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Joukkoistettu logistiikka
Crowdsourcing logistics is defined as the outsourcing of logistics services to a mass of 
actors. ... Crowd logistics platforms enables individuals and other actors such as tech 
entrepreneurs and traditional logistics firms to offer new services.

Joukkoistettuun logistiikkaan ratkaisuja löytyy, usean yrityksen verkkokauppoja myös, 
mutta näiden yhdistelmää ei ole kehitetty



VASTE-palvelualusta

Alusta optimoi pakettiliikennettä niin, että 
paketti lähtee aina sen kuljettajan kyytiin, 
jonka reitille paketti osuu. Näin paketit 
liikkuvat nopeammin, edullisemmin ja 
ympäristöä säästäen myös haja-asutusalueilla.

Käytännössä kuljettajat, tuotteet ja palvelut 
tuodaan lähemmäs käyttäjiä eli asiakkaita 

Kuljetustarpeet jaetaan tasaisesti = lyhyin 
mahdollinen reitti, täysi kalusto



Asiakas tilaa kuljetuksen verkossa:
Ilmoittaa tavaran koon ja toimitusvaatimukset
Antaa aikaikkunan toimituksen teolle

VASTE valitsee asiakkaalle parhaiten sopivan 
kuljettajan. Valintaperusteena

Paketin reitin yhteneväisyys kuljettajan 
runkolinjan kanssa
Toimitusaika 
Hinta 

Kuljettaja hyväksyy/hylkää tilauksen

Paketti lähtee matkaan, asiakas seuraa kuljetuksen liikkumista

Paketti on perillä pakettiautomaatissa tai asiakkaan osoitteessa

VASTE-toiminta





Tulokset Keski-Pohjanmaalla
Lähes 600 toimitettua pakettia
yli 300 MWh säästettyä energiaa
Logistiikan palvelualusta ja useita siihen liittyviä digitaalisia sovelluksia, jotka yhdistävät ja 
älykkäästi hallinnoivat Keski-Pohjanmaan pakettiliikennettä
Pakettitoimitusten tilausjärjestelmä www.vastepiste.fi
Valmiudet pakettitoimitusten joukkoistamiseen
Vastepiste-pakettiautomaatti- ja säilytystilaverkosto mahdollistaa joustavan pakettien 
toimituksen
Useat alueen yritykset ottivat käyttöön Vastepiste-järjestelmän, ja hyödynsivät kotiinkuljetus-
ja pakettiautomaattijärjestelmää osana omaa toimintaansa
Alueen asukkaat käyttivät järjestelmää pakettien lähetykseen

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vastepiste.fi%2F&data=04%7C01%7Cleena.toivanen%40centria.fi%7C1bca389d2ea84e0b4b1b08d8a1a70c40%7Caccae6158d174ca5bfc5c8d799c2dc2e%7C0%7C0%7C637437086134041905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OCljMIh7oSl6fFkIdWLZ0QQcMsjtMXSj4p0vPLfV9oQ%3D&reserved=0


Harvaan asuttujen alueiden haasteet
1. Pitkät etäisyydet
2. Maaseudun tuottajien ikääntyminen ja tuotantotilojen väheneminen 
3. Massatuotanto ei ole kustannustehokasta pienillä tiloilla
4. Tuotteiden myynti ja markkinointi tuottajien toimesta, joiden 
ydinosaamisalueeseen se ei kuulu
5. Ostajalla ei ole riittävästi tietoa tarjonnasta
6. Suljettu logistiikka



Likiruoka-toimintamalli

Edistetään paikallista taloutta, paikallisten pk-yritysten toimintaa ja maakuntien välistä 
yhteistyötä

Vähennetään hiilidioksidipäästöjä samalla kustannustehokkuutta parantaen

VASTE
LOGISTIIKKA

YRITTÄJÄT ASIAKAS

JULKINEN
SEKTORI

LIKIRUOKA-
KAUPPAPAIKKA



Toimitusketjujen läpinäkyvyys
Digitaalinen tiedon jakaminen mahdollistaa optimoinnin

Lisää maaseutualueiden kilpailukykyä 

Ympäristölle kestävä toimintatapa

Kaikkien saatavilla oleva, helppokäyttöinen palvelualusta

Uudet business-mallit



Asiakkaalle

Koottu, paikallinen tarjonta

Tarjonnan määrä lisääntyy

First & last mile

Ovelta ovelle -toimitukset

Edulliset toimitukset

Ympäristövastuullinen valinta

Kuljetusyhteisöön liittyminen

Logistiikan kustannukset pienenee

Toimitukset nopeutuu

Kuljetusmahdollisuudet lisääntyy

Suurempi markkina-alue, 
digitaalinen myyntikanava

Ympäristövastuullinen toiminta

Yrittäjälle



Kuljettajalle
Kalusto tehokäyttöön

Tyhjät kilometrit vähenee

Uudet asiakkaat

Joustavuus

Alueen yritykset hyödyntävät paikallista 
kuljetustoimintaa



Joukkoistettu logistiikka antaa

Uusia tulovirtoja

Elinvoimaa ja kilpailukykyä PK-yrityksille

Kuljetusten täyttöaste paranee, vähemmän turhia ja tyhjiä ajokilometrejä

= kustannukset laskee

Läpinäkyvyyttä

Ympäristöhyötyjä



Joukkoistettu logistiikka vaatii

Avoimuutta
Rohkeutta 
Muutosta



Yhteistyössä



Kiitos!
Ota yhteyttä:

Leena Toivanen

Likiruoka-hankkeen projektipäällikkö

Centria-ammattikorkeakoulu

Leena.toivanen@centria.fi

040 701 3221

https://www.linkedin.com/in/leenatoivanen/
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