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• Logistiikan digitalisaatiostrategian lähtökohdat ja 
tavoitteet

• Aikataulu ja eteneminen

• Ilmastovaikuttavuus

• Liikenne 12, fossiilittoman liikenteen tiekartta, 
ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 
logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia 
koskeva selvitys

• Seuraavat askelet
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Sisältö
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Tavoite:Määritellään visio ja tavoitteet sekä niitä toteuttavat 
toimenpiteet digitalisaation edistämiseksi logistiikassa

Vaikuttavuustavoitteet: digitalisaationavulla saavutettavat 
ilmastohyödyt sekä kuljetusketjujen toimivuus, tehokkuus ja 
turvallisuus

Tausta: Logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien 
digitalisaation vahvistamisesta on laadittu periaatepäätös 
vuonna 2018. Tarpeet fokusoida vaikuttavimpiin 
toimenpiteisiin, solmupisteiden merkitys kuljetusketjujen 
digitalisoinnissa. Hankepäätös logistiikan 
digitalisaatiostrategiastahyväksyttiin 21.8.2019.

13.5.2020

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan 
digitalisaatiosta (logistiikan digitalisaatiostrategia)
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Kohti kestävää ja 

tehokasta logistiikkaa

digitalisaatiolla

Logistiikan ilmastovaikutusten vähentäminen 

optimoimalla ja sujuvoittamalla

1

2

3

Tasavertaiset ja tehokkaat digitaaliset 

kuljetusketjut

Tiedon virtaaminen kansallisilla ja 

kansainvälisillä korridoreilla sekä 

solmupisteillä
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Strategian roadmapvuonna 2020

Tavoitteet ja 
toimenpiteet

Selvitys logistiikan 
ilmastovaikutuksista

Logistiikan 
digitalisaatio-
verkosto 17.3.

Sähköinen kysely 
verkostolle

Logistiikan 
digitalisaatio-
verkosto 12.5.

Logistiikan digitalisaatio-
strategia lausunnoille

Selvityksen 
tulokset

Logistiikan 
digitalisaatiostrategia

valtioneuvoston 
periaatepäätökseksi

1/2020

2/2020

3/2020 5/2020

3/2020 8/2020



1. Mahdollistava lainsäädäntö

2. Yhteisen tilannetiedon jakaminen/ETA-tieto

3. Rahoitus ja kokeilut

4. Toimintamallien uudistaminen

5. Yhteistyö ja vastuiden kirkastaminen
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Toimenpiteet



Turvallinen, toimiva ja kestävä 
liikennejärjestelmä 
– Uusi strateginen suunnittelutaso kehittämiseen
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Käynnissä oleva ilmastotyö LVM:ssä

Tiekartassa esitetään keinot, joilla 

kotimaan liikenteen kasvihuone-

kaasupäästöt puolitetaan vuoteen 

2030 mennessä ja liikenne muute-

taan nollapäästöiseksi viimeistään 

vuoteen 2045 mennessä. Tiekartta 

käsitellään valtioneuvoston 

istunnossa syksyn 2020 aikana.

Selvitys logistiikan digitalisaation

ilmastovaikutuksista. Hankkeessa 

toteutetaan selvitysraportti, joka 

sisältää konkreettisen esityksen 

logistiikan digitalisaation nykytilasta 

sekä logistiikan digitalisaation

ilmastovaikutuksista. Tulokset 

05/2020.

Työryhmä arvioi tieto- ja viestintä-

teknologiasektorin kasvihuone-

kaasupäästöjä ja niiden tulevaa 

kehitystä sekä ympäristövaikutuksia 

Suomessa. Työryhmä selvittää 

muissa maissa käytettyjä keinoja 

tieto- ja viestintäteknologia-alan 

haitallisten ilmasto- ja muiden 

ympäristövaikutusten vähentämi-

seksi. Toimikausi 30.11.2020 asti.

Fossiilittoman liikenteen 
tiekartta

Logistiikan digitalisaation
ilmastovaikutuksia koskeva 

selvitys

ICT-alan ilmasto- ja 
ympäristöstrategia



Päivitetty strategia 22.5 verkoston jäsenille, kommentointiaikaa 5.6 asti

Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia koskevan selvityksen 
tulosten julkaisu 06/2020
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Seuraavat askelet



Kiitos!
Noora Lähde

noora.lahde@lvm.fi

Puh. 045 2222 017

Twitter @NooraLahde
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• Tiedon yhteentoimivuus on keskeinen tavoite 
strategiassa. Mitä toimenpiteitä tarvitaan 
yhteentoimivuuden kehittämiseksi?

• Yhteisen tilannetiedon jakaminen nousi 
keskeiseksi strategiassa. Mitä tilannatiedon
tulisi pitää sisällään? Mitä  toimenpiteitä 
tarvitaan parempien ETA-tietojen 
saavuttamiseksi?

• Mitä valmiuksia tarvitaan logistiikan 
digitalisaation hyödyntämiseksi?

• Esim. toiminnalliset, organisatoriset, 
tekniset
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Kysymyksiä
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