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Poliisihallitus

Lausunto

03.08.2018 POL-2018-21183

Asia:  LVM/1145/03/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston 
perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin 
liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) 
täydentämisestä

Hallituksen esitys

Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa hallituksen 
esitysluonnoksesta, jolla on tarkoitus täydentää hallituksen esitystä 61/2018 vp laiksi Liikenne- ja 
viestintäviraston perustamisesta, Lii-kennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi. Esitysluonnos liittyy välillisesti maakuntauudistukseen. Esityksen tavoitteena on 
alkuperäisen hallituksen esityksen mukaisesti, että laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 
virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta tulisi voimaan mahdollisimman pian. Muilta osin lait on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Hallituksen esitysluonnokseen on tehty teknisiä muutosehdotuksia seuraa-vasti:

- Esitetään poistettavaksi maakuntauudistukseen liittyvät säännökset tai viittaukset (esim. 
virastolait, laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, ratalaki, voimaanpanolaki). 
Maakuntauudistuksen liikennettä koskevat henkilö- ja tehtäväsiirrot tuodaan eduskunnan 
käsiteltäväksi erillisellä hallituksen esityksellä syksyllä 2018.

- Esitetään muutettavaksi hallintoasioiden muutoksenhakua koskevat säännökset (palautetaan 
voimassa oleva muotoilu; liittyy hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp).

- Viittauksia EU:n tietosuoja-asetukseen esitetään poistettavaksi niiltä osin kuin niitä on pidetty 
tarpeettomana. Ne viittaukset, jotka eivät koske henkilötietoja, on jätetty lakiehdotuksiin.

- Esitykseen esitetään lisättäväksi tieliikennelakiin (267/1981) viras-touudistukseen liittyvät 
virastojen nimien muutokset.
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- Pelastuslakia ja liikenteen palveluista annettua lakia koskevat la-kiehdotukset esitetään 
poistettavaksi.

Poliisihallitus on antanut alkuperäisen hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) valmisteluvaiheessa 
viraston lausunnon POL-2018-2573 sekä valiokuntakäsittelyvaiheessa asiantuntijalausunnon POL- 
2018-17280. Molemmissa lausunnoissa uudistuksen tavoitteita on pidetty hyvinä ja todettu, että 
esityksessä on otettu huomioon poliisin tarpeet. Ehdotettua sääntelyä on pidetty myös 
viranomaistehtäviä selkeyttävinä ja liikennealan sääntelyä sujuvoittavina. Poliisihallitus on nähnyt 
paljon hyvää liikennealan virastojen yhdistämisessä ja yhtyy siihen näkökulmaan, että valvonta-, 
ohjaus- ja lupa-asioiden keskittäminen mahdollistavat vahvan oikeudellisen asiantuntijapohjan ja 
edellytykset myös paremmille viranomaispalveluille.

Nyt ehdotetussa esitysluonnoksessa ei ehdoteta mitään sellaista merkittävää muutosta, joka 
olennaisella tavalla muuttaisi eduskunnan käsittelyssä olevaa lakiesitystä. Muutokset koskevat 
keskeisesti maakuntauudistusta koskevien säännösten poistamista sekä hallintoprosessin 
kokonaisuudista koskevien säännösten palauttamista vastaamaan nykyisiä viittauksia hallin-
tolainkäyttölakiin (586/1996). Tämän vuoksi Poliisihallituksella ei tässä vaiheessa ole mitään sellaista 
lausuttavaa, jota HE 61/2018 vp luonnoksen ja itse esityksen osalta ei ole jo lausuttu.

Lakiehdotukset

-
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