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Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä luotsauslain muuttamiseksi
Lausunnonantajan lausunto
Yleiset huomiot hallituksen esityksestä
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on pyytänyt lausuntoa (LVM/337/03/2018) hallituksen
esitysluonnoksesta luotsauslain (940/2003) muuttamiseksi. Finnpilot Pilotage Oy (Finnpilot) pitää
halli-tuksen esitysluonnoksessa esitettyjä muutoksia tervetulleina ja kiitää mahdollisuudesta lausua
asiassa.
Huomiot hallituksen esityksen perusteluista
Esityksessä ehdotetaan, että luotsauslaissa mahdollistettaisiin kokeilut, joissa luotsi voisi Liikenteen
turvallisuusviraston myöntämällä luvalla hoitaa tehtäviään aluksen ulkopuolelta. Esityksen
tavoitteena on mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilut sekä tiedon laajempi hyödyntäminen
luot-saustoiminnassa.

Kokeilukulttuurin vahvistaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista.
Kokeiluilla tavoitellaan muun muassa innovatiivisia ratkaisuja ja parannetaan palveluita. Finnpilotin
mielestä lausunnolla oleva hallituksen esitysluonnos mahdollistaa nämä tavoitteet. On kuitenkin
tärkeää erottaa ehdotuksen mahdollistava kokeilu ja varsinainen luotsauspalvelu, jota Finnpilot lain
velvoittamana tuottaa.

Aito kokeilu on konkreettinen, tavoitteellinen ja siinä on epäonnistumisenmahdollisuus. Finnpilot
haluaa korostaa, että vaikka kokeiluun osallistuu päättäjiä, tekijöitä ja asiakkaita, on kokeilun kohteena oleva asia haastava ja vaatii kokonaan uusia ratkaisuja, jotta tavoiteltu toiminta kyetään
toteuttamaan luotettavasti ja turvallisesti.

Kokeilujen päämääränä on yleisesti todettu olevan merkittävän uuden tiedon tuottaminen
kehittämisen kohteena olevaan asiaan liittyen. Tavoitteena on, että kokeilusta saatava tieto
vaikuttaa oleellisella tavalla sekä kehitettävän idean konseptiin. Kokeilun tehtävänä katsotaan
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olevan ohjata kehitystyötä oikeaan suuntaan, ei testata lopullista ratkaisua. Hallituksen
esitysluonnosta tarkasteltaessa onkin tärkeää muistaa, että lakimuutoksella tavoitellaan edellä
kuvatut tavoitteet täyttävän kokeilun mahdollistamista Suomessa eikä sellaisenaan luoda
Finnpilotille oikeutta tarjota nykyisestä luotsauspalvelusta poikkeavaa palvelua asiakkailleen.

Huomiot lakiehdotuksesta
Finnpilot toteaa, että hallituksen esitysluonnoksen muutokset luotsauslakiin mahdollistavat
riittävässä laajuudessa luvanvaraiset kokeilut, joiden avulla voidaan selvittää, millaista teknologiaa,
toimintatapoja, vuorovaikutusta ja tietoja niin alusten päällystö kuin rannassa toimiva luotsi
tarvitsisi, jotta luotsausta aluksen ulkopuolelta voitaisiin tarjota luotsauspalveluna. Finnpilot
korostaa, että ennen kokeilujen toteuttamista on erittäin vaikeaa määritellä edellä listattuja asioita
niin, että esitysluonnoksen tavoitteet turvallisemmasta ja tehokkaammasta luotsauksesta
toteutuisivat.
Muut huomiot
-
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