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TOIMINTAKERTOMUS 2016        21.3.2017       
      

Yleistä Suomen BKT kasvoi ennusteen mukaan 1,4 % v. 2016 kotimaisen kysynnän vauh-
dittamana. Yksityisen kulutuksen kasvu oli suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. 
Kulutuskysyntää tukivat kotitalouksien reaalitulojen kasvu, kuluttajien odotusten 
vahvistuminen ja omalta osaltaan säästämisasteen aleneminen. Myös yksityiset in-
vestoinnit lisääntyivät, vaikka alkuvuonna nopeasti kasvaneiden rakennusinvestoin-
tien kasvuvauhti hidastuikin loppuvuodesta. Viennin kasvu jäi vuonna 2016 1,0 pro-
senttiin eli edelleen vientimarkkinoiden kehitystä hitaammaksi. Työmarkkinoiden ti-
lanne koheni hieman ja koko vuoden työttömyysaste laski 8,8 prosenttiin. Edellise-
nä vuotena työttömyysaste oli 9,4 prosenttia. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien 
määrä kasvoi, mutta hidastui loppuvuotta kohden.  (Koko yleisen osuuden lähteet 
ovat Tilastokeskuksen eri tilastot ja valtionvarainministeriön talousnäkymät ja pal-
kanmuodostus 2.2.2017) 

 
 Maailmantalouden näkymät ovat aiempaa vaisummat. Maailman ostovoimakorjatun 

BKT:n kasvu jäi ennusteessa noin kolmeen prosenttiin v. 2016 ja kiihtyy vain vähän 
kuluvana ja seuraavana vuonna. Heikko kysyntä näkyy myös hitaana maailman-
kaupan kasvuna. Suomelle tärkeiden kauppakumppanien talouskasvu on ollut ke-
hittyvien talouksien kasvua nopeampaa, mutta niidenkin kasvut ovat hidastumassa. 

  
 Vuonna 2016 Suomen teollisuustuotanto kasvoi 2,4 prosenttia, joten vuodesta 2012 

alkanut lasku kääntyi viime vuonna kasvuksi.  Inflaatio vuonna 2016 oli 0,4 prosent-
tia, kun edellisvuonna inflaatio oli deflaation puolella eli -0,2 prosenttia. Vuonna 
2016 viennin volyymi kasvoi 0,5 prosenttia ja vastaavasti tuonnin volyymi kasvoi 2,5 
prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 2,0 prosenttia ja julkisten kulutus-
menojen volyymi pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2016 investointien volyymi 
kasvoi 5,2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit kasvoivat 5,7 pro-
senttia rakennusinvestoinnit 8,2 prosenttia. Tullin ulkomaankauppatilastojen mu-
kaan vuonna 2016 viennin arvo oli 51,8 miljardia euroa ja tuonnin arvo oli 54,7 mil-
jardia euroa. Kauppataseen alijäämä oli 2,9 miljardia euroa. Suomen korkotaso on 
edelleen pysynyt ennätyksellisen alhaisena.     

 
Öljyn hinta  Raakaöljyn hinta romahti vuosien 2008 ja 2009 taitteessa 40 USD/bbl. Hinta alkoi 

nousta jo vuoden 2009 aikana melko nopeasti päätyen vuoden 2011 aika 100 – 110 
USD/bbl tasolle, jossa hinta pysyi vuoden 2014 kesään asti. Syksyllä 2014 hinta al-
koi laskea voimakkaasti ollen tammikuussa 2016 alimmillaan alle 30 USD/bbl. Vuo-
den 2016 loppua kohti hinta on noussut ylittäen 50 USD/bbl. Hinta ei välttämättä 
pysy näin alhaalla, mutta tämän hetken arvioiden mukaan öljyn hinta voi olla 60 – 
70 USD/bbl hintatasolla useita vuosia. Pitkällä aikavälillä kasvavien suurten talouk-
sien öljyntarve johtaa siihen, että öljyn hinta nousee jälleen. Vaihtoehtoisten poltto-
aineiden kuten LNG ja biopolttoaineet tulevat hillitsemään öljyn hinnan nousua ku-
ten myös liuskeöljyn kehittyneet hyödyntämistekniikat.     
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Kuva 1. Raakaöljyn ja bensiinin hintakehitys 
 
 
 
 

 

Kuva 2. Dieselin hintakehitys 2005 – 2016. (Lähde SKAL Asiantuntijapalvelut ja LL) 
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Kuva 3. Kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutok-
set, tammikuu 2007 - joulukuu 2016. (Lähde kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus)  
 
 

   
 

  

Kuva 4. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoi-
tettuna, prosenttia) 
(Lähde Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito (verkkojulkaisu))  
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Kuva 5. Kausitasoitettu teollisuustuotanto Suomi, Saksa, Ruotsi, Ranska ja Iso-
Britannia (BCD) 2005 – 2016, 2010=100, TOL 2008T (Lähde Teollisuustuotannon vo-
lyymi-indeksi 2016, joulukuu. Tilastokeskus) 
 
 
 

 
  
        
Kuva 6. Suomen talletuspankkien viitekorkoja ja 12 kk:n euribor. 
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Kuva 7. Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosit-
tain (Lähde Tieliikenteen tavarankuljetukset 4/2016, Tilastokeskus)  

Liikennepolitiikka liikenneverkon rahoitus 
 
Vuoden 2016 alussa LVM ja Liikennevirasto tiedottivat korjausvelka hankkeista 
vuosille 2016 – 2018. Tieverkon hankkeiden kokonaisarvo on 325M€ sisältäen mm. 
seuraavia kokonaisuuksia: päällysteet 85M€, sillat 70M€ (mukaan lukien Jännevir-
ran sillan uusiminen 45M€), rakenteiden parantaminen 84M€, soratiet 16M€.   
 
Huhtikuussa 2016 LVM Käynnisti selvityksen valtion liikenneverkon kehittämisestä. 
Selvitys valmistui 19.1.2017 Selvityksessä ehdotettiin perustettavaksi valtion yhtiö, 
joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitäjänteisestä kehittämi-
sestä. Liikenneverkkoyhtiö keräisi tien käytöstä maksun, jolla rahoitettaisiin yhtiön 
hallinnoiman liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen. Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valta-
kunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja. Jatkossa palveluoperaattorit tarjo-
aisivat omia liikenteen palvelujaan, jossa kiinteiden maksujen rinnalla olisi myös ki-
lometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja. Liikenteen veroja (autovero, 
ajoneuvovero ja polttoainevalmistevero) olisi alennettu siten, että liikenteen koko-
naismaksut eivät olisi nousseet. Tämän jälkeen myös ulkomaiset kuorma-autot oli-
sivat maksaneet tienkäytöstä Suomessa. Selvityksen lausuntopyyntökierros kes-
keytettiin kuitenkin jo 23.1.2017, kun osoittautui, että hallituksessa ei ollut halukuut-
ta luopua autoverotuksesta. Näin yhtiöllä ei olisi ollut keinoja toiminnan rahoittami-
seen.   
 
Tämän jälkeen LVM asetti 8.2.2017 parlamentaarisen työryhmän, jonka tavoitteena 
on: 
- kustannustehokkaan, pitkäjänteisen ja tarkoituksenmukaisen suunnitelman luomi-
nen väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle 
- suunnitelman luominen kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden saa-
vuttamiseen vuoteen 2030 mennessä 
- suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluille ja auto-
matisaatiolle 
- korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan rahoi-
tuksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa 
 Työryhmän toimikausi on 28.2.2017-28.2.2108.     
 
Logistiikkayritysten Liitto ry mielestä liikenneverkkoyhtiössä olisi ollut paljon hyviä 
elementtejä liikenneverkon pitkäjänteiselle kehittämiselle, ylläpidolle ja suunnittelul-
le. Selvityksen esitysten perusteella raskaan tieliikenteen kustannukset olisivat voi-
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neet vähentyä, jolla olisi tuettu Suomen kilpailukykyä. Järjestelmä olisi mahdollista-
nut kustannustehokkaasti myös ulkomaisten kuorma-autojen tienkäyttömaksut 
Suomessa. Liittomme toivoo, että nimitetty parlamentaarinen työryhmä saa ai-
kaiseksi esityksen, jonka pohjalta päästään yli hallituskausien ulottuvaan pitkäjän-
teiseen liikenneverkon suunnitteluun ja kehittämiseen sekä saadaan liikenneverkon 
rahoitustaso nostettua riittävälle tasolle. 
 

 
Hallitusohjelmassa on vahva panostus digitalisaatioon, missä monet asiat kohdistu-
vat liikenteeseen. Osin digitalisaatioon liittyen LVM on käynnistänyt Liikennekaari -
hankkeen. Liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi liikennekaareksi. 
Tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä pa-
remmin käyttäjien tarpeisiin. Tarkoituksena on edistää liikennejärjestelmän tarkaste-
lemista kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien 
yhteentoimivuutta. Lisäksi hankkeella kevennetään sääntelyä. 
 
Logistiikkayritysten Liitto ry:n näkemyksen mukaan toimenpiteet, jotka keventävät 
sääntelyä ja helpottavat uusien liiketoimintamallien aikaansaamista, ovat myönteisiä 
tavoitteita. Tavaraliikenteen osalta alalle tulo on jo melko helppoa. Uudessa lain-
säädännössä on pidettävä huolta, että kaikilla toimijoilla on samat pelisäännöt, jotta 
ei synny kilpailun rajoitteita, kaksia markkinoita tai harmaata taloutta. Tulee huoleh-
tia siitä, että kaikki toimijat jatkossakin ovat mm. verotuksen ja palkkojen maksun 
suhteen tasavertaisessa asemassa.  
 
Liikenne kaaren vaihe yksi on eduskunnan käsiteltävänä tätä kirjoitettaessa. Liitto 
oli eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavana syksyllä 2016 ja antoi 
aiheesta lausunnon. Liitto totesi liikennekaaren ykkösvaiheen oikeansuuntaiseksi ja 
kannatti useita liikennekaaren ykkösvaiheen tavaraliikennettä koskevia esityksiä ku-
ten lupien voimassaoloaikojen pidentämistä, tavaraliikenteen pakollisesta yrittäjä-
koulutuksesta luopumista ja liikennelupien keskittämistä Trafiin. Liittomme ei kan-
nattanut pakettiautoliikenteenharjoittajan rekisteröitymismenettelyä. Liiton mielestä 
tarvittaisiin pakettiautoille oma kevyt lupa, jotta valvonta ja harmaan talouden torjun-
ta olisi mahdollista. Lakitekstissä tulisi myös selkeästi osoittaa polisille ja Tullille val-
vontatehtävä koskien liikenteen luvanvaraisuutta ja kabotaasia. Lisäksi esitimme 
kuljetusasiakirjojen esittämisvelvoitetta, kuljetusten keskeytysoikeutta ja rangaistus-
säännösten lisäämistä lakiin kuljetuksen laillisuuden sekä kabotaasiliikenteen val-
vomiseksi.   
 
EU:n ns. tieliikennepaketti on ollut valmisteillä useamman vuoden, mutta yhtenäistä esitystä 
ei ole tullut. Vasta vuoden 2017 EU:n komission työohjelmassa on useita esityksiä koskien 
tieliikennettä. Aiheina ovat: 
- Vinjettidirektiivi 
- Kuorma-autojen ja bussien kuljettajien ammattipätevyys ja jatkokoulutus (2003/59) 
- Tieliikenteen ammattiin pääsy (1071/2009), markkinoille pääsy (1072/2009) 
Tieliikenteen sosiaalisäädäntö, kuljettajien ajoajat ja työajat niiden valvonta (561/2006, 
2006/22) 
- Yhdistetyt kuljetukset (92/196), kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoillepääsy 
(1073/2009) 
Monet todennäköisesti esitettävät muutokset jakavat jäsenmaiden kantoja. Poliittisesti pää-
töksen teko on siten hankalaa ja tulevat Hollannin, Ranskan ja Saksan vaalit voivat vaikeut-
taa tilannetta entisestään. On hyvin vaikea ennakoida mitä esitykset lopulta sisältävät ja tu-
levatko ne menemään läpi EU:n parlamentissa ja neuvostossa.   
  

Viranomaismuutokset 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto aloittivat 1.1.2010. Kumpikin virasto 
toimii LVM:n hallinnon alla. Organisaatiouudistusten tarkoituksena oli päästä eroon aikai-
sempien virastojen liikennemuotokohtaisuudesta. LVM:n tehtäviä ja päätöksentekoa on siir-
retty vuoden 2016 aikana lisää Trafiin. Trafin toiminta tuntuu kehittyneen kasvavista vastuis-
ta huolimatta, eikä mitään suuria häiriöitä ole ilmennyt. LVM asetti 3. marraskuuta 2016 työ-
ryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen 
uudelleen organisoinnista. Taustalla on halu jatkuvasti parantaa toiminnan asiakaslähtöi-
syyttä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä. Pääjohtaja Kari Wihlmanin johtama työ-
ryhmä ehdotti, että liikenteenturvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviras-
ton viranomaistehtävät yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 
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1.1.2018. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Liikennevirasto jatkaisi valtion väyläverkosta vas-
taavana virastona.  
Esiselvityksessä ehdotetaan myös, että Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminta yhtiöitet-
täisiin valtion erityistehtäväyhtiöksi, esiselvityksen yhteydessä tehdyn erillisselvityksen mu-
kaisesti.  Mikäli yhtiöittämistä ei toteutettaisi, jatkaisi Liikenneviraston nykyinen liikenteenoh-
jaustoiminto osana Liikennevirastoa. Esiselvityksen mukaan Ilmatieteen laitoksen liiketalou-
dellinen toiminta jatkuisi Ilmatieteen laitoksessa. LVM perehtyy esitykseen ja ottaa kantaa 
myöhemmin kevään 2017 aikana. Logistiikkayritysten liitto ei näe mitään periaatteellista es-
tettä virastojen yhdistämiseen. Yhdistäminen antaa mahdollisuuksia tehokkuuden lisäämi-
seen. Tärkeää on huolehtia resurssien riittävyydestä, jotta tarvittavat viranomaistehtävät 
saadaan hoidettua nopeasti ja laadukkaasti. 

 
Koulutus ja osaaminen  

 Nykyinen ajo- ja lepoaika-asetus aiheuttaa ongelmia, jolloin esim. lastausaikojen 
venyminen tai lastauksen odottaminen on vähentänyt varsinaista ajoaikaa. Tämä 
voi johtaa siihen, että kuljettaja ei ole päässyt muutaman kymmenen kilometrin 
päähän kotiin, koska työaika on loppunut ja on ollut pakko jäädä tauolle. Aikataulu-
suunnittelu on haastavaa. Tämän vuoksi on jatkettu keskustelua viranomaisten 
kanssa, jotta säädöksiä saataisiin muutettua siten, että järkeviä joustoja työajan 
kestolle voitaisiin käyttää. Myös työntekijöillä on toiveita joustojen lisäämiseksi, jotta 
työn tekeminen olisi mielekästä. Liiton tavoitteena on joustojen lisääminen. Asiassa 
tehdään yhteistyötä ALT:in, EK:n ja SKAL:in kanssa. Tavoitteena on, että Suomi 
olisi asiassa aktiivisempi ja myös virkamiestasolla aloitteellinen EU:ssa.  

 
 Vuoden 2005 aikana tuli voimaan kuljettajien koulutusvaatimuksia kiristävä direktii-

vi. Se vaati 10.9.2009 alkaen uusilta raskaan liikenteen ammattikuljettajilta ammat-
tikoulutasoisen peruskoulutuksen, 280/140 tuntia, tai logistiikan ammattitutkinnon, 3 
vuotta. Lisäksi vaatimuksiin tuli säännöllinen täydennyskoulutus, 5 tp/5 v. Käytän-
nössä tämä vaikeuttaa tilapäisten kuljettajien saamista alalle erityisesti loma-
aikoina. Suuri kysymys on, saadaanko jatkossa kuljettajia riittävästi alalle. Sinänsä 
koulutus nostaa alan ammattitaitoa ja siten arvostusta.  

 
Liiton tavoitteena on, että ammattikuljettajien jatkokoulutus voitaisiin jatkossa järjes-
tää entistäkin joustavammin esim. lyhentämällä ammattipätevyyskoulutuksen koulu-
tusjaksojen pituutta ja sallimalla verkkokoulutus siten, että se voidaan tehdä ilman 
kouluttajan läsnäoloa. 

 
Puolustusvoimien kuljettajakoulutus on merkittävä kuljetusalalle. Määrä on nykyään 
hieman yli 3000 koulutettua vuodessa. Tärkeää on, että mahdollisimman moni puo-
lustusvoimien kuljettajakoulutuksen saanut jatkaisi kuljettajana. Ongelmana on se, 
että puolustusvoimien koulutuksen jälkeen yhdistelmäajoneuvoa pääsee ajamaan 
vasta 21 vuoden iässä. Tämä aiheuttaa sen, että monet hakeutuvat muihin töihin 
kuin kuljetusalalle, jos ikää ei ole tarpeeksi. Muutosta tarvittaisiin EU-
lainsäädäntöön. 

    
Opetusministeriö hyväksyi kesällä 2008 kokeiluluonteisen työjohtokoulutuksen aloit-
tamisen kone- ja metallipuolella, auto- ja kuljetuspuolella sekä kaupan alalla. Varsi-
nainen koulutuskokeilu alkoi syksyllä 2009, kun koulutukseen valitut oppilaitokset 
saivat tehdyksi opinto-ohjelman. Liitto ajoi aktiivisesti ajamassa koulutuksen aloit-
tamista ja vakinaistamista. Vuoden 2013 lopussa työnjohtokoulutuksen vakinaista-
misesta saatiin päätös siten, että ne voidaan toteuttaa nykyisen näyttötutkintojärjes-
telmän nimissä. Tutkinnon perusteiden hyväksyntä on tehty ja koulutuksia on aloi-
tettu vuoden 2016 aikana. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisenä koulutuksen laadulli-
sen ennakoinnin asiantuntijaelimenä on toiminut vuodesta 1998 alkaen koulutus-
toimikuntajärjestelmä. Järjestelmää uudistetaan ja tilalle on tulossa ennakointifoo-
rumit.  Ennakointifoorumeita on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempia koulu-
tustoimikuntia. Tämän vuoksi ennakointifoorumien kokoonpanosta on käyty tiukkoja 
neuvotteluja ja toiminnan aloitus on venynyt alkuperäisestä aikataulusta (1.1.2017). 
Liiton mielestä on tärkeää, että tiekuljetusalalta on vahva työnantajien edustus, kos-
ka alan työntekijä määrä on suuri. Maantiekuljetusala työllistää liitännäisammattei-
neen noin 150 000 ihmistä, joista noin 15 000 työskentelee linja-autonkuljettajana ja 
noin 70 000 tavaraliikenteen kuljettajana. 
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TOIMIALA      
 
Työllisyys ja työvoima 

  Vuoden 2012 lopussa alkanut talouden heikkeneminen johti henkilöstön 
vähennyksiin. Vähennykset ovat jatkuneet vuosina 2013, 2014, 2015 ja myös vuo-
den 2016 alkupuolella. Vuoden 2016 loppupuolella työvoimaa ei ole enää vähennet-
ty ja vuoden 2017 henkilökunnan määrä saattaa jopa hieman lisääntyä. Työ- ja 
elinkeinoministeriön ammattibarometrien mukaan kuorma-autonkuljettajista ammat-
tiryhmänä on ollut ylitarjontaa vuoden 2015 alusta lähtien. 

   
  Kuljettajapula voi alkaa nopeastikin, jos talous kääntyy kasvuun. Vuodesta 2012 

alkoi suurten ikäluokkien suurin poistuma työmarkkinoilta. Yrittäjiä poistuu alalta 
enemmän kuin uusia saadaan tilalle. Asiantuntijoiden käsityksen mukaan esim. au-
tonomiset ajoneuvot eivät tule vähentämään kuljettajatarvetta vielä pitkään aikaan. 
Alihankkijoiden henkilöt mukaan lukien nykyiset jäsenyritykset työllistivät vuoden 
2015 lopussa noin 10 300 henkilöä. Nykyisten jäsenyritysten alihankkijoiden henki-
lömäärä oli noin 4200 henkilöä.  

        
Kalusto Jäsenyritysten kaluston määrä oli vuoden 2015 lopussa noin n. 1700 omaa autoa ja 

alihankkijoilla oli n. 3000 autoa. Perävaunuja jäsenillämme on noin 2400 ja alihank-
kijoilla 300.  

 
 Vuonna 2016 kuorma-autojen ensirekisteröinnit Suomessa kasvoivat 23,0 prosent-

tia edelliseen vuoteen verrattuna, milloin rekisteröinnit kasvoivat 5,7 prosenttia. Pa-
kettiautojen ensirekisteröinnit kasvoivat 18,3 prosenttia, kun edellisenä vuotena re-
kisteröinnit kasvoivat 7,6 prosenttia. 

  
 Mittojen ja massojen suurentaminen vuonna 2013 ei ole juurikaan vaikuttanut jä-

sentemme kalustoon, koska kuljetettava tavara on etupäässä kappaletavaraa. 
Näissä kuljetuksissa tilankäyttöä rajoittavana tekijänä tavaratilan lattiapinta-ala ja ti-
lavuus ovat merkittävämpi kuin massa. On tietysti hyvä, että nykyisillä tyypillisillä 
moduuli-yhdistelmillä voidaan hyödyntää 64 tonnin enimmäispainoa. Liittomme toi-
veena on edelleen, että mitta-massa asetukseen tehtäisiin pieniä korjauksia, joista 
tärkeimpiä olisivat:  

 - sallia 8 -akseliselle ajoneuvoyhdistelmälle 68 t kokonaismassa ilman paripyöriä 
perävaunussa 
- 8 -akselisella ajoneuvolla tulisi päästä myös kappaletavaran VAK-kuljetuksissa 68 
tonniin eikä 60 tonniin kuten asetus rajaa. 
Vuoden 2017 maaliskuun alussa 3-akselisen kuorma-auton kokonaismassan 
enimmäisraja nousi pysyvästi 28 t. Valitettavasti tämä edellyttää paripyörät molem-
mille taka-akseleille, jolloin nykyistä kalustoa ei voida hyödyntää kuin 26 t enim-
mäismassalla.  
 
Käytännön liikennöintiä suuremmilla mitoilla ja massoilla haittaa se, että Suomessa 
on paljon siltoja ja alikulkuja, jotka rajoittavat enimmäismittoja ja/tai massoja. Lii-
kennevirasto on saanut vuosille 2014 – 2017 yhteensä 55 miljoonan euron lisära-
han siltojen ja alikulkujen korjaamiseen. Kyseisellä rahalla ei voida poistaa näitä es-
teitä kuin osin. Liikenneviraston arvio on, että rajoitusten poistamiseen tarvittaisiin 
yli 400 milj. euroa, mistä summasta puuttuu kadut ja yksityinen tieverkko. Liiton kan-
tana on, että mahdollisimman pian tulisi poistaa kaikki esteet uusilta mitoilta ja mas-
soilta pääteiltä ja yhteyksistä satamiin, isoihin teollisuuslaitoksiin sekä logistiikan, 
kaupan ja teollisuuden terminaaleihin ja varastoihin. Korjausvelan lyhentämiseen 
tähtäävillä hankkeilla tullaan myös merkittävästi poistamaan kyseisiä esteitä. 

      
Kannattavuus 

Vuoden 2016 aikana liitto käynnisti oman barometrin tekemisen neljännesvuosittain. 
Barometrien tulokset löytyvät liiton kotisivuilta. 3.2.2017 julkaistun baromet-
rin vastausten perusteella vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä volyymit ovat 
kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- 
ja kokokuormat) sekä myös varastoinnissa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
aikaan. Tulokset antavat viitteitä siitä, että pientä elpymistä olisi tapahtunut ja jat-
kuisi vielä kuluvan vuoden alussa. Koko viime vuoden 2016 volyymit sekä kuljetuk-
sissa että varastoinnissa ovat olleet kasvussa verrattuna vuoteen 2015. Myös liike-

http://www.logistiikkayritykset.fi/projekteja-ja-materiaaleja/barometri.html
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vaihto on kasvanut vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Sen sijaan kannattavuu-
den osalta kehitys näyttää lievästi heikentyneen. Kuljetusmäärät eivät ole saavutta-
neet vuoden 2008 tasoa. Vuonna 2015 vireille pantujen konkurssien määrä toi-
mialalla, kuljetus ja varastointi, oli 189, kun edellisenä vuotena konkursseja oli 188 
(Lähde Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu]).  
 

Kustannukset 
Alkuvuodesta 2015 arvonlisäverollinen dieselin hinta oli tasossa 1,20 euroa/litra. Sii-
tä hinta nousi heti alkuvuodesta 1,30 euron tasolle, josta hinta alkoi uudestaan las-
kea heinäkuussa. Loppuvuodesta 2015 hintataso oli 1,10 euroa/litra. Vuoden 2016 
aikana dieselin hinta nousi melko tasaisesti saavuttaen loppuvuodesta 1,30 euron 
tason. Hintojen heilahtelun vuoksi voi olla vaikea huomata, miten paljon dieselveroa 
on korotettu. Vuoden 2014 alussa dieselveroa korotettiin 2,71 senttiä/litra, vuoden 
2015 alussa 0,95 senttiä/litra ja vuoden 2017 alussa noin 2,4 senttiä/litra. Dieselve-
ron korotukset ovat olleet vuoden 2012 alusta lähtien yhteensä yli 16 senttiä/litra. 
Verojen kokonaismäärä on yli 50 senttiä/litra.  
 
Liiton näkemys on, että elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi pitää saada 
aikaan nopeasti dieselpolttoaineen veron palautusjärjestelmä kuorma-
autoliikenteelle. Tämän avulla voidaan hillitä kuljetusten kustannusten nousua ja si-
ten edistää erityisesti vientiteollisuuden kilpailukykyä. Asialla on laaja tuki mm. seu-
raavissa järjestöissä EK, SAK, STTK ja SKAL.     
  

 Kuljetusalan kokonaiskustannukset nousivat kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksin mukaan vuoden 2016 aikana 3,4 %.  Pakettiautojen ja kevyiden 
kuorma-autojen kustannukset nousivat 2,0 %, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-
autojen kustannukset nousivat 3,0 % sekä perävaunuyhdistelmien kustannukset 
nousivat 3,6 %. Suurin selittäjä kustannusten nousuun on polttoainekustannusten 
kasvu. 

   
 Polttoainelisä on pääsääntöisesti käytössä rahtihinnoittelussa ja kuorma-

autoliikenteen kustannusindeksi on yleistynyt hinnoittelun apuna.  
                   

 
JÄRJESTÖTOIMINTA   

   
  Loppuvuodesta 2016 EK:ssa aloitettiin uudistamisprosessi, jossa tehokkuutta 

parannettiin toiminnan uudelleenjärjestelyjen kautta, EK:n ja jäsenliittojen työnjakoa 
muutetiin ja otettiin huomioon muutos EK:n työmarkkinaroolissa. EK:n uudessa or-
ganisaatiossa on kuusi vastuualuetta: yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka (sis. pk-
yritykset, koulutus ja tutkimus, kestävä liiketoiminta), EU- ja kauppapolitiikka, työ-
elämä, talouspolitiikka, yrityslainsäädäntö ja hallinto sekä viestintä ja HR. Myös 
EK:n toimintatapaa on uuden strategian myötä uudistettu tukemaan Suomen uudis-
tumista ja kasvua. Tavoitteena on nostaa Suomi yritysten toimintaympäristönä mui-
den Pohjoismaiden joukkoon. EK:n henkilöstöresurssit ovat pienentyneet neljässä 
vuodessa 137 henkilöstä 80, joten entistä useampi asia jää liittojen oman edunval-
vonnan varaan. 

   
Edustajamme EK:n hallinnossa 

2016 aikana EK:n hallinnossa toimivat:  
  
Edustajisto  
 Jouni Sopula ja varamiehenä Jari Immonen 
 
Hallitus   
 Ei edustajaa  
 
Yrittäjävaltuuskunta 
 Ari Salmi 
  
Logistiikkavaliokunta 

 Edustajamme Jouni Sopula (-19.5.2016), Jari Immonen (19.5.2016-), 
Ari Salmi ja Timo Kinnunen 
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  EK vaikuttajaryhmät: Energia ja ympäristö, Talous- ja elinkeinopolitiikka sekä 

  Yrityslainsäädäntö   
 Edustajamme Pekka Aaltonen  
 

  EK Koulutus- ja työvoimapolitiikan yhteistyöryhmä   
 Edustajamme Pekka Aaltonen  
  

  Muut jäsenyydet 
   Kesäkuussa 2015 liitto liittyi Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n 

yhteistoimintajäseneksi. Yhteistoimintajäsenyyden myötä jäsenemme 
saavat PALTAn uutiskirjeen sekä mahdollisuuden ostaa PALTAn koulu-
tus- ja oikeuspalveluita. Käytännön suurin merkitys on, että voimme 
tehdä yhteistyötä elinkeinopolitiikassa. PALTAn näkemykset vastaavat 
logistiikan osalta etupäässä omiamme. Tätä kautta voisimme saada 
asiamme paremmin näkyville ja kuulluksi. Liiton jäsenyritysten statuk-
seen yhteistoimintajäsenyys ei vaikuta.   

  
   Pekka Aaltonen on ollut hallituksen jäsenenä Suomen Pakkausyhdis-

tys ry:ssä. 
  

 Liitto tai liiton toimitusjohtaja on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa:  
   Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY, Helsingin Kauppakamari, 

Rahtarit ry kannatusjäsenyys, Veronmaksajain Keskusliitto, Auto- ja 
Tiefoorumi, Älykkäänliikenteen verkosto - ITS Finland, Suomen Tuo-
tannonohjausyhdistys STO ry sekä Suomen Pakkausyhdistys. 2006 al-
kaen yhteistyö SKAL:n kanssa on jatkunut ilman jäsenyyttä yhteistyö-
sopimuksen pohjalta. 

   
Vuosikokous   

  Vuosikokous pidettiin Rantasipi Airport Congress Centerissä, Vantaalla 19.5.2016.  
Edustettuna oli 9 jäsenyritystä, yhteensä 61,7 prosenttia kaikista jäsenten äänistä. 
Läsnä oli 12henkilöä. 

 
Jäsenkirjeet ja muu tiedotus 

  Jäsenkirjeitä lähetettiin 12 kappaletta, jotka toimitettiin sähköisessä muodossa.  
  Liiton kotisivut ovat tiedottamisen pääkanava. Viestinnän kärkenä on ollut logistiikan 

sähköisen asiointi ja oma barometri. Omia tiedotteita julkaistiin 4 kappaletta. 
   
Lausunnot  Liitto antoi 18 lausuntoa tai vastaavaa vuonna 2016, kun edellisenä vuotena lausun-

toja annettiin 11 kpl.  
 
Organisaatio  Palveluksessa on yksi henkilö, toimitusjohtaja, joka hoitaa järjestön juoksevat asiat.      
    
Hallitus 1.1. - 31.12.2016 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa.  
 
 Puheenjohtaja Jouni Sopula (-19.5.2016) ja Jari Immonen (19.5.2016-)    
 Varapuheenjohtaja Kaija Taipale (-19.5.2016) ja Ville Vähälä (19.5.2016-)   
 
 Jäsenet  Jussi Auramaa   Jari Immonen (-19.5.2016)   
   Jaakko Kaidesoja (19.5.2016-) Harri Keihänen 
   Timo Kinnunen (-19.5.2016)   Petteri Nurmi 
   Jarmo Oksaharju  Jari Rinnekoski 
    Ari Salmi (-25.11.2016) Eero Tulla 
   Riku Vainio (19.5.2016-) Ville Vähälä (-19.5.2016)     
   Sixten Widjeskog (19.5.2016-) 
      
Henkilöstö Toimitusjohtajana on toiminut DI Pekka Aaltonen 1.3.2011 alkaen. 
   
Talous    Järjestön talous perustuu jäsenten liikevaihtoon pohjautuviin jäsenmaksuihin. Toi-

minnallinen tulos ja todellinen tilinpäätöksen tulos olivat samat eli 19 156,75 euroa 
voitollinen. Voitto siirretään edellisien tilikausien yli-/alijäämään. 
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Toimitilat  Liiton toimitila sijaitsee Eteläranta 10:ssä 6. kerroksessa. Tila on vuokrattu Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:lta.    

 

Jäsenistö  Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 23. Vuoden 2016 lopussa liitosta on eronnut 
Logistikas Oy. Vuoden 2016 aikana Kuljetusliike Y. Auramaa Oy on ostanut Kulje-
tusliike Tyvi Oy:n. Vuoden 2017 alussa liiton jäseneksi on liittynyt Fenno Road Oy. 
Jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto vuoden 2016 lopussa oli yli 1,4 miljardia euroa, 
mikä vastaa noin yhtä neljäsosaa koko maantieliikenteen tavarakuljetusmarkkinois-
ta. 

       
Toiminnantarkastajat 2016 

  Pauli Jokiniitty Tampereelta ja Otto Myllysilta Helsingistä varamiehinään Esa 
Antikainen Helsingistä ja Tom Bäckman Helsingistä. 
         

LIITON STRATEGIA  
 

  Liiton strategia päivitettiin vuonna 2015. Strategia on tiivistettynä alla:  
   
  Missio 

Logistiikkayritysten Liitto ry:n jäsenet ovat alansa keskeisiä toimijoita, jotka yhteistyössä luo-
vat ja kehittävät parhaita käytäntöjä kokonaisvaltaiseen toimitusketjun hallintaan. 

Tahtotila 

• Arvostettu toimija, joka kehittää parhaita käytäntöjä toimialalle 

• Toimii yhteiskunnan sääntöjen ja lakien mukaan 

• Häiriöttömät toimitusketjut, jotka perustuvat tehokkaisiin prosesseihin ja rakentuvat digitaali-
sista ratkaisuista 

• Standardisoidut toimintamallit ja yhteiset pelisäännöt, jotka mahdollistavat tehokkaat ja mo-
nipuoliset logistiikkapalvelut 

• Logistiset ratkaisut tukevat Suomen kilpailukykyä 

Tavoitteet 

1. Digitaalinen toimitusketju 
Suomesta tulee sähköisten toimitusketjujen edelläkävijämaa 

2. Liikenneinfrastruktuuri 
Liikenneverkkojen häiriöttömyys on parantunut nykytasosta vuoteen 2020 mennessä 

3. Liikenteen verot, maksut ja ympäristövaikutukset 
Tieliikenteen verot ja maksut eivät lisäänny tieliikenteen tavarankuljetuksissa 
Päästöjen vähentämiseksi syntyy kannustimia ei lisämaksuja 

4. Logistiikan toimintaedellytykset Suomessa 
Osaavaa työvoimaa on saatavissa 
Parantaa logistiikan toimintaedellytyksiä Suomessa 

5. Jäsenistö 
Logistiikkayritysten Liitto on vahva ja arvostettu toimija 

Vuoden 2016 lopulla aloitettiin strategian perusteella valmistelemaan liiton uusia strategiasia 
hankkeita. Valmistelu jatkuu vuoden 2017 alkupuolella.  

TYÖRYHMÄT JA PROJEKTIT      
  

Digitaalinen toimitusketju 
  Logistiikan sähköisen asioinnin edistäminen, digitaalinen toimitusketju oli liiton 

keskeisin strateginen hanke vuonna 2016. Liiton tavoitteena on edistää logistiikan 
sähköistä asiointia ja sitä kautta toimitusketjujen digitalisaatiota Suomessa. Tavoit-
teena on siirtyä kuljetustilaustietojen osalta manuaalisista tiedonsiirtotavoista säh-
köisten palveluiden käyttäjiksi. Liiton välitavoite, 90 prosenttia kuljetustilaustiedoista 
siirtyy sähköisesti, saavutettiin suunnilleen vuoden 2016 lopussa. Suurimpana 
haasteena tällä hetkellä on se, että vaikka sähköisen tilaamisen osuus on jo korkea, 
niin osasta lähetyksiä puuttuu standardin mukaiset viivakoodit ja rahtikirjanumerot, 
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joka aiheuttaa tarpeettomia lisäkustannuksia ja heikentää kuljetusten laatua ja pal-
velutasoa.   

 
  Kuljetustilaus.fi -järjestelmä 
  Jo vuonna 2009 avattu sähköinen tilausportaali Kuljetustilaus.fi on liiton yhteinen 

panostus, jotta kuljetustilaaminen olisi varsinkin pienille yrityksille helppoa ja käyttä-
jille ilmaista. Järjestelmässä olivat vuonna 2016 mukana Suomen Kaukokiito Oy, 
Schenker Oy ja Posti Oy. Kyseiset yritykset ovat vastanneet ylläpito- ja kehittämis-
kustannuksista, mutta liitto omistaa portaalin. Ohjelma mahdollistaa sähköisen ti-
lausprosessin ja siten sähköisen rahtikirjan käytön. Myös tulostettavat kollilaput ja 
rahtikirja saadaan järjestelmästä. Kaikilla liiton jäsenillä on oikeus liittyä portaalin 
käyttäjiksi vuosikokouksessa ja hallituksessa sovittuja korvauksia vastaan. Vuonna 
2016 portaaliin kautta tehtyjen tilausten määrä kasvoi yli 20 prosenttia verrattuna 
edelliseen vuoteen. Vuoden 2016 käynnistettiin hanke, jolla VAK-kuljetusten tilaus-
mahdollisuus lisätään järjestelmään. Tämä valmistui maaliskuussa 2017.  

   
  Viestintä ja tiedotus 
   Vuonna 2016 jatkettiin viestintä- ja tiedotustyötä, jotta liiton tavoitteet ja muutosta 

helpottavat oppaat ja ratkaisut saadaan kaikkien tarvittavien osapuolten tietoon. Lii-
ton kotisivulla on oma ala-sivu logistiikan sähköiselle asioinnille, josta löytyy hyödyl-
listä tietoa aiheesta.   

       
  Yksilölliset rahtikirjanumerot ja standardisoitu rahtikirja 
  Vuoden 2011 alussa Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry siirsi 

rahtikirjanumeropalvelunsa nettiin ja samalla tuli käyttöön uudet 12-numeroiset yksi-
lölliset rahtikirjanumerot http://www.rahtikirjanumerot.logy.fi/. Liitto on ollut kehitys-
työssä mukana. Noin puolessa lähetyksiä ovat yksilölliset rahtikirjanumerot.  Tavoit-
teena on saada kaikkiin tilauksiin nämä yksilölliset rahtikirjanumerot.  

 
  Päivitetty rahtikirjastandardi hyväksyttiin loppuvuodesta 2010. Se on pohjana 

siirryttäessä sähköisiin tilauksiin. Yhä tärkeämmäksi rahtikirjoissa ja kolli-
osoitelapuissa on tullut SSCC-viivakoodi, joka yksilöi rahtikirjan ja on luettavissa 
kuljetusketjun eri vaiheissa viivakoodilukijalla. Tämä nopeuttaa prosesseja ja vä-
hentää virheitä kuten myös yksilölliset rahtikirjanumerot. Molemmat ovat välttämät-
tömiä, jotta kaikki hyödyt saadaan niin kuljetusten lähettäjien kuin vastaanottajien 
käyttöön.  

 
Kuljetusala.com  

  Jo vuonna 2007 alkunsa saanut Kuljetusala.com -verkosto jatkoi toimintaansa 
vuonna 2016. Hankkeen tarkoituksena on houkutella nuoria kuljetusalalle. Toiminta 
on muuttanut muotoaan vuosien varrella etsien parhaita toimintamalleja. Vuoden 
2016 painopisteenä olivat omat verkkosivut http://www.kuljetusala.com/. Verkostos-
sa mukana ovat liittomme lisäksi ALT, SKAL, AKT ja Volvo Trucks. 
 

Historia  Liitto tilasi vuonna 2008 toimittaja Olli Blombergilta tavaralinjaliikenteen historian. 
Vuoden 2013 aikana kirjan toteutus organisoitiin uudelleen ja toiseksi kirjoittajaksi 
tuli merikapteeni, KTM Jouko Santala. Kirja julkaistiin vuonna 2015. Vuoden 2016 
aikana liiton materiaalia siirrettiin noin 5 hyllymetriä Suomen elinkeinoelämän kes-
kusarkistoon ELKAan. Historia projekti on näin saatu päätökseen. Kirjoja on edel-
leen saatavissa ja niitä voi tilata liiton kotisivujen kautta kohdasta Historiakirja. 

  
Kuljetusasiakkaan visuaalinen ohjeistus KUVIO 
  Keväällä 2016 liiton hallitus asetti työryhmän miettimään, miten voitaisiin tehdä esi-

tys, jolla ohjeistettaisiin ja opastettaisiin kuljetuspalvelujen ostajaa. Työryhmä on 
pohtinut monia vaihtoehtoja niin toteutuksen, sisällön kuin toteuttajan suhteen. To-
teutuksen tekeminen käynnistyi marraskuussa 2016. Toteutus tullaan tekemään vir-
tuaaliympäristössä, joka hyödyntää panoraamakuvaa (360-kuvaa). 
  
Tämän hetken suunnitelmana on, että toteutus sisältää ainakin seuraavat osat; rahdi-
tusperusteet, kuljetuspakkaaminen, VAK ja sähköinen asiointi. Työ tehdään vaiheit-
tain ja ensimmäisessä vaiheessa käytetään vähän 360 kuvaa. Sisältö on lähinnä teks-
tiä ja kuvia. Myöhemmässä vaiheessa lisätään 360-kuvaa ja videoita. Toteutus tulee 
olemaan internetissä toimiva ympäristö, jonka kaikki jäsenemme voivat linkittää sivuil-
leen. Se on julkisesti kaikkien käytettävissä. Työn tekemisestä vastaa Työtehoseura 

http://www.logistiikkayritykset.fi/logistiikkayritysten_liitto/fi/sahkoinen_logistiikka/index.php
http://www.rahtikirjanumerot.logy.fi/
http://www.kuljetusala.com/
http://www.logistiikkayritykset.fi/projekteja-ja-materiaaleja/historiakirja.html
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TTS. Tavoitteena on, että ensimmäinen versio olisi valmiina maaliskuun lopussa 
vuonna 2017.   

 
Lentorahdin turvatietoisuuskoulutus 

 Logistiikkayritysten Liitto ry on toteuttanut lentorahdin turvatietoisuuskoulutuksen 
verkkoversiona yhdessä Kaukokiidon, Schenkerin ja Postin kanssa. Toteutuksesta 
vastasi Airport Collage International Oy. Sen käyttö on mahdollinen liiton jäsenyri-
tyksille erittäin kohtuullisella hinnalla. Koulutusta voidaan antaa omalle henkilökun-
nalle sekä omille alihankkijoille. Lisäksi järjestelmän kautta saadaan tarvittavat to-
distukset sekä rekisteri koulutetuista henkilöistä. Airport Collage International myy 
koulutusta myös liiton ulkopuolisille yrityksille. Koulutuksen on suorittanut vuoden 
2016 loppuun mennessä yli 4700 henkilöä. 

 
Logistiikan omavalvonta 

  Liiton jäsenet ja Elintarvikealan kuljetusyrittäjät ry osallistuivat elintarvikekuljetusten 
omavalvontaohjeen laadintaan, joka saatiin arvioitua Evirassa joulukuussa 2011. 
Ohjeiden lopullinen nimi on ”Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet”, 
ja ne ovat kaikille vapaasti luettavissa ja ladattavissa liiton internetsivuilta.  

 
Yhteistyötä Eviran kanssa on jatkettu. Liiton toiveena on ollut, että kunnallinen elin-
tarvikevalvonta siirtyisi valtiolle (Eviralle). Ongelmana on ollut se, että nykyinen val-
vonta ei ole ollut yhdenmukaista eri puolilla Suomea. Evira ei ole ottamassa valvon-
taa suoraan omalle vastuulleen ainakaan lähitulevaisuudessa. Vuoden 2014 aikana 
Evirassa valmisteltiin elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmän 
Oivan tulemista kuljetusalalle https://www.oivahymy.fi/portal/fi/. Järjestelmä tuli alal-
le voimaan vuoden 2015 alussa, mutta julkaisuvelvollisuus tuli vasta vuoden 2016 
alussa voimaan. Liitto on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että kuljetusten kannalta jär-
jestelmä olisi järkevä eikä aiheuttaisi lisää byrokratiaa. 

 
Puupakkaukset ja kuormankantajat 

  Kuormalavojen hallinnointi siirtyi 1.1.2008 alkaen Puupakkausten Kierrätys PPK 
Oy:n hallintaan. Puupakkausvaliokunnan tehtävänä on ylläpitää FI-2002 puupak-
kausjärjestelmää ja kehittää kaikkea kuormalavoihin liittyvää toimintaa. Vuonna 
2016 kuljetusalan edustajina ovat olleet liiton toimitusjohtaja ja Petri Murto SKALis-
ta. Puheenjohtajana on toiminut Hannu Laiho Valio Oy:stä ja sihteerinä Jukka Ala-
viikari PPK Oy:stä. Puupakkausten kierrätystavoite 15 prosenttia saavutettiin juuri ja 
juuri vuonna 2015 (2016 lukuja ei ole vielä käytettävissä). Kierrätystavoitteen saa-
vuttaminen näyttää tulevina vuosina yhä haasteellisemmalta varsinkin, kun vuoden 
2016 alussa tavoite nousi 17 prosenttiin. EU:n jätedirektiivin valmistelussa on esitet-
ty puupakkauksille kierrätystavoitetta 60 prosenttia. Tämän saavuttaminen Suo-
messa on mahdotonta, ellei uudelleenkäyttöä voida laskea mukaan. Vuoden 2016 
aikana PPK Oy on käynnistänyt neuvottelut puupakkausjärjestelmän uudelleen or-
ganisoimiseksi. Tavoitteena on perustaa neuvottelukunta, jolle toiminta siirtyisi vuo-
den 2017 aikana.  

 

   
MERKKIVUODET JA ANSIOMERKIT    

 
  
 Tavaralinjat –mitalit ja liiton standaari  

   
Vuoden 2016 ei myönnetty liiton mitaleja tai standaareja.  
  

Logistiikkayritysten Liiton ansiomerkit 
Vuoden aikana ei myönnetty liiton ansiomerkkejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.logistiikkayritykset.fi/media/materiaalipankki/elintarvikekuljetusten-hyvan-kaytannon-ohjeet.pdf
https://www.oivahymy.fi/portal/fi/
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Helsingissä 21.3.2017  LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO ry     

 Hallitus 
 
 Jari Immonen   Ville Vähälä 
 Jussi Auramaa  Jaakko Kaidesoja 
  Harri Keihänen  Petteri Nurmi 
 Jarmo Oksaharju   Jari Rinnekoski 
 Eero Tulla    Riku Vainio 
 Sixten Widjeskog  
    
   
 Pekka Aaltonen 
 toimitusjohtaja 

 
 
 
 

 
 

 
 
Kuva 9. Logistiikkayritysten Liitto ry:n hallitus ja toimitusjohtaja. Vasemmalta oikealle: Six-
ten Widjeskog, Harri Keihänen, Jarmo Oksaharju, Jussi Auramaa, vpj. Ville Vähälä, Petteri 
Nurmi, tj. Pekka Aaltonen, Riku Vainio, Jari Rinnekoski, Jaakko Kaidesoja, Eero Tulla ja pj. 
Jari Immonen. Kuva Mikko Käkelä 
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JÄSENYRITYKSET 2016 
  Vuoden lopussa 
  

   Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Luistarintie 21 27500  KAUTTUA 

Kuljetusliike A. Kaajaluoma Oy Arolamminkatu 2 05880  HYVINKÄÄ 

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Revontulentie  8 93600  KUUSAMO 

Suomen Kaukokiito Oy Teollisuustie 7 33330 TAMPERE 

Helsingin Kaukokiito Oy Nuolikuja 2 01740  VANTAA 

Kaukokiito Oy Vammala Sahakatu 1 38200 VAMMALA 

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy Ahjotie 17 96100  ROVANIEMI 

Kuljetusliike M. Nikkanen Ky Kerkkolankatu 16-18 05800  HYVINKÄÄ 

Sampukiito Oy Takkulantie  14 32700  HUITTINEN 

Schenker Oy Tikkurilantie 147 01530 VANTAA 

Kuljetusliike Taipale Oy  Taipaleenkatu 6 41310 LEPPÄVESI 

Transmar Ab Vikingagränd  6 22100  MARIEHAMN 

Pirkanmaan Kaukokiito Oy Hulikanperä 6 37570, LEMPÄÄLÄ 

Kuljetusliike  H. Widjeskog Ay Storgårdinkatu 3 68800  KOLPPI 

VP-Kuljetus Oy Jänhiäläntie 28 55300 RAUHA 

Vähälä Logistics Oy Oritkarintie  1 90400  OULU 

VR-Yhtymä Oy Massatavaralogistiikka  Lempääläntie 2 33100 TAMPERE 

Bring Parcels Ab Filial Finland Nuolitie 9 01740 VANTAA 

PostNord Oy Ansatie 6a A 01740 VANTAA 

Oy Matkahuolto Ab Lauttasaarentie 8 00200 HELSINKI 

Oy Ahola Transport Ab Indolavägen 33 67701 KOKKOLA 

Posti Oy Postintaival 7 A 00230 HELSINKI 

Logistikas Oy Hakunintie 13 26100  RAUMA 
 


