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Jakelun mukaan

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö LVM/891/03/2017, 19.1.2018
Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja
viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa
laatimastaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta
ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan uudistuksen tavoitteet ovat selkeät
ja toteutuessaan ne selkeyttävät toimintaan liittyviä viranomaistehtäviä ja
sujuvoittavat liikennealan sääntelyä. Tavoittelemisen arvoinen päämäärä
on myös pyrkimys edesauttaa liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä
uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena.
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston muut kuin väylänpitoon olennaisesti liittyvät tehtävät yhdistetään yhdeksi uudeksi virastoksi,
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Poliisihallitus näkee paljon hyvää yhdistämisessä ja yhtyy siihen näkökulmaan, että valvonta-, ohjaus- ja lupaasioiden keskittäminen mahdollistavat vahvan oikeudellisen asiantuntijapohjan ja edellytykset myös paremmille viranomaispalveluille.
Poliisihallitus korostaa Liikenneviraston tietovarantojen osalta sitä, että jatkossa on tärkeää varmistaa, että liikenteenohjaustoiminnassa syntyvä tieto
on tulevaisuudessa jaettavissa teknisesti nykyaikaisin ratkaisuin tätä tietoa
tarvitseville tahoille kuten viranomaisille. Tiedon jakamisen yhteydessä tulee huomioida riittävä tietosuojan taso ja salassa pidettävien tietojen suojaus.
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan on erittäin positiivista, että uudistuksen olettamana on, että liikenteenohjauksen yhteydessä syntyvä ja kerättävä tieto saadaan hyödynnettyä aiempaa tehokkaammin. Poliisihallitus pitää positiivisena myös sitä, että viranomaistoimintojen keskittäminen ja yhdistäminen tuovat strategiseen ohjaukseen uusia näkökulmia ja edellytyksiä kehittää viranomaistoimintaa eri asiakastarpeisiin sekä kehittää ja yksinkertaistaa ohjaus- ja lupatoimintoja.
Poliisihallitus korostaa liikenneturvallisuuden huomioimisen merkitystä uudistuksessa. Perustettavan Liikenne- ja viestintäviraston toiminnan tavoitPOLIISIHALLITUS
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teena on liikennejärjestelmän turvallisuuden parantaminen ja liikenteen
ympäristöhaittojen vähentäminen. Tehtyjen selvitysten mukaan esityksellä
on katsottu olevan myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi ajantasaisen informaation välittäminen tietoturvallisesti tulee jatkossa
yhä keskeisemmäksi liikenneturvallisuuden tekijäksi. Uudistuksessa tämä
toteutuu ja sen myötä tuodaan viestintä ja liikenne kiinteämmin toistensa
yhteyteen.
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan esitys on hyvä ja siinä on huomioitu
hyvin poliisin tarpeet. Poliisitoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että uudistuksen jälkeen tiedonvaihto ja tiedon yhteiskäyttö pysyy sujuvana ja että
yhteistoiminnasta aiheutuvat kustannukset pysyvät maltillisina.
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