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Strateginen päätavoite 1:

Kohti vihreämpää logistiikkaa

Ilmastoasioissa päättäjät tekevät ratkaisuja niin, että Suomen 

logistinen kilpailukyky turvataan

• Huolinta- ja logistiikka alan tarjoamat logistiikkapalvelut toteutetaan 

hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2045

• Syntyy kannustimia siirtymiseksi vähäpäästöisiin ratkaisuihin tai muihin 

energian kulutusta vähentäviin toimenpiteisiin

• Vaihtoehtoisille käyttövoimille syntyy tankkaus- ja latausinfra, joka 

mahdollistaa niiden kustannustehokkaan käytön

• CO2-päästöjen laskenta on standardisoitu ja perustuu 

tonnikilometreihin. Tilastoinnissa on saavutettu riittävä taso ilman 

lainsäädännön pakkokeinoja

• Rautatiejärjestelmää kehittämällä luodaan edellytyksiä 

ilmastonmuutoksentorjunnalle ja taloudelliselle kasvulle mahdollistaen 

samalla raideliikenteen markkinaosuuden kasvattamisen 

tavaraliikenteessä
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Strateginen päätavoite 2:

Digitalisaation parempi hyödyntäminen

Huolinta- ja logistiikka-alan digitaalisuuskehitykseen panostamalla 

varmistetaan alan tuottavuuskehitys ja kansainvälinen kilpailukyky

• Suomessa edistetään logistiikan olennaisten tietojen vapaaehtoista 

avaamista yritysten kesken liikesalaisuuksia vaarantamatta

• Suomessa edistetään kuljetuskapasiteetin vapaaehtoisen yhteiskäytön 

mahdollisuuksia kuljetuksissa

• E-CMR otetaan käyttöön Suomessa
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EU:n yhteismarkkinoiden edistäminen

• Suomessa edistetään EU:n yhteismarkkinoiden kehittymistä 

logistiikkapalveluissa, varmistaen kuitenkin se, että EU:n määräykset 

eivät luo Suomelle kilpailuhaittaa

• Vaikutetaan siihen, että Suomessa on mahdollisimman vähän alaa 

koskevia vain kansallisia normeja

• Ehkäistään alan vilpillistä toimintaa ja harmaata taloutta
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Toimivan ja tehokkaan liikenneverkon 
edistäminen

• Suomen liikenneverkon perusväylänpidon määrärahoitus saadaan 

pysyvästi nostettua noin 1,3 mrd. euron tasolle, mikä mahdollistaa 

verkkoon kohdistuvan korjausvelan pienentämisen kestävälle tasolle

• Liikenneinfran kehittämishankkeiden määrärahoja lisätään yli 600 milj. 

euron vuositasolle ja kehittämiskohteissa huomioidaan 

tavaralogistiikan tarpeet sekä Suomen ulkomaankaupan tarvitsemat 

yhteydet

• Suomen rautatiejärjestelmää kehitetään siten, että rautatiekuljetuksista 

tulee nykyistä parempi vaihtoehto huolinta-alan tarvitsemille 

kuljetuksille

• Raskaanliikenteen taukopaikkoja on riittävästi ja liikenteellisesti 

oikeissa paikoissa
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Liikenteen kohtuullisesta vero- ja maksutasosta 
huolehtiminen

• Liikenteen nykyinen maksutaso ei nouse, vaan pikemminkin 

maksutaso alenee

• Liikenteestä kerätyistä veroista ja maksuista kohdistetaan nykyistä 

laajempi osa liikenneinfran kunnossapitoon ja kehittämiseen

• Logistiikkapalveluala pystyy toteuttamaan osaltaan Suomen CO2-

päästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä 

mahdollisimman vähin lisäkustannuksin
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Osaavan työvoiman varmistaminen 

Osaavaa työvoimaa on tarjolla huolinta- ja logistiikka-alalle

• Laadukasta logistiikka- ja huolinta-alan koulutusta on saatavilla toisella 

asteella ja korkeakouluissa

• Logistiikka- ja huolinta-alan tutkimus ja opetus lisääntyy Suomessa

• Nuorten ja näiden vanhempien sekä opettajien ja oppilaanohjaajien 

tietoisuus ja ymmärrys huolinta- ja logistiikka-alan merkityksestä ja alan 

monipuolisista työtehtävistä kasvaa

• Nuoret tunnistavat huolinta- ja logistiikka-alan mielenkiintoiseksi 

uravaihtoehdoksi
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Huolinta-alan toimintaa edistävät työmarkkinat ja 
työehtosopimukset

SHLL ja Palta työmarkkinapoliittisella yhteistoiminnallaan varmistavat 

jäsenyrityksilleen järkevät ja yritystoimintaa edistävät 

työehtosopimukset

• Kustannustaso

• Työn teettämisen joustavuus

• Huolinnan tes-kirjausten selkeyttäminen

• Huolinnan tes-kirjausten päivittäminen 2020-luvun Suomeen sopivaksi 
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Varmistamme Suomen logistisen kilpailukyvyn säilymisen

http://www.huolintaliitto.fi/

