STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN UTVECKLINGSPLAN FÖR ATT STÄRKA
DIGITALISERINGEN INOM LOGISTIKEN OCH TRANSPORTSEKTORN SAMT I
HAMNARNA

Regeringsprogrammets spetsprojekt om en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet har som
mål att skapa en gynnsam miljö för digitala tjänster och nya affärsmodeller. I spetsprojektet
skapas en lagstiftningsmiljö och övrig verksamhetsmiljö som stödjer uppkomsten av innovationer och tjänster. En av spetsprojektets åtgärder under den återstående regeringsperioden är
att utarbeta en utvecklingsplan för att stärka digitaliseringen inom logistiken och transportsektorn samt i hamnarna.
Digitaliseringen förändrar handlingsmodellerna och affärsverksamheten inom godslogistiken i
riktning mot mer omfattande utnyttjande av data och intelligent automatisering. Liksom övriga
samhällssektorer kommer också logistiken att redan inom en snar framtid genomgå en omvälvning. För tillfället är digitaliseringen fort-farande en konkurrensfördel för logistikföretagen, men rätt snabbt blir frågan vilka företag som växer och utvecklas och vilka som förtvinar.
Digitaliseringen inom logistiken medför betydande konsekvenser för företagens verksamhet
och konkurrens-kraft. Enligt en undersökning från 2012 är logistikhanteringens andel av konkurrenskraften cirka 43 procent för stora företag inom handeln och 35 procent för industriföretag (Logistikutredning 2012. Kommunikationsministeriets publikationer 11/2012). I fortsättningen kan digitaliseringen förväntas öka skillnaderna i företa-gens konkurrenskraft eftersom
de företag som skickligt utnyttjar digitaliseringen kan uppnå betydande förde-lar. Industriföretag i olika branscher som verkar inom EU uppskattas kunna spara 100–300 miljarder euro årligen tack vare effektiviserade transporter. Världsekonomiska forumet har uppskattat den globala nyttan av digitaliseringen för logistikbranschen till 1 500 miljarder dollar och för samhället till 2 400 miljarder dollar fram till 2025. Digitaliseringen inom godslogistiken har också
en stor inverkan på miljöutsläppen från trafiken. På EU-nivå uppskattas digitaliseringen kunna
åstadkomma en minskning på 15–30 procent av koldioxidutsläppen.
Utvecklingsplanen har beretts med hjälp av det öppna nätverk för digitalisering inom logistiken som inrättats av kommunikationsministeriet. Nätverket har ordnat tre öppna workshoppar
varav den första hölls den 1 september 2017, den andra den 1 november 2017 och den tredje
den 6 mars 2018. Cirka 50 aktörer och representanter för företag, myndigheter och sammanslutningar inom logistikbranschen har deltagit i nätverkets träffar.
Informationen som drivkraft för digitaliseringen inom logistiken
Trots att en enorm mängd information redan i dag uppstår i logistikkedjan är den värdelös så
länge den inte analyseras och utnyttjas särskilt i hamnfunktionerna och för att optimera transport- och lagerkapaciteten. Även om man redan i nuläget strävar efter att optimera transportoch lagerkapaciteten och transportrutterna kommer optimeringsmöjligheterna till följd av ett
effektivt utnyttjande av information redan inom en snar framtid att nå en helt annan nivå än i
dag. Artificiell intelligens, behandling av stora datamassor och sakernas internet möjliggör
kunskapsbaserad ledning även inom logistiken. En förbättrad informationsgång medför effektiviseringsmöjligheter för de olika aktörerna i transportkedjan, men det här ställer också krav
på alla parter. Aktuella och korrekta uppgifter från varuavsändarna i tillräckligt god tid är till
exempel avgörande för att transportkedjans olika delar ska kunna optimeras.

Den växande informationsmängden gör det möjligt för nya affärskoncept att uppstå i branschen. De nästa betydande affärsinnovationerna ser även i speditions- och logistikbranschen ut
att uppstå för att särskilt i konsumentgränssnittet organisera transportresurser och styra varuflöden på ett nytt sätt, dvs. för att kombinera godstrafik. Även inom logistiksektorn torde logistiska MaaS-tjänster uppstå som en del av verksamhetsmodellen för mobilitet som tjänst. Målet är en situation där transportkedjan kan byggas upp av delar som alla är interoperabla med
de övriga delarna.
Finlands utmaningar och styrkor
Utmaningar
Finland har de bästa förutsättningarna i världen för att dra nytta av digitaliseringen, men i
praktiken har vi inte till fullo lyckats utnyttja våra styrkor. Inom logistiken har vi under 2010talet släpat efter de övriga nordiska länderna, fast under de senaste åren har vi knappat in på
deras försprång. Den låga digitaliseringsgraden är en utmaning för transportföretagen, men
också för deras kunder, eftersom uppgifterna inte överförs till deras system utan extra arbete.
Det här ökar den administrativa bördan och risken för fel.
Logistiktjänsternas verksamhetsmodeller har hittills i rätt stor utsträckning grundat sig på etablerad praxis. Under historiens lopp har några stora aktörer och ett stort antal mindre aktörer
uppstått i branschen. Det största hindret för digitaliseringen är företagens avsaknad av vilja.
Särskilt de små och medelstora företagen har haft svårt att hitta tillräckliga argument för att
satsa på digitalisering. Deras satsningar på nya innovation-er har därför varit små, och därför
har inte heller den nya teknik som utvecklas kunnat utnyttjas fullt ut. De stora internationella
aktörerna inom godslogistiken har redan under en lång tid utvecklat elektroniska funktioner,
men interoperabiliteten med andra aktörer har självfallet inte varit drivkraften för deras verksamhet. Många av de stora aktörerna har utländska ägare, vilket medför egna utmaningar i arbetet för att påskynda den nationella utvecklingen.
Transporterna kräver ett högklassigt trafiknät. I och med automatiseringen är fordonen i allt
högre grad upp-kopplade med varandra, trafiknätet och andra som rör sig i trafiken. I takt med
att utvecklingen framskrider ökar kraven på trafiknätet jämfört med nuläget, och även trafiklederna förutsätts i fortsättningen vara intelligenta. Samtidigt krävs att företagen inom logistikbranschen besitter en bättre förståelse av betydelsen av information samt digital kompetens och den beredskap som krävs för autonom körning.
Internationellt och nationellt transporteras en hel del luft, dvs. transportkapaciteten utnyttjas
inte till fullo. Det här är inte kostnadseffektivt för någon av parterna. Också för att uppnå klimat- och utsläppsmålen är det viktigt att transportkapaciteten utnyttjas effektivare.
Finland är ett land med långa avstånd och har dessutom ett geografiskt läge som påminner om
en ö. Det an-ses allmänt att det här höjer transportkostnaderna för industrin och handelsbranschen, och i Finland är transportkostnaderna högre än genomsnittet i EU. En kostnadssänkning skulle därmed har en stor betydelse för konkurrenskraften hos företag som är verksamma i Finland.
Digitaliseringens ofrånkomliga förstadium är att överföra informationen till digital form. De
uppgifter om transporten som traditionellt sett funnits i pappersform ska omvandlas till
elektronisk form. Även i det avseendet återstår mycket arbete inom logistiksektorn såväl nationellt som internationellt.
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När informationen intar en mer central plats blir den dataanalytiska kompetensen lätt en flaskhals för företa-gen. Även om det finns gott om teknisk kompetens i Finland råder det i olika
samhällssektorer brist på experter inom dataanalys. Attityderna utgör ett betydande hinder
också när det gäller att dela information, även om företagen i princip redan insett fördelarna.
Vi befinner oss fortfarande långt från en situation där samförstånd råder om vilken information som ska vara öppet tillgänglig och vilka uppgifter de olika aktörerna i logistikkedjan ska
ha rätt till för att kunna effektivisera verksamheten. På grund av det rådande verksamhetssättet
går det inte heller att utnyttja en agil, försöksbaserad verksamhetsmodell i samarbetet mellan
aktörerna i branschen. På det praktiska planet är också den varierande datakvaliteten en utmaning när data ska utnyttjas.
Styrkor
I Finland har vi under de senaste åren insett att geografin också kan utgöra en stor chans för
oss. Den kortaste rutten från Europa till Asien går genom Finland, och dessutom har vi en
unik position mellan öst och väst. I flygtrafiken har den här styrkan särskilt i passagerartrafiken redan utnyttjats, men i fortsättningen kunde Finland fungera som en central knutpunkt och
ett transitland för bit- och varuflödet, särskilt om passagen genom Norra ishavet öppnas för
fartygstrafik. När det gäller flygtrafiken finns det skäl att lägga mer vikt på att utveckla den internationella godstrafiken. En föregångarposition inom utnyttjandet av information skulle
skapa nya möjligheter också i transittrafiken.
I Finland är den offentliga sektorn mycket engagerad i främjandet av digitaliseringen. Det här
tar sig uttryck bland annat i att de uppgifter som myndigheterna besitter i stor utsträckning har
gjorts tillgängliga. Ett gott exempel är kommunikationsministeriets förvaltningsområde (Informationskarta inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Kommunikationsministeriets publikationer 16/2017). Med hjälp av främjandet av MaaS-tjänster och lagen om
transportservice (320/2017) har vi inom trafiksektorn också lyckats inta en internationell föregångarposition i fråga om utnyttjandet av information och interoperabel informationsinfrastruktur.
Ett litet land kan handla smidigt. I Finland fungerar samarbetet mellan den offentliga och den
privata sektorn exceptionellt väl inom många sektorer. Det finns anledning att ytterligare intensifiera det här samarbetet för att uppnå konkreta fördelar. Informationens interoperabilitet
förutsätter bland annat överenskommelser om standarder och innehåll, och i det här arbetet är
det till stor nytta att vara först. Det förutsätter emellertid tydliga satsningar av alla aktörer.
Dessutom bör de befintliga standarderna och standardiserat informations-innehåll som eventuellt redan uppstått utnyttjas effektivare.
Informationsdelning och en försöksvänlig atmosfär förutsätter förtroende. Nätverkssamarbete
mellan olika aktörer kan utgöra en grund där förtroende kan uppstå. Nätverken utgör också en
nyttig plattform där olika typer av aktörer kan mötas. I fortsättningen kan verksamheten effektiviseras ytterligare i de befintliga nätverken och ekosystemen av riksomfattande och lokala
aktörer från olika delar av logistikbranschen. Dessutom behövs ett mer omfattande och djupgående samarbete.
Vår lilla inhemska marknad betraktas ofta som en ekonomisk nackdel, men i digitaliseringen
kan även den vara en styrka eftersom Finland kan bli ett ”laboratorium” för nya affärsmodeller
och innovationer. Nya idéer upp-står ofta i uppstartsföretag, och ofta med målet att rikta en
produkt eller tjänst direkt till den internationella marknaden. Det finns anledning att ännu mer
intensivt eftersträva satsningar på olika försök och därigenom också på att locka internationella aktörer.
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I Finland finns kompetens i branscher som har en betydande direkt koppling till främjandet av
digitaliseringen inom logistiken, till exempel inom sensor- och positioneringsteknik och maskinautomation. I Finland finns också inomhuslogistisk kompetens som kan bidra med internationell tillväxtpotential genom förmågan att effektivt automatisera och digitalisera synnerligen små volymer.
Principbeslutets vision och mål
Visionen för 2022 är att Finland inom godslogistiksektorn lyckats skapa nya verksamhetsmodeller som möjlig-gör ett avsevärt bättre informationsflöde i transportkedjorna och mellan
dem än i dag. De här verksamhetsmodellerna minimerar också det manuella arbetet i transportkedjorna och de är kopplade till internationella lösningar. Informationen styr transporten
av varan och gör det möjligt att planera och optimera på förhand. Förutsättningar för en effektiv infrastruktur för informationsutbyte har skapats dels med hjälp av lagstiftning, dels med
hjälp av nätverkssamarbete. Samtidigt har den allmänna kompetensen inom och förståelsen av
utnyttjandet av digitaliseringen förstärkts i branschens företag så att bland annat olika tjänster
och affärsmodeller som bygger på utnyttjandet av information blir möjliga. Logistikbranschen
tacklar de centrala förändringsutmaningarna i synnerhet genom att erbjuda nya typer av logistiktjänster. Tjänsterna fokuserar på kundens behov.
Visionen för 2025 är att Finland lyckats utnyttja sitt geografiska läge och blivit en central
knutpunkt även för internationella godstransporter. Samtidigt har Finland varit en föregångare
i arbetet för att skapa en gynnsam affärs- och regleringsmiljö för MaaS-tjänster inom godslogistiken. Affärskoncept som utvecklats i Finland har tagits i bruk i större omfattning internationellt. Samtidigt påverkas Finlands möjligheter att uppnå miljömålen på ett väsentligt sätt av
att digitaliseringen inom logistiken utvecklas. Målet är att minimera branschens skadliga miljökonsekvenser. Dessutom mår de finländska företagen 2025 allt bättre till följd av den ökade
produktiviteten, och tjänsterna för kunderna blir bättre samtidigt som de transportrelaterade
kostnaderna minskar. Utvecklingen inom logistiksektorn har gett Finland utmärkta förutsättningar för internationell affärsverksam-het och tillväxt i den inhemska näthandeln.
De fyra centrala målen för att visionerna ska kunna uppnås är:
Mål 1: Skapa en distribuerad infrastruktur för informationsdelning inom logistiken
Från pappersdokument till information i realtid som behandlas automatiskt och är maskinläsbar
Branschen ska övergå från pappersdokumentens inflexibla värld till att utnyttja information.
Informationen ska vara digital och maskinläsbar. Målet är att informationen delas automatiskt
i realtid i de logistiska kedjorna och mellan dem. Det här förutsätter att de nuvarande verksamhetssätten ändras. Informationen och varan ska följas åt, styrda av informationen.
En distribuerad infrastruktur för informationsdelning
Informationsdelningen ska vara baserad på distribuerade system. Då räcker det att informationen sparas i ett system. I fortsättningen ska det vara möjligt att skicka uppgifterna genom
öppna interoperabla gränssnitt (API). Det här innebär självfallet inte att all information blir
tillgänglig för alla. Olika roller och informationsbehov kan specificeras (till exempel myndigheter – affärspartner – andra privata aktörer – information som är tillgänglig för alla). I vissa
fall bör det rentav åläggas skyldighet att dela information via gränssnitten, som man i Finland
gjort i lagen om transportservice i fråga om persontrafiken.
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Distribuerade system är framtidsorienterade jämfört med kraftigt koncentrerade dataregistreringssystem. Fördelen med att använda distribuerade system är dataeffektiviteten, att man
undviker överlappningar i data-registreringen och att man snabbt kan göra ändringar när applikationerna och tjänsterna måste anpassas till förändringar i affärsverksamheten eller den
tekniska utvecklingen.
En myndighet kan ges i uppgift att samla in information om gränssnittens existens och tillgänglighet, dvs. så kallade metadata. Myndigheterna ska ta emot information i digital form
genom öppna gränssnitt. Under en övergångsperiod kan särskilt små aktörer behöva stöd för
att ta i bruk öppna gränssnitt.
Interoperabel information och utnyttjande av ny teknik som utgångspunkt
Interoperabilitet i informationsutbytet förutsätter att dataelementen harmoniseras och att man
kommer överens om de nödvändiga standarderna, standardavtalsvillkoren och förfarandereglerna. De möjligheter som ny teknik, till exempel blockkedjor och artificiell intelligens, erbjuder i utvecklingen av interoperabiliteten ska också intensivt främjas.
Förtroendet och utnyttjandet av mina data bör främjas
I fråga om användningen av personuppgifter finns det skäl att eftersträva att personen själv
bättre ska kunna kontrollera användningen av uppgifter om sig själv (mina data). Personen ska
ha en reell möjlighet att erbjuda uppgifter om sig själv till tillförlitliga tjänsteleverantörer och
applikationer. Målet är att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av personuppgifter i affärsverksamheten. Verksamhetsmodellerna för mina data öppnar upp för nya applikationer och serviceformer där individerna har allt bättre möjligheter att bestämma över informationen som
samlas in om dem. Även inom logistiken behöver företagen bli bättre på att utnyttja mina data.
Integritetsskydd och fokus på informationssäkerhet i alla informationsbehandlingsprocesser
bidrar till att bygga upp förtroende för affärsverksamheten. Dataskyddet och informationssäkerheten regleras allmänt på EU-nivå och nationell nivå, och det finns inget behov av att utveckla särskild sektorspecifik reglering inom logistiken. Det är emellertid klart att all tjänsteproduktion ska basera sig på en hög nivå av dataskydd och in-formationssäkerhet och på att
dataskydds- och informationssäkerhetskraven iakttas.
När det gäller elektroniska signaturer finns det anledning att utnyttja lösningar som redan
finns på marknaden och som överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. I Finland finns bestämmelserna om stark autentisering, elektroniska signaturer och andra betrodda tjänster i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).
Mål 2: Betydligt förbättra närlogistiken
Digitaliseringen – den fjärde industriella revolutionen – förändrar vår omvärld så att också aktörerna och funktionssätten inom logistiken måste förändras. I regel är de här förändringarna
globala och konsekvenserna tydliga även i Finland. Dygnetruntsamhället, ett samhälle baserat
på den så kallade 24/7-modellen, håller på att bli norm. Det här medför tydliga konsekvenser
för distributionslogistiken men också för transportkedjorna i bredare bemärkelse. Även urbaniseringen och förtätningen av stadsstrukturerna påverkar verksamhetsmiljön inom logistiken.
I glesbygden handlar det om tillgången till tjänster. Näthandeln har redan flyttat distributionsstrukturernas och distributionslogistikens fokus från affärerna till konsumenterna och när5

logistiken, och tillsammans förstärker de ovannämnda trenderna betydligt det här fenomenet.
De nya teknikbaserade innovationer på försöksstadiet som uppstått syftar i huvudsak till att
betjäna distributionen och insamlingen i tätt bebodda städer, men trots det är många utmaningar på den så kallade sista kilometern fortfarande olösta. Behovet av att kombinera varuflöden ökar och skapar ett tryck att hitta nya verksamhetsmodeller.
Delningsekonomin och den inbördes handeln mellan konsumenter (C2C) ökar i alla samhällssektorer. Även inom logistiksektorn gäller det att ta lärdom av delningsekonomins verksamhetsmodeller eftersom lösningarna i sista hand förutom att gynna konsumenterna också kan
minska företagens investeringstryck. Ägarskap är överhuvudtaget inte längre någon förutsättning för lönsamma affärskoncept, vilket många företag som expanderat sin affärsverksamhet
internationellt kan intyga. På motsvarande sätt kan till exempel närlogistikens distributionsinfrastruktur utvecklas. Hotbilden för logistiksektorn är att det finns gott om utmanare utanför
branschen om de nuvarande aktörerna inte lyckas med övergången till nya verksamhetsmodeller.
I den förra utvecklingsfasen innebar globaliseringen att produktionen flyttades till länder med
låga produktionskostnader, men den intelligenta automatiseringen och robottekniken har delvis vänt utvecklingen i mot-satt riktning. Det här påverkar särskilt transportsträckornas längd.
När nya tekniska innovationer som till exempel 3D-utskrifter börjar utnyttjas i stor skala kan
transportsträckorna förkortas ytterligare. I och med den utvecklingen ökar också transporterna
av råmaterial på bekostnad av styckegodstransporterna.
Mål 3: Utveckla den intelligenta automatiseringen inom logistiken
En distribuerad infrastruktur för informationsdelning baseras på allmänt accepterat informationsinnehåll i en form som problemfritt kan överföras mellan olika system. Det här är en absolut förutsättning för automatisering inom logistiken. Automatiseringen påverkar logistiken på
flera olika ställen. Automatiseringen av själva trafiken framskrider snabbt och helautonoma
fordon väntas vara en realitet kanske redan i mitten av 2020-talet. Den utveckling där fordonen kopplas upp med varandra och med trafiksystemet genom kommunikationsnäten har
kommit igång redan tidigare och framskrider också i snabb takt. Inom den tunga godstrafiken
har till exempel försök och pilotprojekt med kolonner av förarlösa fordon genomförts på olika
håll i världen, och fordonskolonnerna väntas bli vanligare i och med nästa automatiseringsvåg
inom trafiken. Ett finländskt särdrag är HCT-transporter (High Capacity Transport) som är
längre eller tyngre än normalt. Försök med sådana transporter har gjorts sedan 2013. Utifrån
erfarenheterna från försöken medför större mått och massor betydande fördelar särskilt vid
transport av sjöcontainrar, styckegods och livsmedel. Kommunikationsministeriet bereder som
bäst ändringar i bestämmelserna om mått och massor. I fortsättningen ska insamlad trafikinformation utnyttjas när rutter anvisas för HCT-transporterna. I godstrafiken på långa sträckor
skulle en ökning av järnvägstransportvolymerna bidra till att uppnå miljömålen. Järnvägstrafiken kunde göras attraktivare ge-nom att man utnyttjar information i multimodala transporter
och ökar automatiseringen i första hand inom trafikledningen och växelarbetet.
Utvecklingen både inom automatisering och uppkopplade (connected) fordon är också knuten
till utvecklingen av trafikstyrnings- och trafikledningstjänsterna. Styrningen och ledningen av
trafiken har redan tidigare spelat en viktig roll inom luftfarten, sjöfarten och spårtrafiken, men
i fortsättningen kommer också vägtrafiken att behöva en ny typ av styrning och ledning för att
vara trygg och smidig. Trafikstyrnings- och trafikledningstjänsterna kommer att bli en viktig
knutpunkt för trafikrelaterad information. Med hjälp av den får de uppkopplade fordonen
också de uppgifter de behöver direkt via kommunikationsnäten. Utvecklingen av olika former
av fjärrstyrning av fordon och fordonsgrupper kommer att vara snabb. Hamnarnas och de
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andra logistiska knut-punkternas roll i delningen av information kan förväntas växa om de
nödvändiga förutsättningarna skapas.
Inom logistiksektorn syns den framskridande automatiseringen också i form av ökad automatisering i själva transportkedjans olika skeden. I hamnarna sköts allt fler funktioner med hjälp
av robotteknik och automatisering. Ett exempel är automatiserade containerkranar. Inte heller
paket behöver förflyttas manuellt eftersom de självstyrs i transportkedjans olika skeden.
Automatisk hantering av paket skulle främja nya verksamhetsmodeller och affärsmöjligheter
inom logistiksektorn till exempel då av- och pålastningen underlättas.
Servicerobotar som samarbetar med människor förväntas bli mycket vanligare, och sådana kan
användas också inom logistiken. På internationell nivå har man uppskattat att antalet servicerobotar kommer att öka snabbt särskilt inom logistiksektorn. På ett allmänt plan har man uppskattat att antalet servicerobotar i alla branscher kommer att öka med 20–25 procent per år under 2018–2020. Särskilt marknaden för logistikrobotar förväntas växa kraftigt. Antalet sålda
robotar förutspås åttadubblas under 2016–2020 (från 25 miljoner till 190 miljoner robotar).
Uppskattningen baserar sig på den globala näthandelns kraftiga tillväxt och den påföljande
ökningen av transporterna. I fortsättningen kommer en fungerande logistikkedja att utgöra en
allt viktigare faktor för konkurrenskraften i näthandeln. (Statistik från International Federation
of Robotics (ITF) 2017).
Ett exempel på användningen av servicerobotar är de små distributionsrobotar som testats
bland fotgängarna på gatorna i Estland. Dessutom är förväntningarna höga på användningen
av obemannade luftfarkoster för olika mindre transporter, och därför är det viktigt att se till att
de nödvändiga, bland annat legislativa, förut-sättningarna för verksamheten finns.
Den växande kommunikationen mellan maskiner är också av betydelse för digitaliseringen
inom logistiksektorn. Kommunikationen ökar i takt med att sakernas internet utvecklas och
enskilda föremål är uppkopplade till internet. Också användningen av intelligenta applikationer väntas öka.
Mål 4: Främja digitaliseringen i hamnarna
I Finland finns cirka 80 hamnar för godstrafik, varav 23 hålls öppna året om. Transportmängderna består av import till Finland, export utomlands, transittransporter till och från Ryssland
samt sjötransporter inom landets gränser. Mätt i ton är Finlands största hamnar för internationell godstrafik Sköldvik (Kilpilahti), Hamina-Kotka och Helsingfors. De här tre hamnarna stod
för nästan hälften av antalet godston i de internationella sjötransporterna i alla Finlands hamnar 2016. Sjötransporternas andel av alla internationella godstransporter 2016 var cirka 76
procent inom importen och cirka 91 procent inom exporten. (Undersökning om finländska
hamnars bakland, Trafikverkets undersökningar och utredningar 55/2017, källor för uppgifterna om trafik-mängder Trafikverket, sjötrafikstatistik och Tullen, logistikstatistik)
Automationsutvecklingen i världens hamnar är snabb. Bland annat hamnarna i Hamburg, Rotterdam, London och Singapore har gjort betydande investeringar i digitaliseringen. I Finland
verkar några av världens främsta företag inom utvecklingen och utbudet av hamnautomatisering. Finland saknar emellertid hamnar som skulle vara beaktansvärda när det gäller digitaliseringsutvecklingen. De flesta hamnar i Finland är så små aktörer att de investeringar digitaliseringen kräver kan utgöra ett problem för dem.
I logistikkedjorna är hamnen en viktig knutpunkt där sjö- och vattentransporter övergår i landtransporter eller omvänt. I hamnarna verkar många aktörer, till exempel skeppsmäklarna,
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hamnoperatörerna, speditörerna och hamnbolagen som ansvarar för den grundläggande infrastrukturen. Verksamheten i hamnen kan innebära ett avbrott i digitaliseringen eller också fungera som drivkraft för digitaliseringsutvecklingen. Hamnaktörerna skulle också kunna främja
till exempel informationsflödet inom och mellan transportkedjorna, men deras informationssystem vara interoperabla.
Sjötransporterna är mycket viktiga för Finland, och inte heller i fråga om digitaliseringen av
hamnarna har vi råd att sacka efter. Med tanke på att Finland för närvarande satsar på att
främja automatiseringen av sjöfarten som helhet, till exempel på utvecklingen av testningsmöjligheter som behövs för att kunna utveckla fjärr-styrda fartyg, kunde vi ha möjlighet att
främja digitaliseringen i hamnarna på ett banbrytande sätt.
För att uppnå målen bör man:
A. Säkerställa att lagstiftningsmiljön är möjliggörande, och vid behov eliminera eventuella legislativa hinder. Samtidigt bör man bedöma om det med hjälp av lagstiftning
och särskilt informationsreglering går att skapa incitament för att ändra verksamhetssätten.
B. Skapa, utnyttja och utveckla såväl nationella omfattande logistiknätverk och samarbetsprojekt som regionala och branschspecifika samarbetsnätverk för att öka samarbetet och förtroendet mellan logistikaktörerna. Samarbetet måste fördjupas så att konkreta fördelar uppstår, till exempel i form av överenskommelser om interoperabilitetens olika element.
C. Inleda olika försök och pilotprojekt och enligt behov stifta olika försökslagar för dem.
Resultaten av försöken och pilotprojekten måste också skalas upp och kommersialiseras.
D. Öka kunskapen om digitalisering och möjligheterna att utnyttja information, utveckla
särskilt företagens kompetens och bidra till att förändra attitydklimatet.
E. Aktivt påverka inom EU och på internationella arenor i samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Centrala påverkansobjekt inom EU är bland annat kommissionens olika huvudavdelningar, Europaparlamentet, Europeiska kommissionens
Digital transport logistics forum (DTFL), Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation, IMO), FN:s ekonomiska kom-mission för Europa
(United Nation Economic Commission for Europe, UNECE), FN:s center för regelförenkling och e-handel (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business, UN/CEFACT) som lyder under UNECE, Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization, ICAO) och Världstullorganisationen (WCO).
Åtgärder
A. Säkerställa en möjliggörande lagstiftningsmiljö och eliminera legislativa hinder
Digitaliseringen av godslogistiken börjar med digitaliseringen av fraktinformationen. I en digital leveranskedja har företaget uppgifterna om leveransen i elektronisk form och kan då utnyttja dem i den elektroniska transportplaneringen och för att automatiskt upprätta en elektronisk fraktsedel. Den elektroniska fraktsedeln möjliggör en automatisk överföring av leveransuppgifter. Likaså möjliggör den en snabbare och enklare arkivering av elektroniska handlingar
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och en övergång till automatiserad elektronisk fakturering i transportföretaget. Elektroniska
fraktsedlar är också tillförlitligare än fraktsedlar i pappersform, och förebygger därmed missbruk samtidigt som de förbättrar lastsäkerheten. Den viktigaste digitaliseringsåtgärden är
övergången från manuella fraktsedlar till elektroniska fraktsedlar vid internationella transporter. Vid transporter inom landet behövs det nödvändigtvis inte alls någon särskild fraktsedel
med vissa formkrav, utan det kan handla om att främja användningen av elektronisk fraktinformation.
1. Ratifiera det frivilliga eCMR–tilläggsprotokollet (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.). Samtidigt ses lagen om vägbefordringsavtal (1979/345) över så att den inte utgör ett hinder för digitalisering av fraktuppgifter som gäller internationella transporter. (kommunikationsministeriet med stöd av justitieministeriet)
2. Utreda de legislativa förutsättningarna för att främja elektronisk fraktinformation vid
transporter inom landet och utreda de eventuella hinder som regleringen utgör för digitaliseringen av fraktuppgifter. Åtminstone transporter av farliga ämnen, tankbilstransporter och del miljötransporter kan vara för-knippade med krav på manuella
fraktsedlar. (kommunikationsministeriet med stöd av justitieministeriet och de övriga
ministerierna)
Anonyma geodata (färdinformation) som visar fordonets position, hastighet och färdriktning
utan sådana uppgifter om fordonet som kan kopplas till personuppgifter kan i framtiden utgöra
en viktig informationsråvara för trafiksystemet och planeringen av det. Till exempel kan tjänsteleverantörer inom trafikstyrning och trafikledning, leverantörer av olika trafikrelaterade
tjänster samt på trafiksäkerhetsgrunder även andra som rör sig på trafiklederna behöva sådan
information.
3. Utreda möjligheterna att i lagstiftningen införa positioneringsförpliktelser för yrkestrafiken. (kommunikationsministeriet)
Informationen kan ha en effektiviserande och styrande roll i logistikkedjan endast om den rör
sig i realtid och automatiskt mellan kedjans aktörer. I fråga om informationsdelningen säkerställs att aktörerna är förpliktade att dela vissa uppgifter med de andra parterna i kedjan enligt
deras informationsbehov, och på motsvarande sätt rätt att få de uppgifter de behöver från
andra aktörer (rollbaserade åtkomsträttigheter). Det här betyder att endast nödvändig information delas.
Dessutom bör företagen bättre kunna utnyttja kundernas egna data (mina data). Bättre möjligheter skapas för företagen att hantera och använda kundernas egna data, till exempel rätten att
överföra uppgifter till en tredje part.
4. Utreda lagstiftningens möjligheter att främja den digitala delningen av information
mellan olika aktörer genom öppna gränssnitt samt möjligheterna att förbättra företagens hantering av mina data. Af-färs- och företagshemligheter samt regleringen kring
dataskydd och informationssäkerhet på EU-nivå och nationell nivå ska beaktas i arbetet.(kommunikationsministeriet)
Information för myndigheternas behov ska inte behöva lämnas till ett distribuerat system mer
än en enda gång. Samtidigt bör informationsgången mellan myndigheterna effektiviseras. Det
här förutsätter att de som lämnar information kan göra det via gränssnitt. Supportverktyg för
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utnyttjandet av gränssnittslösningar kan skapas för att underlätta och effektivisera små aktörers verksamhet.
5. Säkerställa att informationen kan lämnas till olika myndigheter via aktörens eget
gränssnitt. Säker-ställa att informationen rör sig mellan myndigheterna så att samma
uppgift behöver lämnas endast en gång. Säkerställa att myndigheterna inte kräver att
uppgifter ska lämnas manuellt. (kommunikations-ministeriet, alla myndigheter)
6. Säkerställa att den information som de centrala myndigheterna administrerar är öppet
tillgänglig i så stor omfattning som möjligt med hänsyn särskilt till regleringen om affärshemligheter och datasekretess. (kommunikationsministeriet, alla myndigheter)
Av Finlands godstrafikflöden transporteras 80–90 procent sjövägen. Därför skulle mer exakt
och aktuell in-formation än i dagsläget om fartygens ankomster och avgångar utgöra en grund
för godsinformationens rörlighet och en sömlös effektivisering av transportkedjan. Tills vidare
går informationen genom Trafikverkets system Portnet, men i fortsättningen finns det anledning att eftersträva interoperabla gränssnitt också för förmedlingen av de här uppgifterna.
Samtidigt gäller det att försöka göra informationen tillgängligare för de trafikaktörer som behöver den.
7. Utreda möjligheterna att förbättra kvaliteten på och tillgången till fartygens ankomstoch avgångs-uppgifter. (kommunikationsministeriet)
I fortsättningen samlas uppgifter om transporter i vissa knutpunkter såsom i hamnar och hos
leverantörer av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster. Informationsdelningen kan effektiviseras och kvaliteten förbättras genom att utnyttja de här knutpunkterna.
8. Utreda knutpunkternas, särskilt hamnarnas och trafikstyrnings- och trafikledningstjänsteleverantörernas, möjligheter att främja tillgången till högklassig information för
trafiksystemets behov genom lag-stiftning. (kommunikationsministeriet, hamnaktörerna, övriga myndigheter såsom Tullen och gränsbevakningsväsendet)
9. Säkerställa att lagstiftningen också i övrigt möjliggör utveckling som behövs i framtiden såsom ökande fjärrstyrning och automatisering. (kommunikationsministeriet)
Tillgången till statistisk information om godstrafiken och godsflödena är ett grundläggande
element i kunskapsunderlaget. I nuläget upplevs också produktionen av och tillgången till den
här typen av information som bristfällig. Information om marknadens funktion och eventuella
brister i tjänsternas täckningsgrad kan vara värdefull till exempel när affärsverksamhet planeras.
10. Utreda lagstiftningens möjligheter att främja produktionen av statistik och forskningsdata kring gods-trafiken samt den allmänna tillgången till sådan information. (kommunikationsministeriet)
Uppkomsten av delad distributionsinfrastruktur samt tjänster och plattformar för att dela
transportkapacitet bör främjas för att effektivisera transporterna på den sista kilometern till
kunden. Eventuellt kan uppkomsten av sådana också stödjas genom reglering.
11. Utreda möjligheterna att främja kapacitetsdelning till exempel genom postlagstiftningen. (kommunikationsministeriet)
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Väginfrastrukturens nivå och skick har en stor inverkan på transporternas effektivitet och smidighet i ett ex-portdrivet näringsliv. En effektiv logistik kan också betydligt förbättra den internationella konkurrenskraften. Utvecklingen av digitaliseringen inom godslogistiken och
automatiseringen i trafiken ställer nya krav på både den fysiska och den digitala väginfrastrukturen. Det är problematiskt för Finlands konkurrenskraft att vi släpar efter redan med att hålla
den fysiska infrastrukturen på dagens nivå. Tack vare tilläggsfinansieringen för trafikinfrastrukturen ökar inte det eftersatta underhållet längre, men utan tilläggssatsningar under de
nästa regeringsperioderna kommer det att börja växa igen. Samtidigt bör infrastrukturen kunna
utvecklas för framtidens behov. Digitaliseringen inom logistiken förutsätter dessutom att telekommunikationsinfrastrukturen är tidsenlig och tillräckligt heltäckande i vägnätet och logistikens knutpunkter och att informationen utnyttjas effektivt i planeringen, underhållet och utvecklingen av vägnätet.
I fortsättningen produceras allt mer information också om vägnätet med hjälp av olika metoder. Den här in-formationen kan utnyttjas bland annat i underhållet, trafikplaneringen, produktionen av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster och i trafiken på vägarna. I ett land
som Finland, där avstånden är långa, är det viktigt att den här informationen samlas in och delas på ett smart sätt så att trafiklederna inte behöver förses med tung mät- och sensorutrustning.
12. Se över landsvägslagen (503/2005) så att den tar hänsyn till behoven i anslutning till
digitaliseringen och automatiseringen inom logistiken. (kommunikationsministeriet)
13. Bereda strategin för digital infrastruktur så att den tar hänsyn till behoven i anslutning
till digitaliseringen och automatiseringen inom logistiken. (kommunikationsministeriet)
14. Utreda hur information om trafiklederna kan samlas in och delas utifrån smarta förfaranden. (kommunikationsministeriet)
B. Skapa, utnyttja och utveckla logistiknätverk och samarbetsprojekt
Det nätverk för digitalisering inom logistiken som kommunikationsministeriet inrättat har som
första åtgärd försökt bilda sig en uppfattning av nuläget när det gäller informationsutbytet
mellan aktörerna. Nu gäller det att fördjupa bilden och ta itu med frågan om vilken information aktörerna i fortsättningen ska dela och med vilka andra aktörer. Resultaten av arbetet kan
fungera som input i genomförandet av åtgärd nummer 4, men framsteg behövs också i fråga
om frivillig informationsdelning. Olika regionala och tematiska nätverk kan sätta upp regler
för vilken information aktörerna får dela sinsemellan. Målet är att informationen ska delas så
öppet som möjligt och på ett icke-diskriminerande sätt. Då kan man utgå ifrån att delningen av
information förbättrar marknadens funktion och inte skapar hinder för konkurrensen. Logistiknätverkets verksamhet bör också effektiviseras för att bättre stödja deltagandet i det internationella samarbetet (till exempel DTLF) och delningen av information om internationellt
utvecklingsarbete.
För att interoperabilitetens element ska kunna utformas måste man komma överens om standarder för pro-gramgränssnitt och informationselement. Dessutom bör man komma överens
om standardavtalsvillkor och förfaranderegler när det gäller lösningar för informationsutbyte.
En sådan verksamhet förutsätter ett tätt samarbete och också tekniska insikter av aktörerna.
15. I logistiknätverkets tekniska arbetsgrupp utforma de element för interoperabilitet som
behövs i den distribuerade informationsinfrastrukturen, såsom standarder, standardise11

rat informationsinnehåll, avtalsmallar och förfaranderegler. (kommunikationsministeriet, aktörerna i logistiknätverket)
16. Fortsätta utforma en helhetsbild av informationsbehoven och behoven i framtiden.
Målet är att åstad-komma ett frivilligt informationsutbyte (win-win). (kommunikationsministeriet, aktörerna i logistiknät-verket)
För att främja digitaliseringen i hamnarna krävs omfattande samarbete, och tills vidare är det
oklart hur man kan avancera med beaktande av investeringsbegränsningarna. Ärendet måste
utredas noggrannare. Finlands ställning som transitland för flygfrakt behöver också främjas
målmedvetet.
17. Göra upp en färdplan för att främja digitaliseringen i hamnarna och inleda ett djupare
samarbete mellan aktörerna som en del av verksamheten inom digitaliseringsnätverket
för logistiken. Utreda förut-sättningarna för att öka flygfraktvolymerna. (kommunikationsministeriet, hamnaktörerna, övriga myndigheter såsom Tullen och gränsbevakningsväsendet)
Logistikkedjornas effektivitet kan förbättras betydligt genom att digitalisera verksamheten
från början till slut, allt från beställningen till den elektroniska faktureringen. Logistikdokumenten har hittills ofta betraktats som separata handlingar, men de kan kopplas till elektroniska beställningar, följesedlar och nätfakturor så att hela kedjan effektiviseras och det manuella arbetet minskar samtidigt som felen blir färre. Inom logistiksektorn kan man direkt utnyttja det utvecklingsarbete som utförts bland annat inom ramen för digitaliseringsprojektet
inom ekonomiförvaltningen.
18. Främja införandet av internationellt interoperabla modeller och standarder för strukturerad affärsinformation (nätfakturor och ordermeddelanden), till exempel utifrån projektet TALTIO, för att effektivisera logistikprocesserna och utveckla mervärde genom
att utnyttja data i större omfattning och i real-tid. Utarbeta tillämpningsanvisningar för
logistiksektorn utifrån datamodellerna. (kommunikationsministeriet och förvaltningsområdets myndigheter, aktörerna i logistiknätverket)
För att effektivisera transporterna på den sista kilometern fram till kunden måste samarbetet
mellan aktörerna intensifieras särskilt inom närlogistiken, och olika aktörer i högre grad sammanföras för att ge upphov till nya innovationer.
Om person- och godstransporterna kombinerades på ett effektivare sätt skulle servicen särskilt
i glesbygden förbättras och kostnaderna sjunka. Även för den här verksamheten behöver nya
verksamhetsmodeller tas fram genom intensifierat samarbete mellan olika aktörer.
19. Starta ett särskilt samarbete mellan aktörerna inom närlogistiken som en del av digitaliseringsnätverket inom logistiken. (kommunikationsministeriet, aktörerna i logistiknätverket)
20. Effektivisera möjligheterna att kombinera gods- och persontransporter, utveckla nya
modeller för så-dan verksamhet och utreda elimineringen av eventuella hinder.
(kommunikationsministeriet, aktörerna i logistiknätverket)

C. Inleda och påskynda försök och pilotprojekt
12

De ovannämnda nätverken spelar en nyckelroll för att åstadkomma försök och pilotprojekt.
Särskilt när finansieringsmöjligheterna utreds gäller det att beakta de möjligheter som åtgärderna i det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn 2018–2022 medför. Målet är att
genuina tjänster och produkter, eventuellt också ny affärsverksamhet ska uppstå. Resultaten
och erfarenheterna av lyckade försök ska också gå att sprida via nätverken. Delning av data
möjliggör försök och pilotprojekt samt en effektivare affärsverksamhet inom logistiken och
nya typer av tjänster.
21. Ordna hackathonevenemang inom logistikbranschen som utnyttjar den offentliga sektorns öppna data och data som företagen kommit överens om att dela. (kommunikationsministeriet och förvaltnings-områdets myndigheter, övriga myndigheter, aktörerna
i logistiknätverket)
Blockkedjor betraktas allmänt som en teknik som medför särskilt stora möjligheter just inom
logistiksektorn. Tekniken kunde lösa många förtroenderelaterade problem. Inom logistiken
har informationsutbyte och tjänster av tradition kommit till stånd mellan två eller tre aktörer
genom slutna avtal. Blockkedjeteknik och intelligenta avtal möjliggör en övergång till öppnare
strukturer. Dessutom möjliggör blockkedjetekniken transparens och exakt spårning, vilket
förbättrar pålitligheten. Med artificiell intelligens kan man eventuellt få till stånd lösningar
som främjar interoperabiliteten och minskar behovet av avtal. Därtill kan det finnas många
andra tillämpningsområden för artificiell intelligens inom logistiken.
22. Inleda försök kring användningen av blockkedjor och artificiell intelligens. Utreda om
informationsut-bytet i hamnarna kan utvecklas med hjälp av blockkedjeteknik. (Trafiklabbet, aktörerna i logistiknät-verket)
Fördelen med delningsekonomin är att utbud och efterfrågan bestämmer vilka servicemodeller
som fungerar. Det här effektiviserar verksamheten betydligt och främjar införandet av en konsument-/användarorienterad verksamhetsmodell. Till exempel skulle tjänster och plattformar
för kapacitetsdelning underlätta mötet mellan utbud och efterfrågan. Dessutom finns ett behov
av att få till stånd delade distributionsinfrastrukturer och särskilt i glesbygden ett behov av att
kombinera små godsflöden till exempel med hjälp av omarkerade distributionsfordon. Även
uppkomsten av delad infrastruktur kan främjas med hjälp av öppna gränssnitt, till exempel genom att med hjälp av gränssnitten kontrollera vem som har tillträde till låsta lokaler.
I sista hand är det fråga om företagsverksamhet som kan åstadkommas med hjälp av nätverk
och ekosystem och finansieringsinstrument för inledningsfasen. Impulsen kan till exempel
komma från en utmaningstävling. I fortsättningen bör distributionsinfrastrukturen beaktas
bland annat i planläggningen.
23. Utreda möjligheterna att främja uppkomsten av tjänster och plattformar för kapacitetsdelning samt tjänster som erbjuder en gemensam infrastruktur för distributionskapaciteten. (Trafiklabbet, aktörerna i logistiknätverket, övriga myndigheter)
Slutkunden bör ges möjlighet att effektivare styra sina egna tjänster. Det finns ett behov av att
bedöma möjligheterna att skapa ett förfarande där kunden kan ange flera digitala adresser för
att optimera möjligheterna att leverera försändelserna. Transportuppgifter som är tillgängliga i
realtid bör tas i bruk så att kunden kan styra om sin försändelse mitt i transportkedjan på ett
sätt som bättre motsvarar hans eller hennes behov.
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24. Utreda hur kundens möjligheter att optimera försändelsernas rutter och leveransen av
dem kan främjas, med hänsyn till huruvida det kräver ändringar i bestämmelserna.
(kommunikationsministeriet, Trafiklabbet, aktörerna i logistiknätverket)
Automatiseringen inom trafiken främjas som bäst på många olika sätt. Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering antogs 2016 och Färdplanen för utvecklingen av automatisering och robotisering inom transportsektorn 2017–2019 blev klar 2017. Dessutom antogs statsrådets principbeslut om nyttjande av data inom affärsverksamhet 2016.
Redan under de närmaste åren torde fjärrstyrning inta en synnerligen viktig roll inom godstrafiken. Fjärrstyrningen kan inriktas på en viss aktörs fordonspark eller i större omfattning genom en leverantör av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster. Målet är att också försök
med kolonner av förarlösa tunga fordon för att utveckla digitaliseringen inom logistiken ska
genomföras i Finland. För oss skulle försök som genomförs i Fin-land vara särskilt värdefulla
eftersom de arktiska förhållanden som i praktiken råder i hela landet ställer egna krav. Det
finns skäl att främja automatiseringsutvecklingen såväl i särskilda försöksområden som i den
sed-vanliga trafiken.
Logistiken kan också effektiviseras betydligt med hjälp av digitala tjänster för transportkorridorer (CaaS), och Trafiksäkerhetsverkets Trafiklabb har redan börjat ta fram sådana åtgärder.
Det här arbetet bör fortsätta eftersom Finlands ställning som knutpunkt för internationella
godstransporter kan stärkas med hjälp av sådana tjänster.
Automatiseringen och robotiseringen inom transporter och transportkedjor behöver utökas
kraftigt i riktning mot helautomatisering. För den individuella förpackningen, på- och avlastningen samt sorteringen av varor behövs robotar som klarar av att samla in, förpacka och
flytta varor från en plats till en annan. Det här skulle öka trafiken som kombinerar olika transportformer i Finland och öka möjligheterna att effektivisera konkurrensen.
25. Främja försök med kolonner av förarlösa tunga fordon och fjärrstyrning i varierande
skala samt vidare utreda möjligheterna att effektivisera logistiktjänsterna genom digitala tjänster för transportkorridorer bland annat med hjälp av flexibla försöksvillkor.
(Trafiklabbet, aktörerna i logistiknätverket)
26. Inleda pilotförsök med tekniker/tjänster som ökar automatiseringen av transportkedjan, med målet att åstadkomma en helautomatisk transportkedja. (Trafiklabbet, aktörerna i logistiknätverket)
D. Öka kunskaperna och utveckla kompetensen
Det största hindret för digitalisering inom logistiksektorn är företagens kunskaper och kompetens. I Finland finns många små och medelstora logistikföretag, och de kan på kort sikt motiveras att digitalisera på grund av praktiska omständigheter såsom minskade kostnader och fel
till följd av borttappade handlingar. På längre sikt bör man på ett begripligt sätt kunna beskriva de nya affärsmöjligheter som öppnar sig särskilt för små företag. För att utveckla kompetensen behöver man sprida information bland annat med hjälp av olika kampanjer och tillställningar. De ovannämnda nätverken och branschorganisationerna spelar en avgörande roll i det
här arbetet.
27. Utveckla elektroniska verktyg för att främja digitaliseringen i inledningsfasen särskilt
för små och medelstora företag, och främja spridningen av sådana verktyg. (Trafiklabbet, aktörerna i logistiknätverket)
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28. Ordna särskilda kampanjer och tillställningar som kan ha olika teman, med de små
och medelstora företagen som viktigaste målgrupp. Aktivt sprida information om
bästa praxis, nya innovationer och lyckade digitaliseringsprojekt. (kommunikationsministeriet, övriga myndigheter, aktörerna i logistik-nätverket)
Kunskaperna behöver utvecklas även bland mottagarna och avsändarna av leveranser. Dagens
vanor har bland annat gett upphov till vertikala strukturer inom logistiken. En övergång till
konsumentorienterade verksam-hetsmodeller förutsätter att bland annat handelsbranschen genom sitt eget agerande lyckas främja den nödvändiga utvecklingen i logistiksektorn mot tjänster som bättre motsvarar konsumentens behov.
Även konsumenternas kunskaper om de nya möjligheterna och tjänsterna behöver förbättras.
29. Påverka handels- och industriaktörernas verksamhetsmodeller bland annat i planläggningen. Ordna evenemang där aktörer som erbjuder nya innovationer kan nätverka
med avsändarna och beställarna av leveranser. (kommunikationsministeriet, miljöministeriet, städerna, aktörerna i logistiknätverket)
30. Ordna evenemang för att förbättra konsumenternas kunskaper om nya tjänster och fenomen som an-knyter till digitaliseringen. (kommunikationsministeriet, övriga myndigheter, aktörerna i logistiknätverket)
E. Påverka inom EU och internationellt
DTLF (Digital Transport and Logistics Forum) är EU-kommissionens expertgrupp som består
av företrädare för den offentliga och den privata sektorn och har som mål att bygga upp en
gemensam vision och färdplan för digitaliseringen inom trafiken och logistiken
(http://www.dtlf.eu). Ett särskilt mål är att utveckla det multimodala och gränsöverskridande
informationsutbytet.
Inom EU och de internationella organisationerna pågår många processer som påverkar digitaliseringen inom godslogistiken. Bland annat arbetet med den tekniska utvecklingen av trafikmedlen, de sociala bestämmelserna för arbetstagare samt regler som gäller trafiken påverkar
direkt logistikbranschen. Om Finland, som är ett av de länder som mest drar nytta av digitaliseringen, vill främja den behövs ett påverkansarbete på bred front. Det räcker inte med den offentliga sektorns satsningar på arbetet inom olika organisationer och organ. Genom nätverken
bör man säkerställa att Finland är representerat på alla behövliga arenor och att Finlands budskap är enhetligt överallt. Ett särskilt mål är att utveckla det multimodala och gränsöverskridande informationsutbytet. Det är viktigt att de nationella nätverken stödjer ställningstagandet
och deltagandet i EU-arbetet och det internationella samarbetet.
Även inom EU och i internationella forum är det absolut nödvändigt att främja utvecklingen
av de olika delområdena i en distribuerad infrastruktur för informationsdelning. Till dessa delområden hör att utbyta information via interoperabla gränssnitt, att fastställa informationsbehoven inom logistiken och främja delningen av informationen, samt att bereda de element som
interoperabiliteten kräver och ta dem i bruk på bred front genom att utnyttja och harmonisera
befintliga standarder i så hög grad som möjligt.
31. Påverka regleringsprocesser som är på väg att inledas, såsom översynen av EU:s direktiv om anmälningsförfarande, initiativet om användningen av elektroniska dokument i godstrafiken och behandlingen av det tredje vägpaketet. Främja utvecklingen
av en distribuerad infrastruktur för informationsdelning på alla arenor inom EU och
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internationellt. Arbeta för att inga centraliserade informationssystem på EU-nivå ska
planeras för insamlingen och hanteringen av information. (kommunikationsministeriet, övriga myndigheter, aktörerna i logistiknätverket)
32. Delta i internationella pilotprojekt inom utbytet av logistikinformation. Arbeta för att
både finländska företag och den finländska offentliga sektorn ska kunna delta i pilotprojekten. (kommunikationsministeriet, övriga myndigheter, aktörerna i logistiknätverket)
33. Påverka utvecklingen av internationella standarder för interoperabilitet bland annat
genom att delta aktivt i DTFL:s arbete och i FN:s ekonomiska kommission för Europa
(United Nation Economic Commission for Europe, UNECE), FN:s center för regelförenkling och e-handel (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business, UN/CEFACT) som lyder under UNECE, och i Internationella flygtransportorganisationen (International Air Transport Association, IATA) samt genom
andra inter-nationella organisationer. Dessutom utnyttjas det nationella nätverket Finsipro inom UN/CEFACT-standardiseringen. (kommunikationsministeriet, övriga
myndigheter, aktörerna i logistiknätverket)
34. Arbeta för att företag, myndigheter, banker och försäkringsbolag inom EU och internationellt ska godkänna elektroniska fraktdokument och avancera till datautbyte i stället för utbyte av dokument. Be-tona vikten av eCMR-ratificeringar i allt samarbete
inom EU och internationellt. Arbeta inom ramen för internationella organisationer, bilateralt samarbete och bilaterala avtal för att staterna (till exempel Ryssland, Kina) ska
acceptera elektroniska transportdokument och digitalt datautbyte. (kommunikationsministeriet, övriga myndigheter, aktörerna i logistiknätverket)
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I arbetet med utkastet till principbeslut har följande publikationer utnyttjats:
- Informationskarta inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Kommunikationsministeriets publikationer 16/2017.
- Robotar på land, till sjöss och i luften. Kommunikationsministeriets publikationer 7/2015.
- Betydelsen av blockkedjetekniken inom transport och kommunikation. Kommunikationsministeriets publikationer 12/2017.
- Tulevaisuuden logistiikka, utgivare Finlands Speditions- och Logistikförbund rf, författare
Kallio Jukka, Kemppainen Katariina, Tinnilä Markku, publicerad 16.6.2016.
- Sähköisen rahtikirjan käytön kustannushyödyt – Logistiikan sähköisten toimintatapojen
käyttöönoton haasteista ja esteistä motivaatiotekijöihin, utgivare Lappeenranta University of
Technology, författa-re Veli-Matti Syrjänen, publicerad 25.4.2017
- International Federation of Robotics (ITF), ”World Robotics 2017 – Service Robots” publicerad 11.10.2017.
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