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FÖRORD 
 

Detta Smidig och digital gränsöverskridande transport mellan Finland och Ryssland har 

genomförts på uppdrag av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Utgångs-

punkten för projektet var att utveckla intelligenta logistiktjänster för samarbete mellan 

Finland och Ryssland. Syftet med samarbetet är att bidra till innovationer och tillväxt 

genom att stöda gränsöverskridande samarbete mellan företag inom logistiksektorn. 



Projektet främjade prioriteringarna i de finska och ryska transportmyndigheternas av-

siktsförklaring. Prioriteringarna gällde automatisering, intelligent infrastruktur och 

godstransport. Dessutom utarbetade projektet en plan för elektronisk överföring av de 

dokument som krävs för att korsa gränsen och integrera den i en mobil mobilapplika-

tion. Undersökningen utfördes av Jukka Partinen från Imatran Seudun Kehitysyhtiö 

Oy. 

Projektets styrgrupp bestod av Juha Kenraali, Noora Lähde och Alina Koskela (Tra-

ficom), Tuija Maanoja (Transport och Communicationsministeriet), Riku Suursalmi och 

Jyrki Järvinen (Traffic Management Finland), Jukka Partinen (Imatran Seudun Kehitys-

yhtiö Oy) och Jukka Niiranen (Arnora Oy).  

Projektet har fått Utrikesministeriets IBA-finansiering (finansiering för samarbetet 

kring Östersjön, Barents hav och det arktiska området). 

 

Helsingfors, den 19 Juni 2019 

Noora Lähde 

Ledande expert 

Transport- och kommunikationsverket Traficom 

 

 

FOREWORD 

 

The project Smooth and digital cross-border transport between Finland and Russia was 

commissioned by the Finnish Transport and Communications Agency (Traficom). The 

aim of the project was to develop intelligent logistics services as a collaborative Finn-

ish-Russian effort. The purpose of this coop-eration is to enable innovation and growth 

by supporting cross-border cooperation among com-panies in the logistics sector.  

The project also promoted focus areas that Finnish and Russian transport authorities 

have set in their letters of intent. These focus areas concern automation, intelligent 

infrastructure and more efficient goods transport. In addition, the project developed 

an architecture plan for the electronic transmission of cross-border documents and its 

integration into a mobile application. The research was conducted by Jukka Partinen 

from Imatra Seudun Kehitysyhtiö Oy. 



The project steering group included Juha Kenraali, Noora Lähde and Alina Koskela 

from Traficom, Tuija Maanoja from the Ministry of Transport and Communications, 

Riku Suursalmi and Jyrki Järvinen from Traffic Management Finland, Jukka Partinen 

from Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy and Jukka Niiranen from Arnora Oy. The project 

was funded for cooperation in the Baltic Sea, Barents and Arctic regions (IBA) granted 

by the Ministry for Foreign Affairs of Finland. 

 

Helsinki, 19th of June 2019 

Noora Lähde 

Chief Advisor 

Finnish Transport and Communications Agency Traficom 
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1 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuuden tavoitteena oli nopeuttaa digitalisaation avulla 

Suomen ja Venäjän välistä tavaraliikenteen rajaliikennettä ja kehittää rajalle uusia li-

ikkumispalveluja. Hankkeessa valmisteltiin Venäjän ja Suomen rajalla toimivaan, liikenteen 

sujuvoittamiseen keskittyvään, eBorder -rajaliikennesovellukseen uutta toiminnallisuutta. 

Hankkeessa valmisteltiin kuvaus ja suunnitelma yhden rajanylityksessä vaadittavan doku-

mentin sähköistämisestä pilottiluonteisesti ja tämän dokumentin yhdistämisestä osaksi rajali-

ikenteen mobiilisovellusta. Pilotoitavaksi dokumentiksi valittiin kahdenvälinen kuljetuslupa -

asiakirja, josta käytetään usein myös nimitystä matkalupa. 

 

1.1 eBorder-palvelukokonaisuus 

eBorder on palvelu- ja sisältökokonaisuus joka tuottaa reaaliaikaista ja todellista tietoa raja-

asemien liikenteestä ja tarjoaa yksiselitteisen sekä luotetun väylän sähköisten dokumenttien 

välitykseen ja niiden oikeellisuuden varmistamiseen.  

 

eBorder on rajanylittäjille suunnattu palvelukokonaisuus, johon kuuluu mm. älylaitesovellus, 

WiFi-verkkoja laskeutumissivuineen sekä tiedon tallentamisesta ja välittämisestä huolehtiva 

digitaalinen tietoalusta. EBorder Platform -tietoalusta toimii sekä EU-alueella, että Venäjällä, 

jolloin vältytään mm. henkilötietojen siirtämisestä EU-Venäjä-rajan yli. Jatkossa eBorder-pal-

veluihin tuodaan mukaan lisää digitaalisia rajanliikenneasiakirjoja. 

  

eBorder Apps -älylaitesovellukset, tarjoavat rajanylittäjille tietoa rajanylityspaikoista ja -

muodollisuuksista sekä rajanylitykseen kuluvasta ajasta. Tarjolla on myös kaupallisia etuja, 

digitaalisia asiakirjoja sekä pääsy maksuttomiin WiFi-verkkoihin.  

 

Rajanylityspaikkojen eBorder Sites WiFi-verkkojen ja laskeutumissivujen kautta rajanylittäjille 

avautuu maksuton pääsyn tutustumaan sähköiseen matkailulliseen sisältöön ja kaupallisiin  

tarjoamiin jo rajanylityspaikoilla tapahtuvan jonottamisen aikana. 

 

2 Tutkimuksen rajaus ja menetelmät 

 
Tutkimushankkeen toimenpiteet rajattiin kahdenvälisen kuljetuslupa -asiakirjan digitalisoinnin 

kuvaamiseen ja sähköistämisen suunnitteluun sekä edelleen yhdistämiseen osaksi rajaliiken-

teen eBorder -mobiilisovellusta. 



2 

Näin ollen työskentelyn menetelminä käytettiin pääasiassa: 

 

● Workshop -tapaamisia sidosryhmien edustajien kanssa, joissa kartoitettiin Mat-

kalupa-asiakirjojen nykyiset käsittelyprosessit, tarvittavat sähköistämisen toimen-

piteet ja kuvattiin uuden sähköisen prosessin toimintaa. 

● Kohdevierailuja, joissa tutustuttiin mm. Tullin työympäristöön, välineistöön ja ty-

öpisteisiin. Vierailujen avulla varmistettiin, että asiakirjojen sähköistämisen pilotti py-

stytään toteuttamaan nykyisten työprosessien ehdoilla sekä ilman tarvetta mer-

kittäville laiteinvestoinneille.  

● Tapaamiset, kokoukset ja johtoryhmätyöskentely. Tapaamisissa koottiin näke-

mykset eri toimijoilta ja varmistettiin kaikkien osapuolten tarpeiden huomioiminen di-

gitalisoinnissa. 

● Työpöytätyöskentely. Asioiden dokumentointi ja raportointi. 

 

2.1 Hankkeen osapuolet ja sidosryhmät 

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 

● Projektin koordinointi ja toteutus 

● Hankehallinnointi 

● Hankkeen henkilöstön koordinointi 

● Alihankkijoiden koordinointi 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

● Kahdenvälisen kuljetusluvan myöntäminen, hallinnointi ja valvonta 

● Osallistuu sähköistämisen kuvaamiseen 

Suomen Tulli  

● Valvoo kahdenvälinen kuljetuslupien käyttöä 

● Osallistuu sähköistämisen kuvaamiseen 

● Testaa myöhemmässä vaiheessa sähköisten kahdenvälisten kuljetuslupien toimivuu-

den Nuijamaan rajanylityspaikalla. 

Pietarin ja Leningradin alueen liikennejärjestelmien kehittämisen direktoraatti 

● Venäjän liikennejärjestelmien kehittämisen koordinoija 

● Sidosryhmätoimija 
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Schenker Oy  

● Yrityksen luotetut alihankkijat ovat kahdenvälisen kuljetusluvan käyttäjiä 

● Sparraa projektia kahdenvälisten kuljetuslupien käytön osalta 

● Valitsee myöhemmässä vaiheessa luotettavat venäläiset alihankkijayritykset sä-

hköisten kahdenvälisten kuljetuslupien testaukseen. 

● Osallistuu myöhemmässä vaiheessa sähköisten kahdenvälisten kuljetuslupien toi-

mivuuden testaamiseen käytännössä. 

Asmap ja SKAL  

● Venäjän ja Suomen kuljetusalan toimijat  

● Sidosryhmätoimijoita 

      

3 Tutkimuksen tulokset 

Tässä tutkimushankkeessa valmisteltiin kuvaus ja suunnitelma yhden rajanylityksessä 

vaadittavan dokumentin sähköistämisestä pilottiluonteisesti ja tämän dokumentin 

yhdistämisestä osaksi rajaliikenteen mobiilisovellusta. Pilotoitavaksi dokumentiksi valittiin 

kahdenvälinen kuljetuslupa -asiakirja.  

 

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman vaiheen 1 mukaisesti ja tämän vaiheen tavoitteet 

saavutettiin täysimääräisesti. Tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuuden vaihe 2; tekninen 

toteutus ja toiminnan pilotointi Lappeenrannan Nuijamaan rajanylityspaikalla, jouduttiin 

taloudellisten rajoitteiden takia siirtämään jatkohankkeeksi. 

 

Hankkeen konkreettisiin tuloksiin lukeutuu kahdenvälinen kuljetuslupa -asiakirjan nykyisten 

käsittelykäytäntöjen ymmärtäminen sekä ennen kaikkea sähköistetyn prosessin kuvaus sekä 

yhteisymmärryksen saavuttaminen digitalisoidun dokumentin säilyttämisestä ja jakelusta. 

Tältä pohjalta laadittiin havainnollinen ylätason kuvaus digitaalisen kahdenvälisen kulje-

tuslupa -asiakirjan luonti, hakemis- sekä esittämis- ja käytetyksi merkintä -prosesseista 

(kuva 1, alla) sekä yksinkertainen tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvaus. 

 

Käytännössä nämä kolme tulosta mahdollistivat uuden sähköisen prosessin kuvauksen niin, 

että se on nyt mahdollista siirtää suoraan seuraavan pilotointivaiheen lähtömateriaaliksi. 

Hankkeen toteutus tukee eBorder Platform -palvelukokonaisuuden kehittymistä tärkeäksi 

osaksi digitaalista rajanylitystä. Samaan eBorder Platform -kokonaisuuteen kuuluvaa eBorder 
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Apps -sovellusta on syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana kehitetty myös Pohjoisen 

kasvuvyöhykkeen toimenpiteisiin kuuluvasta Uudenmaan liiton Alueelliset Innovaatiot ja 

Kokeilut (AIKO)-rahoituksesta. 

 

 

 

Kuva 1: Havainnollinen ylätason kuvaus digitaalisen kahdenvälinen kuljetuslupa -

asiakirjan (Matkalupa) luonti, hakemis- sekä esittämis- ja käytetyksi merkintä -pro-

sesseista. 

 

Yllä olevassa kuvassa 1 on esitetty ylätason kuvaus digitaalisen kahdenvälisen kuljetuslupa -

asiakirjan luonti, hakemis- sekä esittämis- ja käytetyksi merkintä -prosesseista. Digitaalisten 

kahdenvälisten kuljetuslupa -asiakirjojen (Matkalupa) hallinnointi sovittiin tapahtuvaksi eBor-

der -palvelun  EBorder Platform -tietoalustalla (kuvassa Rajaliikennetietokanta). 

 

Kuljetusliike hakee hänelle myönnetyn Matkaluvan käyttöön web-pohjaisen luotettavan sä-

hköisen järjestelmän avulla ja saa luvan käyttöönsä joko eBorder -sovelluksen kautta tai 

perinteisesti tulostettavana PDF-tiedostona. Tutkimuksen aikana pohdittiin myös SMS-vi-

estien käyttämistä digitaalisen Matkaluvan välittämisessä, mutta siitä luovuttiin, koska osoitt-

autui, että tällaisen tunnisteen käsitteleminen rajanylityspaikalla olisi käytännössä vaikeaa ja 

hidasta. 

 

Rajanylityspaikalla kuljetusliike esittää Matkaluvan tunnisteen Rajaviranomaisille joko eBor-

der -sovelluksen tai paperille tulostetun PDF-tiedoston välityksellä. Tunnisteen lukemisen 
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jälkeen Rajaviranomaisille avautuu näkymä Matkalupaan, jonka he tarkastuksen jälkeen mer-

kitsevät käytetyksi. Saman luvan olemassa olo voidaan tarkastaa myös esimerkiksi si-

sämaassa tapahtuvan liikenteenvalvonnan yhteydessä.  

 

3.1 Hankkeen kansainvälinen vaikuttavuus 

 
Rajadokumenttien digitalisointi on keskeisessä roolissa myös Venäjän hallituksen kehitysta-

voitteissa. Kaakkoisen ja eteläisen Suomen liikenteellisten yhteyksien parantaminen ja 

rajanylityksen yksinkertaistaminen, EU:n ulkorajan turvallisuudesta tinkimättä, lisäävät talou-

dellista aktiivisuutta molempien maiden alueella. eBorder -kokonaisuus kerää reaaliaikaista ja 

todellista tietoa raja-asemien liikenteestä ja tarjoaa yksiselitteisen ja luotetun väylän doku-

menttien välitykseen ja niiden oikeellisuuden varmistamiseen.  

 

Palvelun avulla sujuvoitetaan matkailijoiden ja tavaroiden liikkumista, nopeutetaan virano-

maisten työtä ja tuodaan uusia asiakkaita Suomen liike-elämälle. eBorder -palveluko-

konaisuus kohdistuu tällä hetkellä erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen rajaliikenteeseen 

Imatran ja Lappeenrannan maantierajanylityspaikoilla, missä rajanylitysten lukumäärä on 

yhteensä yli 9 miljoona vuosittain - ja määrä on kasvussa. Tavoitteena on, että eBorder -pal-

velukokonaisuudesta syntyy tulevaisuudessa vientituote Suomelle ja se saadaan käyttöön 

koko EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. 

 

Hankkeessa tehty työ tukee suoraan maaliskuussa 2019 jätettyä South-East Finland Cross- 

border cooperation -ohjelman EU-rahoitushakua. Hankkeen DIGICROSS / KS1807: Digita-

lization of the EU-Russian border crossing and enhancing communication to the travellers 

hakijoina toimivat Imatran Seudun Kehitysyhtiö (lead partner), Lappeenrannan kaupunki, 

Lappeenrannan Lentoasema Oy, Transport Integration Group OOO (Pietari), ja Suomen Tulli. 

Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa ovat mukana nimellään Verohallinto ja Traficom.  

 

DIGICROSS-hankkeen budjetti on kaikkiaan 1,7 milj. euroa, josta haettu EU- rahoituksen 

osuus on 1,36 milj. euroa. Hanke tulee keskittymään kahteen pääasialliseen työpakettiin, jo-

ista ensimmäinen on Digitalization of the EU-Russian border ja toinen Border crossing fluency 

through enhanced communication. Tämän tutkimushankkeen tuloksia käytetään osaltaan 

edellä mainitun ensimmäisen työpaketin pohjana sekä osoitettaessa hankehakemuksessa di-

gitalisaation tarvetta ja osapuolten kiinnostusta asiaa kohtaan. 

 


