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Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö, VN/15033/2019, 4.5.0221 ”Luonnos liikenteen automaatiota koskevaksi
valtioneuvoston periaatepäätökseksi. ”

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenteen automaation edistämisestä (luonnos)
Rajavartiolaitos lausuu viiteasiakirjasta seuraavaa:
Rajavartiolaitos pitää hyvänä, että periaatepäätöksen luonnoksessa on
tunnistettu harvaan asuttujen alueiden ja avomerialueiden asettamat haasteet
liikenteen automatisoinnille. Rajavartiolaitos pitää myös hyvänä, että kyberuhkat
sekä valmiuteen ja varautumiseen liittyvät tekijät on tunnistettu
periaatepäätöksen toimeenpanossa huomioitavina asioina. Rajavartiolaitos
korostaa, että liikennejärjestelmän on toimittava kriittisten toimintojen osalta
myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmius normaaliolojen
häiriötilanteiden ja poikkeusolojen mukaisen toiminnan aloittamiseen tulee olla
välitön.
Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan periaatepäätöksen luonnoksessa
esitetyillä toimenpiteillä voidaan edistää myös raja- ja meriturvallisuutta.
Rajavartiolaitos pitää tärkeänä, että liikenteen automaation kehittämisessä
huomioidaan mahdollisuudet rajanylitysliikenteen sujuvuuden lisäämiseen
kaikissa liikennemuodoissa. Kehittämisessä tulisi huomioida mahdollisuudet
muun muassa ”älykkäiden rajanylityspaikkojen” kehittämiseen, joissa
automaatiota hyödynnettäisiin muun muassa kulkuneuvojen saapumisen
ajoittamisessa, liikenteenohjauksessa ja mahdollisesti osin jo matkan aikana
suoritettavissa automaattisissa rajatarkastustoimenpiteissä.
Rajavartiolaitos pitää tärkeänä, että periaatepäätöksen luonnoksen mukaisilla
kehittämistoimenpiteillä
ja
niiden
yhteydessä
turvataan
turvallisuusviranomaisten
toimintaedellytykset
ja
kehitetään
niitä.
Kehittämistoimenpiteiden tulee ennalta ehkäistä rikoksia ja onnettomuuksia,
parantaa turvallisuusviranomaisten suorittamaa valvontaa, lyhentää vasteaikoja
ja edistää turvallisuusviranomaisten osoittamien resurssien sopivuutta
tarpeeseen.
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Rajavartiolaitos
valmistautuu
osallistumaan
resurssiensa
puitteissa
periaatepäätöksen mukaisten toimenpiteiden toimeenpanon suunnitteluun
niiden koskettaessa raja- tai meriturvallisuutta tai puolustusvalmiutta.
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