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Lausunto liikennekaari -hankkeen kolmannesta vaiheesta
Kokkolan kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon liikennekaari -hankkeen kolmannesta vaiheesta:
kenne- ja viesti ntämi nisteriön Lii kennekaari -lainsäädäntöhankkeen kolmas vai he edistää erityisesti logistiikan digitalisaatiota.
Esitykseen ei sisälly kaupungin asukkaisiin tai elinvoimaisuuteen
liittyviä suoranaisia vaikutuksia. Kokkolan kaupunki korostaa erityisesti pai kannusvelvoitteen asettamista turvallisen li ikenne- ja
palvel uverkkosu u n nittelu n apuväl i neenä.
Lii

Tavarali i kenteen digital isaatio tulee muuttamaan liiketoi mi nnan
tiedon laajamittaisesti hyödynnettävään muotoon ja automaatioon
perustuvaksi. Logistiikkaketjuissa tulee syntymään entistä enemmän jo myös liikenneväylien suunnittelu- ja ohjausvaiheessa hyödynnettävää tietoa erityisesti, kun kyseessä on raskaanliikenteen
kuljetukset.

Paikantamisen osalta sijaintia koskevan tiedon antamiseen voitaisi i n velvoi ttaa myös ti el i kenteen tava ran kuljetusten osalta nykyistä
laajemmin, esimerki ksi iikenteen ohjauksen ja hal linnan tarpeisii n.
Tietojen saaminen liikenteen ohjausta ja hallintaa varten on jatkossa välttämätöntä liikenneturvallisuuden sujuvuuden varmistamiseksi. Tietojen keräämisen ja mahdollisen luovuttamisen tarkoitu kse na ol isi toteuttaa i kennejärjeste mään i ittyviä tärkeitä yleisen
edun tavoitteita, joita ehdotuksen mukaan olisivat liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä liikennejärjestelmän suunnittelun ja
kehittämisen tarpeet. Nämä ovat niitä asioita, joita kaupunki voi toiminnassaan hyödyntää turvallisen liikenne- ja palveluverkkosuunn ittelu n apuvälineenä. Liikennereittien suunnittelu ja liikenteen ohjaus turvallisia ja sujuvia väyliä pitkin on kaikkien yleinen etu.
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Kaupunginhallitus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus S 268

Päätös

Kaupunginhallitus totesi kokouksen lailliseksija päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus
Kaupunginhallitus S 269
Päätös

Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Orjalan ja
Johanna Palorannan, varalle Vesa Pohjolan.

Kokkolan kaupungin Iausunto liikennekaari -hankkeen kolmannesta
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Valmistelija: strategiapäällikkö Piia lsosaari p. O44 7809 224
Marraskuussa 20 1 5 käynn istyneellä liikennepalvelu hankkeella toteutetaan kahta Sipilän hallituksen hallitusohjelman kärkihanketta: Rakennetaan d igitaalisen liiketoim innan kasvuympäristö ja Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihankkeita. Liikennekaari -hanke toteutetaan
kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden vuoksi.

Tausta
Liikennekaari -hankkeen ensimmäistä vaihetta koskenut hallituksen
esitys annettiin eduskunnalle syksyllä 2016. Tässä vaiheessa lainsääd ä ntöu ud istu kseen sisä lytetti n erityisesti maal kenteen kennemarkkinointia ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset.
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Liikennekaari -hankkeen toista vaihetta koskenut hallituksen esitys
annettiin eduskunnalle lokakuussa 2017. Toisessa vaiheessa mukaan tuotiin lento-, meri-, ja raideliikenteen markkinointia ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset. Eduskunta hyväksyi lain keväällä
2018.

Tavoitteet
Liikennekaari -hankkeen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin lähinnä henkilöliikenteeseen, kun taas kolmannessa vaiheessa
pyritään ed istämään log istiikan d igitalisaatiota.
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Hallituksen esitysluonnokseen lai ksi li ikenteen palveluista annetun
lain muuttamisesta eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältyvät seuraavat
ehdotukset:
Paikannusvelvoitteen asettaminen tieliikenteessä
tavara- ja henkilöluvan nojalla toimiville, rautatieliikenteessä
toimiluvan nojalla toimiville sekä kaupunkiraideliikenteessä rekisteröintivelvol lisille toimijoille.
Postipalvelua koskevien olennaisten tietojen avaaminen,
jos niitä käytetään postipalveluiden tai jakelutoiminnan kehittämiseen.
Tieliikenteen ammattipätevyyssääntelyn muuttaminen
niin, että ammattipätevyyden suorittamisessa otetaan
perustaso n am matti pätevyysko ul utusten ri nnal le käyttöö n
pelkkien kokeiden suorittamiseen perustuva tutkinto, johon ei
sisä ly vaati m usta määräm uoto isesta'kou utu ksesta.
Meriliikenteen ammattipätevyyssääntelyn muuttaminen
niin, että pelastuslaitosten, poliisin ja Tullin alukset jäisivät meriväkilain ja liikennepalvelulain pätevyys- ja
miehitysvaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle siltä osin kuin
niillä on käytössä Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä
koulutusjärjestelmä.
Varautumisvelvoitteen asettaminen suuremmille
uva nva raisen maantiel kenteen harjoittaj il le.
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Lisäksi hankkeen ko.lmanteen vaiheeseen kuuluu hallituksen esitys,
jolla ratifioitaisiin kansainvälisen tiekuljetussopimuksen valinnaisen
sähköistä rahtikirjaa (eCMR) koskeva lisäpöytäkirja ja tehtäisiin
tämän edellyttämät muutokset tiekuljetuslakiin. Tämän mukaan sähköisen rahtikirjan käyttäminen sallittaisiin kansainvälisissä kuljetuksissa ja koska tiekuljetussopimuslakia sovelletaan myös kotimaisissa
kuljetuksissa, ehdotetut muutokset koskisivat näin ollen myös kotimaisia kuljetuksia.
Näiden lisäksi liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia. Yhteenveto esityksen pääsisällöstä on oheismateriaalina.
Liikennekaari -hankkeen kolmannen vaiheen esityksiin ei sisälly kaupungin asukkaiden tai elinvoimaisuuden kannalta erityisiä riskejä tai
huolenaiheita, sillä tarkastelu keskittyy logistiikan digitalisaation edistämiseen. Kaupungin lausuntoesityksessä korostetaan
liikennekaari -hankkeen kolmannessa vaiheessa esitetyn
pa ka nn usvelvoitteen asettam isen va kutu ksia tu rva iseen ken neja palveluverkkosuunniteluun, mikä osaltaan ed istää liikennereittien
suunnittelua ja liikenteen ohjausta sujuvia ja turvallisia väyliä pitkin,
ollen näin kaikkien yleinen etu.
i

Liite A S 277

i

II

Ii i

Kokkolan kaupungin lausuntoesitys

KOKKOLAN KAUPUNKI
Kaupunqinhallitus

Kaupunginjohtaja

s277

Kaupunginhallitus päättää

antaa liitteen A mukaisen lausunnon liikennekaari
-hankkeen kolmannesta vaiheesta

1

tarkistaa asian välittömästi

2

Päätös

Tarkastettu

OTE POYTAKIRJASTA
18.06.2018

Ka

u

pu ng i n ha

II

itus hyvä ksyi päätösesityksen.

REINO HERLEVI
Reino Herlevi
puheenjohtaja

BEN WEIZMANN
Ben Weizmann
sihteeri

SIRPA ORJALA
Sirpa Orjala

JOHANNA PALORANTA
Johanna Paloranta

Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi ja että pöytäkirja on
tarkastuksen jälkeen säädetyllä tavalla nähtävänä
kaupunginkansliassa 26.6.2018 klo 9.00 - 15.00.
Kokkolassa 19.6
t.

Leena Hein
hallintosi
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