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1 eCMR taustaa ja tilannetta
1.1

Taustaa

Vuonna 2008 hyväksyttiin CMR-sopimuksen lisäpöytäkirja koskien sähköistä rahtikirjaa (Additional
Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)
concerning the Electronic Consignment Note (Geneva, 20 February 2008). eCMR protokolla lisättiin
täydentävänä lisäpöytäkirjana kansainväliseen CMR konventioon helmikuussa 2008 ja se tuli
voimaan 5 kesäkuuta 2011. CMR-sopimusta hallinnoi Kansainvälinen maantiekuljetusjärjestö IRU
(International Road Transport Organization).
eCMR:n tilanne on ratifiointien osalta ollut pitkään staattinen ja konvention allekirjoittaneita ja/tai
ratifioineita maita on ollut vähän. Tähän mennessä 11 maata on ratifioinut eCMR:n. Nämä maat
ovat Bulgaria, Espanja, Hollanti, Latvia, Liettua, Ranska, Slovakia, Sveitsi, Tanska, Tsekki ja Viro.
Ratifiointien lisäksi sopimuksen ovat tähän mennessä allekirjoittaneet Belgia, Suomi, Norja ja
Ruotsi. Syksyllä 2016 keskustelu eCMRstä ja sen ratifioinnista vilkastui, mikä on näkynyt
muunmuassa eCMR:n ratifiointina Ranskassa ja Virossa.
Näyttää siltä, että suuri osa Euroopan maista on lähinnä seurannut toistensa toimenpiteitä eikä
kukaan ole ollut aktiivinen asiassa. Suomen kansainvälisen maantieliikenteen kannalta keskeinen
maa, Saksa, ei ole allekirjoittanut tai ratifioinut eCMR konventiota, vaan vaatii edelleen
alkuperäisen rahtikirjan paperisena.
eCMR:n ratifioinnin ja käyttöönoton vauhdittamiseksi United Nations Centre for Trade Facilitation
and Electronic Business (UN/CEFACT) käynnisti kesäkuussa 2016 sanomaprojektin, jossa
tarkoituksena on kehittää ja julkaista kansainväliseen XML-esitystapaan pohjautuva
standardisanoma (United Nations Standard Message - UNSM) Electronic Consignment Note (ECMR) kansainvälisen tieliikenteen tavarakuljetukseen. [UNECE 2016]1. Lisämielenkiintoa
hankkeelle antaa se, että sitä on kannattanut mm. Saksan UN/CEFACT delegaation puheenjohtaja,
joka on Verband der Automobilindustrie VDA:n edustaja. Hankkeen kannatus ei sido Saksaa
mitenkään, mutta osoittanee kuitenkin osaltaan vallitsevaa tahtotilaa.
Tällä hetkellä eCMR ja sen ratifiointi on erittäin ajankohtaista. eCMRn käyttö alkoi virallisesti
tammikuussa 2017, jolloin toteutui ensimmäinen valtakuntien rajan ylittävä kuljetus, jossa
käytettiin sähköistä eCMR-rahtitietoa. Kuljetus tehtiin Espanjasta Ranskaan. IRU:n mukaan eCMR
on nyt osoittanut toimivuutensa ja sen on todistettu olevan helppo ottaa käyttöön. Seuraavassa
IRUn Internet-sivustoilla oleva uutinen kyseisestä kuljetuksesta.

1

https://www2.unece.org/cefact/pages/viewpage.action?pageId=9601458
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First ever border crossing to use e-CMR electronic consignment note
19 Jan 2017 Perpignan
”Today, the first ever border crossing to use electronic consignment notes marks the launch of e-CMR
between Spain and France. Part of a wider strategy to digitise trade facilitation systems, it offers increased
efficiency and reduced operational costs”. [IRU 2017]2 19.1.2017

EU komissio on perustanut Digital Transport & Logistic Forumin (DTLF), jonka eräänä tavoitteena
on edistää eCMR:n ratifiointeja. Forumin päätavoitteena on edistää kuljetusten ja logistiikan
digitalisointia.
Forumilla kokoontuvat jäsenvaltiot sekä kuljetus- ja huolinta-alan edustajat tunnistaakseen ne
alueet ja haasteet, joilla EU:n toimia tarvitaan esimerkiksi suositusten laatimiseksi ja niiden
toimeenpanemiseksi.
Suomi voi vahvistaa kansallista digitalisaatiokehitystään kuljetusalalla ja koko toimitusketjussa
ratifioimalla mahdollisimman pikaisesti eCMR-sopimuksen. Samalla Suomi omalta osaltaan
näyttää esimerkkiä myös muille Euroopan maille, jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta vaan
odottelevat muiden maiden reaktioita. eCMR-sopimuksen ratifioimisella on mahdollista edistää
sähköisen rahtitiedon käyttöönottoa Pohjoismaissa ja Baltiassa, koska esimerkiksi Viro sen on jo
tehnyt. Näin Suomi osoittaisi alan yrityksille selkeän kehityssuunnan, jonka koetaan aktivoivan
kuljetusyrityksiä eCMR:n käyttöönotossa, sillä sähköisen rahtikirjan hyödyt ovat kaikille toimijoille
selkeitä sen tarjotessa tehokkuuden parantumisen kautta välittömiä ja suoria hyötyjä.
Kotimaassa kuljetus- ja logistiikkatoimiala on ottanut kantaa sähköisen rahtikirjan ja eCMR:n
ratifioinnin puolesta ja perustelee asiaa niin taloudellisella tehokkuudella ja virheettömyydellä
kuin myös positiivisilla ympäristövaikutuksilla. [Teknologiainfo 2016] 3 11/2016 ja [Teknologiainfo
2016] 4 11/2016
Skal:n 3/2016 kuljetusbarometrin 585 vastaajasta 64% raportoi etteivät he käytä lainkaan
sähköistä rahtikirjaa, 9% raportoi käyttävänsä harvoin ja 10% satunnaisesti. Vain 16% raportoi
käyttävänsä jatkuvasti sähköistä rahtikirjaa. [SKAL 3/2016] 5

1.2

Selvityksen tavoite

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa toimialan näkemykset tilaajan esittämiin kysymyksiin
sähköisen rahtikirjan käytöstä maantiekuljetuksissa. Toisena tavoitteena oli selvittää, onko
kansalliselle säätämiselle sähköisestä rahtikirjasta rajoituksia kansainvälisen tai EU-lainsäädännön
taholta.

2

https://www.iru.org/resources/newsroom/first-ever-border-crossing-use-e-cmr-electronic-consignment-note

3

http://www.teknologiainfo.com/logistiikka/sahkoinen-tiedonsiirto-takaa-luotettavantavarantoimituksen?utm_source=taboola&utm_medium=paid
4

http://www.teknologiainfo.com/logistiikka/sahkoiset-rahtikirjat-tulisi-ratifioida

5

https://www.skal.fi/files/16078/SKAL_Kuljetusbarometri_3_2016_ESITYS_PRINT_NETTI.pdf
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Selvityksellä haettiin myös tietoa keinoista edistää sähköisen rahtitiedon käyttöönottoa
vapaaehtoisuuden pohjalta. Lisäksi pyrittiin saamaan tietoa päätöksenteon tueksi sähköisen
rahtikirjan vapaaehtoisuuteen tai pakollisuuteen perustuvan käyttöönoton vaikutuksista,
hyödyistä ja haitoista sekä kustannuksista.
Selvityksessä kartoitetaan lisäksi kansainvälisiä esimerkkejä eCMR:n käyttöönoton edistämisestä 3
– 6 maasta.
1.3

Selvityksen toteutus

Selvityksen toteutti konsortio, jonka muodostavat TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
Selvityshanke toteutettiin ensisijaisesti kyselyiden ja niitä tukevien haastattelujen avulla, lisäksi
hyödynnettiin toimialueelta laadittua lähdeaineistoa ja säädäntömateriaaleja. Selvityksen tiivis
aikataulu asetti omat rajoitteensa niin käytettyjen materiaalien laajuudelle kuin haastattelujen
aikataulutukselle.
Toteuttajakonsortio on suorittanut aihealueella useita selvityksiä ja projekteja, joissa on selvitetty
sähköisten menettelyjen käyttöä ja potentiaalia, laadittu opastusmateriaaleja sekä mm. sähköisiä
rahtikirjasanomia soveltamisohjeineen. Näiden tehtävien puitteissa konsortion jäsenet ovat
keränneet varsin kattavan tietämyspohjan ja kontaktiverkoston toteutun selvityksen aihealueelta,
mitä voitiin hyödyntää selvityksen laadinnassa.
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2 Kuljetus-, logistiikka- ja huolintatoimialojen näkökantoja sähköisen
rahtitiedon käytöstä tiekuljetuksissa
2.1

Rajoittaako kansainvälinen tai EU-lainsäädäntö mahdollisuutta säätää
sähköisestä rahtikirjasta kansallisella tasolla?

Kuljetuksista kansainvälisessä tieliikenteessä säännellään Suomea velvoittavalla tavalla CMRyleissopimuksessa. CMR-yleissopimus koskee kansainvälistä liikennettä sopimukseen kuuluvien
maiden välillä. Yleissopimukseen on otettu valinnainen lisäpöytäkirja sähköisestä rahtikirjasta. Jos
jokin maa allekirjoittaa lisäpöytäkirjan, voidaan sen mukaista sähköistä rahtikirjaa laillisesti
käyttää, mutta se ei ole pakollista. Suomi on 27.5.2008 hyväksynyt CMR-sopimuksen
lisäpöytäkirjan sähköisestä rahtikirjasta. Lisäpöytäkirjan mukaan sähköistä rahtikirjaa on pidettävä
yhdenvertaisena yleissopimuksessa mainitun paperirahtikirjan kanssa ja sillä on sama todistusarvo
ja samat vaikutukset kuin paperilla olevalla rahtikirjalla.
Kansainvälisessä tavaraliikenteessä CMR-rahtikirjan käyttö on pakollista ja siihen sisältyy myös
tavarasta määräämisoikeus lähettäjäkappaleen avulla. Määräämisoikeutta voitaisiin käyttää
tarvittaessa tehokkaasti mm. kuljetuksen keskeyttämiseen, määräpaikan muuttamisen ja tavaran
pysäyttämisen kuljetuksen aikana, jolloin lähettäjällä, rahdinkuljettajalla ja alirahdinkuljettajalla
olisi samanaikaisesti selkeät ohjeet kuljetusehtojen muuttumisesta kuljetuksen aikana.
2.2

Rahtikirja määräämisoikeuden sopimusinstrumenttina

Kotimaisia ja kansainvälisiä vastikkeellisia tavaran kuljetuksia moottoriajoneuvolla säätelee
Suomessa tiekuljetussopimuslaki (TKSL). Vuonna 1979 säädetyn TKSL:n säännökset perustuvat
CMR-yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta
(CMR; SopS48-50/73). CMR-sopimuksen aineelliset määräykset on sisällytetty TKSL:iin ja saatettu
Suomessa voimaan asiasisältöisenä lakina. Kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevat TKSL:n
säännökset ovat siis lähes samansisältöiset CMR-määräysten kanssa. Suomen sisäisissä
kuljetuksissa sovelletaan tiekuljetussopimuslakia, jota sovelletaan myös kansainvälisiin
tiekuljetuksiin lain 1§ mukaisesti.
Kansainvälisissä tiekuljetuksissa rahtikirja on ainoa kuljetusasiakirja, joka on säännelty TKSL:ssa ja
CMR:ssä. Kuljetussopimuksessa osapuolilla on oikeus sopia, TKSL:n ja CMR:n määräämisoikeussäännöstöstä poiketen, mutta pakottavan sääntely- ja kuljetussopimuksen rajoissa, tavaran
määräämisoikeuden siirtymisestä ja muutoksista. Sopimusvapaus määräämisoikeuden sopimisesta
rajoittuu sen siirtymisajankohtaan. Kv. tiekuljetuksessa TKSL:n ja CMR:n mukaan tavaran
määräämisoikeus on sidottu rahtikirjan ensimmäiseen kappaleeseen (lähettäjänkappaleeseen).
Kun kuljetussopimuksesta päätettäessä tai, jos myöhemmin ei ole sovittu erikseen mitään
määräämisoikeuden siirtymisestä, siirtyy määräämisoikeus kansainvälisissä kuljetuksissa TKSL:n ja
CMR:n mukaan rahtikirjaan merkitylle vastaanottajalle vasta kuljetuksen määräpaikassa sillä
hetkellä, kun vastaanottaja esittää vaatimuksen tavaran luovuttamisesta itselleen. Vastaanottajan
oikeus saada tavara luovutetuksi itselleen ei ole sidottu rahtikirjaan. Määräämisoikeuden
Selvitys eCMR-rahtikirjan käyttömahdollisuuksista
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siirtyminen ja vastaanottajan oikeus saada tavara luovutetuksi itselleen kuljetuksen määräpaikassa
perustuu kuljetussopimuksen oikeusvaikutuksiin ja -tyyppiin kolmen osapuolen sopimuksena,
jonka perusteella vastaanottajalla on oikeus tavaraan kuljetuksen määräpaikassa.
Tiekuljetusrahtikirja (CMR) ei ole konossementin kaltainen vaihdantakelpoinen asiakirja, joka
edustaisi tavaraa. Rahtikirjan lähettäjäkappaleella (kaksoiskappaleella) on vain oikeus- ja
legitimaatiovaikutuksia tavaran lähettäjälle, millä tarkoitetaan kuljetussopimuksen tehnyttä
osapuolta, ja rahtikirjassa merkitylle vastaanottajalle kuljetussopimussuhteessa ja sillä osapuolella,
jolla on em. asiakirja hallussaan, on myös oikeus määrätä tavarasta kuljetuksen aikana. Em.
asiakirjan hallinnan siirtyminen tapahtuisi siis suljetussa ja rajatussa tiekuljetussopimussuhteessa
(lähettäjän, rahdinkuljettajan ja vastaanottajan -> uuden vastaanottajan) välillä. Em.
sopimuskonstruktio ei ole siis avoin järjestelmä. Uusi vastaanottaja voi olla periaatteessa kuka
tahansa, mutta tämän ei tarvitse olla järjestelmään liittynyt, vaan riittää, kun uuden
vastaanottajan oikeudet todetaan järjestelmän perusteella. Rahtikirjan lähettäjäkappaleella voi
olla myös käyttöä kaupan rahoituksessa, jolloin vastaanottajaksi merkitään pankki, kunnes tämä
määrää lopullisen vastaanottajan. Vakuusfunktio on merkityksellinen lähinnä kansainvälisessä
kaupassa.

Kuvio 2.2.1: Lähetystietojen välitysprosessi
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2.3

CMR-yleissopimus ja kansallinen sääntely

CMR-yleissopimus ei estä kansallista sääntelyä. Kuitenkaan kotimaan maantiekuljetusten osalta
ei voida säätää CMR:n vastaisesti, jos kuljetus on osa kansainvälistä tiekuljetusta. Suomessa
lainsäätäjällä on siis oikeus säätää kotimaan kuljetuksista ja tiekuljetussopimuslaki mahdollistaa
kansalliset ratkaisut. On huomattava, että erityisesti yhdistettyjen kuljetusten osalta on
eurooppalaisilla tuomioistuimilla erilaisia tulkintoja siitä, mistä kansainvälinen tiekuljetus alkaa,
mihin se loppuu ja mikä taas on itsenäinen kotimaan kuljetus.
Myöskään EU ei sääntele tiekuljetusasiakirjoja, joskin sillä on ollut yhdistettyihin kuljetuksiin
liittyviä ei-lainsäädännöllisiä projekteja. EU-lainsäädännön periaatteena ns. jaetun toimivallan
asioissa on, että niin kauan kuin EU ei jotain asiaa sääntele, kansallisella tasolla voidaan säännöksiä
laatia. Kansallisia säädöksiä laadittaessa on kuitenkin otettava huomioon [esimerkiksi]
kilpailulainsäädännön ja EU:n sisämarkkinalainsäädännön mahdolliset vaikutukset asiassa, jos
sääntelyllä on vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kuljetuspalvelujen tarjoajia ei voida
syrjiä kansallisin perustein.
Kotimaan tiekuljetuksissa rahtikirjan osalta on voimassa sopimusvapaus. Rahtikirjan käyttö on
pääsääntöisesti pakollista, mutta lähettäjä ja rahdinkuljettaja voivat sopia, ettei sitä tehdä (tai
rahtikirjan tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa
kuljetuksissa). Kotimaan rahtikirjassa on oltava tiekuljetussopimuslaissa (8 §) mainitut tiedot.
Tiekuljetuksessa rahtikirjaa ja kuljetussopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset, ohjeet,
varaukset yms. sekä legitimaatioasiakirjan hallinta (sähköinen rahtikirja), joka oikeuttaa osapuolta
määräämään tavarasta kuljetuksen aikana, olisi sopimusoikeudellisesti toimiva sähköisenä
tiedonsiirtona. Sähköinen rahtikirja voi olla pdf-kopio paperirahtikirjasta eli visualisoitu vastine,
mutta myös yhdistelmä sähköisistä viesteistä.
Haastatteluissa nousi esiin ajatus tiekuljetussopimuslain avaamisesta ja uudistamisesta
vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tässä yhteydessä myös sähköiset tiedot ja toimintatavat
voitaisiin ottaa mukaan tiekuljetussopimuslain sisältöön. Lainsäädäntöä täydentämään voitaisiin
laatia myös ohjeistus hyvistä käytännöistä, kuten tarvittavien kuittausten toteutuksesta.
Tiekuljetussopimuslain mahdollisessa uudistamisessa on kuitenkin varottava koskemasta
kansainvälisiä kuljetuksia koskeviin säännöksiin, jottei toimita vastoin velvoittavaa CMRsopimusta. Mikäli uudistuksia tulee paljon, epäyhtenäisyys saattaa lisääntyä kotimaisten ja kv.
kuljetusten säännösten välillä.

2.4

Sähköisen rahtikirjan käyttö vapaaehtoisuuden pohjalta

Vapaaehtoisuuteen perustuva sähköisen rahtikirjan (sähköisen rahtitiedon) käyttö nähtiin kaikissa
haastatteluissa parhaana vaihtoehtona.
Sähköisen kuljetusprosessin ja sähköisen rahtitiedon käytön edistämiseksi on Suomessa tehty
viime vuosien aikana pitkäjänteisesti töitä palveluiden ja ohjelmistojen saatavuuden ja käytön
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helpottamisen alueella. Työ on vähitellen alkanut tuoda tulosta ja nousujohteinen trendi on
edelleen näkyvissä.
Logistiikkayritysten Liiton tietojen mukaan sähköisen kuljetustilauksen käyttöaste sen
jäsenyrityksissä on kasvanut kappaletavarakuljetuksissa viiden - kuuden vuoden takaisesta n. 40 %
käyttöasteesta jopa 90 %:n käyttöasteeseen tällä hetkellä. Pakettikuljetusten osalta lähennellään
jo 100 %:a.
Näkemysten mukaan sähköisen rahtitiedon laajan käytön edistämiseksi ja
kannustamiseksi tarvitaan helppokäyttöisiä ja matalan käyttöönottokynnyksen tarjoavia
ratkaisuja, joiden käyttöönottoa yrityksissä voitaisiin tarvittaessa tukea. Ratkaisujen olemassaolon
lisäksi tarvitaan tehokasta tiedottamista niiden saatavuudesta ja käytöstä. Myös kokeilujaksot,
joiden aikana toimijat voisivat tutustua sähköisen rahtikirjan käyttöön, koettiin mahdollisena
käyttöönottoa tukevana toimena.
Tällaisia ratkaisuja ja palveluita on jo tarjolla suurempien kuljetusyritysten/ketjujen asiakkailleen
tarjoamien järjestelmien muodossa sekä organisaatioiden tarjoamina verkkopalveluina että
edistyneempiä ja kattavampia ominaisuuksia sisältävinä palveluntarjoajien järjestelminä, jotka
voidaan kytkeä kuljetuksen tilaajan olemassa olevaan tietojärjestelmään.
Hyvä esimerkki helpoksi tehdystä käyttöönotosta on Logistiikkayritysten liiton tarjoama
Kuljetutilaus.fi -palvelu. Kuljetustilaus.fi –portaalin kautta kuljetusyritysten yritysasiakkaat voivat
tehdä sähköisen kuljetustilauksen usean liiton jäsenyrityksen kautta Suomen sisäisiin kuljetuksiin.
Palvelun avulla voi tulostaa helposti rahtikirjan ja kollilaput. Saman palvelun kautta voidaan tilata
useamman kuljetusyrityksen kuljetuksia. Järjestelmän käyttö on maksutonta, mutta edellyttää
rekisteröitymistä ja kuljetussopimusta halutun kuljetusyrityksen kanssa.
Toinen esimerkki on alun perin tanskalainen www.ecmr.eu -palvelu, johon voivat kirjautua
kuljetusliikkeet, kuljetusten tilaajat sekä kuljettajat. Palvelun kautta voi luoda sähköisiä rahtikirjoja
100 euron vuosimaksulla ja 10 c:n rahtikirjakohtaisella maksulla.
Keskeisenä toimena sähköisen rahtikirjan edistämisessä nähdään myös eCMR-sopimuksen
ratifiointi. Suomi voi vahvistaa kansallista digitalisaatiokehitystään kuljetusalalla ja koko
toimitusketjussa ratifioimalla mahdollisimman pikaisesti eCMR-sopimuksen. Samalla Suomi omalta
osaltaan näyttää halutun kehityksen suunnan ja toimii esimerkkinä myös muille Euroopan maille,
jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta, vaan odottelevat muiden maiden reaktioita.
Ratifioimalla eCMR-sopimus on mahdollista edesauttaa sähköisen rahtitiedon yleistymistä ja
yhtenäisen käyttöalueen syntymistä Pohjoismaihin ja Baltiaan.
2.5

Tiedottamisesta

Helppokäyttöisyyden lisäksi vapaaehtoista käyttöönottoa voidaan edistää aktiivisen tiedottamisen
avulla. Tarvitaan lisää tiedotusta sähköisten rahtikirjapalvelujen hyödyistä, olemassaolosta ja
saatavuudesta.
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Tiedottamisessa on hyvä käyttää erilaisia kanavia ja menettelyjä, joilla pyritään edistämään
toimijakentän halua sähköisen rahtitiedon käyttämiseen. Esimerkiksi Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafin ja SKAL ry:n voisivat tahoillaan hoitaa tätä tiedoitusta. Tiedottamisen keskeisenä ideana
tulisi olla sähköisen rahtikirjan tarjoamien hyötyjen esitteleminen ja kansallisen sekä
kansainvälisen kehitystyön etenemistä, esimerkiksi ratifioinneista, tiedottaminen. Edellä mainittu
eCMR ratifiointi olisi luonnollisesti eräs keino keskustelun nostamiseen asiasta. Toinen keino on
eCall järjestelmän kehittämisen ja demonstraatioiden yhteydessä tapahtuva tiedottaminen.
Sähköinen rahtitieto (eCMR) on eräs keskeisiä eCall-järjestelmän työkaluja pelastustoimien
ohjaamisessa, erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuustilanteissa ja
yleisemminkin liikenneturvallisuuden edistämisessä.
Tavoitteena tiedottamisessa olisi huomioida koko toimitusketjuajattelu ja koko toimitusketjun
sähköistäminen, eikä pelkästään yhden dokumentin käyttäminen sähköisessä muodossa, koska
sähköisen rahtikirjan hyödyt kohdistuvat niin kuljetusyrityksiin kuin tavaran toimittajiin ja
vastaanottajiin.
2.6

Sähköinen tiedonsiirto kuljetusketjussa

Sähköisen tiedon käyttö lähtee yritysten liiketoimintatarpeista. Markkinat ohjaavat kehitystä
liiketoimintalähtöisesti, yhä enemmän automatisoidun ja sähköisen tietojenvälityksen suuntaan.
Kauppasopimuksia toteuttaessaan ostajat ja myyjät - siis kuljetusten tilaajat ja vastaanottajat toimittavat tiedot lähetyksistä sähköisesti ja tähän sähköiseen ketjuun halutaan luonnollisesti
myös tavaran kuljettajien osallistuvan. Lisäksi osallistuminen sähköiseen toimitusketjuun on myös
kuljetusyritysten etu oman liiketoimintansa tehostamisen näkökulmasta. Kilpailu asiakkaista ohjaa
siis osaltaan kuljetusyrityksiä sähköisten toimintatapojen käyttöön.
Myös viranomaiset voivat omalta osaltaan edistää yritysten sähköiseen toimintatapaan siirtymistä
(ei vain sähköisen rahtikirjan, vaan koko toimitusketjun osalta) ja tehdä sitä yrityksille
houkuttelevaksi tarjoamalla kattavasti sähköisen asioinnin rajapintoja, erityisesti yrityksiltä
edellytettävien viranomaisraportointien osalta. Houkuttelevuutta voidaan edelleen lisätä
toteuttamalla sähköisessä viranomaisraportoinnissa yhden luukun periaatetta (Single Window).

2.7

Klusteriohjelman kehittäminen

Haittojen vakavuus ja määrä ovat etuihin verrattuna selkeästi pienemmät. Haittaavaksi tekijäksi
voi muodostua sekä yksityisen sektorin että viranomaisten haluttomuus implementoida sähköisiä
toimintatapaa tukevia järjestelmiä ja rajapintoja. Osaamisen puute ja ennen kaikkea epävarmuus
omasta osaamisesta yrityksissä estää sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa. Tarvitaan siis
ohjeistuksia sähköisten rahtikirjojen käsittelyä varten, kun käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja
suoraa vaikutusta kustannussäästöihin ei ole välittömästi osoitettavissa. Eräs vapaaehtoisen
käyttöönoton haitoista on myös epätasainen käyttöönoton etenemisvauhti. Jo tällä heltkellä
monet kuljetusyritykset ja heidän asiakkaansa ovat käyttäneet sähköistä kuljetustietoa jo
parisenkymmentä vuotta, kun taas jotkut kuljetusyritykset ja heidän asiakkaansa toimivat edelleen
paperiasiakirjojen avulla. Tämä on aikaansaamassa kahden tyyppisiä kuljetusmarkkinoita:
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sähköiseen tietoon pohjautuvia ja paperiasiakirjoja käyttäviä. Paperiasiakirjoja käyttävien
ensisijainen kilpailukeino on hinta, paperiasiakirjoja käyttävien asiakkaiden palveleminen ja
joissakin tapauksissa ehkäpä äärimmilleen räätälöidyt palvelut.

2.8

Sähköisen rahtikirjan pakollisen käytön hyödyt ja haitat

Suomessa lainsäätäjällä on oma valtuus säätää kotimaan kuljetuksista ja tiekuljetussopimuslaki
mahdollistaa kansalliset ratkaisut. Kuten aiemmin todettiin, CMR-yleissopimus ei estä kansallista
sääntelyä, joten puhtaasti kansallisissa kuljetuksissa sähköinen rahtikirja voitaisiin tehdä
pakolliseksi (ainakin silloin, kun rahtikirjaa ylipäätään käytetään). Tosin kansainvälisessä CMRsopimuksessa todetaan, että eCMR on vain täydentävä ratkaisu.
Suomessa on yleisperiaatteena sopimusvapaus, mikä tulisi ottaa huomioon pakollisuutta
lainsäädännöllisin toimin harkittaessa. On mahdollista että, vaikka kansainvälinen ja kotimainen
tiekuljetuslainsäädäntö ei estä kansallista sääntelyä sähköisen rahtikirjan pakollisuudesta, tulee
esimerkiksi kilpailulainainsäädännön ja EU:n sisämarkkinalainsäädännön vaikutukset asiassa ottaa
huomioon.
On myös otettava huomioon, että valtaosa tässä selvityksessä pakollisuuden hyötyinä esitettävistä
asioista on mahdollista saada aikaan myös vapaaehtoisuuden pohjalta sähköisen rahtikirjan käytön
edistämiseen tähtäävien toimien avulla. Samalla yleinen trendi palveluiden ja toimintojen
sähköistämisestä tukee vapaaehtoista edistämistä.
Kaikki haastatellut tahot (toimialajärjestöjen edustajat, asiantuntijat ja juristit) vastustivat
yksimielisesti sähköisen rahtikirjan säätämistä pakolliseksi kotimaan maantiekuljetuksissa, mutta
kannattivat lämpimästi sähköisen rahtitiedon käyttöä vapaaehtoisuuden pohjalta ja sähköiseen
rahtikirjaan kannustamista tai ohjaamista kansainvälisessä liikenteessä. Yleinen näkemys oli myös,
että pakko voisi vain ärsyttää yrityksiä ja monessa tapauksessa lykkäisi muutosten tekoa
sähköiseen järjestelmään siirtymiselle annetun siirtymäajan loppuun. Sen sijaan, jos alan keskeiset
toimijat (viranomaiset, liitot ym.) toisivat aktiivisesti esiin sähköisen rahtikirjan etuja ja kuinka
eCMR liittyy kansainvälisiin sopimuksiin, yritykset voisi olla helpompi saada innostumaan asiasta.
Toisaalta yleisen kehityksen kannalta kansainvälisessä liikenteessä jo vaadittavan CMR-rahtikirjan
sähköistäminen olisi seuraava luonnollinen kehitysvaihe rahtikirjojen kehityksessä. Sähköiselle
rahtikirjalle tulee kansainvälisten sopimusten mukaan edelleen tarjota vaihtoehtoinen ratkaisu,
joka samalla toimisi mahdollisen sähköisen järjestelmän vararatkaisuna.
Sähköisen rahtikirjan pakollisuuden hyötynä voitaisiin nähdä suurempi yhtenäisyys. Pakollisuus voi
luonnollisesti yhdenmukaistaa ja samanaikaistaa toimintatapojen käyttöönottoa. Toisaalta
kansallinen pakollisuus ei takaa kansainvälistä yhteentoimivuutta, jos kansainvälisellä tasolla ei
noudatettaisi Suomen kehityslinjaa.
Suuret kuljetusliikkeet, mutta yhä enenevässä määrin myös keskisuuret ja pienemmätkin toimijat
haluaisivat kitkeä epäreilun harmaata taloutta hyödyntävät toimijat pois markkinoilta, koska
veroja välttelevät toimijat laskevat kuljetusten hintoja. Sähköisen rahtikirjan pakollisuus voisi
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osaltaan selkeyttää ja näin ollen helpottaa kuljetusten valvontaa, jolloin verojen välttely olisi
nykyistä huomattavasti vaikeampaa. Tämä hyödyttäisi velvollisuutensa hoitavia toimijoita.
Sähköisen rahtikirjan pakollisuuden säätäminen edellyttäisi sen määräämistä pakolliseksi
tasapuolisesti kaikille osapuolille.
Haastateltujen näkemysten mukaan pakko ei ole hyvä ratkaisu. Tälle näkökannalle esitettiin useita
perusteluja.
2.9

Millaisiin toimijoihin hyödyt ja haitat kohdistuisivat?

Haitalliseksi sähköisen rahtikirjan käytön pakollisuuden saattaisivat kokea satunnaisesti
kuljetuspalveluita käyttävät tahot, joilla ei ole osaamista ja/tai mahdollisuuksia käyttää omia
sähköisiä työkaluja. Tätä haittaa voidaan vähentää palvelujen ja opastuksen saatavuuden
helpottamisella ja lisäämisellä sekä kuljetusliikkeiden rakentamilla Internet-pohjaisilla palveluilla,
joita tällaiset kuljetuksen antajat voisivat hyödyntää. Pakollisuuden rajoittamista tulee tarkastella
niiden toimijoiden (yritykset ja viranomaiset) osalta, joille sähköisen rahtikirjan käyttöpakko toisi
merkittäviä muutoksia nykyisiin toimintaprosesseihin. Tarkastelua tulee suorittaa erityisesti niillä
kuljetussuoritteen aloilla, joilla rahtikirjaa ei perinteisesti käytetä tai rahtikirjan luotettavien
tietojen kirjaaminen on käytännössä haasteellisempaa kuin siitä saatavat hyödyt, kuten mm. eri
tyyppiset maansiirtokuljetukset.
Pakollisuuden haittana olisivat tarpeettomat lisäkustannukset toimijoille, joiden kohdalla
rahtikirjan käyttö ylipäätään voi olla tarpeetonta (jätteen kuljetus ym.) tai niille suoritealoille, joilla
rahtikirjaa ei perinteisesti olla käytetty (maansiirto, puutavara, yrityksen sisäiset kuljetukset,
vakionoudot jne). Tässä tarkastelussa tulee ottaa huomioon, että yhdenmukaisen prosessin
ylläpito tulee kaikille osapuolille toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavammaksi kuin kahden
tai useamman prosessin ylläpito. Varajärjestelmän tarve kriittisissä toiminnoissa tulee kuitenkin
huomioida.
2.10 Velvoitteiden rajaaminen
Lainsäätäjä voi haluamallaan tavalla rajata pakollista käyttöä, mutta kansainväliset kuljetukset
ovat, näkemyksten mukaan, pidettävä pakottavuuden ulkopuolella. Kansainvälinen liikenne
saattaa muodostua pakollisuuden haitaksi, jos siinä vaadittavia rahtikirjoja ei onnistuta
samanaikaisesti laajasti sähköistämään ja yhtenäistämään. Kansallisen pakottavuuden vallitessa
kansainvälisten kuljetusten kotimaan osuutta varten tulisi toteuttaa sähköinen rahtikirja ja
ulkomaanosuutta varten paperinen CMR, niitä maita varten (tällä hetkellä esim. Saksa), joissa
sähköisen CMR-rahtikirjan käyttöä ei ole ratifioitu.
Toisaalta yleisen kehityksen kannalta kansainvälisessä liikenteessä jo vaadittavan CMR-rahtikirjan
sähköistäminen olisi seuraava luontainen kehitysvaihe rahtikirjojen kehityksessä. Sähköiselle
rahtikirjalle tulee kansainvälisten sopimusten mukaan edelleen tarjota vaihtoehtoinen ratkaisu,
joka samalla toimisi mahdollisen sähköisen järjestelemän vararatkaisuna.
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Express toimittajat, joilla on koko toimitusketjun hallinta omassa (suljetussa) järjestelmässään
(kansainväliset kuljetukset ovelta ovelle) eivät yleensä käytä standardinmukaisia rahtikirjoja, vaan
heillä on omaan toimintaprosessiinsa optimoidut sähköiset (ja paperiset) dokumentit käytössään.
Dokumenttien tietoelementtien esitystavat voivat kuitenkin olla standeihin pohjautuvia.
Pikakuriirit ovat edelläkävijöitä sähköisten vastaanottokuittausten käytössä ja kuriireilla onkin
käytössään kuittauspäättelaitteet, jotka on kytketty toiminnanohjaus- ja toimitusten
seurantajärjestemiin.
Rajaus tulisi tehdä korkeintaan siten, että vain silloin, kun rahtikirjaa ylipäätään käytetään, on
sähköisen rahtikirjan kelvattava, eli otettaisiin käyttöön eCMR-lisäpöytäkirjan vaatimus paperisen
ja sähköisen rahtikirjan yhdenvertaisuudesta.
Pakollisuus edellyttää valvontaa ja lain säädösten rikkomisesta tulisi määrätä myös asianmukaiset
sanktiot. Tällöin olisi myös määriteltävä sanktioiden luonne tarkoin, jotta ei aiheutettaisi turhaa
haittaa niiden osapuolien liiketoiminnalle, jotka eivät juurikaan voi vaikuttaa sähköisen rahtikirjan
käyttöön, kuten esimerkiksi tavaran vastaanottaja useimmissa tapauksissa.
Pakko tappaa usein myös innovatiiviset ratkaisut, koska yleensä lain kirjain pyritään useimmiten
toteuttamaan minimiratkaisua käyttäen. Säädetyllä pakolla voidaan rajata, mahdollisesti
tahtomattaankin, tekniikan suomia mahdollisuuksia tehokkaan toimitusketjun kehittämiseksi.
Lisäksi pakko saattaisi pahimmassa tapauksessa vaikuttaa harmaiden tai pimeiden markkinoiden
syntymiseen kuljetusalalla.
2.11 Toimijoiden ja maksotason hyödyt ja kustannukset sähköisen rahtikirjan
käytöstä
Sähköisen rahtitiedon käytön hyödyt ovat moninaiset ja vaikuttavat koko toimitusketjun
tehokkuuteen ja laajassa mittakaavassa täten myös koko kansantalouteen ja kansalliseen
kilpailukykyyn.
Sähköisen rahtitiedon käytön hyödyt eivät rajoitu ainoastaan rahdin kuljettamiseen, vaan ne ovat
parhaassa tapauksessa jatkumoa kauppatapahtuman alusta lähtien käynnistyneelle koko
toimitusketjun sähköiselle prosessille. Toimitusprosessissa sähköiset tilaus- ja lähetystiedot
siirtyvät rahtikirjalle ja kumuloituvat koko toimitusketjuun ja siinä toimivien yritysten
liiketoimintaan ja jatkuvat aina sähköiseen laskutukseen, tilastointiin ja viranomaisraportointiin
asti, näin vaikuttaen koko kansantalouden kilpailukykyyn. Sähköisen rahtikirjan käyttäminen
täydentäisi sähköisen toimitusketjun ja samalla yhtenäistäisi toimitusketjujen tiedonkulkua
poistaen kuljetusten aiheuttamat aukot esimerkiksi lähetysten seurannan osalta. On myös
huomattava, että otettaessa sähköinen rahtikirja käyttöön kannattaa miettiä, miten järjestelmiä ja
toimintaa kannon kehitettävä, jotta sähköisen rahtikirjan käytöstä saadaan parhaat hyödyt.
Rahtikirjan tietojen siirtäminen sähköisesti osapuolten välillä ilman järjestelmä- ja
toimintakehitystä korvaa vain ”postipojan” antamatta niitä hyötyjä, joita sähköisen tiedonsiirron
tehokkaasta käytöstä voidaan saada.
Suuria hyödynsaajina sähköisestä prosessista ovat ne kuljetusten tilaajayritykset sekä
kuljetusyritykset, joilla on runsaasti kuljetustapahtumia. Nämä yritykset ovatkin ottaneet sähköiset
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toimintatavat pitkälti käyttöön, joten niiden saama lisähyöty liittyy lähinnä toimintojen
harmonisoitumiseen ja sähköisen prosessin vahvistumiseen. Kuljetusten tilaajat hyötyisivät myös
mahdollisuudesta seurata sähköisen rahtikirjan avulla lähetyksensä etenemistä. Tämä parantaisi
kuljetusten valvontaa ja nostaisi kuljetusten palvelutasoa helpottaen etukäteissuunnittelua
toimitusketjun loppupäässä. Tällä hetkellä vain suuret kuljetusliikkeet ja -ketjut tarjoavat tällaista
seurantapalvelua verkossa.
Sähköisen rahtikirjan selkeänä etuna on tunnistettu virheiden ja epäselvyyksien väheneminen
rahtikirjan tiedoissa, koska sähköinen järjestelmä vähentää manuaalista työtä. Ja näin ollen
verrattuna manuaalisesti tuotettuun rahtikirjaan, sähköisen rahtikirjan tiedoissa on vähemmän
uudelleen syötöstä tai kirjoittamisesta aiheutuneita virheitä. Käsinkirjoitettuun rahtikirjaan
verrattuna myös asiakirjojen luettavuus paranee ja tulkintavirheet vähenevät. Sähköisessä
prosessissa myös kaikki olemassa oleva tieto siirtyy rahtikirjalle eikä jää huolimattomuuden vuoksi
täyttämättä. Mikäli rahtikirjan tiedot siiretään käyttäen jotain esitystapakielioppia, on jokaiselle
siirrettävän tiedoston tiedolle määritelty selvä merkitys, joten tämäkin vähentää
tulkintamahdollisuuksia.

Kuvio 2.11.1: Paperidokumentista sähköiseksi sanomaksi

Esimerkkinä sähköisen rahtikirjan virheitä vähentävästä vaikutuksesta voidaan mainita merkittävä
kotimainen kuljetusoperaattori, joka käsittelee n. 2 miljoonaa rahtikirjaa vuodessa. Aikaisemmin
heidän rahtikirjoista noin 5% oli tavanomaisesti virheellisiä, mutta sähköisen rahtikirjan
käyttöönoton jälkeen virheellisten rahtikirjojen määrä puolittui.
Sähköisen rahtikirjan etuna voidaan myös mainita nopeus ja toimivuus. Sähköisen rahtikirjan
tietojen käyttö on nopeampaa paperiseen versioon verrattuna. Nopeus näkyy erityisesti tietojen
jakamisessa toimitusketjun niille osapuolille, jotka rahtikirjan tietoja tarvitsevat. Tieto saapuvasta
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toimituksesta on osapuolilla tarvittaessa samaan aikaan kuin rahdinkuljettajalla. Tämä kuljetusten
läpinäkyvyys mahdollistaa resurssivarausten ennakoinnin, paremman toimitusten aikataulutuksen
ja optimoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisen koko toimitusketjussa sekä vastaanottajan
paremman mahdollisuuden toimituksen saapumisen valmistautumiseen ja turhien
vastaanottoviiveiden välttämisen ja vähenemiseen.
Kuten aiemmin mainittiin sähköinen kuljetustieto mahdollistaa myös automaattisen
toimitusseurannan, kun se yhdistetään esimerkiksi kuittaustietoon. Rahtikirjat tulee myös
lakisääteisesti arkistoida vähintään kolmeksi vuodeksi. Sähköisen asiakirjan arkistointi on
huomattavasti edullisempaa ja vähemmän tilaa vievää kuin paperisten asiakirjojen arkistointi.
Myös tiedon etsiminen sähköisestä arkistosta on nopeampaa. Säilytysajan päätyttyä sähköisen
materiaalin tuhoaminen on kustannustehokasta ja nopeaa.
•
•

VAK-tilastointi
VAK-käytäntöjen todentaminen

Sähköinen rahtitieto on myös keskeinen elementti raskaan kaluston ja etenkin vaarallisten
aineiden (ADR/VAK) kuljetusten eCall-automaattihälytysjärjestelmän yhteiseurooppalaisessa
käyttöönoton suunnitelmissa. eCall-järjestelmä tekee kuljettajan aktivoimana tai automaattisesti
hälytyksen hätäkeskukseen onnettomuustilanteessa. Mikäli kuljettaja ei pysty ilmoittamaan
onnettomuusauton lastin laatua, voidaan se tarkistaa sähköisen rahtitiedon avulla esimerkiksi
kuljetusyrityksen järjestelmästä viranomaistoimenpiteenä. Toimintatapa perustuu eurooppalaisen
I_HeERO-työryhmän määrityksiin sähköisestä tiedosta, jota välitetään ajoneuvon tai
kuljetusyrityksen sekä hälytyskeskuksen välillä.
Sähköinen rahtitieto helpottaa huomattavasti hallintoa tilanteissa, joissa samaa bulkkitavaraa,
kuten esimerkiksi polttoainetta, kuljetetaan useassa autossa paikasta A paikkaan B
samanaikaisesti. Sähköisen rahtitiedon avulla voidaan helposti yksilöidä kuljetukset ja myös
onnettomuustilanteessa tunnistaa, mistä ajoneuvosta on kyse. Sähköisten kuittausten perusteella
saadaan myös tieto siitä, paljonko lastia ajoneuvossa on jäljellä, jos kuormaa on purettu välillä.
Kuljetettavan tavaran seurantaan ja toimitusten optimointiin liittyvistä seikoista mainittiin jo
aiemmin, mutta myös muiden kuljetuksiin liittyvien lisäarvopalveluiden tuottaminen mahdollistuu
ja helpottuu sähköisen rahtitiedon avulla. Erityisesti lähettäjä- ja vastaanottajakohtaisen
asiakastiedon tuottaminen ja toiminnan seuranta helpottuvat sähköisen rahtitiedon avulla.
Kuljetusyritykselle tärkeän kaluston käyttötiedon saaminen on mahdollista ajoneuvojen omien
(integroitujen) tiedonkeräysjärjestelmien avulla. Ne eivät kuitenkaan kerro tietoja kuljetetuista
tavaroista. Sähköisen rahtitiedon avulla saadaan helposti tietoa asiakkuuksista ja asiakkaiden
toimituksista, joiden perusteella kuljetusyritykset, kuten myös asiakkaatkin, voivat tehdä omia
luokittelujaan ja suunnitella omaa toimintaansa sekä saada tietoa myös kuljetusten onnistumista.
Makrotasolla kuljetusten kokonaistieto on helpompi saada kerättyä talteen ja tilastoida. Samalla
voidaan saada paremmat ja ajantasaisemmat tiedot päätöksentekoa ja toimenpiteiden
suunnittelua ja kansantaloudellista ohjausta varten.
Sähköisen rahtitiedon avulla myös kabotaasin valvonta olisi mahdollista tarkemmalla ja
ajantasaisemmalla tasolla. Vaikka tien päällä tapahtuva valvonta voi olla haastavampaa teknisten
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ratkaisujen vuoksi, kuljettajan on hankala esittää väärää tai puuttuvaa tietoa, koska sähköisen
rahtikirjan taustalla on kokonainen sähköinen toimitusketju.
Sähköinen rahtitieto ja eCMR on yleiseurooppalainen ratkaisu, joka on yhteensopiva kaikissa
maissa ja sen avulla yhteentoimiva multimodaalisuus lähenee. Sähköisen rahtitiedon
yhteentoimivuudelle keskeistä ovat yhdenmukaiset ja samansisältöiset tietoelementit, joiden
avulla koostetaan tietojoukko, joka edustaa rahtikirjadokumenttia.

Kuvio 2.11.2: Standardimuotoisen eCMR-rahtikirjan siirto osapuolten välillä lähettäjäen
järjestelmistä poimittuna tai käyttäen elektroonista lomaketta
Selvitys eCMR-rahtikirjan käyttömahdollisuuksista
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•

Mahdollistaa TIR-kuljetusten ja niihin liittyvien hallinnollisten toimintojen sähköistämisen

Hyötyjä ja haittoja voidaan tarkastella myös viranomaisten ja hallinnon näkökulmasta.
Viranomaiset hyötyvät sähköisestä rahtikirjasta mm. pystymällä vaikuttamaan kabotaasin
valvontamahdollisuuksiin, saamalla parempaa rajanylitykseen liittyvien tietoa, pystymällä
ottamaan vastaan automaattiseen onnettomuushälytykseen (eCall) liittyyvää lastitietoa, sekä
parantamalla verojen ja muiden liikenteen maksujen valvontaa. Osa näistä eduista tulee
toteutumaan myös pitemmällä tähtäimellä. Myös rahtikirjojen kanssa tekemisiin joutuvien
viranomaisten rajapinnat ja valmiudet käsitellä sähköisiä rahtikirjoja tulee ottaa mukaan
tarkasteluun. Viranomaiset voivat hyödyntää sähköisen tiedon tarjoamia mahdollisuuksia omissa
organisaatioissaan kehittämällä järjestelmiää ja toimintojaan.
Sähköinen järjestelmä on ajan mittaan kustannustehokas. Maantiekuljetuksissa toimii myös paljon
pieniä rahdinkuljettajia, joille ko. järjestelmän tekninen ja taloudellinen toteuttaminen saattaisi
tuottaa vaikeuksia ja syrjiä heitä sekä vääristäisi yritysten välistä kilpailua. Yleensä
kuljetussopimuksen mukaiset rahdinkuljettajat ovat ns. suuria yrityksiä ja kyseisen kuljetuksen
toimeenpanevat rahdinkuljettajat (alihankkijat) pieniä yrityksiä.
Oleellista on tunnistaa toimijat, joihin sähköinen rahtikirja vaikuttaa, käydä läpi käyttöönoton
edellyttämät investoinnit ja käytön kustannukset sekä käydä läpi saavutettavat hyödyt. Sähköisen
rahtikirjan käyttöönoton kannattavuuteen vastattaessa punnitaan erityisesti hyötyjen ja
kustannusten keskinäistä suhdetta ja vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Tarkasteluun otetaan mukaan vaikutukset niin yksittäisten yritysten sekä viranomaisten ja
hallinnon tasolla kuin myös toimitusketjun ja laajemmin koko kansantalouden kannalta.
Tärkeä tekijä on monimuotokuljetusten tuki, jonka toteutusmahdollisuus sähköistä rahtikirjaa
käytettäessä on parempi kuin paperiasiakirjoja käytettäessä. Samoin pyritään selvittämään
käytettävissä olevien sähköisten rahtikirja-aineistojen yhdistelemisestä ja niiden analysoinnista
(Big data/massadata) eri toimijoiden saamat hyödyt ja kustannukset huomioiden erityisesti
viranomaiset.
Lisäksi tulisi huomioida ja arvioida rahtikirjan peruutus- ja muutosmahdollisuudet ja -edellytykset
tilanteissa, joissa rahtikirja joudutaan perumaan tai muuttamaan viime hetkellä tai kuljetuksen jo
alettua.
2.12 Sähköisen rahtikirjan käytön haittoja
Seuraavassa on lueteltu haittoja, joita sähköisen rahtikirjan käyttö tai käyttöönotto voi aiheuttaa.
•

Pienten käyttäjien investointi- ja järjestelmäkehityskustannukset: Kustannusten
muodostumisen muutos: työaikakustannuksista kiinteisiin järjestelmäkustannuksiin ja
aloituksen mahdollisiin investointikustannuksiin

•

Sähköiselle rahtikirjalle pitää olla jonkinlainen varajärjestelmä: Kuljetukset eivät voi
odottaa, jos teleoperaattorin verkko on alhaalla, vaan ne pitää pystyä hoitamaan myös
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tällaisissa tilanteissa ilman merkittävää viivästystä. Varajärjestelmän käytöstä kuljetuksen
osapuolien on sovittava keskenään tai se on määriteltävä kansallisesti tai EU-tasolla.
•

Tietoturvan riski ja siihen liittyvä rikollisuus: jos ulkopuolinen pääsee käsiksi sähköisiin
tietoihin, hän pystyy halutessaan helposti löytämään arvolähetyksiä tai terrorismissa
käytettäviä aineita kuljettavat rekat.

Haastateltavat toivat myös esimerkkejä perusteista, joiden vuoksi yritykset voisivat vastustaa
sähköisen rahtikirjan käyttöönottoa. Yleensä nämä liittyvät käytössä oleviin nykyisiin prosesseihin,
joita ei voida enää jatkaa sähköisen rahtikirjan käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi joissakin
paikoissa kuljettajat luottavat siihen, että lähettäjän heille osoittamat lähetykset (esim. tietyssä
ruudussa olevat rullakot) ovat heille tarkoitettuja, ja kuljettajat lastaavat nämä autoonsa ja ottavat
mukaansa valmiiksi täytetyn rahtikirjan. Sähköinen rahtikirja ei salli enää tällaisia toimintatapoja,
mutta toisaalta nämä tavat eivät ole yleensä säännönmukaisia. Kuljettaja on vastuussa
kuljettamistaan lähetyksistä, jolloin hänen pitää tarkistaa lähetysten oikeellisuus, vaikka
käytännössä tästä lipsutaankin.
Kuitenkin myös pienet yritykset hyötyvät sähköisestä rahtikirjasta pitemmällä tähtäimellä:
•

myös pienet käyttäjät hyötyvät investointikustannuksista ja järjestelmäkehityksestä

•

pienet lähettäjät ja kuljettajat joutuvat kehittämään ja muuttamaan toimintojaan

•

tien päällä tapahtuva valvonta helpottuu

2.13 eCMR:n ja sähköisen rahtikirjan käytön tilastotietoja

6

•

Merkittävä kotimainen kuljetusoperaattori käsittelee n. 2 miljoonaa rahtikirjaa vuodessa.
Näistä noin 5 % oli tavallisesti virheellisiä. Sähköisen rahtikirjan käyttöönoton jälkeen
virheellisten rahtikirjojen määrä puolittui. Tämä tarkoittaa siis vuodessa 100 000
virheellisen rahtikirjan sijasta 50 000 virheitä sisältänyttä rahtikirjaa.

•

GS1 Finland:n mukaan sähköisen toimitusketjun on arvioitu tuottavan säästöjä koko
toimitusketjussa perinteiseen paperiperustaiseen toimintaan verrattuna 0,50 €/lähetys.

•

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa vuoden ajan tarkasteltiin kuljetusyrityksen
päivittäisiä työtehtäviä, on arvioitu, että ICT-järjestelmillä voitaisiin vähentää kuljettajan
työpäivästä 5,4% hallinnollisia työtehtäviä [ScienceDirect 2014]6.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361514001286
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•

International Road Union (IRU) esittää, että sähköiseen rahtikirjaan siirtyminen pudottaa
lähetysten käsittelykustannukset kolmannekseen tai jopa neljännekseen. [IRU] 7

3 Kansainvälistä vertailua muista maista
3.1

Rajoittaako kansainvälinen tai EU-lainsäädäntö mahdollisuutta säätää
sähköisestä rahtikirjasta kansallisella tasolla?

Belgia ei ole vielä ratifioinut eCMR-sopimusta, mutta siellä on laadittu lainsäädännöllinen
ympäristö kolmivuotiselle projektille, jossa tuotettiin sähköinen kuljetusasiakirja (rahtitieto)
kansallista tiekuljetusta varten. Belgiassa viranomaiset sertifioivat yksityiset palveluntarjoajat,
jotka tuottavat eCMR palveluja. Viranomaisilla on (rajoitettu) pääsy niiden palvelutarjoajien
järjestelmiin. eCMR palveluntarjoajien tulee myös raportoida vuosineljänneksittäin yksityisen
sektorin toimijoista, jotka käyttävät eCMR toimintaympäristöä ja palveluja.
Belgian projekti on perustana Benelux-maiden yhteiselle säädökselle. Kun säädös astuu voimaan,
oletetaan, että myös Hollanti ja Luxemburg ottavat käyttöön vastaavanlaiset säännökset.
•
•

3.2

e-CMR Benelux sääntely Benelux-maiden sisäisissä kuljetuksissa
e-CMR/Geneva 2008 protokolla, kaikille kuljetuksille kahden eCMR yleissopimuksen
allekirjoittaneen maan välillä
Keinoja sähköisen rahtikirjan vapaaehtoisen käyttön edistämiseksi

Luxemburgissa on toimijoille järjestetty puolen päivän seminaari aiheesta. Kuljetusyritysten ja
kuljetusten tilaajien kanssa käydyissä keskusteluissa on tunnistettu selkeitä
tehostamismahdollisuuksia, kuten:
•
•

•

3.3

7

Hallinnollisten kulujen aleneminen sähköisen tiedonsiirron ansiosta
Prosessien yksinkertaistuminen EU:n sisäisissä kuljetuksissa, joissa vastaanottajan
allekirjoittama CMR palautetaan tavaran lähettäjälle vahvistuksena
arvonlisäveroilmoitukseen
Toimitusten seurantaominaisuuksien sisällyttäminen eCMR palvelujen tarjoajien
järjestelmiin sekä lähettäjien ja logistiikkakeskusten järjestelmiin.
Sähköisen rahtikirjan pakollisen käytön hyödyt ja haitat

https://www.iru.org/what-we-do/services/innovation/e-cmr
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Benelux-maissa on harkittu eCMR:n määräämistä pakolliseksi. Kuljetusyritysten kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta on todettu, että ainakin seuraavia seikkoja on analysoitava ja harkittava
huolellisesti:
•

Kuljetusliikkeelle ja sitä kautta kuljetusten antajille aiheutuvat kustannukset

•

Kabotaasin ja ajoaikojen valvonta helpottuu viranomaisten näkökulmasta ja tämä
helpottaa myös lainsäädännöllisen ympäristön luomista syrjimättömälle kilpailulle.

•

Osapuolten kaupallisten tietojen suojaaminen

3.4

Muita elementtejä tämän hetkisessä eCMR keskustelussa

•

Mikä on muissa EU-maissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa tuotettujen sähköisten
dokumenttien ja järjestelmien luotettavuus?

•

Mitä tietoja viranomaisvalvonta edellyttää?

•

Voidaanko tietovaatimuksia harmonisoida?

•

Miten voidaan varmistaa kuljetusten lähettäjien ja vastaanottajien yhteentoimivuus eri
eCMR palveluntarjoajien ja alustojen kanssa?
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