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Hei,

Kiitos viestistä. Ministeriön arvio tietojen käsittelyn oikeusperusteesta on seuraava:

Ajokorttidirektiivin (2006/126/EY) liitteessä III säädetään moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavista
fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevista vaatimuksista. Liitteen kohdassa 5 säädetään, että jäsenvaltiot
voivat asettaa ajokortin antamiselle ja sen myöhemmälle uudistamiselle kyseisen liitteen vaatimuksia
ankarampia vaatimuksia. Ajokorttidirektiivin muutosdirektiivin (2009/113/EY) johdanto-osassa niin ikään
todetaan, että jäsenvaltiot voivat asettaa eurooppalaisia vähimmäisvaatimuksia ankarampia vaatimuksia.
Ajokorttidirektiivin liitteessä III, epileptiset kohtaukset luokitellaan vakavaksi vaaraksi
liikenneturvallisuudelle. Direktiivin mukaisesti viranomaisen on päätettävä epilepsian vakavuudesta,
kliinisestä muodosta ja etenemisestä, saadusta hoidosta ja sen tuloksista, kun harkitaan sitä, voidaanko
ajokortti antaa tai uudistaa.

Terveydentilaa koskevan tiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g -alakohtaan:
käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
Liikenneturvallisuutta voidaan pitää tärkeänä yleisenä etuna. Suomessa epilepsiaa hoitavien neurologian
erikoislääkäreiden ja liikennelääketieteen asiantuntijoiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että
myös yöaikaiset epileptiset kohtaukset ovat suuri riski kuljettajan ajokyvylle ja turvalliselle liikkumiselle.
Aiemmin asiasta on ohjeistettu Liikenne- ja viestintäviraston terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa
Ajoterveysohjeissa, mutta sääntely on tarpeen tuoda lain tasolle. Asian nostaminen säädöstasolle
varmistaisi kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun epilepsian ja ajo-oikeuden välisten arvioiden suhteen.
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Hei Saara,

Ensi silmäyksellä käy ilmi, että ministeriöllä on vain yksi täsmennys Traficomin asetuksenantovaltuutukseen.

Tämän lisäksi ministeriö toteaa tietosuojavaltuutetun lausunnosta seuraavaa:
i)
Erityisiin tietoryhmiin kuuluvan tiedon käsittely (ajokorttilaki, 17 §). Tietosuojavaltuutetun
toimisto toteaa lausunnossaan, että ajokorttilain 17 §:ää koskeva esitys unenaikaisista epileptisistä
kohtauksista on arviointikohteiden mukainen, mutta huomautti lausunnossaan, ettei esityksessä ole
arvioitu 17 §:ään sisältyvää terveydentilaan koskevan, erityisiin tietoryhmiin kuuluvan tiedon käsittelyä
tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan perusteella. Lausunnossa ehdotetaan, että valiokunta pyytäisi
liikenne- ja viestintäministeriöltä selvennystä näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteesta.

LVM:n kanta: Ministeriö toteaa, että Tietosuojavaltuutetun toimiston huomio perusteluista on aiheellinen.
Valitettavasti asiaan ei kiinnitetty aiemmin huomiota, esimerkiksi lausuntokierrosvaiheessa.

Mikä on ministeriön arvio tietojen näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteesta?
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Hei,

Liitteenä liikenne- ja viestintävaliokunnan pyytämä liikenne- ja ministeriön kirjallinen vastine valiokunnan
saamista lausunnoista, jotka koskevat hallituksen esitystä
eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa
koskeviksi laeiksi.

Ystävällisin terveisin,
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