
   
 
 
 

                                                                              

KOMMENTTIMUISTIO: 
LOGISTIIKAN OPETTAJIEN JA TUTKIJOIDEN PÄIVÄ 

29.9.2022 LAHTI + ORIMATTILA 
 

Tässä lyhyessä kommenttimuistiossa mainitut asiat ja tehdyt ehdotukset ovat allekirjoittaneen omia 
subjektiivisia näkemyksiä eivätkä sinällään osallistujia sitovia. Opettajien ja tutkijoiden päivälle oli selvästi 
tarvetta: ”työelämän innovaatiolähtöisellä” LAB-ammattikorkeakoululla pidettyyn aamupäivään osallistui 
vajaa 30 asiantuntijaa ja vierailu Transvalin tiloihin Pennalassa veti yhteen useita päivän teemoja. 
Hybriditilaisuudelle olisi ollut kysyntää, mutta koska yritimme pitää aamupäivän mahdollisimman 
interaktiivisena seminaarisalissa, päädyimme lopulta pelkkään lähivaihtoehtoon. Arvioidaan tätä kuitenkin 
kriittisesti ensi vuonna to 28.9.2023 pidettävää seuraavaa vastaavaa tilaisuutta (paikkaa ei vielä päätetty) 
valmisteltaessa, ja tarjotaan tässä välillä LIMOWAn oppilaitosten työryhmän kokouksia myös etänä  
 

(seuraava kokous ke 16.11.2022 klo 12:00 – 12:55 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
 Huom. tämä kokous ei tule automaattisesti kalenteriisi. Meeting ID: 327 827 556 93  

Tunnuskoodi: EDZjKT ). 

 
LIMOWAn omalle esittäytymiselle ja teemojen avaamiselle ei oltu tarkoituksella varattu tilaa agendalta, vaan 
kommentteja pyrittiin esittämään keskusteluosuuksien yhteydessä pyydettyjen alustusten pohjalta. Tällä 
kertaa alustukset painottuivat enemmän varasto- ja verkkokauppamaailmaan, kun taas aiemmin LVM:n 
sponsoroidessa tätä formaattia fokus oli enemmän liikenne- ja kuljetusjärjestelmässä. Jälkimmäisen 
kehittäminen vaatii ymmärrystä edellä olevan muutoksista, joten siten tämän vuoden valinnat olivat 
perusteltuja. Toki tässäkin kohdassa meidän on hyvä huomioida ja ehkä ottaa sitten ensi vuoteen enemmän 
myös kuljetusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä teemoja. 
 
Yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kesken on tärkeää niin työvoimapulaan 
vastaamiseksi kuin oikeiden ja ajankohtaisten menetelmien ja sisältöjenkin varmistamiseksi. Ennen 
tilaisuutta saimme muutamia toivomuksia yrityksiltä, jotka eivät päässeet paikalle, ja niiden keskeiset 
sisällöt olivat seuraavat: 
 

1) Megatrendit ”kestävä kehitys” ja ”digitalisaatio” vaativat edelleen paljon työtä logistiikan t&k -

toiminnassa. Yhteistyötä tarvitaan tässä niin uuden tiedon ja osaamisen synnyttämisessä kuin sen 

jakamisessa ja jalkauttamisessakin. 

2) Suomeen tarvitaan yritysten ja oppilaitosten yhteinen foorumi alan työvoimapulan ratkaisujen 

hakemisessa. Voisiko LIMOWAn oppilaitostyöryhmä olla tässä työssä veturina ja luoda formaatin, 

jolla kohtaantoa parhaalla tavalla saavutetaan? 

3) Kuinka pitkälle oppilaitosten t&k -toiminnassa voitaisiin tulla ratkomaan yritysten haasteita 

työvoimakysymyksissä jopa perehdyttämiseen ja sen vaatimiin materiaaleihin/visualisointiin 

saakka? 

4) Tutkintojen perusteita koskevat haastamiset ovat tässä tilanteessa ehkä vielä liian paljon avoimia, 

mutta ehkä sekin voisi olla yksi teema oppilaitostyöryhmään tai johonkin sen osaan lähiaikoina. 

Kaksi ensimmäistä alustusta käsittelivät (sisä)logistiikan trendejä (Hannu Tapio FIMATIC, LIMOWAn 
sisälog.työryhmän pj.) sekä Verkkokauppa 2.0 -hanketta (Katri Kesti SAMK). Vaikka markkinoilla on paljon 
hypeä, perusasiat kehittämisestä eivät saa unohtua. Teknologialuetteloiden rinnalla on syytä hahmottaa 
liiketoiminnan tarpeet ja asiakaskäyttäytymisessä olevat muutokset. Verkkokaupan hankkeessakin on 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUzZDNmY2ItYTUwZi00ZGM2LWI2MzEtZDhlZmY1MzI3M2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2645686-d964-4582-84d2-1c60c4846fc2%22%2c%22Oid%22%3a%220212df6e-4aa1-4f7a-b6d0-c9106da1cae8%22%7d


   
 
 
 

                                                                              

runsaasti muuta kehitettävää esim. markkinoinnissa ja/tai tuotevalikoimissa varsinaisen logistiikkaprosessin 
ohessa; asiat toki liittyvät toisiinsa. Horizon Europessa on tulossa ensi vuonna ”verkkokaupan vastuullisiin 
palautuskäytäntöihin” kohdistuva haku, johon LIMOWA sidosryhmineen suunnittelee osallistuvansa. SAMKin 
Verkkokauppa 2.0 -hanke voinee olla innoittamassa myös XAMKin johdolla ideoitua CB-hakua, johon 
voitaisiin iskeä yhdessä ensi talvena? Siinä voitaisiin vastata myös keskeisiin digi/varastoteemoihin 
osallistuvissa yrityksissä. 
 
Avainsanalistaan tuli mainintoja mm. DHL-trenditutka, Logistics 4.0, Small Data, Inventory vs. warehouse 
mgmt, Digital Twin, Silver Economy. Paikalliset yritykset, vastuullisuus, pakkausmateriaalivalinnat, 
yhteisnäkyvyys ja 3PL:n osuus/rooli. 

 

 
 
Mm. LABin, TTS:n ja Lapin yliopiston SafeInLog-hankkeessa on tuotettu ilmeisen hyvää materiaalia logistiikan 
perusasioista ml. applikaatioita vapaaseen käyttöön sekä pikapuoliin avautuva nettisivu www.safeinlogplus.fi 
. Marko Kestin alustus kuitenkin fokusoitui toiseen tärkeään teemaan: työelämän laatua (Lapin yliopistolla 
oma Quality of Working Life -mallinsa) kehittämällä voidaan parantaa myös logistiikkatoiminnoissa 
tuloksellisuutta hankkeessa tehtyjen skenaarioiden mukaan. Tätä keskustelua kannattanee jatkaa 
loppuseminaarissa ( Ilmoittautuminen SafeInLog-hankkeen seminaariin 12.10.2022 ) ja tästä voinee nousta 
tuleviin hankkeisiin jatkotoimenpiteitä. Samalla kannattaa katsoa ja kerrata myös mm. TuotTo -hanke ja 
tuore LIMOWA webinaarisarjan 1.osa ”sisälogistiikan perusteista 16.8.2022”. Ko. sarja muuten jatkuu 
2.osaan ( Ilmoittautuminen LIMOWAn webinaariin ”varaston tunnusluvut ja mittaaminen” 13.10.2022 klo 
8:30 – 9:25 ). Kysymyksiä nousee myös siitä, miten hyviä hanketuotoksia voidaan ylläpitää ja päivittää 
hankkeiden päättymisen jälkeen? Ja miten logistiikkatyö eroaa eri sektoreilla (log.palvelut, teollisuus, 
kauppa) toisistaan ja muista toimialoista – ja mitä siitä voidaan oppia? 
 
Asiasanoja esim: merkittävyys, haluttavuus, työvoimapula → automatisointi.  
 
Kahvitauon jälkeen käsiteltiin kahta teknisempää teemaa, mutta niilläkin molemmilla on käytännöllinen 
ulottuvuus: ensin Vedia/CaasNordic Lasse Nykäsen ja Edukon Niina Kansikkaan toimesta hahmoteltiin 
”logistics test park Finlandia” ja ”logistiikan tki-oppimisympäristöä” esim. LIMOWAn toukokuun 2022 
matkalla Ranskassa ja Belgiassa havaittujen mallien mukaan, joita myös NewLog-hankeen blogissa 
ansiokkaasti oli puitu. Toinen keskusteluteema pohjautui HAMKin Heikki Ruohomaan ja LUTin Ari Happosen 

http://www.safeinlogplus.fi/
https://www.logy.fi/tapahtumat/tapahtuma/kaikille-avoin-sisalogistiikka-tyohyvinvoinnilla-tuottavuutta-sisalogistiikan-ydinta.html
https://byte.flomembers.com/limowa/events/register/6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b
https://www.limowa.fi/wp-content/uploads/2022/08/KvVierailukohteistaProjektiaihioiksiToukokuu2022LilleBrysselAntwerpen.pdf
https://www.limowa.fi/wp-content/uploads/2022/08/KvVierailukohteistaProjektiaihioiksiToukokuu2022LilleBrysselAntwerpen.pdf
https://newloghanke.fi/blogi/


   
 
 
 

                                                                              

katsauksiin ”logistiikan pelillistämisestä”, jota Ruohomaa alusti mm. Hämeenlinnaan tehdyn kaupunkimallin 
kautta. 
 
Molempiin teemoihin voitaisiin luoda sekä isompaa että pienempää tekemistä yhdessä, mutta ehkä tahtotila 
kokonaisuudesta pitää nostaa riittävän ylös. Kilpailemme monessa suhteessa kv.toimitusketjuissa ja 
panostukset alan tutkimukseen ja kehitykseen ovat usein sangen mitättömät. Kuitenkin merkittävä osa 
innovaatiosta syntyy varsinaisissa tekemisen prosesseissa, joten sinällään logistiikkatoimintojen 
kilpailukyvyllä on kerrannaisvaikutusta myös muiden toimialojen menestymiselle ja Suomen pärjäämiselle. 
Toisaalta voimme nähdä visioita siitä, mitä tämä voisi olla – ja osa taas näkee taloudelliset haasteet mm. 
”seiniin investoimisesta” tai eri alueiden epätasapainoisesta kehityksestä. Ehkä tämä pitääkin tehdä 
avoimessa yhteistyössä – jota LIMOWA tarjoutuu koordinoimaan – ja aloittaa jonkinlaisilla esiselvityksillä 
siitä, miten tämä voitaisiin myös taloudellisessa mielessä toteuttaa (feasibility study, elinkeinoelämä mukaan 
sponsoriksi). 
 
VR/AR ja pelimoottorit ovat myös jo hyväksi havaittua ja koettua teknologiaa. Kuitenkin niillä esimerkiksi 
digitaalisen kaksosen rakentaminen satama/logistiikka-alueesta tai varastosta ja siellä 3D-pelaamisesta vaatii 
usein runsaasti eri osapuolten välistä dataa ja siksi hankkeet tuleekin realistisesti rakentaa nämä lähtökohdat 
huomioon ottaen ja jopa standardeja näihin hahmottaen. Osa logistiikka/yrityspeleistä on visualisoitu hyvin 
(esim Tycoon -sarja) ja/tai niissä on selkeät oppimistavoitteet (esim. RealGame). Pelkkä pelaaminen ei 
kuitenkaan auta, vaan niissä tarvitaan ohjausta ilmiöiden ymmärtämisestä. Ehkä ideoita voi myös hakea sitä 
kautta, että peleillä voidaan kehittyneemmille antaa lisämahdollisuuksia tai haastaa verrokkiryhmiä muista 
kouluista tai edellisen vuoden All-Stars -ryhmistä. Joka tapauksessa opetusta ei voi ulkoistaa pelille, vaan 
opettajan on kyettävä selittämään ilmiöitä. Toisaalta palautteen antamista voidaan tehostaa peleissä, kun 
toimintojen vaikutukset tulevat usein näkyviksi oppilaille liki reaaliaikaisesti ilman, että jokaista palautetta 
työstetään erikseen kymmenille eri opiskelijoille henkilökohtaisesti. 
 
Logistiikan opettajien ja tutkijoiden päivä huipentui Orimattilassa Transvalilla käytyyn vierailuun, jossa 
kuulimme yrityksen toiminnasta, alan kehityksestä, työvoiman saatavuudesta ja erityisesti 
perehdyttämiskäytännöistä. Miten erilaista työvoimaa voitaisiin tehokkaasti hankkia ja perehdyttää 
yrityskohtaisesti esim. visualisoimalla tai pelillistämällä tekemistä? Siinä olisi varmaan yksi pieni hankeaihio, 
jossa voitaisiin yhdistää useita aamupäivässä keskusteluja teemoja. 
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