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Viite: Luonnos hallituksen esitykseksi tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Asia: Tietosuojavaltuutetun lausunto
Nyt lausunnon kohteena olevalla esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi
tieliikennelaki. Tieliikennelaissa koottaisiin yhteen liikenteessä käyttäytymisen
säännöt. Näitä olisivat liikenteen yleiset periaatteet, liikennesäännöt ja ajoneuvojen
käyttämistä
tiellä
koskevat
säännöt.
Myös
liikenteenohjauksesta
ja
liikenteenohjauksessa käytettävistä laitteista ja merkistä säädettäisiin. Sen lisäksi
säädettäisiin lain rikkomisesta määrättävästä liikennevirhemaksusta ja sen
järjestelmästä.
Henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta, nyt ehdotetussa lausunnossa merkityksellisiä
pykäliä ovat erityisesti 67 §, joka koskee erikoiskuljetusten liikenteen ohjaajan
oikeuden myöntämistä, 187 §, joka koskee ilmoitusta liikennerikkomusta tai
liikennerikosta koskevasta päätöksestä sekä 188 §, joka koskee ilmoitusta Suomessa
tehdystä liikennerikoksesta tai liikennerikkomuksesta toisessa jäsenvaltiossa
rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle tai haltijalle taikka tilapäiselle käyttäjälle.
Kyseisiä pykäliä ja niiden suhdetta ei kuitenkaan ole avattu ehdotuksen perustuslakia
koskevassa kappaleessa (vrt. Perustuslain 10 §).
Henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn osalta on tärkeää huomata parhaillaan
menossa oleva siirtymäaika yleisen tietosuoja-asetuksen osalta, jota ryhdytään
soveltamaan 25.5.2018 alkaen. Eräiltä osin ehdotetun esityksen osalta merkitystä on
myös ns. III-pilarin direktiivillä, jonka edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset on annettava ja julkaistava viimeistään 6.5.2018. Niin asetukseen kuin
direktiiviin perustuen henkilötietojen käsittelystä voidaan määrättyjen reunaehtojen
täyttyessä säätää kansallisella lailla.
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Nyt lausunnon kohteena oleva esitys täyttää henkilötietojen käsittelyn
asianmukaisuuden sekä tarpeellisuuden vaatimuksen. Ehdotetut pykälät ovat myös
täsmällisiä sekä tarkkarajaisia, siten kuin henkilötietojen käsittelyä koskevalta
lainsäädännöltä edellytetään. Säännösten merkitys perustuslain näkökulmasta
arvioituna olisi kuitenkin hyvä tunnistaa myös esitystekstissä. Ehdotettua tekstiä
voidaan peilata myös tietosuoja-asetusta ja eräiltä osin myös III-pilarin direktiiviä
vasten tai ainakin näiden vaikutus esitykseen tulisi tunnistaa. Kokonaisarvion
perustella kuitenkin totean, että ehdotetut säännökset ovat perusteltuja ja
tarkoituksenmukaisia.
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