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Teitä varten

Toinen päätehtävämme on kuljetuselinkeinon ja  
-yritysten puolesta puhuminen julkisuudessa ja  
poliittisessa päätöksenteossa. Olemme tänä vuonna 
puskeneet päättäjille painokasta viestiä alan  
vaikeasta tilanteesta, kun Venäjän sota kiihdytti  
ennestään nousseita polttoainekustannuksia.  
Toivomme, että tekemämme edunvalvontatyö ei 
ole jäänyt Sinultakaan huomaamatta, sillä olemme 
saaneet myös tuloksia: ammattidieseljärjestelmä  
on edennyt valmisteluun, kuljetusalan polttoainetuki 
tulee kuljetusyritysten haettavaksi syksyllä, ja die-
selin jakeluvelvoitetta alennetaan määräaikaisesti. 
Nämä kaikki ovat vaikuttamistyömme seurausta.
Rinnallamme tässä julkaisussa esittäytyy näyttävä 
joukko yhteistyökumppaneitamme, jotka kertovat 
SKALin jäsenille suunnatuista palveluistaan ja 
eduistaan. 

Mikään, mitä teemme, ei olisi minkään arvoista 
ilman jäseniä – teitä kaikkia. 

Jatketaan työtämme, yhdessä!

Jani Ylälehto   Anssi Kujala
puheenjohtaja   toimitusjohtaja

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

SKAL on kuljetusyritysten oma järjestö. Arvomme 
ovat: vahva suomalainen, luotettava asiantuntija, 
rohkea uudistaja ja jäsenen puolella. Teemme tätä 
työtä tosissamme. Teidän puolellanne ja teitä  
varten – ylpeinä jäsenkunnastamme ja nöyrinä  
tehtävässämme. 

SKALilla on kaksi päätehtävää: jäsenten palvelu  
ja edunvalvonta. Kerromme seuraavilla sivuilla  
tavoista, joilla pyrimme edistämään jäsenyritysten 
toimintaa ja olemaan läsnä yritysten arjessa. 

Palveluitamme käytetään monin eri tavoin. Yhdelle 
on luontevinta soittaa asiantuntijallemme ja jutella 
asiastaan, toinen seuraa sähköistä jäsenviestintää 
ja osallistuu ajankohtaiswebinaareihin, kolmas  
osallistuu oman jäsenyhdistyksen tupailtoihin, ja 
neljäs lukee Kuljetusyrittäjä-lehteä sekä seuraa  
meitä Facebookissa. Palveluita on moneen makuun,  
kuljetusyrityksille räätälöitynä ja asiantuntemuksella.

Esimerkkinä kenties kaikkein tärkeimmistä jäsen-
palveluista SKALin lakimiehet ja asiantuntijat  
hoitivat viime vuonna noin 1 000 neuvontapuhelua. 
Se on aikamoinen määrä. Tämä palvelu sisältyy  
jäsenmaksuun ja voi säästää jäsenyritykselle  
sievoisen summan!

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala (oik.) ja  
puheenjohtaja Jani Ylälehto. Kuva: Kimmo Brandt.
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SKAL jäsentensä tukena

Kuljetusala huolehti koko Suomesta, ja 
SKALin perustehtävä on huolehtia kuljetus-
alasta. Olemme ylpeitä kaikista kuljetus-
yrityksistämme ja siitä, kuinka upeasti 
olemme pystyneet palvelemaan tätä maata 
poikkeuksellisissa oloissa. Se on vaatinut 
kaikilta palveluketjun osilta paljon, mutta 
olemme selvinneet – yhdessä!
 
Kun kaksi vuotta sitten puhkesi maailmanlaajuinen 
pandemia, kuljetusala nousi uuteen arvoon. Henkilö-
autoista tyhjentyneillä moottoriteillä kulki vain kuor-
ma-autoja, jotka toimittivat ihmisten perustarpeet  
perille. SKAL neuvotteli päättäjien ja viranomaisten 
kanssa ja varmisti, että kuljetukset pyörivät keskey-
tyksettä, ajo- ja lepoaikasäädöksiä höllennettiin ja 
tavaraliikennettä ei pysäytelty. Poikkeus tilanteessa 
jäsenyrittäjämme saattoivat saada SKALin sähköisiä 

uutiskirjeitä neljäkin viikossa. Kun tilanteet muut-
tuivat tiuhaan, meiltä sai tietoa.

Nyt eletään normaalimpia aikoja, mutta palvelu 
jatkuu intensiivisenä. Me myös kehitämme pal-
velua jatkuvasti jäsenpalautteen perusteella. Lisäksi 
teemme työtä, jotta toimialamme ja SKAL olisivat  
entistä näkyvämpiä. Kun tiedotusvälineet huomioivat 
meidät, koko Suomi näkee tärkeän työmme.

Palvelut ovat tehokkaimmillaan silloin, kun niitä  
käytetään kokonaisvaltaisesti. Haluamme lisätä  
jäsenten aktiivisuutta palveluidemme asiakkaina,  
ja siksi luomme tässä katsauksen tarjontaan. Ehkä  
Sinäkin voit poimia näistä jonkin tärpin, jota et ole 
ennen huomannut. Suurin osa tarjonnasta sisältyy 
jäsenmaksuun. Jäsenkortilla saa lakineuvontaa  
tiukassa tilanteessa ja rahanarvoisia neuvoja 
vaikkapa ajoneuvosäädöksistä.

Kuva: Vesa-Matti Väärä
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Tankkaa etuja  
SKAL-jäsenkortilla

Kysymyksiä? Asiakaspalvelumme auttaa. Soita 0800 131 031 tai  
käytä chat-palveluamme: st1.fi. St1 Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8–18.

Lue lisää ja tutustu yritysmyynnin 
yhteystietoihin osoitteessa st1.fi/yrityksille

Helpota arkeasi 
ja tutustu 
St1- ja Shell 
-yrityskortteihin!

• Rekisteröi jäsenkorttisi  
ja saat -50 % Perfect 
Tornado -autopesusta

• SKAL-jäsenkortilla kaikki  
St1 Käteisalennuskortin 
kanta-asiakasedut!

• Kahvi, tee ja kaakao 
aina etuhintaan 
HelmiSimpukoista

• Tutustu etuihisi ja 
rekisteröi korttisi  
st1.fi/skal
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Jäsenviestintä 
SKAL pitää jäsenensä ajan tasalla.  
Saat meiltä alan viimeisimmät uutiset ja 
kaiken sen tiedon, jota tarvitset työssäsi 
yrittäjänä. Sähköiset jäsenviestinnän  
kanavamme toimivat myös mobiilisti.  
Kysy lisää: viestinta@skal.fi
 
skal.fi Alaa koskevat tiedotteet,  
edunvalvonnan teemat ja vaikuttamisohjelmat,  
kuvapankki, yhteystiedot, koulutukset ja  
palvelut.

Jäsennetti (skal.fi/jasennetti) Vain jäsenille  
koh distettu tietopankki toimialan keskeisestä  
lainsäädännöstä, sisältää jäsentiedotteet,  
kustannusindeksin ja kustannuslaskennan.

Kuljetusyrittäjä-lehti Kuljetus- ja logistiikka-alan 
aikakauslehti. Kuusi mahtavaa numeroa vuodessa 
(á 64 s.). Joka numerossa yrittäjähaastatteluja ja 
ajankohtaispaketti. 

SKALin palvelupaketti  
jäsenille

Jäsenuutiskirjeet Nopein tiedotus esimerkiksi 
lakimuutoksista, edunvalvonnan etenemisestä ja 
muista ajankohtaisista noin kahdesti kuukaudessa 
sähköpostiin.

JärjestöExtra Erikoisuutiskirje järjestön aktiiveille, 
kuten yhdistysten rooleissa toimiville ja kansanedus-
tajien kuljetusyrittäjille. Sisältää tietoa ja työkaluja 
edunvalvonnan päivittäiseen työhön. 

Tekstarit Jos on poikkeuksellisen  
kriittistä tiedotettavaa, jäsenet saavat meiltä  
tekstarin, elleivät ole tätä kieltäneet.

Sosiaalinen media Facebook,  
Instagram, Twitter, Youtube – SKAL on aktiivinen 
somessa ja viestii siellä jäsenilleen. Seuraa meitä 
näissä kanavissa tunnuksella @SKALry

Jäsenwebinaarit Järjestämme keskeisistä  
teemoista, kuten kuormansidontamääräysten  
muutoksesta ja polttoainetuen hakemisesta, tiiviitä  
ja selkeäsanaisia infotilaisuuksia, joihin jäsenillä  
on vapaa pääsy.
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Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

A-vakuutus-palvelut –
Ammattilaiselta ammattilaiselle, jo yli 70 vuotta.

A-vakuutus-palveluiden avulla pidät
huolta yrityksesi kolmesta tärkeimmästä:
kuljettajista, kalustosta ja kuljetuksista.

Saat käyttöösi parhaat asiantuntijamme,
jotka tuntevat toimialasi riskit vuosien
kokemuksella.

Saat räätälöidyt ratkaisut henkilöstösi,
ajoneuvokaluston sekä omaisuuden ja
toiminnan turvaksi.

Erikoisajoneuvojen vahinkotarkastajamme
varmistavat, että pääset vahingon jälkeen
nopeasti takaisin tien päälle.

Tutustu ja pyydä tarjous osoitteessa
op.fi/ammattiliikenne

Mukana
turvallisella
matkalla
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Neuvontapalvelut  
ja konsultointi
Neuvontaa, konsultointia, toimeksiantoja  
– kaikki yhdestä paikasta tarpeesi 
mukaan. Palvelut nrosta 09 478 999, 
asiantuntijapalvelut@skal.fi

Puhelinneuvonta Kysytyin jäsenneuvonnan 
muoto on lakineuvonta. Hoidamme noin 1 000  
lakineuvontapuhelua vuodessa. Ohjeistamme lisäksi 
paljon ajoneuvosäädösasioissa ja kustannuslasken-
nassa. Selvitämme jäsenille tietoja, joita näiden on 
vaikea löytää vaikkapa netistä. Puhelinneuvonta  
sisältyy jäsenmaksuun. 

Laki- ja verokonsultointi sekä sukupol-
venvaihdokset Meillä on kuljetusalaan pereh-
tyneet juristit sekä verotukseen ja sukupolven-
vaihdoksiin perehtynyt asiantuntija. Osaa-
jamme konsultoivat edulliseen jäsenhintaan 
lakitoimeksiannoissa, jotka vaativat syvälli-
sempää perehtymistä ja kirjallista työtä. 

SKAL Laatuhyväksyntä Yhden auditointipäivän 
aikana tehtävä kuljetusyrityksen toiminnan tarkastelu,  
joka sisältää ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 39001 
-standardien mukaiset arvioinnit. Tunnettu ja arvos-
tettu arviointi kuljetusalalla.

AKL-Sertifiointi ISO-sertifiointi, jonka  
suorittaa SKALin asiantuntija. Sertifiointi  
parantaa tutkitusti yrityksen asiakastyytyväisyyttä, 

kannattavuutta ja työtyytyväisyyttä. 

Aski+ Yrityksen sähköinen muisti, johon voit  
tallentaa keskeisimmät henkilöstö-, kalusto- ja  
sopimustietosi. Verkkopalvelu on suunniteltu 

täysin  
kuljetusyritysten tarpeisiin. Käyttömaksu on halvim-
millaan 19,90 € kuussa. askiplus.fi/ 

Ratkaisu on puhelinsoiton päässä  
09 478 999. 
Puhelinneuvonta on jäsenille maksutonta.

Kuva: Vesa-Matti Väärä
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Tapahtumat 
SKAL on siellä missä tapahtuu. Järjestämme  
myös jäsenille suunnattuja korkealaatuisia 
tapahtumia.

Liittokokous Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuotuinen tapahtuma, jossa todetaan järjestön 
tila ja määritellään tulevat suuntaviivat.  
Puheenjohtajavalinnat kahden vuoden välein. 

Kuljetusyrittäjäpäivät Liittokokouksen yhtey-
dessä vuorovuosin järjestettävä oheistapahtuma, 
jossa messut ja verkostoitumista. Avoin kaikille  
jäsenille.

SKAL Forum Syksyisin pidettävä kaksipäiväinen 
”supertapahtuma”, jossa kuullaan alan viimeisimmät 
kuulumiset, saadaan koulutusta, keskustellaan ja  
verkostoidutaan. Erinomaiset puhujat!

SKAL Liikenteessä SKALin toimihenkilöt jalkau-
tuvat jäsenyrityksiin. Kohtaamme kuljetusyrit-
täjiä näiden arjessa ja vaihdamme kuulumisia 
alan asioista. Kerromme kohtaamisista viestintä-
kanavissamme. 

Kuljetus- ja logistiikkamessut  
SKAL on mukana alan päätapahtumissa  
Helsingissä ja Jyväskylässä järjestäjä-
roolissa ja omalla messu osastollaan.  
Seuraavat messut pidetään Jyväskylässä 
toukokuussa 2023.

Power Truck Show Vuotuinen kuljetuskalusto-
näyttely ja massatapahtuma Härmässä, Power 
Parkin tuntumassa. SKALilla on puheenvuoro  
seminaarissa ja oma messuosasto. 

FinnMetko Määrävälein järjestettävä 
kone- ja kuljetusalan massatapahtuma 
Jämsässä kangasmetsän siimeksessä. 
SKALilla on oma osasto ja nuotiopaikka.  
Seuraava FinnMetko on syyskuussa 
2022.

Seminaarit Järjestämme säännöllisesti seminaareja  
yksin sekä yhteistyössä jäsenyhdistystemme ja  
kumppaniemme kanssa. Teemaseminaarimme  
käsittelevät muun muassa vaarallisten aineiden  
kuljetuksia, erikoiskuljetuksia ja maanrakennus-
kuljetuksia. SKALilla on vuosittain kutsuvieras-
seminaareja vaikuttamisen teemoista.

Kokoukset Osa järjestön vuodenkiertoa.  
Paikallisyhdistyksillä, alueyhdistyksillä ja erikoisjär-
jestöillä sekä näiden jaostoilla on vuosikokoukset.  
Lisäksi yhdistykset järjestävät 
seminaari risteilyjä, matkoja ja  
tupailtoja, kukin oman perinteensä 
mukaan. 

Kuva: Vesa-Matti Väärä
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Hyödynnä  
oppisopimusta 
rekrytoinnissa ja  
henkilöstön koulutuksessa

OPPISOPIMUS
aidosti notkea 

vaihtoehto

Vantaa    Turku    Nurmijärvi

Onko vaikea löytää päteviä työntekijöitä?  
Oppisopimuksella voi korottaa korttiluokkia ja  
nopeuttaa rekrytointia.

Saat nopeasti hyvästä tyypistä erinomaisen ja sitoutuneen 
työntekijä ja jo olemassa olevasta henkilökunnasta aiempaa 
monipuolisempia ammattilaisia.  
 
TTS Työtehoseurassa koulutamme oppisopimuksella kuljettajien  
lisäksi myös erilaisiin esimiestehtäviin. Myös yrittäjä voi opiskella  
oppisopimuksella.

Työnantaja voi hakea myös palkkatukea TE-palveluista työttömän työn- 
hakijan palkkaamiseen oppisopimuksella.

HYÖTYÄ OPPISOPIMUKSESTA
• Kortin korotus B  C  E-korttiin nopeasti  
    ja edullisesti   nopea apu rekrytointiin
• Opinnot joustavasti yrityksen tarpeisiin 
• Ilmainen koulutus ja tutkinto
• Sitouttaa henkilökuntaa

4
Kysy lisää:  Marko Peräkylä marko.perakyla@tts.fi 044 4314 831
 Pasi Välilä pasi.valila@tts.fi 050 4765 221
 Toni Jokinen toni.jokinen@tts.fi 050 468 7894

SKAL liite 150 x 240.indd   1SKAL liite 150 x 240.indd   1 13.6.2022   10.49.0813.6.2022   10.49.08
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Koulutukset, valmennukset 
ja materiaalit
Koulutuksiimme voi ilmoittautua lyhyelläkin 
varoitusajalla ja suorittaa tarvittavat  
pätevyydet joustavasti. Kursseillamme  
voi halutessaan suorittaa esimerkiksi  
johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon  
valmentava koulutus Kaikki, mitä tarvitset 
suoriutuaksesi liikenneyrittäjäkokeesta ja  
saadaksesi liikenneluvan. Tarjoamme ”LYK”- 
valmennusta sekä lähi- että etäopetuksena. 

Kuljettajan koulutukset Ammattipätevyyden 
jatkokoulutukset kuorma-auton kuljettajille lähi-
opetuksena, etäkoulutuksena ja verkkokursseina, 
ammattitaidolla ja edullisesti jäsenille. 

ADR-koulutukset Vaarallisten aineiden  
kuljetuksiin sekä perus- että jatkokurssit. 

EKL-koulutus (erikoiskuljetusten  
liikenteenohjaaja), jossa suoritetaan 
liikenteen ohjaajalupa. skal.fi/ekl

TURVALLISESTI  TALVEN SELKÄÄN

NOKIANTYRES.COM/HEAVY

OIKEA RENGAS  
KESYTTÄÄ KELIT

On hyvä varautua ajoissa 
Pohjolan pisimpään 

vuodenaikaan. Kun lumi ja 
jää peittävät tiet kuukausiksi, 

voi ajokeli vaihdella rajusti 
jopa muutaman tunnin 

sisällä. Ensiluokkaiset Nokian 
Tyres Hakkapeliitta Truck 
-sarjan renkaat tuovat niin 

ääriolosuhteisiin kuin arkiseen 
ajoonkin pitoa, vakautta ja 

ennakoitavuutta. Lisäksi talven 
selän taituttua ne palvelevat 
erinomaisina kesärenkaina.

Kuva: Juhamatti Vahdersalo
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Vuodesta 1978 lähtien kuljettajien 
ajo- ja lepoaikoja on valvottu  
Suomessa ajopiirtureiden avulla.  
Valvontalaitteet muuttuivat digitaa-
lisiksi 2006, ”älykkäiksi” (nim. smart 
tachograph) 2019 ja seuraava oleel-
linen muutos on tapahtumassa jo  
ensi vuonna 2023. Tuolloin uusissa  
raskaan kaluston ajoneuvoissa  
aletaan käyttämään äly piirturin  
2. versiota (nim. Smart2, 1Cv2). 

Miksi uudet  
piirturit?
Teknologinen kehitys mahdollistaa  
tehokkaamman viranomaisvalvonnan,  
jolla parannetaan reiluja kilpailu  - 
olo suhteita ja liikenneturvallisuutta.  
Tähän asti tienvarsi tarkastukset on 
tehty pistokokeina, joissa myös  
vastuulliset liikenteenharjoittajat  
joutuvat liian usein turhan tarkas-
tuksen piiriin. 

Vuonna 2019 markkinoille tulleita  
älypiirtureita voidaan valvoa ns.  
lyhyen kantaman viestinvälityksellä  
eli tarkastus pisteen ohi kulkevista  
ajoneuvoista voidaan lukea tiedot 
etänä ja valita pistokokeisiin vain  
manipulointiin viittaavat tapaukset. 

Manipuloinnin lisäksi etätarkas-
tuksissa halutaan jatkossa valvoa  
tehokkaammin kabotaasia ja tämä  
vaatii uusia ominaisuuksia äly-
piirtureihin.

Mikä 2. version  
älypiirtureissa  
muuttuu?
Kabotaasivalvonnan takia kuljettajien 
pitää jatkossa kirjata piirturille aina, 
kun ajoneuvoa lastataan tai puretaan.  
Ajoneuvon paikkatieto tallentuu  
jatkossa automaattisesti lastaus- ja 
purkukirjauksien sekä rajan ylityksien 
yhteydessä. Rajanylityksien osalta  
automaattinen tallennus helpottaa 
kuljettajan toimintaa huomattavasti 
verrattuna nykyiseen manu aaliseen 
tallennukseen. 

Automaattitallennuksia varten  
2. version älypiirtureihin integroidaan 
päivitettävä digitaalinen kartta. Myös 
piirtureiden ohjelmisto muuttuu  
päivitettäväksi, joka vähentää turhia 
jälkiasennuksia tulevaisuudessa.

Etänä ei ole aiemmin voinut lukea  
ajo- ja lepoaikarikkeitä, mutta 1Cv2 
piirtureista saadaan jatkossa tiedot  
ylittyneiden ajoaikojen osalta  
(yhtäjaksoinen, vuorokautinen,  
viikoittainen ja 2 viikon ajoaika).  
Lisäksi etäyhteydellä voidaan jatkossa 
lukea ajoneuvon mittaushetken  
nopeus, kellonaika ja edellisen  
paikannuksen ajankohta.

Piirlan infopaketti
• Perustettu 1978 ajopiirturikorjaamona
• 100 % kotimaisessa omistuksessa
• Erikoistunut ajoneuvojen turvalaitetuotteiden maahantuontiin ja  

jälleenmyyntiin
 – Ajopiirturit (Stoneridge), alkolukot  
 (Dignita), nopeudenrajoittimet (Sturdy)
• Tarjoaa tuotteita ja palveluita ajopiirtureiden osalta
 – Kuljetusyrityksille:
 • Tallennusratkaisut (mm. etälatauspalvelu),  

analysointiohjelmistot, uudet digipiirturit ja varaosat,  
piirturi korjaukset, ammattipätevyyskoulutukset, konsultaatiot,  
paikallisesti tarkastuspalvelut

 – Korjaamoille:
 • Korjaamolaitteet ja tarvikkeet, viralliset lupakoulutukset (B ja DB)

Lähteet:
• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1228 (16.7.2021)
• Corte Enforcement Working Group – Evolution of tachographs, and the recording of locations
• Stoneridge – Mobility package bulletin

”Älykkäämmällä”  
digipiirturilla kabotaasi kuriin?

Keitä ja milloin  
muutokset  
koskettavat?
Toisen version älypiirturi tulee pakol-
liseksi kaikkiin ensi rekisteröitäviin 
asetuksen piirissä oleviin ajoneuvoihin  
21.8.2023. Vuoden 2025 alusta  
lähtien kansainvälisessä liikenteessä 
saa liikennöidä vain älypiirturilla ja 
18.8.2025 lähtien vain älypiirturin  
2. versiolla (1Cv2). Monien ulko  maan 
ajoja harjoittavien liikennöitsijöiden 
pitää siis jälkiasentaa uusia piirtureita  
suhteellisen uuteenkin kalustoon. 
Huolel lisella vaihtosuunnittelulla voi 
saada merkittäviä säästöjä ja Piirla 
auttaa tässä mielellään sekä tarjouk-
sien että konsultaation muodossa. 

Muutokset koskettavat kaikkia ajo-  
ja lepoaika-asetuksen piirissä olevia  
kuljettajia. Työnantajien on vastattava 
kuljettajille annettavasta koulutuk-
sesta uusien ominaisuuksien osalta. 
Piirla tulee tarjoamaan koulutus-
materiaalia työnantajille omien  
kotisivujen kautta ja päivitetyn  
CAP-koulutuksen muodossa kunhan  
uusia piirtureita on saatavilla.

Nykyinen AETR -sopimus ei kata  
älypiirtureita eli AETR -maihin ei  
toistaiseksi saa ajaa älypiirtureilla.

piirla.fi

ILMOITUS



Tehokas muuttui juuri Super-tehokkaaksi. Mullistava Scania 

Super -voimansiirto leikkaa autosi polttoainekustannuksia 

jopa 8 prosentilla.

Koe liikenteen uraauurtava tulevaisuus: scania.fi/super

#thefutureisSuper #ScaniaSuper

Tulevaisuus  
on Super
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SKAL-yhteisössä olet yhdessä muiden samaa työtä 
tekevien kanssa. Tässä porukassa ymmärretään  
toisiamme. Kun kokoonnumme, puhumme kaikesta, 
vaikeistakin asioista. Haastavistakin paikoista  
selvitään parhaiten yhteistuumin. Hienoa, että  
kuulut joukkoomme!

Liikenneturvallisuutta  
joukolla
Olemme ylpeitä jäsenyrittäjistämme, jotka vievät  
liikenneturvallisuusviestiä sekä kuljetuskalustoaan 
kouluihin ja päiväkoteihin. Näin kasvatamme lapsia 
vastuullisuuteen ja luomme parempaa liikenne-
turvallisuutta. Koulujen liikenneturvallisuuspäivät 
ovat jäsenillemme tärkeä tapa kohdata lapsia ja 
omaa lähiyhteisöä. Samalla luomme kuljetusalalle 
hyvää mainetta. skal.fi/liikenneturvallisuus

Jäsenenä et ole yksin

Kovan paikan tullen  
vertaistukea tarjolla
SKAL tarjoaa yhdessä Rahtarit ry:n kanssa vertais-
tukea liikenneonnettomuuteen tai muihin työhönsä 
liittyviin kriiseihin joutuneille raskaan liikenteen  
ammattilaisille. Puhelimitse annettavaa kuunteluapua 
tarjoaa 16 vapaaehtoista, joille järjestöt tarjoavat 
koulutusta ja tukea. Puhelu numeroon 020 345 888 
on soittajalle lisämaksutonta. skal.fi/vertaistuki

020 345 888
(0€ + pvm/mpm)

RASKAAN LIIKENTEEN

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Rahtarit ry

vertaistuki

Voit suorittaa  
samalla kolme  
ammattipätevyys
päivää.

Kysy lisää!

LIIKENTEESTÄ 
VASTAAVAKSI?
skal.fi/lyk

Valmentaudu tavaraliikenteen 
yrittäjätutkintoon 6 päivän 
tiiviskurssilla!

skal.fi | koulutus@skal.fi | 09 478 999

Valitse aikatauluusi sopiva  
lähivalmennus tai osallistu  
etävalmennukseen.
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Jäsenyys  
kannattaa

Teemme työtämme kuljetus- 
ja logistiikka-alan yritysten 
ja tulevaisuuden hyväksi

#yhdessä
skal.fi

Kuva: Juhamatti Vahdersalo
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GRUTECH OY  |  TUULILASINTIE 7 
00770 HELSINKI

010 843 6610 
GRUTECH@GRUTECH.FI 

WWW.GRUTECH.FI

MAAHANTUONTI  |  MYYNTI  |  HUOLTO
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Yhteistyöjäsenten tarjoamat 
palvelut ja edut

Jäsenedut ja alennukset vaihtelevat.  
Parhaiten tiedon saat suoraan yrityksestä 
tai osoitteesta skal.fi/jasenedut

Alucar Oy
Puutavara-autojen päällirakenteet

 
A-Katsastus Oy
Katsastuspalvelut  

 
Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy
Lakipalvelut 

 
BPW Kraatz Oy
Ajoneuvojärjestelmät ja huollot

 
CAP-Group Oy
Koulutuspalvelut

 
Cargotec Finland Oy
Lastaus- ja kuormankäsittelyratkaisut

Danske Finance Oy
Rahoituspalvelut

D-Fence Oy
Sähköpostin tietoturvapalvelu, tietosuojan hallinta-
palvelu

Finnlines Oyj
Laivamatkat ja merikuljetus

Gasum Oy
Energiayhtiö, kaasuala

Goodyear Finland Oy
Renkaat ja rengaspalvelut

 
Grutech Oy
Raskaan kaluston varustelu ja päällirakentaminen

Intrum Oy
Perintäpalvelut, lakiasiat, luottopäätökset

Iveco Finland Oy
Iveco kuorma- ja pakettiautot

Joensuun Autohajottamo Närhi Oy
Raskaan kaluston varaosat

JYKI Group Oy
Jyki-, Fogor-, EL-kori ja Pajakulma-tuotteet/palvelut

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Koulutuspalvelut

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Eläkevakuutusyhtiö

K Auto Oy
MAN kuorma- ja pakettiautot 

Kesla Oyj
Auto- ja teollisuusnosturit, puunkäsittelylaitteet 

Konekorjaamo Riikonen Oy
Perävaunut ja päällirakenteet

Koulutuskeskus SEDU, Logistiikka
Koulutuspalvelut

Lumikko Techologies Oy
Lämpötilasäätelylaitteet ja huolto
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SKALin yhteistyöjäsenet 
kuljetusyrittäjiä lähellä

Jäsenyys  
kannattaa

Etkö vielä ole SKALin jäsen? 
Liity nyt!

skal.fi/ 
jasenyyskannattaa

Yhteistyöjäsenet ovat tärkeä osa SKAL-organi-
saatiota. Nämä kumppaniyritykset tarjoavat  
palveluita ja etuja kuljetusyrityksille ja saavat  
yhteistyöjäsenyytensä kautta SKALin viestintää  
sekä mahdollisuuden päästä mukaan järjestön  
tapahtumiin ja markkinointikanaviin. Järjestö-
tapahtumien ja seminaarien yhteydessä käydyt  
keskustelut on koettu antoisiksi. Niiden kautta 
tullaan tutuksi ja opitaan puolin ja toisin.  
Tiivis kanssakäyminen antaa kumppaniyrityksille 
mahdollisuuden kehittää tarjontaa asiakkaita  
kuunnellen. Kaikki voittavat.
 
Lue lisää: skal.fi/yhteistyojasenyys
Tiedustelut: anne.valtonen@skal.fi



Länsirannikon koulutus Oy Winnova
Koulutuspalvelut

Maersk Finland Oy
Ovelta ovelle logistiikkaa Suomessa  
tuonti- ja vientiyrityksille

Neste Oyj
Polttoaineet, lämmitysöljyt 

Nokian Renkaat Oyj/Vianor Oy
Autonhuolto- ja rengaspalvelut

Nordea Rahoitus Suomi Oy
Rahoituspalvelut

Nordic Truckcenter Oy
DAF kuorma- ja pakettiautot

North European Oil Trade Oy
Bio- ja öljytuotehankinta ja logistiikka

Oy Närko Finland Ab
Perävaunut ja päällirakenteet

Opter Suomi Oy
Tilaus- ja kuljetustensuunnittelujärjestelmät

OP Yrityspankki Oyj
Rahoituspalvelut

Piirla Oy
Piirturit- ja turvalaitteet, ajopiirturikoulutukset

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Koulutuspalvelut

Pohjola Vakuutus/A-Vakuutus Oy
Vakuutuspalvelut ammattiliikenteelle

Procomp Solutions Oy
Toiminnanohjausjärjestelmät

Raskone Oy
Kaluston korjaus- ja huoltopalvelut

Rekkalaskenta Oy
Raskaan kaluston suunnitteluohjelmat

Scania Suomi Oy
Scania kuorma- ja pakettiautot 

St1 Oy
Polttoaineet, lämmitysöljyt, ravintolapalvelut 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspalvelut

Talenom Oyj
Talous-, laki-, vero- ja assistenttipalvelut

Tamtron
Punnitusratkaisut

Traffica Oy
Koulutuspalvelut

TTS Työtehoseura
Koulutuspalvelut

Vastuu Group Oy
Luotettava Kumppani, Valttikortti, Taitorekisteri,  
Valvoja-palvelu, Työmaarekisteri ja raporttipalvelu

 
Veho Oy Ab
Mercedes-Benz kuorma- ja pakettiautot

VFS Finland Ab
Volvon rahoituspalvelut

Viking Line Abp
Laivamatkat ja merikuljetus

Visma Solutions Oy
Taloushallinnon järjestelmät

Volvo Finland Ab
Volvo ja Renault kuorma- ja pakettiautot
Mercedes-Benz kuorma- ja pakettiautot

Käänny yhteistyöjäsentemme puoleen
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Löydä SKAL-yhteishenkilösi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@skal.fi
Keskus: 09 478 999

SKAL ry

Anssi Kujala, toimitusjohtaja,  
puhelin 0400 567 925

Ari Herrala, edunvalvontajohtaja,  
puhelin 050 3684 248

Petri Murto, johtaja,  
puhelin 040 7622 140

Heini Polamo, viestintäpäällikkö,  
puhelin 040 5060 131

Anne Valtonen, järjestöpäällikkö  
puhelin 0400 716 840

Janne Kojo, yhteiskuntasuhteiden 
päällikkö, puhelin 0400 333 546

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 
Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry
toimitusjohtaja Mikko Voutilainen,  
puhelin 040 5177 133

SKAL Itä-Suomi ry
SKAL Keski-Suomi ry
toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen, 
puhelin 09 47899 440

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
toimitusjohtaja Eeva-Maija Koponen, 
puhelin 0400 550 545

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
toimitusjohtaja Tero Siitonen,  
puhelin 040 8600 901

Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
toimitusjohtaja Pia Vuori,  
puhelin 040 7474 462

SKAL Pohjanmaa – Österbotten ry
toiminnanjohtaja Riikka Kauppinen,  
puhelin 050 3724 791

SKAL Pohjois-Suomi ry
toiminnanjohtaja Taavi Heikkinen,  
puhelin 0400 282 785

Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
toimitusjohtaja Seppo Tolonen,  
puhelin 0400 202 895

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
toiminnanjohtaja Kari Palojärvi,  
puhelin 0500 376 618

SKAL Suoritealat ry
toimitusjohtaja Jari Harju,  
puhelin 09 47899 338

SKAL Ympäristöyritykset ry
toiminnanjohtaja Tarja Anttonen, 
puhelin 050 5331 180 

skal.fi
@SKALry

Lisää tästä aiheesta:

Liikenne- ja logistiikka  
ansaitsee puolestapuhujan. 
 
SKALin verkosto on valtakunnallinen. Ole yhteydessä  
asiantuntijoihimme Helsingissä ja muualla Suomessa.  
Käydään hyvää vuoropuhelua ja etsitään Suomelle  
paras väylä eteenpäin!

Kuva: Aleksi Muraja


