Tietosuojaseloste
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on virasto, jonka tehtävänä on vastata liikenteen sääntely- ja
valvontatehtävistä, kehittää liikenteen turvallisuutta sekä vähentää sen ympäristöhaittoja. Tätä tehtävää
varten saamme tietoja sinulta sekä muilta viranomaisilta ja joiltakin yrityksiltä. Olemme laatineet tämän
selosteen, jotta voit helposti tarkistaa, mitä tietoja Trafi kerää ja miten niitä käytetään sekä mitä omia
tietojasi koskevia valintoja voit tehdä.

Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi

Liikenneasioiden rekisteri
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

PL 320, 00101 Helsinki
kirjaamo@trafi.fi
puhelin 029 534 5000

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot

Leila Hanhela-Lappeteläinen

PL 320, 00101 Helsinki
kirjaamo@trafi.fi
puhelin 029 534 5000

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) V osan 1 luvussa säädetään liikenneasioiden rekisteristä.
Lain mukaan Trafi pitää liikenneasioiden rekisteriä liikenteen lupien ja muiden oikeuksien
myöntämiseksi ja valvomiseksi, liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, liikennevälineiden ja niihin
liittyvän verotuksen ja kiinnitysten yksilöimiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi,
liikkumispalveluiden kehittämisen sekä niiden käyttämisen edistämiseksi, tutkimus- ja kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi, henkilön omien tietojen hallintaan (omadata) perustuvien
palveluiden edistämiseksi, liikenteen viranomaispalvelujen tuottamiseksi ja kansainvälisten
velvollisuuksien täyttämiseksi. Trafi käyttää rekisterissä olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien
hoitamisekseen.

Tietosisältö
Rekisterin tiedot

Liikenneasioiden rekisteri sisältää tietoja:
1) liikenteen toiminnanharjoittajaluvista ja ilmoituksenvaraisesta toiminnasta
2) Ajoneuvoista, ilma-aluksista, aluksista ja vesikulkuneuvoista,
rautatieliikenteen kalustosta sekä näihin liittyvistä laitteista (liikenneväline)
3) Henkilöille myönnetyistä liikenteeseen liittyvistä luvista, oikeuksista ja
pätevyyksistä (henkilöluvat).
Luonnollisista henkilöistä rekisteriin saa tallentaa:
1) nimen sekä henkilötunnuksen tai syntymäajan, jos henkilötunnusta ei ole;
2) sukupuolen;
3) syntymäkunnan, syntymävaltion ja kansalaisuuden;
4) osoitteen ja muun yhteystiedon;
5) kotikunnan;
6) äidinkielen ja asiointikielen;
7) tiedon henkilön kuolemasta;
8) valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen;
9) yritys- ja yhteisötunnuksen, jos henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja.
Oikeushenkilöstä (esim. yritys) rekisteriin saa tallentaa:
1) nimen, aputoiminimen sekä yritys- ja yhteisötunnuksen;
2) kotipaikan;
3) osoitteen ja muut yhteystiedot;
4) asiointikielen
5) tiedon toimitusjohtajasta, vastuunalaisista yhtiömiehistä ja
omistussuhteista, tiedon muun yhteisön vastuuhenkilöistä sekä tiedon
vastuuhenkilöiden yksilöinti- ja yhteystiedoista.
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Rekisteriin saa tallentaa lisäksi rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
välttämättömät tiedot luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai
liikennevälineiden:
1) vakuutuksista;
2) lakisääteisistä maksuista, veroista ja niiden suorittamisesta;
3) kiinnityksistä;
4) konkurssista, velkajärjestelystä, yrityssaneerauksesta, ulosotosta,
takavarikosta ja vakuustakavarikosta;
5) valtuutuksista;
6) tieliikenteen valvontalaitteiden korttitiedoista;
7) suomalaisessa aluksessa työskentelevien henkilöiden merimiestoimista;
8) vammaisen pysäköintiluvasta.
Rekisteriin saa myös tallentaa Liikenteen turvallisuusviraston lakisääteisten
tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot tehdyistä rikoksista ja niistä
seuranneista rangaistuksista, ajokielloista ja muista vastaavista
seuraamuksista, Liikenteen turvallisuusviraston valvontatehtävänsä
johdosta määräämistä seuraamuksista sekä muut valvontatoimintaan liittyvät
tiedot.
Edellä mainittujen yleisten tietojen lisäksi
liikennevälineestä saa rekisteriin tallentaa:
1) tekniset ja kaupalliset tiedot;
2) rekisteritunnuksen ja muut yksilöinti- ja numerointitiedot;
3) tiedon kotipaikasta ja käyttöalueesta;
4) rakennustiedot;
5) historiatiedot;
6) hyväksyntä-, katsastus- ja luokitustiedot sekä muut teknisiä tarkastuksia
koskevat tiedot;
7) tiedon viranomaistarkastuksista;
8) tiedon omistajasta, haltijasta, käyttäjästä sekä muu rekisteröintitieto;
9) käyttöönotto- ja käytöstä poistotiedot ja väliaikaista käyttöä koskevat
tiedot;
10) käyttötarkoitus- ja hallintatiedot;
11) käyttörajoitusta ja -kieltoa koskevat tiedot;
12) kunnossapitoa koskevat tiedot ja siitä vastaavat tahot;
13) anastustiedot
henkilöluvasta saa rekisteriin tallentaa:
1) tiedon myönnetystä ja peruutetuista luvasta, siihen liittyvistä ehdoista ja
erivapauksista,
yksilöintitunnuksesta, voimassaoloajasta, muutoksista sekä tiedot evätyistä
lupahakemuksista,
2) tiedon luvan myöntäjästä ja sen sijaintivaltiosta;
3) luvan, kelpoisuuden, hyväksynnän tai pätevyyden hakemista ja käsittelyä
koskevat tiedot,
koulutus- ja kokemustiedot sekä tiedot kokeista ja arvioinneista;
4) tiedon tarvittavasta kielitaidosta;
5) terveydentilatiedot ja lääkärin- ja psykologin tarkastuksia koskevat tiedot;
6) tiedon lupien, kelpoisuuksien, hyväksyntöjen ja pätevyyksiä vastaavien
korttien, kirjojen
ja todistusten myöntämisestä, peruuttamisesta, katoamisesta ja
tuhoutumisesta;
7) muut Euroopan unionin lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien
mukaan liikenteenviranomaisen rekistereihin kirjattavat tiedot.

Rekisterin tietolähteet
(mistä tiedot saadaan)

Edellä mainituista tiedoista henkilön kasvokuva, jota käytetään
tunnistamiseen digitaalisesti ja terveydentilatiedot ovat tietosuoja-asetuksen
9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä
Trafi saa tehtävien hoitamiseksi tietoja rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi sillä on
oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaisilta ja julkista
tehtävää hoitavilta tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot.
Tiedonsaantioikeus koskee myös rikosrekisteriä ja sakkorekisteriä.
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Trafi saa myös tietoja liikenteen toiminnanharjoittajalupien ja henkilölupien
hakijoilta ja haltijoilta, ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavilta, joiden on
tehtävä laissa säädetty ilmoitus toiminnastaan Trafille.
Tietoja kerätään vielä mm. seuraavilta tahoilta:
1) liikennevälineiden ja niiden moottoreiden valmistajalta ja maahantuojalta
sekä näiden
edustajilta;
2) oppilaitokselta, kouluttajalta ja näytön vastaanottajalta;
3) lääkäriltä ja psykologilta ja sairaanhoito- tai terveydenhuoltotoimintaa
harjoittavalta yhteisöltä ja laitokselta;
4) lupakirjan ja kortin valmistajalta ja käsittelijältä;
5) Suomen ja Venäjän välistä rautatieyhdysliikennettä harjoittavalta;
6) rekisteröintitehtäviä suorittavalta, katsastustoiminnan harjoittajalta,
yksittäishyväksyntöjä myöntävältä sekä muulta Liikenteen turvallisuusviraston
sopimuskumppanilta;
7) liikennevakuutuskeskukselta ja vakuutusyhtiöltä;
8) laivanisännältä ja varustamolta.
Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisteriin merkityt tiedot poistetaan seuraavasti:
1) toiminnanharjoittajalupia koskevat tiedot 6 vuotta luvan peruuttamisesta
tai luvan päättymisestä;
2) liikennevälineeseen liittyvät henkilötiedot 10 vuoden kuluttua siitä, kun
liikenneväline on lopullisesti poistettu rekisteristä;
3) henkilölupia koskevat tiedot sen jälkeen kun henkilötieto on tullut
käyttötarkoitukseensa nähden tarpeettomaksi, kuitenkin viimeistään 10
vuoden kuluttua siitä kun luvan voimassaolo on päättynyt;
4) rautateiden kelpoisuustiedot 10 vuoden kuluttua luvan voimassaolon
päättymisestä;
5) merimiesten meripalvelu-, koulutus- ja pätevyystiedot 70 vuoden kuluttua
tiedon rekisteröinnistä;
6) henkilötiedot viimeistään 10 vuoden kuluttua henkilön kuolemasta, jollei
tietoja ole jo muulla perusteella poistettu;
7) rikoksia ja niihin liittyviä seuraamuksia koskevat tiedot heti kun ne ovat
käyneet tarpeettomiksi tai viimeistään 10 vuoden kuluttua siitä kun päätös on
saanut lainvoiman;
8) virheelliseksi todettu ja merkitty tieto 5 vuotta virheen havaitsemisesta, jos
tiedon säilyttäminen on tarpeen rekisteröidyn, muun asianosaisen tai
rekisterinpitäjän oikeuksien turvaamiseksi;
9) rekisteröidylle asetettu toimintakielto tai muu Liikenteen
turvallisuusviraston tai poliisin tekemää hallinnollista toimenpidettä koskeva
tieto 10 vuoden kuluttua siitä, kun päätös on saanut lainvoiman;
10) rekisteröidyn terveydentilaa koskevat tiedot, kun terveydentilatieto on
tullut käyttötarkoitukseensa nähden tarpeettomaksi.
Jos tieto on välttämätön Trafin tehtävien hoitamiseksi, se voidaan jättää
poistamatta rekisteristä.

Tietojen käsittely
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
(Mihin tietoja
luovutetaan)

Liikenneasioiden rekisteri on lähtökohtaisesti julkinen. Trafi luovuttaa julkisia
tietoja yksityishenkilöiden, yritysten ja viranomaisten käyttöön.
Trafilla on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa
rekisteristä toiselle viranomaiselle tai muulle laissa säädettyä tehtävää
hoitavalle sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen
tehtävien hoitamiseksi.
Henkilötietojen käsittely Trafi on sopimuksin siirtänyt ajo-oikeuksien myöntämiseen, asiakaspalveluun
rekisterinpitäjän lukuun ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä yksityisille toimijoille.
Henkilötietojen
siirtäminen kolmansiin
EU:n ulkopuolelle

Trafilla on oikeus luovuttaa rekisteristä tietoja ulkomaan viranomaisille tai
viranomaistehtäviä varten, jos luovuttaminen perustuu lakiin, Euroopan
yhteisön lainsäädäntöön tai Suomea sitovaan kansainvälisen sopimuksen
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velvoitteeseen. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, Euroopan
unionin yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun edellytysten on täytyttävä.
Liikenneasioiden rekisteristä tietoja saanut muu viranomainen saa luovuttaa
tietoja edelleen samojen edellytysten täyttyessä.
Henkilötietojen käsittely Trafi ei käytä tietoja muihin kuin sille laissa säädettyihin tehtäviin
muuhun tarkoitukseen
kuin mihin tiedot on
alun perin kerätty
Automaattinen
Trafi ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
päätöksenteko ja
profilointi

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy
omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Trafi häntä koskevia
henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy niihin itseään koskeviin henkilötietoihin,
joita Trafi käsittelee.

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Trafi oikaisee rekisteröityä koskevat
virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan oikeus kieltää
tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.
Lisäksi luonnollisella henkilöllä on liikenteen palveluista annetun lain V osan 3
luvun 7 §:n nojalla oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen avoimen
rajapinnan kautta sekä liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin ja kehittämis- ja
innovaatiotoimintaan. Lisäksi luonnollisella henkilöllä on oikeus kieltää
yhteystietojensa luovuttaminen yksittäisluovutuksena.
Oikeushenkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen kehitys- ja
innovaatiotoimintaan.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai
oikeussuojakeinoja.

Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Liikenneasioiden rekisterin osalta henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on
lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, jolloin tätä oikeutta ei sovelleta Trafissa.

Oikeus tietojen
poistamiseen

Liikenneasioiden rekisterin osalta henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on
lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, jolloin tätä oikeutta ei sovelleta Trafissa.
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