oy

Mats Olsson, varastopääl-
likkö, Lindex

Berit Bentsen, projekti-
päällikkö, Axellus A/S

Kysytään 
neljältä

Millaisia vaikutuk-
sia sillä on ollut 
toimintaanne?

Miksi olette päät-
täneet käyttää va-
rastosimulointia?

Onko sinulla mui-
ta vinkkejä, miten 
varastointia voisi 
tehostaa?

– Jär-
jestel-
män on 
oltava 
käyttä-
jäystä-
vällinen 
ja 
päivitet-
tävissä, 

ja siinä 
on oltava kaikki tiedot, 
joiden avulla saadaan 

helposti laadittua tilastoja 
ja asiakirjoja. Larsenilla 
on sellainen käsitys, että 
monet yritykset panostavat 
kyllä toiminnanohjausjärjes-
telmään mutta unohtavat 
varastonhallinnan.

– Jos käytössä on vanha 
ja tehoton varastonhallin-
tajärjestelmä, jää helposti 
jälkeen. 

Parannustöiden toteut-
tamiseen menee aikaa ja 

”Tekniset työkalut eivät yksin riitä”

– Olemme käyttöönottovai-
heessa. Toistaiseksi emme 
siis vielä ole nähneet mitään 
vaikutuksia mutta suuren 
potentiaalin kyllä. Toi-
vomme, että keräilymme 
tehostuisi 10 prosenttia 
ja tuon ajan voisi käyttää 
muuhun.

– Simulointi toimi eräänlaise-
na uuden varaston suunni-
telmasta annettuna toisena 
lausuntona. Simulointi 
osoitti esimerkiksi, että 
tarvitsemme noin 16 pro-
senttia enemmän lavapaik-
koja kuin olimme alkujaan 
ajatelleet.

– Simuloinnin avulla saim-
me tarkistettua volyymit ja 
sen, mitä tavaroita kerääm-
me eniten. Simuloinnin ja 
uuden varastorakenteen an-
siosta yhden ihmisen tunnin 
aikana keräämien tilausten 
määrä on lisääntynyt 22 
prosenttia.  

– On suuri etu voida täyttää 
varasto teoriassa ja saada 
selville sen kapasiteetti.
Tähän liittyy myös myöntei-
nen pedagoginen vaikutus: 
koko organisaatiolle selviää, 
miten varaston on tarkoitus 
toimia niin kokonaisuutena 
kuin yksityiskohtaisellakin 
tasolla.

– Meidän pitäisi muuttaa 
varastorakennetta kahdesta 
omasta ja kahdesta ulkoi-
sesta varastosta yhdeksi 
ainoaksi varastoksi. Axellus 
myy muun muassa lisära-
vinteita ja lääkevalmisteita, 
joten uusi varasto on saanut 
hyvän jakeluta-
van sertifikaatin. 
Siellä on 10 000 
lavapaikkaa ja 450 
tuotenumeroa, 
joista 300 on ke-
rättäviä tavaroita. 

– Meillä on 
kaksi varas-
toa, joista toi-
nen huolehtii 
400 myymä-
län ja toinen 
verkkoasi-
akkaiden 
toimituksista. 
Olemme simuloineet kum-
mankin varaston prosessit, 
jotta olemme saaneet selvil-
le pullonkaulat ja löytäneet 
kohtia, joihin tarvitsemme 
erityisvarusteita.

– Kaiken A ja O on oikein 
hyvä varastonhallintajärjes-
telmä, jossa on kaikki oleel-
liset tiedot, jotta osataan 
esittää oikeat kysymykset 
ja saadaan laadittua hyvät 
tilastot. Monet panostavat 
vain toiminnanohjausjärjes-
telmään ja unohtavat varas-
tonhallintajärjestelmän. 

– Uuden SAP-järjestelmän 
avulla pystymme val-
vomaan koko varastoa. 
Aikaisemmin turhaa aikaa 
kului tavaroiden etsimiseen, 
minkä jälkeen keräilyaika 
piteni kun kaikki skannattin. 
Olemme nyt poistaneet 
osan tuotteista SAP:ista 
löytääksemme tasapainon.

– Oli hyvä ratkaisu erottaa 
verkkokaupan varasto 
myymälän varastosta, kos-
ka tavaravirrat, tuotteiden 
sijoittelu, kerääminen ja 
pakkaaminen poikkeavat 
niin paljon toisistaan. Kaik-
keen toimintaan liittyy omat 
haasteensa, ja me olemme 
löytäneet meille sopivat 
ratkaisut.

– Vaikea kysymys, mutta tär-
keitä ovat toimintaa tukevat 
hyvät suunnittelutyökalut 
ja tekniikka. Olemme muun 
muassa vaihtaneet toimin-
nanohjausjärjestelmämme 
(ERP) ja varastonhallintajär-
jestelmämme (WMS), minkä 
ansiosta käsittely sujuu nyt 
huomattavasti tehokkaam-
min. 

– Käsittelemme terveyden-
huollon materiaaleja, ja meil-
lä on perinteinen lavavarasto, 
jossa on 18 000 m² ja 27 000 
lavapaikkaa. On vaikea tietää, 
ovatko kaikki tavarat oikeil-
la paikoillaan. Muutosten 
testaaminen käytännössä 
maksaa aikaa 
ja rahaa siinä 
missä simuloin-
nilla saadaan 
vastauksia 
nopeasti.

– Ensisijainen tavoitteem-
me oli saada kokonaiskuva 
siitä, miltä tavaravirtojen 
pitäisi näyttää ja miten 
suuria määriä voisimme 
käsitellä, kunhan uusi 
varastomme Jokipiissä 
valmistuu. Käsittelemme 
työvaatteita ja -kenkiä. Uusi 
varastomme on kooltaan  

4 000 neliömetriä, 
ja siinä on noin 

6 000 lava-
paikkaa.

EU-päätöstä pidemmistä kuorma-autoista saadaan odottaa

EU-parlamentti äänesti 18. maaliskuuta siitä, 
että kysymys kuorma-autojen kokonaispainosta 
ja enimmäispituudesta rajat ylittävässä liiken-
teessä siirretään tulevaisuuteen. EU-komissiota 
vaaditaan tekemään vaikutusten arviointia siitä, 
miten painavat ja pitkät kuorma-autot vaikuttavat 
ympäristöön, infrastruktuureihin, tieverkostoon ja 

alan toimijoiden talouteen. Vaikutusten arviointi 
on esitettävä EU-parlamentille viimeistään vuonna 
2016. Vasta sen jälkeen komissio voi päättää mah-
dollisesta uudesta direktiivistä, jolla säädetään 
rajat ylittävästä liikenteestä nykyistä pidemmillä ja 
painavammilla ajoneuvoilla. Näin kirjoittaa Intelli-
gent Logistik.

siihen tarvitaan ominai-
suuksiltaan oikeanlaisia 
ihmisiä.   

– Parannustyöt edellyttä-
vät hieman erilaista osaa-
mista ja personallisuutta 
kuin perinteinen operatiivi-
nen varastotyö. Siihen tarvi-
taan analyyttista ajattelua ja 
ihmisiä, joita parannustyöt 
todella kiinnostavat, Karin 
Klintbäck sanoo. 

– Tekniset instrumentit 

eivät ole tärkein juttu, vaan 
parannustyötä tekevät ih-
miset ja "pehmeiden osien" 
on toimittava.

Organisaation ja johdon 
on myös on annettava 
riittävästi aikaa kehittämis-
työhön. 

– Tehokkaaseen paran-
nustyöhön tarvitaan hyvä 
organisaatio, omistautu-
neita ihmisiä ja aikaa, hän 
sanoo.

Karin Klintbäck.
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 POHJOISMAISET MARKKINAT LUKUINA

Logistiikkaosaaminen  
– ratkaiseva tekijä
Logistiikkapalveluiden tarjoajan osaa-
minen on tärkeää, kun pohjoismainen 
yritys valitsee yhteistyökumppania. 

Niiden logistiikka-
palveluiden ostajien 
osuus, joiden mie-
lestä heidän tär-
keimmällä logistiik-
katoimittajallaan on 
riittävästi osaamista, 
jotta se vaikuttaa 
heidän yritykseensä 
sisäisesti.

LÄHDE LOGISTIIKKABAROMETRI 2013–2014  KUVA LINUS NYSTRÖM

Nordic update
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Tältä näyttää pohjoismaisten logistiikkapalveluiden ostajien koulu-
tustausta.

Yritykset, joiden logistiikkavastaavalla on ylempi korkea-
koulututkinto, pitävät logistiikan kustannusten ja toimi-
tusten laadun seurantaa ja mittauksia tärkeämpänä kuin 
pohjoismaiset logistiikkapalvelujen ostajat keskimäärin.

Osaaminen ratkaisee. Kun pohjois-
maiset yritykset valitsevat logistiikka-
toimittajan, niistä 86 prosenttia pitää 
toimittajan osaamista tärkeänä.

Ylempi korkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto

Ylioppilastutkinto/Ammatillinen koulutus

Harjoittelu/kokemus

Pohjoismaiset logistiikkapalveluiden ostajat

Pohjoismaiset logistiikkapalvelujen ostajat, 

joilla on ylempi korkeakoulututkinto

LogistiikkavastaavaLogistiikan 
kustannukset

Toimitusten 
laatu

Kuljetusvastaava Varastovastaava

Osaamisindeksi kertoo, miten tärkeä osa toimintaa logistiikka on, 
miten osaamista lisätään sisäisesti, miten ulkoista osaamista käyte-
tään toimitusketjussa ja mitä logistiikkaan liittyviä mittauksia tehdään. 
Pohjoismaisella tasolla osaamisindeksi on 61/100 pistettä.

Paljon vientipotentiaalia  
pohjoismaiselle verkkokaupalle
Pohjoismaiset kuluttajat ovat muita selvästi pidemmällä, 
kun on kyse ostosten tekemisestä ulkomaisista verkko-
kaupoista. Noin joka kolmas pohjoismaalainen osti viime 
vuonna jotain ulkomaisesta verkkokaupasta, ja heidän os-
tostensa yhteissumma oli 19 miljardia kruunua. PostNordin 
tekemän uuden tutkimuksen mukaan suhteellisen harvat 
kuluttajat sen sijaan ostavat tuotteita pohjoismaisten naa-
purimaidensa verkkokaupoista.  
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Fiboxin johtaja Jukka Lehtovuori esitte-
lee ARCA-tuoteryhmän seinäkaappia.
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Fibox siirtää varastotoimintoja 
Euroopasta Suomen Turkuun 
PostNord Logisticsille. Ulkoistetut 
varastointipalvelut ja räätälöidyt 
kuljetukset logistiikkakumppanin 
toimesta mahdollistivat keskitty-
misen asiakkaiden liiketoiminnan 
ja tuotteiden jatkuvaan kehittä-
miseen sekä kokonaisvaltaiseen 
palvelulaatuun.

urooppa ja ennen kaikkea Pohjois-
maat ovat sähkötarviketeollisuu-
den alalla toimivalle Fiboxille yksi 
tärkeimmistä markkina-alueista.  

Myös Aasiassa ja Yhdysvalloissa toimivan 
suomalaisen kotelointiratkaisuja suunnittelevan 
ja valmistavan perheyrityksen varastointi ja 
jakelut Eurooppaan on hoidettu viime vuosina 
Saksasta käsin.

– Suuri osa muovikotelotuotannostamme si-
jaitsee Suomessa, joten halusimme karsia turhat 
materiaalisiirrot Saksan jakelukeskuksemme ja 
Pohjoismaisten asiakkaiden väliltä. PostNord 
Logistics tarjosi meille optimaalisen jakelumal-
lin, sillä Turun varasto ja terminaali sijaitsevat 
sataman kyljessä, hallittavan matkan päässä 
tärkeimmistä asiakkaistamme, kertoo johtaja 
Jukka Lehtovuori, joka vastaa Fiboxin asiakas-
toimituksista ja laadusta.

TURUSTA FIBOXIN tavarat matkaavat Pohjois-
maiden, Baltian ja Venäjän lisäksi Saksaan, Puo-
laan, sekä Fiboxin Pohjois-Amerikan ja Aasian 
omien yksiköiden jakeluun. Fiboxin vakiotuot-
teita on Turun varastolla lähes tuhat nimikettä. 
Muovikotelovalikoimasta löytyy useita eri 
tuoteryhmiä ja uutuuksia kehitellään jatkuvasti. 
Fibox hakee vahvasti kilpailuetua korkealaatui-
silla palveluilla ja tuotteilla, jotka on kehitetty 
koviin ja vaativiin olosuhteisiin. 

Fiboxille on tärkeintä vastata tuotelaadun 
lisäksi asiakkaan toimitusaikatarpeesiin no-
peasti ja parhaalla mahdollisella tavalla unohta-
matta kilpailukykyistä kustannustasoa. Lisäksi 

Valtavirtaa vastaan – varasto 
Euroopasta Suomeen

E

Fiboxilla on tavoitteena luoda optimaaliset 
edellytykset saatavuudelle tehokkaan kokonais-
toimitusketjun ja varastointikonseptin kautta. 

– Tavoitteenamme on tuoda sellaisia tuotteita 
ja toimintamalleja markkinoille, jotka toimivat 
ratkaisuina asiakkaiden eri haasteisiin ja täy-
dentävät heidän kykyä omalta osaltaan vastata 
kovaan kilpailuun. Logistiikkapalveluiden 
ulkoistaminen mahdollistaa meille keskittymi-
sen Fiboxin kannalta olennaiseen eli asiakkai-
siin, tuotesuunnitteluun, myyntiin ja mark-
kinointiin. PostNord Logisticsin kautta hoituu 
koko jakeluketju varastoinnista toimituksiin ja 
niiden raportointiin. Kun tähän palvelupakettiin 
yhdistetään ammattitaitoinen ja sitoutunut 
henkilöstö Turun päässä, takaa se meille hyvät 
edellytykset laadukkaisiin toimitusoperaatioi-
hin, sanoo Lehtovuori.

VUODEN 2014 alusta täydellä teholla startannut 
yhteistyö Fiboxin ja PostNord Logisticsin välillä 
on sujunut asiakkuudesta PostNord Logisticsilla 
vastaavan Juha Tammilehdon mukaan todella 
hyvin.

– Merkittävin syy hyvään yhteiseen alkutai-
paleeseemme Fiboxin kanssa on ollut asiakkaan 
suuri panos ja halu olla mukana osana imple-
mentointia. He ovat olleet tärkeässä roolissa 
alusta asti. Meillä on koko ajan ollut selvät säve-
let siitä, kuinka etenemme molemmat liiketoi-
minnat huomioon ottaen, sanoo Tammilehto.

IT-järjestelmien yhteensovittaminen ja  
käytännön järjestelyt ovat loppusuoralla, ja 
vaikka työtä on vielä tehtävänä, on jatkoa  
hyvä rakentaa sujuvan kommunikaation tu-
kemana.

– Olemme olleet erityisen tyytyväisiä 
yhteistyömme sujuvuuteen. Suomalainen teol-
lisuus yhdistettynä ammattitaitoiseen logistiik-
kaosaamiseen antaa hyvät edellytykset kehittää 
liiketoimintaamme. Haluan esittää yrityksemme 
puolesta vilpittömät kiitokset PostNord Logis-
ticsin henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä ja 
avoimesta kommunikaatiosta, sitä tulemme 
tarvitsemaan nyt ja tulevaisuudessa, päättää 
Lehtovuori. n

Fibox
➔ Fibox perustettiin vuonna 
1991, kun toimiva liikkeenjoh-
to osti Suomen vanhimman 
teollisuusyrityksen Fiskarsin 
kotelotoiminnot.
➔ 1990-luvulla Fiboxista 
kasvoi kansainvälinen ja 
merkittävä tekijä koteloteol-
lisuudessa sen laajennettua 
toimintaansa maailmanlaa-
juiseksi kattaen markkinat 
Euroopan lisäksi Asiassa, 
Kiinassa sekä Pohjois-Ame-
rikassa.
➔ Euroopassa tärkeimmät 
markkinat ovat Pohjoismais-
sa, ennen kaikkea Suomessa, 
Ruotsissa ja Tanskassa. 
Myös Saksa, Ranska, Puola 
ja Iso-Britannia kuuluvat kes-
keisiin markkina-alueisiin. 
➔ Yritys valmistaa kotelo-
ratkaisuja koviin ja vaativiin 
olosuhteisiin. Valikoimaan 
kuuluu noin tuhat vakioko-
teloa.

" PostNord 
Logisticsin 
kautta hoituu 
koko jakelu-
ketju varas-
toinnista 
toimituksiin 
ja niiden ra-
portointiin." 

TEKSTI KAISA KERÄNEN KUVA JUHA RAHKONEN
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honhoito- ja kosmetiikkatuotteiden verk-
kokauppa Dermoshop on parantanut asiakas-
palveluaan entisestään ja laajentanut yhteis-
työtään PostNord Logistics Oy:n kanssa myös 

kotimaan jakeluihin. Dermoshopin asiakkaat voivat nyt 
noutaa tilauksensa lähikaupoista: PostNordin yli 1100 
noutopisteen verkostoon koko maassa kuuluvat Siwa-, 
Valintatalo- ja Euromarket-myymälät sekä Matkahuol-
to-noutopisteet. 

– Dermoshop haluaa entisestään parantaa asiakas-
palveluaan ja tarjota asiakkaille lisää valinnanmah-
dollisuuksia toimitustapoihin. Tästä syystä olemme 
valinneet PostNordin MyPack-paketin mukaan 
toimitusvaihtoehtoihin, toteaa Dermoshopin toimitus-
johtaja Henry Backlund.

Uuden jakeluvaihtoehdon ansiosta Dermoshopin 
asiakkaat voivat siis noutaa toimituksensa helposti 
ruokaostosmatkalla lähikaupastaan. Niiden sekä 
Matkahuolto-pisteiden muodostama MyPack-verkko 
ulottuu aina Hangosta Nuorgamiin. Myymälöiden 
kuluttajaystävälliset aukioloajat lisäävät joustavuutta 
pakettien noutoaikoihin. 

– Tarjoamme kuluttajia lähellä olevan, laajan nouto-
pisteiden verkon, jonka aukioloajat ovat erittäin pitkät. 
Olemme erittäin iloisia siitä, että Dermoshop on päättä-
nyt hyödyntää Mypack-tuotettamme asiakkuuskoke-
muksensa parantamiseksi entisestään, sanoo PostNord 
Logisticsin toimitusjohtaja Jari Rinnekoski. 

Ennestään PostNord jakelee Dermoshopin paketit 
kuluttajille Ruotsiin.  Dermoshop on ihonhoidon ja kos-
metiikan johtava verkkokauppa Suomessa ja yhtiö on 
myös kasvattanut vientiään Ruotsiin merkittävästi. n

Uutisia

Dermoshop lisäsi PostNord Logisticsin 
MyPack-paketin kotimaan 
toimitusvaihtoehtoihin 

Dermoshop. Kosmetiikan verkkokauppa Dermoshop.
fi laajentaa toimitusvaihtoehtojaan. MyPack-pakettina 
voit tilata Dermosil-tuotteet yli 1000 noutopisteeseen - 
mukana ovat kaikki Siwa-, Valintatalo- ja Euromarket-kau-
pat sekä Matkahuollon toimipisteet. MyPack-toimitus 
veloituksetta kaikkiin tilauksiin on voimassa 9.-23.6.2014 
osoitteessa dermoshop.fi. Tilaa nyt www.dermoshop.fi

Dermoshop: ilmaiset MyPack- 
toimitukset kesäkuussa

I Dermoshopin 
valikoimaan 
kuuluu 
noin 300 
ihonhoito- ja 
kosmetiikka 
tuotetta.
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Pienet verkkokaupat pohtivat, kenestä 
palautuskustannusten maksumies

– Käytännössä suurten verkkokauppojen toiminta mää-
rittää pelisäännöt. Esimerkiksi Zalando, H&M, NetAnttila 
ja Verkkokauppa.com ilmoittivat hyvissä ajoin kevät-
talvella säilyttävänsä palautuksien maksuttomuuden. 
Isot, globaalit toimijat tuskin muuttavat olemassa olevaa 
käytäntöä suomalaisten kuluttajien suhteen. 

ENEMMÄN POHDINTAA joudutaankin tekemään koti-
maavetoisissa, pienemmissä verkkokaupan yrityk-
sissä:

– Suomessa on paljon pieniä verkkokauppoja, jotka nyt 
jo tasapainoilevat ja tekevät kompromisseja logistiikan 
suhteen. Isot volyymit antavat suurille toimijoille enem-
män pelivaraa ja vaihtoehtoja tehdä strategisia päätöksiä 
kuluttajalta veloitettavista kustannuksista. Pienien toimi-
joiden on vaikeampaa luvata asiakkaalle ilmaista palau-
tusoikeutta, joten ne joutuvat isojen puristuksessa todella 
miettimään, mitä tekevät palautuksien maksullisuuden 
suhteen, arvioi Lamberg.

PostNord tutkii myös jatkuvasti Pohjoismaalaisten ja 
Eurooppalaisten kuluttajien käyttäytymistä. Tätä tietoa 
käytetään palvelujen kehittämiseen asiakkaidemme 
eduksi. n

 Suomalaiselle kuluttajalle tilanne on uusi, koska tähän 
mennessä suomalaiskauppoihin palauttamisen on tullut 
olla veloituksetonta. 

– Muutoksen myötä myyjä on velvollinen selkeästi 
mainitsemaan asiasta ja antamaan ohjeen siitä, miten 
palautusten kanssa tulee toimia, kertoo PostNordin 
verkkokaupan asiantuntija Jouni Lamberg. - Kuluttajalla 
puolestaan on ilmoitusvelvollisuus, jos haluaa purkaa 
kaupan ja palauttaa tavaran. Virheellisten ja viallisten 
tuotteiden palautukset säilyvät kesäkuunkin jälkeen 
kuluttajille maksuttomina.

LAMBERGIN MUKAAN muutos yhtenäistää käytäntöjä ja 
selkeyttää cross boarder -kauppaa.

Verkkokaupat voivat kesäkuun jälkeen 
päättää, joutuuko asiakas maksamaan 
tuotteen palautuskustannuksista etä-
myynnissä. Tähän asti tuotteen on saanut 
palauttaa myyjälle ilmaiseksi. Direktiivi-
muutoksesta huolimatta suuret verkko-
kaupat jatkavat ilmaisia palautuskäytän-
töjä kilpailukeinona. Jouni Lamberg, Director, 

Mail & eCommerce,  
PostNord

Muutos etämyyntiin:
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PostNord-konserniin kuuluvat PostNord Logistics, Posten (Ruotsi), Post Danmark (Tanska) ja Strålfors.

Me teemme kaiken, 
mitä Leif Johanson lupaa.

Ruotsin Viaredissa käy kuhina koko ajan. Täällä, Boråsin 
kupeessa on Elloksen keskusvarasto, josta lähetetään 
päivittäin kymmeniä tuhansia paketteja asiakkaille 
kaikkialle Pohjoismaihin. Jotta tämä toimisi, tekee Ellos 
yhteistyötä PostNord Logisticsin kanssa. 

“Meillä ei ole fyysisiä kohtaamisia asiakkaiden kanssa, 
joten on erityisen tärkeää, että pidämme lupauksemme”, 
sanoo Leif Johanson, Ellos Groupin operatiivinen johtaja. 

 “Meidän on toimitettava oikeaan paikkaan ja 
 oikeaan aikaan. Jos sanomme, että tuote tulee 
seuraavana päivänä, niin sen on tultava. Jotta 
tämä toimisi, tarvitaan todella hyvä logistiikka-
kumppani. Onneksi meillä on sellainen.”

 Tutustu yhteistyöhömme osoitteessa  
postnordlogistics.fi/ellos


