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Lausuntopyyntönne 3.9.2012, koskien kolmea asetusehdotusta liittyen hallituksen
esitykseksi laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain
muuttamisesta, erityisesti kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavia
tietoja koskevista säännösehdotuksista
Olette pyytäneet tietosuojavaltuutetulta lausuntoa edellä mainitusta asiasta ja
asetuksista.
Toimivaltaani kuuluvien henkilötietojen käsittelyä koskevien asioiden osalta esitän;
Eduskunnan hallintovaliokunnan linjauksen ja kannan mukaan asetustasolla on
mahdollista antaa rekisterin tietosisältöä täydentäviä ja tarkentavia säännöksiä, kunhan
lakitekstin perusteella voidaan riittävän selkeästi päätellä asetuksen tasoisen sääntelyn
sisältö. Hallintovaliokunta pitää kuitenkin asianmukaisena lähtökohtana pyrkimystä
mahdollisimman yksityiskohtaisesti säätää henkilötietojen suojaan liittyvistä seikoista
jo lain tasolla.
Hallintovaliokunnan linjaus perustuu Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoon
PeVL 14/1998 vp, jossa on todettu, että henkilötietojen suojaa koskevan
perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin:
• rekisteröinnin tavoite,
• rekisteröitävien henkilötietojen sisältö,
• niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja tietojen
säilytysaika henkilörekisterissä sekä rekisteröidyn oikeusturva samoin kuin näiden
seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla.
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Katson, että henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpidosta viranomaistoiminnassa,
asiallisesta käsittelyn perusteesta ja käyttötarkoituksesta sekä tämän mukaisesta
henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteriin talletettavista tiedoista, esim.
kelpoisuusrekisterin tiedoista, tulee säätää lailla. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla
asiallisesti perusteltua ja tarpeellista em. käyttötarkoituksen ja rekisterinpidon kannalta
(henkilötietolain 6 §:n ja 9 §:n). Myös se, mistä henkilötiedot pääsääntöisesti
hankitaan/kerätään sekä henkilötietojen luovutukset tulisi olla säädettynä laissa.
Asetusluonnoksen
mukaan
"Valtioneuvoston
asetus
rautatiejärjestelmän
kelpoisuusrekisterin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista" 2 §:ssä
säädettäisiin seuraavaa:
"Lisäksi kelpoisuusrekisteriin on tallennettava lupakirjan tai kelpoisuuskirjan hakijaa
ja haltijaa sekä erivapautta hakenutta henkilöä koskeva tieto rautatiejärjestelmän
liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 54 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta ja rikoslain
23 luvun 1-8 ja 10 §:ssä tarkoitetuista rikoksista. Rekisteriin merkitään rikoksen
rikosnimike, rikoksen tekopäivä sekä tieto siitä, onko asiassa aloitettu tekoa koskeva
esitutkinta, syyteharkinta tai oikeudenkäynti. Rekisteriin merkitään myös tuomion
antopäivä sekä teosta tuomitut rangaistukset ja muut seuraamukset."
Totean lausuntonani, että mikäli myös tiedonsaantioikeudet eli mistä em. mainitut ns.
rikostiedot hankitaan/kerätään, on lakiluonnoksessa huomioitu, ei minulla ole muuta
huomautettavaa nyt koskevia asetusehdotuksia.
Tältä osin viittaan myös aikaisempaan lausuntooni Liikenne- ja viestintäministeriölle
TSV 888/03/2012, 7.5.2012, koskien nyt puheena olevan lainsäädännön uudistamista.
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Tietosuojavaltuutetun toimivalta
Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa
ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää
päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään.
Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein
ja neuvoin pyrittävä siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on
saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten.
Henkilötietolain 40 §:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteröity on saattanut 28
ja 29 §:n nojalla hänen käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn
tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta.
Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (työelämän tietosuojalaki) (759/2004) 22
§:n mukaan lain noudattamista yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa.
Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa mm. lain 7
lukuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista.
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