Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n
mukainen REKISTERISELOSTE:
Ajoneuvoliikennerekisteri
1) Rekisterinpitäjä
(tarvittaessa eli jos
rekisterinpitäjällä ei
toimipaikkaa EU:n
alueella, myös
edustaja)

Nimi
Liikenteen turvallisuusvirasto
Postiosoite
PL 320, 00101 Helsinki
Puhelin
020 618 500 (vaihde)
Käyntiosoite
Kumpulantie 9, 00520 Helsinki

2) Rekisteriasioita
hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Erityisasiantuntija Päivi Metsävainio

3) Rekisterin nimi

Ajoneuvoliikennerekisteri

4) Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Erityislainsäädäntö

Puhelin
020 618 500 (vaihde)

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) velvoittaa Liikenteen
turvallisuusviraston ylläpitämään rekisteriä liikenneturvallisuuden
parantamiseksi, tieliikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä
tieliikenteen verotustehtävien ja autokiinnityksen hoitamiseksi. Rekisteri
sisältää tietoa ajoneuvoista, niiden verotuksesta ja kiinnityksestä,
ajoneuvoa kuljettavista, maakuljetusten turvallisuusneuvonantajista ja
tieliikenteen valvontalaitteissa käytettävistä korteista
5) Rekisterin
tietosisältö
(rekisteröityjen
ryhmä/ryhmät ja
näihin liittyvät tiedot
tai tietoryhmät)

Luonnollisista ja oikeushenkilöistä talletetut tiedot
Luonnollisista henkilöistä saa tallettaa perustietoina nimen,
henkilötunnuksen taikka henkilötunnuksen puuttuessa tiedon
syntymäajasta, syntymäkotikunnan ja syntymävaltion, kansalaisuuden,
osoite- ja muu yhteystiedon, kotikunnan, äidin- tai asiointikielen,
valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen sekä tiedon henkilön kuolemasta.
Lisäksi ajoneuvon omistajasta tai haltijasta saa tallettaa tiedon siitä,
että tämä on luonnollinen henkilö. Oikeushenkilöistä saa tallettaa yritysja yhteisötunnuksen sekä soveltuvin osin luonnollisista henkilöistä
talletettavia tietoja.
Rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisina tietoina
luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä saa tallettaa tietoja:
1) ajokorttiluvan, ajokortin ja ajo-oikeuden myöntämisestä, lajista ja
luokasta sekä muita vastaavia tietoja;
2) ADR-ajolupakoetta varten annetun koulutuksen antajasta,
ajolupakokeesta ja ajoluvan myöntämisestä ja vaarallisten aineiden
maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan tutkintoa varten annetun
koulutuksen antajasta, tutkintoon liittyvästä kokeesta sekä muita
vastaavia tietoja;
3) kuljettajaopetuksesta ja kuljettajantutkinnosta;
4) tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen

mukaisten kuljettaja-, korjaamo-, valvonta- ja yrityskorttien
myöntämisestä sekä muita vastaavia tietoja;
5) henkilön pyynnöstä rekisteriin merkittävästä tietojen luovuttamisen
rajoittamisesta;
6) henkilöauton ammattiajoluvan ja liikenneopettajaluvan
myöntämisestä;
7) lakisääteisistä maksuista ja veroista sekä niiden suorittamisesta;
8) konkurssista, velkajärjestelystä tai yrityssaneerauksesta ja
ajoneuvon ulosotosta;
9) ajoneuvon haltijan hallintaoikeuden laadusta;
10) auton käyttövastaavasta;
11) lupaa edellyttävää kuljetustoimintaa varten suoritettavasta kokeesta
ja lupaa varten myönnettävästä todistuksesta;
12) liikennevakuutuksen ottajasta;
13) kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyyttä varten
koulutusta antaneesta koulutuskeskuksesta, saadusta
koulutuksesta ja sen kestosta, suoritetusta kokeesta ja siitä
annetusta todistuksesta, kuljettajan ammattipätevyyskortin tai sen
kaksoiskappaleen myöntämisestä, ammattipätevyydestä ajokorttiin
tehdyistä merkinnöistä sekä jatkokoulutuksen suorittamisesta ja
siitä annetusta todistuksesta.
Ajoneuvoista talletetut tiedot
Ajoneuvoista talletetaan
1) tekniset tiedot, yksilöintitiedot ja kaupalliset tiedot;
2) katsastus- ja hyväksyntätiedot sekä muita teknisiä tarkastuksia
koskevat tiedot;
3) rekisteröintiin, vakuutuksiin, käyttötarkoitukseen ja tilapäiseen
käyttöön liittyvät tiedot;
4) kiinnitystiedot;
5) verotus- ja ulosottotiedot;
6) anastustiedot.
Rekisteriin talletettavista käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisista
tiedoista sekä ajoneuvojen tiedoista säädetään tarkemmin
ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (1116/2003).
6) Säännönmukaiset
tietolähteet

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 §:n mukaan rekisteriin
saadaan tietoja viranomaisilta seuraavasti:
1) Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä;
2) Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen ylläpitämästä
yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä;
3) oikeushallinnolta;
4) ulosottoviranomaiselta;
5) poliisilta;
6) puolustusvoimilta;
7) tullilaitokselta;
8) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta;
9) rajavartiolaitokselta.
Ajoneuvoliikennerekisterilain 12 §:n mukaan rekisteriin saadaan tietoja
seuraavilta yksityisiltä tahoilta:
1) ajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat;
2) liikennevakuutuskeskus ja liikennevakuutusyhtiöt;
3) kuljettajantutkintojen vastaanottajat;
4) katsastuksen suorittajat ja sopimusrekisteröijät;
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5) tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen
mukaisten ajopiirturikorttien käsittelijät;
6) ajokortin valmistaja;
7) ammattipätevyyskokeen vastaanottaja ja palvelun tuottaja sekä
jatkokoulutusta antava koulutuskeskus.

7) Säännönmukaiset
tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n mukaan rekisteristä
luovutetaan julkisia tietoja seuraaville tahoille:
1) viranomaiset;
2) liikennevakuutuskeskus, liikennevakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori;
3) liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat;
4) katsastuksen suorittajat;
5) sopimusrekisteröijät;
6) kuljettajantutkinnon vastaanottajat;
7) tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijät;
8) Ahvenanmaan maakunnan tai ETA-valtion rekisteriviranomaiset;
9) ETA-valtion viranomaiset, Euroopan yhteisöjen komissio ja
kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetut viranomaiset yhteisön
lainsäädännöstä tai Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksia
johtuvien velvoitteiden hoitamiseksi;
10) ammattipätevyyspalveluiden tuottajat.
Julkisia tietoja luovutetaan yksittäin lain 14 §:n mukaan seuraavasti:
1) ajoneuvon rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella
rekisteriin talletetuista ajoneuvoista ja niiden verotuksesta,
kiinnityksestä, ajoneuvon omistajan ja haltijan ja käyttövastaavan
nimestä sekä osoite- ja yhteystiedoista;
2) henkilötunnuksen perusteella ajokorttiluokasta ja ajokortin
myöntämisajankohdasta.
Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan lain 17 §:n mukaan seuraaville
tahoille:
1) poliisille ja muulle esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle rikoksen
selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten;
2) poliisille ja puolustusvoimille ajokorttiasioiden käsittelyä varten;
3) tuomioistuimelle ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä varten;
4) liikenteen valvontaa suorittaville viranomaisille;
5) pysäköinnin valvontaa suorittavalle viranomaiselle tiedon
vammaisen pysäköintiluvasta;
6) liikennelupaviranomaiselle tehtyä rikosta ja siitä seuranneita
rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot liikennelupaasioiden käsittelyä varten;
7) autokoululupaviranomaiselle tehtyä rikosta ja siitä seuranneita
rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot autokoululupaasioiden käsittelyä varten;
8) kuljettajantutkinnon vastaanottajalle valokuvan henkilön
tunnistamista varten, tietoja henkilön terveydentilasta tutkinnon
suorittamista varten, tiedon ajokiellosta ajokokemuksen
tarkistamista ja ADR-ajoluvan luovuttamista varten sekä tiedon
ajokortin saamisen esteestä;
9) tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijälle henkilön
valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen korttien käsittelyä varten;
10) liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnalle
liikenneonnettomuuksien tutkintaa varten tarpeelliset tiedot;
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11) Ahvenanmaan maakunnan ja toisen ETA-valtion ajoneuvojen tai
ajokorttien rekisteröintitehtäviä hoitavalle tai niihin liittyviä
valvontatehtäviä hoitavalle viranomaiselle ajoneuvojen ja ajokorttien
rekisteröintitehtävien, valvontatoimien ja luovuttamiseen liittyvien
toimenpiteiden suorittamiseksi tarpeelliset tiedot;
12) rajavartiolaitokselle rikosta ja siitä seuranneita rangaistuksia ja
muita seuraamuksia koskevia tietoja rajaturvallisuuden
ylläpitämistä, esitutkintaa ja muuta tutkintaa, etsintää,
pelastustehtävää ja ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetun
liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun määräämistä varten sekä
henkilön valokuva ja nimikirjoitusnäyte henkilön tunnistamista
varten;
13) kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa
laissa tarkoitetuille palvelun tuottajalle valokuva ja nimikirjoitusnäyte
kuljettajan ammattipätevyyskorttien käsittelyä varten;
14) ETA-valtion poliisiviranomaiselle ja muulle viranomaiselle, jonka
tehtäviin kuuluu oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen,
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen tai rikosten
ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan ssaattaminen,
Euroopan yhteisön lainsäädännöstä tai Suomea sitovista
kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamista
varten.
Lisäksi rekisteristä luovutetaan tietoja muihin käyttötarkoituksiin lain 19
§:n mukaan seuraavasti:
1) luonnollisen henkilön nimestä ja osoitteesta tai muista
yhteystiedoista mielipide- ja markkinatutkimukseen,
suoramarkkinointiin sekä muuhun osoite- ja tietopalveluun;
2) asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajoneuvon tietojen
päivittämiseen;
3) tilastointia, historiallista tai tieteellistä tutkimusta ja siihen
verrattavaa muuta tutkimusta varten, jos henkilötietolaissa näihin
tarkoituksiin säädetyt edellytykset täyttyvät, ja tilastotietoja;
4) muihin rekisterinpitäjän hyväksymiin tarkoituksiin.
Toiminnan, johon edellä 1,2 ja 4 kohtien mukaan tietoja voidaan
luovuttaa, on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin,
ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka
ajoneuvon kuljettamiseen.
Ajoneuvoliikennerekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8) Rekisterin
suojauksen
periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot
LTJ:
Rekisterin suojaus perustuu sovelluskohtaisiin IDMSsuojausluokkiin, ADSA-rakenteisiin (Task Code/käyttöliittymät),
pääsynvalvontaan (Top Secret/henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat) ja käytön valvontaan.
ATJ:
Henkilötietorekisterin suojaus perustuu keskitettyyn
pääsynvalvontaan, kertakirjautumiseen ja rooliperustaisiin
käyttöoikeuksiin. Pääsynhallinnassa käytettävät ohjelmistotuotteet
ovat IBM Websphere tuoteperheeseen kuuluvia, kuten esim. Access
Manager. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja käyttäjäroolit
sovelluskohtaisia. Käytönvalvonta perustuu räätälöityyn ratkaisuun
ja Websphere MQ, MQI ja DB2 tuotteisiin.
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1) HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista
merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin
tietosisältöä.
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