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Liite 1
Liite Liikenne- ja viestintävaliokunnalle annettuun vastineeseen koskien HE 61/2018 vp
Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa seuraavia muutoksia HE:n lakiehdotuksiin, jotka koskevat
maakuntauudistusta (poistetaan lakiehdotuksista; muokataan virastolakeja), viittauksia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp; palautetaan voimassa olevaan muotoon: hallintolainkäyttölaki), viittauksia EU:n tietosuoja-asetukseen (poistetaan niiltä osin kuin on pidetty tarpeettomana), tieliikennelaista annettuun hallituksen esityksen liitelakeihin (ajokorttilaki, ajoneuvolaki)
perustuvia säännöksiä, poistetaan kokonaan lakiehdotus 64 pelastuslain muuttamisesta, lakiehdotus
47 liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta, lakiehdotus 68 ratalain muuttamisesta ja muutoksia johtolauseisiin sekä pykälämuutoksia voimaanpanolakiin.
Lisäykset näkyvät korostettuina ja poistot yliviivattuina, kaikki muutokset korostettuina keltaisella värillä.
Säädösmuutosehdotusten perustelut
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta. Poistettaisiin 2 §:n 2 momentin viittaukset maakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause, 2 ja 6 §. Pykälissä
viittaukset maakuntiin poistettaisiin. Pykälissä viittaukset maakuntiin poistettaisiin ja tekstiin palautettaisiin viittaukset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Palveluiden siirtämistä koskevasta säännöksestä poistettaisiin 2 momentti, joka liittyy maakuntiin.
Laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä
virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. Muutettaisiin 1 §:n 1 momentin 11 kohdan kirjoitusasu. Momentista poistettaisiin laki liikennejärjestelmästä ja
maanteistä, pelastuslaki ja ratalaki; momentin kohtien numerointia olisi muutettava. Lakiehdotuksen 6
§:ssä muutettaisiin viittaus 4 §:stä viittaukseksi 1 §:ään. Lakiehdotuksen 8 §:ssä poistettaisiin viittaukset 1 §:n 3–88 kohtaan ja muutettaisiin se viittaukseksi 1 §:ään. Lisäksi 11 ja 12 § poistettaisiin, jolloin
13 §:n numerointi muutettaisiin 11 §:ksi.
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause sekä
pykälän 2 momentin viittaukset maakunnista kunniksi vastaamaan voimassa olevaa lakia.
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
annetun lain muuttamisesta. Poistettaisiin 17 §:n 3 momentti. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan
ei ole merkitystä sillä, onko kyseessä ”henkilörekisteri”, vaan asetusta sovelletaan, kun tieto-ja käsitellään automaattisesti.
Laki ilmailulain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause. Lain 76 §:n 4 momentissa maakunta muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi ja 5 momentti poistettaisiin. Lisäksi 116 §:ssä
poistettaisiin yleisen tietosuoja-asetuksen vastaiset kirjaukset. Asetuksen kansalliseen liikkumavaran
piiriin ei kuulu, että säädämme jostain asetuksen estämättä. Lisäksi asetuksessa on määritelty, mitä
henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan eikä sitä saa uudelleen määritellä kansallisessa laissa.
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Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta. Poistettaisiin 17 §:n 2 momentin informatiivinen viittaus yleiseen tietosuoja-asetukseen.
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause. Lisäksi III osan 3
luvun 11 § poistettaisiin tarpeettomana ja 4 luvun 2 §:ssä maakunnat muutettaisiin elinkeino- liikenneja ympäristökeskuksiksi. Lain IV osan 1 luvun 7 §:ssä rajavartiolaitoksen ja 9 §:ssä Liikenne- ja viestintäviraston kirjoitusasut korjattaisiin.
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa oleva viittaus pelastuslakiin muutettaisiin ajantasaiseksi (379/2011).
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause. Lisäksi lain 9
luvun 7 §, 12 luvun 1, 15, 16 ja 18 §:ssä maakunnat muutettaisiin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksiksi sekä 16 §:n viittaus uhkasakkolakiin, kuten ne on kirjattu voimassa olevassa laissa.
Laki merilain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause ja poistettaisiin V osan 18 luvun 4 §:n 5 momentti tarpeettomana.
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Pykälästä poistettaisiin viittaus EteläKarjalan maakuntaan.
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause. Lain
36 §:n 1 momentin 3 kohta muutettaisiin vastaamaan eduskunnan vastausta 144/2017 vp. Lain 157
§:stä poistettaisiin viittaus yleiseen tietosuoja-asetukseen tarpeettomana. Lisäksi lain 318 §:ssä Valtion lupa- ja valvontavirasto ja maakunta muutettaisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirastoksi sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi.
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta. Lain 22
§:stä poistettaisiin 3 momentti tarpeettomana.
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause ja
12 §:n maakunta muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi voimassa olevan lain mukaan.
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain
muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause. Lisäksi 16 §:ssä muutettaisiin tietojen suojauksen kirjoitusasua vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen käsitteitä. Lain 46 §:n 4 momentti poistettaisiin tarpeettomana ja 49 §:n 5 momenttia muutettaisiin. Lain 43 §:ää ei muutettaisi, koska siinä on kyse tiedoista, jotka viranomainen saa valvottavaltaan yritykseltä eli lähtökohtaisesti kyse ei edes ole henkilötiedoista, vaan valvonnan kannalta merkityksellisistä tiedoista. EU:n tietosuoja-asetus sitoo viranomaisia, joten tällaiset säännökset eivät voi johtaa asetuksen vastaiseen toimintaan.
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta. Lain 42 §:ssä viittaus yleiseen tietosuoja-asetukseen poistettaisiin tarpeettomana.
Laki vesiliikennelain muuttamisesta. Lain 15–18, 22 ja 23 §:ssä Valtion lupa- ja valvontavirasto
muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi voimassa olevan lain mukaisesti.
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Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Lain 15 §:ssä Varsinais-Suomen maakunta ja 69 §:ssä maakunta muutettaisiin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukseksi voimassa olevan lain mukaisesti.
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutettaisiin johtolause. Lain 24 §:ssä maakunta muutettaisiin kunnaksi ja 152 §:ssä maakunnat ja Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin valtion valvontaviranomaisiksi voimassa olevan lain mukaisesti.
HE 180/2017 vp:n johdosta muutetut lakiehdotukset



































Ajokorttilaki (386/2011): 95 §
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta (957/2013): 53 §
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnästä (958/2013): 31 §
Ajoneuvolaki (1090/2002): 98 §
Ajoneuvoverolaki (1281/2003): 48 §
Alkolukkolaki (730/2016): 15 §
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005): 12 §
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009): 93 §
Laki alusturvallisuuden valvonnasta (370/1995): 18 §
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta (1206/2004): 25
§
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta (971/2017): 12 §
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta
(1712/2015): 55 §
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta (40/2015): 5 §
Ilmailulaki (864/2014): 181 §
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta (960/2013): 13 §
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998): 14 §
Laki laiva-apteekista (584/2015): 13 §
Laivavarustelaki (1503/2011): 28 §
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista (1171/2010): 13 §
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009): 41 §
Laki lentoasemaverkosta ja –maksuista (210/2011): 13 §
Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010): 27 §
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005): 15 §
Laki liikenneturvallisuusmaksusta (471/2016): 15 §
Laki liikenteen palveluista (320/2017): VI osan 1 luvun 6 §
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017): 14 §
Luotsauslaki (940/2003): 20 a §
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta (694/2006): 8 §
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista (1038/2009): 24 §
Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009): 13 luvun 8 §
Laki polttoainemaksusta (1280/2003): 19 ja 23 a §
Poliisilaki (872/2011): 5 luvun 62 §
Postilaki (415/2011): 80 §
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Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014): 344 ja 345 §
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (21/2014): 24 §
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009): 49
ja 49 a §
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä (276/2016): 14 §
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä (424/2014): 42 §
Vesiliikennelaki (463/1996): 22 §
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014): 71 §

HE 29/2018 vp:n johdosta muutetut lakiehdotukset



Ajokorttilaki (386/2011): 65 §
Ajoneuvolaki (1090/2002): 21 ja 96 §
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