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Logistiikan digitalisaatioverkosto 17.3.

9.30 Tilaisuuden avaus: Logistiikan digitalisaation ajankohtaiset 

Yksikön johtaja, liikenneneuvos, Maria Rautavirta, LVM 

9.45 Logistiikan digitalisaatiostrategian eteneminen 

Erityisasiantuntija, Noora Lähde, LVM 

9.55 EU- ja kv-katsaus 

Viestintäneuvos, Anne Miettinen, LVM 

Case-esimerkki: digitaaliset kuljetusketjut 

10.10 Citylogistiikka, digitalisaatio ja tehokas datan käyttö 

Country IT Manager, Tomas Lehtinen, DHL Express (Finland) Oy
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Kohti kestävää ja tehokasta 
logistiikkaa
digitalisaatiolla

Logistiikan ilmastovaikutusten vähentäminen 
tehostamalla, optimoimalla ja sujuvoittamalla
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Tasavertaiset ja tehokkaat digitaaliset 
kuljetusketjut

Tiedon virtaaminen kansallisilla ja 
kansainvälisillä korridoreilla sekä 

solmupisteillä
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Logistiikan monitoimijaympäristö



Ekosysteemisen tiedonjaon aikaansaaminen
• Pienillä ja suurilla toimijoilla pääsy tietoon

• Paperittomat, multimodaalit ja rajat ylittävät kuljetusketjut ovat globaalisti 
mahdollisia 

• Teknologianeutraalius

• Yhteentoimiva, digitaalinen tieto ja tiedon jakaminen

Logistiikan digitalisaatiostrategia: tavoitteet

Kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen

• Kuljetusketjun eri toimijoilla tulee olla tiedossa ja käytössään omaa 
toimintaa koskevaa ilmastopäästöjen arviointiin tarvittavaa seurantatietoa. 

• Kuljetusketjun seuranta- ja päästötietoa tulisi olla saatavilla lähettäjästä 
vastaanottajaan ja aina loppukäyttäjään asti, tiedon reaaliaikaisuus

Kyvykkäät yritykset, tehokkaat markkinat

• Uusilla toimintamalleilla ja teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
yritysten toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia

• Reaaliaikatalous, jossa talouden transaktiot perustuvat digitaaliseen 
tietoon ja sen käsittelyyn



Strategian roadmap 2020

Selvitys logistiikan

ilmastovaikutuksista
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Kysymyksiä verkostolle

• Kohti kestävää ja tehokasta logistiikkaa digitalisaatiolla
• Miten tavoitetilaa tulisi konkretisoida
• Miten tavoitetilaan päästään

• Tiedon ja digitalisaation hyödyntäminen
• Tiedon ja digitalisaation rooli kestävän logistiikan saavuttamisessa

• Strategia: mikä olennaisinta ja mikä tulisi jättää pienemmälle 
huomiolle

• Logistiikan digitalisaation ilmastovaikuttavuus
• Millaisia ilmastovaikutuksia on erityisesti kuljetusketjun digitalisoimiseen 

liittyen eri liikennemuodoissa, rajat ylittävästi Suomen kotimaan ja ulkomaan 
kuljetusten kannalta keskeisillä kuljetuskäytävillä ja solmupisteissä?



Kiitos!

Noora Lähde

Erityisasiantuntija

noora.lahde@lvm.fi

p.045 2222 017


