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Liikenne-ja viestintäministeriö

LausuntopyyntöVN/15033/2019

Luonnos liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi; sisäministeriön lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt sisäministeriönlausuntoa luonnoksestaliikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi.
Lausuntonaansisäministeriötoteaa seuraavaa.
Yleiset huomiot
Sisäministeriönnäkemyksenmukaan suunnitelmassaon laajasti arvioitu liikenteen automaatioon vaikuttavia asioita, liikennemuotokohtaisiatavoitteita
ja keskeisiätoimenpiteitä. Automaatio perustuu pitkälti digitaaliseeninfrastruktuuriin, ajoneuvojenteknisiin järjestelmiinja tiedonjakoon.
Sisäministeriönnäkemyksenmukaan liikenteen automaatio edellyttää kyberturvallisuudestaja tietosuojasta huolehtimisesta.Tämä saattaa olla turvallisuudessahaastavaa,sillä verkottumisellavoi olla suoria turvallisuutta heikentäviä seurauksiaesimerkiksikyberturvallisuusloukkausten
kautta. Kyberturvallisuuson varmistettavakaikessaautomaatiossa.Automaationtason noustessa
kyberturvallisuudenhallinnanja riskienhallinnanmerkityskasvaa.
Yksityiskohtaiset huomiot
Suunnitelmansivulla 70 todetaan, että automaattisen ajojärjestelmänmahdollisesti tekemien virheiden osalta jo tuottamusperusteisenvahingonkorvausvastuunkohdistaminen on hankalaa, joten vielä hankalampaaon sen
osoittaminen,että joku henkilö olisi syyllistynytjohonkin rikokseen.
Vaikkapakottavaautomaatiotulee ehkäisemääntahallisiakuljettajan rikoksia,
ei kuitenkaanvoida sulkeapois sitä mahdollisuutta,että automaattisten järjestelmien kehittämisessäja hyödyntämisessäsyyllistytäänniin karkeisiinvirheisiin kuin jopa tahallisuuteen. Nämä virheet voivat aiheuttaa liikenteessä
ihmishenkienmenetyksiä,jolloin rikosvastuutulee selvittäväksi.
Esitutkintaviranomaisillakuten poliisilla tulee olla keinot toteuttaa esitutkintalain (805/2011) velvoitteet esitutkinnan suorittamisesta.Esitutkintalain1 luvun 2 §:n mukaanesitutkinnassamuun muassaselvitetäänasianlaadun edelKirkkokatu12, Helsinki
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lyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja
siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta
määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat.
Sisäministeriön näkemyksen mukaan tulee huolehtia siitä, että esitutkintaviranomaisilla ja onnettomuustutkintaa tekevillä on mahdollisuus tehdä rikosten esitutkintaa ja onnettomuustutkintaa myös liikenteen automaation kehittyessä.

Sivulla 102 todetaan seuraavaa:
”Merenkulussa on kolme oikeudellista vastuualaa (liability): rikosoikeudellinen, sopimusoikeudellinen ja tuotevastuu, joka on edellisten välimaastossa.
Tuotevastuun osalta tuottajat vastaavat vahingoista, jotka niiden tuotteet aiheuttavat sopimusten ulkopuolella. Rikosoikeuden osalta vaihtoehdot ovat 1)
ankara vastuu aiheuttamistaan vahingoista, 2) välillinen vastuu toisten aiheuttamista vahingoista ja 3) huolimattomuudesta aiheutuneesta vahingosta.”
Sisäministeriö toteaa, ettei rikosoikeudellinen vastuu voi olla niin sanottua ankaraa vastuuta. Sisäministeriö esittää, että tässä kohtaa ”Rikosoikeuden” tilalla käytettäisiin sanaa ”Siviilioikeudellinen”. Merenkulun vastuut jaettaisiin rikosoikeudelliseen vastuuseen, siviilioikeudelliseen vastuuseen ja tuotevastuuseen. Näiden lisäksi on myös niin sanotut hallinnolliset maksuseuraamukset,
jotka jäävät välimaastoon, eli ne eivät ole rikosoikeudellista vastuuta, vaikka
niihin sovelletaan niin sanottua ankaraa vastuuta (muun muassa hallinnollinen
öljypäästömaksu ja hallinnollinen rikkipäästömaksu).
Lisäksi sivun 102 lopussa todetaan: ”Siksi on suositeltu, että autonomisten laivojen rekisteröidyille omistajille säädettäisiin yleinen ankara vastuu kaikista
omistamiensa autonomisten laivojen aiheuttamista vahingoista.”
Sisäministeriö esittää, että MASS (Maritime Autonomous Surface Ships) – liikenteessä tulisi soveltaa aina aluksen omistajan niin sanottua ankaraa vastuuta vahingoissa, johon vastuuseen aluksen omistajat voivat varautua niin sanotuilla P&I vastuuvakuutuksilla, joita jo yleisesti merenkulussa käytetään alusten pakollisina vakuutuksina.
Muuta
Sisäministeriö pitää välttämättömänä, että pelastustoimen toimijat pidetään
tietoisina suunnitelluista liikenteen automaatioon liittyvistä toimenpiteistä,
jotta pelastustoimen näkökulma tulee huomioiduksi jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 12.01.2021 klo 22:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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