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Muistio

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KEHITTÄMISSUUNNITELMAKSI LOGISTIIKAN JA KULJETUSSEKTORIN SEKÄ SATAMIEN DIGITALISAATION VAHVISTAMISESTA
Johdanto
Hallitusohjelman digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä koskevassa kärkihankkeessa on tavoitteena suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Kärkihankkeessa luodaan innovaatioita ja
palveluiden syntymistä tukeva säädös- ja muu toimintaympäristö. Kärkihankkeen yhtenä hallitusohjelman loppukauden toimenpiteenä on luoda kehittämissuunnitelma
logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi.
Logistiikan digitalisaatiolla on merkittäviä vaikutuksia yritysten toiminnalle ja kilpailukyvylle. Suurten kaupan alan yritysten kilpailukyvystä noin 43 % ja teollisuusyritysten kilpailukyvystä 35 % koostuu vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan logistiikan hallinnasta (Logistiikkaselvitys 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 11/2012). Digitalisaation voidaan odottaa jatkossa vahvistavan eroja yritysten
kilpailukyvyssä, sillä sitä taitavasti hyödyntävät voivat saada merkittäviä hyötyjä.
Kuljetusten tehostumisen arvioidaan voivan säästää EU:ssa toimivilta eri alojen teollisuusyrityksiltä 100–300 miljardia euroa vuosittain. Maailman talousfoorumi on arvioinut, että digitalisaation hyödyt logistiikka-alalle ovat maailmanlaajuisesti 1500
miljardia dollaria ja yhteiskunnalliset hyödyt 2 400 miljardia dollaria vuoteen 2025
mennessä. Tavaralogistiikan digitalisaatiolla vaikutetaan suuresti myös liikenteen
ympäristöpäästöihin, EU:n tasolla arvioiden se voi saada aikaan 15–30 %:n hiilidioksidipäästöjen vähennyksen.
Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja lisäksi maantieteelliseltä asemaltaan lähes saaren kaltainen. Yleisesti katsotaan, että tämä nostaa teollisuuden ja kaupan alan kuljetuskustannuksia, ja Suomessa kuljetuskustannukset ovat korkeammat kuin EU:ssa
keskimäärin. Kustannusten laskemisella olisi siten suuri merkitys Suomessa toimivien yritysten kilpailukyvyn kannalta.
Logistiikkaketjuissa syntyy jo nykyään suuri määrä tietoa, ja sen parempi hyödyntäminen on digitalisaation keskeinen kysymys. Keinoäly, suurten tietomassojen käsittely sekä esineiden internet tuovat tiedolla johtamisen mahdollisuudet myös logistiikkaan. Kasvavat tietomäärät mahdollistavat myös uusien liiketoimintakonseptien
kehittymisen alalle.
Periaatepäätöksessä keskeisinä haasteina logistiikan digitalisaatiolle Suomessa ovat
muun muassa väyläverkoston nykyiset ja etenkin liikenteen automaation mukaan
tuomat tulevat haasteet, data-analytiikan ja muun dataosaamisen pullonkaulat sekä
logistiikkamarkkinoiden rakenne. Mahdollisuuksia tuo mukanaan esimerkiksi Suomen maantieteellinen asema lyhimpänä reittinä Euroopan ja Aasian välillä, joka on
jo onnistuttu hyödyntämään matkustajalentoliikenteessä.
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Periaatepäätöksen keskeinen sisältö
Periaatepäätöksessä on määritelty logistiikan digitalisaation visiot vuosille 2022 ja
2025, visioiden saavuttamisen kannalta keskeiset tavoitteet sekä keinot tavoitteisiin
pääsemiseksi. Periaatepäätös on tiivis asiakirja, jossa on keskitytty nimenomaan tavaralogistiikan digitalisaation edistämisen erityiskysymyksiin. Esimerkiksi tietosuoja- ja tietoturva ovat asioita, joita koskevat omat EU- ja kansallisen tason säännökset
ja strategiat. Näihin liittyen ei ole tarve kehittää erityisiä logistiikkasektorin toimenpiteitä.
Keskeisenä visiona vuoteen 2022 mennessä on parantaa olennaisesti sähköisen rahtitiedon liikkumista kuljetusketjuissa ja ketjujen välillä. Tämä edellyttää toimintamallien muutosta ja rahtitiedon saamista digitaaliseen muotoon sekä yritysten digitalisaatio-osaamisen ja –ymmärryksen kasvattamista. Edelleen visiona vuoteen 2022 on, että logistiikan sektorille syntyisi uusia ja uudenlaisia palveluita, jotka hyödyntävät dataa.
Keskeisenä visiona vuoteen 2025 on, että Suomi voisi olla kansainvälinen edelläkävijä myös tavaralogistiikan sektorilla tarjottavien MaaS (Mobility as a Service) –
palveluiden kasvuympäristönä, ja myös mahdollistavan sääntelyn suhteen. Edelleen
visiona on, että Suomi pystyisi hyödyntämään maantieteellistä asemaansa kansainväliseksi tavaraliikenteen solmukohdaksi kehittymisessä. Logistiikan aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset pitäisi myös pystyä minimoimaan.
Visioiden saavuttamisen kannalta keskeiset tavoitteet ovat:
1. Logistiikan hajautetun tiedonjakoinfrastruktuurin luominen. Tavoitteessa pyritään edistämään logistiikkatietojen muuttamista sähköiseen muotoon sekä
tietojen liikkumista (avointen) ohjelmointirajapintojen kautta.
2. Lähilogistiikan toimivuuden merkittävä parantaminen. Lähilogistiikan merkitys on huomattavassa kasvussa muun muassa verkkokapan voimakkaan kasvun myötä, ja erityisesti ensimmäisen ja viimeisen kilometrin kattamiseen
tarvitaan uusia ratkaisuja. Merkittäviä uusia palveluinnovaatioita odotetaan
syntyvän erityisesti kuluttajarajapintaan.
3. Logistiikan älykkään automaation kehittäminen. Automaatio vaikuttaa logistiikan sektorilla monessa kohtaa, aina liikenteen automaatiosta jakelurobotiikan kehittymiseen.
4. Satamien digitalisaation edistäminen. Tämä on haastava kokonaisuus muun
muassa satamien ja niissä toimivien eri toimijoiden suuren määrän takia. Monet periaatepäätöksen toimenpiteet edistävät myös satamien digitalisaatiota,
mutta silti asiaan on tarve paneutua syvällisemmin oman digitalisaatiotiekartan avulla.
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Keinovalikoima jakaantuu viiteen koriin. Tavoitteiden saavuttamiseksi on:
A. Varmistettava, että lainsäädäntöympäristö on mahdollistava ja tarvittaessa
poistettava mahdolliset lainsäädännölliset esteet. Samalla on arvioitava, voidaanko lainsäädännöllä ja erityisesti tietosääntelyllä luoda kannustimia toimintatapojen muuttamiseen.
B. Luotava, hyödynnettävä ja kehitettävä niin kansallisia laajamittaisia logistiikka-verkostoja ja yhteistyöhankkeita kuin myös alueellisia ja alakohtaisia yhteistyö-verkostoja logistiikkatoimijoiden yhteistyön ja luottamuksen kasvattamiseksi. Yhteistyötä on saatava syvennettyä niin, että siitä saadaan konkreettisia hyötyjä, kuten yhteentoimivuuden elementeistä sopimista.
C. Käynnistettävä erilaisia kokeiluja ja pilotteja sekä luotava niitä varten tarpeen
mukaan erilaisia kokeilulakeja. Kokeilujen ja pilottien tuloksia on myös saatava skaalattua ja kaupallistettua.
D. Lisättävä digitalisaatiota ja tiedon hyödyntämismahdollisuuksia koskevaa tietämystä, kehitettävä erityisesti yritysten osaamista ja vaikutettava asenneilmapiirin muuttumiseen.
E. Vaikutettava aktiivisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä EU:ssa ja
kansainvälisillä areenoilla. Keskeisiä vaikuttamiskohteita EU:ssa ovat muun
muassa komission eri pääosastot, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin
komission Digital transport logistics forum (DTLF), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organisation, IMO), Yhdistyneiden
kansakuntien Euroopan talouskomissio (United Nation Economic Commission for Europe, UNECE), UNECE:n alainen YK:n kaupan ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen keskus (United Nations Centre for Trade Facilitation
and Electronic Business, UN/CEFACT), Kansainvälinen siviiliilmailujärjestö (International Civil Aviati-on Organization, ICAO) sekä Maailman tullijärjestö (WCO).
Periaatepäätös sisältää yhteensä 34 toimenpidettä. Täytäntöönpano organisoidaan
kohdassa 2 (Periaatepäätöksen toteutus ja seuranta) kerrotulla tavalla. Koska kyse on
valtioneuvoston periaatepäätöksestä, toimenpiteissä painottuvat sääntelytoimet. Toimenpiteistä osa toteutuu nopeammalla ja osa hitaammalla aikataululla. Erityisesti korin E. toimenpiteet ovat luonteeltaan jatkuvia.
Toimenpidekokonaisuudessa A. ”Mahdollistava lainsäädäntöympäristö ja lainsäädännöllisten esteiden poistaminen” selvitetään muun muassa paikannusvelvoitteiden
asettamista sekä joidenkin tietoryhmien antamista rajapintojen kautta. Myös viranomaisille annettavien tietojen antamismahdollisuutta rajapintojen kautta selvitetään.
Valinnainen eCMR –lisäpöytäkirja (Additional Protocol to the Convention on the
Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) concerning the
Electronic Consignment Note,Geneva, 20 February 2008.) on tarkoitus ratifioida ja
samassa yhteydessä tarkastellaan tiekuljetussopimuslakiin (1979/345) vaadittavia
muutoksia niin, että se ei muodosta estettä kansainvälisiä kuljetuksia koskevien rahtitietojen sähköistämiselle.
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Toimenpidekokonaisuudessa B. ”Logistiikkaverkostojen ja yhteistyöhankkeiden
luominen, hyödyntäminen ja kehittäminen” työstetään muun muassa hajautetun tietoinfrastruktuurin tarvitsemia yhteentoimivuuden elementtejä, kuten standardeja, vakiotietosisältöjen määrittelyä, sopimusmalleja ja käytännesääntöjä. Samoin jatketaan
tietotarpeiden kokonaiskuvan ja tulevaisuuden tarpeiden hahmottamista ja pyritään
vapaaehtoisen tietojen vaihdon aikaan saamiseen.
Toimenpidekokonaisuudessa C. ”Kokeilujen ja pilottien käynnistäminen ja vauhdittaminen” käynnistetään muun muassa lohkoketjujen ja tekoälyn käyttöön liittyviä
kokeiluita sekä selvitetään, voitaisiinko satamien tiedonvaihtoa kehittää lohkoketjuteknologian avulla.
Toimenpidekokonaisuudessa D. ”Tietämyksen lisääminen ja osaamisen kehittäminen” pyritään muun muassa edistämään sähköisten työkalujen saantia pk-yritysten
käyttöön sekä levittämään aktiivisesti tietoa parhaista käytänteistä, uusista innovaatioista ja onnistuneista digitointiprojekteista.
Toimenpidekokonaisuudessa E. ”EU- ja kv-vaikuttaminen” muun muassa vaikutetaan käynnissä ja käynnistymässä oleviin sääntelyprosesseihin, kuten EU:ssa ilmoitusmenettelydirektiivin uudistamiseen, tavaraliikenteen sähköisten asiakirjojen käyttöön liittyvään aloitteeseen ja kolmannen maaliikennepaketin käsittelyyn sekä osallistutaan kansainvälisiin pilotteihin koskien logistiikkatiedon vaihtoa.
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Periaatepäätöksen toteutus ja seuranta
Periaatepäätös toteutetaan liikenne- ja viestintäministeriön syksyllä 2017 käynnistämän logistiikan digitalisaatioverkoston avulla. Sääntelytoimenpiteissä päävastuu työn
eteenpäin viemisestä on liikenne- ja viestintäministeriöllä, ja valmistelutyö tapahtuu
normaalina virkatyönä, joka tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Muut toimenpiteet edellyttävät julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden tiivistä yhteistyötä, ja
esimerkiksi kokeiluissa ja piloteissa olisi toivottavaa, että syntyy yritysvetoisia verkostoja.
Periaatepäätöksen toteuttamista varten käynnistetään logistiikan digitalisaatioverkoston alatyöryhmiä, joihin osallistuminen on avointa. Näitä alatyöryhmiä ovat esimerkiksi hajautetun tiedonjakoinfrastruktuurin yhteentoimivuuselementtien määrittelyä tekevä työryhmä, lähilogistiikkatoimijoiden verkosto ja kansainvälistä yhteistyötä
varten koottava toimijoiden ryhmä.
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Periaatepäätöksen valmistelu ja lausuntokierros
Kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän avoimen logistiikan digitalisaatioverkoston avulla. Verkostolla ollut kolme
avointa työpajaa, joista ensimmäinen pidettiin 1.9.2017, toinen 1.11.2017 ja kolmas
6.3.2018. Verkoston tapaamisiin on osallistunut noin 50 toimijaa, ja mukana on ollut
logistiikka-alan yhteisöjen, yritysten ja viranomaisten edustajia.
Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi oli avoimesti lausuttavana helmikuun
2018 aikana, ja lausuntopyyntö lähettiin tiedoksi noin 200 logistiikan digitalisaatioverkostossa mukana olevalle toimijalle. Lausuntoja saatiin yhteensä 35 (yritykset 9,
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etujärjestöt 14, virastot ja tutkimuslaitokset 6, ministeriöt 4 ja kaupungit 2 lausuntoa). Lausuntonsa antoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finnair Oyj, Futugene
Oy, HaminaKotka Satama Oy, Helsingin kaupunki, Helsingin Satama Oy, Ilmatieteen laitos, ITS-Finland ry, Kaupan liitto ry ja Teknisen kaupan liitto ry, Keskuskauppakamari, Lidl Suomi Ky, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Logistiikkayritysten liitto ry, Metsäteollisuus ry, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Brahea (Turun yliopisto), Outokumpu Oyj, Palta ry, Puolustusministeriö,
Rocla Solutions Oy, Sisäministeriö, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Laivameklarit, Suomen Osto- ja Logistiikkayyhdistys LOGY ry, Suomen Satamaliitto ry, Tietorahti Oy, Teknologiateollisuus ry, Tulli, Turun
kaupunki, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtionvarainministeriö, Viestintävirasto, VR
Group ja Yleinen Teollisuusliitto YTL ry.
Lausunnonantajat pitivät periaatepäätöksen aihepiiriä ja sen esille nostamista tärkeänä. Periaatepäätöksen sisältöön kohdistuneet huomiot hajaantuivat eri kohtiin, ja sisältöä pidettiin suurelta osin kannatettavana. Pääosa huomioista kohdistui periaatepäätöksen taustoittavaan alkuosaan (Tieto logistiikan digitalisaation ajurina sekä
Suomen haasteet ja vahvuudet) ja periaatepäätöksen visioihin vuosille 2022 ja 2025.
Visioiden aikataulu koettiin myös osittain haasteellisena. Neljää tavoitetta ja viittä
toimenpidekokonaisuutta pidettiin hyvinä. Yksittäisiin toimenpiteisiin kohdistui vain
vähän huomiota. Osa piti toimenpiteiden määrää suurena, ja toivoi niiden vaiheistusta ja mahdollista priorisointia.
Yleisesti ottaen osa sidosryhmistä haluaisi enemmän yhteistyötä ja avoimuutta logistiikkamarkkinoille, osa taas painottaisi enemmän markkinaehtoisuutta ja kilpailua.
Logistiikan uudistusten tulisi pyrkiä edesauttamaan yritysten innovaatiokehitystä.
Useammassa lausunnossa nostettiin esille huomio siitä, että logistiikkamarkkinat tulisi nähdä myös kansainvälisenä kokonaisuutena. Sääntelyuudistuksissa tulisi huomioida kansainvälinen yhteistyö, jotta liiketoiminnan skaalautuvuus ja kansainvälinen
liiketoiminta säilyvät mahdollisena. Kansainvälistä ja EU-yhteistyötä koskevat ehdotukset saivatkin yleisesti ottaen kannatusta.
Tavaralogistiikassa tietojenvaihto rajapinnoilla jakaa jonkin verran mielipiteitä.
Osassa lausunnoista katsottiin, että velvoittavaa sääntelyä ei tulisi antaa. Tietojenvaihdon tulisi ensisijaisesti toimia vapaaehtoisella periaatteella markkinaehtoisesti
perustuen kaupallisiin ratkaisuihin. Osa varauksellisesti suhtautuvistat tahoista korostikuljetusturvallisuuden ja liikesalaisuuksien suojan merkitystä. Tiedon määrän lisäämistä ja parempaa tiedonkulkua sinänsä kannatetaan, mutta tämä ei saisi lisätä
yritysten velvoitteita tai aiheuttaa hallinnollista taakkaa. Sähköistä rahtikirjaa koskevan eCMR-lisäpöytäkirjan ratifioiminen ja sähköisten rahtikirjojen käyttö nähtiin
yleisesti tarpeellisena.
Datan laadusta, avoimuudesta ja tietoturvallisuudesta esitettiin huomioita, sillä esimerkiksi paikkatiedon jakaminen saattaa olla turvallisuusuhka. Mikäli tällaisia järjestelmiä toteutetaan, kansainvälisesti kestävä standardisointi, mahdolliset tietosuojavaatimukset ja yksityisyydensuoja olisi huomioitava kaikissa vaiheissa.
Lohkoketjuteknologia herätti kiinnostusta lausuntokierroksella. Yleisesti koettiin, että sen hyödyntäminen saattaisi parantaa tiedon luotettavuutta ja liikkuvuutta. Etäohjausta ja automaatiota tulisi pilotoida.
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Sidosryhmät näkevät pääosin paljon mahdollisuuksia satamien kehittämisessä. Satamien tehokas ja luotettava kuljetusketjun toiminta tekisi Suomesta edelläkävijän globaaleilla logistiikkamarkkinoilla. Koko kuljetusketjun näkökulma olisi hyvä tuo-da
mukaan. Satamat koetaan tärkeäksi solmukohdaksi yhteiskunnan turvallisuuden kannalta.
Letka-ajaminen logistiikan täysautomatisoinnin avulla herätti myös huomioita lausunnonantajien keskuudessa. Sitä pidettiin kiinnostavana, mutta infrastruktuurin riittävyys ja siihen kohdistuva ylimääräinen rasitus tuotiin esille. Tässä yhteydessä mainittiin myös Suomen mahdollisuudet normaalia pidempien tai raskaampien HCTkuljetusten (High Capacity Transport) kuljetusten edelläkävijänä.
Sekä fyysisen että digitaalisen infrastruktuurin riittävyyteen ja tulevaisuuden haasteisiin kiinnitettiin huomiota useammassa lausunnossa, ja eri liikennemuotojen tarpeita
nostettiin esille.

