Morgondagens vägvisare
Finlands Transport och Logistik rf

83-åriga SKAL är en av Finlands äldsta
näringslivspolitiska intressebevakare
Helsingfors - Bryssel
Vi betjänar våra medlemmar och fungerar som
intressebevakare för företag inom vägtransport och
godstrafik i Finland och EU
Våra värden:
• På medlemmarnas sida
• Tillförlitlig expert
• Stark och finländsk
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Godstrafik på landsvägarna i Finland
ca 9 000 företag

EUR 6 mrd omsättning

ca 50 000 personer

13 % logistikkostnader i
handel och industri

@SKALrf
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Vår mest betydande transportform
• I inhemsk trafik 319 milj. ton
gods – av det 274 milj. ton
med lastbilar (86 %)
• Den genomsnittliga
transportsträckan för ett
godsparti är 60 kilometer.

Sjötransport
2%

Järnvägstransport
12 %

Vägtransport
86 %

Vägtransport

Järnvägstransport

Sjötransport

Källa: Liikennejärjestelmä.fi (2017)
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Medlemsservice med hjärta
och sakkännedom
Du som är medlem
kontaktar oss på nummer:

09 478 999
Rådgivningstjänster
för medlemmar och
konsultation
Bland annat:
I medlemsavgiften ingår
telefonrådgivning i lag-,
fordonsföreskrifts- och
transportekonomifrågor
Lag- och skattekonsultation
Företagsbesiktning
Kvalitetsgodkännande
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Högklassiga
utbildningar och
läromaterial
•
•
•
•
•

Verktyg för ledning
av transportföretag

Fortbildning i
yrkeskompetens
Förberedande utbildning för
företagarexamen i godstrafik
Ledningsutbildning
EKL, ADR och
säkerhetsutbildningar
Läroböcker och
utbildningsmaterial
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Innehåller bland annat:
•
Avtal
•
Tillstånd, behörighet och
kort
•
Fordonsärenden
•
Påminnelser
•
Uppgifter om
anställningsförhållanden

Aktuellt i Finland
•
Vägnätet

•

Nya totalmått ställer nya krav på
vinterunderhållet. Nuvarande fordon bör
kunna användas.
•

Beskattning och
utsläppsmål
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Åtgärdande av vägnätets reparationsskuld:
en miljard euro tilläggsfinansiering för
underhåll av basnätet och investeringar

SKAL 2019

•

Fordonens mått och massa

Beskattning: Behov av att förnya den
utsläppsbaserade beskattningen, ”yrkesdiesel”
för sänkning av logistikkostnaderna
Energieffektivitet: För tunga fordon biobränsle
som lösning, samtidigt bör konkurrenskraften
skötas om.
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SKAL påverkar i EU
• Vi sköter om SKAL:s och 8 andra finländska
organisationers intressebevakning i EU
• Vår intressebevakningsbyrå deltar som
expert eller ledaraktör i flera centrala
organ och arbetsgrupper för transport och
företagande.
• Vi idkar nära samarbete med nationella
institutioner inom EU samt med MEP och
europeiska systerorganisationer

Vårt team i Bryssel
@smetrabxl
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Vår medlemskår
Representation:

Företagsstorlek:

Till SKAL hör företag från
de minsta till Finlands
största

• 40 % av medlemsföretagen
verkar med ett fordon
• Var tredje idkar godstransport
med 2-3 fordon
• 12 % har 4-5 fordon
• Var femtedel har över 5
fordon

7%

12 %
40 %

5%

Fordon från paketbilar till
timmerfordon

7%
11 %

•

18 %
1 bil
3 bilar
5 bilar
över 10 bilar
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2 bilar
4 bilar
6-10 bilar
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•
@SKALrf
@ smetrabxl

Ett fyrtiotal experter betjänar
transportföretagarmedlemmarna i SKAL rf och
medlemsföreningarna runtom i Finland
I vår gemensamma EU-intressebevakningsbyrå i
Bryssel arbetar en EU-representant och två
experter.
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SKAL bildar ett riksomfattande nätverk
tillsammans med sina medlemsföreningar
Regionala föreningar
•
•
•
•
•
•

Södra Finlands Transportföretagare rf
Helsingfors Transportföretagare rf
Sydöstra Finlands Transportföretagare rf
Västra Finlands Transportföretagare rf
Inre Finlands Transportföretagare rf
SKAL Östra Finland rf

•

SKAL Mellersta Finland rf

•
•

SKAL Norra Finland rf
SKAL Pohjanmaa-Österbotten rf

Specialorganisationer
•
•
•

Livsmedelsbranschens Transportföretagare rf
Skogsbranschens Transportföretagare rf
SKAL Branschsektionerna rf

Associerad medlem
•
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Kuljetuskeskusten Liitto och dess medlems-KTK

SKAL 2019

Föreningsstruktur

Medlemsföretag
Lokalföreningar
Regionala
föreningar

Medlems-KTK
Specialorganisationer

Erikoisjärjestöt

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Bolag

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
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Tack!

