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Tietosuojavaltuutetun toimisto kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne-ja viestintäministeriölle
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155
§:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a § :n muuttamisesta (taksisääntelyn tarkistus)
Tietosuojavaltuutettu on antanut ehdotusluonnoksesta lausunnon asian käsittelyn aiemmassa vai
heessa lausunto.fi -palvelun kautta. Kiinnitän edelleen huomiota seikkoihin, joita tietosuojavaltuu
tetun lausunnossa on nostettu esiin. Kiinnitän tässä yhteydessä vielä erikseen huomiota kysymyk
seen rekisterinpitäjän vastuiden selkeyttämisestä, oikeuteen käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja
sekä työntekijöiden tekniseen valvontaan. Aiemmin lausutun lisäksi kiinnitän liikenne- ja viestintäministeriön huomiota 15 a §:ää koskevaan ehdotukseen, joka koskee taksimatkasta kerättäviä vä
himmäistietoja.
Korostan erityisesti rekisterinpitäjän vastuiden selkiyttämisen tärkeyttä. Hallituksen esityksen
luonnoksessa kyllä todetaan, että Henkilöliikenneluvan haltijan on huolehdittava myös siitä, että
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan henkilötietojen käsittelyä
koskevia periaatteita ja asetuksen 32 artiklan käsittelyn turvallisuutta koskevia velvoitteita. Näh
däkseni tämä ei kuitenkaan selkiytä riittävästi rekisterinpitäjän vastuita. Työntekijän teknisen val
vonnan osalta tuon tässä yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön tietoon myös tietosuojaval
tuutetun ja tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion päätöksen dnro 531/161/20, joka
koski muun muassa työntekijän sijaintietojen keräämistä. (Päätös ei ole vielä lainvoimainen.)
Aiemmin esitetyn lisäksi kiinnitän vielä liikenne- ja viestintäministeriön huomiota ehdotettuun 15 a
ja 25 §:ään. Ehdotetussa 15 a §:ssä säädettäisiin taksimatkasta kerättävistä vähimmäistiedoista.
Tältä osin hallituksen esityksessä tulisi arvioida, mitkä tiedot ovat välttämättömiä suhteessa tavoi
teltuihin päämääriin. Yksistään lailla säätäminen ei sellaisenaan täytä yleisessä tietosuoja-asetuk
sessa säädettyjä edellytyksiä henkilötietojen käsittelylle. Kerättävien tietojen tulee kaikissa tapauk
sissa olla välttämättömiä suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin niitä kerättäisiin ja tämän arvion tie
tojen tarpeellisuudesta tulisi myös näkyä hallituksen esityksestä. Kiinnitän lisäksi huomiota ehdo
tetun pykälän muotoiluun, jonka mukaan taksimatkasta on kerättävä vähintään pykälässä säädetyt
tiedot. Ehdotus ei näyttäisi olevan yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen.
Vastaavasti 25 §:n osalta tulisi arvioida tietojen tarpeellisuutta niiden käyttötarkoitukseen nähden.
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