Menestyvä
kuljetusyritys

Hyödynnä jäsenyyttäsi ja
menesty kanssamme
SKAL:n jäsenyys kannattaa. Jäsenenä saat käyttöösi kuljetus- ja logistiikka-alan parhaan tietotaidon sekä laajan verkoston ja olet edunvalvonnan eturivissä.

JÄSENENÄ ET JÄÄ KATVEESEEN
SKAL pitää jäsenensä ajan tasalla. Saat meiltä alan viimeisimmät uutiset
ja kaiken sen tiedon, jota tarvitset työssäsi yrittäjänä. Jäsenviestinnän
kanavamme toimivat myös mobiilisti:

WWW.SKAL.FI Nettisivuiltamme löytyvät kattavasti niin alaa koskevat
tiedotteet kuin tiedot tarjoamistamme palveluista ja koulutuksista.

JÄSENNETTI Tietopankki, joka sisältää toimialan ajankohtaisen tiedon
yrittämisen ja kuljettamisen näkökulmasta.

KULJETUSYRITTÄJÄ-LEHTI Kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä kuljetusja logistiikka-alan johtava asiantuntijajulkaisu, joka käsittelee muun
muassa ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä ja kuljetusyrittäjien arkeen ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja.

UUTISKIRJEET JA TIEDOTTEET Jäsenet saavat ajankohtaisimman tiedon
säännöllisesti sähköisinä uutiskirjeinä ja jäsentiedotteina.

SOSIAALINEN MEDIA SKAL on aktiivinen somessa. Jäsenet ja sidosryhmät

LIITY
JÄSENEKSI!

voivat seurata meitä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa,
Linkedinissä ja Youtubessa.

WWW.SKAL.FI/JASENEKSI

RATKAISU YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA
SKAL:n jäsenenä saat tukea ja neuvontaa muun muassa lainsäädäntöön,
verotukseen ja liikennelupa-asioihin sekä ajoneuvosäädöksiin liittyen.
Asiantuntijamme ovat palveluksessasi esimerkiksi yrityksen kustannuslaskentaa, ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaa, energiatehokkuutta sekä säädösten
tulkintaa koskevissa asioissa. Ongelmasi ratkaisu on vain yhden puhelinsoiton päässä. Puhelinneuvonta on jäsenille maksutonta.
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ET OLE YKSIN!
SKAL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitumiseen. Verkostot
ovat väylä, jota pitkin pääset lähelle omaa toimialaasi ja sen asiantuntijoita.
Verkostoituminen tarjoaa myös mahdollisuuden paikalliseen vaikuttamiseen.
SKAL:n Kuljetusyrittäjäpäivät ja liittokokous sekä jäsenyhdistysten
vuotuiset kokoukset ovat merkittävimmät järjestötapaamiset. Niissä käsitellään toimialalle ja jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä ja suunnitellaan
tulevaa. Vapaamuotoisempaa toimintaa tarjoavat retket, urheiluharrasteet ja tempaukset. Olemme mukana myös toimialan merkittävissä tapahtumissa ja messuilla. Jäsenyhdistysten järjestämät retket suuntautuvat
jäsenten mielenkiinnon kohteisiin. Jäsenyrittäjät ovat luomassa myös
omaehtoista toimintaa, jota SKAL jäsenyhdistyksineen tukee. Tästä ovat
esimerkkinä kouluihin ja päiväkoteihin suunnatut liikenneturvallisuustapahtumat.

Muista hyödyntää jäsenetusi!
Voimassa olevalla jäsenkortilla saat alennuksia sekä paikallisissa
että valtakunnallisissa SKAL-jäsenetuliikkeissä. Jäsenetuja saa
muun muassa polttoaineostoista, autotarvikkeista ja rengasostoista, vakuutuksista sekä majoitus- ja ravintolapalveluista. Jäseneduista kerrotaan verkkosivuilla ja Kuljetusyrittäjä-lehdessä.

”

SKAL:n asiantuntijoilta olemme saaneet tärkeää
tukea päätöksentekoomme. Mitä aktiivisempi on, sitä
enemmän jäsenyydestä saa irti. Esimerkiksi itse olen
kokenut tehtävän alueeni puujaoston puheenjohtajana
antoisana verkostoitumisen ja vaikuttamisen kannalta.
Suosittelen jäsenyyttä! - Timo Tukiainen, 3. polven
kuljetusyrittäjä, Heikki Tukiainen Oy, Riistavesi
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Osaamisella menestystä
SKAL tarjoaa monipuolisen valikoiman korkealuokkaista alan koulutusta. Koulutusta järjestetään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.
Koulutustemme laadukkaat sisällöt on suunniteltu vastaamaan alan
ajankohtaisiin haasteisiin. Kouluttajamme ovat kuljetusalan parhaita
asiantuntijoita ja kurssimateriaalimme vertaansa vailla.

UUDET ALALLE TULIJAT
SKAL:n liikennelupakurssi antaa valmiudet toimia menestyksekkäästi
yrittäjänä kuljetusalalla. Koulutuksessa valmennetaan liikenneyrittäjätutkinnon läpäisemiseen ja annetaan hyödyllistä tietoa yritystoiminnan aloittamista varten.

•

www.skal.fi/lyk

YRITTÄJÄT
Kuljetusliikkeiden omistajayrittäjille, palkatuille johtajille sekä sukupolvenvaihdosta suunnitteleville järjestetään työnjohtokoulutusta ja yrittäjävalmennusta, jotka auttavat yrityksen määrätietoisessa ja tavoitteellisessa
johtamisessa.
SKAL järjestää myös laadukkaita teemaseminaareja, jotka kokoavat yhteen
jäseniä, yrittäjiä, päättäjiä, viranomaisia ja yhteistyökumppaneita keskustelemaan toimialan ajankohtaisista kysymyksistä ja oppimaan toinen toisiltaan.
SKAL Ladyt on kuljetusyrityksen johtamisen, talouden ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma, jossa otetaan hallintoasiat kertaheitolla haltuun.
Samalla on mahdollista suorittaa yrittäjän ammattitutkinto. Koulutusohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo tehneet töitä kuljetusyritysten
hallinnollisissa tehtävissä ja haluavat syventää osaamistaan.

•
•

www.skal.fi/johtamisvalmennus
www.skal.fi/ladyt

SKAL:n luoma oppimateriaali on käytössä monessa oppilaitoksessa.
Tarjoamme oppikirjat perustason ammattipätevyyden suorittajille
sekä ADR-kuljettajille. Kouluttajille on tarjolla myös valmiita PowerPoint-materiaaleja opetuskäyttöön. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
hyväksyy Kuljetusyrittäjäksi-kirjasarjan tukimateriaaliksi liikenneyrittäjätutkinnon suorittamiseen. Kirjaostoksille: www.skal.fi/shop
Tiedustelut: koulutus@skal.fi - www.skal.fi/koulutus

KULJETTAJAT
Ammattipätevyyden jatkokoulutus on kuljettajille lakisääteistä. SKAL tarjoaa ympäri Suomen
laajan valikoiman ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä. Koulutuksissamme luennoivat alan
parhaat asiantuntijat, ja koulutuspäivistä on osallistujille konkreettista hyötyä. Räätälöimme myös
yrityskohtaiset koulutuspäivät.

•

www.skal.fi/amp

SUORITEALAKOHTAISET KOULUTUKSET
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SKAL:n ADR-ajolupakoulutus antaa valmiudet turvalliseen vaarallisten aineiden kuljettamiseen.
Peruskurssilla suoritetaan uusi ADR-ajolupa, ja olemassa olevaa ajolupaa päivitetään täydennysSnap-ADR-ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan.
kurssilla.

video

Erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajan pätevyyttä tarvitsevat henkilöt, jotka osallistuvat varsinaisten erikoiskuljetusten liikenteen ohjaamiseen. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajat ovat
vastuussa siitä, että kuljetus ei aiheuta vaaraa tiellä liikkujille. He huolehtivat myös ajoneuvon,
kuljetettavan esineen ja tien kunnossa pysymisestä.

•
•

www.skal.fi/adr
www.skal.fi/ekl

OPPIKIRJAT
SKAL:lla on hallussaan ajantasainen pykälätieto.
Se tekee meistä luotettavan kouluttajan.

Monissa alan oppilaitoksissa käytössä olevat oppikirjamme ovat suuri ylpeydenaiheemme.
Kirjamme ovat helppolukuisia ja käytännönläheisellä otteella kirjoitettuja, ja ne sopivat yhtä hyvin
oppimateriaaleiksi kuin kuljetusyrityksen toiminnan tueksi. Valikoimaamme kuuluvat vaarallisten aineiden kuljettamisen, ammattipätevyyden ja kuljetusyrittäjäksi ryhtymisen aihealueet
kattavat kirjat sekä lisäksi maamme ainoa perusteos traktoreiden käytöstä tieliikenteessä.

Monipuolinen
toiminnanohjausjärjestelmä
www.trimico.fi

Palvelut mittojen mukaan
Jäsenenämme et jää yksin ongelmiesi kanssa. Palveluksessamme ovat
maantiekuljetusalan huippuasiantuntijat, helposti ja lähellä sinua!
SKAL:lta löytyy vastaus aina.
Kaikki puhelimitse annettava neuvonta sisältyy SKAL:n jäsenmaksuun.
Jäsenyrittäjien kysymykset liittyvät esimerkiksi liikennelupa-asioihin,
ajoneuvosäädöksiin, kustannuslaskentaan, yrityksen taloudenpitoon ja
juridiikkaan.

LAINOPILLINEN KONSULTOINTI
Saat lakimiehiltämme vastauksen ongelmaasi, joka koskee esimerkiksi
kuljetussopimuksia, ajo- ja lepoaikoja tai aiheettomia laskuja ja korvausvaatimuksia.
Maksuttoman puhelinneuvonnan ohella voit teettää toimeksiantoja kuljetusalan juridiikkaan erikoistuneilla lakimiehillämme edulliseen jäsenhintaan. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi kauppakirjojen tai erilaisten
muutoshaku- ja vaatimuskirjelmien laatimista liittyen vakuutusasioihin,
liikennerikkomuksiin tai ostamasi ajoneuvon virheisiin. Lisäksi jäsenet
saavat SKAL-asianajorenkaan kautta osaavan avustajan niin liiketoimintaansa liittyviin kuin henkilökohtaisiinkin oikeudenkäynteihinsä.

VEROKONSULTOINTI
Verokonsulttimme auttaa jäseniä toteuttamaan esimerkiksi yrityskaupat
sekä sukupolven- ja yhtiömuodon vaihdokset verotuksen kannalta järkevällä tavalla ja välttämään mahdolliset tilanteisiin liittyvät sudenkuopat.
Sukupolvenvaihdos sujuu parhaiten silloin, kun voidaan edetä kiireettä ja
ottaa huomioon sekä luopujan että jatkajan toiveet ja asiakassuhteet. Asiantuntija-avullamme yritys voi välttyä yllättäviltä kustannuksilta ja varmistaa
toiminnan jatkuvuuden. Kannattaa ottaa yhteyttä myös ennen verotarkastusta. Asiantuntijallamme on näissä kysymyksissä vuosien kokemus.

Kipit ja sylinterit
ääriolosuhteisiin
Wipro Infrastructure Engineering Oy
www.nummi.fi

Kuljetusalan työvoimapankki osoitteessa www.skal.fi/
tyovoimapankki tuo yhteen ammattikuljettajat ja
kuljetusyritykset. Hyviä kuljettajia tarvitaan aina!

Pysy liikkeessä
OPn monipuoliset rahoitusratkaisut vauhdittavat yrityksesi
kasvua. Kun suunnittelet uusia kuljetuskalustoinvestointeja,
ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
logistiikka@op.fi

SKAL:n rennoissa kesätapahtumissa on mukavaa
verkostoitua ja keskustella toimialan ajankohtaisista asioista.

Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj

Laitetaan firma kuntoon!
SKAL tarjoaa jäsenilleen tehokkaita työkaluja ja palveluita, jotka auttavat
johtamaan yritystä menestyksekkäästi sekä ennakoimaan tulevaa.

YRITYSKATSASTUS
SKAL:n yrityskatsastuksen avulla näet yrityksesi nykytilan tarkasti ja realistisesti. Katsastuksen perusteella saat käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia, joilla parannat yrityksesi tuottavuutta ja hallitset yritystoimintaan
liittyviä riskejä sekä tiedät, miten yrityksesi täyttää keskeiset lakisääteiset
velvoitteet.
Yrityskatsastuksen tekee SKAL:n toimihenkilö, joka on aina kuljetusalan
rautainen asiantuntija.

ASKI+
ASKI+ on kuljetusyrityksen digitaalinen ohjauspyörä. Se on yrityksesi täydellinen tietopankki, jolla hallitset keskeisimmät henkilöstö-, kalusto- ja sopimustietosi yhdessä paikassa ja helposti. Löydät ASKI+:sta sopimuskohtaiset
indeksilaskurit ja polttoainelisät, ja saat hälytyksen esimerkiksi umpeutuvista luvista, kuljettajien koulutustarpeista ja kaluston katsastamisesta.
ASKI+ on aina ajan
tasalla ja pysyy alan
kehityksen mukana.
Ylläpidämme
sovellusta
ja
tuomme
uusia ominaisuuksia
vastaamaan toimialan
tarpeita. Pääset nauttimaan ASKI+:n käytöstä
pelkällä kuukausimaksulla.

Varsinkin pienissä kuljetusyrityksissä kuljetussopimuksiin, kalustoon ja
talousasioihin liittyvä tieto jää helposti yhden henkilön varaan. Oman
muistin varassa toimiminen voi kuormittaa yrittäjää ja lisätä riskejä.
SKAL:n luoma liiketoimintatyökalu ASKI+ alentaa yrittäjän stressikerrointa ja tarjoaa turvallisen, helppokäyttöisen sähköisen ”muistin”
helpottamaan yrityksen päivittäistä johtamista ja suunnittelua.
Ota käyttöön: www.askiplus.fi

DIGIREMONTTI
Digiremontti tuo yrityksesi digiaikaan. SKAL:n yrityskohtaisesti räätälöity
digiremontti kertoo sinulle ymmärrettävästi eri ohjelmistojen hyödyistä
yritystoiminnalle ja antaa vinkkejä palveluntoimittajista. Digiremontin
lopputuloksena yrityksesi toiminta tehostuu ja pystyt hyödyntämään
sähköisiä järjestelmiä tehokkaasti.
Digiremontti aloitetaan kattavalla alkukartoituksella, jossa yrityksesi
toiminta käydään läpi – näin itse remontissa voidaan keskittyä juuri sinun
yrityksesi tarpeisiin. Digiremontin tekee ohjelmistotaloista riippumaton
asiantuntija.

SKAL LAATUHYVÄKSYNTÄ
SKAL Laatuhyväksyntä on kuljetusyrittäjälle räätälöity laatuhyväksyntä, jonka avulla lisäät yrityksesi
tuottavuutta sekä osoitat asiakkaallesi
olevasi vastuullinen toimija. SKAL Laatuhyväksyntä on yrityksellesi erinomainen
myynti- ja markkinointivaltti.
SKAL Laatuhyväksyntä sisältää kuljetusyritystoiminnan kannalta keskeisimmät laatujärjestelmät:

•
•
•

ISO 9001 arvioi yritystoimintaa laadunhallinnan ja
-varmistuksen näkökulmasta
ISO 14001 on laatujärjestelmä ympäristöasioihin
ISO 39001 arvioi liikenneturvallisuuden johtamisjärjestelmiä

Auditointikäynnin tekee SKAL:n kuljetusalan asiantuntija. Auditointi
kestää tavallisesti yhden päivän. Laatuhyväksynnän myöntää Suomen
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

Hyvää pöhinää
Vaikutamme, jotta kuljetusyritysten ääni kuuluu päätöksenteossa.
Annamme kuljetusalan lainsäädäntötyöhön asiantuntemuksemme ja
näkemyksemme, tavoitteenamme tasapuoliset toimintaedellytykset
ja reilut kuljetusmarkkinat. SKAL:n jäsenenä sinäkin pääset mukaan
vaikuttamaan ja verkostoitumaan.

EDUNVALVONTA KOTIMAASSA
SKAL on vahva ja verkostoitunut edunvalvoja, jonka toiminta tuottaa
tulosta. Meitä arvostetaan, koska tuomme faktatietoa ja asiantuntijanäkemystä lainsäädäntötyön tueksi. Olemme kuljetusalan äänitorvi eduskunnan suuntaan.
Vaikuttamisen tapojamme ovat muun muassa asiantuntijatapaamiset eduskuntaryhmien sekä toimialan kannalta tärkeiden valiokuntien ja virkamiesten kanssa. Kummiyrittäjämme pitävät suoraan yhteyttä nimikkokansanedustajiinsa tuoden tietoa päätösten vaikutuksista yritysten arkeen
ja liiketoimintaan. Paikallistasolla tapaamme kuntapäättäjiä ja otamme
kantaa esimerkiksi kaavoitukseen ja tiehankkeisiin. Kaiken vaikuttamistyömme lähtökohtina ovat asiantuntijuus, avoimuus ja tehokas tiedottaminen. Olemme vahva vaikuttaja ja ylpeä siitä!

JÄSENIEMME
EDUKSI
WWW.SKAL.FI/EDUNVALVONTA

Kummiyrittäjätoiminta
Tarjoamme jokaiselle kiinnostuneelle kansanedustajalle jäsenistöstämme kummiyrittäjän, jonka tärkein tehtävä on välittää
kansanedustajalle omakohtaista tietoa taustoittamaan kuljetusalan tavoitteita. Kansanedustaja voi vastaavasti välittää
kummiyrittäjälle tietoa päätöksenteon etenemisestä ja perusteista. Parhaimmillaan syntyy pitkäkestoinen, molempia
osapuolia hyödyttävä vuoropuhelu.
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Kuva: Daina Le Lardic/ EU

WSP on globaali
suunnittelu- ja konsultointiyritys.

Meitä työskentelee noin 45 000
maailman 500 toimistossa.

EU-EDUNVALVONTA JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Liikenteen lainsäädännöstä yli 80 prosenttia säädetään EU-tasolla. Meille
on tärkeää olla vaikuttamassa EU-tason päätöksentekoon paikan päällä.
Kolmehenkinen edunvalvontatiimimme Brysselissä seuraa säädösvalmistelua läheltä ja pystyy vaikuttamaan lainsäädäntöprosessiin sen eri
vaiheissa tehokkaiden verkostojensa ja kanaviensa kautta. Rakennamme ja
vahvistamme pitkäjänteisesti asemaamme suomalaisena kuljetus- ja logistiikka-alan asiantuntijana ja edunvalvojana EU:ssa.
Brysselin yhteistoimisto vastaa SKAL:n lisäksi seitsemän muun suomalaisen
liikenne- ja infrajärjestön sekä Suomen Yrittäjien EU-edunvalvonnasta.
SKAL tekee laaja-alaista yhteistyötä kansainvälisen maantieliikennejärjestö IRU:n (International Road Transport Union) kautta. IRU:n jäsenenä
pääsemme osallistumaan kansainväliseen logistiikkakeskusteluun ja
vaikuttamiseen, ja luomaan kaikkia koskevia ratkaisuja. Pohjoismaista
yhteistyötä teemme muun muassa kuljetus- ja logistiikkajärjestöjen yhteisen
järjestöliittymän NLA:n (Nordic Logistics Association) kautta, jossa olemme
liitännäisjäsenenä.

WSP suunnittelee ja konsultoi kaikkea mikä liikkuu
maalla, merellä ja ilmassa. Haluamme olla asiakkaidemme kanssa kehittämässä liikennettä, kuljetuksia ja
koko logistista järjestelmää, jotta elinkeinoelämän
pyörät pyörisivät tulevaisuudessakin ja Suomi
menestyisi globaalissa toimintaympäristössä.
Liikenteen infrastruktuuri ja sen merkitys elinkeinoelämälle on yksi kiinnostuksemme kohteista. Siinä
hyödynnämme globaalin yrityksemme tietotaitoa eri
puolilta maailmaa. Olkoon ongelmasi mikä tahansa, me
etsimme siihen ratkaisua - WSP:llä on aina valot päällä.

wsp.com

neste.fi/truckplus

Raskaan kaluston
Truck+ palvelu
SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY
Nuijamiestentie 7 | 00400 Helsinki
puh. 09 478 999 | skal@skal.fi | www.skal.fi
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• www.jssuomi.fi

Jäsenen puolella.
Vahva suomalainen.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.
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Neste Truck+ tarjoaa helpommat ja
turvallisemmat tankkaukset – ilman korttia.
Truck+ palvelulla tankkaat raskaan liikenteen asemilla ilman
maksukorttia tai PIN-koodia. Truck+ lyhentää tankkausaikaa,
vähentää väärinkäytöksiä ja helpottaa kuljettajiesi arkea.

