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Kaupan toimitusketjussa nousevia muutostarpeita
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• Globaalit hankintaketjut

• Tuote- ja toimitustietojen laatu 
epätasaista
 Verkkokaupan ja automatisaation lisääntyminen 

edellyttävät entistä laadukkaampaa sähköistä tiedonvaihtoa

• Tarve tehostaa tilaus-toimitusketjua
 Tilaukset, tilausvahvistukset, ennakkotoimitustiedot ja 

laskut halutaan sähköisenä tavarantoimittajan koosta 
riippumatta

• Lisääntyvät jäljitettävyysvaatimukset
 Tuotteiden alkuperä sekä tuote- ja valmistustiedot
 Kuljetusketju on pystyttävä liittämään saumattomasti 

tuotteen jäljitettävyyteen
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PK-yritysten haasteita digitaalisessa kaupan 
toimitusketjussa

• Suomalaisista päivittäistavarakaupan yrityksistä yli 90% on alle 50 

henkilön yrityksiä

• PK-yritysten mahdollisuudet vastata lisääntyviin tarpeisiin ovat usein 

heikot

 PK-yrityksille siirtyminen digitaaliseen tiedonvaihtoon tarkoittaa prosessimuutoksia

• Muutoksesta on tehtävä mahdollisimman käyttäjäystävällinen sekä 

sellainen että tavarantoimittaja kokee saavansa siitä hyötyä
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Digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia

• Standardoinnin avulla luodaan 

perusta laadukkaaseen tuote- ja 

toimitustietoon

• Digitaalisuus luo mahdollisuuksia 

tehostaa yrityksen liiketoimintaa     

 lisää myyntiä!

• Laadukas ja tehokas teknologioiden 

sekä datan hallinta mahdollistaa:

- Paremman näkyvyyden yrityksen toimintaan

- Toimitusketjun optimoinnin ja ennustamisen

- Uusien palvelujen muodostamisen
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 Tarve yhteensopiville järjestelmille!
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Vastaanottaja-
kohtaisuus

GS1 Finlandin Synkka tuotetietopankki
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Tuoteryhmä-
kohtaisuus

Toimialakohtaisuus

• Tuotetietojen ja digitaalisten 

aineistojen välityspalvelu 

päivittäistavarakaupan alalle

• Suunnattu 

tavarantoimittajille, 

maahantuojille, tukuille, 

kaupparyhmille ja 

ruokapalvelutoimijoille 

• Perustuu GS1-yhteisön 

ylläpitämiin tuotetieto- ja 

tuotekuvastandardeihin

• 656 tavarantoimittajaa

• 104 000 vähittäistuotetta

• 56 vastaanottajaa
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Tilaus-toimitusketjun digitaalisuus
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RatkaisuHaaste

~170 tavarantoimittajaa 10 vastaanottajaa
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Mikä on GS1 Golli?

• Tilaus-toimitusketjun palvelu 

 Yhdestä ”töpselistä” useat kaupparyhmät/tukut

 GS1 standardijärjestelmä (Plug&Play)

 Sähköinen tilauksen vastaanotto

 Sähköinen kuljetustilaus/rahtikirja

 Sähköinen toimitussanoma

 Kuljetusyksiköiden merkinnät (SSCC)

 Sähköinen lasku tilaajalle

 Kiertävät kuormankantajat

 Tuotteiden ja tilausten seuranta ja raportointi
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Mikko Luokkamäki 

Kiitos! 
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