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Logistika mõiste vanal ajal
Logistika mõiste pärineb kreeka keelest.
Vana-Kreekas tähendas logistea arvestuse kunsti.
Vana-Roomas oli logistika ülesandeks kaupade
jaotamine.
Bütsantsi impeeriumis vastutas logistika tagala ja vägede
varustamise eest.

Logistika mõiste tänapäeval
Logistika mõistet kohtab enamuses euroopa keeltes:
inglise keeles: logistics;
-saksa keeles: logistic;
-prantsuse keeles: logistique;
-itaalia, hispaania ja portugali keeles: logistica.
1992.aastal Stockholmis peetud Euroopa Logistika
Assotsiatsiooni (ELA-European Logistics Association)
rahvusvahelisel sümpoosiumil märgiti, et
logistika mõistel puudub tänapäeval üheselt
aksepteeritav tähendus.
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1980-ndatel pidas Euroopa Standardiseerimise Komitee
(European Committee of Standardization) logistikaks :
inimeste ja/või kaupade vedamise ja ladustamise
kavandamist, läbiviimist, kontrollimist ning kaasabi
eesmärgiga saavutada süsteemset tulemust
1980-ndatel defineeris USA Logistika Juhtimise Nõukogu
logistikat valdkonnana, mis tegeleb tooraine,
pooltoodete ja lõpptoodete lähtepunktist
tarbimispunkti vedamise, ladustamise ning sellega
seotud info planeerimise, läbiviimise ja
kontrollimisega, et rahuldada kliendi nõudmisi.

Soome autorite 80. aastatest pärinev logistika definitsioon –
„Logistika haarab ettevõttesse tuleva, ettevõtte sees
liikuva ja ettevõttest väljuva materjalivoo ning
kapitalivoo ja nendega liituva infovoo plaanipärase
juhtimise (toorained, pooltoode) ja füüsilise siirdamise
(valmistoode) tooraine lähetajalt tooraine lattu läbi
tootmisfaasi ja valmistoodangulao lõpptarbijale.“

Inglise juhtivate logistikaspetsialistide definitsioon „Logistika on kauba tarnimisse, siirdamisse,
laomajandusse ning kaupadesse investeeritud kapitali
kontrolliga seotud strateegilise juhtimise protsess, mis
infovooga ühendatuna läbib ettevõtet (või
majandusharu) ja selle tarneketti nii, et tänane ja
tulevane kasum maksimeerub kliendi tellimuste ja
kulusäästliku tegutsemise kaudu.“
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Logistika (inglise keeles logistics) on ressursside ajaline
positsioonimine või kogu tarneahela strateegiline
juhtimine.
Tarneahel on jada üksteisele järgnevaid loogilisi tegevusi,
mille eesmärgiks on kliendi vajaduste rahuldamine. See võib
hõlmata hankeid, tootmist, jaotust ja jäätmekäitlust koos
nendega kaasneva transpordi, ladustamise ning
infotehnoloogiaga.
„WIKIPEDIA“

Logistika olemus transpordiprotsessis
Kuni 20. sajandini saab rääkida logistikast kui ühest militaarvaldkonnast, milles peamiseks eesmärgiks oli vägede
varustamine liikumiseks ja sõjategevuseks vajalikuga.
20. sajandi teisest poolest alates saab rääkida juba
ärilogistikast, mis tekkis militaarlogistika põhimõtete
kasutuselevõtmisest praktilises äritegevuses.
21. sajandiks on konkurentsi tulemusena ettevõtetel vaja
pidevalt parandada oma turupositsiooni ning leida viise
oma tegevuse kasumlikkuse suurendamiseks. Peamiseks
selliseks abivahendiks ongi logistika ümberkorraldamine.
(süsteemsus, väärtuse lisamine, kliendile suunatus)
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Logistika olemus transpordiprotsessis
”viie õige asja” käsitlus:
 • Õiged kaubad Right goods
 • Õigel ajal Right time
 • Õiges kohas Right place
 • Õigete kuludega (hinnaga) Right costs
 • Õige teenindusega Right service

Logistilised probleemid tarneahelas
 liigsed varud, varude allahindlus ja mahakandmine
 klientide tellitud kauba sagedane puudumine laos
 tellimuste täitmise ebarahuldav kiirus
 tellimuste mitteõigeaegne kohaletoimetamine ja/või

üleandmine
 varade ebatõhus kasutamine, sh varude ringlemissagedus,

laoruumi kasutamine, lähetatud kaupade väärtus töötaja
kohta jms.
 klienditeeninduse probleemid
 probleemid tarnijatega
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Transpordilogistika objektid
1.Veosed e. kaubad (ka materiaalne voog),
Millega kaasneb:
-Info
-Finantsid ehk raha liikumine
-Teenuste jada ajalises järgnevuses (teenuste voog)
Millele lisanduvad:
2. Varu(d)
3. Sekundaarne voog – transpordipakendite, veoühikute
(konteinerid, vahetatavad furgoonid ja teiste
intermodaalsete tehnoloogiate veoühikud) ringlust.

Kaubad (kaubavoog)
Kaubavoog ( materiaalne voog) - toore, pooltoode või toode,
millele ajas ja ruumis liikumisel lisandub lisaväärtus
teenuste või töötlemise tulemusena.
NB!!! Kaubavoog on logistika aluseks
Kaubavoogu iseloomustab tema liikumine ruumis, s.t. alg-ja
lõpp-punkt, veomarsruut, aeg, kiirus, jms.
Juhul, kui puudub ajaline intervall järgnevaks etapiks,
muutub kaubavoog kaubavaruks.

Kaubavood jaotatakse sõltuvalt
Logistilisest süsteemist:Süsteemisisesed ja Süsteemivälised
Sõltuvalt kaubavoogude pidevusest Pidevad/Diskreetsed
Sõltuvalt regulaarsusest:
voo parameetrid on määratletavad(Determineeritud
kaubavood) / voo parameetrid on mingi tõenäosusega
prognoositavad (tõenäoliselt juhuslikud)
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Stabiilsusest lähtuvalt: Stabiilsed / Ebastabiilsed vood
Kaubavoogude muutumise seisukohast: Statsionaarsed
kaubavood (intensiivsus on jääv suurus)/ Mittestatsionaarsed
kaubavood (intensiivsus vaadeldaval perioodil on muutuv)
Saadetiste liikumise järgi Püsiva kiirusega vood/ Muutuva
kiirusega vood

Perioodsuse seisukohalt: Perioodilised/ Ebaühtlase
perioodilisusega kaubavood
Keerukuselt jagunevad vood: Lihtsad ühetüübilised/
Keerukad (integreeritud) vood, kus kaubavoog koosneb
eritüübilstest objektidest
Juhitavuse seisukohalt: Juhitavad vood (alluvad süsteemi
juhtimistegevusele)/ Juhitamatud vood (ei allu süsteemi
juhtimistegevusele)

Kaubavoogude balansseeritus (tasakaal)
-balansseeritud vood (päri- ja tagasisuunalised vood on
võrdsed)
Q B= Q A
-disbalansseeritud vood Q B > Q A
Q
A
Disbalansi tegur µ= Q

B

Q

A/ Q

A

B

B
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Logistilised toimingud kaubavoogude haldamisel
Kaubavoogude tagamiseks logistilises ahelas on vaja osutada
alljärgnevaid teenuseid:
 klienditeenindus - tegevused, mis on seotud klientide
soovide ja vajaduste rahuldamisega (info vastuvõtmine ja
edastamine, analüüs)
 tellimuste töötlemine - tegevused kliendilt tellimuse
saamisest kuni kauba nõudelehe vastuvõtmiseni laos
 infovahetus - kommunikatsioonisüsteem tagab firma
infovahetuse klientide ja tarnijatega, firma teiste üksustega
ja logistilises ketis

Logistilised toimingud kaubavoogude haldamisel II
 laovarude suuruse reguleerimine - üks olulisemaid

logistilisi tegevusi, mis tagab optimaalse varude suuruse
 nõudluse prognoosimine - milline kogus toodet tuleb

mingil ajamomendil turgudele toimetada
 transport - üks põhilisi logistilisi tegevusi. Logistilistes

kogukuludes on transpordikulud ühed suuremad
 ladustamine - korraldab laoruumi kasutamist. Hõlmab ka

lao valikut (oma, renditud), ladude planeeringut ja
sisseseadet
 ettevõtte ja ladude asukoha valik - määravaim faktor turgude paiknemine, arvestada tuleb ka klientide vajadusi,
tooraine ja alltarnijate paiknemist jne

Logistilised toimingud kaubavoogude haldamisel III
 materjalide käsitsemine - kauba peale- ja

mahalaadimisoperatsioonid
 hanked - tarneallikate asukoha valik, maksetingimused,

ostude ajastamine, hinna määramine, jms.
 müügijärgne teenindus - müüdud toodete tehniline

teenindamine, lisateenuste pakkumine (varuosade
kohaletoimetamine)
 pakkimine - tähtis nii marketingi kui ka logistika
seisukohalt
 jäätmekäitlus - jäätmete ja teistkordsele kasutusele
kuuluvate materjalide organiseeritud kogumine
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Rahavoog
Rahavoog- Logistilises süsteemis ringlevate rahaliste
vahendite suunatud liikumine, tagamaks kaubavoogude
ning sellega kaasnevate teenuste ja info liikumine
Rahavood liiguvad kaubavoogudega vastupidises suunas
Rahavood: eriliigilised finantsvahendid (sularahatehingud,
väärtpaberitehingud), kaupade vahetus, tasaarvlemine
(kliiring); lisaks erinevate krediidi müümise ja tasumise
vormid (akreditiiv, dokumendiinkasso, lunatasu)

Info(voog)
Infovoog - kõnes, kirjas või elektroonsel teel edastatud
teateid süsteemi poolt püstitatud logistilise eesmärgi
saavutamiseks
Info on vajalik juhtimisotsuste langetamiseks kõigil
tasanditel. Seetõttu võib neid jagada:
 Süsteemisisesed infovood
 Väliskeskkonna ja logistilise süsteemi vaheline infovoog
Oluline on infovoogude suunamine selliselt, et ta oleks
filtreeritud taustamürast, s.t. õigeaegne ja moonutusteta

Infovoo spetsiifilised omadused:
 infoks saab nimetada töödeldud andmeid, mis on
kasutatav ainult kindlas süsteemis kindla aja jooksul
 info on müüdav; info müümisel jääb toote kasutamise
võimalus müüjale, lisandub uus kasutaja ostja näol
 info on ladustatav (andmepangad, arhiivid)
 info nõuab kaitsmist keskkonna „mürade“ eest;
 infovoog nõuab kaitsmist voo üksikute elementide
kadumise ja moondumise eest;
 info amortiseerub ajas väga kiiresti
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Teenuste voog
Teenuste voog - kaasneb koos kaubavooga. (nt. seadmete,
autode jms. müügijärgne teenindus), kaubavoogude
tagamiseks ekspedeerimis- ja veoteenus, kaubakäsitlus jms
NB!!! Teenust ei ole võimalik osutada ette, luua teenuste
varu
Teenus peab olema osutatud täpselt vajalikul ajahetkel
ja kohas. Nimetatud asjaolu muudab teenuste voo
logistilise süsteemi seisukohalt väga oluliseks ja tundlikuks.
Teenuse kvaliteedi mõõduks on kliendi hinnang ootuste ja
saadud tegeliku teenuse vahel.

Näitajad, millega saab mõõta teenuste vastavust ootustele,
oleksid:
-füüsiline keskkond, kus teenust osutatakse
-usaldatavus e. kuidas täidetakse lubadused
-vastutustunne e. kuidas vastutatakse osutatava teenuse eest
-lõpetatus e. oskused ja kompetents teenuse täielikuks
osutamiseks
-ohutus, s.t. kas teenuse osutamise protsess on ohutu kliendi
või teenuse objekti suhtes

Tarbijapoolsed ootused logistikale
1. hind
2. teenuse/kauba kvaliteet
3. täpne hankimine
4. piisavad varud
5. võime tulla vastu erakorralistele vajadustele
6. hea järelhooldus ja teenindamine
7. valmisolek defektseid kaupu tagasi võtta ja uutega
asendada
8. kohaletoimetamise usaldusväärsus
9. müügi teeninduse kvaliteet
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Seos teenuse taseme ja selle saavutamiseks tehtud kulutuste vahel
Kulutused teenindusele

Kulutused teenindusele
Teeninduse tase

Kasum

Teeninduse tase %
Optimaalne teenuse kvaliteet

Tarbijasõbralikku teenindamist toetavad
arengutrendid
1.Tarbijad nõuavad kõrgemat teenindustaset, eelkõige
kohaletoimetamise täpsus ja kohaletoimetamisaegade
lühendamine
2.Kvaliteet on üks tähtsamatest konkurentsiteguritest. Seda
mõõdetakse lõpptarbija juures
3.Kiire andmevahetus võimaldab äritegevusprotsessi
integreerimist tarbijaga
4.Roheliste liikumise väärtushinnangute kasv
5.Erinevad kultuurid ja usundid kindlustavad oma
positsioone ühiskonnas ja lisavad tarbimisviiside arvu ning
seega ka vajadust eriliste toodete ja teenuste järele

Logistiliste toimingute suundumused
❑ Logistika, eriti transporditeenuste sisseostu asv
❑ Ettevõttevaheliste partnerlussuhete areng.
❑ Kasvav tähelepanu laondusele. Meie regioonis toimub

laonduse tsentraliseerimine Balti regiooni pluss Soome,
Rootsi ja Poola tasandile. Koos tsentraliseerumisega
muutuvad üha tähtsamaks jaotuskeskuste asukohad.
❑ Logistika kui abinõu (tööjõu)kulude vähendamiseks.
❑ Intermodaalsete vedude osakaalu jätkuv kasv.
❑ Jätkuv jaekaubanduse konsentratsioon, jaekettide tähtsuse
kasv tarneahelas
❑ Aasia tarnijate kasvav osakaal sisseostutegevuses.

10

3/1/2021

Transpordi logistiline süsteem I
Transport e. veondus (ladinak. Transportare) tuleneb, kus
trans tähendab üle, teisele poole ja portare viima, kohale
toimetama
Kaubavedu ühtses süsteemis on tihedalt seotud logistika
filosoofiaga, milles tarneahela kõigile osaprotsessidele
(tarnimine, ladustamine, transport, jaotus ja korje) kindlaks
kõige efektiivsema toimimise.
Logistika tegeleb eeskätt väljaspoole ettevõtte otsest
tehnoloogilist protsessi jäävate tegevustega ja nendele
kuluvate ressursside ja ajakadude optimeerimisega.
NB!!! Transpordisüsteemi optimeerimise eesmärgiks peaks olema
kogu tarneahela min. kulu, mitte veoprotsessi maksumuse
minimiseerimine

Transpordi logistiline süsteem III
Transpordi logistiline süsteem hõlmab nelja allstruktuuri:
1) infrastruktuur
2) transpordivahendid
3) tugisüsteemid
4) juhtimissüsteem – seadusandlus, maksusüsteem,
kontrollisüsteem
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Transpordisüsteemi koostamise eeldused
1. Infrastruktuur

-maanteedevõrk koos teenindava taristuga
-raudteedevõrk
-õhuteede võrk koos maapealsete lennujaamade ja
juhtimiskeskustega
-veeteede võrk koos sadamate infrastruktuuri ja
superstruktuuride ning terminalidega

2.Transpordivahendid
-maanteeveo tehnilised vahendid
-raudteeveo tehnilised vahendid
-merevedude tehnilised vahendid
-õhuvedude tehnilised vahendid

3. Tugisüsteemid
-transpordivahendite ja infrastruktuuri objektide valmistajad
-infrastruktuuri teenindusasutused, finantsinstitutsioonid,
andmeedastussüsteemid, logistika- ja laondusettevõtted
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4. Juhtimissüsteem
-rahvusvahelised konventsioonid ja kokkulepped
-riiklikud regulatsioonid
 transpordialane seadusandlus
 Kehtiv maksusüsteem, toll

Transpordi logistilise süsteemi eesmärgid
1.Kulude optimeerimine:
✓ Ajakulude optimeerimine
✓ Tegevuskulude optimeerimine- logistilise ahela
erinevate lülide teenuste kogumaksumuse optimeerimine
✓ Juhtimiskulude optimeerimine- protsessi juhtimiseks
kulutatud vahendite optimeerimine
✓ Protsessiga seotud kapitali minimiseerimine
2.Protsessi kvaliteedi tagamine
Logistilisele süsteemile püstitatud kvaliteedinõuete tagamine

3. Teenuste tase ja teenuste kvaliteedi tagamine
tarnekiirus, tarnetihedus, teenuse maksumus
4. Tarnekindluse tagamine
Logistilise ahela tugevuse määrab kõige nõrgem lüli
5. Tarnetiheduse tagamine
Tarnesagedus- iseloomustab, mitu korda vaadeldaval
perioodil süsteem on suuteline tarnet korraldama
Rütmilisus- ajavahemik kahe järjestikuse tarnetsükli vahel.
Mõõdetakse vahemike konstantsust
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6. Tarnekiiruse tagamine
Teeninduse kvaliteeti iseloomustav oluline kriteerium.
Sõltub oluliselt valitud veoviisist (auto, laev, rong, lennuk)
7. Teeninduse kvaliteedi taseme tagamine- subjektiivne
hinnang, puudutab klienditeenindust

Logistilise süsteemi omadused I
Süsteem peab alluma neljale põhimõttele:
1.Terviklikkus ja jaotatavus. Süsteem on üksteisega
koostöötavate lülide terviklik koostis. Lülid saavad
eksisteerida vaid süsteemis. Väljaspool süsteemi olevate
lülide näol on tegemist objektidega, millel on potentsiaalne
omadus moodustada süsteemi.
NB!!! Süsteemi lülid peavad olema omavahel ühilduvad

Logistilise süsteemi omadused II
2.Seosed. Süsteemi lülide vahel valitsevad seosed, mis
määravad selle süsteemi omadused. Sidemed võivad olla
-õiguslikud (nt.seadusandlikud aktid, lepingud, standardid
jms.)
-majanduslikud (nt. ühised majandushuvid)
-tehnilised seosed (nt. ühised standardid, protseduurireeglid
jms.)
Süsteemi eri lülide vahelised sidemed peavad olema
tihedamad kui üksikute lülide sidemed väliskeskkonnaga
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3.Organisatsioon. Süsteemi moodustamiseks peab süsteemi
lülide vahel kujunema korrastatud sidemed, st. teatud
süsteemi organisatsioon
4.Integratsioonilised omadused- s.t. süsteemi
integratiivsete omaduste olemasolu, st omaduste, mis on
omased süsteemile tervikuna, kuid mis ei ole omased lülile
üksikult

Väliskeskkonna
mõju süsteemi lülile

Väliskeskkonna
mõju süsteemi lülile

Väliskeskkonna
mõju süsteemi lülile

Süsteemi
lüli

Süsteemi
lüli
Zi

Zj

Süsteemi
lüli
….Zn

Transpordi logistiline süsteem
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Transpordisüsteemide enamlevinud lülid
Pank

Pank
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Agent
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garant

müüja

Rahvusvaheline
kaupade ostumüügileping

ostja

Ekspedeerija

Ekspedeerija

Vedajad

Vedajad

Kindlustus

Kindlustus

toll

toll

Transpordisüsteemide enamlevinud lülid
✓ Kaubasaatja- logistilise protsessi käivitaja.
✓ Kaubasaaja- süsteemi väljund
✓ Ekspedeerija (süsteemi operaator)- süsteemisiseste

protsesside juhtimine ajas ja ruumis e. transpordiprotsessi
korraldamine
✓ Kaubakäsitlus- veoste laadimine ja lossimine, kaupade
konsolideerimine, vajadusel pakendamine ja markeerimine
✓ Terminalid ja laod- ühelt poolt on terminalid ja laod
kaupade töötlemiseks, ladustamiseks; samal ajal ka
puhvriteks veotsüklite vahel.

✓ Veondus- transpordilogistilise süsteemi üks olulisemaid

lülisid, milles toimub kaupade füüsiline ringipaigutus nii
ajas kui ruumis.
Erinevad veoliigid (autovedu, raudteevedu, merevedu,
õhuvedu, kombineeritud vedu), veoviisid ja vedude
tehnoloogiad. Nii veoliigi kui ka veoviisi valik peavad olema
vastavuses ja sobima ahela teiste lülidega (või ülejäänud lülid
peavad arvestama veoviisi ja- liiki)
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Erinevad veoliigid kui veonduslülid tarneahelas
Müüjad

Ostjad

TERM 1

TERM 2

PORT 1

PORT 2

1. märts 2021

49

Liigitus vedude organiseerimise põhimõtete järgi
Otseveod- veose vedu otse saatjalt saajale ilma vahelaadimiseta
ja kaupade käitlemiseta terminalides
Süsteemsed veod- terminalivõrgustikul põhinevad
veoskeemid, jaotus- ja kokkuveoringid terminali
teeninduspiirkonna piires ning terminalidevahelised
põhiveod kindlate veograafikute alusel
Veosüsteemides jaotatakse veod põhi- ja jaotusvedudeks
Põhivedu- terminalidevahelised veod. Samas kaubaruumis
liiguvad erinevate klientide kaubad
Jaotusvedu- veod terminali jaotuspiirkonnas
NB! Süsteemsete vedude eesmärgiks on kaupade konsolideerimisega
saavutada suurem efekt kui on kulud terminali ülalpidamisele

1. märts 2021
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Erinevad veoskeemid:

TERM 1

TERM 2

1. märts 2021

51
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Koostöövõrgustikud
Võrgustruktuurid- veoahela erinevaid etappe täidavad
omavahel lepingulistes suhetes olevad sõltumatud
operaatorid, juhtimine toimub nn.maatriks- või
võrksüsteemi juhtimispõhimõtete järgi.

Veondusfirma

partner

Terminalide võrgustikud
Võrgustike aluseks on veomahtude maatriks ja terminalide
vahelised vahekaugused, mis võimaldab prognoosida
vajamineva veovõimsuse ja kujundada kaubaveoliinide
võrgud.
-tsentraliseeritud võrgud
-maatrikvõrgud

Eestit kattev terminalide võrgustik (tsentraliseeritud võrgustik)

Tallinn

Jõhvi

Haapsalu

Pärnu

Viljandi

Tartu

Valga

1. märts 2021
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Tsentraliseeritud võrgu eelised:
-kaubaliinide arv turu vajadusteks on minimaalne
-veovõimsuse ärakasutamine on parem
-kap.mahutused võrgustiku käigushoidmiseks on
tagasihoidlikud
-tarnesagedus võrreldes maatriksvõrguga kõrgem
Tsentraliseeritud võrgu miinused:
-kaup liigub terminalide vahel läbi keskterminali
-lisandub üks peale-mahalaadimine
-keskterminal töötab väga suure koormusega
-pikkade veoõlgade korral tarneajad pikad

Eestit kattev terminalide võrgustik (maatriksvõrgustik)

Tallinn

Jõhvi

Haapsalu

Pärnu

Viljandi

Tartu

Valga

1. märts 2021

56

Maatriksvõrgustiku eelised:
-kaup liigub kõige lühemat teed mööda
-puudub vajadus ringilaadimisteks
Puudused:
-ebapiisavate kaubakoguste korral võib tarnesagedus jääda
harvemaks kliendi ootustest
-suur kaubaveoliinide arv nõuab suuri kap.mahutusi
-info töötlemise keerukus
-kaubavoogude dispalansi suurem tõenäosus
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Logistiliste süsteemide toimimise üldised
seaduspärasused
1.Süsteemide pidev muutumine- kas pidev areng või
hääbumine. Kehtivad nii süsteemi lülisiseste kui ka lülide
vaheliste seoste puhul.
2.Logistilise süsteemi potentsiaal- sõltub logistilise
süsteemi organiseerituse tasemest
Psys>P1 + P2 + …Pn - kooskõlastatud lülidevaheliste
seostega süsteemid
Psys= P1 + P2 + …Pn - nõrgalt ühistele eesmärkidele
orienteeritud süsteemid
Psys< P1 + P2 + …Pn - halvasti organiseeritud
vastuoluliste huvidega lülidega süsteemid

3.Konvergentsi seaduspärasus- (konvergentskohastumine). Süsteemi lülide põimumune arengute käigus
4.Logistiliste süsteemide tsüklilise tegevuse
seaduspärasus.
5.Süsteemi ja keskkonna vahelise tasakaalu säilitamise
seaduspärasus (adaptiivsus)
6. Süsteemsuse seaduspärasus
7. Nõrgima lüli seaduspärasus – süsteemi ahela piiratud
näitajad e. süsteemi kapasiteedi määrab piiratuima lüli
kapasiteet

8. Süsteemi lülide toimetsüklite erineva kiiruse
seaduspärasus-on oluline teada süsteemi erinevates lülides
toimivate paralleelprotsesside korral
9. Pareto printsiip
10. Süsteemi lülide ebaühtlase arengu seaduspärasus
11. Funktsionaalse hierarhia seaduspärasus
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Süsteemi riskikindlus
Eesmärgiks on kauba koguse ja kvaliteedi säilimine kogu
tarneahela ulatuses
-veoste nõuetekohane kinnitamine veoprotsessis
-tehniliselt korras veotranspordi kasutamine
-kauba koguste säilimine ladustamisel
Võimalikud riskid:
-riskid, millega kaasneb kaubavoo katkemie
-finantsriskid
-puudulikust või väärast infost tulenevad riskid
-teenuste kvaliteedist tulenevad riskid
-integratsiooniriskid

Süsteemi riskikindlus II
Süsteemi riskikindlust iseloomustab:
-süsteemi taastumisvõime tõrke korral
-tõrgete sagedus
-taastumise intensiivsus
-tõrgete intensiivsus
Riskid, mis ei põhjusta olulist majanduslikku kahju
Riskid, millega kaasnevad olulised majanduslikud kahjud
Võimalused riskide vähendamiseks ja maandamiseks

Võimalused süsteemi riskide maandamiseks:
❑ Koostöövõrgustikud
❑ Alternatiivsed veoskeemid
❑ Laiapõhjaline klientuur
❑ Optimaalne veopark, teenuste sisseost
❑ Kindlustamine
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Transpordisüsteemide eesmärkide
tasakaalustatus
Optimeeritud ajakulu
Optimeeritud logistilise ahela kulud
Seotud kapitali minimiseeritus

Optimeeritud juhtimiskulud

Erinevate
aspektide
tasakaal
eesmärkides

Logistilise protsessi kvaliteet
Toote säilivus protsessi vältel
Riskide minimiseerimine

Ajale orienteeritud transpordisüsteemid
Prioriteediks on minimiseerida aeg kogu logistilises ahelas,
eelkõige mittetootlike ajakadude minimiseerimine
-reisijateveosüsteemid, eriti linnadevahelises ja
rahvusvahelises liikluses
-JIT süsteem tarneahelates
-postiveosüsteemid
-kullurvedude süsteemid

Kvaliteedile orienteeritud süsteemid
Süsteemid garanteerivad väga kõrge kvaliteedi, lisaks
transpordiprotsessile osutavaid kaasnevaid tugiteenuseid
-äriklassi reisijatevedu lennukites, raudteedel, merevedudel.
Teenus on orienteeritud eelkõige maksujõulisele nõudlikule
tarbijale

22

3/1/2021

Sotsiaalsetele väärtustele suunatud
transpordisüsteemid
Tegemist laiale tarbijaskonnale suunatud üldjuhul avaliku
sektori poolt doteeritud transpordisüsteemidega
(transpordisüsteem põhineb sotsiaal-, regionaal-, keskkonnajms poliitikatest tuleneval vajadusel)
-maakonnasisesed bussiliinid
-praamiliikluse doteerimine jms.

Kulude minimiseerimisele orienteeritud
transpordisüsteemid
Prioriteediks on logistilise süsteemi maksumus teatud
minimaalse garanteeritud kvaliteedi ja turvalisusega
-odavlennuliinid
-madala maksumusega mahtkauba vedu (nt.
prügiveosüsteemid)

Riskide minimiseerimisele suunatud
transpordisüsteemid
Eesmärgiks on veoste maksimaalne turvalisus ja riskide
maandamine
-kunstiväärtuste vedu
-inkassoteenused
-teatud aktsiisikaupade vedu
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Seosed süsteemi eesmärkide vahel
Kulude
optimeerimine

Juhtimiskulude
optimeerimine

Seotud kapitali
optimeerimine

Teenuste
tase

Teenuste
kvaliteet

Riskide
maandamine

Ajakulude
optimeerimine

Süsteemi
Paindlikkus ja
kohanemisvõime

Optimaalne hinna- ja kvaliteedi suhe.
Ühe parameetri muutmine muudab kõiki teisi parameetreid
Tervikliku süsteemi hindamiseks peb olema võimalus
hinnata iga seost eraldi(kas siis funktsioonina ajast või
funktsioonina rahast)
Näide (vt. eelmine slaid)
8 hindamisparameetri korral seosete arv:

S= (n-1)! = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28
Kuna mõju on vastastikune, on tegelik seoste arv 2 x 28= 56

72
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