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Tiivistelmä: 

 

Tutkielma toteutettiin osana tutkimushanketta yhdessä Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafin kanssa. Teemana tutkimushankkeessa oli Älykäs tiemaksu ja tietosuoja. 

Tutkielman tavoitteena on tutkia ja selvittää nykylainsäädännön soveltuvuutta 

älyliikenteen sääntelyyn.  

Älyliikennedirektiivin mukaan älykkäät liikennejärjestelmät eli Information 

Technology Services ovat sovelluksia, joihin ei varsinaisesti sisälly älyä, mutta jotka 

pyrkivät tarjoamaan eri liikennemuotoja ja liikenteen hallintaa koskevia innovatiivisia 

palveluja ja jotka mahdollistavat sen, että eri käyttäjät saavat paremmin tietoa ja voivat 

hyödyntää liikenneverkkoja koordinoidummin, älykkäämmin ja turvallisemmin.    

Tutkielmassani kuvaan tarkemmin älyliikennedirektiiviä, ja perehdyn erityisesti 

henkilötietolain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja viestintämarkkinalain 

soveltuvuuteen ja vaikutukseen älyliikenteen sääntelyyn. Perehdyn myös Euroopan 

unionissa annetun yleisen tietosuoja-asetus ehdotuksen vaikutukseen älyliikennettä 

koskevaan sääntelyyn. Tutkielmassa kartoitan myös tarkemmin älyliikennettä koskevia 

kansallisia strategioita, työryhmiä, hankkeita sekä älyliikennesovelluksia ja -palveluita.  

  Johtopäätöksenäni on, että älyliikennettä toimeenpantaessa täytyy varmistaa 

yksilön perusoikeuksien toteutuminen, ja älyliikennettä koskevan lainsäädännön 

uudistaminen on pitkäaikainen prosessi, jossa täytyy ottaa huomioon jatkuva 

teknologian kehittyminen. Älykkäiden liikennejärjestelmien merkitys tulee kasvamaan 

tulevaisuudessa, ja onkin ensiarvoisen tärkeää täten varmistaa, että lainsäädäntö on 

mahdollisimman ajantasaista.  
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1 Johdanto 

1.1 Älyliikenteen määrittelyä 

 

Tutkielma toteutettiin osana tutkimushanketta yhdessä Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafin kanssa. Teemana tutkimushankkeessa oli Älykäs tiemaksu ja tietosuoja. 

Tutkielman tavoitteena on tutkia ja selvittää nykylainsäädännön soveltuvuutta 

älyliikenteen sääntelyyn.  

 Älyliikenne on olennainen osa nyky-yhteiskuntaa, mikä näkyy esimerkiksi 

oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä käsittelevän työryhmän asettamisessa sekä 

tietoyhteiskuntakaaren ja älystrategioiden valmistelussa. Jorma Ollila toimii 

oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän työryhmän puheenjohtajana, jonka 

tehtävänä on selvittää muun muassa, miten Suomen tulisi edetä tiemaksujärjestelmien 

käyttöönotossa pitkällä aikavälillä.
1
 

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan tietoyhteiskuntakaarta, johon 

kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa 

koskevat säännökset.
2
 Tietoyhteiskuntakaarta koskevaa lainsäädäntöä on yli 450 

pykälää yli 10 laissa, ja valmistelun tarkoituksena on muun muassa tarkistaa 

yksityisyyden suojaa koskevat säännökset, uudistaa toimilupajärjestelmä sekä poistaa 

päällekkäiset säännökset ja vähentää ja selkeyttää sääntelyä.
3
 Tietoyhteiskuntakaari on 

4.4.-13.5.2013 lausuntokierroksella.
4
  

Hallitusohjelman mukaan jokaisen ministeriön täytyy laatia toimialalleen 

älystrategia, jonka tavoitteena on julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämisen 

lisäksi se, että koko Suomen talouden ja tuottavuuden kasvua edistetään digitaalisten 

palveluiden avulla.
5
  

Monipuolisten viestintävälineiden ja tietoverkkojen kautta tapahtuvan, valtioiden 

rajat ylittävän viestinnän ja asioinnin aikakaudella tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen 

                                                 

1
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liittyvät kysymykset nousevat yhä tärkeämmiksi.
6
 Sen johdosta on erittäin tärkeää, että 

nykyinen lainsäädäntömme kykenee vastaamaan näihin uusiin, haastaviin 

yhteiskunnassamme ilmeneviin haasteisiin ja muutoksiin. 

Nykypäivänä yhteiskuntamme muuttuu lisääntyvissä määrin teknologisemmaksi 

ja lainsäädännön määrä kasvaa. Elämme siten nopeasti kehittyvässä 

verkkoyhteiskunnassa, mikä näkyy etenkin ennen uuden vuosituhannen vaihdetta ja sen 

jälkeen jatkuvasti lisääntyneessä tieteellisessä tutkimuksessa.  

Verkkoyhteiskunta oikeudelliskuu koko ajan uudella vauhdilla ja näitä 

uudistuksia on oikeudellisessa elämässä yhä haastavampi paeta asiantuntevan avustajan 

selän taa tai verkkovapaaseen ympäristöön.
7
 Verkkoyhteiskunnalla tarkoitetaan 

yhteiskuntaa, jonka merkittävät prosessit ja toiminnot ovat järjestäytyneet erilaisten 

toisiinsa liittyneiden verkkojen muotoon.
8
  

Verkkoyhteiskunnalle tyypilliset uudet verkostot ja ominainen globalisaatio 

koettelevat myös yksilön turvallisuuden tunnetta ja identiteettiä paljon laajemmassa 

merkityksessä kuin vain tekniikasta johtuvina häiriöinä.
9
 Sen johdosta erittäin 

olennainen elementti yksilön turvallisuuden kannalta on tietoturvallisuus.
10

 

 Verkkoyhteiskunnalle tyypillistä on tietotekniikkasidonnaisuus, digitaalisten 

tietovarantojen ja informaation muodossa olevien hyödykkeiden lisääntyvä käyttö niin 

julkisen kuin yksityisen toiminnan perusvoimavarana ja – tuotteena ja konvergenssi eli 

median ja teknologian sekä taloudellisen toiminnan muotojen lähentyminen ja 

sulautuminen yhdeksi, avointen tietoverkkojen ja osaksi matkapuhelinten avulla 

käytettäväksi kokonaisuudeksi.
11

 Älyliikenne on yksi verkkoyhteiskunnan ilmentymä.  

 Älyliikenne tarkoittaa tieto – ja viestintätekniikan käyttämistä 

liikennejärjestelmissä, henkilö- että tavaraliikenteessä ja kaikissa liikennemuodoissa.
12

 

Älyliikenne auttaa ihmisten liikkumista niin, että siitä tulee turvallisempaa, 

tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää ja että se on myös ajantasaista ja 

helppokäyttöistä. Kansallisen älyliikenteen strategian yhtenä tavoitteista on, että 

                                                 

6
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Suomessa on vuonna 2020 yksi maailman edistyneimmistä ja tehokkaimmista 

liikennejärjestelmistä.  

 Älyliikenteestä on jo olemassa paljon sovellutuksia käytössä kuten esimerkiksi 

liikennevalot, jotka sopeuttavat toimintaansa liikennevirtojen mukaan. Älyliikenteellä 

on mahdollista korjata ihmisten tekemiä virheitä, joista monet onnettomuudet usein 

johtuvat. Kaikkialla, jossa tieto – ja viestintätekniikkaa käytetään liikenteessä, niin 

katsotaan älyliikenteeksi.
13

  

 Piispan haastattelema Satu Innamaa, joka on väitellyt älyliikenteestä ja joka 

työskentelee tällä hetkellä VTT:llä, sanoo, että: ”Älyliikenne on sitä, ettei liikennettä 

ohjata jääräpäisesti keskiarvojen mukaan yhdellä tavalla, vaan otetaan huomioon 

ympäristöolosuhteet, kuten ilmanlaatu, keli ja liikennetilanne”. Älyliikenne on tulossa 

henkilöautoihin, tavarankuljetuksiin ja julkiseen liikenteeseen. Älyliikenneratkaisujen 

tavoitteena on myös vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia. Eri autoja voidaan ohjata 

liikenteessä eri tavalla, jotta päästään mahdollisimman sujuvaan ja turvalliseen 

liikkumiseen”.
14

 Satu Innamaan väitöskirjan nimi on: "Short-term prediction of traffic 

flow status for online driver information - Liikennetilanteen lyhyen aikavälin 

ennustaminen ajantasaisen kuljettajatiedotuksen tarpeisiin". 

 Älyliikenteen ajatellaan olevan Suomelle myös erittäin hyvä vientituote 

tulevaisuudessa. Älyliikenteen alan liikevaihto on nykyään noin 100 miljoonaa euroa 

vuodessa.
15

 Julkisen liikenteen älyliikennesovellukset ovat jo Suomessa pitkällä. 

Erilaisia älyliikenneratkaisuja halutaan Suomessa julkiseen liikenteeseen, jotta julkisen 

liikenteen käyttöä saadaan Suomessa lisättyä. 

 Älyliikenne ja siihen kohdistuvat oikeudelliset ongelmat ovat yksi 

oikeusinformatiikan tutkimuskohde. Oikeusinformatiikka voidaan määritellä hieman eri 

tavoin ja se on käsitteenä suhteellisen uusi. Oikeusinformatiikan kehitys alkoi jo 1940- 

ja 1950–lukujen vaihteessa tietokoneiden ja ATK:n yleistymisen myötä, ja sen 

eriytyminen omaksi oikeudenalakseen liittyy paljon yhteiskunnan infrastruktuurin 

muutokseen, tietoteknistymiseen sekä informaatiomarkkinoiden ja informaation määrän 

kasvuun.
16

 

                                                 

13
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Terminä oikeusinformatiikka (Rechtsinformatik) on peräisin Saksasta, jossa 

Wilhelm Steinmüllerin johdolla Regensburgin yliopistossa työskennellyt työryhmä otti 

sen käyttöön vuonna 1970, kun he tutkivat tietokoneiden käytön ja tietotekniikan 

oikeudellisia ongelmia.
17

 Oikeusinformatiikka voidaan yhdellä tavalla nähdä 

oikeudenalana, joka tutkii oikeuden ja informaation sekä oikeuden ja tietotekniikan 

välistä suhdetta.
18

  

 Ahti Saarenpää jakaa oikeusinformatiikan kahteen osa-alueeseen: erityiseen ja 

yleiseen osaan. Yleisen osan puitteissa tutkitaan uutta informaatioinfrastruktuuria, 

verkkoyhteiskunnan oikeudellistumista, oikeusvaltion informationaalisia reunaehtoja ja 

lakimiesten ja yleisemmin lakimiesprofession ammattitaidolle verkkoyhteiskunnassa 

asetettavia vaatimuksia. Erityiseen osaan kuuluu tietotekniikkaoikeus, oikeudellinen 

informaatio, oikeudellinen tietojenkäsittely ja informaatio-oikeus.
19

 

 Älyliikenne kytkeytyy oikeusinformatiikkaan ainakin verkkoyhteiskunnan 

oikeudellistumisen, informaatio-oikeuden ja Peter Seipelin oikeusinformatiikan 

määritelmän kautta. Verkkoyhteiskunnan oikeudellistumisen yhteydessä älyliikenne on 

osa verkkoyhteiskuntaa, joka tuo verkkoyhteiskuntaan lisää oikeudellista sääntelyä 

säädösten muodossa.  

 Informaatio-oikeus tutkii informaation tuottamisen, välittämisen, käsittelyn, 

suojaamisen, markkinoinnin ja säilyttämisen oikeudellista sääntelyä ja sääntelyn tarvetta 

ja mahdollisuuksia.
20

 Peter Seipelin mukaan informaatio-oikeus koostuu viidestä osa-

alueesta, jotka ovat: informaatioteknologian tuotteiden ja palvelujen kauppa, 

informaatio- ja telemarkkinoiden sääntely, informaation vapaus ja suoja, turvallisuus ja 

haavoittuvuus sekä informaatioteknologialla tuetut toiminnat ja organisaatiot.
21

  

Seipelin luettelemien informaatio-oikeuden osa-alueiden puitteissa tarkastellaan 

älyliikennettä ja siihen liittyviä oikeudellisia ongelmia, koska älyliikenteessä käytetään 

tieto- ja viestintätekniikkaa sekä käsitellään ja sovelletaan informaatiota eri 

muodoissaan.  

 Peter Seipelin oikeusinformatiikan määritelmän mukaan on olemassa 

tutkimusalue, jota kutsutaan informatiikaksi tai informaatiotieteeksi, jossa tutkitaan sitä, 

                                                 

17
 Korhonen 2003, s. 18. 

18
 Korhonen 2006, s. 91. 

19
 Saarenpää 2002, s. 11, 21.  
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 Korhonen 2003, s. 22. 

21
 Seipel 1996, s. 222-223. 
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kuinka informaatiota välitetään ja käsitellään. Monista eri informaatiotieteistä yksi on 

oikeusinformatiikka, jossa keskitytään tarkastelemaan informatiikan käsittelyä ja 

välittämistä juridiikassa.
22

 Älyliikenteessä on kyse perimmiltään informaation 

käsittelystä. 

 Oikeusinformatiikkaan vaikuttavat säädökset liittyvät verkkoyhteiskuntaan ja 

monilla niistä on kansainvälinen syntytausta, kuten Euroopan unionin 

henkilötietodirektiivi (94/46/EY) ja  sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 

(2002/58/EY).
23

 Näillä kahdella direktiivillä on myös vaikutusta älyliikenteen 

sääntelyyn.  

 

1.2 Kansallinen älyliikenteen strategia 

 

Kansallinen älyliikenteen strategia laadittiin vuonna 2009, kun liikenne – ja 

viestintäministeriö määräsi Harri Pursiaisen selvitysmieheksi laatimaan ehdotuksen 

kansalliseksi älyliikenteen strategiaksi. Kansallinen älyliikenteen strategia määrittelee 

periaatteet, joiden varassa älyliikennettä kehitetään; luo älyliikenteen vision vuodelle 

2020; valikoi strategialle selkeät painopisteet; nimeää painopistealueilta kärkihankkeet, 

joiden toteuttamista seurataan tiiviisti; vahvistaa mahdollisimman konkreettisesti 

päämäärät, joihin liikennepolitiikka älyliikenteen keinoin pyrkii; kuvaa toimijoiden 

roolit ja luo toimialan yhteistyömallit; nimeää painopistealueilta kärkihankkeet, joiden 

toteutumista seurataan tiiviisti sekä esittää älykkään liikenteen toimintaohjelman, jonka 

avulla strategian tavoitteet voidaan saavuttaa.
24

  

 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman kansallisen älyliikennestrategian 

mukaan älyliikenteeksi kutsutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä 

liikennejärjestelmässä, kaikissa liikennemuodoissa sekä henkilö – että 

tavaraliikenteessä. Älyliikenne ohjaa ja auttaa valitsemaan ja optimoimaan liikkumisen 

kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla ja tällä tavalla parantaa 

liikennejärjestelmän sujuvuutta, tuottavuutta, turvallisuutta, tehokkuutta ja 

                                                 

22
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 Korhonen 2005, s. 179.  

24
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ympäristöystävällisyyttä. Älyliikenne on keskeinen osa tietoyhteiskuntapolitiikkaa ja 

liikennepolitiikkaa.
25

 

 Kansallisen älyliikennestrategian mukaan älyliikenteessä täytyy noudattaa 

seitsemää periaatetta, jotka ovat seuraavat: älyliikenne on kestävää kehitystä; sen avulla 

kansalaiset, yritykset ja alueet ovat yhdenvertaisia; älyliikennettä on helppoa ja edullista 

käyttää; älyliikenne kunnioittaa kansalaisten yksityisyyttä; älyliikenne rakennetaan 

kuluttajille tuttujen ratkaisujen varaan; älyliikenteen palvelut ovat valtakunnallisia ja 

kansainvälisesti yhteensopivia sekä älyliikenne syntyy verkostoyhteistyössä, jossa 

kumppaneina ovat julkinen ja yksityinen sektori ja palveluiden käyttäjät.
26

 

 Kansallisen älyliikenne strategian päämäärien mukaan vuonna 2020 Suomessa: 

ruuhkat ovat vähentyneet viidenneksellä; tieliikenteessä säästyy 50 ihmishenkeä joka 

vuosi; kasvihuonepäästöjä on vähennetty huomattavasti; liikenteen käyttäjät ovat 

tyytyväisiä matkan sujuvuuteen ja saamaansa tietoon matkan kaikissa vaiheissa; Suomi 

on maailman viiden kärkimaan joukossa älyliikenteen tuotteiden ja palveluiden käytössä 

sekä Suomessa on merkittävää älyliikenteen tuotteiden ja palveluiden tuotantoa ja sen 

vientiä.
27

 

 Liikenne- ja viestintäministeriö perusti kansallisen älyliikenteen 

neuvottelukunnan toimikaudeksi 15.1.2010–31.12.2012. Neuvottelukunnan tehtävänä 

on ohjata ja seurata älyliikenteen kansallisen strategian ja toimeenpanosuunnitelman 

toteutumista ja huolehtia tarvittaessa sen päivittämisestä. Älyliikenteen neuvottelukunta 

myös ottaa kantaa älyliikenteen kansallisiin linjauskysymyksiin ja päätöksiin; lisää 

suomalaista osaamista älyliikenneratkaisujen toteuttamiseksi ja tuotteiden 

kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi; antaa älyliikennettä koskevia lausuntoja 

ja tekee sitä koskevia aloitteita; antaa raportin toiminnastaan vuosittain ministeriölle 

sekä toimii kansainvälisten älyliikenteen foorumien ja toimielinten kansallisena 

taustaverkostona.
28
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2. Älyliikenteen alalla tapahtuvaa 

2.1 Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä työryhmä 

 

Kuten aiemmin on kerrottu, Jorma Ollila toimii oikeudenmukaista ja älykästä 

liikennettä selvittävän työryhmän puheenjohtajana. Työryhmän perustamisen tausta-

ajatuksena on ollut se, että liikenteen hinnoittelu on yleistynyt viime vuosien aikana ja 

monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja kehittyneissä maissa on jo käytössä 

erilaisia tienkäyttömaksuja.
29

 Tällä hetkellä 21 Euroopan unionin jäsenvaltiolla on 

käytössä tienkäyttömaksu ja suurimmassa osassa maailmaa sähköiset km-

maksujärjestelmät koskevat ainoastaan raskaita ajoneuvoja.
30

 

Työryhmän toimikausi on 3.2.2012-31.12.2013 ja sen alaisuudessa toimii kolme 

alatyöryhmää, jotka ovat: teknologiaryhmä, vaikutukset ryhmä sekä lainsäädäntö- ja 

tietosuojaryhmä.
31

 Suomessa ei ole vielä tähän mennessä laadittu kokonaiskuvaa siitä, 

että mitkä mahdollisuudet on ottaa käyttöön tiemaksut Suomessa ja mitkä niiden 

käyttöönoton mahdolliset vaikutukset olisivat, joten oikeudenmukaista ja älykästä 

liikennettä selvittävän työryhmän tarkoituksena on kokonaiskartoitus siitä, että miten 

Suomen täytyisi edetä tiemaksujen käyttöönotossa pitkällä aikavälillä.
32

 

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän työryhmän tehtävänä on 

kartoittaa tiemaksujen liikenteellisiä, teknisiä, lainsäädännöllisiä ja taloudellisia 

kysymyksiä seuraavalla tavalla: millaiset tekniset ratkaisut olisivat käyttökelpoisia 

Suomelle; mitkä ovat suomalaisen paikannusteknologian ja sitä soveltavien palveluiden 

vientimahdollisuudet ja kehittämiskohteet; kansainväliset kokemukset 

tienkäyttömaksuista ja nähtävissä olevat trendit; millaisia vaikutuksia 

tienkäyttömaksuilla olisi tienkäyttäjien tietoturvaan ja tietosuojaan; tienkäyttömaksujen 

vaikutukset; millaiset tavoitteet tienkäyttömaksuille täytyisi asettaa Suomessa sekä mitä 

muita sähköisiä hyötypalveluita paikannusjärjestelmä mahdollistaisi.
33

 

                                                 

29
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Oikeudenmukainen ja älykäs liikenne 

30
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Tienkäyttömaksujen kansainvälisiä kokemuksia,  

31
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä 

työryhmä 
32

 Asettamispäätös: Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä työryhmä, s. 1, 2. 
33

 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä 

työryhmä 
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 Tienkäyttömaksujen käyttöönottoa korostaa myös se, että Euroopan unionin 

valkoisessa kirjassa liikennepolitiikasta todetaan se, että Euroopan unionin pitkän 

aikavälin yhtenä tavoitteena on soveltaa tienkäyttömaksuja kaikkiin ajoneuvoihin koko 

verkossa.
34

  

Huomionarvoista on se, että tiemaksu on vain yksi keino muiden joukossa 

toteuttaa liikennepoliittisia tavoitteita, joten se ei ole itsessään minkäänlainen tavoite.
35

 

Tärkeät motiivit tiemaksujen selvittämiselle ovat se, että taloudellisella ohjauksella 

halutaan vaikuttaa liikennesuoritteeseen eli parantaa turvallisuutta, tehostaa 

liikennejärjestelmää ja vähentää ympäristöhaittoja sekä se, että taloudellista ohjausta 

liikenteeseen halutaan lisätä ja voimassaolevaa liikenteen hinnoittelujärjestelmää ei 

pidetä tähän riittävänä keinona.
36

  

Suomessa ei ole tällä hetkellä käytössä minkäänlaisia tienkäyttömaksuja, mutta 

tiemaksujen vaikutuksista on tehty kaksi erillisselvitystä, jotka ovat koskeneet raskaan 

liikenteen tiemaksuja sekä Helsingin seudun ruuhkamaksun käyttöönottoa.
37

 

Työryhmän mukaan tienkäyttömaksujärjestelmä voidaan toteuttaa, kun 

tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset otetaan 

tienkäyttömaksujärjestelmän suunnittelussa huomioon alusta alkaen ja järjestelmän 

suunnittelussa täytyy valita kaikista mahdollisista toteutustavoista yksityisyyden suojaa 

kaikista vähiten rajoittava vaihtoehto.
38

 

Kuten aiemmin on todettu, älyliikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan 

käyttämistä liikenteessä. Erilaiset tienkäyttömaksut ovat siten osa älyliikennettä. 

Tienkäyttömaksujen suunnittelussa täytyy siten ottaa huomioon siihen soveltuvan 

suomalaisen lainsäädännön nykytila ja uudistamistarpeet. On selvää, että nykyinen 

voimassaoleva suomalainen lainsäädäntö ei vastaa niitä vaatimuksia, joita mahdollisen 

tienkäyttöjärjestelmän käyttöönotto vaatisi valtion lainsäädännöltä.  

 

 

 

 

                                                 

34
 Asettamispäätös: Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä työryhmä, s. 1. 

35
 Liikenne-ja viestintäministeriön internetsivut: Tiemaksujen selvittämisen motiiveja 

36
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Tiemaksujen selvittämisen motiiveja 

37
 Asettamispäätös: Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä työryhmä, s. 1. 

38
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Tienkäyttömaksujen tietosuojakysymykset ratkaistavissa 
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2.2 Venäjää ja Suomea koskeva FITSRUS- hanke 

 

Nykyisten liikenneongelmien ratkaisemisessa tarvitaan älykkyyttä, joka tuottaa 

kuljettajien ja liikkujien tarvitsemia palveluita samalla hyödyntäen uusimman 

teknologian tarjoamat mahdollisuudet.
39

  

FITSRUS-hankkeen tarkoituksena on parantaa Suomen ja Venäjän rajat 

ylittävää liikennettä.
40

 Hankkeen tilaajana ja ohjaajana on Liikenne- ja 

viestintäministeriö ja Suomen puolelta hankkeessa ovat mukana Sieto Oy, VTT, 

TIEKE, NSN oy, Vaisala Oyj, Indigon Oy ja Siemens Osakeyhtiö.
41

 

 FITSRUS- hankkeessa visiona on kehittää Venäjän ja Suomen välille 

älykäytävä, joka olisi ”täyden palvelun” kuljetus- ja liikennekonsepti ja jota eri 

liikennemuotoja käyttävillä henkilöillä ja yrityksillä olisi mahdollisuus hyödyntää 

sujuvaan kuljettamiseen ja liikkumiseen liittyviä älykkäitä tietoja ja palveluita 

ajantasaisesti.
42

 Liikenteen älykäytävän (Intelligent Corridor) tavoitteena on parantaa 

älykäytävään liittyvien alueiden palveluita, edistää Venäjän ja Suomen välistä 

yhteistyötä älykkäässä liikenteessä ja logistiikassa sekä edistää kansallisten ja 

kansainvälisten älyliikenteen strategioiden toteutumista.
43

  

Suomen ja Venäjän välinen älykäytävän kehittäminen aloitettiin vuonna 2011 ja 

silloin asiasta myös allekirjoitettiin aiepöytäkirja molempien maiden ministerien 

tapaamisessa Moskovassa.
44

 Helsinki-Pietari älykäytävän kehittämishankkeen 

ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on luoda älykäytävän toimintamalli, ns. 

kehityspolku tarvittavien palvelujen toteuttamiseksi ja pilottisuunnitelmat ensimmäisten 

yhteisten toteutusten pohjaksi.
45

  

FITSRUS- projektin ensimmäinen osa koskien toteutettavia pilotteja ja 

konseptia valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä, ja ensimmäisten pilottien on 

tarkoitus valmistua käyttöön vuosien 2013-2014 aikana ja niitä aiotaan esitellä ITS 

Europa konferenssissa Helsingissä vuonna 2014.
46

 

                                                 

39
 Tieyhdistyksen internetsivut: Älykäytävä Helsinki-Pietari – FITSRUS- projekti 

40
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Älyliikenne 

41
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Älyliikenne 

42
 Tieke:n internetsivut: Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehittäminen (Fitsrus) 

43
 Tieke:n internetsivut: Älykästä liikennettä yli rajojen 

44
 Tieyhdistyksen internetsivut: Älykäytävä Helsinki-Pietari – FITSRUS- projekti 

45
 Tieke:n internetsivut: Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehittäminen (Fitsrus) 

46
 Tieyhdistyksen internetsivut: Älykäytävä Helsinki-Pietari – FITSRUS-projekti 
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 Tarkoituksena hankkeessa on myös kasvattaa venäläisten ja suomalaisten 

yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä.
47

 Keskeinen haaste hankkeessa 

on saada aikaan monimutkaisesta kokonaisuudesta ja yksittäisistä yritys- ja 

viranomaispalveluista yhteensopivia palveluketjuja ja -verkkoja.
48

 

 FITSRUS- projektissa noudatetaan seuraavia pääperiaatteita: älykäytävän 

palvelukonseptia kehitetään erityisesti pilottien avulla osana tulevan palvelujärjestelmän 

toteutusratkaisua ja piloteissa etsitään uusia toimintamahdollisuuksia venäläisille ja 

suomalaisille yrityksille; pilottien toteuttamisessa keskeistä on yhdistää eri toimijoiden 

erityisosaaminen ja tuotteet sekä yhteysvälin tarpeet ja ongelmat yhteentoimiviksi 

palveluinnovaatioiksi.
49

 Pääperiaatteita ovat edellisten lisäksi myös seuraavat: 

ratkaistaan tarpeita ja käytännön ongelmia, jotka liittyvät tavaroiden, ihmisten ja 

palveluiden liikkumiseen Venäjän ja Suomen välillä; palvelukonsepti kehitetään 

yhteistyössä venäläisen osapuolen kanssa molempia kiinnostavista ja hyödyttävistä 

tarpeista sekä palvelukonseptissa pyritään edistämään nykyisten ja uusien palvelujen 

kehittämistä kannustaen samalla avoimen datan, standardinmukaisten esitystapojen ja 

määriteltyjen rajapintojen käyttöön ja niiden tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen.
50

 

 Älyliikenteen palveluiden avulla tarkoituksena on myös parantaa 

henkilöliikenteen ja kuljetusten tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
51

 

FITSRUS- projektissa tehtävänä on erityisesti: palvelujen pilottisuunnitelmat, 

älykäytävän kehittämispolku, viennin ja yhteistyön kehittäminen, palvelujen 

kehittämisehdotukset, älykäytävän kehittämiskonsepti ja testialueen kehittäminen.
52

 

FITSRUS- projektissa visiona on, että: rajanylitys on tehokasta; älykäytävässä on 

häiriötön, sujuva, saasteeton ja turvallinen liikenne; käyttäjien tarvitsemat tärkeimmät 

reaaliaikaiset palvelut ovat saatavilla ja viranomais- ja yritysyhteistyö toimii.
53

 

 FITSRUS- projektissa mahdollisia pilotteja ja palveluita ovat: sähköisen 

liikenteen palvelut, matkailun ja turismin palvelut, hätäpalvelut onnettomuustilanteissa 

(eCall), kuljetusten turvallisuuspalvelut, rajaliikenteen palvelut esimerkiksi jonotus, 

ajantasaiset liikenne- ja kelitietopalvelut liikkujille, tullauksen nopeutukseen liittyvät 

                                                 

47
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Älyliikenne 

48
 Tieke:n internetsivut: Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehittäminen (Fitsrus) 

49
 Tieyhdistyksen internetsivut: Älykäytävä – Helsinki- Pietari -  FITSRUS- projekti, s. 19. 

50
 Tieyhdistyksen internetsivut: Älykäytävä – Helsinki- Pietari -  FITSRUS- projekti, s. 19. 

51
 Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut: Älyliikenne 

52
 Tieke:n internetisivut: Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehittäminen (Fitsrus) 

53
 Tieke:n internetisivut: Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehittäminen (Fitsrus) 
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palvelut, Itämeren meriliikenteen turvallisuuspalvelut sekä väylien liikenteen, sää- ja 

keliolosuhteiden hoitoon liittyvät palvelut esimerkiksi kunnossapito.
54

 

 

 

2.3 Esimerkki älyliikenteen soveltamisesta markkinoilla: Vientituote 

tiesääpalveluista 

 

Suomalaisesta tiesääosaamisesta on kovaa vauhtia tulossa yksi potentiaalinen 

vientituote ja yhdeksi lupaavaksi alueeksi on viime vuosien aikana noussut älyliikenne, 

ja eritoten mittausteknologiaan, tiesäähän sekä talvikunnossapitoon liittyvät älykkäät 

palvelut ja ratkaisut.
55

 Mittausteknologiaan, tiesäähän ja talvikunnossapitoon liittyvien 

tuotteiden ja palveluiden uskotaan soveltuvan hyvin esimerkiksi Pohjois-Euroopan ja 

Venäjän markkinoille.
56

  

 VTT:n tarkoituksena on luoda tiesääosaamisesta uusi suomalaisbrändi, joka 

tarjoaisi tulevaisuudessa kasvu- ja kansainvälistymisväylän innovatiivisille 

suomalaisille yrityksille.
57

 FIRWE-hanke (Finnish Road Weather Excellence) on yksi 

tiesääpalveluihin liittyvistä projekteista, jonka tavoitteena on luoda kansainvälisillekin 

markkinoille sopiva palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät olennaisten suomalaisten 

tiesääosaajien erikoisosaamisalueet.
58

 

 Raine Hautalan, joka toimii VTT:n erikoistutkijana, mukaan älykkäille 

tiepalveluille löytyy hyviä vientimarkkinoita eri puolilta Pohjois-Eurooppaa ja suuri 

potentiaalinen vientimarkkina on hänen mukaansa myös Venäjä.
59

 Raine Hautalan 

mukaan: ”Tiesääpalveluiden avulla helpotetaan väylien kunnossapitoa, parannetaan 

liikenneturvallisuutta sekä liikenteen ja kuljetusten sujuvuutta. Myös ympäristöseikat 

voidaan huomioida entistä paremmin, sillä entistä tarkemmat kelimittaukset ja -

ennusteet auttavat optimoimaan esimerkiksi suolan käyttöä”.
60

 

 

 

                                                 

54
 Tieke:n internetsivut: Älykästä liikennettä yli rajojen 

55
 VTT:n internetsivut: Paljon kasvumahdollisuuksia ja kumppanuuksia pk-yrityksille 

56
 Good News! Finlandin internetsivut: Suomalaistoimijat rakentavat tiesääpalveluista vientituotteita 

57
 VTT:n internetsivut: Paljon kasvumahdollisuuksia ja kumppanuuksia pk-yrityksille 

58
 Good News! Finlandin internetsivut: Suomalaistoimijat rakentavat tiesääpalveluista vientituotteita  

59
 VTT:n internetsivut: Paljon kasvumahdollisuuksia ja kumppanuuksia pk-yrityksille 

60
 Good News! Finlandin internetsivut: Suomalaistoimijat rakentavat tiesääpalveluista vientituotteita  
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2.4 INTRANS-innovaatio- ohjelma 

 

Tarkoituksena INTRANS- ohjelmassa on edistää liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja 

ympäristöystävällisyyttä hyödyntämällä teknologiaa ja uusia innovatiivisia palveluja.
61

 

INTRANS- ohjelmassa kehitetään älyliikenteen palvelukonsepteja, tuotteita, palveluja 

ja tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten ja muiden alan 

toimijoiden kanssa.
62

  

INTRANS- innovaatio-ohjelman visiona on, että suomalainen älyklusteri on 

johtava kotimainen ja eurooppalainen toimija ja se on myös merkittävä toimija 

tarvittavien uusien palvelujen ja niiden taustalla olevien teknologioiden 

kehittämisessä.
63

 Julkisten ja kaupallisten palvelujen, joita kehitetään INTRANS- 

ohjelmassa, täytyy olla hyödyllisiä yrityksille ja kuluttajille sekä niiden täytyy edistää 

hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä.
64

 

VTT:n INTRANS-innovaatio-ohjelma: edistää alan vientiä vahvoilla uusilla 

yhteisillä avauksilla; hyödyntää uudet innovaatiot palveluiden kehittämiseksi; tukee 

älyliikenteeseen liittyvän suomalaisen liiketoiminnan ja palvelujen kehittymistä; 

osallistuu älyliikenteen ja siihen liittyvien julkisten palveluiden kehittämiseen; edistää ja 

tukee alan osaamisen kehittämistä ja yhteistyötä sekä luo uutta tieteellistä pohjaa 

älyliikenteelle.
65

 

INTRANS-innovaatio-ohjelma edellisen lisäksi myös: osallistuu palveluiden 

konseptointiin, kokeiluihin ja arviointiin yhdessä yritysten, viranomaisten ja 

tutkimussektorin kanssa; tuottaa tietoja kehityksen ennakointia varten; tarjoaa 

testiympäristöjä ja – palveluja kehittämisen tueksi; hyödyntää älyliikenteen innovaatiot 

palveluiden kehittämiseksi; kehittää älyliikenteen palveluiden tuottamisen perusteita, 

tarpeita ja tieteellistä pohjaa sekä kokoaa VTT:n osaamisen ja resurssit älyliikenteen 

kehittämistä ja yhteistyötä varten eri alueilta esimerkiksi palveluliiketoiminta, 

palvelutarpeet, ICR ja arvioinnit.
66

 

                                                 

61
 VTT:n internetsivut: Älyliikenne 

62
 VTT:n internetsivut: INTRANS – älyliikennettä innovoimassa 

63
 VTT:n internetsivut: VTT:n älyliikenteen INTRANS-innovaatio-ohjelma 

64
 VTT:n internetsivut: Älyliikenne 

65
 VTT:n internetsivut: VTT:n älyliikenteen INTRANS-innovaatio-ohjelma 

66
 VTT:n internetsivut: VTT:n älyliikenteen INTRANS-innovaatio-ohjelma 
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 INTRANS- innovaatio- ohjelma luo myös uusia liiketoimintamalleja ja uutta 

verkostoliiketoimintaa sekä sen tavoitteena on parantaa älyliikennealan osaamista ja 

yhteistyötä.
67

 

 INTRANS- innovaatio-ohjelma on merkittävä askel älyliikenteen kehittämisessä 

sekä sen viemisessä eteenpäin. INTRANS- innovaatio- ohjelman toteutuksessa täytyy 

ottaa huomioon suomalaisen lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet 

älyliikenteen sovelluksille sekä palveluille.  

 

 

2.5 Ilmatieteen laitos: älyliikenne 

 

Yhdeksi Ilmatieteen laitoksen lähivuosien painopistealueeksi on nimetty älyliikenteen 

kehittäminen eri sää- ja kelitietojen avulla.
68

 Ilmatieteen laitos omaa vahvaa kokemusta 

tiesääpalveluiden tuottamisesta ja integroinnista älykkään liikenteen ympäristöön.
69

 

 Ilmatieteen laitos on kehittänyt autojen ja infrastruktuurin välistä 

kommunikaatiota ja yhtenä ajankohtaisena esimerkkinä älyliikenteestä on VTT:n, 

Ilmatieteen laitoksen ja Mobisoft Oy:n yhteistyökumppaneineen kehittämä WiSafeCar- 

kommunikaatiojärjestelmä (Wireless Traffic Safety Network between Cars).
70

 

WiSafeCar- hankkeessa ideana on, että ajoneuvot ja tieverkoston järjestelmät jakavat ja 

kommunikoivat keskenään varoittaen kuljettajia esimerkiksi sääolosuhteista ja 

kolareista.
71

  

WiSafeCarissa luodaan tehokas ja luotettava tiedonhallinta- ja välitysjärjestelmä 

erityisesti silmällä pitäen mobiilin liikennepalvelun tarpeisiin.
72

 WiSafeCarissa 

kuljettaja saa jatkuvasta paikkansa pitävää ja ajankohtaista tietoa liikenteen 

tapahtumista, säästä, keliolosuhteista sekä varoituksen välittömästä 

onnettomuusvaarasta.
73

  

                                                 

67
 VTT:n internetsivut: INTRANS – älyliikennettä innovoimassa 

68
 Älyliikenteen tuomat mahdollisuudet liikennepalveluiden kehittämiseen, s. 33. 

69
 Älyliikenteen tuomat mahdollisuudet liikennepalveluiden kehittämiseen, s. 33. 

70
 Älyliikenteen tuomat mahdollisuudet liikennepalveluiden kehittämiseen, s.33. 

71
 TEKES:in internetsivut: EUREKA- projekti WiSafeCar: Yhteistoiminnallinen ajaminen lisää 

liikenneturvaa 
72

 Mobisoft:in internetsivut: WiSafeCar 
73

 TEKES:in internetsivut: EUREKA – projekti WiSafeCar: Yhteistoiminnallinen ajaminen lisää 

liikenneturvaa 
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WiSafeCar hankkeen tuloksien kaupallinen hyödyntäminen on alkanut 

liikennepalvelujen muodossa ja lisää tuloksia voidaan odottaa seuraavien vuosien 

aikana.
74

 Suomessa pääpaino on keliolosuhteiden tiensään paremmassa tiedottamisessa 

ja ennustamisessa ja WiSafeCar on EUREKA-verkoston Celtic- klusterihanke.
75

 

 

2.6 Helsinki isännöi älyliikenteen kongressia vuonna 2014 

 

Helsingissä järjestetään vuonna 2014 älykkään liikenteen ITS Europe – kongressi.
76

 

Älykkään liikenteen kongressi kokoaa yli 1000 Euroopan parasta älyliikenteen 

asiantuntijaa ja uusimpia teknologisia ratkaisuja alan kolmipäiväiseen eurooppalaiseen 

päätapahtumaan kesäkuussa 2014 Helsingin Messukeskukseen.
77

 Vuoden 2011 

älyliikenteen ITS- Europe kongressi järjestettiin Ranskan Lyonissa.
78

 

Helsingissä Suomi aikoo esitellä kansallisessa älyliikenteen strategiassa 

listaamiaan hankkeita ja alan innovaatioita, kuten esimerkiksi liikkujia tukevat 

moninaiset palvelut, joukkoliikenteen informaatio- ja lippujärjestelmät sekä erilaiset 

automaattiset onnettomuuksista kertovat viestijärjestelmät.
79

  

 Älyliikenteen suuren kokouksen saaminen Helsinkiin vuonna 2014 on osoitus 

siitä, että Suomi on lyhyessä ajassa pystynyt nousemaan älykkään liikenteen alalla 

kiinnostavaksi maaksi.
80

 ITS Europe – kongressi järjestetään vuonna 2014 Euroopassa 

kymmenennen kerran ja kongressin järjestelyistä vastaa Euroopan älyliikenteen 

toimijoiden verkosto Ertico, jonka ovat perustaneet jäsenmaiden liikenneministeriöt, 

eurooppalainen alan teollisuus ja Euroopan komissio.
81

 

 

 

 

                                                 

74
 TEKES:in internetsivut: EUREKA-projekti WiSafeCar: Yhteistoiminnanllinen ajaminen lisää 

liikenneturvaa 
75

 Mobisoft:in internetsivut: WiSafeCar.  
76

 Helsinki isännöi älyliikenteen kongressia 2014, http://euoffice.it.helsinki.fi/index.php?id=1546. 
77

 VTT:n internetsivut: Helsinki valittiin isännöimään älyliikenteen kongressia vuonna 2014 
78

 Logican internetsivut: Helsinki isännöi älyliikenteen kongressia vuonna 2014 
79

 Euoffice:n internetsivut: Helsinki isännöi älyliikenteen kongressia 2014 
80

 VTT:n internetsivut: Helsinki valittiin isännöimään älyliikenteen kongressia vuonna 2014 
81

 ITS-Finlandin internetsivut: Helsinki valittiin isännöimään älyliikenteen kongressia vuonna 2014 
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2.7 Tokyo isännöi älykkään liikenteen maailman kongressia vuonna 

2013 

 

Tokyossa järjestetään älykkään liikenteen maailman kongressi 15–18 lokakuuta 2013, 

jossa keskitytään siihen, että älykäs liikenne on laajentumassa seuraavalle tasolle 

yhteiskunnassa ja liikkuvuudessa.
82

 Älykäs liikenne on laajentumassa kolmelle uudelle 

alueelle, ja nämä ovat: personalisoidut liikkuvuuden palvelut, joita ohjataan erityisten 

tietojen avulla; energiahallinta sekä joustavat liikennejärjestelmät.
83

  

Joustavat liikennejärjestelmät ovat tulleet erittäin merkittäväksi sen jälkeen kun 

Japanissa tapahtui maanjäristys vuonna 2011. Energiahallinta ja personalisoidut 

liikkuvuuden palvelut juontavat juurensa siitä, että informaatioteknologia kehittyy koko 

ajan ja sähköiset liikennevälineet ovat kehittyneet.
84

  

Kongressin aiheet ovat seuraavat: seuraavan sukupolven liikkuvuus ja 

pitkäjänteisyys, henkilökohtaiset liikkuvuuden palvelut, turvallisuus ja liikenteenohjaus, 

joustavat liikennejärjestelmät hätätilanteita varten, tehokkaat liikennejärjestelmät isoissa 

kaupungeissa ja alueilla, personalisoidut liikkuvuuden palvelut, institutionaaliset aiheet 

ja kansainvälinen harmonisaatio sekä erilaiset liikennejärjestelmät henkilöille ja 

tavaroille.
85

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

82
 Ertico:n internetsivut: Tokyo 2013 

83
 Congress Concept, http://www.itsworldcongress.jp/outline/concept/index.html 

84
 Congress Concept, http://www.itsworldcongress.jp/outline/concept/index.html 

85
 Ertico:n internetsivut: Tokyo 2013 
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2.8 Euroopan älykkään liikenteen kongressi Dublinissa 2013 

 

Dublinissa järjestetään yhdeksäs Euroopan kongressi älykkäästä liikenteestä ja 

palveluista 4-7. kesäkuuta 2013.
86

 Kongressissa keskitytään innovatiivisiin älykkään 

liikenteen palveluihin, jotka tuottavat taloudellista pääomaa ja jotka samalla osoittavat 

todellisia liikkuvuutta koskevia asioita ja jotka ratkaisevat konkreettisia liikenne 

ongelmia.
87

 

Kongressin tämänvuotinen teema onkin älykkään liikenteen palvelut: todellisia 

ratkaisuja todellisille tarpeille.
88

 Kongressiin osallistujilla on mahdollisuus kokea ja 

havainnoida Euroopan viimeisimmät kehitykset älykkään liikenteen palveluissa ja 

uusimmat innovatiiviset kuljetusratkaisut.
89

 

 

 

 

3. Henkilötietolain historia ja sen kehittyminen nykyiseen 

muotoonsa 

3.1 Kansainvälinen kehitys 

 

Henkilötietolain kehittyminen nykyiseen muotoonsa on pitkä ja vivahteikas prosessi. 

Tulevaisuudessakin henkilötietolaki tulee muuttumaan yhteiskunnan ja teknologian 

kehittyessä. Henkilötietojen ja erityisesti henkilötietolain merkitystä älyliikenteen 

sääntelyssä ei voida korostaa tarpeeksi.  

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan 

jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 

artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 

Perusoikeuskirjan 8 artiklan 2 kohdan mukaan tietojen käsittelyn on oltava 

asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön 
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suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on 

oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. 

Perusoikeuskirjan 3 kohdan mukaan riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen 

noudattamista. Se, että henkilötietojen suojasta on säädetty Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyssä sopimuksessa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, osoittaa 

sen, että henkilötiedoilla on erittäin suuri merkitys Euroopan unionissa.  

Henkilötietojen suojan perusoikeudellisen aseman saavuttamista on edeltänyt 

pitkä kansainvälinen kehitys, jonka liikkeellepanevana voimana voidaan pitää Euroopan 

neuvoston vuosien 1973 ja 1974 ministerikomitean julkilausumia, jotka sisälsivät 

henkilötietojen suojan periaatteet yksityiselle ja julkiselle sektorille.
90

  

 Euroopan neuvoston ministerikomitean vuoden 1973 julkilausuman mukaan 

henkilötietojen suojalla on 10 periaatetta yksityisellä sektorilla. Ensimmäisen 

periaatteen mukaan informaation täytyy olla täsmällistä ja ajantasaista sekä informaatio, 

joka on henkilökohtaista tai informaatio, joka saattaisi johtaa epäreiluun syrjintään, ei 

saa tallentaa tai jos sellainen informaatio tallennettaan, niin sitä ei saa levittää. Toisen 

periaatteen mukaan informaation täytyy olla sopivaa ja olennaista siihen tarkoitukseen 

nähden jota varten se on tallennettu. Kolmannen periaatteen mukaan informaatiota ei 

saa hankkia epäoikeudenmukaisin tai vilpillisin keinoin. Neljännen periaatteen mukaan 

sellaiset säännöt pitää määrätä, jotka tarkentaisivat ne ajanjaksot, joiden jälkeen 

tietynlaista informaatiota ei saa enää käyttää tai säilyttää. Viidennen periaatteen mukaan 

ilman asianmukaista valtuutusta, informaatiota ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin 

niihin, joita varten se on säilötty eikä siitä saa tiedottaa kolmansille osapuolille. 

Kuudennen periaatteen mukaan yleisenä sääntönä on, että henkilöllä jota tieto 

koskee, on oikeus tietää informaatio, joka on tallennettu hänestä, tarkoitus jota varten se 

on tallennettu ja yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta häntä koskevan informaation 

julkaisusta. Seitsemännen periaatteen mukaan täytyy pitää huoli siitä, että virheellinen 

informaatio; vanhentunut informaatio tai informaatio, joka on hankittu laittomalla 

tavalla, korjataan ja pyyhitään. Kahdeksannen periaatteen mukaan varotoimenpiteet 

täytyy ottaa käyttöön, jotta voidaan välttää tiedon väärinkäytökset. Sen lisäksi 

elektroniset tietovarastot pitää varustaa turvallisuusjärjestelmillä, jotka estävät pääsyn 
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informaatioon henkilöiltä, joilla siihen ei ole oikeutta ja jotka havaitsevat 

väärinjohdetun informaation, joka on tapahtunut tarkoituksenmukaisesti tai ei. 

Yhdeksännen periaatteen mukaan pääsy säilöttyyn informaatioon pitäisi olla 

rajoitettu vain henkilöihin, joilla on pätevä syy tietää se. Ja henkilöillä, jotka operoivat 

elektronisia tietovarastoja, pitäisi olla sidottu sääntöihin, jotka estävät tiedon 

väärinkäytöksiä ja erityisesti ammattitaitoisten salaisuussääntöjen avulla. 

Kymmenennen periaatteen mukaan tilastollinen data pitäisi julkaista vain 

kokonaisuuksina, niin että olisi mahdotonta yhdistää informaatiota tiettyyn henkilöön. 

Edellä esitetyt kymmenen periaatetta yksityisen sektorin henkilötietojen suojalle ovat 

erittäin merkittäviä periaatteita henkilötietojen suojan kehityksessä.  

Seuraavaksi esitän henkilötietojen suojan 8 periaatetta julkisella sektorilla, jotka 

on esitetty Euroopan neuvoston ministerikomitean vuoden 1974 julkilausumassa. 

Ensimmäisen periaatteen mukaan yleisö täytyy pitää säännöllisesti informoituna 

elektronisten informaatio varastojen perustamisesta, toiminnasta ja kehityksestä 

julkisella sektorilla.  

Toisen periaatteen mukaan varastoidun informaation edellytykset ovat: se täytyy 

hankkia laillisin ja reiluin keinoin sekä sen täytyy olla täsmällistä ja ajantasaista, 

asianmukaista ja oleellista siihen tarkoitukseen nähden, jota varten se on kerätty. Toisen 

periaatteen mukaan täytyy ottaa käyttöön kaikki toimenpiteet, jotta on mahdollista 

korjata epätäsmällinen informaatio ja poistaa epäasianmukainen, epäolennainen tai 

vanhentunut informaatio.  

Kolmannen periaatteen mukaan erityisesti silloin kun elektroniset informaatio 

varastot käsittelevät informaatiota, joka koskee yksilöiden henkilökohtaista elämää tai 

kun informaation käsittely saattaa johtaa epäreiluun syrjintään, niin silloin niiden 

olemassaolosta täytyy säätää lailla tai erityisellä säännöstöllä tai siitä täytyy tehdä 

julkinen lausunto tai dokumentti. Edellisen lisäksi lain; säännöstön; lausunnon tai 

dokumentin täytyy olla sopusoinnussa jäsenvaltion lainsäädännön kanssa ja sen täytyy 

osoittaa selkeästi informaation tarkoitus ja käyttö ja ne olosuhteet, joiden alla siitä 

saatetaan välittää tietoa julkiselle johdolle tai yksityisille henkilöille tai ryhmälle. 

Tämän lisäksi varastoitua informaatiota ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin 

mitä varten se on varastoitu, paitsi jos se on poikkeuksellisesti sallittu lailla, 

toimivaltainen viranomainen on suostunut siihen tai elektronisten informaatio 

varastojen sääntöjä on muutettu. 



 

19 

 

Neljännen periaatteen mukaan täytyy määrätä säännöt, jotka tarkentaisivat ne 

ajanjaksot, joiden jälkeen tietynlaista informaatiota ei saa enää käyttää tai säilyttää, 

mutta poikkeukset tähän periaatteeseen ovat sallittuja, jos informaation käyttö 

tilastollisiin, tieteellisiin tai historiallisiin tarkoituksiin vaatii informaation säilyttämisen 

määrittelemättömän ajanjakson. Siinä tapauksessa varotoimenpiteet täytyy ottaa 

käyttöön, jotta henkilöitä, joita informaatio koskee, ei vahingoitettaisi. Viidennen 

periaatteen mukaan jokaisella henkilöllä täytyy olla oikeus saada tietää informaatio, 

joka on säilötty hänestä, ja poikkeus tai rajoitus tähän oikeuteen pitää olla tarkasti 

säännelty.  

Kuudennen periaatteen mukaan varotoimenpiteet pitää ottaa käyttöön, jotta 

voitaisiin välttää informaation väärin ja -hyväksikäyttö. Edellisen johdosta kaikkia, 

jotka ovat jollain tavalla osallisia elektronisen informaation käsittelemisessä, täytyy 

sitoa säännöt, jotka estävät informaation väärinkäytön ja erityisesti heidän 

velvollisuutenaan on noudattaa salassapitoa. Edellisen lisäksi myös elektroniset 

tietovarastot pitää varustaa turvallisuusjärjestelmillä, jotka estävät pääsyn informaatioon 

henkilöiltä joilla siihen ei ole oikeutta ja jotka havaitsevat väärinjohdetun informaation, 

joka on tapahtunut tarkoituksenmukaisesti tai ei. 

Seitsemännen periaatteen mukaan pääsy informaatioon, jota ei saa vapaasti 

levittää julkisesti, täytyy rajoittaa henkilöihin joiden tehtävät oikeuttavat heidät 

ottamaan selvyyttä siitä, jotta he voivat suorittaa heidän velvollisuutensa. Kahdeksannen 

periaatteen mukaan tilastollinen data täytyy julkaista vain kokonaisuuksina, niin että 

olisi mahdotonta yhdistää informaatiota tiettyyn henkilöön. 

 Edellä esitetyt Euroopan neuvoston ministerikomitean vuosien 1973 ja 1974 

julkilausumat antavat vahvan ja laajan perustan henkilötietojen suojan kehittymiselle, 

koska henkilötietojen suojaa tarkasteltiin niissä erittäin monelta kantilta. Nykyisessä 

lainsäädännössämme, joka koskee henkilötietojen suojaa, on havaittavissa monia 

yhtymäkohtia Euroopan ministerikomitean vuosien 1973 ja 1974 julkilausumille. 
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3.2 OECD:n vaikutus 

 

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) eli Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö perustettiin virallisesti 30. syyskuuta vuonna 1960.
91

 

OECD:n sopimuksen 1 artiklan mukaan OECD:n tarkoituksena on edistää seuraavia 

menettelytapoja: saavuttaa korkein kestävä taloudellinen kasvu ja työllisyys ja nouseva 

elämisen standardi jäsenvaltioissa, ja samalla ylläpitää taloudellista vakautta ja samalla 

osallistua maailman talouden kehittämiseen; osallistua järkevään taloudelliseen 

laajentumiseen jäsen- ja ei jäsenvaltiossa prosessissa, jossa pyritään taloudelliseen 

laajentumiseen sekä osallistua kansainvälisen kaupan laajentumiseen monitahoisella, 

epäsyrjivällä perustalla ja samaan aikaan toimia yhteneväisyydessä kansainvälisten 

velvoitteiden kanssa.
92

 

Seuraava suuri merkittävä harppaus kohti nykyistä henkilötietojen suojaa olivat 

OECD:n antamat ohjeet yksityisyyden suojaamiselle ja henkilötietojen rajojen 

ylittävälle siirrolle vuodelta 1980.
93

 OECD:n ohjeet yksityisyyden suojaamiselle ja 

henkilötietojen rajojen ylittävälle siirrolle hyväksyttiin 23. syyskuuta vuonna 1980, ja 

ne jatkavat kansainvälisen konsensuksen esittämistä siitä yleisestä ohjeistuksesta joka 

koskee henkilökohtaisen informaation keräämistä ja hallintaa.
94

  

OECD:n ohjeet yksityisyyden suojaamiselle ja henkilötietojen rajojen ylittävälle 

siirrolle sisältävät henkilötietojen laatua ja keräämistä, tietoturvaa, rekisteröidyn 

tarkastusoikeutta ja kansainvälistä tiedonsiirtoa koskevia yleisperiaatteita valtioille.
95

  

OECD:n ohjeet koostuvat viidestä osasta, jotka ovat: yleiset määritelmät; 

perusperiaatteet kansalliselle soveltamiselle; perusperiaatteet kansainväliselle 

soveltamiselle (vapaa liikkuvuus ja lailliset rajoitukset); kansallinen implementointi 

sekä kansainvälinen yhteistoiminta. Näiden ohjeiden ensimmäisen osan, jonka 

otsikkona ovat yleiset määritelmät, 2 kohdan mukaan näitä ohjeita sovelletaan sellaiseen 

henkilökohtaiseen informaatioon, joita käsitellään yksityisellä tai julkisella sektorilla, ja 
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jotka aiheuttavat vaaraa yksityisyydelle tai henkilökohtaisille vapauksille sen johdosta, 

että millä tavalla niitä käsitellään tai niiden sisällön tai luonteen vuoksi.  

Tärkeää on myös huomioida OECD:n ohjeiden ensimmäisen osan 1 kohdassa 

oleva määritelmä henkilökohtaisesta informaatiosta. Määritelmän mukaan 

henkilökohtaisella informaatiolla tarkoitetaan kaikkea informaatiota, joka koskee 

tunnistettavissa olevaa tai tunnistettua henkilöä.  

OECD:n ohjeissa käytetty terminologia on lähes samankaltainen kuin mitä on 

käytetty tietosuoja- eli henkilötietodirektiivissä ja OECD:n ohjeissa luetellut 

perusperiaatteet on muutamin muutoksin otettu käyttöön tietosuojadirektiivissä.
96

 

 

3.3 Euroopan neuvoston yleissopimus 

 

Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa 

tietojenkäsittelyssä tuli voimaan vuonna 1981.
97

 Yleissopimus on ensimmäinen 

kansainvälinen instrumentti, joka suojelee yksilöä väärinkäytöltä, joka saattaa johtua 

henkilökohtaisen informaation keräämisestä ja käsittelemisestä ja jonka tavoitteena on 

samaan aikaan säännellä henkilökohtaisen informaation rajat ylittävää liikkumista.
98

 

 Yleissopimuksen 1 artiklan mukaan sen tarkoituksena on varmistaa 

henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä jokaisen sopimuspuolen alueella 

jokaiselle yksilölle riippumatta hänen asuinpaikastaan tai kansalaisuudestaan hänen 

perusvapautensa ja oikeutensa ja erityisesti hänen oikeutensa yksityisyyteen 

(”tietosuoja”). Euroopan neuvoston yleissopimuksessa määritetään tietosuojan 

periaatteet, jotka osapuolet sitoutuvat panevansa toimeen lainsäädännössään 

yksityisyyden suojaamiseksi henkilötietojen automaattisessa käsittelyssä.
99

 

Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaantulon jälkeen useat maat säätivät 

henkilötietojen käsittelyä koskevan lain ja näin tapahtui myös Suomessa.
100

 Vaikka 

Euroopan neuvoston yleissopimusta seuranneet kansalliset henkilötietojen käsittelyä lait 
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rakentuivat samojen perusperiaatteiden varaan, niin oli ilmiselvää, että jäsenvaltioiden 

erilainen lainsäädäntö asetti eri Euroopan neuvostoon kuuluvien maiden kansalaiset 

erilaiseen asemaan perusvapauksien ja -oikeuksien toteutumisen kannalta, ja nämä 

olivat myös tosiasiallinen ja oikeudellinen este Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden 

integraatiokehitykselle.
101

 Näin ollen Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 

direktiivin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta eli henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 24 päivänä lokakuuta 1995.
102

 

 

 

3.4 Henkilötietolainsäädännön kehitys Suomessa 

 

Ensimmäinen henkilötietojen käsittelyä koskeva yleislaki Suomessa oli 

henkilörekisterilaki, joka tuli voimaan 1.1.1988.
103

 Henkilörekisterilaki kumottiin 

henkilötietolailla, joka astui voimaan 1.6.1999 ja samalla säädettiin henkilötietolain 

avulla voimaan Euroopan unionin henkilötietodirektiivin määräykset.
104

 

 Henkilörekisterilaki oli voimassaoloaikanaan ns. yleislaki, eli sitä sovellettiin 

vain silloin, kun muissa laeissa tai ennen henkilörekisterilain voimaan tuloa annetuissa 

asetuksissa ei ollut toisin säädetty.
105

 Henkilörekisterilakia muutettiin kolme kertaa sen 

voimassaoloaikana.
106

  

 Henkilötietodirektiivin (95/46/EY) vuoksi rekisteröidyn tiedonsaantioikeuksia 

lisättiin henkilötietolaissa ja rekisterinpitäjien täytyi aikaisemmasta poiketen laajemmin 

oma-aloitteisesti antaa rekisteröidylle tietoja esimerkiksi siitä, että mihin tarkoituksiin 

häntä koskevia tietoja käsitellään.
107

  

 Ennen henkilörekisterilain voimaantuloa 1988, Suomessa suojattiin yksilön 

oikeutta omiin tietoihinsa ensisijaisesti rikosoikeudellisin keinoin ja jälkikäteen 

puututtiin toimiin, joista aiheutui yksilöille haittaa, ja tästä ovat esimerkkinä 

salakuuntelua ja – katselua, kotirauhaa ja intimiteettisuojaa joukkotiedotusvälineissä 
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koskevat säännökset.
108

 Henkilörekisterilain voimaantulo muutti sitä aiemmin 

vallitsevaa tilannetta erittäin paljon, koska henkilörekisterilaki rakentui tavoitteelle 

ennakolta estää henkilötietojen käytöstä johtuvat yksityisyyden suojan loukkaukset.
109

 

 Merkittävintä kuitenkin on, että ehdotettu henkilötietolaki poikkesi rakenteeltaan 

henkilötietodirektiivistä, ja tämä vaikeutti direktiivin ja lakiehdotuksen välistä 

vertailua.
110

 Henkilötietolakiehdotuksessa pyrittiin mahdollisimman pitkälle 

säilyttämään kaikki se vuoden 1987 henkilörekisterilakiin sisältyvä aines, joka 

käytännössä osoittautui toimivaksi ja kestäväksi.
111

  

 

 

4 Älyliikenteen sääntely  

 

Älyliikenteen sääntelyyn vaikuttavat monet kansainväliset ja kansalliset säädökset. 

Seuraavassa tarkastelen kansainvälisiä ja kansallisia säädöksiä ja niiden soveltuvuutta 

älyliikennedirektiiviin.  

29. marraskuuta 2012 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 

tieliikennelain muuttamisesta ja tällä muutoksella pantaisiin täytäntöön tieliikenteen 

älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden 

liikennemuotojen rajapintojen puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi eli älyliikennedirektiivi. 

 Älyliikenteeseen vaikuttava keskeinen säädös on Euroopan unionin direktiivi 

älyliikenteestä eli direktiivi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton 

sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (2010/40/EU). 

Älyliikennedirektiivi hyväksyttiin 7.7.2010 ja se tuli voimaan 26.8.2010. 

Älyliikennedirektiivissä 'älykkäillä liikennejärjestelmillä eli Information Technology 

Services' tarkoitetaan 'älyliikennettä'.  

 Älykkäät liikennejärjestelmät eli Information Technology Services ovat 

älyliikennedirektiivin mukaan sovelluksia, joihin ei varsinaisesti sisälly älyä, mutta 

jotka pyrkivät tarjoamaan eri liikennemuotoja ja liikenteen hallintaa koskevia 
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innovatiivisia palveluja ja jotka mahdollistavat sen, että eri käyttäjät saavat paremmin 

tietoa ja voivat hyödyntää liikenneverkkoja koordinoidummin, älykkäämmin ja 

turvallisemmin.    

 Älyliikennedirektiivi edustaa ensimmäistä Euroopan unionin tasoista 

lainsäädännöllistä pohjaa sille, että älyliikennettä voidaan koordinoidusti käyttää 

hyväksi liikenteessä. Sen tavoitteena on perustaa yhteentoimivat ja saumattomat 

älyliikenteen palvelut ja edistää harmonisaatiota Euroopan unionissa, mutta samalla 

jättää Euroopan unionin jäsenmaille vapauden tehdä päätökset niistä järjestelmistä, 

joihin jäsenvaltio haluaa panostaa. Älyliikennedirektiivi asettaa prioriteetit ja periaatteet 

älyliikenteen käyttämiselle, mutta direktiivi ei velvoita Euroopan unionin jäsenvaltioita 

käyttämään älykkäitä liikennejärjestelmiä alueellaan.
112

 

 Älyliikennedirektiivissä säädetään ensisijaisten alojen kattamia toimia koskevien 

määritysten kehittämisestä ja, asian niin vaatiessa, tarvittavien standardien laatimisesta. 

Direktiivin 2 artiklan mukaan määritysten ja standardien laatimista ja käyttöä koskevina 

ensisijaisina aloina ovat seuraavat: tie-, liikenne- ja matkatiedon optimaalinen käyttö; 

tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS- sovellukset; ajoneuvon 

yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin sekä liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan 

liittyvien ITS- palveluiden jatkuvuus.  

 Älyliikennedirektiivin 3 artiklan mukaan ensisijaiset toimet ovat: Euroopan 

unionin laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoaminen; Euroopan 

unionin laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoaminen; datat ja menettelyt, 

joiden avulla tarjotaan mahdollisuuksien mukaan liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset 

vähimmäisliiketiedot ilmaiseksi käyttäjille; yhteentoimivan Euroopan unionin laajuisen 

hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen tarjoaminen; turvallisia pysäköintialueita 

koskevien tietopalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille sekä 

turvallisia pysäköintialueita koskevien varauspalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille. 

 Älyliikennedirektiivin 1 artiklan mukaan direktiiviä sovelletaan tieliikennealan 

ITS-sovelluksiin -ja palveluihin ja tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 

rajapintoihin, vaikuttamatta kuitenkaan kansallista turvallisuutta koskeviin tai 

puolustuksen kannalta tarpeellisiin asioihin. Älyliikennedirektiivin säännöt ja 

menettelyt eivät kuitenkaan koske sellaisia ajoneuvoja, joita käytetään pääasiassa niiden 
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historiallisen merkityksen vuoksi ja jotka on rekisteröity ja/tai otettu käyttöön ja/tai 

tyyppihyväksytty ennen tämän direktiivin ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 

voimaantuloa.  

 Älyliikennedirektiivin 4 artiklassa on yhteensä 18 määritelmää, joissa 

määritellään älykkäät liikennejärjestelmät ja siihen liittyvät sovellukset ja palvelut. 

Älykkäillä liikennejärjestelmillä eli Information Technology Services (ITS) tarkoitetaan 

direktiivin 4 artiklan mukaan järjestelmiä, joissa sovelletaan tieliikenteen alalla tieto- ja 

viestintäteknologiaa, mukaan lukien ajoneuvot, infrastruktuuri ja käyttäjät, ja liikenteen 

hallinnassa ja liikkuvuuden hallinnassa sekä rajapintoihin muiden liikennemuotojen 

kanssa. 

 Älyliikennedirektiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaan ITS-sovelluksella 

tarkoitetaan direktiivin mukaan toiminnallista välinettä, jolla ITS-järjestelmää 

käytetään. Älyliikennedirektiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaan ITS-palvelulla 

tarkoitetaan ITS-sovelluksen tarjoamista tarkoin määritellyissä organisatorisissa ja 

toiminnallisissa puitteissa, jonka tavoitteena on parantaa tehokkuutta, 

käyttäjäturvallisuutta tai mukavuutta ja/tai tukea tai helpottaa kuljetus- ja 

matkatoimintoja. Älyliikennedirektiivin 4 artiklan 11 kohdan mukaan rajapinnalla 

tarkoitetaan direktiivin mukaan järjestelmien välistä menetelmäkokonaisuutta, jonka 

avulla järjestelmät voivat liittyä toisiinsa ja olla keskenään vuorovaikutuksessa.  

 Älyliikennedirektiivin mukaan ITS-sovellusten ja – palvelujen eli älykkäiden 

liikennejärjestelmien – ja palvelujen käyttö ja käyttöönotto edellyttää henkilötietojen 

käsittelyä. ITS-sovelluksien ja – palvelujen käyttö vaatii henkilötietojen käsittelyä, 

koska ITS-sovelluksia ja -palveluja ei ole mahdollista käyttää ja käyttöönottaa ilman 

henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedot ovat ITS-sovellusten ja palvelujen tärkeä 

rakenneosa.  

  Älyliikennedirektiivin mukaan toteutettaessa ITS- sovelluksia ja – palveluja 

tulisi pyrkiä käyttämään nimettömiä tietoja.
113

 Yksi tärkeä periaate henkilötietojen 

suojaan liittyen on nimettömyyden suoja, ja siihen pitäisi älyliikennedirektiivin mukaan 

kannustaa. Komission pitäisi kuulla Euroopan tietosuojavaltuutettua ja pyytää myös 

mahdollisesti lausuntoa tietosuojaryhmältä, joka on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 
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artiklan mukaisesti, koskien kysymyksiä, joita sillä nousee koskien ITS-sovellusten ja 

palveluiden käyttöönottoa ja yksityisyyttä.  

 Henkilötietojen käsittelyyn tulisi soveltaa kahta Euroopan unionin direktiiviä, 

jotka ovat: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (95/46/EY) yksilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta eli 

henkilötietodirektiivi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2002/58/EY) 

henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen televiestinnän alalla eli 

sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi.  

 Euroopan komissio on Euroopan unionin tasolla keskeisin toimeenpanovaltaa 

käyttävä Euroopan unionin toimielin. Älyliikennedirektiivin 12 artiklan 1 kohdan 

mukaan Euroopan komissiolle siirretään 27.8.2010 lähtien seitsemän vuoden ajaksi 

valta antaa niin sanottuja delegoituja säädöksiä. Jokaisesta ensisijaisesta toimesta 

hyväksytään erillinen delegoitu säädös. Komission hyväksyessään delegoituja säädöksiä 

se noudattaa älyliikennedirektiiviä.  

 Älyliikennedirektiivin 14 artiklan mukaan Euroopan neuvosto ja parlamentti 

voivat vastustaa säädöstä kahden kuukauden kuluessa, jolloin kyseinen säädös ei tule 

voimaan ja toimielimen tulee tällöin perustella, että miksi se vastustaa delegoitua 

säädöstä. Mutta jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät vastusta säädöstä kahden 

kuukauden kuluessa niin se tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua, se julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä. 

 Euroopan neuvoston ja parlamentin aloitteesta tätä määräaikaa voidaan pidentää 

kahdella kuukaudella. Halutessaan Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on 

mahdollisuus peruuttaa komissiolta säädösvallan siirto. Delegoitu säädös on mahdollista 

julkistaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja säädös voi tulla voimaan ennen 

määräajan päättymistä eli ennen kahta kuukautta, jos Euroopan neuvosto ja parlamentti 

ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla vastustamatta delegoitua 

säädöstä.  
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4.1 Hallituksen esitys, jonka tarkoituksena on laittaa 

älyliikennedirektiivi täytäntöön Suomessa 

 

Hallitus antoi eduskunnalle 29 päivä marraskuuta esityksen, jonka tarkoituksena on 

panna täytäntöön tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä 

tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi (2010/40/EU) eli älyliikennedirektiivi. Kyseinen 

esitys on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 

174/2012), ja laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

Hallituksen esityksen mukaan laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman 

pian, koska älyliikennedirektiivin täytäntöönpanon määräaika loppui jo 27. helmikuuta 

2012. Alun perin direktiivin ei katsottu edellyttävän kansallisia 

lainsäädäntötoimenpiteitä, mutta komissio oli tästä eri mieltä, jonka johdosta Suomen 

täytyi tehdä tarvottamat kansalliset lainsäädäntötoimenpiteet.
114

 

Hallituksen esityksessä tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 a luku 

älyliikennedirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Luku sisältää yhden pykälän älykkäitä 

liikennejärjestelmiä koskevista määritelmistä ja yhden pykälän ITS-järjestelmien 

käyttöönotossa sovellettavista periaatteista. Hallituksen esityksen mukaan uuden luvun 

otsikkona olisi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto 

tieliikenteessä sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnoilla.  

Hallituksen esitystä koskevan lakiehdotuksen 5 b § otsikkona on ITS-

järjestelmien käyttöönotossa sovellettavat periaatteet. Sen 1 momentin mukaan ITS-

palveluiden ja sovellusten tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnoilla sekä 

niiden käyttöönotossa tieliikenteessä Euroopan komission ITS-direktiivin 6 artiklan 

nojalla antamia ensisijaisia toimia koskevia määräyksiä sovellettaessa noudatetaan 

direktiivin liitteessä II vahvistettuja periaatteita.  

Älyliikennedirektiivin 6 artiklan mukaan komissio antaa määritykset, ja nämä 

sisältävät alasta riippuen määräyksiä seuraavista asioista: organisatoriset määräykset, 

jotka kuvaavat menettelyjä koskevia eri sidosryhmille asetettuja velvoitteita; 

toiminnalliset määräykset, jotka kuvaavat eri sidosryhmien asemaa ja niiden välistä 

tietovirtaa; tekniset määräykset, jotka tarjoavat tekniset keinot toiminnallisten 
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määräysten noudattamiseksi sekä palveluja koskevat määräykset, jotka kuvaavat ITS-

sovellusten ja –palvelujen eri palvelutasot ja niiden sisällön.  

Älyliikennedirektiivin liitteen II mukaan standardeja koskevien toimeksiantojen, 

määrityksien hyväksymisen ja ITS-sovellusten ja palvelujen valinnan ja käyttöönoton 

on perustuttava tarpeiden arviointiin, johon osallistuvat kaikki asiaankuuluvat 

sidosryhmät, ja niissä täytyy noudattaa tiettyjä periaatteita. Nämä periaatteet ovat: 

oikeasuhtaisuus; tuloksellisuus; kustannustehokkuus; eri järjestelmien yhteentoimivuus; 

palveluiden jatkuvuus koko maassa; kehittyneisyyden tukeminen; yhteensopivuus 

kansallisten infrastruktuurien ja liikenneverkko-ominaisuuksien kanssa ottaen 

huomioon kansalliset erot; yhteentoimivuus aiempien järjestelmien kanssa; 

tienkäyttäjien tasapuolinen pääsy ITS-sovelluksiin ja –palveluihin; johdonmukaisuus 

unionin muiden ITS-järjestelmien kannalta merkityksellisten politiikkojen, sääntöjen ja 

toimien kanssa; laadukkaisiin aika- ja paikannustietoihin pyrkiminen sekä 

intermodaalisuuden eli eri liikennemuotojen välisen koordinoinnin helpottaminen. 

Hallituksen esitystä koskevan lakiehdotuksen 5 b § 2 momentin mukaan 

tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitettujen Euroopan komission hyväksymien 

määritysten täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella 

direktiivin 2 artiklassa määritellyillä seuraavilla ensisijaisilla aloilla: liikenteen ja 

rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus; tie-, liikenne- ja 

matkatiedon optimaalinen käyttö; ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin 

sekä tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS-sovellukset.  

3 momentin mukaan se, mitä tässä luvussa säädetään, ei koske sellaisten ITS-

sovellusten ja -palveluiden käyttöönottoa, jotka ovat tarpeellisia kansallisen 

turvallisuuden tai maanpuolustuksen kannalta. Näin ollen ehdotuksen 5 b § 3 momentti 

on yhteneväinen älyliikennedirektiivin 1 artiklan 3 kohdan kanssa, jossa on sama 

soveltamisalan rajoitus.  

Esityksen määritelmät vastaavat sisällöllisesti älyliikennedirektiivin 4 artiklan 

määritelmiä. Näin ollen hallituksen esitystä koskevan lakiehdotuksen 5 a § mukaan ITS-

direktiivillä tarkoitetaan tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton 

sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/40/EU; ITS-sovelluksella toiminnallista 

välinettä, jolla ITS-järjestelmää käytetään. 
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Ehdotuksen 5 a § mukaan älykkäillä liikennejärjestelmillä ja ITS-järjestelmillä 

järjestelmiä, joissa sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaa tieliikenteen alalla, 

liikenteen hallinnassa ja liikkuvuuden hallinnassa sekä tieliikenteen ja muiden 

liikennemuotojen rajapinnoilla; palvelujen jatkuvuudella mahdollisuutta varmistaa 

saumattomat palvelut liikenneverkoissa koko Euroopan unionissa; liikennetiedolla 

tilastollista ja ajantasaista tietoa tieliikenteen ominaisuuksista. 

Ehdotuksen 5 a § mukaan rajapinnalla järjestelmien välistä 

menetelmäkokonaisuutta, jonka avulla ne voivat liittyä toisiinsa ja olla keskenään 

vuorovaikutuksessa; tietiedolla tietoa maanteiden infrastruktuurin ominaisuuksista; 

matkatiedolla liikenteeseen liittyvää tietoa, kuten aikatauluja, reittejä ja hintoja, jota 

tarvitaan eri liikennemuotoja koskevien tietojen tarjoamiseksi ennen matkaa ja sen 

aikana sekä ITS-palvelulla ITS-sovelluksen tarjoamista käyttäjälle erikseen 

määritellyissä organisatorisissa ja toiminnallisissa puitteissa. 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mielestä on tärkeää, että älyliikenteen ja 

teknologian liikenteen käyttäjille ja liikennejärjestelmälle tarjoamat kehittyvän alan 

liiketoimintamahdollisuudet ja hyödyt pyritään hyödyntämään niin tehokkaasti kuin 

vain mahdollista.
115

 Suomessa täytyy näin ollen toimia aktiivisesti ja mahdollisimman 

ajoissa älyliikenteen käyttöönoton ja kehittämisen edistämiseksi.
116

 

On näin ollen selvää, että Suomessa tullaan toimimaan jatkossakin aktiivisesti 

älyliikenteen saralla seuraten samalla niitä haasteita ja vaatimuksia, joita älyliikenteen 

laaja käyttöönotto aiheuttaa lainsäädännölle. Älyliikenne kehittyy nopeasti eteenpäin, 

joka tulee vaatimaan lainsäädännöltä nopeaa päivittymistä ja uusiutumista.  
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5 Henkilötietojen käsittelyn sääntely  

 

5.1 Henkilötietodirektiivi  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (95/46/EY) yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta eli 

henkilötietodirektiivi annettiin 24. päivänä lokakuuta 1995. Henkilötietodirektiivi ja sen 

tulkinta eri jäsenvaltioissa sekä jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten yhteistyöelin eli 

henkilötietodirektiivin 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä antaa kansallista 

lainsäädäntöämme ja tietosuojaviranomaistemme kantoja laajemman näkökulman 

henkilötietojen käsittelyn sääntelylle.
117

  

 Henkilötietodirektiivin tavoitteena on 1 artiklan 1 kohdan mukaan asettaa 

jäsenvaltioille velvoite henkilötietojen käsittelyssä turvata yksilöille heidän 

perusoikeutensa – ja vapautensa ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen. 

Henkilötietodirektiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan tavoitteena on myös, että 

jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa tai kieltää henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 

jäsenvaltioiden välillä syistä, jotka liittyvät 1 kohdan mukaisesti turvattavaan suojaan. 

Käytännössä henkilötietodirektiivin 1 artiklan 2 kohta tarkoittaa sitä, että kansalaisten 

yksityisyyden suojaaminen ei ole yksinään riittävä peruste rajoittaa henkilötietojen 

vapaata liikkumista.
118

 Henkilötietodirektiivin molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä.
119

 

 Globalisaation ja teknologisen kehityksen asettamien haasteiden vuoksi 

henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja, kuten henkilötietodirektiiviä (95/46/EY), on 

ryhdytty modernisoimaan. Tämän seurauksena myös Suomen henkilötietolakiin on 

odotettavissa muutoksia lähivuosien aikana.
120

  

 Tämä modernisaatio näkyy esimerkiksi siinä, että Euroopan unionissa on annettu 

ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen 

tietosuoja-asetus).  
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5.2 Henkilötietolaki 

 

Henkilötietodirektiivin eli tietosuojadirektiivin velvoitteet on otettu osaksi Suomen 

oikeusjärjestystä henkilötietolailla (22.4.1999/523) vuonna 1999.
121

 Henkilötietolaki ja 

henkilötietodirektiivi eivät anna yksiselitteistä vastausta siihen kysymykseen, että koska 

kyseessä ovat sellaiset henkilötiedot, jotka ne kuuluvat vapaan liikkuvuuden ja 

viestinnän piiriin.
122

 Nämä asettavat myös vaatimuksia älyliikenteen käyttämiselle ja 

vaikuttavat siihen, kun älyliikenteen yhteydessä ollaan tekemisissä henkilötietojen 

kanssa. 

 Perustuslain 10 §:n systematiikassa henkilötietojen suoja katsotaan osaksi 

yksityiselämän suojan perusoikeutta.
123

 Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 

henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla eli henkilötietolailla. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan henkilötietojen suojan kannalta tärkeitä 

sääntelykohteita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, tietojen sallitut käyttötarkoitukset, 

tietojen luovuttaminen sekä mahdollisuus luovuttaa tietoja koneellisen käyttöyhteyden 

avulla, rekisteröitävien tietojen sisältö, tietojen säilytysaika ja rekisteröitävän 

oikeusturva. Perustuslakivaliokunta arvioi perustuslain 10 §:n 1 momentin lailla 

säätämisen vaatimuksen toteutumista sen perusteella, että kuinka laajasti edellä esitetyt 

asiat säännellään lainsäädännössä.
124

 

 Henkilötietolain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän 

suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja 

käsitellessä sekä edistää hyvin tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. 

Henkilötietolain hallituksen esityksen mukaan henkilötietojen käsittelytoimien täytyy 

ensisijaisesti kohdistua rekisteröidyn suostumukseen. Hallituksen esityksen (96/1998) 

mukaan henkilötietolainsäädännön yksi keskeisimmistä tehtävistä on kertoa, että milloin 

on mahdollista käsitellä henkilötietoja ilman rekisteröidyn myötävaikutusta.  

 Henkilötietolain 3 §:n mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia 

luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia 

merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan 

yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Hallituksen esityksen (HE 96/1998) mukaan 
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henkilötietojen määritteleminen tällä tavalla merkitsee sitä, että lähtökohtaisesti kaikki 

luonnolliseen henkilöön kuuluvat tiedot ovat lain soveltamisalan piirissä.  

 Perustuslakivaliokunta on esittänyt neljä lainsäädäntöä koskevaa periaatetta, 

jotka koskevat henkilötietojen suojaa rekistereissä. Ensimmäinen näistä on se, että lailla 

säätämistä koskee aina tarkkarajaisuuden vaatimus. Laissa lukeva ilmaisu ”erittäin 

painavat syyt” ei ole riittävän tarkka, jos se ei konkretisoidu lain tasolla.
125

 Toinen 

periaate on se, että rekisteröintijärjestelmän yksityiskohtaisista perusteista täytyy 

määritellä lainsäädännössä.
126

  

 Kolmas perustuslakivaliokunnan tulkintaperiaate on se, että rekisteröidyllä 

täytyy olla käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot. Oikeussuojakeino voi vaihdella 

alkaen henkilön oikeudesta tarkastaa itseään koskevat tiedot ja päättyen siihen, että 

viranomainen voi tarkistaa, onko henkilö rekisteröity ja täyttääkö rekisteröinti laissa 

säädetyt edellytykset.
127

 Neljäs on se, että viranomaisten harjoittaman rekisteröinnin 

täytyy perustua hyväksyttäviin perusteisiin, esimerkiksi rikosten selvittäminen.
128

  

 Henkilötietojen suojan luonne on oikeusjärjestyksen horisontaalisesti leikkaava 

perusoikeus, joka joutuu kohtaamaan monia eri alojen oikeudellisia perinteitä ja 

lainsäädäntöä. Huolimatta siitä, että henkilötietolaki on tietosuojan yleislaki, niin 

henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö on kokonaisuutena pirstaleinen. 

Henkilötietojen suojaa ja erilaisia rekistereitä säätelevät säännökset sisältyvät 

useampaan sataan säännökseen.
129

  

 Henkilötietolain soveltamistilanteessa on aika harvoin kyseessä tilanne, jossa 

henkilötietolakia sovelletaan mekaanisesti tilanteeseen, joka lainsäädäntövaiheessa on 

ajateltu tyypilliseksi. Henkilötietojen suojan toteuttaminen käytännössä tehokkaasti 

edellyttää useiden eri ammattilaisten ja tieteenalojen yhteistyötä.  
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5.3 Henkilötietolain kansainvälisen soveltamisen soveltuvuus 

älyliikenteen sääntelyyn 

 

Henkilötietolain kansainvälisestä soveltamisesta säädetään lain 22 §. Sen mukaan 

henkilötietoja on mahdollista siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan riittävä 

tietosuojan taso. Henkilötietolain 22 § mukaan myös tietosuojan tason riittävyys täytyy 

arvioida samalla ottaen huomioon käsittelyn tarkoitus ja kestoaika, lopullinen kohde ja 

alkuperämaa, käytännesäännöt, noudatettavat turvatoimet sekä asianomaisessa maassa 

voimassa olevat yleiset ja alakohtaiset oikeussäännöt.  

 Hallituksen esityksen (96/1998) mukaan henkilötietolain 22 § tietosuojan tason 

riittävyyden arvioimisessa olisi kiinnitettävä huomiota kaikkien tiettyyn siirtoon tai 

siirtojen ryhmään liittyvien olosuhteiden osalta ja tietosuojan taso täytyisi pitää 

riittävänä kaikissa siirtojen sarjaa tai siirtoa koskevissa olosuhteissa.   

 Henkilötietolain 22 a § 1 kohdan mukaan henkilötietoja on mahdollista siirtää 

Euroopan unionin talousalueen ulkopuolelle tai Euroopan unionin jäsenvaltion alueelle 

siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen komissio on henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 3 

artiklan ja 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa taataan 

riittävä tietosuojan taso. Henkilötietolain 22 a § 2 kohdan mukaan henkilötietoja ei ole 

kuitenkaan mahdollista siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai Euroopan unionin 

jäsenvaltion alueelle siltä osin kuin komissio on henkilötietodirektiivin 3 artiklan ja 25 

artiklan 4 kohdan mukaisesti todennut, ettei kyseisessä maassa taata tietosuojan riittävää 

tasoa. 

Näin ollen, jos ei olemassa riittävää tietosuojan tasoa, niin henkilötietoja ei ole 

mahdollista siirtää. Jos henkilötietoja ei voida siirtää, niin se poissulkee myös 

älyliikenteen käytön kyseisessä maassa. Tästä johtuen voidaan olettaa, että älyliikenne 

on jo nostanut ja se tulee tulevaisuudessakin nostamaan tietoturvan tasoa maissa, jossa 

sitä käytetään. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää maiden välillä siitä huolimatta että 

riittävää tietoturvan tasoa ei saavuteta. Tämän mahdollistaa henkilötietolain 23 § 

luetellut poikkeusperusteet. Seuraavaksi esittelen älyliikenteen kannalta soveltuvimman 

ja tärkeimmän perusteen.  
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Henkilötietolain 23 § 1 kohdan mukaan rekisteröity on antanut yksiselitteisen 

suostumuksensa siirtoon. Tämä soveltuu moniin älyliikenteen sovellustilanteisiin, mutta 

haaste tulee esiin siinä, että miten rekisteröidyltä saadaan yksiselitteinen suostumus. 

Tämä vaatisi älyliikenteen sääntelyn osalta sääntelyä siltä osin, että mikä täyttää 

älyliikenteen kohdalla yksiselitteisen suostumuksen. Onko esimerkiksi älyliikenteen 

sovelluksen osto rekisteröidyn yksiselitteinen suostumus vai ei?  

Henkilötietolain 23 § 2) kohdan mukaan siirto on tarpeen rekisteröidyn ja 

rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai rekisteröidyn 

toimeksiannosta tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn 

pyynnöstä ja 3) kohdan mukaan siirto on tarpeen sivullisen ja rekisterinpitäjän välisen 

rekisteröidyn edun mukaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai tekemiseksi. 

Älyliikenteen voidaan ajatella koostuvan erilaisista sopimuksista palvelun tarjoajien ja 

käyttäjien välillä, joka tuo esiin sen, että älyliikenteeseen kohdistuvien sopimusten 

täytyy olla riittävän varmoja ja täsmällisiä. 

Henkilötietolain 36 § 1 kohdan mukaan rekisterinpitäjän täytyy ilmoittaa 

henkilötietojen automaattisesta käsittelystä tietosuojavaltuutetulle lähettämällä tälle 

rekisteriseloste. Lain 36 § 2 kohdan 1) alakohdan mukaan edellisen lisäksi 

rekisterinpitäjän täytyy ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen siirrosta 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle, jos 

tietoja siirretään 22 § nojalla tai 23 §:n 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla eikä 

siirrosta ole laissa säädetty.  

Älyliikenteessä henkilötiedot ovat siis keskeisellä sijalla, joten herää kysymys, 

että pitäisikö henkilötietolain 36 § mukaista ilmoitusmenettelyä soveltaa myös 

älyliikenteeseen? Kyllä, koska älyliikenteessä voidaan käsitellä henkilötietoja myös 

automaattisesti ja niitä voidaan siirtää maasta toiseen. Tässä kohdin lainsäädäntöä 

täytyisi tarkistaa, ja säädellä älyliikenteelle omanlaisensa ilmoitusmenettely tai kenties 

poistaa se kokonaan.  

Älyliikenteen sääntelyyn henkilötietolain kansainvälinen soveltaminen 

kytkeytyy niin, että älyliikenteen sääntelyssä täytyy ottaa huomioon siihen vaikuttavien 

lakien kansainvälinen soveltaminen erittäin tarkasti, sillä epäselvästä säädöskehikosta 

saattaa aiheutua vaaraa oikeusturvan loukkaantumisesta sekä suuria vaikeuksia 

älyliikenteen soveltamiselle ja tulevaisuudelle.  
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5.4 Henkilötietodirektiivin täytäntöönpano Ruotsissa 

 

Henkilötietolaki (Personuppgiftslag, 1998:204) on Ruotsin keskeinen tietosuojalaki, ja 

sen avulla on pantu täytäntöön Euroopan unionin henkilötietodirektiivi.
130

 Ruotsin 

henkilötietolain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on suojata henkilöiden yksityisyyttä 

mahdollisilta henkilötietojen käsittelystä aiheutuvilta loukkauksilta. Lain 2 §:n mukaan 

jos toisessa laissa tai asetuksessa on määräyksiä, jotka poikkeavat tästä laista, niin siinä 

tapauksessa niitä määräyksiä noudatetaan. Näin ollen, Ruotsin henkilötietolaki on 

samalla tavoin yleislaki niin kuin Suomenkin henkilötietolaki. 

 Ruotsin henkilötietolaissa säännöstellään automatisoitujen henkilörekisterien 

käyttöä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
131

 Ruotsin henkilötietolaki noudattaa 

melko tarkasti henkilötietodirektiivin jaottelua, periaatteita ja käsitteistöä.
132

  

 On huomionarvoista, että Ruotsin sähköisen viestinnän lain 2 §:n mukaan 

henkilötietolaki soveltuu myös tietoverkkojen ja sähköisten viestintäpalvelujen 

käyttöön, ellei laista muuta johdu.
133

 

Ruotsin henkilötietolaissa henkilötietojen käsittelyn perusedellytykset 

määritellään henkilötietodirektiivin tietojen laatua koskevia periaatteita vastaavalla 

tavalla ja henkilötietojen käsittely on Ruotsin henkilötietolain mukaan sallittua 

henkilötietodirektiivin tietojen käsittelyn laillisuutta koskevien säännösten mukaisin 

edellytyksin.
134
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5.5 Henkilötietolain soveltuvuus älyliikenteen sääntelyyn 

 

Henkilötietolain 3 §:ssä on seitsemän määritelmää. Henkilötiedoilla tarkoitetaan 

henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan mukaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen 

ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa 

häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. 

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdan mukaan 

henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, 

luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, 

tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilötietolain 2 §:n 

mukaan henkilötietolakia sovelletaan kun henkilötietoja käsitellään, jollei muualla laissa 

toisin säädetä.  

 Älyliikenteessä käsitellään henkilötietolain mukaisia henkilötietoja. Tällöin on 

kyse siitä, että kun älyliikenteessä käsitellään henkilötietolain mukaisia henkilötietoja, 

niin silloin täytyy soveltaa henkilötietolakia. Henkilötiedot ovat ikään kuin älyliikenteen 

käytön peruselementti. Älyliikennedirektiivi ja henkilötietolaki sääntelevät osin samoja 

asioita, mutta säädösten tarkoitukset eroavat toisistaan. Lainsäädännöllisellä tasolla 

täytyy varmistaa se, että henkilötietolaki ei ole ristiriidassa älyliikennedirektiivin kanssa 

ja että ne täydentävät toisiaan. Täytyy myös varmistaa se, että älyliikennedirektiivin 

johdosta annettavat säädökset turvaavat vähintään samantasoisen suojan henkilötiedoille 

kuin henkilötietolaki tarjoaa. Henkilötietolaki muodostaa vakaan perustan älyliikenteen 

sääntelylle Suomessa.  
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6 Sähköisen viestinnän sääntely  

  

6.1  Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2002/58/EY) henkilötietojen käsittelystä 

ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla eli sähköisen viestinnän 

tietosuojadirektiivi annettiin 12.7.2002. Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 

(2002/58/EY) pohjalta Suomessa on säädetty sähköisen viestinnän tietosuojalaki 

(516/2004), jota on tarkoitus tulkita rinnakkain ja ensisijaisesti henkilötietolain 

(523/1999) kanssa.
135

  

 Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä (2002/58/EY) on tarkoitus täydentää 

henkilötietodirektiivin sääntelyä viestinnän osalta. Sähköisen viestinnän 

tietosuojasuojadirektiivillä pyritään antamaan suojaa luottamuksellisen viestin ja 

yksityisyyden suojaa luonnollisille henkilöille, mutta samalla on myös pyritty 

kiinnittämään huomiota oikeushenkilöiden asemaan.
136

 

 Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä sanotaan, että yleisissä 

viestintäverkoissa ollaan tällä hetkellä ottamassa käyttöön uutta kehittynyttä 

teknologiaa, joka asettaa yksityisyyden ja käyttäjien henkilötietojen suojaa koskevia 

erityisvaatimuksia. Tietoyhteiskunnan kehittymiselle on tyypillistä uusien sähköisten 

viestintäpalvelujen käyttöönotto ja yleisöllä on nykypäivänä varaa ja mahdollisuus 

käyttää digitaalisia matkaviestinverkkoja. Direktiivin mukaan tällaisilla verkoilla on 

mahdollisuudet ja kapasiteetti henkilötietojen käsittelyyn. Näiden palvelujen 

kansainvälisen kehittämisen onnistuminen riippuu osittain siitä, että käyttäjillä on 

luottamus siihen, ettei heidän yksityisyytensä ole vaarassa.  

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (2009/136/EY) muutettiin 

sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58/EY) 1 artiklan 1 kohtaa. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin (2009/136/EY) 2 artiklan 1 kohdan mukaan 

kyseistä kohtaa muutettiin niin, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä 

tarkoituksena on säätää sellaisten kansallisten säännösten yhdenmukaistamisesta, joita 
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tarvitaan samantasoisen perusoikeuksien ja – vapauksien, erityisesti yksityisyyttä ja 

luottamuksellisuutta koskevan oikeuden, suojan varmistamiseksi henkilötietojen 

käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla ja tällaisten tietojen ja sähköisen 

viestintälaitteiden ja – palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.  

 Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä (2002/58/EY) kumottiin ja korvattiin 

aiempi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi henkilötietojen käsittelystä ja 

yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla (97/66/EY), joka on pantu täytäntöön 

Suomessa televiestinnän tietosuojalailla (565/1999) eli lailla yksityisyyden suojasta 

televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta. 

 Perustuslain, sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja sähköisen viestinnän 

tietosuojalain lähtökohtana on, että jokaisella on oikeus yksityisyyden suojaan ja 

luottamukselliseen viestintään, myös sähköisessä viestinnässä. On tärkeää huomata 

sähköisen viestinnän toteuttamisen kannalta, että viestintäpalvelujen toteuttaminen ei 

ole mahdollista, jos viestintäpalvelujen tarjoajalla ei ole mahdollisuutta käsitellä 

tunnistamistietoja muun muassa laskutukseen tai vikatilanteiden selvittämiseen. 

Yksityiselämän suoja ei saa estää tällaisten tunnistamistietojen käyttämistä, jos tietojen 

käsittelylle on käsittelyn kohteen suostumus tai laissa säädetty peruste. Nykyaikaisen 

yhteiskunnan perustoiminnot ovat riippuvaisia siitä, että sähköinen viestintä toimii 

häiriöttömästi, minkä vuoksi sen tietoturvan perusedellytyksistä täytyy säätää 

lainsäädännössä.
137
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6.2 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 

 

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki tuli voimaan 1.9.2004. Sähköisen viestinnän 

tietosuojalailla (516/2004) kumottiin laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja 

teletoiminnan tietoturvasta (565/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 

yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annettu asetus 

(723/1999) sekä Viestintäviraston maksuista annetun liikenne – ja viestintäministeriön 

asetuksen 3 §:n 6 kohta ja 18 §.
138

 Sähköisen viestinnän tietosuojalailla toteutettiin 

yksityiselämän sääntelyn kokonaistarkistus sähköisessä viestinnässä.
139

 

 Sähköisen viestinnän tietosuojalain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on turvata 

sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä 

edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän 

palvelujen tasapainoista kehittymistä.  

 Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja 

kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain 

10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus 

on loukkaamaton. Kaikista näistä perusoikeuksista säädellään perustuslain 10 §:n 3 

momentissa kvalifioituja lakivarauksia.  

 Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien 

turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista 

toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin 

salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien 

rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä 

vapaudenmenetyksen aikana.    

 Vaikka kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on 

perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan ”loukkaamaton”, niin se tarkoittaa 

ehdottomasta sanamuodosta huolimatta sitä, että tätä perusoikeutta on mahdollista 

rajoittaa vain yleisten perusoikeuksien rajoitusvaltuuksien mukaisesti. Kyseessä ei ole 

suoranainen kielto.
140
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 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki sisältää tarkempia säännöksiä yksityisyyden 

suojan toteuttamisesta viestintäverkoissa tai viestintäpalveluja ja lisäarvopalveluja 

tarjottaessa sekä luottamuksellisen viestin suojan turvaamisesta sähköisessä 

viestinnässä. Sähköisen viestinnän tietosuojalailla on tarkoitus varmistaa, että 

perustuslain 10 §:n turvaamia yksityiselämän suojaa, luottamuksellisen viestin suojaa 

tai muita yksityisyyttä turvaavia perusoikeuksia ei rajoiteta sähköisessä viestinnässä tai 

sen toteuttamisessa ilman laissa säädettyä perustetta. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 

tarkoituksena on siis turvata pääasiallisesti viestinnän luottamuksellisuuden ja 

yksityisyyden suojan toteutuminen sähköisessä viestinnässä.
141

  

 

 

6.3  Sähköisen viestinnän tietosuojalain kansainvälinen soveltaminen 

 

Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa ei ole määritelty lain kansainvälistä soveltamista. 

Tässä kohdin tulee kiinnittää huomiota sähköisen viestinnän tietosuojalain 

tunnistamistietojen määrittelyyn, sillä henkilötiedon määritelmän täyttävien 

tunnistamistietojen osalta kansainvälistä soveltamisalaa on mahdollista arvioida 

henkilötietolain kansainvälisen soveltamisalan avulla, jota on esitelty aikaisemmin.
142

  

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 §:n 8) kohdan mukaan tunnistamistiedolla 

tarkoitetaan tilaajaan tai käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa 

käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. 

Tunnistamistietoihin voi kuulua tietoja, jotka kertovat esimerkiksi viestinnän kestosta, 

ajankohdasta, siirrettävän tiedon määrästä, reitityksestä, vastaanottavaan tai lähettävään 

verkkoon ja yhteyden alkuun sekä vastaanottajan tai lähettäjän päätelaitteen sijaintiin 

tietyn tukiaseman alueella.
143

 Tunnistamistiedon kannalta on tärkeää huomata, että 

tilaaja, johon tunnistamistieto on mahdollista yhdistää, voi olla luonnollisen henkilön 

lisäksi oikeushenkilö.
144
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6.4 Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin täytäntöönpano 

Ruotsissa 

 

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY) on laitettu Ruotsissa täytäntöön 

lailla sähköisestä viestinnästä (Lag on elektronisk kommunikation, 2000:389).
145

 

Ruotsin sähköisen viestinnän laki sääntelee Suomen lainsäädännöstä poikkeavasti myös 

viestintämarkkinakysymyksiä eikä Ruotsissa ole erillistä sähköisen viestinnän 

tietosuojalakia.
146

  

Sähköisen viestinnän laissa luodaan teknologianeutraali ja eheä lainsäädäntö 

kaikelle sähköiselle kommunikaatiolle, jotta on mahdollista saavuttaa se tosiasia että 

tuotteet ja palvelut tulevat yhä enemmän riippumattomiksi sovellusalustasta.
147

 

Sähköisen viestinnän lain 4 §:n mukaan lakia sovelletaan sähköisten viestintäverkkoihin 

ja viestintäpalveluihin ja niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sekä muuta 

radionkäyttöä. Laki ei kuitenkaan koske sisältöä, joka siirretään sähköiseen 

viestintäverkkoon sähköisten viestintäpalvelujen avulla. 

Sähköisen viestinnän lain sääntely kohdistuu ainoastaan lisäarvopalvelun 

tarjoajiin ja teleyrityksiin eikä yhteisötilaajiin, jotka käsittelevät viestintäverkossaan 

käyttäjien paikkatietoja, luottamuksellisia viestejä tai tunnistamistietoja.
148
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6.5 Sähköisen viestinnän tietosuojalain soveltuvuus älyliikenteen 

sääntelyyn 

 

Älyliikennedirektiivin mukaan älykkäillä liikennejärjestelmillä (Informaation 

Technology Services eli ITS) eli älyliikenteellä tarkoitetaan direktiivin 4 artiklan 

mukaan järjestelmiä, joissa sovelletaan tieliikenteen alalla tieto- ja viestintäteknologiaa, 

mukaan lukien ajoneuvot, infrastruktuuri ja käyttäjät, ja liikenteen hallinnassa ja 

liikkuvuuden hallinnassa sekä rajapintoihin muiden liikennemuotojen kanssa.  

 Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa viestintäverkolla tarkoitetaan toisiinsa 

liitetyistä johtimista ja laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien 

siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella 

tavalla. Viestillä tarkoitetaan viestintäverkossa osapuolten välillä tai vapaasti 

valikoituville vastaanottajille välitettävää puhelua, sähköpostia, tekstiviestiä, 

puheviestiä tai muuta vastaavaa sanomaa. 

 Verkkopalvelulla tarkoitetaan lain määritelmän mukaan teleyrityksen 

toteuttamaa viestintäverkon tarjoamista viestien siirtoon, jakeluun tai tarjolla pitoon 

etukäteen rajoittamalle käyttäjäpiirille. Viestintäpalvelulla tarkoitetaan sellaista 

teleyrityksen toteuttamaa viestien siirtämistä, jakelemista tai tarjolla pitämistä 

viestintäverkossa, jota tarjotaan etukäteen rajoittamalle käyttäjäpiirille. 

Lisäarvopalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka perustuu tunnistamistietojen tai 

paikkatietojen käsittelyyn muuta tarkoitusta kuin verkkopalvelun tai viestintäpalvelun 

toteuttamista varten.  

 Sähköisen viestinnän tietosuojalakia sovelletaan yleisissä viestintäverkoissa 

tarjottaviin verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, lisäarvopalveluihin ja palveluihin, 

joissa käsitellään palvelun käyttöä kuvaavia tietoja. Lakia sovelletaan myös 

suoramarkkinointiin yleisissä viestintäverkoissa sekä tilaajaluettelopalveluihin ja 

numerotiedotuspalveluihin. 

 Sähköisen viestinnän tietosuojalain antamissa rajoissa lakia voitaisiin hyvin 

soveltaa älyliikenteeseen, koska älyliikennedirektiivin antama älyliikenteen määritelmä 

kattaisi ainakin viestin ja viestintäverkon määritelmät johtuen siitä, että viestissä ja 

viestintäverkossa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tietyllä erityisellä tavalla.  
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 Kysymys kuuluukin, että sopiiko älyliikenne sähköisen viestinnän tietosuojalain 

soveltamisalaan. Onko älyliikenne yleisissä viestintäverkoissa tarjottava verkkopalvelu, 

viestintäpalvelu, lisäarvopalvelu tai palvelu, joissa käsitellään palvelun käyttöä kuvaavia 

tietoja? Koska älyliikenteen määritelmä on todella laaja, niin sen voidaan ajatella 

kattavan myös viestintä, -verkko – ja lisäarvopalvelun käsitteen, joten se sopisi lain 

soveltamisalaan. Ongelmaksi muodostuu älyliikennedirektiivin antaman älyliikenne-

määritelmään laajuus ja se, että sähköisen viestinnän tietosuojalain antamat 

kahdeksantoista määritelmää ovat käsitteellisesti lähellä muita älyliikennedirektiivin 

antamia määritelmiä, joten direktiivin ja lain määritelmät tulisi erottaa riittävän selkeästi 

ja yksiselitteisesti toisistaan, koska muuten on olemassa sekaantumisvaara ja eri lakien 

tulkintaongelmia.  

 

 

  

7 Viestintämarkkinalain soveltuvuus älyliikenteen sääntelyyn 

 

Viestintämarkkinalain tavoitteena on edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä 

viestintäverkoissa sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluita on 

kohtuullisin ehdoin kaikkien teleyritysten ja käyttäjien saatavilla koko maassa. Lain 

tavoitteena on lisäksi huolehtia siitä, että Suomessa saatavilla olevat mahdollisuudet 

televiestintään ovat käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisia, keskenään kilpailevia, 

teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan 

edullisia.  

 Viestintämarkkinalain tavoitteena on luoda teletoiminnalle suotuisa 

säädösympäristö. Viestintäpalvelujen tarjonta on riippuvainen siitä, että onko 

viestinpalveluyritysten saatavilla riittävissä määrin viestintäverkkoja. Käyttäjien 

kohtuulliset tarpeet vaihtelevat yhteiskuntakehityksen ja teknisen kehityksen mukana 

viestintämarkkinoilla. Palvelujen keskinäisen kilpailun tulisi myös olla käyttäjiään 

hyödyttävää. Teknisesti kehittynyt palveluntarjonta varmistaa Suomen elinkeinoelämän 
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kilpailukyvyn eurooppalaisilla markkinoilla ja käyttäjille edistyneiden palveluiden 

tarjonnan.
149

  

 Palvelujen turvallisuuteen ja tekniseen toimintavarmuuteen kuuluu lisäksi se, 

että palvelut toimivat teknisesti moitteettomasti. Viestintäpalvelujen edullisuutta täytyy 

arvioida käyttäjien näkökulmasta. Hintojen ja palvelun muiden käyttöehtojen täytyy olla 

kohtuullisia ja selkeitä.
150

  

 Älyliikennedirektiivin mukaan älykkäillä liikennejärjestelmillä (Informaation 

Technology Services eli ITS) eli älyliikenteellä tarkoitetaan direktiivin 4 artiklan 

mukaan järjestelmiä, joissa sovelletaan tieliikenteen alalla tieto- ja viestintäteknologiaa, 

mukaan lukien ajoneuvot, infrastruktuuri ja käyttäjät, ja liikenteen hallinnassa ja 

liikkuvuuden hallinnassa sekä rajapintoihin muiden liikennemuotojen kanssa.  

 Viestintämarkkinalain 2 §:stä löytyy yhteensä 28 määritelmää. 

Viestintämarkkinalain mukaan viestintäverkolla tarkoitetaan toisiinsa liitetyistä 

johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon 

tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla. 

Viestintäverkon määritelmän kannalta on olennaista järjestelmän viestien jakeluun tai 

siirtoon liittyvä käyttötarkoitus sekä sähkömagneettinen tekninen toteutustapa.
151

  

 Yleisellä viestintäverkolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota tarjotaan etukäteen 

rajaamattomalle käyttäjäpiirille. Kaukotelepalvelulla tarkoitetaan viestintämarkkinalain 

mukaan viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää eri telealueilla sijaitsevien 

liittymien välillä.  

Viestintämarkkinalain 3 §:n mukaan viestintämarkkinalakia sovelletaan 

viestintämarkkinoihin, jollei jäljempänä toisin säädetä. Viestintämarkkinoilla 

tarkoitetaan verkkopalvelun ja viestintäpalvelun sekä näihin liittyvien palveluiden 

tarjontaa koskevia markkinoita. Tämä laki ei koske viestintäverkossa välitettävän 

viestin sisältöä.  

 Viestintämarkkinalain soveltuvuusalan puitteissa ei ole mahdollista sulkea sitä 

mahdollisuutta pois, ettei se myös soveltuisi älyliikenteeseen, koska viestintämarkkinat 

käsitteenä käsittää tieto- ja viestintäteknologian käytön mitä erilaisimmissa yhteyksissä 

ja kyse on vain markkinoista, joissa näitä palveluja tarjotaan tieto- ja viestintätekniikan 
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keinoin. Huomionarvoista on, että laki ei koske viestintäverkossa välitettävän viestin 

sisältöä, joten tätä lakia ei ole mahdollista soveltaa älyliikenteessä käytettävän 

informaation sisältöön.  

 Älyliikenteen direktiivin mukainen älyliikenne määritelmä soveltuu 

viestintämarkkinalain viestintäverkon, yleisen viestintäverkon ja kaukotelepalvelun 

määritelmään, koska tieto- ja viestintätekniikka laajuudessaan kattavat jokaisen 

kyseisistä määritelmistä eikä viestintämarkkinalaissa ole rajattu sitä, ettei sitä voitaisi 

soveltaa tieliikenteen alalla. 

 

 

8 Euroopan unionin vaikutus älyliikenteen sääntelyyn 

 

Yksi Euroopan unionin oikeuden ominaispiirteistä on sen kyky määrätä omasta 

asemastaan ja vaikutuksistaan jäsenvaltioissa, riippumatta jäsenvaltioiden 

valtiosääntöisistä ratkaisuista kansallisen oikeuden ja kansainvälisen oikeuden välisestä 

suhteesta.
152

  

 Euroopan unionin komissio valvoo yhteisön oikeuden soveltamista Euroopan 

unionin jäsenmaissa.
153

 Suomen velvollisuutena Euroopan unionin jäsenvaltiona on 

toimeenpanna älyliikennedirektiivi Suomessa voimaan ja varmistaa se, että 

lainsäädäntömme ei ole ristiriidassa älyliikennedirektiivin kanssa.  

 Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämiseen käytetään 

direktiiviä aloilla, joilla kansallinen päätöksentekovalta on suhteellisen suuri, kuten 

esimerkiksi älyliikenteen sääntelyssä. Jäsenvaltion yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluu 

päätösvalta siitä, että miten direktiivin määrittelemät puitteet ja tavoitteet toteutetaan ja 

määritellään.
154

 Direktiivi ”velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista 

jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi 

muodon ja keinot”.
155

 

 Direktiivi täytyy saattaa osaksi jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä eli direktiivi 

täytyy implementoida, jotta direktiivillä on oikeusvaikutuksia kansallisessa 
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oikeusjärjestelmässä. Direktiivin voimaansaattaminen asianmukaisesti edellyttää 

useimmissa tapauksissa erityistä lainsäädäntöä, ellei voimassaoleva oikeusjärjestys jo 

vastaa direktiivin vaatimuksia. Direktiivit saatetaan voimaan Suomessa useimmissa 

tapauksissa laeilla.
156

 Suomessa älyliikennedirektiivin voimaansaattaminen edellyttää 

lainsäädäntöä, koska nykyinen lainsäädäntömme ei vastaa älyliikennedirektiivin 

vaatimuksia. 

 Jäsenvaltioiden pyrkimys vaikuttaa Euroopan unionin sääntelyn sisältöön on 

olennaista erityisesti aikaisessa valmisteluvaiheessa.
157

 Älyliikennedirektiivi antaa 

Suomelle paljon valinnanmahdollisuuksia siitä, että miten älyliikennedirektiivin 

vaatimat asiat toteutetaan Suomen lainsäädännössä. Direktiivin luonteesta johtuen 

älyliikennedirektiivin johdosta säädetyt säädökset tulevat eroamaan eri jäsenvaltioissa 

toisistaan.  

 Kansallisen oikeuden ja Euroopan unionin oikeuden suhdetta määrittävät 

Euroopan unionin oikeuden tasolta seuraavat periaatteet, jotka vaikuttavat myös 

älyliikenteen soveltamiseen ja toimeenpanoon: 1)EU-oikeuden välitön oikeusvaikutus, 

2)EU-oikeuden tulkintavaikutus, 3)EU-oikeuden etusija kansalliseen oikeuteen nähden 

ristiriitatilanteessa ja 4)EU-oikeuden vaatimukset kansallisen prosessi- ja 

sanktionormiston soveltamiselle EU-oikeuden alaan kuuluvien oikeusjuttujen 

ratkaisutilanteissa jäsenvaltion vahingonkorvausperiaate mukaan lukien. Nämä kyseiset 

neljä periaatetta määrittävän kansallisen oikeuden ja EU-oikeuden välistä suhdetta ja 

tuovat myös esiin EU-oikeuden vaikutustapoja jäsenvaltioiden oikeudessa.
158

 

 EU-oikeuden välittömällä oikeusvaikutuksella tarkoitetaan perinteisesti sitä, että 

EU-oikeudella on kyky luoda tietyin edellytyksin yksityisille oikeussubjekteille 

tuomioistuinteitse täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia joko toisia yksityisiä 

oikeussubjekteja vastaan tai jäsenvaltion lukuun laskettavia tahoja vastaan.
159

 Välitön 

oikeusvaikutus perustuu EU-tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, eikä 

myöskään tätä Euroopan unionin ominaisuutta ole kirjattu Euroopan unionin 

perussopimuksiin.
160
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 EU-oikeuden tulkintavaikutuksella tarkoitetaan suuntaavaa ja ohjaavaa 

vaikutusta, joka Euroopan unionin normeilla ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöllä 

on. EU-oikeuden tulkintavaikutus konkretisoituu erityisesti, kun tuomioistuimet ja 

viranomaiset soveltavat kansallista lainsäädäntöä tai EU-lainsäädäntöä.
161

 Euroopan 

unionin oikeudessa tulkintavaikutuksen läpimurtona pidetään EU-tuomioistuimen 

ratkaisua tapauksessa Van Colson vuonna 1984.
162

 

 EU-oikeuden tulkintavaikutukseen liittyy direktiivin tulkintavaikutus. 

Direktiivin tulkintavaikutuksella tarkoitetaan tuomioistuimen ja viranomaisten 

velvollisuutta tulkita kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle kyseisessä 

tapauksessa olevan direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti direktiivillä 

tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.
163

 

  EU-oikeuden etusijalla tarkoitetaan, että kansallisen oikeuden ja Euroopan 

unionin oikeuden normin välisessä ristiriitatilanteessa lainsäädännön soveltajalla on 

velvollisuus varmistaa Euroopan unionin oikeuden tehokkuus ja tarvittaessa jättää viran 

puolesta soveltamatta kansallisen oikeuden normi tai osa siitä, sen säädöshierarkkisesta 

tasosta riippumatta.
164

 Euroopan unionin oikeuden etusija perustuu EU-tuomioistuimen 

vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jossa se muotoiltiin ensimmäisen kerran tapauksessa 

Costa v. ENEL vuonna 1964.
165

  

 EU-oikeuden vaatimukset kansallisten prosessi- ja sanktionormien 

soveltamiselle Euroopan unionin oikeuden alaan kuuluvissa ratkaisutilanteissa 

pohjautuvat vaatimuksiin oikeusturvan saatavuudesta, vastaavuudesta ja tehokkuudesta. 

Näistä vaatimuksista on tullut vähitellen yhä tiukempia vaatimuksia kansallisen 

prosessinormiston soveltamiselle. Oikeusturvan saatavuuden vaatimuksen pääasiallinen 

sisältö on jokaisen yksilön oikeus saada omaa oikeuttaan tai velvollisuuttaan koskeva 

asia tuomioistuimen tutkittavaksi. Oikeusturvan tehokkuusperiaate edellyttää, että 

kansallisen prosessinormien ja oikeussuojakeinojen täytyy tosiasiallisesti taata yksilön 

oikeuksien ja oikeusturvan tehokas toteutuminen.
166
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8.1  Toimintasuunnitelma älykkäiden liikennejärjestelmien 

käyttöönottamiseksi Euroopassa 

 

Ennen älyliikennedirektiivin voimaantuloa, Euroopan komissio otti ison askeleen sen 

eteen, jotta älykkäitä järjestelmiä olisi mahdollista käyttää tieliikenteessä, hyväksymällä 

toimintasuunnitelman älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa 

16. joulukuuta 2008.
167

 Toimintasuunnitelman menestyminen on olennaista sille, että 

Euroopan talous menestyy kuluvien vuosien saatossa.
168

 

Älykkäät liikennejärjestelmät ovat kasvamassa nopeaa vauhtia ja ne ovat tulossa 

osaksi liikennejärjestelmää.
169

 Eurooppa asettaa toimintasuunnitelmassa älykkäiden 

liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa, joka on voimassa 2009–2014, 

periaatteet erilaisille liikkuvuuspalveluille, jotka käyttävät älykkäitä liikennejärjestelmä 

palveluita.
170

 

Eurooppalainen lähestyminen älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämiseen ja 

käyttöönottoon otettiin käyttöön koska: tavoitteet ovat yhteiset; halutaan varmistaa 

järjestelmien yhteentoimivuus ja palveluiden jatkuvuus rajojen yli sekä vaikutukset ovat 

isolla mittakaavalla suuremmat jolloin säästetään kustannuksissa sekä edistetään 

eurooppalaista älyliikenneteollisuutta.
171

 

Toimintasuunnitelman tavoitteena on koordinoida ja parantaa älykkäiden 

liikennejärjestelmien käyttöönottoa tieliikenteessä, mukaan luettuna niiden rajapinnat 

muiden liikennemuotojen kanssa.
172

 Tavoitteena on myös koordinoida ja kiihdyttää 

älykkäiden liikennepalveluiden käyttöönottoa; kasvattaa yhteentoimivuutta; järjestää 

tehokas yhteistoiminta sekä ratkaista yhteistoiminta ja vastuu kysymykset.
173
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Euroopan neuvosto ilmoitti tukevansa kokonaistavoitteita ja prioriteetteja, jotka 

komissio oli määritellyt, ja joiden tavoitteena on kiihdyttää ja koordinoida älykkäiden 

liikennejärjestelmien käyttöönottoa Euroopan unionissa.
174

 

Toimintasuunnitelman mukaan erilaiset älykkäät liikennejärjestelmät voivat 

tuottaa selviä hyötyjä liikenteen kestävyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden 

näkökulmasta ja edistää samalla Euroopan unionin kilpailukykyyn ja sisämarkkinoihin 

liittyvien päämäärien saavuttamista.
175

 

Toimintasuunnitelmassa määritellään kuusi ensisijaista toiminta-aluetta, jotka 

ovat: tietosuoja ja tietoturva sekä vastuukysymykset; tie-, liikenne- ja matkatietojen 

optimaalinen käyttö; tieliikenteen turvallisuus ja turvatoimet; liikenteen ja 

rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus 

kaupunkikokonaisuuksissa ja eurooppalaisilla liikennekäytävillä; ajoneuvon yhteydet 

tieinfrastruktuuriin ja eurooppalainen ITS-alan yhteistyö ja koordinointi.
176

 

 Toimintasuunnitelmassa älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi 

Euroopassa rinnalla annettiin ehdotus direktiiviksi älykkäiden liikennejärjestelmien 

koordinoidun käyttöönoton puitteista.
177

 Ehdotus hyväksyttiin 7.7.2010 ja sen nimi on 

Euroopan unionin direktiivi älyliikenteestä eli direktiivi tieliikenteen älykkäiden 

liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 

rajapintojen puitteista (2010/40/EU).
178
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9  Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus asetukseksi 

yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)  

 

9.1  Johdanto 

 

Globalisoituminen ja nopea teknologian kehitys on tuonut uusia haasteita tietojen 

suojaukselle ja nykyinen voimassaoleva säädöspohja sai alkunsa kun Internet oli vielä 

alkutekijöissään.
179

 Viranomaisilla ja yksityisillä yrityksillä on teknologian nopean 

kehityksen ansiosta mahdollisuus käyttää toiminnassaan henkilötietoja erittäin 

laajasti.
180

  Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kyse ehdotuksesta, ja käytän siitä 

jatkossa termiä ”yleinen tietosuoja-asetus”. 

Eroavuudet jäsenvaltioiden tavoissa implementoida tietosuoja- eli 

henkilötietodirektiivi ovat johtaneet erilaisiin tasoihin suojata henkilökohtainen 

informaatio, joten suojan tasoon vaikuttaa se missä henkilö asuu tai ostaa tavaroita ja 

palveluita.
181

 Käytännössä yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kyse Euroopan unionin 

henkilötietojen suojaa koskevan yleislainsäädännön uudistamisesta kokonaan.
182

  

 Euroopan unionin täytyy luoda johdonmukainen ja kattava lähestymistapa, joka 

varmistaa sen, että yksilön tietosuojaa koskevaa perusoikeutta noudatetaan sekä 

Euroopan unionissa että sen ulkopuolella.
183

 Näin ollen Euroopan unionissa on annettu 

ehdotus henkilötietojen suojaa koskevaksi uudeksi EU:n lainsäädäntökehykseksi, joka 

sisältää kaksi säädösehdotusta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 

vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä 

                                                 

179
 Why do we need an EU data protection reform?, s. 1. 

180
 COM (2012) 11 final, s. 1. 

181
 Why do we need an EU data protection reform, s. 1. 

182
 Elinkeinoelämän keskusliiton www-sivut: Tietosuojalainsäädännön uudistuksen valmistelu etenee 

EU:ssa 
183

 KOM (2010) 609 lopullinen, s. 4. 



 

51 

 

ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.
184

  

Seuraavassa keskityn yleisen tietosuoja-asetuksen perusteluihin, sen tuomiin 

haasteisiin ja muutoksiin uudistuvassa tietosuojasääntelyssä sekä siihen miten se tulee 

mahdollisesti vaikuttamaan älyliikennettä koskevaan sääntelyyn. Komission ehdotus 

modernisoi ja päivittää periaatteet, jotka on suojattu henkilötietodirektiivissä 

(95/46/EY), ja näin varmistaa sen, että oikeus omien henkilötietojensa suojaukseen on 

voimassa myös tulevaisuudessa.
185

 Mikäli yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 

tulevaisuudessa, niin se voimaantullessaan kumoaa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (95/46/EY) yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta eli henkilötietodirektiivin.
186

 

 

9.1.1 Miksi ehdotus uudeksi tietosuoja-asetukseksi? 

 

”Henkilökohtaisen tiedon suojaaminen on perustavanlaatuinen oikeus kaikille 

eurooppalaisille, mutta kansalaisilla ei ole välttämättä aina tunnetta, että heillä on täysi 

kontrolli heidän henkilökohtaisista tiedoistaan. Minun ehdotukseni auttavat 

rakentamaan luottamuksen online-palveluihin, koska ihmiset tulevat olemaan 

paremmin informoituja oikeuksistaan ja pystyvät paremmin kontrolloimaan omia 

tietojaan. Ehdotus tulee saavuttamaan tämän ja samaan aikaan se tekee elämästä 

helpompaa ja halvempaa liiketoimintaa. Vahva, selkeä ja yhtenäinen 

lainsäädäntökehys Euroopan unionin tasolla helpottaa vapauttamaan digitaalisten 

markkinoiden potentiaalia ja kasvattaa samalla talouskasvua, innovaatioita ja 

työpaikkojen syntymistä”, sanoi Euroopan unionin oikeuskomissaari ja komission 

varapresidentti Viviane Reding.
187

 

Koko uudistuksen tarkoituksena on erityisesti vahvistaa tietosuojan 

sisämarkkinaulottuvuutta vähentämällä lainsäädännön hajanaisuutta, lisäämällä 

yhdenmukaisuutta ja yksinkertaistamalla sääntely-ympäristöä ja poistamalla siten 

tarpeettomia kustannuksia ja keventää hallinnollista rasitusta sekä parantaa tietosuojaa 
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koskevan perusoikeuden vaikuttavuutta ja antaa yksilöille mahdollisuus valvoa 

henkilötietojensa käyttöä erityisesti teknologian kehityksen ja etenevän 

globalisoitumisen yhteydessä sekä luoda kattava tietosuojakehys, jota on mahdollista 

soveltaa kaikilla Euroopan unionin toiminta-aloilla.
188

 

Henkilötietojen suojalla on suuri merkitys Euroopan unionissa. Siitä 

osoituksena ovat säännökset henkilötietojen suojasta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyssä sopimuksessa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.  

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan 

mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 

tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen luonnollisten henkilöiden suojaa koskevat 

säännöt, jotka koskevat unionin toimielinten, elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioiden, 

silloin kun viimeksi mainitut toteuttavat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa, 

suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, sekä säännöt, jotka koskevat näiden tietojen 

vapaata liikkuvuutta. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan 1 kohdassa 

vahvistetaan se, että henkilötietojen suoja on perusoikeus.  

Eurooppa-neuvoston mukaan tekniikan kehittyminen tuo tullessaan uusia 

haasteita henkilötietojen suojaamiselle, mutta myös uusia mahdollisuuksia suojata 

henkilötiedot paremmin.
189

  

 Euroopan komissio katsoo, että Euroopan unionin täytyy luoda 

johdonmukainen ja kattava lähestymistapa, joka takaa, että yksilön tietosuojaa 

koskevaa perusoikeutta noudatetaan täysimääräisesti sekä Euroopan unionissa että sen 

ulkopuolella.
190

  Sen lisäksi komissio asettaa tavoitteeksi varmistaa sen, että 

henkilötietojen suojaa koskeva perusoikeus toteutuu kaikkialla unionissa ja kaikilla 

politiikanaloilla.
191

  

Ehdotuksen mukaan yksityisille ja julkisille rekisterinpitäjälle tulee olemaan 

hyötyä siitä, että oikeusvarmuus nousee, kun otetaan käyttöön selkeämmät ja 

yhdenmukaisemmat Euroopan unionin tietosuojasäännöt ja menettelyt, joiden avulla 
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on mahdollista luoda tasavertaiset toimintaedellytykset ja joiden avulla voidaan 

varmistaa tietosuojasääntöjen yhdenmukainen täytäntöönpano.
192

  

 Edellä esitettyjen syiden johdosta uudelle tietosuojasääntelylle on Euroopan 

unionissa tarvetta ja kysyntää. Uusi tietosuojasääntely tulee toivon mukaan 

selkeyttämään tietosuojalainsäädännön monimutkaista säädöskenttää ja helpottamaan 

sekä yksinkertaistamaan säädösten soveltamista. 

 

 

9.2 Säädöstyypin valinta sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen käyttö 

 

Asetus on keskeisellä sijalla oleva lainsäädännön harmonisoinnin väline, kun 

tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman yhtenäinen oikeustila unionissa ja siitä tulee 

heti osa jäsenvaltion oikeutta, kun se on tullut voimaan, joten sitä ei saateta erikseen 

kansallisesti voimaan.
193

 Asetusta, jota täytyy soveltaa jäsenvaltioissa suoraan, 

sovellettaisiin soveltamisalallaan kansallisen yleis- ja erityislainsäädännön sijaan ja 

lähtökohtaisesti asetuksen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö täytyisi 

kumota.
194

  

Asetuksen joidenkin säännösten täytäntöönpano saattaa edellyttää, että 

jäsenvaltiot antavat sitä täsmentävää lainsäädäntöä.
195

 Tämä tarkoittaa sitä, että jos 

yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan, niin Suomessakin täytyisi antaa mahdollisesti 

yleistä tietosuoja-asetusta täsmentävää lainsäädäntöä ja asetuksen voimaantulo 

edellyttäisi näin ollen koko kansallisen sääntelyn läpikäyntiä.  

Asetus perustuu osittain kansalliseen sääntelyyn ja siinä asetetaan 

jäsenvaltioille joitakin lainsäädäntövelvoitteita, esimerkiksi 6 artiklan mukaiset 

henkilölainmukaisen käsittelyn edellytyksen, mutta tämän lisäksi jäsenvaltioille 

annettaisiin myös mahdollisuus poiketa asetuksen säännöksistä kansallisella lailla, 
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esimerkiksi ehdotuksen 21 artiklan mukaan jäsenvaltion lainsäädännössä on 

mahdollista rajoittaa tiettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa.
196

 

 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan 2 kohdan 

mukaan asetus pätee yleisesti. Sen mukaan se on kaikilta osin velvoittava, ja sitä 

sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.  

Asetuksen katsotaan olevan sopivin säädöstyyppi kun määritetään 

henkilötietojen suojaa koskevaa kehystä Euroopan unionissa, koska asetuksen suora 

sovellettavuus vähentää lainsäädännön hajanaisuutta ja takaa paremman 

oikeusvarmuuden, kun käyttöön otetaan yhteinen keskeisten säädösten kokonaisuus, 

joka parantaa yksilön perusoikeuksien suojaa ja edistää sisämarkkinoiden toimintaa.
197

  

 Toissijaisuusperiaate eli subsidiariteettiperiaate korostaa jäsenvaltioille 

hajautetun toimeenpanon ja päätöksenteon tärkeyttä, vaikka periaate kohdistuu 

ensisijaisesti päätösvallan käyttämiseen ja sen mukaan unionin oikeuden hallinnollinen 

toteuttaminen on perusteltua järjestää ensisijaisesti kansallisella tasolla, mikäli 

kysymys ei ole unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvasta asiasta tai mikäli tälle 

ei ole käytännöllisiä esteitä.
198

 Keskitetty, ylivaltiollinen toimeenpano eli 

toissijaisuusperiaatteen käyttö edellyttää erityisiä perusteita, sillä harmonisoidun 

lainsäädännön toteuttamisvastuu pysyy edelleen pääasiassa kansallisella tasolla.
199

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan unioni 

toimii toissijaisuusperiaatteen mukaisesti niillä aloilla, jotka eivät kuulu sen 

yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 

keskushallinnon tasolla tai alueellisella tai paikallisella tasolla riittävällä tavalla 

saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 

laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.  

 Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on esitetty syitä, joiden johdosta Euroopan 

unionin tason toiminta on välttämätöntä, ja joka siis oikeuttaa toissijaisuusperiaatteen 

käyttämiseen ja nämä syyt ovat: oikeus henkilötietojen suojaan vahvistetaan Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa, joka edellyttää, että tietosuojan on oltava 

samantasoinen kaikkialla unionissa; henkilötietoja siirretään yli valtioiden rajojen 

tihenevään tahtiin sekä Euroopan unionin sisällä että Euroopan unionin ja kolmansien 
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maiden välillä; Euroopan unionilla on parhaimmat edellytykset pitää huoli yksilöiden 

suojan yhtenäisyydestä silloin kun heidän henkilötietojaan siirretään kolmansiin 

maihin; jäsenvaltiot eivät voi nykypäivänä vähentää yksin henkilötietojen suojaan ja 

tietosuojaan liittyviä ongelmia, eivätkä varsinkaan silloin kun ongelmat liittyvät 

jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen hajanaisuuteen; tietosuojalainsäädännön 

täytäntöönpanon valvontaan liittyy käytännön ongelmia sekä ehdotetut EU:n 

lainsäädäntötoimet ovat mittakaavan ja ongelmien luonteen vuoksi vaikuttavampia 

kuin jäsenvaltioiden tasolla toteutetut vastaavat toimet, koska ne eivät rajoitu vain 

yhden tai muutaman jäsenvaltion tasolle.
200

  

 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaan 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää 

sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suhteellisuusperiaate siis edellyttää asianmukaista ja oikeaa suhdetta unionin toimien 

ja niiden tavoitteiden välillä.
201

 Yleistä tietosuoja-asetuksen valmistelua on ohjannut 

suhteellisuusperiaate, kun on määritetty ja arvioitu eri toimintavaihtoehtoja ja laadittu 

säädösehdotusta.
202
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9.3  Yleisen tietosuoja-asetuksen rakenne ja perustelut 

 

9.3.1 Yleisen tietosuoja-asetuksen yleiset säännökset 

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 1 artiklan mukaan asetuksella vahvistetaan säännöt 

yksilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä säännöt, jotka koskevat tietojen 

vapaata liikkuvuutta. Tällä asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden 

perusoikeuksia ja – vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan. 

Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa rajoittaa eikä kieltää syistä, 

jotka liittyvät yksilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.  

 Näin ollen yleisen tietosuoja-asetuksen 1 artiklassa määritetään asetuksen 

kohde ja samalla tavalla kuin henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 1 artiklassa, myös 

asetuksen molemmat tavoitteet.
203

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 2 artiklassa vahvistetaan asetuksen aineellinen 

soveltamisala. Ehdotuksen 2 artiklan mukaan asetusta sovelletaan henkilötietojen 

käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automatisoitu, sekä sellaisten henkilötietojen 

manuaaliseen käsittelyyn, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus 

muodostaa rekisterin osa.  

Tärkeä poikkeus ehdotuksessa on se, että yleisen tietosuoja-asetuksen 2 artiklan 

2 kohdan mukaan asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn: jota suoritetaan 

sellaisen toiminnan yhteydessä, joka ei kuulu unionin lainsäädännön soveltamisalaan 

ja joka koskee erityisesti kansallista turvallisuutta; jota suorittavat unionin toimielimet, 

elimet ja laitokset; jota suorittavat jäsenvaltiot toteuttaessaan Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 2 luvun soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa; jota suorittaa 

luonnollinen henkilö ilman ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan henkilökohtaisen 

tai kotitalouttaan koskevan toimintansa yhteydessä eikä myöskään jota suorittavat 

toimivaltaiset viranomaiset rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 

syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten.  

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 3 artiklassa säädetään asetuksen alueellisesta 

soveltamisalasta. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan 
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unionin alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän 

toimipaikassa toteutettavan toiminnan yhteydessä. Asetusta sovelletaan unionissa 

asuvia rekisteröityjä koskevien henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 

rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut unioniin, jos käsittely liittyy: tavaroiden tai 

palvelujen tarjoamiseen näille rekisteröidyille unionissa; tai näiden rekisteröityjen 

käyttäytymisen seurantaan. Asetusta sovelletaan myös henkilötietojen käsittelyyn, jota 

suorittava rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut unioniin vaan paikkaan, jossa 

sovelletaan jonkin jäsenvaltion kansallista lakia kansainvälisen julkisoikeuden nojalla.  

 

 

9.3.2 Määritelmät 

 

Yleinen tietosuoja-asetus sisältää yhteensä 19 määritelmää ja ne esitetään ehdotuksen 4 

artiklassa. Osa ehdotuksen määritelmistä on otettu suoraan henkilötietodirektiivistä 

(95/46/EY), osa on uusia ja osaa on muutettu tai täydennetty.  

 Henkilötietodirektiivi (95/46/EY), jonka yleinen tietosuoja-asetus mahdollisesti 

tullessaan voimaan kumoaa, sisältää 8 määritelmää. Määritelmien lukumäärän kasvu 

ennustaa parantuvaa sääntelytarkkuutta sekä sääntelytehokkuutta. Älyliikenteen 

sääntelyssä määritelmien yksityiskohtaisuus ja selkeys on tärkeää, sillä älyliikenteen 

sääntely koskettaa ihmisen perusoikeuksia ja asiaan vaikuttaa laaja ja monipuolinen 

säädöskenttä. Seuraavassa esitän tärkeimmät määritelmät älyliikenteen sääntelyn 

kannalta.  

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan henkilötiedoilla 

tarkoitetaan kaikkia rekisteröityä koskevia tietoja. Ehdotuksen 1 kohdan mukaan 

rekisteröidyllä tarkoitetaan asetuksessa luonnollista henkilöä, joka on tunnistettu tai 

tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti keinoin, joita joko rekisterinpitäjä tai muu 

luonnollinen tai oikeushenkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti 

henkilönumeron, sijaintitiedon, internet-tunnisteiden taikka yhden tai useamman 

henkilölle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 

taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.  

 Ehdotuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaan käsittelyllä tarkoitetaan kaikenlaisia 

toimintojen kokonaisuuksia tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietojen 
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kokoelmiin tai henkilötietoihin joko manuaalisesti tai automaattista tietojenkäsittelyä 

käyttäen, kuten tietojen tallentaminen, säilyttäminen, kerääminen, järjestäminen, 

muokkaaminen tai muuttaminen, hakukäyttö, tietojen luovuttaminen levittämällä, 

siirtämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhdistäminen tai 

yhteensovittaminen sekä niiden poistaminen tai tuhoaminen.  

 Ehdotuksen 4 artiklan 6 kohdan mukaan henkilötietojen käsittelijällä 

tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, virastoa, viranomaista tai muuta elintä, 

joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Ehdotuksen 4 artiklan 7 kohdan 

mukaan vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, virastoa, 

viranomaista tai muuta elintä, jolle henkilötietoja luovutetaan.  

 Ehdotuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaan rekisterinpitäjällä luonnollista tai 

oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 

kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja keinot; jos 

käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit 

voidaan vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti. 

 Ehdotuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan rekisteröintijärjestelmällä kaikkia 

sellaisia järjestettyjä henkilötietojen kokoelmia, joista tiedot ovat saatavilla tietyin 

perustein, oli kokoelma sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai 

maantieteellisin perustein jaettu.  

 

9.3.3  Yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteet ja käsittelyn 

lainmukaisuus 

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa säädetään henkilötietojen käsittelyä 

koskevista periaatteista ja ne vastaavat pääosin henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 6 

artiklassa vahvistettuja periaatteita. Uusia periaatteita ovat erityisesti tietojen 

minimoinnin periaate, läpinäkyvyysperiaate ja rekisterinpitäjän kattavan vastuun 

vahvistaminen.
204
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Tietojen minimoinnin periaatteella tarkoitetaan sitä, että henkilötietojen täytyy 

olla asianmukaisia ja olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava mahdollisimman 

vähään suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; niitä saa käsitellä 

vain ja ainoastaan siltä osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu täyttää käsittelemällä 

tietoja, joihin ei sisälly henkilötietoja.
205

 Läpinäkyvyysperiaatteella sitä, että 

henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta 

läpinäkyvästi.
206

 Rekisterinpitäjän kattavan vastuun vahvistamisella sitä, että vastuu 

henkilötietojen käsittelystä kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on varmistettava ja 

osoitettava jokaisen käsittelytoimen osalta, että tämän asetuksen säännöksiä on 

noudatettu.
207

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa vahvistetaan tietojenkäsittelyn 

lainmukaisuuden kriteerit henkilötietodirektiivin (95/46/EY) pohjalta. Ehdotuksessa 

täsmennetään kriteerejä, jotka koskevat rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden 

noudattamista, yleisen edun suojaamista tai eri etujen tasapainottamista.
208

 

Ehdotuksen 6 artiklan mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukaista 

ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa 

erityistarkoitusta varten; käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön 

panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden 

toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä 

varten tai käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 

milloin tämän edun syrjäyttävät henkilötietojen suojaa tarvitsevat rekisteröidyn edut tai 

perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on lapsi ja tätä ei sovelleta 

tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä yhteydessä tai käsittely on 

tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
209
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9.3.4 Rekisteröidyn oikeudet 

 

Älyliikenteessä käsitellään henkilötietoja. Käsiteltäessä henkilötietoja rekisteröidyn 

oikeudet ovat erittäin tärkeässä asemassa. Yleinen tietosuoja-asetus pyrkii 

varmistamaan entistä tehokkaammin ja varmemmin rekisteröidyn oikeudet. 

Rekisteröidyn oikeuksien vahventumisesta ovat osoituksena yleisen tietosuoja-

asetuksen 11 ja 12 artiklat.  

 Ehdotuksen 11 artiklassa velvoitetaan rekisterinpitäjiä toimittamaan helposti 

saatavaa, läpinäkyvää ja ymmärrettävää tietoa. Vaatimus perustuu eritoten 

henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevista kansainvälisistä standardeista 

annettuun Madridin päätöslauselmaan.
210

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 11 artiklan mukaan rekisterinpitäjällä täytyy olla 

henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten läpinäkyvät ja 

helposti saatavilla olevat toimintatavat. Rekisterinpitäjien täytyy toimittaa 

rekisteröidylle kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 

ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 

huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin kun tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.
211

 

 Ehdotuksen 12 artiklassa rekisterinpitäjä velvoitetaan vahvistamaan menettelyt 

ja mekanismit rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä varten. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sähköisiä pyyntöjä, kieltäytymisen perustelemista ja vaatimusta vastata 

rekisteröidyn pyyntöihin tietyssä määräajassa.
212

 

 Yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisterinpitäjän 

ilmoitusvelvollisuudesta rekisteröityä kohtaan henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 

pohjalta. Ehdotuksen 14 artiklassa rekisteröidylle täytyy antaa esimerkiksi lisätietoja 

oikeudesta tehdä valitus, tietojen säilytysajasta, tietojen siirtämisestä jäsenvaltion 

ulkopuolelle ja siitä, mistä tiedot ovat lähtöisin. Ehdotuksessa ei poisteta 

henkilötietodirektiiviin (95/46/EY) poikkeuksia, joiden mukaan ilmoitusvelvollisuutta 

ei ole, jos tietojen luovutuksesta tai kyseisestä rekisteröinnistä on nimenomaisesti lailla 

säädetty.
213
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 Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa rekisteröidylle annetaan oikeus 

tutustua omiin henkilötietoihinsa. Artiklan säännös pohjautuu henkilötietodirektiivin 

(95/46/EY) 12 artiklan 1 alakohtaan, minkä lisäksi siihen on lisätty uusia asioita, kuten 

esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa rekisteröidylle oikeudesta oikaista ja poistaa tietoja, 

tietojen säilytysajasta ja rekisteröidyn valitusoikeudesta.
214

 

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyllä on 

oikeus saada rekisterinpitäjältä pyynnöstä koska tahansa vahvistus siitä, että häntä 

koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja 

käsitellään, rekisterinpitäjän täytyy antaa seuraavat tiedot: kyseessä olevat 

henkilötietojen ryhmät; käsittelyn tarkoitukset; henkilötietojen säilytysaika; 

vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on 

tarkoitus luovuttaa, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat; tieto siitä, että 

rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja viranomaisen 

yhteystiedot; tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää 

oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot tai vastustaa niiden käsittelyä; 

käsiteltävät henkilötiedot ja kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot sekä 

käsittelyn merkitys ja mahdolliset seuraukset ainakin 20 artiklassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden osalta. 

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaan rekisteröidyllä on 

oikeus saada rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat henkilötiedot. Siinä tapauksessa, 

että rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava sähköisesti, paitsi 

jos rekisteröity toisin pyytää.
215
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9.3.5 Rekisteröidyn tietojen oikaiseminen ja poistaminen 

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen III luvun 3 jaksossa säädetään tietojen oikaisemista ja 

poistamisesta.
216

 Ehdotuksen 146 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeus oikaista 

tietojaan henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 12 artiklan b alakohdan mukaisesti.
217

 

 Ehdotuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 

rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, erityisesti 

oikaisun avulla.
218

 

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa vahvistetaan rekisteröidyn oikeus 

poistaa tietonsa ja tulla unohdetuksi. 17 artiklassa myös tarkennetaan 

henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 12 artiklan b alakohdassa säädettyä oikeutta tietojen 

poistamiseen ja säädetään edellytykset oikeudelle tulla unohdetuksi. Oikeuteen tulla 

unohdetuksi ja poistaa tietonsa sisältyy esimerkiksi tiedot julkistaneen rekisterinpitäjän 

velvollisuus ilmoittaa kolmansille osapuolille rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 

kyseisiin henkilötietoihin liittyvät linkit, jäljennökset tai kopiot.
219

 

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyllä on 

oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot ja 

pidättyy antamasta näitä tietoja eteenpäin, etenkin kun kyseessä ovat henkilötiedot, 

jotka rekisteröity on asettanut saataville lapsena. Edellytyksenä on, että jokin 

seuraavista perusteita täyttyy: rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on 

perustunut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai suostumuksen kohteena ollut 

säilytysaika on päättynyt eikä tietojenkäsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tietoja 

ei enää tarvita niiden tarkoitusten toteuttamista varten, joita varten ne kerättiin tai joita 

varten niitä muutoin käsiteltiin; rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä 19 

artiklan nojalla tai tietojenkäsittely ei muista syistä ole tämän asetuksen mukaista. 
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9.3.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artiklassa vahvistetaan rekisteröidyn oikeus vastustaa 

henkilötietojensa käsittelyä. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä perustuu 

henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 14 artiklaan ja tekstiä on hieman muutettu 

ehdotuksessa verrattuna henkilötietodirektiiviin, esimerkiksi suoramarkkinointiin ja 

todistustaakan soveltamisen osalta.
220

 

 Ehdotuksen 19 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa 

henkilökohtaisen tilanteensa perusteella milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 

käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 

rekisterinpitäjä kykenee osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa pakottava perusteltu 

syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn perusoikeudet ja – vapaudet tai edut. Jos 

henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus 

vastustaa maksutta henkilötietojensa käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tätä 

oikeutta täytyy tarjota rekisteröidylle ymmärrettävällä tavalla ja nimenomaisesti, 

selkeästi muusta tiedotuksesta erillään. Jos vastustus hyväksytään edellä mainitun 

jommankumman kohdan nojalla, rekisterinpitäjällä ei ole enää oikeutta käsitellä tai 

käyttää kyseisiä henkilötietoja.
221
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9.3.7 Loppusäännökset 

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen lopussa on tärkeitä loppusäännöksiä. Ehdotuksen 89 

artiklassa täsmennetään ehdotetun asetuksen suhde sähköisen viestinnän 

tietosuojadirektiiviin (2002/58/EY) ja muutetaan samalla kyseistä direktiiviä.
222

  

Ehdotetun asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaan sillä ei aseteta luonnollisille 

tai oikeushenkilöille lisävelvoitteita sellaisen henkilötietojen käsittelyn osalta, joka 

liittyy yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen yleisissä 

viestintäverkoissa unionissa, suhteessa sellaisiin seikkoihin, joiden osalta niiden on 

noudatettava sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä (2002/58/EY) säädettyjä 

erityisiä velvoitteita, joilla on sama tavoite.  

Ehdotetun asetuksen 89 artiklan 2 kohdan mukaan asetuksella kumotaan 

sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58/EY) 1 artiklan 2 kohta. Sähköisen 

viestinnän tietosuojadirektiivin 89 artiklan 2 kohdan mukaan tämän direktiivin 

säännöksillä täydennetään ja täsmennetään henkilötietodirektiiviä (95/46/EY) edellä 1 

kohdassa mainittuja tarkoituksia varten. Niissä säädetään lisäksi tilaajien, jotka ovat 

oikeushenkilöitä, oikeutettujen etujen suojelemisesta. Näin ollen sähköisen viestinnän 

tietosuojadirektiivin 1 artiklan 1 kohdan mukaan sähköisen viestinnän 

tietosuojadirektiivillä yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden säännökset, joita tarvitaan 

samantasoisen perusvapauksien- ja oikeuksien, erityisesti yksityisyyttä koskevan 

oikeuden, suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän 

alalla sekä tällaisten tietojen ja sähköisten viestintäpalvelujen- ja laitteiden vapaan 

liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä. 

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 91 artiklassa säädetään asetuksen 

voimaantulopäivä ja sen soveltamista koskeva siirtymäaika.
223

 91 artiklan 1 kohdan 

mukaan ”Tämä asetus tulee voimaan kahdentakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun 

se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.” Ehdotuksen 91 artiklan 2 

kohdan mukaan ”Sitä sovelletaan [kahden vuoden kuluttua 1 kohdassa tarkoitetusta 

päivämäärästä alkaen]”. 
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9.4  Merkittävimmät muutokset, jotka aiheutuvat ehdotuksesta 

 

Edellä olen esitellyt yksityiskohtaisesti muutamia muutoksia, jotka aiheutuvat yleisestä 

tietosuoja-asetuksesta. Seuraavassa esittelen merkittävimmät konkreettiset muutokset, 

jotka seuraavat, mikäli ehdotus tulee voimaan.  

Nykyisessä henkilötietodirektiivissä (95/46/EY) on noin 30 artiklaa, kun taas 

komission yleisessä tietosuoja-asetuksessa yli 90 artiklaa. Komissiolla olisi nykyiseen 

lainsäädäntöön verrattuna entistä enemmän valtaa täsmentää myöhemmin asetuksen 

sääntelyä.
224

  

Ehdotuksella luodaan tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille yrityksille, sillä 

ehdotuksen johdosta kaikkialla Euroopan unionin alueella toimiviin yrityksiin 

sovelletaan samaa lainsäädäntöä ja odotetaan tuovan vuosittain yrityksille jopa 2,3 

miljardin euron säästöt, kun hallinnollinen rasite vähenee.
225

  

Yritysten täytyy asioida vain yhden tietosuojaviranomaisen kanssa siellä 

Euroopan unionin maassa, missä niillä on päätoimipaikka.
226

 Samalla tavalla, 

henkilöillä on oikeus ottaa yhteyttä oman maansa tietosuojaviranomaiseen, vaikka 

heidän tietojaan käsittelisi yritys, joka toimii Euroopan unionin ulkopuolella.
227

 

Eri jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisen yhteistyötä lisätään, jolla 

varmistetaan se, että säännöksiä sovelletaan yhteneväisesti kaikkialla Euroopan 

unionissa sekä yritysten, joissa on yli 250 työntekijää, täytyy nimetä erityinen 

tietosuojavastaava.
228

 

Tärkeää on havaita, että Euroopan unionin sääntöjä täytyy noudattaa jos 

henkilökohtaisia tietoja käsittelevät ulkomailla yritykset, jotka tarjoavat palveluitaan 

Euroopan unionin kansalaisille ja jotka ovat aktiivisia Euroopan unionin 

markkinoilla.
229
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9.5  Yleisen tietosuoja-asetuksen nykytilanne  

 

Yleisestä tietosuoja-asetuksesta neuvotellaan parhaillaan aktiivisesti Euroopan 

neuvostossa ja parlamentissa.
230

 Euroopan unionin parlamentissa ehdotuksesta vastaa 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE), jonka 

tarkoituksena on äänestää ehdotuksesta mahdollisesti jo keväällä.
231

  

Huomionarvoista on, että Euroopan parlamentin vastuuvaliokunnan raportoijan 

tavoitteena on, että ehdotuksesta äänestettäisiin valiokunnassa ja huhtikuussa ja 

ehdotuksesta julkaistiin mietintöluonnon tammikuun alussa.
232

 Irlannin 

puheenjohtajakauden keskeinen tavoite on riittävä edistyminen tietosuojapaketin 

käsittelyssä, jonka johdosta neuvottelujen onnistumiseen varataan riittävästi huomiota 

ja aikaa.
233

  

Hankkeen käsittely Euroopan parlamentin ja neuvoston 

yhteispäätösmenettelyssä tulee kaikesta huolimatta kestämään todennäköisesti useita 

vuosia, mutta epävirallisena tavoitteena pidetään sitä, että neuvottelut olisi käyty 

loppuun vielä nykyisen parlamentin toimikaudella vuoteen 2014 mennessä.
234

 Tämän 

lisäksi on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset kansalliset täytäntöönpanotoimet, joiden 

loppuunsaattamiseen täytyy myös varata riittävästi aikaa. 

Elinkeinoelämän keskusliitto katsoo, että ”ehdotuksen huolellinen arviointi ja 

käsittely neuvostossa ja Euroopan parlamentissa on välttämätöntä, sillä esitetyt 

muutokset vaikuttaisivat toteutuessaan laajasti sekä koko elinkeinoelämään että 

yhteiskuntaan ylipäänsä”.
235
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9.6  Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus asetukseksi 

yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

soveltuvuus älyliikenteen sääntelyyn 

 

Yleinen tietosuoja-asetus tulisi voimaantullessaan vaikuttamaan merkittävästi myös 

älyliikennettä koskevaan sääntelyyn, sillä se korvaisi voimaantullessaan 

henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja vaikuttaisi siten myös henkilötietolakiin. Näin 

ollen henkilötietolakia täytyisi yleisen tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan muuttaa.

 Yleisen tietosuoja-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan asetusta sovelletaan 

henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automatisoitu, sekä sellaisten 

henkilötietojen manuaaliseen käsittelyyn, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden 

on tarkoitus muodostaa rekisterin osa. Yleistä tietosuoja-asetusta ei sen 2 artiklan 2 

kohdan d) kohdan mukaan sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittaa 

luonnollinen henkilö ilman ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan henkilökohtaisen 

tai kotitalouttaan koskevan toimintansa yhteydessä. Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 

artiklan 2 kohdan mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia rekisteröityä koskevia 

tietoja.  

Älyliikenteessä käsitellään ehdotuksen mukaisia henkilötietoja. Tällöin on kyse 

siitä, että tällaisia henkilötietoja käsitellessä täytyy noudattaa yleistä tietosuoja-

asetusta, mikäli se on tullut tai tulee voimaan. Älyliikenteen sääntelyssä täytyy 

kiinnittää erittäin tarkkaa huomiota yleisen tietosuoja-asetuksen tuomiin muutoksiin 

henkilötietojen sääntelyssä, koska henkilötiedot ovat älyliikenteen sääntelyssä erittäin 

keskeisellä sijalla.  

 Älyliikennedirektiivin mukaan älykkäillä liikennejärjestelmillä (Information 

Technology Services eli ITS) eli älyliikenteellä tarkoitetaan direktiivin 4 artiklan 

mukaan järjestelmiä, joissa sovelletaan tieliikenteen alalla tieto- ja 

viestintäteknologiaa, mukaan lukien ajoneuvot, infrastruktuuri ja käyttäjät, ja 

liikenteen hallinnassa ja liikkuvuuden hallinnassa sekä rajapintoihin muiden 

liikennemuotojen kanssa. 

 Seuraava huomionarvoinen asia on se, että voiko älyliikennedirektiivin 

mukainen määritelmä älykkäistä liikennejärjestelmistä eli älyliikenteestä sekoittua 
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jonkin yleisen tietosuoja-asetuksen määritelmän kanssa? Yleisen tietosuoja-asetuksen 

4 artiklassa 5) kohdassa määritellään rekisteröintijärjestelmä, joka on kaikkia sellaisia 

järjestettyjä henkilötietojen kokoelmia, joista tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli 

kokoelma sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin perustein jaettu.  

 Älyliikennedirektiivin mukaisessa älyliikenteessä käytetään tieto- ja 

viestintäteknologiaa tieliikenteen alalla ja voidaan ajatella että yksi osa älyliikenteen 

toteuttamista on yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemät erilaiset 

rekisteröintijärjestelmät, sillä älyliikenne koostuu erilaisista henkilötietojen 

kokoelmista. Sen johdosta tulevassa sääntelyssä tulisi kiinnittää huomiota, että mikä on 

rekisteröintijärjestelmän ja älyliikenteen tarkempi suhde, jotta vältettäisiin 

sekaannukset ja virheelliset soveltamiset.  
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10  Älyliikenne ja sen sääntely Ruotsissa 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2010/40/EU) tieliikenteen älykkäiden 

liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 

rajapintojen puitteista eli älyliikennedirektiivin 17 artiklan 1 kohdan mukaan 

jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 27 päivään elokuuta 2011 mennessä 

raportti kansallisista toimistaan ja hankkeistaan ensisijaisilla aloilla. Direktiivin 17 

artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 27 päivään 

elokuuta 2012 mennessä tiedot seuraaviksi viideksi vuodeksi suunnitelluista 

kansallisista ITS-toimista. 

Älyliikennedirektiivin 2 artiklan mukaan pidetään määritysten ja standardien 

laatimista ja käyttöä koskevina ensisijaisina aloina seuraavia: tie-, liikenne- ja 

matkadatan optimaalinen käyttö; liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien 

ITS-palvelujen jatkuvuus; tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS- 

sovellukset ja ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin. 

Ruotsi on toimittanut komissiolle direktiivin 17 artiklan mukaiset raportit. 

Seuraavassa kerron tarkemmin kyseisten raporttien sisällöstä ja Ruotsin tilanteesta 

sekä suunnitelmista.   

 

10.1 Ruotsin toimittamien raporttien keskeinen sisältö ja 

älyliikenteen merkitys Ruotsissa 

 

Älykkäitä liikennejärjestelmä ratkaisuja on käytetty ruotsalaisessa 

liikennejärjestelmässä jo pitkän aikaa, ei ainoastaan tieliikenteessä, mutta myös 

lentoliikenteessä, rautatieliikenteessä ja meriliikenteessä.
236

  

Ruotsi on selventänyt raportissaan komissiolle hankkeitaan ja toimenpiteitään 

ensisijaisilla aloilla, joita ovat: tie-, liikenne- ja matkadatan optimaalinen käyttö 

(palveluita, jotka tuottavat ajankohtaista tietoa liikenteestä; ilmaista liikennetietoa 

koskien tieturvallisuutta; tie, liikenne- ja kuljetus palveluiden tietoa jota voidaan 
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käyttää digitaalisille kartoille); liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-

palvelujen jatkuvuus (rahdin hallinta kuljetus väyliä pitkin; seurata ja jäljittää rahtia 

kaikenlaisten kuljetusväylien mukana; urbaani ITS arkkitehtuuri), tieliikenteen 

turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS- sovellukset (automaattinen hätätilanne 

soitto; informaatiopalveluita rekoille ja muille kaupallisille ajoneuvoille jotta ne voivat 

käyttää turvallisia ja varmoja parkkeeraus paikkoja; varauspalveluita rekoille ja muille 

kaupallisille ajoneuvoille jotta ne voivat käyttää turvallisia ja varmoja 

pysäköimispaikkoja; turvallisuutta ja mukavuutta haavoittuville tiekäyttäjille) ja 

ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin (yhteentoimivia järjestelmiä; 

erilaisten ITS palveluiden integroimista kulkuvälineessä olevaan avoimeen 

alustaan).
237

 

Älyliikennedirektiivin mukaiset etusijalla olevat toimenpiteet on integroitu 

osaksi ruotsalaista älyliikenteen strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa, 2010–2015.
238

 

Ruotsalainen älyliikenteen strategia ja toimenpidesuunnitelma sisältää tavoitteita ja 

strategioita ja sen tavoitteiden mukaan älyliikenteen kasvanut käyttö ja sen nopeampi 

käyttöönotto tulisi vaikuttamaan ainakin seuraavasti: vaikuttamaan vakaan, varman ja 

turvallisen liikennejärjestelmän kehitykseen; vahvistaisi ruotsalaisen teollisuuden 

kilpailukykyä ja vaikuttaisi uusien työmahdollisuuksien syntymiseen ja olisi 

hyödyllinen yksityisille ihmisille, yhteisöille ja yrityksille.
239

 

Ruotsalaisen älyliikenteen strategia ja toimenpidesuunnitelman strategioiden 

mukaan älyliikenteen strategia ja toimenpidesuunnitelma: lähtee matkaan käyttäjien 

tarpeista ja sillä on kunnioitusta henkilökohtaista koskemattomuutta kohtaan; stimuloi 

ratkaisuja jotka ovat sopivia ilmastollisista ja ympäristöllisistä näkökohdista katsottuna 

ja keskittyisi elinvoimaisiin palveluihin ja tuotteisiin; yhteistoimintaa julkisen ja 

yksityisen puolen kanssa, jossa molemmilla osapuolilla on selkeät roolit ja 

velvollisuudet; pistää käyttöön voimassaolevat ratkaisut ja infrastruktuurit, 

kansallisesti ja kansainvälisesti; käyttää kokeiluprojekteja, kenttäkokeita ja 

innovatiivisia hankintoja vaiheina implementoinnissa ja olisi aloitteentekijä Euroopan 

unionissa ja standardisointityössä.
240

  

                                                 

237
 Reporting by the Member States referred to in Article 17 of Directive 2010/40/EU – The ITS 

directive, Initial report from Sweden, s. 5-8. 
238

 Information on national ITS-actions 2012-08-27, s. 3. 
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 Ruotsalaisessa älyliikenteen strategia ja toimenpidesuunnitelmassa olevat 

toimenpiteet ovat sellaisia, jotka ovat eniten suotuisia; joilla on vahva kytkös 

ruotsalaisen kuljetus politiikan tavoitteisiin; muodostavat perustavanlaatuiset 

olosuhteet älyliikenteen lisääntyvälle käytölle liikenteessä ja vahvistaa ruotsalaista 

yrittäjyyttä.
241

 

 Oheisten raporttien ohella Ruotsissa on julkaista useita artikkeleita ja vihkosia 

auttamaan älykkäiden liikennejärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tärkeää on 

nostaa esiin Ruotsin tiehallinnon listaamat tekijät, jotka vaikuttavat siihen että kuinka 

hyvin onnistutaan älykkäiden liikennejärjestelmien toteutuksessa.
242

  

Nämä tekijät ovat seuraavat: vaikutusten täytyisi olla kestäviä pitkän aikaa; 

informaatio ja tuki toteutusprosessille on elintärkeää menestyksekkäälle järjestelmälle; 

pitkän aikavälin sitoutumisen vakiinnuttaminen tieviranomaiselta; keinojen täytyy olla 

oikeudenmukaisia jotta niillä olisi vaikutuksia; oikeaa keinoa täytyy käyttää oikeassa 

paikassa; keinojen suunnittelu pitäisi perustua ongelmien ratkaisemiseen sekä älykkään 

liikenteen suunnittelu pitäisi hoitaa laajasta perspektiivistä, jossa otettaisiin huomioon 

huolto, arviointi, hallinto ja toiminta.
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10.2 Älykkään liikenteen kongressi 2009 Tukholmassa, Ruotsissa 

 

Ruotsissa pidettiin 21–25 syyskuuta 2009 Älykkään liikenteen maailman kongressi ja 

ensimmäistä kertaa älykkään liikenteen historiassa kaikenlaiset liikenteen 

ilmenemismuodot esiteltiin ja vierailijat pystyivät kokemaan ja ymmärtämään 

älykkään liikenteen edut päivittäisessä elämässä.
244

  Näin ollen kongressin teemana oli 

”älykäs liikenne jokapäiväisessä elämässä”, jonka tarkoituksena oli ilmentää älykkään 

liikenteen läsnäoloa ja tärkeyttä jokapäiväisessä liikkuvuudessa.
245

 

Tukholman älykkään liikenteen maailman kongressi oli merkittävä tapahtuma 

sillä se tarjosi ainutlaatuisin mahdollisuuden älykkään liikenteen organisaatioille ja 

yrityksille markkinoida tiettyjä viestejä avain pelaajille, kasvattaa näkyvyyttään ja 

vakiinnuttaa niiden asema ja läsnäolo älykkään liikenteen maailmanlaajuisessa 

markkinaeturintamassa.
246

 Kongressiin osallistui yli 220 näytteilleasettajaa ja 8000 

osallistujaa.
247

 Älykäs liikenne on linkki infrastruktuurin, matkustajien ja 

kulkuvälineiden välillä ja voi tuoda merkittäviä etuja yhteiskunnalle.
248

 

Siitä, että älykkään liikenteen maailmanlaajuinen kongressi pidettiin vuonna 

2009 Ruotsissa, voidaan päätellä, että älykäs liikenne ja sen sovellukset ovat 

merkittävässä asemassa Ruotsissa ja Ruotsi pyrkii olemaan varmasti yksi suurista 

tekijöistä älykkään liikenteen saralla tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana. 
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11 Johtopäätökset 

 

Yhteiskuntamme elää tällä hetkellä murrosvaiheessa. Tekniikka kehittyy koko ajan 

nopeasti eteenpäin, lainsäädäntö monimutkaistuu ja lisääntyy sekä yhteiskuntamme 

muuttuu koko ajan enemmän tietoyhteiskunnaksi. Tehokas ja kestävä 

liikennejärjestelmä on välttämättömyys hyvinvoinnille ja kasvulle. Yhteiskunnassa 

täytyy panna täytäntöön erilaisia toimenpiteitä, jotta voidaan saavuttaa 

ympäristöystävällinen, tehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä.  

 Tässä tilanteessa valtiovallan ja lainsäätäjän täytyy varmistaa lainsäädännön 

yhteensopivuus ja sen riittävä selkeys. Euroopan unionin älyliikennedirektiivi asettaa 

suuria haasteita kansalliselle lainsäädännöllemme, sillä sen antamat määritelmät ovat 

sekoitettavissa ja osittain päällekkäisiä kansallisten lakien määritelmien kanssa. Siinä 

vaiheessa, kun säädetään kansallista lainsäädäntöä koskien älyliikennettä, niin sen 

sopivuus jo olemassa olevan lainsäädännön kanssa täytyy varmistaa huolellisesti. 

Muutettavien lakien määrä voi olla arvioitua suurempi, sillä jo pelkästään 

älyliikennedirektiivin antama älyliikenteen määritelmä ja soveltamisalue on laaja.  

 Lainsäädäntöä valmisteltaessa ja säädettäessä tulee ottaa huomioon se, että tieto 

– ja viestintäteknologia kehittyy nopeasti ja sen uudistuminen ja muuttuminen tulee 

ottaa huomioon lainsäädäntöhankkeita toteutettaessa. Samaan aikaan täytyy muistaa 

turvata hyvät ja kannustavat olosuhteet älyliikenteen järjestelmien edelleen 

kehittämiselle ja turvata samalla myös riittävä henkilötietojen suoja ja yksityisyys.  

 Kaikki merkit viittaavat siihen, että älykkäiden liikennejärjestelmien merkitys 

tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että 

älykkäitä liikennejärjestelmiä kehitettäessä, pantaessa täytäntöön ja hyödyntämisessä 

otetaan huomioon niiden tuomien mahdollisuuksia ohella myös niistä aiheutuvat uhat 

ja varaudutaan niihin riittävin keinoin sekä riittävässä mittasuhteessa. 

 On todennäköistä, että älyliikenteen ja teknologian kehittyessä älyliikenne tulee 

vaikuttamaan yhä enenevässä määrin lainsäädäntöön. Ei voida poisjulkea myöskään 

sitä mahdollisuutta, että Suomessa säädettäisiin kokoaan uusi, oma laki joka koskisi 

ainoastaan älyliikennettä.  

 

 


