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Tehokkaasta logistiikasta 

Suomelle kilpailukykyä



Tehokkaasta logistiikasta 

Suomelle kilpailukykyä

– Sijaintimme johdosta suomalaisyrityksillä on suuremmat 
logistiikkakustannukset kuin monilla kilpailijamailla

– Tehokkaalla logistiikalla hyvin suuri merkitys maan elinvoimalle

– Kaikessa päätöksenteossa tulee vaikutukset kuljetus- ja logistiikka-
alalle huomioida kattavasti, kyse koko Suomen kilpailukyvystä

– Toimivalla ja tehokkaalla liikennejärjestelmällä luodaan elinvoimaa ja 
kasvua yhteiskuntaan mahdollistaen kilpailukykyistä elinkeinotoimintaa 
maahan. 

– Erityisesti maantieliikenne on Suomen saavutettavuuden ja
kuljettamisen selkäranka. 

– Jotta maa pysyy ylipäätään elinvoimaisena, on tieinfra pidettävä 
kunnossa. 

– Kunnossa oleva tiestö tarvitaan myös käyttövoimasiirtymän jälkeisessä 
ajassa eikä liikkumisen ja tavarankuljettamisen tarve tule katoamaan. 

– Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022 julki 12.9.2022: ”Suomen 
kansainvälistä saavutettavuutta ja logistista asemaa on 
parannettava” (https://valtioneuvosto.fi/tulevaisuuskatsaus-2022#/)

https://valtioneuvosto.fi/tulevaisuuskatsaus-2022#/


Liikenneinfra kuntoon ja 

määrärahat oikealle tasolle



Tieliikenteen osuus kuljetussuoritteesta on noussut
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68% 75%
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Huonokuntoisten teiden määrä kasvaa

vuosi vuodelta
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+97 +170

Lähde: Väylävirasto 8/2022, yksikkönä milj.euroa



• Korjausrahoitus suuri haaste 

(euromäärät + inflaatio)

• Infraan panostaminen ei ole vain 

menoeränä, vaan investointi 

tulevaisuuteen.

• Oikea-aikaisista ylläpitotoimista 

tinkimällä kasvavat kustannukset 

tulevaisuudessa moninkertaisiksi

• Jotta maa pysyy ylipäätään 

elinvoimaisena, on tieinfra pidettävä 

kunnossa. 

• Kunnossa oleva tiestö tarvitaan myös 

tulevaisuudessa – sähköistymisestä, 

käyttövoimista tai digitalisaatiosta 

riippumatta 

Tiestön rahoitus jää jälkeen ja korjausvelka kasvaa

Kuvan lähde: Liikenne 12 -suunnitelma
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Kuorma-autokuljetusten 
energiankulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen 
tie- ja liikenneteknisin toimenpitein
Helmikuu 2022

Raportti kokonaisuudessaan: https://www.skal.fi/fi/julkaisut/selvitys-kuorma-
autokuljetusten-hiilidioksidipaastoja-voidaan-merkittavasti-vahentaa

https://www.skal.fi/fi/julkaisut/selvitys-kuorma-autokuljetusten-hiilidioksidipaastoja-voidaan-merkittavasti-vahentaa
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10 viestiä tiestöstä ja kuorma-
autoliikenteen energiankulutuksesta

1
SUJUVA LIIKENNE ON AVAIN 
kuorma-autoliikenteen 
energiankulutuksen ja hiilidioksidin 
vähentämiseen

2
SUJUVAN LIIKENTEEN HEIKENTÄJIÄ 
ovat muun muassa pistemäiset 
nopeusrajoitukset, valo-ohjatut liittymät, 
heikot sillat, liikenteen häiriötilanteet, 
ruuhkat, talvikeli ja kelirikko

3
KAUPUNKIALUEILLA 
VALO-OHJAUKSELLA 
voi vaikuttaa paljon liikenteen sujuvuuteen

4
TAAJAMIEN OHIKULKUTIET
ovat tehokas väline polttoaineen ja ajan 
säästämiseen – jopa 30–40 %:n säästö 
molemmissa on mahdollinen

5
TIEN KUNNOSSAPITO 
vaikuttaa paitsi polttoaineenkulutukseen, 
myös tien rakenteelliseen kuntoon

6
TALVIKUNNOSSAPIDON
tulee olla laadultaan yhtenäistä, eikä 
vaihdella urakka-alueittain

7 MÄRKÄ JA ERITYISESTI SOHJOINEN 
tie kasvattaa polttoaineenkulutusta 10–20 %

8
TIEN HYVÄ PINTAKUNTO 
on energiataloudellisen liikenteen 
edellytys

9
500 MILJOONAA 
AJONEUVOKILOMETRIÄ
ajetaan vuosittain raskailla ajoneuvoilla 
huonokuntoisilla teillä

10
VALTATEILLÄ PERÄTI 
300 MILJOONAA
raskaan liikenteen ajoneuvokilometriä 
ajetaan huonokuntoisilla valtateillä
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Tien pintakunnon valtakunnallinen tarkastelu   1/3

• Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä oli 1990-luvun alussa runsaat 6 000 
kilometriä, mutta vuoteen 2006 mennessä se saatiin laskettua noin 3 300 kilometriin

• Tämän jälkeen kehitys kääntyi, ja huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on 
kasvanut noin 8 000 kilometriin vuoteen 2020 mennessä

• Runsaat 10 % valta-, kanta- ja seututeistä on huonoissa kuntoluokissa, yhdysteistä 20 %

• Raskaan liikenteen liikennesuorite pintakunnoltaan huonokuntoisilla teillä on noin 500 
miljoonaa ajoneuvokilometriä vuodessa, joista 300 miljoonaa ajoneuvokilometriä (60 %) 
valtateillä

Vihreä = hyvä
Oranssi = huono
Punainen 
= erittäin huono

Lähde: Väyläviraston sivut/Päällysteiden kunto 2020

Vuoden 2021 alussa väyläomaisuuden 
korjausvelan määrä on noin 2 852 M€.
Siitä maanteille kohdistuu 1 539 M€, 
rautateille 1 278 M€ ja vesiväyliin 35 M€. 
Korjausvelka osoittaa, että väylänpito 
ei ole ollut oikea-aikaista.

75% tien iästä

Maksaa monin-
kertaisesti tässä

Erittäin hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Huono

Erittäin huono

Yhden yksikön 
säästö tässä

Ti
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Aika

Oikea-aikainen tienpito 
säästää tienpidon 

kustannuksia ja parantaa 
kuljetustaloutta sekä 
energiatehokkuutta



Tasaisella nopeustasolla hyvin suuri merkitys

09/28/2022 © SKAL13



Taattava tasapuoliset ja

toimivat markkinat



Tasapuoliset kilpailuedellytykset 

urakoihin

• Tienhoitourakat tulee pilkkoa pienemmiksi 

kokonaisuuksiksi.

• Julkisten toimijoiden tulee luopua liiketoiminnoistaan, 

joissa on tai joihin olisi syntymässä kilpailua ja 

yritysten tarjontaa.

• Sidosyksikköjen (julkisomisteisten yhtiöiden) myyntiä 

tulee rajoittaa siten, että ne voivat myydä tavaroitaan 

ja palvelujaan muille kuin omistajilleen vain silloin, kun 

markkinapuute on aito.

• Jätteenkuljetusjärjestelmän muutos lisää 

tehottomuutta kuljetuksiin, heikentäen uusiokäyttöä ja 

hyödynnettävissä olevien jätejakeiden saantoa.

09/28/2022 © SKAL15



Maanteidenhoitourakat 1.10.2022 alkaen

09/28/2022 © SKAL16



Kummiyrittäjyys

Eli kaikki SKALilaiset vaikuttajina



Mitä on kummiyrittäjyys?

• On tärkeää että oman yrityksen kehittämisen lisäksi olemme yhdessä viemässä koko 

toimialaa eteenpäin, tähän oma vahva järjestömme antaa hyvät eväät.

• Kummiyrittäjyys on osa valtakunnallista vaikuttamista, mutta alueellinen/paikallinen 

konkreettinen yrittäjänäkökulma mukana

• Kummiyrittäjyys on yhteydenpitoa, yhteistyötä ja vaikuttamista suoraan eduskuntaan

– Kummiyrittäjyys on toimialan viemistä yhdessä eteenpäin

• On tärkeää saada meille tärkeitä asioita päättäjille tietoon. Perustellusti ja konkreettisten 

esimerkkien kautta.

• Asiat avautuvat usein parhaiten, kun niihin saadaan konkretiaa ympärille ja sen osalta 

parhaita osaajia ovat yrittäjät itse.

09/28/2022 © SKAL18



Kummiyrittäjyys ensivaalikaudella

• Tavoite on, että jokaisella 200 

kansanedustajalla on oma nimetty 

kummiyrittäjä. Kummiyrittäjyydestä 

kiinnostuneet jäsenyrittäjät kartoitettava hyvissä 

ajoin ennen vaaleja.

• Heti vaalien jälkeen, kun tiedetään valituksi 

tulleet kansanedustajat, nimetään kullekin 

kummiyrittäjälle oma kansanedustaja.

• Tässä luonnollisesti kuullaan yrittäjän omaakin 

näkemystä. 

• Tavoitteena, että kummiyrittäjä ja 

kansanedustaja ovat saman vaalipiirin alueelta, 

siis mahdollisimman läheltä.
09/28/2022 © SKAL19



Mitä seuraavaksi

• Syksy 2022/ talvi 2023: Kartoitetaan kummiyrittäjyydestä 

kiinnostuneet, ilmoita halukkuudestasi jatkaa kummiyrittäjänä 

tai aloittaa uutena kummiyrittäjänä

• Vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen 

31.10.2022

• Kysely tulossa nykyisille kummiyrittäjille loppuvuoden 2022 

aikana

• Ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa 

2.3.2023

• Listat SKAL kummiyrittäjistä seuraavalle vaalikaudelle 

valmiiksi 03/2023

• Ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja vaalipäivä 

2.4.2023



Starttina toimintaan kummiyrittäjien kyyditykset eduskuntaan

• SKALilta onnittelut heti vaalituloksen selvittyä 04/2023 jokaiselle kansanedustajalle

o Kerrotaan myös kummiyrittäjyystoiminnasta

• Nimetään jokaiselle SKAL kummiyrittäjälle oma kansanedustaja -> Yrittäjän ja kansanedustajan 

vuorovaikutus liikkeelle onnitteluviestillä, kutsulla kyytiin syyskauden alkaessa ja esim. 

tapaamispyynnöllä

• Kuorma-autokyyditykset perinteiseen tapaan eduskuntatalolle jokaiselle kansanedustajalle 

syysistuntokauden alkaessa 2023

• SKALilta tukea ja tietoa vaikuttamisen keinoista, koulutusta, tukimateriaalia (ohjelmia ja tavoitteita) 

SKALin ja kuljetusalan tilanteesta ja tavoitteista.

• Kahdensuuntaista yhteydenpitoa myös SKALin ja kummiyrittäjien välillä.

• Mutta jokaisella kummiyrittäjällä mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää omalta osaltaan yhteistyötä myös 

itsensä näköiseen suuntaan. Yhteistyö kansanedustajan kanssa voi olla aktiivista suoraa 

yhteydenpitoa, tapaamisia, eduskuntavierailuja, yritysvierailuja, jne.

SKAL / Janne Kojo21 09/28/2022 © SKAL



Arvokasta työtä alan eteen

• Kummiyrittäjyydellä on pitkät perinteet 

SKALissa

• Kummiyrittäjyysverkosto on mukana 

varmistamassa kuljetusalan edellytykset toimia 

ja kehittyä myös jatkossa 

• Lisää ja tarkemmin kummiyrittäjyydestä SKAL-

Forumissa Tampereella lokakuun lopulla.

22 09/28/2022 © SKAL



Raskaan liikenteen 

käyttövoimasiirtymän 

tilannekuva

Raportti julkistetaan tammikuussa 2023



Globaali haaste, joka vaatii kansainvälisiä toimia

• Ilmastonmuutos on kiistatta tosiasia ja vaatii hiilidioksidipäästöjä vähentäviä merkittäviä 

toimia koko yhteiskunnassa.

• Edelleen arvioidaan noin 85 prosenttia ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä tulevan 

fossiilisten energialähteiden käytöstä.

• EU:ssa on sitouduttu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähint. 55% vuoteen 2030 

mennessä vuoden 2005 tasosta ja ilmastoneutraalius on määrä saavuttaa vuonna 2050.

– Päästövähennystavoitteet on asetettu erikseen päästökauppasektorille ja kansalliset tavoitteet 

päästökaupan ulkopuoliselle ns. taakanjakosektorille.

– Liikenne on yksi merkittävimmistä taakanjakosektorin aloista.

• Suomessa on kansalliseksi tavoitteeksi asetettu liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2005 tasosta).

– Jo tämä vaatii hyvin merkittäviä toimia, ja varsinkin ilmastoneutraalius käytännössä siirtymää 

fossiilisista polttoaineista uusiutuviin ja ilmastokestäviin energiamuotoihin.

• Käyttövoimien muutoksen myötä olemme lähihistorian suurimman liikenteen murroksen 

äärellä.

09/28/2022 © SKAL24



Kuorma-autokaluston uusiutuminen

vaatii aikaa ja investointikykyä
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• Tällä hetkellä hyvin vaikea ennustaa tulevaa kehitystä

• Useilla kuorma-autovalmistajilla tavoitteena, että puolet 

valmistetuista ajoneuvoista on täyssähköisiä 2030 ja vuoteen 

2040 tavoite valmistaa vain CO2-neutraaleja ajoneuvoja

• Sähkön sekä vedyn keskeiseksi pullonkaulaksi muodostumassa 

ajoneuvojen kehittyessä puutteellinen jakelu-/latausinfra



Tulevaisuuden mahdollista kehityskulkua ja johtopäätöksiä

09/28/2022 © SKAL26

• Jakeluvelvoite ja uusiutuva diesel on hyvä keino 

päästöjen vähentämiseen – mutta ei näillä hinnoilla. 

Tarjoaako uusiutuva diesel vain välivaiheen ratkaisuja?

• Ammattidiesel välttämätön sopeutumisvaiheeseen –

kuljetusyritykset pidettävä kannattavina ja 

investointikykyisinä

– Alhaisella jakeluvelvoitteella ja 

ammattidieseljärjestelmällä pidetään alan 

kustannuksia kurissa toistaiseksi

– Samalla saadaan lisäaikaa dieselille, joka tulee 

hyödyntää uusien käyttövoimien tuloon, valmiuksien 

lisäämiseen ja mm. jakeluinfran toteuttamiseen

• Täyssähkö tulevaisuuden käyttövoima – myös 

tavaraliikenteessä.

• Myös vetyyn tärkeä panostaa Suomessa

• Käyttövoimasiirtymässä oltava malttia ja realismia –

puhutaan pitkästä ajasta, mutta siirtymäaika on nyt 

lähtenyt liikkeelle
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https://www.facebook.com/skalry
https://twitter.com/SKALry
mailto:skal@skal.fi
https://www.linkedin.com/company/finnish-transport-and-logistics-skal
https://www.youtube.com/user/skalry

