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Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista 
annetun lain muuttamisesta 
 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (jäljempänä ”SHLL”) kiittää liikenne- ja viestin-
tävaliokuntaa lausuntopyynnöstä.  
 
SHLL edustaa Suomen huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä, jotka yhdessä vastaavat 
valtaosasta Suomen ulkomaankaupan tuotteiden vienti- ja tuontikuljetuksista sekä 
niihin liittyvistä tullauksista ja lisäpalveluista kaikissa liikennemuodoissa. Huolinta- ja 
logistiikkatoiminta on tavaran, tiedon, rahan sekä kuljetusvälineiden ja -yksiköiden oi-
kea-aikaista, kustannustehokasta ja sääntelynmukaista hallintaa ulkomaankaupassa. 
Jäsenyrityksemme operoivat Suomen ulkomaankaupassa ostajan, myyjän, kuljetus- 
ja varastointiyritysten sekä viranomaisten välillä.  

HE-luonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi lakiin liikenteen palveluista uusi pykälä ta-
varaliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta Suomen ja Venäjän välisillä maantieraja-
asemilla. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja voisi osana liikenteen suju-
vuuden varmistamista koskevaa tehtäväänsä tarjota liikenteen ohjaus- ja hallintapal-
velua maantieraja-asemille saapuvan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja ra-
jatarkastusten suorittamiseksi ja niiden sujuvuuden varmistamiseksi. Tarjotessaan 
näitä palveluja se voisi rekisterinpitäjänä käsitellä asiaan liittyviä henkilötietoja. Tieto-
järjestelmään olisi mahdollista kerätä tietoja rekisteritunnuksen tai muun yksilöivän 
tunnisteen automaattisella tunnistamisella. Tietojärjestelmän avulla sujuvoitettaisiin 
Suomen ja Venäjän välisen rajan tavaraliikennettä Euroopan unionin ulkorajalla 

SHLL kannattaa esitystä, jolla pyritään varmistamaan raskaan liikenteen ja ta-
varaliikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus Suomen ja Venäjän välisillä ra-
janylityspaikoilla sekä vakiinnuttaa vuonna 2014 alkanut, mutta huhtikuussa 2021 
päättynyt kokeiluhanke ennakkovaraus- ja jonotusjärjestelmästä.  

Ennakkovarauspalvelun käyttöönottamisella kuljetusyritykset ja näiden kuljettajat 
pääsisivät palaamaan vakiintuneesti käyttämäänsä järjestelmään. Kuljettajat pystyisi-
vät ennakoimaan, milloin he pääsevät rajan yli, ja suunnittelemaan ajankäyttönsä pa-
remmin, eikä heidän ei tarvitsisi kuluttaa turhaan aikaa jonottamalla fyysisessä jonos-
sa. Ennakkovarauspalvelu auttaa yritysten kuljetusten suunnittelua ja ennustettavuut-
ta sekä myös mahdollistaa kuljettajien työ- ja lepoaikojen paremman suunnittelun. 
Ennakkovarauspalvelu on omiaan tehostamaan ja sujuvoittamaan Suomen ul-
komaankaupan logistiikkaa ja sen kilpailukykyä. 

SHLL huomauttaa, että HE-luonnoksesta ei käy ilmi se, mahdollistaako lainsäädäntö 
ennakkovarauspalvelusta mahdollisti perittävän käyttäjämaksun jatkossa. Aiemmin 
käytössä olleessa kokeiluhankkeessa ennakkovarauspalvelu on ollut käyttäjilleen 
maksuton ja SHLL katsoo, että palvelun tulisi olla jatkossakin käyttäjille maksu-
ton. 
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