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SE Mäkinen Logistics 

Palvelut 

− Kuljetusjärjestelmä Suomi, Baltia, (Venäjä), market4 

− Terminaalipalvelut ja autovarastot 

− Maahantulotarkastukset, vaihtoautojen prosessointi 

− Tekniset työt (lisälaiteasennukset, kuormatilaratkaisut) 

− Hallintopalvelut (autoverotus, ennakkorekisteröinti, tullaus) 

−  Autokantojen koordinatio- ja hallintaratkaisut 

Resurssit 

− Asiakaspalvelutoimistot Turku, Hanko, Vantaa, Kotka, Paldiski 

− Rekkalaivue 90 

− Raidekuljetuskapaiteetti Pohjois-Suomeen (VR) 

− Sisämään jälleenlastausterminaalit JKL, OU 

− Tekniikkakeskukset Hanko ja Vantaa 

− Satamaterminaalit Turku, Hanko, Kotka 
 

Asiakkaat 

− Maahantuojat, tehtaat, valm. logistiikkayhtiöt 

− Jälleenmyyjät, leasing-yhtiöt, vuokraamot, fleet-asiakkaat 

− Käsiteltyjä ajoneuvoja 2014: 178 389 



Digitalisaation vaikukset usealla rintamalla 

Logistiikassa / jakelutiessä itsessään 

Autoteollisuudessa (autot ja rekat) 

Autokaupassa (kuluttajakäyttäytyminen) 



Autojenkuljetustoiminta alkoi 1964 

Suomen autokauppa vapautui vasta 1962 

Sisäinen digitalisaatio SEM silmin 



Paino työvälineiden suunnittelussa 

Tänäänkin kilpailukyky pohjautuu tukevasti 
käytettyyn tuotantovälineistöön 

Linjassa asiakkaiden odotusten ja vaatimusten 
kanssa ympäristötehokkuudesta 



Tavoite johtamisjärjestelmästä valmis 1982 

Teknologia ei ollut: mobitex, Inmarsat, DataCar, 
hakulaite, telex, telefax 

Uuden sukupolven tietokoneet (PC) ja GSM Data 
tasoittivan tien laajemmalle digitalisaatiolle 



from pencil calculations to real time optimisation 



Huomioita otetuista digitalisaation askeleista 
 
• Motiivi: yrityskoon kasvu / toiminallinen laajuus tekee manuaalisesta 

tilaustenhallinnasta työlästä ja virhealtista. 
 

• Sähköinen tilauskanta. Tilaus kiteyttää asiakkaan tarpeen. Tilauskeskeisyys 
turvaa myös asiakaslähtöisyyden. Maantieteen määrittely. Asiakasrekisteri. 
Kuljetettavan tavaran määrittely. (+XML/EDI liikenne asiakasrajapinnassa) 

 
• Tuotannon suunnittelu. Mittareiden valinta. Varovaisuus arvoksi = 

kuljetusjärjestelmän osan optimointi ei turvaa kokonaisuuden optimointia.  
 

• Valmiit järjestelmät voivat tuoda mukaanaan vinoutuneita ominaisuuksia. 
(Soran kuljetuksessa kuorman paino voi olla keskeisin parametri  - 
autojenkuljetuksessa koko) Miten koko määritellään? Ala vai tilavuus vai 
jotakin muuta? 
 

• Valittujen fundamenttien muuttaminen jäljestä ei helppoa. (Miten 
määritellään ”täysi kuorma”? miten lasketaan etäisyydet? mistä aikaleimoista 
toimitusaika lasketaan? Mikä on ”keikka”? Mikä on toimitusvuorokausi (24h 
vai jotain muuta). Miten terminointi huomiodaan laskennassa? jne. 
 
 



Huomioita otetuista digitalisaation askeleista 
 

 
• Tilaus – toimitus – laskutus prosessin sähköistaminen. 

 
• Sähköinen tuotantokanta luo laajat mahdollisuudet analyysityökaluille (data-

mining). 
 

• Sähköinen ohjekirjasto. Toiminta lastaus- ja purkupaikoilla. Poikkeamat. 
Autojen käsittelyn ohjeistus. Laadun johtaminen. 
 

• Koneavusteinen optimointi.  
 

• Mobiilipäätteet (rekkapääte, käsipääte) täydentävät ja reaaliaikastavat 
prosessien seurannan. 
 

• Perinteisesti kuljetusliikkeet ovat rakentaneet sähköisen johtamisjärjestelmän 
resurssien ympärille (rekat ja kuljettajat). SEM asiakasprosessien 
mallinnuksesta ja tilauskannasta. Eivät toisiaan poissulkevia, mutta suuri 
vaikutus lopputulokseen. 
 
 
 



Huomioita otetuista digitalisaation askeleista 
 

 
 

• Mitä mitataan sitä saadaan. KPIt ovat vain kuva niistä parametreistä jotka 
valittu. Esim. kuljetusjärjestelmän rakennetta tulee kyseenalaistaa tämän 
viitekehyksen ulkopuolella. 
 

• Datan määrä tulee minimoida. Liika määrä tukahduttaa johtamisen. 
 

• Eri järjestelmien ja manuaalisyöttöjen yhdistelmä vääjäämättä korruptoi 
kantaa. Jatkuva korjaava työ, jotta datan arvo säilyy. 
 

• Todellisuudessa edellä kuvattu rakenne on jo iäkäs. Vaiheet ovat 
pohjimmiltaan vielä kovin manuaalisia. Odotukset tulevaisuudelle: paremmat 
(ja käyttökelpoiset) ennusteet, automatisoinnin lisääntyminen ja datan  
neutraali jakaminen yli jakelutien toimijoiden. 
 
 



Itsenäiset toimijat jakelutiessä osaoptiomoivat 

Suomi on saari - laivausmanifesti 

RFID: toteutukset paikallisia 



Itsenäinen ajaminen. Terminaalit / kuljettajapula 

BIG data valmistajalle. Valittuja tietoja voidaan myydä toimijoille. 

Autoteollisuuden kehitys 

Megatrendi – connectivity – true ”real time” 



Robotiikka - täysautomaatio 

Työkustannus sekä laatu. (24/7) 

Onko jo vanhentunut? Terminaalissa self-driven cars... 



Telematiikka kehittynyt: Turvallisuus (EBS –RSS), 
3D- cruise control, pa-talous, kuljettajatiedot 

Ennakoiva huolto- ja korjaus 

Tiedon joustavat rajapinnat ja jalostettu muoto 

Käyttäjän kriittisyys valmisjalosteille turvattava! 



Miten taustalla oleva kauppa muuttuu? 

Muutos on vielä ollut suomessa hidasta. 

Kuka ”omistaa” loppuasiakkaan? 





Huomioita autokaupan digitalisaatiosta 
 

 
• Ryhmäpoikkeusasetus ylläpitää nykyrakennetta.  

 
• Kuluttajien ostotapojen muutos vaikuttaa vääjäämättömästi. 

 
• Autoissa jakelutien (laajasti) kustannus 1/3 auton hinnasta. 

 
• Kaupan sähköistyminen luo logistiikkapalveluyhtiölle pikemminkin 

mahdollisuuksia. 
 

• Miten luovutus kuluttajalle  jatkossa hoidetaan. Kuljettajan työ (asiakkaan 
brändin mukaisesti). ePOD käyttöönotto? 
 

• Logistiikkatoimijan tulee strategisesti ymmärtää palvelemansa kaupan 
kehityksen suuntaa. Parhaimmassa tapauksessa auttaa aktiivisesti asiakkaitaan 
menestymään. (myös perinteinen pohdinta oikein kohdistetuista 
investoinneista niin IT kuin kivijalat.) 
 
 



Vaikuttavia megatrendejä tulevassa 

Finanssikriisi jäädytti sektorin digitalisaation 
kehitysaskeleet. Survival mode on päättymässä 

Pilvipalvelut, yhteysnopeudet ja mobiililaitteiden 
kehitys avannut uuden teknisten säästöjen ikkunan 

Kuluttajakäyttäytymisen muutos: sharing 
economy, e-commerce, ecological footprint... 
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