
Strategiamme 2023-2025



2

SHLL:n tavoitteena on menestyvä ja 

uudistuva Suomi, joka toimii 

saumattomasti osana globaalia 

markkinaa

Uudistimme 

strategiamme

2023-2025

Tehtävämme on vahvistaa Suomen 

elinkeinoelämän kilpailukykyä 

toimimalla huolinnan ja logistiikan 

sillanrakentajana

Tehtäväämme toteutamme 

keskittymällä kolmeen strategiseen 

teemaan >>>
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Suomi elää ulkomaankaupasta samalla kun sen

maantieteellinen positio on haasteellinen. 

Suomen elinkeinoelämän logistisen 

kilpailukyvyn kehittäminen ja toimitusketjujen 

turvaaminen (Suomen sisällä ja sen 

ulkopuolella) on äärimmäisen tärkeää. Myös 

huolinta- ja logistiikka-alan sisäinen toimijoiden 

välinen kilpailu tulee turvata.

1. Suomen maantieteellisen erityisaseman parempi 

huomioiminen EU:n huolinta- ja logistiikka-alaa 

koskevassa lainsäädännössä ja regulaatiossa

2. Suomen houkuttelevuuden edistäminen liikenteen ja 

logistiikan toimivuuden ja tehokkuuden 

näkökulmasta (verotus, infrastruktuuri, 

työmarkkinaympäristö jne.)

3. Päättäjien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien 

ymmärryksen vahvistaminen huolinta ja logistiikka 

alan roolista ja toimintaperiaatteista

4. Suomen ulkomaankaupan turvallisen ja vastuullisen 

toteutumisen mahdollistaminen EU:n tulli ja 

pakotelainsäädännön mukaisesti

Tavoitteemme

Suomen logistisen kilpailukyvyn kehittäminen
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Kuljettajien saatavuus on heikentynyt 

merkittävästi. Väestön vanhenemisesta johtuen 

uusia tekijöitä on entistä vähemmän. Alan 

digitalisointi ja automatisointi edellyttää uutta 

osaamista. Koulutusjärjestelmä ei nykyisellään 

tuota tarpeeksi osaajia huolinta- ja logistiikka-

alalle. Työssä oppimista pitää tukea.

1. Huolinta- ja logistiikka-alan veto- ja pitovoiman 

lisääminen

2. Osaavan työvoiman saatavuuden ja liikkuvuuden 

varmistaminen

3. Työvoiman monimuotoisuuden lisääminen

4. Koulutukseen ja opetussuunnitelmiin 

vaikuttaminen

5. Työrauhan varmistaminen alan ja koko 

toimitusketjun näkökulmasta

Tavoitteemme

Työvoiman saatavuuden ja osaamisen vahvistaminen
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Huolinta- ja logistiikka-ala edistää 

ilmastonmuutoksen hidastumista ja siihen 

sopeutumista sekä vähentää luontokatoa. 

Olemme sitoutuneet tavoittelemaan Suomen 

hiilineutraalisuustavoitetta 2035 ja fossiilitonta 

liikennettä 2045. Luomme edellytyksiä alan 

yritysten siirtymiselle kohti vihreämpää 

logistiikkaa siten, että alan kilpailukyvyn 

kannalta järkevät ja taloudelliset ratkaisut 

mahdollistuvat.

1. Tavaraliikenteen vihreän siirtymän 

mahdollistaminen taloudellisesti kestävällä 

tavalla

2. Järkevien uusien teknologioiden ja 

energiaratkaisujen käyttöönoton edistäminen 

logistiikka-alalla

3. Jäsenten osaamisen ja yleisen tietoisuuden 

lisääminen vihreän siirtymän mahdollisuuksista 

ja vaikutuksista

4. Vihreän siirtymän edellyttämiin standardeihin ja 

mittareihin vaikuttaminen

Tavoitteemme

Vihreän siirtymän mahdollistaminen
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Markkinahenkisyys

Uskomme, että avoimella 

markkinataloudella ja kilpailulla 

yritykset menestyvät parhaiten niin 

Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kehittymishalukkuus

Olemme kehittymishaluisia 

ammattilaisia ja yhteiskunnan 

kehittäjiä. Kehitämme parhaita 

ratkaisuja yhdessä 

sidosryhmiemme kanssa. 

Kannustamme jäsenyrityksiämme 

panostamaan kehitykseen.

Vastuullisuus

Me uskomme, että vastuulliset 

toimijat menestyvät. Haluamme 

auttaa huolinta- ja logistiikka-alan 

yrityksiä olemaan vastuullisuuden 

suunnannäyttäjiä. Edistämme 

vihreää siirtymää.

Arvomme



Kiitos
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry

Eteläranta 10 (6. krs.)

PL 62, 00131 Helsinki


