
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoliiken-
teen tietorekisteristä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä. Lailla
korvattaisiin vuodelta 1989 oleva laki tielii-
kenteen tietojärjestelmästä siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

Esityksellä saatettaisiin tieliikenteen viran-
omaisrekisteriä koskeva lainsäädäntö nykyis-
tä paremmin vastaamaan rekisterin pidolle ja
tietojen asianmukaiselle käytölle asetettuja
vaatimuksia. Lisäksi laki saatettaisiin nykyis-
tä paremmin vastaamaan viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain periaattei-
ta. Esityksessä otettaisiin huomioon yksilöi-
den suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivissä säädetyt velvoitteet sekä perustus-
lain 10 §:n 1 momentin säännös, jonka mu-
kaan henkilötietojen suojasta säädetään tar-
kemmin lailla.

Esityksessä otetaan huomioon rekisterinpi-
täjälle, Ajoneuvohallintokeskukselle, tulevat
rekisterinpitoon liittyvät uudet tehtävät. Säh-
köinen asiointi mahdollistettaisiin.

Esityksessä luovuttaisiin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesta tietojärjestelmän
jakamisesta osarekistereihin. Henkilötietojen
sääntelyn tarkkarajaisuusvaatimus sekä muut

henkilötietojen käsittelyä koskevat edellytyk-
set toteutettaisiin tieto- ja tietoryhmäkohtai-
sella tarkalla sääntelyllä.

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisteriin tal-
letettavat tiedot määriteltäisiin nykyistä tar-
kemmin. Arkaluonteisten tietojen tallettami-
sesta ja luovuttamisesta säädettäisiin. Muu-
toinkin yhtenäistettäisiin ja ajanmukaistettai-
siin tietojen luovutusta koskevia säännöksiä.
Henkilön oikeus osoitetietojensa luovuttami-
sen kieltämiseen laajennettaisiin koskemaan
kaikkea osoitepalvelua. Tietojen rekisteristä
poistamista koskevia säännöksiä täydennet-
täisiin. Ajokorttitietojen käyttöä vapautettai-
siin siten, että tieto henkilön ajokorttiluokasta
ja sen mukaisen ajo-oikeuden myöntämispäi-
västä tulisi yksittäisluovutuksena mahdolli-
seksi.

Ehdotettu laki olisi erityislaki. Rekisterin
tietojen käsittelyssä sovellettaisiin täydentä-
västi viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia ja henkilötietolakia, jos ehdo-
tetussa laissa ei toisin säädettäisi. Tietojen
luovuttamisesta säädettäisiin ehdotetussa
laissa tyhjentävästi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2004 alusta.

—————



2

SISÄLLYSLUETTELO

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ ......................................................................1

SISÄLLYSLUETTELO.......................................................................................................2

YLEISPERUSTELUT .........................................................................................................3
1. Nykytila....................................................................................................................3

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö ...........................................................................3
Yleistä .......................................................................................................................3
Tieliikenteen tietojärjestelmä ..................................................................................4
Osarekisterien tiedot ................................................................................................4
Tietolähteet...............................................................................................................5
Tietojärjestelmän käyttö ..........................................................................................5
1.2. Euroopan yhteisön ja ulkomaiden lainsäädäntö ........................................6
Pohjoismaat ..............................................................................................................7
1.3. Nykytilan arviointi ja muutoksen tarve .....................................................8

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset .........................................................10
2.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi .............................................10
2.2. Keskeiset ehdotukset .................................................................................10
Yleistä .....................................................................................................................10
Rekisterin rakenne .................................................................................................11
Tietoturvallisuus ....................................................................................................12
Tietojen käytön valvonta........................................................................................12

3. Esityksen vaikutukset ............................................................................................13
3.1. Taloudelliset vaikutukset ..........................................................................13
3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset....................................................13
3.3. Ympäristövaikutukset...............................................................................13
3.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien asemaan.............................................13

4. Asian valmistelu.....................................................................................................14
5. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista ...................................14

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT.........................................................................15
1. Lakiehdotusten perustelut.....................................................................................15

1 luku. Yleiset säännökset .................................................................................15
2 luku. Rekisterin tiedot....................................................................................18
3 luku. Tietolähteet ja tietojen luovutus ...........................................................23
4 luku. Erinäiset säännökset .............................................................................31
5 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset....................................................31

2. Tarkemmat säännökset .........................................................................................32
3. Voimaantulo ..........................................................................................................32
4. Säätämisjärjestys...................................................................................................32

LAKIEHDOTUS................................................................................................................34
ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä.......................................................................34



3

YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Yleistä

Tieliikenteen tietojärjestelmästä annettu la-
ki (819/1989), jäljempänä LTJ-laki, tuli voi-
maan lokakuussa 1989. Voimaantulonsa jäl-
keen lakia on muutettu useita kertoja. Vuon-
na 1999 tehdyllä muutoksella laki saatettiin
vastaamaan yksilöiden suojelusta henkilötie-
tojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY, jäl-
jempänä tietosuojadirektiivi, ja vuonna 1995
voimaantullutta perusoikeussäännöksiä kos-
kevaa hallitusmuodon muutosta.

Tieliikenteen tietojärjestelmästä on lähtö-
kohtaisesti jokaisella oikeus saada tietoja.
Tätä julkisuusperiaatetta on rajoitettu LTJ-
laissa siten, että lähinnä tietosuoja- ja tieto-
turvasyistä laissa säädetään tyhjentävästi ne
tilanteet, joissa tietoja voidaan luovuttaa tie-
liikenteen tietojärjestelmän osarekistereistä.

LTJ-laki on erityislaki, joka syrjäyttää
yleislakien säännökset. Yleislakeja, lähinnä
henkilötietolakia (523/1999) ja viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999), jäljempänä julkisuuslaki, sovel-
letaan kuitenkin täydentävästi LTJ-lain rin-
nalla siltä osin kuin asiasta ei LTJ-laissa toi-
sin säädetä.

Henkilötietolain säätämisellä saatettiin hen-
kilötietoja koskeva yleislainsäädäntö vastaa-
maan tietosuojadirektiiviä. Henkilötietolain
tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän
suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaa-
via perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäes-
sä sekä edistää hyvän tietojen käsittelytavan
kehittämistä ja noudattamista. Lailla pyritään
turvaamaan, ettei yksityiselämän suojaa tai
muita yksityisyyden suojaa turvaavia perus-
oikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä pe-
rustetta henkilötietoja kerättäessä, talletetta-
essa, käytettäessä, siirrettäessä, luovutettaes-
sa tai muutoin käsiteltäessä.

Vaikka henkilötietolain keskeisenä tavoit-

teena on yksityisyyden suojaaminen, sen
säännöksissä on pyritty yhteensovittamaan
myös yhteiskunnan, sekä viranomaisten että
kansalaisten, tietotarpeet. Säätämällä yksityi-
syyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä
on luotu mahdollisuudet yhteiskunnan tieto-
huollon hallitulle järjestämiselle ja henkilö-
tietojen vapaalle liikkuvuudelle tietosuojadi-
rektiivissä edellyttämällä tavalla.

Henkilötietolain tavoitteena on henkilötie-
tojen käsittelyn sääntelyn tavoitteiden sel-
keyttäminen, käsitteiden määrittely, arka-
luonteisten tietojen käsittelyä koskevan sään-
nösten tarkentaminen, henkilötunnuksen kä-
sittelyn perusteiden määrittely, henkilöluotto-
tietojen käsittelyä koskevan säännöstön tar-
kentaminen, henkilötietojen siirto Euroopan
Unionin ulkopuolelle, rekisteröidyn oikeuk-
sien laajentaminen, rekisterinpitäjien itseoh-
jauksen korostaminen, tietojen käsittelyn
valvonta ja tietosuojaviranomaisten tehtävät.
Lisäksi tavoitteena on ollut selkiyttää suhdet-
ta julkisuuslainsäädäntöön.

Julkisuuslain tavoitteena on lisätä viran-
omaisten toiminnan avoimuutta, tehostaa jul-
kisuusperiaatteen toteutumista julkisten teh-
tävien hoidossa sekä parantaa mahdollisuuk-
sia saada tietoja viranomaisten käsittelyssä
olevista asioista ja siten lisätä yksilöiden ja
yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua julki-
seen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisten asi-
oiden hoitoon.

Viranomaisilla on velvollisuus toteuttaa
hyvää tiedonhallintatapaa asiakirja- ja tieto-
hallinnossaan. Tietoon liittyvät oikeudet tu-
lee selvittää ja ottaa huomioon suunniteltaes-
sa hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja tieto-
järjestelmien kehittämiseen tähtääviä uudis-
tuksia. Viranomaiset ovat velvollisia pitä-
mään luetteloita julkisesti saatavilla olevista
aineistoista sekä järjestämään ja hoitamaan
asiakirja- ja tietohallintonsa sekä tietojärjes-
telmänsä siten, että julkisuusperiaatetta voi-
daan käytännössä toteuttaa ja että tietojen
laatu varmistetaan.

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksi-
tyiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu.
Henkilötietojen suojasta on lisäksi säädettävä
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lailla. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen
mukaan henkilötietojen suojaa koskevan pe-
rusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä sään-
telyn kohteita ovat ainakin rekisteröinnin ta-
voite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö,
niiden sallitut käyttötarkoitukset, tietojen
luovutettavuus ja tietojen säilytysaika henki-
lörekisterissä sekä rekisteröidyn oikeusturva
samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen
kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla
(PeVL 14/1998 vp).

Tieliikenteen tietojärjestelmä

Tieliikenteen tietojärjestelmä koostuu ajo-
neuvoja ja niiden verotusta, katsastusta ja
kiinnityksiä sekä ajokortteja ja kuljettajantut-
kintoja koskevista osarekistereistä, joita ovat
ajoneuvorekisteri, ajokorttirekisteri, ajoneu-
voverotusrekisteri ja autokiinnitysrekisteri.
Yksityiskohtaiset säännökset tieliikenteen
tietojärjestelmän osarekistereistä sisältyvät
ajoneuvojen rekisteröinnistä annettuun ase-
tukseen (1598/1995), ajoneuvojen katsastuk-
sesta annettuun asetukseen (1702/1992), ajo-
korttiasetukseen (845/1990), moottoriajo-
neuvoverosta annettuun lakiin (722/1966),
ajoneuvoverosta annettuun lakiin
(1111/1996), autokiinnityslakiin (810/1972)
ja vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
annettuun asetukseen (1112/1998).

Tieliikenteen tietojärjestelmää pitää Ajo-
neuvohallintokeskus. Ajoneuvohallintokes-
kuksesta annetun lain (1592/1995) mukaan
Ajoneuvohallintokeskuksen tarkoituksena on
edistää liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen
tietopalvelua sekä vähentää ajoneuvojen ai-
heuttamia ympäristöhaittoja. Näiden tarkoi-
tusten toteuttamiseksi Ajoneuvohallintokes-
kuksen tehtävänä on muun ohella pitää tielii-
kenteen tietojärjestelmää ja hoitaa siihen liit-
tyviä tehtäviä.

Tieliikenteen tietojärjestelmään saa luon-
nollisista henkilöistä merkitä ajoneuvon
omistajan ja haltijan, koenumerotodistuksen
haltijan sekä siirtoluvan hakijan nimen, hen-
kilötunnuksen, osoitteen, kotikunnan, poliisi-
piirin, johon kotikunta kuuluu, ja äidinkielen.
Oikeushenkilöstä saa tallettaa vastaavat tie-
dot sekä myös liike- ja yhteisötunnuksen. Li-
säksi tietokantaan saa tallettaa tiedon siitä,
onko omistaja luonnollinen vai oikeushenki-

lö, ja tiedon haltijan hallintaoikeuden laadus-
ta. Luonnollisista ja oikeushenkilöistä tallete-
tut tiedot ovat kaikkien tieliikenteen tietojär-
jestelmän osarekisterien yhteisessä käytössä.
Henkilöön liittyvät tiedot määritellään tar-
kemmin eri osarekisterien tietosisältöä kos-
kevissa pykälissä.

Osarekisterien tiedot

Ajoneuvorekisteriin merkitään ajoneuvon
yksilöintiä, rekisteröintiä, siirtolupaa, koe-
numerotodistusta, rekisterikilpiä, katsastusta,
liikennevakuutusta, ajoneuvoverotusta ja
ajoneuvon valmistajaa tai maahantuojaa sekä
rekisteröintimaksuja, siirtoluvan ja koenume-
rotodistuksen myöntämiseen liittyviä maksu-
ja ja näiden maksujen perimistä sekä ajoneu-
von teknisiä ominaisuuksia koskevia tietoja.
Ajoneuvoista talletettavista tiedoista sääde-
tään yksityiskohtaisesti ajoneuvojen rekiste-
röinnistä annetussa asetuksessa.

Ajokorttirekisteriin talletetaan ajokorttilu-
van hakijan, ajo-oikeuden haltijan sekä ajo-
oikeutta vailla olevien henkilö- ja liikenneri-
kostietoja. Tämän lisäksi rekisteriin merki-
tään ajo-oikeutta koskevia päätöksiä, ajokort-
tilupapäätöksiä sekä muita ajokortteja ja lu-
pia koskevia tietoja. Ajokorttiasetuksessa
säädetään tarkemmin ajokortteihin ja henki-
lön ajo-oikeuteen liittyvistä tiedoista.

Ajokortin valmistaja ylläpitää Ajoneuvo-
hallintokeskuksen toimeksiannosta ja val-
vonnassa osana ajokorttirekisteriä ajo-
oikeuden haltijan valokuvan ja nimikirjoituk-
sen käsittävää tiedostoa. Valmistaja hävittää
valokuvan ja nimikirjoituksen viimeistään
kolmen vuoden kuluttua ajokortin tilaukses-
ta.

Ajoneuvoverotusrekisteriin, joka muodos-
tuu moottoriajoneuvoverosta annetun lain ja
ajoneuvoverosta annetun lain mukaan ve-
ronalaisista rekisteröidyistä ajoneuvoista, tal-
letetaan säädettyjen verojen määräämisen pe-
rusteena olevat ajoneuvon yksilöinti-, rekis-
teröinti- ja tekniset tiedot sekä säädettyjen
verojen ajoneuvokohtaiset määrään, kantoon
ja perintään liittyvät tiedot.

Autokiinnitysrekisteriin, joka muodostuu
niistä rekisteröidyistä ajoneuvoista, joihin on
haettu tai vahvistettu autokiinnitys, tallete-
taan ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti- ja
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tekniset tiedot sekä tiedot autokiinnityksen
hakemisesta, vahvistamisesta, määrästä, kuo-
lettamisesta ja raukeamisesta sekä kiinnittä-
misen estettä koskevat tiedot siten kuin auto-
kiinnityslaissa säädetään.

Tietolähteet

LTJ-lain 9 §:n mukaan rekisteriin saadaan
väestötietojärjestelmästä luonnollisen henki-
lön nimeä, osoitetta, henkilötunnuksen muut-
tumista, kuolemaa ja väestötietolain
(507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitettua
luovutusrajoitusta (turvakielto) koskevat tie-
dot.

Ajoneuvojen valmistajilta tai maahantuojil-
ta saadaan tarvittavat tiedot ajoneuvon en-
nakkoilmoittamiseen. Liikennevakuutuskes-
kuksesta ja liikennevakuutusyhtiöiltä saadaan
ryhmäliikennevakuutusta, liikennevakuutuk-
sen maksun laiminlyöntiä, vakuutuksen irti-
sanomista ja ajoneuvon väliaikaista vakuut-
tamattomuutta koskevat tiedot. Poliisilta saa-
daan ajoneuvojen anastus- ja rekisterikilpitie-
toja, tullilaitokselta ajoneuvon siirtolupaa ja
sen aikana voimassa olevaa liikennevakuu-
tusta koskevia tietoja sekä katsastuksen suo-
rittajalta ja sopimusrekisteröijältä kyseistä
tehtävää koskevia tietoja.

Ajoneuvoa kuljetettaessa tehtyjen rikosten
seuraamustiedot saadaan oikeushallinnon tie-
tojärjestelmästä. Poliisilta saadaan ajokortti-
lupaa, sen saamisen esteitä, ajokieltoa, väli-
aikaista ajokieltoa ja ajo-oikeuteen liittyviä
hallinnollisia seuraamuksia koskevia tietoja.
Kuljettajantutkinnon vastaanottajalta saadaan
kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa sekä
ajokorttia ja vaarallisten aineiden kuljettami-
seen oikeuttavaa ajolupaa koskevia tietoja.

Tietojärjestelmän käyttö

Ajoneuvohallintokeskus käyttää tieliiken-
teen tietojärjestelmää sille säädettyjen tai
asetettujen tehtävien ja velvoitteiden hoita-
misessa. Rekisterinpitäjänä sille kuuluvat
varsinaisen rekisterin ylläpidon lisäksi rekis-
terinpitäjän vastuuseen liittyvät muut tehtävät
kuten rekisterin asianmukaisesta käytöstä
vastaaminen.

Ajoneuvojen katsastustoiminta on vapau-
tettu kilpailulle. Yritykset hoitavat katsastus-

tehtäviä toimiluvan nojalla. Ajoneuvojen re-
kisteröinti hoidetaan lainsäädäntöön perustu-
van hallintosopimuksen nojalla. Kuljettajan-
tutkintotoimintaa hoidetaan alueellisesti to-
teutetun kilpailutuksen perusteella hallinto-
sopimuksin. Ajoneuvohallintokeskukselle
kuuluu katsastustehtävien valvonta sekä ajo-
neuvojen rekisteröintitoiminnasta ja kuljetta-
jantutkintotoiminnasta vastaaminen. Näiden
tehtävien hoitamisessa käytetään keskeisesti
apuna tieliikenteen tietojärjestelmää.

Ajoneuvohallintokeskus vastaa ajokorttien
rekisteröinnistä. Kuljettajantutkintotehtäviä
hoitavat yritykset tai poliisi tallettaa ajokort-
tirekisteriin ajokorttia koskevat tiedot. Ajo-
neuvohallintokeskus hoitaa ajoneuvojen
tyyppikatsastukset ja EY-tyyppihyväksynnät.
Tyyppihyväksyntätiedot muodostavat pohja-
tiedot ajoneuvon rekisteröintiä varten. Myös
autokiinnitystä koskevat tehtävät hoidetaan
kokonaisuudessaan Ajoneuvohallintokeskuk-
sessa kiinnitysrekisteriä hyödyntäen.

Tieliikenteen tietojärjestelmän avulla Ajo-
neuvohallintokeskus hoitaa eräitä autovero-
tukseen liittyviä tehtäviä sekä ajoneuvoveron
ja moottoriajoneuvoveron eli dieselveron
maksuunpanon ja kannon. Rekisterin avulla
virasto lähettää vuosittain yli 2,4 miljoonaa
verolippua. Veroja kerätään valtiolle vuosit-
tain noin 420 miljoonaa euroa.

Ajoneuvohallintokeskuksen yhtenä pääteh-
tävänä on tieliikenteen tietopalvelun järjes-
täminen. Tieliikenteen tietojärjestelmästä on
valtakunnallisesti merkittävä perusrekisteri,
jossa on tiedot 3,6 miljoonasta rekisteröidys-
tä ajoneuvosta ja yli 3 miljoonasta voimassa
olevasta ajokortista. Tieliikenteen tietojärjes-
telmästä luovutetaan tietoa kansalaisille, yri-
tyksille ja viranomaisille. Erityisesti poliisille
rekisterin käyttö on merkittävä liikenneval-
vonnan, rikosten torjunnan ja ajokorttiasioi-
den hoitamiseksi. Tieliikenteen tietopalvelu
käsittää rekisterin tietoja koskeviin erisisäl-
töisiin kyselyihin vastaamisen, suoramarkki-
nointiin liittyvät palvelut, tilastojen valmis-
tamisen sekä asiakirjapalvelun.

Ajoneuvohallintokeskus ja sen palveluket-
juissa olevat sopimuskumppanit ja toimilu-
van nojalla tehtäviä hoitavat tahot käyttävät
rekisteriä viranomaistehtäviin tai laissa sää-
dettyihin tehtäviin. Ajoneuvorekisterin tietoja
käyttävät suorakäyttöisesti viranomaiset, lii-
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kennevakuutusyhtiöt ja liikennevakuutuskes-
kus, katsastustoimipaikat sekä rekisteröintiä
harjoittavat auto- ja rahoitusliikkeet.

Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttösopi-
muksia on tehty yhdeksän valtion viranomai-
sen ja 37 kunnan kanssa. Vuonna 2000 vi-
ranomaiset tekivät 7,8 miljoonaa kyselyä,
joista poliisi teki 6,8 miljoonaa. Kunnissa
palveluja käyttävät lähinnä pysäköinninval-
vojat. Lisäksi viranomaisille toimitetaan
säännöllisinä eräajoina päivityspoimintoja ja
erillisiä tiedonhakuja erityistarpeisiin.

Viranomaisten lisäksi kyselykäyttösopi-
muksia on tehty 204 sopimusrekisteröijän
kanssa. Vuonna 2000 nämä tekivät 4,4 mil-
joonaa rekisterikyselyä. Tietojärjestelmää
käyttää erilaisilla käyttöoikeuksilla noin 28
000 suorakäyttäjää.

Yksityiset kansalaiset sekä yritykset ja yh-
teisöt saavat internetin kautta ajoneuvojen
kulutus- ja päästötietoja. Lisäksi on mahdol-
lisuus saada yksittäiskyselynä rekisteritun-
nuksen tai valmistenumeron perusteella tieto-
ja ajoneuvorekisteristä puhelimitse, kirjeitse,
gsm -tekstiviesti- ja internetpalvelujen kaut-
ta. Yhteensä näitä kyselyjä tehtiin vuonna
2000 noin 450 000.

Ajoneuvohallintokeskus tarjoaa yhteistyö-
kumppaneilleen rekisterin tietoja yrityksille
suunnattujen tietopalvelujen kehittämiseksi.
Yrityksille tarjottava tieto on yleensä joko
osoitetietoja suoramarkkinointiin tai tietoa
ajoneuvomarkkinoiden seurantaan.

Asiakirjapalveluna hoidettiin vuonna 2000
noin 37 000 asiaa.

Tieliikenteen tietojärjestelmästä tuotetaan
valtakunnalliset ajoneuvo- ja kuljettajatilas-
tot, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

Rekisteriä käytetään myös muiden Ajoneu-
vohallintokeskukselle kuuluvien Ajoneuvo-
hallintokeskuksesta annetussa laissa tarkoi-
tettujen tehtävien hoitamisessa.

1.2. Euroopan yhteisön ja ulkomaiden
lainsäädäntö

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden teke-
mä yksilöiden suojelusta henkilötietojen au-
tomaattisessa tietojenkäsittelyssä koskeva
yleissopimus (SopS 36/1992), jäljempänä tie-
tosuojasopimus, tuli Suomen osalta voimaan
huhtikuussa 1992.

Tietosuojasopimuksen tarkoituksena on
turvata jokaiselle yksilölle sopimuspuolten
alueella hänen oikeutensa ja perusvapautensa
ja erityisesti hänen oikeutensa yksityisyyteen
henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsit-
telyssä. Tietosuojasopimuksessa määritellään
ne tietosuojan perusperiaatteet, jotka sopi-
muksen osapuolet sitoutuvat toteuttamaan
lainsäädännössään yksityisyyden suojaami-
seksi henkilötietojen automaattisessa tieto-
jenkäsittelyssä. Sopimuksessa ei kuitenkaan
ole määräyksiä tietojen luovuttamisesta.

Sopimuksen pohjalta laaditun tietosuojadi-
rektiivin mukaan tietojenkäsittelyjärjestelmät
on tehty palvelemaan ihmistä. Järjestelmiä
käytettäessä on kunnioitettava yksilöiden pe-
rusoikeuksia ja -vapauksia heidän kansalai-
suudestaan tai asuinpaikastaan riippumatta.
Direktiivin tavoitteena on turvata yksilöille
heidän perusoikeutensa ja -vapautensa, eri-
tyisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen
henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojadirektiivin mukaan henkilötieto-
jen käsittely käsittää kaikenlaisen henkilötie-
tojen käsittelyn kuten esimerkiksi tietojen
luovuttamisen. Perustuslain mukaan henkilö-
tietojen käsittelyn on aina perustuttava lain
tasoiseen säädökseen. Muiden kuin henkilö-
tietojen käsittelystä voidaan säätää lakia
alemman tasoisilla säädöksellä.

Rekisteritietojen käsittelyn on tietosuojadi-
rektiivin mukaan oltava asianmukaista ja lail-
lista. Tietoja saa kerätä tiettyä nimenomaista
ja laillista tarkoitusta varten eikä niitä saa kä-
sitellä myöhemmin näiden tarkoitusta vas-
taamattomalla tavalla. Tietojen on oltava
asianmukaisia, olennaisia eivätkä ne saa olla
liian laajoja siihen tarkoitukseen mihin ne on
tarkoitettu ja missä niitä myöhemmin käsitel-
lään. Tietojen tulee olla täsmällisiä ja tarvit-
taessa päivitettyjä. Luovutettavan tiedon täy-
tyy olla tarpeellinen aiottuun käyttötarkoituk-
seen. Luovutettuja tietoa ei saa käyttää, jos
tietoja pyydettäessä esitetty syy ei vastaa var-
sinaista käyttötarkoitusta.

Ajoneuvoliikenteeseen liittyvää muuta
normistoa on yhteisön ajokortista annetussa
neuvoston direktiivissä 91/439/ETY, ajoneu-
vojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa
neuvoston direktiivissä 1999/37/EY, romu-
ajoneuvoista annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY,
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vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetussa neuvoston direktiivissä 94/55/EY,
kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien
henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä
polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä
koskevia tietoja annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivissä
1999/94/EY, uusien henkilöautojen keski-
määräisten hiilidioksidipäästöjen seurantajär-
jestelmästä annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston päätöksessä 1753/2000/EY ja
Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajo-
neuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 2000/30/EY.

Pohjoismaat

Ruotsissa ajoneuvo-, ajokortti- ja ammatti-
liikennerekisterit ovat valtakunnallisia tielii-
kennerekistereitä, joista on säädetty laissa tai
alemman tasoisissa säädöksissä. Rekistereitä
ylläpitää tielaitos (Vägvärket).

Ajoneuvo-, ajokortti- ja ammattiliikennere-
kistereiden tiedot ovat julkisia. Erityisesti
ajoneuvorekisteri on avoin rekisteri, sillä tie-
toja voidaan nimenomaisten päätösten (för-
fattningsbestämmelser) perusteella myydä
yrityksille, yhteisöille ja yleisölle. Ajokortti-
rekisterin tiedot ovat tietyin osin salassa pi-
dettäviä. Niitä ei voi myydä. Myöskään am-
mattiliikennerekisterin tiedot eivät ole myyn-
titoiminnan kohteena.

Ruotsissa on saatettu voimaan laki tielii-
kennerekisteristä (lag om vägtrafikregister).
Lain soveltamisalaan kuuluu henkilötietojen
sekä moottorikäyttöisten ja hinattavien ajo-
neuvojen tietojen rekisteröinti tieliikennere-
kisteriin. Samassa yhteydessä muutettiin ajo-
korttiasetusta (1998:980) ja asetusta ammatti-
liikenteestä (1979:785).

Tieliikennerekisteristä annetulla lailla kor-
vattiin 1970-luvulla säädetyt määräykset (bil-
registerkungörelsen, 1972:599, ja fordons-
kungörelsen, 1972:595). Lakia säädettäessä
otettiin huomioon tietosuojadirektiivi ja
Ruotsin henkilötietolaki (1998:204). Henki-
lötietoja sisältäviin tieliikennetietoihin sovel-
letaan henkilötietolakia siltä osin kuin tielii-
kennerekisteristä annetussa laissa ei säädetä
henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietolaki

on otettu huomioon yleislakina säädettäessä
lakia tieliikennerekisteristä ja lakiin liittyviä
muita alemman tasoisia säädöksiä.

Tanskassa vastuullisena ajoneuvo- ja ajo-
korttirekistereiden ylläpitäjänä toimii poliisi-
viranomainen (Rigspolitichefen). Færdsels-
loven on tieliikenteen peruslaki, lovbe-
kendtgørelse nro 654 on yleinen rekisterisää-
dös viranomaisten julkisista rekistereistä.
Ajoneuvorekisteristä annettu päätös, be-
kendtgørelse om registering og syn af
køretøjer mv.nr 916, on vuodelta 1997.

Rekistereiden tiedot eivät ole yleisesti saa-
tavilla. Viranomaisilla on kuitenkin oikeus
tietojen saatiin sekä ajoneuvo- että ajokortti-
rekistereistä tehtäviensä suorittamiseksi.
Yleinen tiedonsaanti rekisteriin talletetuista
tiedoista edellyttää rekisteröidyn henkilön
suostumusta rekisteritietojen antamiseen.

Islannissa rekisteröintitoiminta on yhtiöi-
tetty. Keväällä 1998 annettiin ehdotus, jonka
mukaan valtio saa täyden omistuksen rekiste-
ritoimistosta (Skráningarstofan). Siitä tulisi
oikeusministeriön alainen virasto. Poliisi pi-
tää ajokorttirekisteriä. Suunnitteilla on, että
rekisteritoimisto alkaa toimia rekiste-
rinpitäjänä myös ajokorttiasioissa ja että tie-
tojärjestelmää uusittaessa rekisterit toimisivat
internetin kautta.

Aikaisemmin viranomaisilla ja yleisöllä oli
rajaton tiedonsaantioikeus ajoneuvorekiste-
ristä. Nykyisin henkilötunnuksen perusteella
ei saa luovuttaa rekisteritietoja kuten tietoa
siitä, että henkilö on ajoneuvon haltija. Tieto-
jen luovutusta mainostarkoituksiin on tiu-
kennettu, mutta esimerkiksi autokauppiailla
on suora yhteys ajoneuvorekisteriin. Ajokort-
tirekisteriin pääsy on rajoitettua. Rekisteri-
asioista on säädetty yleisessä tietolaissa (Da-
talagen). Henkilötietolain mukaan arkaluon-
teisia tietoja ei saa luovuttaa ilman tietolau-
takunnan lupaa.

Norjassa ei ole säädetty erityistä lakia ajo-
neuvoliikenteen rekistereistä. Keskeinen laki
tieliikenneasioissa on Vegtrafikloven, joka
sisältää muun muassa liikennesääntöjä sekä
määräyksiä ajoneuvoista ja ajo-oikeudesta.

Tietyillä viranomaisilla on oikeus saada tie-
toja ajoneuvorekisteristä (motorvognregist-
ret). Vakuutusyhtiöillä on oikeus saada tietty-
jä tietoja. Yksittäistapauksissa yleisöllä on
oikeus saada rekisteriin merkittyjä tietoja.
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Henkilötunnusta ei saa luovuttaa. Kaupalli-
siin tai markkinointitarkoituksiin ei luovuteta
tietoja massaluovutuksina.

Ajokorttirekisterin ajokortin haltijaa kos-
kevan tiedon luovuttamiseen tarvitaan
erityislainsäädännön mukaan lupa tietosuoja-
viranomaiselta (datatillsynet). Rekisterin
tiedot eivät ole julkisia. Tieto luovutetaan
vain siitä, onko henkilöllä ajokortti vai ei.

1.3. Nykytilan arviointi ja muutoksen
tarve

LTJ-laki on yli kymmenen vuotta vanha.
Sitä on muun lainsäädännön kehittämisen
vuoksi muutettu useita kertoja. Laki ja tieto-
järjestelmä tehtiin keskusvirastona toimineen
Autorekisterikeskuksen tarpeisiin. Autorekis-
terikeskus hoiti valtakunnanlaajuisesti ajo-
neuvojen katsastuksen ja rekisteröinnin sekä
otti vastaan kuljettajantutkinnot. Organisaa-
tiorakenteiden muuttamisen, kilpailun avau-
tumisen ja toimintamallien muuttumisen
myötä näissä tehtävissä toimivien yhteisöjen
määrä on nykyään huomattava. Katsastus-
toimipaikkoja on yli 200, hallintosopimus-
mallin mukaisia ajoneuvojen rekisteröintipis-
teitä on yli 1 000 ja kuljettajantutkinnoista
tehdään määräajoin sopimukset kaikkien 19
maakunnan alueella erikseen. Näiden kes-
keisten organisatoristen ja toiminnallisten
muutosten johdosta LTJ-lakiin on tehty muu-
toksia, minkä vuoksi lain systematiikka on
kärsinyt. Lakiin on tehty myös useita muu-
toksia muista syistä, muun muassa tie-
tosuojadirektiivistä johtuvat muutokset.

Ajoneuvohallintokeskuksen keskeisiä teh-
täviä ovat katsastustoiminnan valvonta sekä
rekisteröinti- ja kuljettajantutkintotehtävistä
vastaaminen. Näiden tehtävien asianmukai-
nen hoitaminen asettaa haasteita tietojärjes-
telmälle ja sitä koskevalle lainsäädännölle.
Tällä hetkellä rekisteriin ei voida kerätä
kaikkia valvonnassa tarvittavia tietoja. Tieto-
sisällön laajentamiselle on tarvetta myös ku-
luttajavalistukseen liittyvien tietojen osalta
sekä ajoneuvojen verotusperusteiden pohja-
tietojen keräämiseksi. On olemassa vahva
tarve luoda joustavia mahdollisuuksia esi-
merkiksi ympäristöperusteiselle verotukselle.

Tieliikenteen tietojärjestelmä koostuu nel-
jästä osarekistereistä sekä näille yhteisistä

henkilötiedoista (yksilöintitiedot). Laissa sää-
detään osittain päällekkäisesti eri rekistereis-
sä olevien tietojen käsittelystä, ja siinä on tie-
liikenteen tietojärjestelmän jokaista osarekis-
teriä varten omat säännöstönsä. Lisäksi laissa
on osarekistereille yhteisistä henkilötiedoista
säännös, jonka sisältöä tarkennetaan eri osa-
rekistereitä koskevissa säännöksissä.

Erityisesti tietojen luovuttamissäännökset
ovat osoittautuneet vaikeaselkoisiksi ja han-
kalasti sovellettaviksi. Säännöksissä tietojen
luovuttaminen erotellaan rekisterirakenteen
mukaisesti. Tähän kategoriseen osarekisteri-
rakenteen mukaiseen erotteluun ei ole henki-
lötietojen suojaan liittyvistä syistä tarvetta.
Tämä koskee erityisesti ajoneuvorekisterin ja
ajoneuvoverotusrekisterin tietojen käsittelyä.
Osarekisterirakenteen mukaisen erottelun si-
jasta voitaisiin tietojen käsittely ja erityisesti
niiden luovuttaminen määritellä kerättävien
tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen perus-
teella.

Laissa säädetään erikseen hyvin tarkasti
tietojen luovutustahot ja -tarkoitukset sekä
eri luovutusmuodot. Tämä on osoittautunut
rekisterin tarkoituksenmukaisen ja yleisen
tietosuojalainsäädännön vaatimukset täyttä-
vän käytön kannalta tarpeettoman jäykäksi
erityisesti julkisten ajoneuvotietojen osalta.
Muun muassa luovutusmuodon osalta on ero-
teltu, mille taholle ja missä tarkoituksessa
tietoja voidaan luovuttaa automaattiseen tie-
tojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa, mil-
loin tulosteena ja milloin teknisellä käyttöyh-
teydellä. Tämä erottelu ei vastaa asianmukai-
sen tietojen käytön tarpeita. Osarekistereihin
perustuvan rakenteen purkaminen ei myös-
kään vaaranna tietosuojaa, joka voidaan var-
mistaa henkilötietolain periaatteiden mukai-
sesti. Ajoneuvorekisteristä saa luovuttaa tie-
toja yksittäisluovutusten ja viranomaisille ta-
pahtuvan tietojen luovutuksen lisäksi nime-
tyille tahoille ja nimettyihin tarkoituksiin.

Ajokorttirekisteriin merkityn henkilön ri-
kosta tai epäiltyä rikosta koskevat tiedot,
ajokielto, väliaikainen ajokielto taikka ajo-
oikeuden raukeaminen on pidettävä salassa.
Tietyille laissa luetelluille viranomaisille
voidaan kuitenkin luovuttaa ajokorttitietoja
laissa määriteltyjä tehtäviä varten. Lisäksi
tietoja voidaan luovuttaa eräin rajoituksin
historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen
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tai tilastointiin taikka liikenneturvallisuustut-
kimusta varten. Tämän lisäksi rekisteröity
voi saada itseään koskevat tiedot ajokorttire-
kisterin otteella tiettyihin ajoneuvon kuljet-
tamiseen liittyviin tarkoituksiin. Ajokorttitie-
tojen käyttö on rajoitettu tarpeettoman kate-
gorisesti edellä mainittuihin tarkoituksiin il-
man, että siihen olisi tietojen salassa pidosta
syytä. Nykyinen säännös ei mahdollista tieto-
jen käyttöä henkilön ajo-oikeuden voimassa-
olon varmistamiseksi autovuokrauksen yh-
teydessä tai ajoneuvoa koeajettaessa. Tietoja
ei ole mahdollista käyttää liikenneturvalli-
suuden edistämiseksi tapahtuvan valistusma-
teriaalin postittamiseen eikä suoramarkki-
nointiin.

Ajokorttirekisterin osana ajokortin valmis-
taja ylläpitää Ajoneuvohallintokeskuksen
toimeksiannosta ja valvonnassa ajo-oikeuden
haltijan ja nimikirjoituksen käsittävää tiedos-
toa. Ei ole perusteltua, että osa viranomaisre-
kisteristä annetaan yksityisen toimijan yllä-
pidettäväksi.

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan rekis-
teritunnuksen perusteella luovuttaa yksittäi-
siä tietoja, henkilötunnusta lukuun ottamatta,
hyväksyttävää tarkoitusta varten. Poliisi-, tul-
li-, rajavartio-, ulosotto- ja verohallinnon vi-
ranomaisille sekä katsastuksen suorittajille ja
sopimusrekisteröijille luovutetaan tietoja
laissa lueteltujen tehtävien hoitamista varten.
Ajoneuvoverotusrekisteriä koskevien sään-
nösten rakenne on jossain määrin epäselvä ja
keinotekoinen suhteessa ajoneuvorekisterin
sääntelyyn. Ajoneuvorekisteriin talletetaan
sitä koskevien säännösten mukaan ajoneuvo-
verotusta koskevia tietoja, kun taas ajoneu-
voverotusrekisteriin talletetaan varsinaista
ajoneuvoveroa ja ajoneuvoveroa koskevia
tietoja. Koska tietojenluovutussäännökset
ovat näiden osarekisterien osalta erisisältöi-
set, kohdellaan näitä veromuotoja mainitusta
syystä johtuen tietoja luovutettaessa eri ta-
voin.

Autokiinnitysrekisteristä voidaan luovuttaa
tietoja kiinnitysasian vireilläolosta ja vahvis-
tamisesta. Muutoin tietoja luovutetaan siten
kuin autokiinnityslaissa säädetään. Tämä
luovutus tapahtuu pääsääntöisesti rasitusto-
distuksella. Autokiinnitysrekisteristä ei saa
luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden
avulla lukuun ottamatta sopimusrekisteröijän

sopimuksenmukaisia rekisteröintitehtäviä ja
rahoituslaitoksen luoton myöntämistä varten
tarvitsemia tietoja.

Tieliikenteen tietojärjestelmässä käsitellään
arkaluonteisia tietoja, jotka liittyvät henkilön
terveyteen ja henkilön suorittamien rikosten
rangaistuksiin ja muihin seuraamuksiin. Käy-
tännössä rikostiedot ovat poliisin kirjaamia
ajo-oikeustoimenpiteitä ja oikeusministeriön
rekistereistä siirrettäviä tuomioistuinten te-
kemiä liikennerikosratkaisuja koskevia tieto-
ja. Terveydentilaan liittyvistä tiedoista rekis-
teriin voidaan tallettaa tieto erityisehdosta,
lääkärintodistuksen esittämisestä tai poikke-
usluvan tietoja, esimerkiksi tieto luvansaajan
näön tarkkuudesta. LTJ-laissa ei ole selkeitä
säännöksiä arkaluonteisten tietojen käsittelyl-
le eikä siinä erotella arkaluonteisia henkilö-
tietoja muista henkilötiedoista.

LTJ-lain voimaantulon jälkeen tekninen
kehitys on ollut nopeaa. Tietojärjestelmiin
kohdistuvat tarpeet ja vaatimukset ovat viime
vuosikymmenen aikana muuttuneet olennai-
sesti. Nykyinen tieliikenteen tietojärjestelmä
on rakenteiltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan
vanhentunut. Näköpiirissä olevat uudet haas-
teet, kuten sähköinen asiointi ja sähköisessä
muodossa tapahtuva digitaalinen kuvansiirto,
asettavat tietojärjestelmälle uusia vaatimuk-
sia. Teknisen kehityksen lisäksi muutoksia
on tapahtunut tietojärjestelmän toimintaym-
päristössä. Suomesta on kehittynyt tietoyh-
teiskunta, jossa on panostettu voimakkaasti
uuteen teknologiaan, osaamiseen ja uusien
työmenetelmien käyttöönottoon yrityksissä ja
julkisessa palveluntuotannossa. Julkisen sek-
torin toimintaprosesseja, sähköistä asiointia
ja päätöksenteon avoimuutta on kehitetty tie-
to- ja viestintätekniikan tarjoamien mahdolli-
suuksien mukaan. Tapahtuneen kehityksen
vuoksi tieliikenteen tietojärjestelmää koskeva
lainsäädäntö ei nykymuodossaan kykene vas-
taamaan muuttuneista olosuhteista aiheutu-
viin haasteisiin.

Tietojärjestelmien vanhentuessa niiden yl-
läpito käy vaikeaksi ja ylläpitokustannukset
nousevat. Tieliikenteen tietojärjestelmän käy-
tön jatkaminen nykyisellään tulee jatkossa
entistä kalliimmaksi. Tekninen järjestelmä
vanhenee, jolloin sekä käyttö- että ylläpito-
kustannukset kasvavat vuosittain. Järjestel-
mien vanhentuessa ja osaamisen siirtyessä
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uusiin järjestelmiin myös avainhenkilöriski
kasvaa. Kustannuspaine voi näin ollen muo-
dostua suureksi. Lisäksi vanhenevan järjes-
telmän toiminnalliset ja laadulliset riskiteki-
jät aiheuttavat kustannuspaineita. Sähköisen
asioinnin toteuttaminen tieliikenteen tietojär-
jestelmän vanhalla tekniikalla on monimut-
kaista ja kallista.

2 . Es ityksen tavoitteet ja keske iset
ehdotukset

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on uu-
distaa vuonna 1989 voimaan tullut LTJ-laki
siten, että uusi laki ajoneuvoliikenteen tieto-
rekisteristä vastaisi tietoyhteiskunnan haas-
teisiin ja mahdollistaisi uudistettavan tietojär-
jestelmän asianmukaisen ja tarkoituksenmu-
kaisen käytön.

Ajoneuvohallintokeskuksessa on käynnissä
palveluiden kokonaisuudistushanke, PAL-
KO-hanke. Sen tavoitteena on Ajoneuvohal-
lintokeskuksen palveluprosessien uudistami-
nen. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien
muuttuvat palvelutarpeet otetaan tulevaisuu-
dessa huomioon nykyistä paremmin. Palve-
luiden kokonaisuudistushankkeen myötä ny-
kyinen tieliikenteen tietojärjestelmä uudiste-
taan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on
luoda nykyistä monipuolisempi ja kustan-
nuksiltaan edullisempi ajoneuvoliikenteen
tietojärjestelmä. Suurin osa järjestelmästä
otettaisiin käyttöön vuoden 2004 aikana, jol-
loin ehdotetun lain olisi tarkoitus olla voi-
massa. Kokonaisuudessaan uusi tieto-
järjestelmä olisi käytössä vuoden 2005 alus-
ta.

Tietojärjestelmän uudistamisen tavoitteena
on parantaa järjestelmien mukautettavuutta ja
nopeuttaa reagointikykyä muuttuviin tarpei-
siin. Tavoitteena on muun muassa mahdollis-
taa verkostoituneet toimintamallit ja koko-
naan uusien asiakokonaisuuksien tallettami-
nen tietojärjestelmään sekä tarjota asiakkaille
ja sopimuskumppaneille nykyistä kehit-
tyneemmät sähköisen asioinnin mahdollisuu-
det.

Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen säh-
köisestä asioinnista hallinnossa annetun lain

(1381/199) tarkoituksena on asettaa sähköi-
nen asiointi vaihtoehdoksi perinteisille asi-
ointitavoille hallintoasioissa. Laki koskee vi-
ranomaisia ja viranomaistehtäviä hoitavia yh-
teisöjä. Lain tarkoituksena on lisätä asioinnin
sujuvuutta ja joutuisuutta samoin kuin tieto-
turvallisuutta hallinnossa edistämällä säh-
köisten tiedonsiirtomenetelmien käyttöä. La-
kia sovelletaan hallintoasian sähköiseen vi-
reillepanoon, käsittelyyn ja päätöksen tiedok-
si antamiseen viranomaisessa. Uudessa jär-
jestelmässä sähköinen asiointi olisi mahdol-
lista.

2.2. Keskeiset ehdotukset

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä, jäljem-
pänä ATR-laki. Samalla kumottaisiin LTJ-
laki. ATR-laissa säädettäisiin rekisteristä, ei
järjestelmästä käsitteen teknisessä mielessä,
joten myöskään lain nimessä ei esiintyisi sa-
naa järjestelmä.

Laissa säädettäisiin rekisteriin kerättävistä
tiedoista sekä tietojen tallettamisesta, käytös-
tä, luovuttamisesta ja poistamisesta kuitenkin
siten, että henkilötietolaissa, julkisuuslaissa
ja muussa lainsäädännössä viranomaistoi-
minnalle ja rekisterinpidolle asetettuja hyvän
hallinnon periaatteita noudatettaisiin. Tavoit-
teena olisi toteuttaa yleisesti hyväksyttyjä
hallinto-oikeuden periaatteita kuten yhden-
vertaisuus-, objektiviteetti-, suhteellisuus- ja
tarkoitussidonnaisuudenperiaatetta. Rekiste-
rin tietosisältö ja tiedon käsittely pyrittäisiin
järjestämään siten, että säännökset eivät tar-
peettomasti rajoittaisi tietojärjestelmän
asianmukaista, tietosuojan ja –turvan tarpeet
huomioon ottavaa teknistä toteuttamista ja
kehittämistä.

LTJ-laissa ajokorttirekisterin käyttö on
säännelty hyvin tarkasti. Rekisteriin tallete-
taan ajokorttitietojen lisäksi moottoriajoneu-
voa kuljetettaessa tehtyjä tai tehdyiksi epäil-
tyjä rikoksia koskevat tiedot. Erityisesti ri-
kos- ja rangaistustietojen salassapidon vuoksi
ajokorttitietojen käyttö on ollut hyvin rajat-
tua. Esityksellä on tarkoitus vapauttaa tieto-
jen käyttöä siten, että tieto henkilön ajokortti-
luokasta ja sen mukaisen ajo-oikeuden
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myöntämispäivästä tulisi julkiseksi. Tieto on
tarpeen muun muassa autonvuokraustoimin-
nassa ja ajoneuvoa koeajettaessa. Ajokortti-
luokkaa tai ajokortin myöntämispäivää kos-
kevan tiedon salassa pitämiselle ei ole jul-
kisuuslain mukaisia perusteita. Esityksellä
tehtäisiin mahdolliseksi ajokorttitietojen
käyttö osoitteellisten postilähetysten toimit-
tamiseen. Varsinaisen suoramarkkinoinnin li-
säksi tarvetta olisi nimenomaan liikennetur-
vallisuuteen liittyvän valistusmateriaalin pos-
tittamiseen. Tietojen käyttöä rajoittaisi se, et-
tä käyttötarkoituksen olisi liityttävä liikenne-
turvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvolii-
kenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristö-
haittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen.

Esityksellä ei lievennettäisi rikos- ja ter-
veystietojen salassa pitämisen rajoituksia.

Ajokorttirekisterin osana oleva ajokortin
valmistajan pitämä, ajo-oikeuden haltijan va-
lokuvan ja nimikirjoituksen käsittävä tiedosto
tulisi Ajoneuvohallintokeskuksen pitämän
tietojärjestelmän kiinteäksi osaksi.

Rekisterin rakenne

LTJ-lain mukaiset osarekisterit yhdistettäi-
siin. Tämä selventäisi tietojärjestelmän tieto-
sisältöä ja rakennetta. Tietojen käsittelyä ja
tietojen luovuttamista koskevissa säännöksis-
sä ei olisi nykyisenlaista osarekisteriraken-
teen mukaista erottelua. Henkilötietojen kä-
sittelyn asianmukaisuus ja sääntelyn tarkka-
rajaisuus varmistettaisiin tieto- ja tietoryh-
mäkohtaisella, ei osarekisterikohtaisella,
sääntelyllä.

Systematisoimalla tietojärjestelmä lainsää-
dännössä osarekistereihin saavutettaisiin tiet-
tyjä etuja. Varsinkin osarekistereissä käsitel-
tävien tietojen ja niiden käyttötarkoitusten ol-
lessa toisistaan poikkeavia voidaan osarekis-
terirakenteella varmistaa suhteellisen helposti
tietojen käsittelyn asianmukaisuus säätämällä
tiedoista ja niiden elinkaaresta erikseen kun-
kin osarekisterin luonne huomioon ottaen.
Myös tietojen käyttöoikeudet voidaan määri-
tellä osarekisterirakenteen mukaisesti. Osare-
kistereihin jaetussa tietojärjestelmässä on ai-
na myös eri osarekistereille yhteisiä tietoja,
muutoinhan tällaisella rakenteella ei saavu-
tettaisi tietojärjestelmän rakentamisessa sy-
nergiaetuja. Tältä osin osarekisterirakenne ei

ole täysin puhdaspiirtein. Tietosuojan tai -
turvan näkökulmasta ei osarekisterirakenteel-
la ole itsenäistä merkitystä, jos asianmukai-
sen tietosuojan periaatteet voidaan säädök-
sessä muutoin varmistaa.

Osarekisterirakenne voi muuttua keinote-
koiseksi, jos rekistereissä on paljon yhteisiä,
käyttötarkoitukseltaan toisiinsa rinnasteisia
tietoja varsinkin, jos eri osarekisterit ovat
käyttötarkoitukseltaankin rinnasteisia. Tämä
ongelma koskee suurelta osin nykyistä tielii-
kenteen tietojärjestelmää. Osarekistereiden
henkilötiedot ovat yhteiset kaikille rekiste-
reille.

Rekisteröidyn näkökulmasta on keskeistä
se, mitä tietoja hänestä kerätään ja mitä tar-
koitusta varten. Tietojen käyttötarkoitus voi-
daan määritellä tarkkarajaisesti nimenomaan
tästä näkökulmasta. Tiedon käsittely voidaan
määritellä tiedon käyttötarkoituksesta lähtien
tietoryhmätasolla ja tarvittaessa tietotasolla-
kin. Tällöin itse asiassa sääntely olisi tar-
kempaa kuin puhtaasti osarekisterirakenteen
mukaisessa systematiikassa.

Tieliikenteen tietojärjestelmän kaikissa nel-
jässä osarekisterissä on yhteiset henkilötiedot
sekä koodistot. Tämän lisäksi ajoneuvorekis-
terissä, ajoneuvoverotusrekisterissä ja auto-
kiinnitysrekisterissä on yhteiset ajoneuvoa
koskevat tiedot. Viimeksi mainittujen osare-
kistereiden osalta tietojen luovutussäännök-
set ovat osittain päällekkäiset ja osittain toi-
sistaan poikkeavat ilman, että tähän olisi tie-
tosuojasyistä tarvetta.

Laissa olisi yhtenäiset säännökset tietore-
kisterin tiedoista koko rekisterin osalta.
Luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, ar-
kaluonteisia tietoja, tietolähteitä, rekisterin
käyttöä, tietojen käsittelyä, käyttörajoituksia,
salassapitoa, rangaistuksia ja maksuja koske-
vat säännökset olisivat yhteiset koko rekiste-
rille.

Rekisterin käyttäjän näkökulmasta osare-
kisterien poistuminen helpottaisi menettelyä
rekisteritietojen käyttöön, lähinnä luovutta-
miseen liittyvissä kysymyksissä. Osarekiste-
reissä on tällä hetkellä erilaisia säännöksiä
luovutuksensaajista, luovutettavasta tiedosta,
tiedon käyttötarkoituksista, otantaperusteista
ja luovutustavoista.

Yhtenäisten säännösten myötä luovutuk-
sensaajat jaettaisiin viranomaisiin ja julkisia
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hallintotehtäviä hoitaviin yhteisöihin sekä
muihin tietoja tarvitseviin. Viranomaisille
luovutettaisiin tietoja laissa säädettyjen teh-
tävien tai sen nojalla säädettyjen tai määrät-
tyjen tehtävien hoitamista varten. Tietoja ei
luovutettaisi muihin tarkoituksiin kuin mitä
säädöksissä on määrätty luovutuksensaajana
olevan viranomaisen tehtäviksi. Luovutuspe-
rusteen asianmukaisuuden varmistaminen
olisi rekisterinpitäjän vastuulla. Tietoja luo-
vutettaisiin vastaavalla tavalla myös tietyille
julkisia hallintotehtäviä hoitaville yhteisöille
varmistamalla luovutuksen yhteydessä tiedon
tarpeellisuus pyydettyyn käyttötarkoitukseen.

Muille kuin viranomaisille ja viranomais-
tehtäviä hoitaville yhteisöille tietoja luovutet-
taisiin yhtenäisten säännösten mukaisesti.
Luovutuksen saajia ei olisi erityisesti luetel-
tu, sillä kaikkia luovutuksensaajia kohdeltai-
siin tasavertaisina. Erityistä huomiota kiinni-
tettäisiin luovutettavien tietojen käyttötarkoi-
tukseen. Laissa lueteltaisiin mihin tarkoituk-
siin tietoja saa luovuttaa. Tämän lisäksi luo-
vutukselle asetettaisiin tiettyjen tietojen koh-
dalla erityisehtoja.

Otantaperusteet ja luovutustavat olisivat
koko rekisterin osalta yhtenäiset.

Osarekistereistä luopuminen ei muuttaisi
nykyisestä tietojen luovuttamisen yleisiä pe-
riaatteita, josta säädettäisiin 13 §:ssä. Yksi-
tyiskohtaisemmin tietojen luovuttamisesta
säädettäisiin 14—16 §:ssä.

Tietoturvallisuus

Laissa otettaisiin huomioon rekisteritieto-
jen tietoturvallisuuteen liittyvät julkishallin-
non järjestelmille julkisuuslaissa asetetut tie-
tosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Henkilötie-
tojen käsittely on turvattava ja henkilötiedot
on suojattava asiattomalta käsittelyltä. Hen-
kilötiedot on pidettävä salassa asiattomilta ja
ulkopuolisilta, henkilötietojen oikeellisuus on
varmistettava, henkilötietoja ei saa tuhota tai
käsitellä asiattomasti ja henkilötietojen on ol-
tava käytettävissä. Tietojen asianmukainen
käyttö varmistetaan, atk-teknisten varmistus-
ten lisäksi, määrittelemällä tietojen käyttöoi-
keudet käyttäjäryhmittäin ja varsinkin arka-
luoteisten tietojen osalta henkilötasolla raja-
tuin, Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämin
käyttövaltuuksin. Oikeuden esimerkiksi ajo-

korttitietojen ja varsinkin rikostietojen käyt-
töön saisivat nykyisen käytännön mukaisesti
vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat näitä tieto-
ja virkatehtävissään.

Tietojen käytön valvonta

Rekisterin tietoja käytettäisiin vain yksilöi-
tyjen tehtävien mukaisin Ajoneuvohallinto-
keskuksen päättämin käyttövaltuuksin. Käyt-
tövaltuuksien hallitsemiseksi laadittaisiin
käyttöoikeustaulukot ja valtuuksien haku ja
myöntäminen dokumentoitaisiin. Järjestel-
män käyttäjät tunnistettaisiin käyttäjätun-
nuksen ja salasanan avulla, jolloin käyttäjä
pystyttäisiin yksilöimään ja käyttö kyettäisiin
jäljittämään.

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asia-
kirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toi-
sin säädetä. Jokaisella on oikeus saada tieto
viranomaisen julkisesta asiakirjasta tai tallen-
teesta, jollei siihen ole laissa säädettyä estet-
tä. Tämän mukaisesti laissa voidaan säätää
rajoitteita tietojen luovutukselle. Pääsääntö
rekisteritietojen luovuttamisessa olisi julki-
suuslain mukaisesti, että tietoja voidaan luo-
vuttaa henkilörekisteristä, jos luovutuksen-
saajalla on henkilötietolain mukainen oikeus
tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.
Muiden kuin henkilötietojen osalta ei vastaa-
va rajoitusta ole. Silloin kun tietoa käytetään
laissa säädettyyn tarkoitukseen, ei tietojen
luovuttamisen estämiselle olisi perusteita.
Ajoneuvohallintokeskus voisi rekisterinpitä-
jänä rajoittaa tietojen luovutusta, jos siihen
olisi syytä.

Käyttäjätunnukseen voitaisiin liittää eri-
tasoisia oikeuksia tietojen käsittelemiseksi.
Käyttäjätunnuksin voitaisiin varmistaa, että
henkilöt ja yhteisöt käsittelevät vain niitä tie-
toja, joita ovat oikeutetut käsittelemään. Näin
estettäisiin, etteivät henkilöt tai yhteisöt, joil-
la ei ole laissa säädettyä oikeutta käsitellä re-
kisterin tietoja, pääse niitä käsittelemään.
Rekisteritietoja saisi käyttää vain siihen tar-
koitukseen, johon ne on luovutettu.

Julkisiksi luokiteltuja tietoja voisi saada
tietoa pyytävän henkilön tai yhteisön halua-
malla tavalla. Joustava tietojen käsittely teki-
si sähköisen asioinnin tietorekisterissä mah-
dolliseksi. Kansalaisten asiointia varten tar-
jottaisiin sähköisiä lomakkeita Ajoneuvohal-



13

lintokeskuksen omien verkkosivujen tai vi-
ranomaisten yhteisten asiointiportaalien kaut-
ta. Tietoturvallisuus kattaisi sähköisen asi-
oinnin vaatimat tunniste- ja varmennepalve-
lut, kuten mahdollisuuden sähköiseen allekir-
joitukseen.

3 . Es ityksen vaikutukset

3.1. Taloudelliset vaikutukset

Ajoneuvohallintokeskuksessa käynnissä
oleva PALKO-hanke aiheuttaa virastolle kus-
tannuksia. Hankkeen kokonaiskustannuksista
osa koostuu ajoneuvoliikenteen tietorekiste-
rin rakentamisesta. Kustannukset rahoitettai-
siin nettobudjetoidun Ajoneuvohallintokes-
kuksen omalla tulorahoituksella.

Ajoneuvoliikenteen tietorekisteri olisi tek-
nisesti ajanmukainen. Siitä aiheutuvat ylläpi-
to- ja käyttökustannukset olisivat nykyistä
edullisempia. Kustannuksiin vaikuttaisi tek-
niikan ja siihen liittyvän osaamisen hyvä saa-
tavuus markkinoilla. Koska uusien järjestel-
mien mahdollisia tarjoajia on useita, järjes-
telmien käyttö ja ylläpito voitaisiin kilpailut-
taa ja saada näin aikaan kustannussäästöjä.
Uusi teknologia mahdollistaisi myös rajapin-
tojen selkeyttämisen eri osapuolten välillä,
mikä puolestaan mahdollistaisi nykyistä no-
peamman ja kustannuksiltaan tehokkaamman
järjestelmäkehityksen.

Merkittävin yhteiskunnallinen säästö muo-
dostuisi ajoneuvoliikenteen tietorekisterin
kyvystä palvella laaja-alaisesti sidosryhmiä
ja kuluttajia. Verkottuminen ja sähköinen
asiointi merkitsevät uutta teknologiaa, jonka
ansiosta palvelujen ulottuville on mahdollista
saada uusia yhteisöjä ja kansalaisia. Koska
käyttäjäkunta laajenee, myös kustannukset
käyttäjää kohti alenevat. Ajoneuvoliikenteen
tietorekisteri tulee olemaan kokonaisuudes-
saan nykyistä tieliikenteen tietojärjestelmää
laajempi. Tämän vuoksi sen käyttökulut ja
ylläpitokustannukset tulevat yksikkökustan-
nusten alenemisesta huolimatta olemaan tie-
liikenteen tietojärjestelmän vastaavia kustan-
nuksia suuremmat.

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

PALKO-hankkeessa uudistetaan Ajoneu-
vohallintokeskuksen palveluprosessit ennen
tietojärjestelmän rakentamista. Ehdotetulla
lailla tai uuden tietojärjestelmän rakentami-
sella ei ole organisaatio- tai henkilöstövaiku-
tuksia. Palveluprosessien uudistamisen ja vir-
taviivaistamisen kautta toimintaa tehostetaan
siten, ettei henkilöstöä tarvitse lisätä. Tehtä-
vien monipuolistumisen ja uusien tehtävien
aiheuttama lisähenkilöstön tarve poistuu pro-
sessien uudistumisen myötä.

3.3. Ympäristövaikutukset

Tieliikenteen tietojärjestelmä sisältää run-
saasti tietoa, jonka hyväksikäytöllä voidaan
vähentää ajoneuvoliikenteen ympäristöhaitto-
ja. Uuteen tietojärjestelmään on tarkoitus li-
sätä ympäristötietoja. Ajoneuvohallintokes-
kuksen tehtävänä on saattaa nämä tiedot kan-
salaisten ja viranomaisten hyödynnettäviksi.
Tietoja on tarkoitus kerätä muun muassa ym-
päristöperusteisen verotuksen mahdollistami-
seksi.

Rakennettavan tietopalvelutietokannan ja
uusien jakelukanavien myötä on tarkoitus
kehittää kansalaisille tuotteita, joilla käyttäjä
saa tietoa yksittäisen ajoneuvon tai ajoneuvo-
ryhmän ympäristökuormituksesta.

Kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien
henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä
polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä
koskevia tietoja annetun direktiivin ja sen
toimeenpanemiseksi annetun valtioneuvoston
asetuksen autojen polttoaineenkulutuksen ja
hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta
(938/2000) mukaisesti rekisteriin tullaan uu-
sina tietoina tallettamaan ajoneuvojen poltto-
aineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä kos-
kevia tietoja. Hiilidioksidipäästöjen seuran-
taan liittyvät tehtävät perustuvat myös pää-
tökseen uusien henkilöautojen keskimääräis-
ten hiilidioksidipäästöjen seurantajärjestel-
mästä.

3.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan

Esityksellä ei ole vaikutuksia eri kansalais-
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ryhmien asemaan.

4 . Asian valmis telu

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti tou-
kokuussa 2001 työryhmän, jonka tehtävänä
oli valmistella ehdotus tieliikenteen tietojär-
jestelmää koskevan lain uudistamiseksi. Eh-
dotus tuli laatia hallituksen esityksen muo-
toon. Ehdotus luovutettiin liikenne- ja vies-

tintäministeriölle 6 päivänä maaliskuuta
2002. Esityksestä ovat antaneet lausunton-
sa…

5 . Ri ippuvuus kansainväl i si stä so-
pimuksis ta ja ve lvo itte ista

Esitys toteuttaa tietosuojadirektiivin vaati-
mukset. Esityksessä on otettu huomioon
myös tietosuojasopimus.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten peruste lut

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin lain soveltamisalasta.

Tietosuojadirektiivin 2 artiklan b alakoh-
dassa määritellään henkilötietojen käsittely.
Henkilötietolain 3 §:n 3 kohdan henkilötieto-
jen käsittelyä koskeva määritelmä perustuu
tähän tietosuojadirektiivin määritelmään.
Tietosuojadirektiivin ja henkilötietolain mu-
kaisesti ehdotetussa laissa tietojen käsittelyllä
tarkoitetaan tietojen keräämistä, tallettamista,
järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovutta-
mista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistä-
mistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista
sekä muita tietoihin kohdistuvia toimenpitei-
tä laajasti ymmärrettynä.

Laissa säädettäisiin tietojen käsittelystä ja
erityisesti tietojen luovuttamisesta mahdolli-
simman tarkasti. Tietosuojadirektiivin mu-
kaan henkilötietojen käsittelyä koskevien
kansallisten lakien tavoitteena on taata pe-
rusoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen
ja erityisesti yksityisyyttä koskevan oikeuden
kunnioittaminen.

LTJ-laissa tieliikenteen tietojärjestelmän
määritelmän piiriin kuuluvat tietorekisterei-
den lisäksi myös niihin kuuluvat tietojenkä-
sittelyohjelmistot. Ehdotettu laki koskisi ajo-
neuvoliikenteen tietorekisteriä, ei tietojenkä-
sittelyohjelmistoja. Rekisterinpitäjä vastaisi
siitä, että käytössä olevat ohjelmistot ja tek-
niikat ovat tarkoitukseensa soveltuvia ja tur-
vallisia.

Ehdotetussa laissa tietorekisterillä tarkoite-
taan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuu-
luvista merkinnöistä muodostuvia tietoja si-
sältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai
kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla tai manuaalisesti siten, että rekisteri-
tieto voidaan löytää helposti ja kohtuuttomit-
ta kustannuksitta. Loogisen rekisterikäsitteen
mukaisesti tietorekisteriin luetaan kuuluvaksi
kaikki tiedot, joita käytetään samassa käyt-
töyhteydessä riippumatta siitä miten ja mihin

ne on talletettu. Ajoneuvohallintokeskuksen
uusi tietojärjestelmä sisältäisi automaattisen
tietojenkäsittelyn avulla käsiteltyjen rekiste-
ritietojen lisäksi myös muussa muodossa kä-
siteltyä tietoa kuten esimerkiksi optisin kei-
noin järjestettyjä mikrofilmejä.

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät
Ajoneuvohallintokeskuksen sisäisen hallin-
non tiedot ja ajoneuvoliikenteen tietorekiste-
rin käyttöön ja valvontaan liittyvä tieto.

ATR-laki olisi 2 momentin mukaan erityis-
laki, joka sisältäisi säännökset tietojen käsit-
telystä ajoneuvoliikenteen tietorekisterissä.
Laki syrjäyttäisi erityislakina ristiriitatilan-
teessa henkilötietolain ja julkisuuslain. Näitä
yleislakeja sovellettaisiin kuitenkin täydentä-
västi siltä osin kuin ehdotetussa laissa ei toi-
sin säädetä.

Tässä esityksessä on otettu huomioon hen-
kilötietolaki. Poikkeukset henkilötietolaista
on pyritty perustelemaan.

Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan
viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa
henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen
tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei
laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovu-
tuksensaajalla on henkilötietojen suojaa kos-
kevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja
käyttää sellaisia henkilötietoja. Säännös on
toissijainen suhteessa muussa laissa oleviin
viranomaisten henkilörekisterien tietojen
luovutusta koskeviin säännöksiin. Lain pe-
rustelujen mukaan säännös tulee sovelletta-
vaksi ensisijaisesti luovutettaessa tietoja sel-
laisista viranomaisten henkilörekistereistä,
joita pidetään suoraan henkilötietolain perus-
teella. Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmässä
säädettäisiin, samoin kuin LTJ-laissa sääde-
tään, tyhjentävästi tietojen luovutuksesta.
Näin ollen julkisuuslain tietojenluovutusta
koskevat säännökset eivät tulisi tältä osin so-
vellettaviksi.

Mainitun julkisuuslain pykälän mukaan
henkilötietoja saa mainitusta pääsäännöstä
poiketen kuitenkin luovuttaa suoramark-
kinointia ja mielipide- tai markkinatutkimus-
ta varten vain, jos niin on erikseen säädetty
tai jos rekisteröity on antanut siihen suostu-
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muksensa. Lain perustelujen mukaan syynä
tähän on yksilön itsemääräämisoikeuden
varmistaminen.

Tietojen suuren massan vuoksi ajoneuvo-
liikenteen tietojen suoramarkkinointikäytössä
ei voi tulla kyseeseen rekisteröidyn nimen-
omaisen suostumuksen pyytäminen. Lisäksi
tietojen käyttö tähän tarkoitukseen on vakiin-
tunutta. Ajoneuvotietoja on käytetty suora-
markkinointitarkoituksiin LTJ-lain voimassa
olon ajan vuodesta 1989. Suoramarkkinointi
on ollut siten rajattua, että tietojen käytön on
ollut liityttävä liikenneturvallisuuteen, liiken-
teeseen, liikenne- ja autovakuutuksiin, lii-
kennetarvikkeisiin, katsastukseen, ajoneu-
voihin tai ajoneuvokauppaan. Samaa tarkoit-
tava säännös tulisi myös ehdotettuun lakiin,
joka olisi erityislaki suhteessa julkisuusla-
kiin. Luonnollisen henkilön tietoja ei saisi
luovuttaa, jos luovutuksen saajalla ei ole
henkilötietolain mukaan oikeutta käsitellä
näitä tietoja. Nämä säännökset rajoittaisivat
osaltaan henkilön tietojen käyttöä suora-
markkinointiin. Yksilön itsemääräämisoikeus
varmistettaisiin lisäksi henkilön kielto-
oikeudella. Markkinointikieltoja oli tieliiken-
teen tietojärjestelmässä vuoden 2000 lopussa
voimassa 11 472. Tätä itsemääräämisoikeutta
käyttäneiden määrää on pidettävä pienenä
suhteessa rekisteröityjen määrään.

Ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä olisi
jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tieto-
ja. Tätä julkisuusperiaatetta rajoitettaisiin si-
ten, että laissa säädettäisiin lähinnä tie-
tosuoja- ja tietoturvasyistä tyhjentävästi ne ti-
lanteet, joissa tietoja ei voida järjestelmästä
luovuttaa tai niiden luovuttaminen on rajoi-
tettua.

Pykälän 3 momentin mukaan lain sovelta-
misalan ulkopuolelle jäisivät rekisteristä
poistetut, arkistoon siirretyt tiedot. Henkilö-
tietolain 35 §:n mukaan arkistolaitokseen tai
siihen verrattavaan arkistoon siirrettyjen
henkilörekistereiden käytöstä ja suojaamises-
ta sekä niiden tietojen luovuttamisesta on
voimassa mitä erikseen säädetään. Arkisto-
laissa (831/1994) säädetään arkistotoimesta
ja sen järjestämisestä.

Ajoneuvohallintokeskuksella on arkiston-
muodostussuunnitelman mukaan velvollisuus
säilyttää tietoja passiivirekisterissä sen jäl-
keen, kun henkilöä koskevat rekisteritiedot

on poistettu aktiivikäytöstä. Passiivi-
rekisterillä tarkoitettaisiin tämän lain sovel-
tamisalan ulkopuolelle jäävää tiedostoa, jon-
ka käyttöä koskisivat arkistolain säännökset.

2 §. Rekisteri. Ehdotettu pykälä vastaisin
asiasisällöltään vähäisin muutoksin nykyisen
LTJ-lain säännöstä. Pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi, että rekisteri on myös maakulje-
tusten turvallisuusneuvonantajista ja tielii-
kenteen valvontalaitteissa käytettävistä kor-
teista pidettävä valtakunnallinen rekisteri.

Rekisteriin talletettaisiin ajoneuvon rekiste-
röintijärjestelmän mukaisia ajoneuvojen re-
kisteröintiin liittyviä perustietoja siten kuin
ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa ase-
tuksessa säädetään sekä ajoneuvojen yksi-
löintiin-, tekniikkaan- ja katsastuksiin liitty-
viä tietoja.

Rekisteriin talletettaisiin tietoa ajoneuvoa
kuljettavista henkilöistä. Tämän perusteella
tietoja merkittäisiin ajokorttiluvan hakijoista,
vaikka heille ei olisi vielä myönnetty ajo-
oikeutta tai -korttia, ajo-oikeuden haltijoista
ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaes-
sa rikokseen syylliseksi epäillyistä tai syyllis-
tyneistä. Tietojen merkitseminen moottori-
käyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa rikokseen
syylliseksi epäillyistä tai syyllistyneistä hen-
kilöistä ei edellyttäisi, että henkilöllä on ajo-
oikeus.

Maaliikenteen turvallisuusneuvonantajasta
säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annetussa laissa (719/1994) ja sen nojalla an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa

Tieliikenteen valvontalaitteissa käytettävis-
tä korteista säädetään tieliikenteen valvonta-
laitteista annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 3821/85.

3 §. Rekisterin käyttötarkoitus. Tieliiken-
teen tietojärjestelmää pidetään liikennetur-
vallisuuden edistämiseksi ja tieliikenteen tie-
topalvelua varten. Ajoneuvoliikenteen tieto-
rekisterin tarkoituksena olisi 1 momentin
mukaan liikenneturvallisuuden ja ajoneuvo-
liikenteen tietopalvelun edistämisen lisäksi
ajoneuvojen aiheuttamien ympäristöhaittojen
vähentäminen. Tietojärjestelmän käyttötar-
koitus vastaisi näin ollen Ajoneuvohallinto-
keskukselle laissa säädettyä tarkoitusta.
Myös tieliikenteen verotustehtävien ja auto-
kiinnitysten hoitamiseksi tarpeellisia tietoja
talletettaisiin rekisteriin.
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Rekisteritiedolla on oleellinen merkitys
ajoneuvoverojen kantamisessa. Ajoneuvon
käytön ja rekisterissä olemisen perusteella
kannetaan vuotuiset ajoneuvoverot. Ajoneu-
voveroa maksaa se, joka on rekisteriin mer-
kitty omistaja tai haltija verokauden alussa.
Rekisterin tietoja käytetään myös niissä ta-
pauksissa, joissa verovelvollisuus alkaa,
muuttuu tai poistuu kesken verokauden. Ve-
roliput lähetetään rekisterissä olevien tietojen
perusteella.

Rekisteriin merkittäisiin myös tietoja auto-
kiinnityksistä siten kuin autokiinnityslaissa
säädetään.

Ajoneuvoliikenteen tietopalvelun tavoit-
teena olisi liikenneturvallisuutta ja turvallista
autokauppaa lisäävän sekä ajoneuvoliiken-
teen ympäristöhaittoja vähentävän tiedon tar-
joaminen. Tehtävänä olisi tiedon antaminen
viranomaisille, kansalaisille ja yrityksille
laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Tie-
don tuottamisen tai jakamisen hoitaisi Ajo-
neuvohallintokeskus itse tai se hoidettaisiin
ohjattuna sopimustoimintana. Tieto tarjottai-
siin käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan eri
jakelukanavien kautta.

Muille viranomaisille luovutettaisiin rekis-
teristä tietoa niille määrättyjen tehtävien hoi-
tamista varten. Tieto luovutetaan reaaliajassa
suorakyselynä tai määräajoin eräpoimintana.

Tietopalvelun tärkeänä tehtävänä olisi tar-
jota maksuttomasti viraston toimialaan liitty-
viä sellaisia tietopalveluja, jotka tukevat kan-
salaisia ja yrityksiä lakisääteisten velvoittei-
den täyttämisessä. Rekisteristä on kehitetty
muun muassa uusien henkilöautojen kulutus-
ja päästötietopalvelu internettiin.

Rekisterin tietoja käytettäisiin 2 momentin
mukaan myös mielipide- ja markkinointitut-
kimukseen, suoramarkkinointiin, osoite- ja
tietopalveluun, tilastointiin sekä historialli-
seen, tieteelliseen ja niihin verrattavaan
muuhun tutkimukseen.

Autokauppaan liittyviä tietopalveluja tar-
jottaisiin maksullisina. Tietopalvelun maksut
määräytyvät valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetyn mukaisesti. Maksullisen
tietopalvelun ylijäämä käytetään liikennetur-
vallisuustutkimuksen, liikennevalvonnan ja
liikenneonnettomuuksien tutkinnan rahoitta-
miseen.

Maksullisia tietopalveluja kansalaisille ja

yrityksille olisivat erisisältöiset yksittäis-
kyselyt puhelimitse, kirjeitse, tekstiviesti- ja
internetpalveluna. Tietopalveluna annetaan
rekisteritunnuksen ja valmistenumeron
perusteella tietoa rekisterissä olevien ajoneu-
vojen omistajista, haltijoista ja heidän osoit-
teistaan, katsastuksesta, teknisistä ominai-
suuksista, käyttöönottopäivästä, va-
kuutusyhtiöstä ja maksamattomista veroista.
Tietopalveluna olisi myös henkilötunnuksen
perusteella mahdollista saada tietoja henki-
löistä, joilla on ollut tai on ajo-oikeus.

Autoalaan liittyville yrityksille on kehitetty
kyselyiden lisäksi suoramarkkinointiin liitty-
viä osoitepoimintoja sekä autokaupan seu-
rannassa tarvittavia markkinatilastoja. Tiedot
luovutettaisiin lain sallimiin käyttötarkoituk-
siin viraston antamalla luvalla eräpoimintana.

Muuna osoite- ja tietopalveluna tietoja käy-
tettäisiin muun muassa liikenne- ja muuhun
yhdyskuntasuunnitteluun luovuttamalla esi-
merkiksi auto- ja osoitetietoja ilman henkilö-
tietoja postinumeroittain pysäköintialueita
suunniteltaessa.

Tietopalveluna tarjottaisiin Tilastokeskuk-
sen kanssa yhteistyössä laadittua tilastollista
rekisteritietoa. Ajokorttitilastoissa on tilastoi-
tu myönnettyjen ja voimassaolevien ajokort-
tien määriä. Ajoneuvotilastot ja kantatilastot
sisältävät eri ajoneuvolajien määriä alueelli-
sesti. Autot on tilastoitu myös käyttöönotto-
vuoden, kuljetuskapasiteetin, yleisimpien
merkkien ja käytön suhteen. Ensirekisteröin-
neistä on tilastoitu määrien lisäksi myös ylei-
simpiä merkkejä, moottoritilavuutta ja käyt-
töä. Ensirekisteröintitilastoja päivitetään
kuukausittain ja kantatilastoja
neljännesvuosittain.

Asiakirjapalveluna luovutettaisiin ajoneu-
voihin liittyviä asiakirjakopioita ja tietoja
neuvontaan esimerkiksi museoautoksi rekis-
teröintiä varten.

4 §. Rekisterinpitäjä. LTJ-lain mukaan tie-
liikenteen tietojärjestelmän pitäjä on Ajoneu-
vohallintokeskus, joka vastaa tieliikenteen
tietojärjestelmän osarekisterien tietosisällös-
tä, käytöstä, tietojen käsittelyä koskevista pe-
riaatteellisista kysymyksistä sekä tietojärjes-
telmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Ehdote-
tun lain mukaan nykyistä tilannetta ei muu-
tettaisi. Ajoneuvohallintokeskus olisi ajoneu-
voliikenteen tietorekisterin rekisterinpitäjä.
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2 luku. Rekisterin tiedot

5 §. Luonnolliset henkilöt, joista talletetaan
tietoja rekisteriin. Pykälässä lueteltaisiin ne
tilanteet, jolloin henkilöstä merkittäisiin tie-
toja rekisteriin. Rekisteriin merkitsemisen
edellytyksenä olisi, että henkilö kuuluu jo-
honkin pykälässä lueteltuun ryhmään.

Pykälän 1 kohdan mukaan henkilöstä talle-
tettaisiin tietoja, jos hän omistaa ajoneuvon
tai on sen haltija. Ajoneuvon haltijatieto
merkittäisiin rekisteriin silloin, kun ajoneu-
von pääasiallinen käyttö on siirtynyt luonnol-
liselle henkilölle tai kun ajoneuvo on yli 30
päivän ajaksi luovutettu toiselle sopimuksen
perusteella.

Rekisteriin merkittäisiin myös tieto ajo-
neuvon tilapäisestä käytöstä. Ajoneuvon tila-
päisellä käytöllä tarkoitetaan tilanteita, jol-
loin ajoneuvoa käytetään tilapäisesti koenu-
merokilvin tai siirtoluvan nojalla. Ajoneuvoa
saa käyttää vain koenumerotodistuksessa tai
siirtoluvassa myönnetyn voimassaolon aika-
na. Ajoneuvon tilapäinen käyttö ei edellytä,
että henkilö on ajoneuvon omistaja tai haltija
tai että luvan saaneella henkilöllä olisi edes
ajo-oikeutta kuljettaa moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa.

Rekisteriin talletettaisiin 2 kohdan mukaan
ajokorttilupaan liittyviä tietoja, joita olisivat
myös hakemusvaiheen tiedot. Henkilöstä
merkittäisiin rekisteriin tietoja, kun hänelle
on myönnetty ajokortti tai hän on saanut ajo-
oikeuden kuljettaa moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa.

Henkilöstä talletettaisiin 3 kohdan mukaan
tietoja, kun hän on ilmoittautunut ADR-
ajolupakokeeseen. Henkilön suoritettua hy-
väksyttävästi ADR-ajolupakokeen tutkinnon
vastaanottaja merkitsisi tiedot myönnetystä
ajoluvasta.

Henkilöstä talletettaisiin tietoja, kun hän on
ilmoittautunut turvallisuusneuvonantajan ko-
keeseen. Suoritettuaan hyväksyttävästi ko-
keen, jolla osoitetaan henkilöllä oleva turval-
lisuusneuvonantajan tehtävissä tarvittava asi-
antuntemus, talletettaisiin rekisteriin tieto
henkilön oikeudesta toimia turvallisuusneu-
vonantajana.

Rekisteriin talletettaisiin 4 kohdan mukaan
seuraamustietoja henkilöistä, joiden epäillään
syyllistyneen tai jotka ovat syyllistyneet ri-

kokseen moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljet-
taessaan. Tällaisia seuraamustietoja olisivat
muun muassa rikoksista seuranneet rangais-
tukset, ajokiellot ja poliisin toimittamat tiedot
tiettyihin rikoksiin liittyvistä epäilyistä.
Epäiltyjen rikosten osalta rekisteriin talletet-
taisiin käytännössä vain tietoja, joilla on vai-
kutusta ajokorttiluvan tai ajokortin myöntä-
miseen. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi
ilmoitus henkilön epäillystä syyllistymisestä
kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Kul-
kuneuvon kuljettaminen oikeudetta on tielii-
kennelain mukaan este ajokorttiluvan myön-
tämiselle yhden vuoden ajan. Rikoksilla tar-
koitetaan tieliikennelain (267/1981) 8 luvun
mukaisia rangaistaviksi säädettyjä tekoja,
muita tieliikennelaissa tai siinä viitatuissa
muissa säädöksissä olevia rangaistavaksi
säädettyjä rikoksia, liikennevalvontaa vaike-
uttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain
(546/1998) mukaista paljastinlaiterikkomus-
ta, vaarallisten aineiden kuljetuksesta anne-
tussa laissa tarkoitettuja rikoksia sekä rikos-
lain (39/1889) 23 luvussa tarkoitettuja lii-
kennejuopumusrikoksia.

Ulkomaalaisista henkilöistä, joiden epäil-
lään syyllistyneen tai jotka ovat syyllistyneet
rikokseen moottorikäyttöistä ajoneuvoa kul-
jettaessaan, sekä heille tuomituista rangais-
tuksista ja muista seuraamuksista talletettai-
siin tietoja kuten Suomen kansalaisista.

Pykälän 5 kohdan mukaisia tieliikenteen
valvontalaitteisiin liittyviä tietoja talletettai-
siin jo hakuvaiheessa. Tällä estettäisiin usean
kortin myöntäminen henkilölle eri jäsenvalti-
oissa. Henkilöistä, joilla on tieliikenteen val-
vontalaitteissa käytettävä kortti tai joilla on
poliisin myöntämä 6 kohdan mukainen
vammaiselle henkilölle myönnetty pysäköin-
tilupa, talletettaisiin rekisteriin tieto.

Henkilöstä, joka on 7 kohdan mukainen au-
tokiinnityksen hakija tai autokiinnityslain
tarkoittama rahamääräisen kirjallisen si-
toumuksen antaja tai se, joka on ottanut si-
toumuksen vastattavakseen tai sitoumuksen
haltija, talletettaisiin autokiinnityslain mu-
kaista tietoa.

6 §. Luonnollisista henkilöistä talletettavat
tiedot. Ehdotettu 6 § vastaisi asiasisällöltään
pienin muutoksin LTJ-lain säännöksiä siitä,
mitä henkilötietoja tieliikenteen tietojärjes-
telmään saa tallettaa.
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Henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyvik-
si laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE
1998/96 vp) mukaan henkilötietoja ovat kai-
kenlaiset henkilöä taikka tämän ominaisuuk-
sia tai elinolosuhteita kuvaavat merkinnät,
jotka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista
henkilöä tai hänen perhettään tai hänen kans-
saan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötiedot jaettaisiin yksilöintitietoihin
ja henkilöön liittyviin tietoihin. Henkilön yk-
silöintitiedoilla tarkoitetaan 1 momentissa
tietoja, joilla voidaan tunnistaa tietty henkilö
selkeästi esimerkiksi nimen, osoitteen, henki-
lötunnuksen, valokuvan, nimikirjoitusnäyt-
teen tai muun yhteystiedon perusteella.
Muulla yhteystiedolla tarkoitetaan esimer-
kiksi henkilön puhelinnumeroa ja sähköpos-
tiosoitetta. Henkilön valokuvalla ja nimikir-
joitusnäytteellä tarkoitetaan sähköisessä
muodossa tallennettavaa kuva- ja nimikirjoi-
tusnäytettä. Henkilön yksilöintitietojen tulisi
vastata sisällöltään väestötietojärjestelmästä
saatavia tietoja, jotka asianomaisesta henki-
löstä on talletettu väestötietolaissa tarkoitet-
tuun väestötietojärjestelmään.

Henkilöön liittyvinä tietoina talletettaisiin
kaikkia muita henkilöön liittyviä tietoja siten
kuin henkilötiedot henkilötietolaissa määri-
tellään eli kaikenlaiset henkilöä taikka hänen
ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaa-
vat merkinnät. Muut kuin henkilön yksilöin-
titiedot lueteltaisiin 2 momentissa kahdek-
sassa kohdassa tiettyihin ryhmiin jaettuina.
Eri ryhmien tiedot sisältävät erittäin yksityis-
kohtaisia, useita kymmeniä kohtia sisältäviä
henkilöön liittyviä tietoja. Ehdotetussa laissa
ei tämän johdosta olisi tarkoituksenmukaista
säätää yksityiskohtaisia tietoluetteloita, vaan
pykälässä olisi valtuutus säätää valtioneuvos-
ton asetuksella tarkempien tietojen talletta-
misesta.

Momentin 1 kohdan mukaan rekisteriin tal-
letettaisiin luonnollisesta henkilöstä
ajokorttilupaa, ajokortteja ja ajo-oikeutta
koskevia tietoja. Kuten 5 §:n perusteluissa
todetaan, rekisteriin talletettaisiin ajokorttilu-
paan liittyviä tietoja, jotka käsittävät myös
hakemusvaiheen tiedot. Hakemusvaiheessa
rekisteriin merkittäisiin tietoja hakemusasia-
kirjasta ja tietoja hakemuksen ratkaisusta eli
hyväksytäänkö vai hylätäänkö hakemus.

Ajokorttiluvalla tarkoitetaan, että henkilöl-

lä, joka täyttää ajokorttiasetuksessa säädetyt
terveysvaatimukset ja tieliikennelain 73 §:ssä
säädetyt vaatimukset, on lupa ajokortin saa-
miseen.

Ajo-oikeus on määritellään tieliikennelain
64 §:ssä. Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luo-
vutetaan tai, jos ajo-oikeuden saamisen edel-
lytyksenä on kuljettajantutkinnon suorittami-
nen eikä vastaavaa ajokorttia ole luovutettu,
kun todistus hyväksytystä tutkinnon suorit-
tamisesta luovutetaan.

Ajokorteista talletettaisiin tilattavaa ajo-
korttia koskevia tietoja kuten ajokortin laji,
luokka, korttilomaketieto, kaksoiskappaleen
versionumero ja viimeinen voimassaolopäi-
vä.

Ajokortin lajitietona olisi merkittynä tieto
siitä, että ajokortti on joko lyhytaikainen tai
varsinainen. Tilattavan ajokortin luokkatieto
sisältäisi tiedon eri ajokorttiluokkien yhdis-
telmistä, jotka on lueteltu ajokorttiasetuksen
5 ja 6 §:ssä. Korttilomaketiedolla tarkoitetaan
koodimuotoista tietoa tilattavan ajokortin
fyysisestä ulkomuodosta. Uudet tilaukset
ovat käytännössä aina luottokorttikokoisia
EU-kortteja.

Kaikki ajokorttiin tehtävät merkinnät lue-
tellaan ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä
annetussa liikenneministeriön päätöksessä
(1244/1997). Rekisteriin talletettaisiin käy-
tännössä samat tiedot kuin ajokorttiin.

Momentin 2 kohdan mukaan rekisteriin tal-
letettaisiin ADR-ajolupaa koskevina tietoina
koetiedot, ajoluvan laajuus, myöntämispäivä,
myöntäjä, kaksoiskappaleen versionumero ja
viimeinen voimassaolopäivä. Vaarallisten ai-
neiden maakuljetusten turvallisuusneuvonan-
tajatodistusta koskevina tietoina talletettaisiin
koetiedot, todistuksen laajuus, myöntämis-
päivä ja voimassaoloaika.

Momentin 3 kohdan mukaan rekisteriin tal-
letettaisiin tietoja kuljettajaopetuksesta, kul-
jettajantutkinnon teoriakokeesta ja ajoko-
keesta, opetusluvan hakijan kokeesta, harjoi-
tusluvan hakijasta, ajo-näytteestä sekä ajoko-
kemustodistuksesta.

Momentin 4 kohdan mukaan rekisteriin tal-
letettaisiin tietoa tieliikenteen valvontalait-
teissa käytettävistä korteista. Tällainen val-
vontalaite (ajopiirturi) on tarkoitettu helpot-
tamaan tieliikenteen ajo- ja lepoajoista anne-
tun neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 val-
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vontaa. Kahden vuoden kuluttua siitä, kun
uuden digitaalisen ajopiirturin teknisistä
yksityiskohdista annettava direktiivi on
julkaistu, uuteen piirturiin sopivat kortit on
tarkoitus ottaa käyttöön. Mainitut tekniset
vaatimukset julkaistaan mahdollisesti vuoden
2002 lopulla. Kortteja on tarkoitus antaa
kuorma- ja linja-auton kuljettajille, korjaa-
moille, jotka asentavat ja korjaavat valvonta-
laitteita, ajo- ja lepoaikavalvontaa suorittavil-
le viranomaisille ja valvottavat ajoneuvot
omistaville yrityksille. Tieliikenteen valvon-
talaitteissa käytettävistä korteista talletettai-
siin kortin hakijaan ja haltijaan liittyen kortin
hakemista, myöntämistä, valmistuttamista ja
toimittamista sekä kortin uusimista, katoa-
mista, korvaamista, peruuttamista, palautta-
mista ja tuhoamista koskevia tietoja.

Momentin 5 kohdan mukaan henkilöstä tal-
letettaisiin tietojen rajoittamiseen liittyviä tie-
toja. Varsinaisesti rajoituksen alaisista tie-
doista säädettäisiin lain 17 §:ssä. Tässä koh-
dassa säädettäisiin vain mahdollisuudesta tal-
lettaa tieto tietojen luovuttamisen rajoittami-
sesta.

Henkilön varallisuuteen liittyvistä tiedoista
merkittäisiin momentin 6 kohdan mukaan
ulosotto-, konkurssi, velkajärjestely- tai yri-
tyssaneeraustietoja. Rekisteriin ei merkittäisi
yksityiskohtaisia varallisuuteen liittyviä
tietoja, vaan ainoastaan tietoa siitä, onko
henkilö konkurssissa tai onko henkilön
ajoneuvo ulosmitattu.

Momentin 7 kohdan mukaan rekisteriin
merkittäisiin tieto siitä, että ajoneuvon omis-
taja tai haltija on luonnollinen henkilö.

Hallintaoikeuden laatutietona rekisteriin
merkittäisiin 8 kohdan mukaan tieto siitä, et-
tä henkilön ajoneuvoon liittyvä haltijuus voi
perustua työsuhteeseen, liisaussopimukseen
tai muuhun haltijuuteen kuten osamaksuun
tai yli 30 päivää kestäneeseen käyttöön liitty-
vään hallintaan.

7 §. Oikeushenkilöstä talletettavat tiedot.
Oikeushenkilöstä talletettaisiin vastaavia tie-
toja kuin luonnollisista henkilöistä kuitenkin
siten, että oikeushenkilöistä ei tallennettaisi
niin laajasti tietoja kuin luonnollisista henki-
löistä.

Rekisteriin talletettaisiin oikeushenkilön
nimi, henkilötunnusta vastaava y-tunnus,
osoite- ja muu yhteystieto, kotikunta, asioin-

tikieli, tieto siitä, että ajoneuvon haltija on
oikeushenkilö, ja tieto ajo-neuvon haltijan
hallintaoikeuden laadusta.

8 §. Arkaluonteiset tiedot. Lakiin otettaisiin
arkaluonteisten tietojen tallettamista koskeva
pykälä. Säännökset sisältyvät LTJ-lain ajo-
korttirekisterin tietoja koskevaan 6 §:ään,
josta ne otettaisiin asiasisällöltään muutta-
mattomina tähän pykälään.

Arkaluonteisia tietoja, kuten henkilön rotua
tai etnistä alkuperää, henkilön yhteiskunnal-
lista, poliittista, uskonnollista vakaumusta tai
ammattiliittoon kuulumista, rikollista tekoa,
rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta,
henkilön terveyden tilaa, sairautta taikka hä-
neen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai nii-
hin verrattavia toimia, henkilön seksuaalista
suuntautumista tai käyttäytymistä tai henki-
lön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saami-
aan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja
muita sosiaalihuollon etuuksia koskevia tie-
toja ei henkilötietolain mukaan saa käsitellä.

Tietosuojadirektiivin ja henkilötietolain
mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelystä
on useita poikkeuksia. Poikkeukset koskevat
myös viranomaisten rekistereissä olevien
henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista.
Ajoneuvoliikenteen tietorekisteriin talletet-
taisiin arkaluonteisia henkilötietoja, jos tieto-
jen käsittelystä on säädetty laissa, käsittely
johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä
tehtävästä tai tietojen käsittely on tarpeen
historiallista tai tieteellistä taikka tilastointia
varten.

Pykälän 1 momentin mukaan ajokorttiluvan
hakijoista ja ajo-oikeuden haltijoista sekä
ajo-oikeutta vailla olevista talletettaisiin ajo-
oikeutta koskevaa päätöksentekoa ja valvon-
taa varten henkilön terveyteen liittyviä tar-
peellisia tietoja. Tietojen tarpeellisuudesta
päätettäisiin aina tapauskohtaisesti.

Tieliikennelain mukaan poliisi valvoo
Suomessa vakituisesti asuvien ajo-oikeuden
haltijoiden terveydentilaa. Suomessa vakinai-
sesti asuvan ajo-oikeuden haltijan on toimi-
tettava asuinpaikkansa poliisille lääkärin tai
optikon antama todistus näkökyvystään kah-
den kuukauden kuluessa siitä, kun hän on
täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tai linja-
auton ajo-oikeuden haltijan tai henkilöauton
ammattiajoluvan haltijan on toimitettava lää-
kärintodistus asuinpaikkansa poliisille kah-



21

den kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyt-
tää 50, 55, 60 tai 65 vuotta, ja muun ajo-
oikeuden haltijan kahden kuukauden kulues-
sa siitä, kun hän täyttää 60 vuotta.

Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää
täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä
olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän ter-
veydentilansa vuoksi enää kykene kuljetta-
maan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka
ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä hä-
net määräajassa toimittamaan uuden
lääkärintodistuksen tai suorittamaan uuden
ajokokeen tai ajonäytteen.

Rekisteriin merkittäisiin tieto lääkärintodis-
tuksen esittämisestä.

Ajo-oikeuteen voidaan liittää ehto, jonka
mukaan ajo-oikeuden haltijan on käytettävä
ajaessaan silmälaseja tai muita korjaavia
linssejä, kuulolaitetta taikka proteesia tai
muuta ortopedista apuvälinettä, jos hän vain
niitä käyttäen täyttää säädetyt terveysvaati-
mukset tai kykenee kuljettamaan ajoneuvoa,
tai että hänen kuljettamassaan ajoneuvossa
on oltava automaattivaihteisto tai tutkinnon
vastaanottajan Ajoneuvohallintokeskuksen
antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymät
erityiset ajolaitteet. Edellä mainituista ajo-
oikeuteen liittyvistä ehdoista tehdään merkin-
tä ajokorttiin.

Ajo-oikeuteen voidaan erityisistä syistä liit-
tää ehto, jonka mukaan ajo-oikeuden haltijan
on toimitettava määräajan kuluttua asuin-
paikkansa poliisille lääkärintodistus.

Rekisteriin merkittäisiin tieto vammaisen
pysäköintiluvasta, jos poliisi on tieliikenne-
lain 28 b §:n mukaisesti myöntänyt vaikeasti
vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammai-
sen henkilön kuljettamista varten pysäköinti-
luvan. Rekisteriin merkittäisiin käytännössä
vain tieto myönnetystä pysäköintiluvasta.

Rekisteriin merkittäisiin tietoja henkilöstä,
jolle on myönnetty ajoneuvoverolain 9 §:n
mukaisesti vapautus ajoneuvoverosta joko
autoverolain 50 , 51 §:n taikka tieliikennelain
28 b §:n perusteella. Rekisteriin merkittäisiin
myös tieto autoveron palautuksesta, jos pa-
lautus on myönnetty autoverolain 50 tai 51
§:n perusteella. Ajoneuvoveron vapautukses-
ta tai autoveron palautuksesta olisi rekisteris-
sä merkintä veropäätöksestä ja viittaus pää-
töksen perusteena olevaan säädökseen.

Pykälän 2 momentin mukaan henkilöstä

talletettaisiin moottorikäyttöistä ajoneuvoa
kuljetettaessa tehdyiksi epäiltyjä ja tehtyjä
liikennerikoksia, niistä seuranneita rangais-
tuksia ja muita seuraamuksia koskevia tieto-
ja. Käytännössä nämä tiedot ovat poliisin kir-
jaamia ajo-oikeustoimenpiteitä sekä oikeus-
ministeriön rekistereistä siirrettäviä tuomiois-
tuinten tekemiä liikennerikosratkaisuja kos-
kevia tietoja. Ajo-oikeustoimenpiteeseen voi
liittyä tai siitä voi seurata ajokorttitoimenpi-
de. Rekisteriin merkittäviä rikosepäilyihin
liittyviä tietoja on käsitelty 5 §:n perusteluis-
sa.

Poliisin tallettamia ajo-oikeustoimenpitei-
siin liittyviä tietoja ovat muun muassa ajo-
korttiluvan peruuttaminen, uuteen kuljet-
tajatutkintoon määrääminen, väliaikaisen
ajokiellon kesto, ajokieltoon määrääminen,
ehdollinen ajokielto, varoituksen ja ajo-
oikeuden raukeaminen sekä tiedot niiden pe-
rustana olevasta teosta tai epäillystä teosta.
Rekisteriin merkitään myös tieto siitä, jos
ajo-oikeuden säilyttämiseksi tai takaisin
saamiseksi on toimitettava lääkärintodistus
tai suoritettava tutkinto.

Liikennerikosratkaisuista merkittäisiin te-
kopäivää, rangaistus- ja seuraamuskoodeja,
ajokieltoa, koetusaikaa, vankeusmäärää, päi-
väsakkojen luku- ja markkamäärää, lainvoi-
maisuutta, nuorisopalvelu- tai yhdyskunta-
palvelua ja valvonta-aikaa koskevia tietoja.
Osa näistä tiedoista merkittäisiin koodimuo-
toisina.

9 §. Rekisteriin talletettavat muut tiedot.
Pykälään ehdotetaan koottavaksi ajoneuvo-
liikenteen tietorekisteriin talletettavat muut
kuin 6—8 §:ssä tarkoitetut tiedot. Yksityis-
kohtaiset tiedot ajoneuvoista tallennettavista
tiedoista ovat nykyisin ajoneuvojen rekiste-
röinnistä annetussa asetuksessa, ajoneuvojen
katsastuksesta annetussa asetuksessa, ajo-
korttiasetuksessa, moottoriajoneuvoverosta
annetussa laissa, ajoneuvoverosta annetussa
laissa, autokiinnityslaissa ja vaarallisten ai-
neiden kuljettajien ajoluvasta annetussa ase-
tuksessa.

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuina ajoneuvon teknisinä tietoina rekisteriin
merkittäisiin ainakin massa-, akseli, leveys-,
pituus-, rengas-, varuste-, moottori-, istuma-
ja seisomapaikka-, kytkentä-, rekisterikilpi-,
jarrujärjestelmä-, väri-, ilmatyyny-, turvavyö-
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, meluarvo- ja polttoainekulutustiedot. Rekis-
teriin merkittävillä ajoneuvon yksilöintitie-
doilla tarkoitetaan valmistenumeroa tai mitä
tahansa muuta yksilöivää tietoa, jonka perus-
teella ajoneuvo tai joku sen osa on erotetta-
vissa muista autoista tai osista. Muu yksilöi-
vä tieto voisi olla esimerkiksi moottorin,
vaihteiston tai turvalaitteiden numero.

Momentin 2 kohdassa tarkoitettuina ajo-
neuvon katsastustietoina merkittäisiin tiedot
tyyppi-, piensarjatyyppi-, rekisteröinti-, kyt-
kentä-, muutos- ja vuosikatsastuksista sekä
katsastuksessa hylätyille ajoneuvoille teh-
dyistä jälkitarkastuksista.

Rekisteriin merkittävät ajoneuvon yleiset
rakenneominaisuustiedot olisivat osittain
teknisiä ja osittain ajoneuvon hyväksyntä- ja
katsastustietoja. Rakenneominaisuustiedoista
puhuttaessa tarkoitettaisiin ajoneuvojen tai
niiden osien valokuvia, piirustuksia sekä ak-
seli- ja moottoritietoja.

Ajoneuvojen hyväksyntään liittyvinä tie-
toina rekisteriin merkittäisiin ajoneuvon yksi-
löinti-, rekisterikilpi-, tyyppihyväksyntä-,
valmistaja- ja maahantuojatietoja. Rekisteris-
sä olisi myös tietoja rekisteröinti-, muutos- ja
vuosikatsastuksista sekä niihin liittyvistä päi-
vämääristä ja muista katsastusta palvelevista
tiedoista kuten vuosikatsastuksen tarkas-
tusohjeita. Näillä tarkoitetaan valmistajien ja
maahantuojien antamia ohjearvoja ja tarkas-
tusohjeita.

Tienvarsitarkastusten ja vuosikatsastusten
yhteydessä rekisteriin talletettaisiin ajoneu-
von yksilöinti- ja vikatietoja. Vikatiedot oli-
sivat uusia tietoja. Vikatiedot poistettaisiin
seuraavassa katsastuksessa tai asiakkaan
pyynnöstä tämän osoittaessa, että viat on kor-
jattu. Ajoneuvon hyväksymisestä tai mahdol-
lisesta ajokieltoon määräämisestä ilmoitettai-
siin rekisteriin.

Uusina rekisteriin merkittävä tietoina voi-
sivat olla ajoneuvon valokuvat. Valokuvia
rekisteriin merkittäisiin ajoneuvon maahan-
tuonnin tai rekisteröintikatsastusten yhtey-
dessä, jolloin voitaisiin varmistua siitä, että
ajoneuvo rekisteröidään sellaisessa kunnossa
kuin se oli maahantuotaessa ja ettei ajoneu-
voa ole muutettu sen jälkeen, kun veroviran-
omainen on ennen ensirekisteröintiä tehnyt
veropäätöksen. Valokuvien tallettamisella
olisi merkitystä myös muutoskatsastusten yh-

teydessä laskettaessa vaihdettujen osien pro-
senttiosuuksia sekä lupapäätöksiä tehtäessä.

Momentin 3 kohdan mukaan rekisteriin
merkittäisiin ajoneuvojen rekisteröintiin liit-
tyviä perustietoja. Näitä olisivat ajoneuvon
omistaja-, haltija-, käyttötarkoitus-, liikenne-
vakuutus-, rekisteritunnus-, rekisterikilpi-,
rekisteröintitodistus-, käyttöönottopäivä-, en-
sirekisteröintipäivä-, luovutuspäivä-, muutos-
rekisteröintipäivä-, liikenteestä poistopäivä-,
rekisteristä poistopäivä-, kuorma-auton veto-
laitteen käyttö-, autokiinnitys-, ja anastustie-
dot.

Momentin 4 kohdassa tarkoitettuina auto-
kiinnitystietoina rekisteriin talletettaisiin
kiinnitysasian hakijan tai velallisen tietoja,
pääoma-, korko- ja kulutietoja, päätöksen pe-
rusteena olevat asiakirjat ja tietoja asian ete-
nemisestä kuten vireilläolo-, vahvistamis-,
uudistamis-, kuolettamis- ja raukeamistieto.
Lisäksi rekisteriin talletettaisiin täytäntöön-
panotietoina myymis- ja hukkaamiskieltoa,
väliaikaistointa, ulosmittausta, takavarikkoa,
konkurssia ja velkasaneerausta koskevia tie-
toja.

Momentin 5 kohdan mukaan rekisteriin tal-
letettaisiin verotuksen perustietoina veropää-
töstietoja ajoneuvoverosta, varsinaisesta ajo-
neuvoverosta eli dieselverosta ja lisäverosta,
autoverosta ja polttoainemaksusta, veron
maksutietoja, verolipun tulostetietoja, veron-
palautustietoja, perintätietoja ja ulosottotieto-
ja sekä kokonaisasiakkuuteen liittyviä tietoja.

Rekisteriin talletettaisiin rekisterinpidossa
tarpeellisia tietoja. Nämä tiedot voisivat liit-
tyä mihin tahansa 1 momentissa mainittuihin
1—5 kohtaan. Ajoneuvosta merkittäisiin re-
kisteriin ajoneuvon kaikki tiedot ajoneuvon
elinkaaren mukaisesti ensirekisteröinnistä
ajoneuvon lopulliseen poistoon rekisteristä.
Rekisteriin merkittäisiin viranomaistehtävien
hoitamiseksi tarpeellisia tietoja. Tällaisia tie-
toja ovat esimerkiksi tiedot ajoneuvojen vä-
liomistajista, joita ei merkittäisi rekisteriin
ajoneuvon omistajiksi, ja tiedot myynti-
ilmoituksista, joita merkittäisiin ajoneuvon
rekisteröinnin laiminlyöntitapauksissa. Re-
kisteriin voitaisiin merkitä myös tietoja yh-
teyshenkilöistä keskeneräisissä tapauksissa.

Pykälän 2 momentissa valtuutettaisiin sää-
tämään ajoneuvoon liittyvistä tiedoista tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Kun
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laissa sallittaisiin tietojen tallettaminen, ase-
tuksella säädettäisiin siitä, mitkä sallituista
tiedoista tosiasiallisesti talletetaan. Tietoluet-
telon laajuuden ja muun muassa direktiivien
tai muiden syiden aiheuttamien muutostar-
peiden johdosta ajoneuvoon liittyvistä tie-
doista ei ole tarkoituksenmukaista säätää
laissa.

Tietoluettelo, joka kattaa 1 momentin 1—5
kohdat, sisältäisi yli 700 erilaista tietoa.

Ajoneuvotekniikan kehitys tuo tullessaan
uusia varusteita ja järjestelmiä, joista sääde-
tään direktiiveillä ja joista tulisi merkitä tie-
toja rekisteriin. Vaatimustasot kuten ajoneu-
vojen päästö- ja kulutusvaatimukset muuttu-
vat jatkuvasti, jolloin tiedot tulisi tallettaa jo-
ko ensirekisteröintiä tai käytön aikaista val-
vontaa varten. Myös ajoneuvojen käyttöön
liittyvät toiminnalliset, kuten rekisteröintiin,
verotukseen tai vakuutuksiin liittyvät järjes-
telmät muuttuvat usein aiheuttaen muutostar-
peita rekisteriin merkittäviin tietoihin.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin
ajoneuvoon liittyvistä tietoryhmistä ja niihin
sisältyvistä tärkeimmistä yksittäisistä tiedois-
ta. Ajoneuvohallintokeskus voisi päättää ky-
seisen tietoryhmän sisällöstä yksityiskohtai-
sesti.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin
esimerkiksi tietoryhmästä moottorin tiedot ja
tämän tietoryhmän tarkemmista yksityiskoh-
taisista tiedoista kuten kulutus-, päästö- ja
melutiedoista. Ajoneuvohallintokeskus päät-
täisi kaikista muista moottoriin liittyvistä yk-
sittäisistä tiedoista kuten moottorin sijainti-
ja käyttövoimatiedoista.

3 luku. Tietolähteet ja tietojen luovutus

10 §. Oikeus tietojen saantiin viranomaisil-
ta. Ehdotettu pykälä vastaisi asiasisällöltään
pienin muutoksin LTJ-lain säännöksiä Ajo-
neuvohallintokeskuksen oikeudesta tietojen
saamiseen ja tallettamiseen. Tietolähteet ero-
teltaisiin aiemmasta poiketen viranomaisilta
saataviin ja muilta kuin viranomaisilta saata-
viin tietoihin. Muilta kuin viranomaisilta saa-
tavista tiedoista säädettäisiin 11 §:ssä.

Pykälän 1 momentin mukaan rekisteriin tal-
letettaisiin tietoa julkishallinnon muista re-
kistereistä ja tietolähteistä. Tietoa saataisiin
väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä,

oikeushallinnon, ulosottoviranomaisten, po-
liisiviranomaisten, puolustusvoimien, tullilai-
toksen ja lääninhallitusten tietojärjestelmistä.

Ulkopuolisista tietolähteistä saatavasta tie-
dosta säädettäisiin myös tietojen luovuttajaa
koskevissa säädöksissä. Näitä on muun mu-
assa väestötietolaissa ja poliisin henkilörekis-
tereistä annetussa laissa.

Pykälän 2 momentin mukaan tietojen toi-
mittamistavasta sekä päivitystiheydestä so-
vittaisiin tietojen luovuttajan kanssa. Yksit-
täisten tietojen toimittaminen tapahtuisi tal-
lettamalla tiedot suoraan rekisteriin reaa-
liajassa. Eräluovutukset toteutettaisiin siirtä-
mällä tiedot säännöllisesti sovittuina ajan-
kohtina. Tietoja siirrettäisiin rekisteriin säh-
köisellä tiedonsiirtomenetelmällä, jossa tieto
välittyy langattomasti tai kaapelia pitkin.

11 §. Oikeus tietojen saantiin muilta kuin
viranomaisilta. Rekisteriin talletettaisiin tie-
toja myös muilta kuin viranomaisilta. Muilla
kuin viranomaisilla tarkoitetaan tässä lakisää-
teisiä tehtäviä hoitavia yhteisöjä tai Ajoneu-
vohallintokeskuksen muita sidosryhmiä.

Tietoja saataisiin 1 momentin mukaan ajo-
neuvojen maahantuojilta ja valmistajilta, lii-
kennevakuutuskeskukselta, liikennevakuu-
tusyhtiöiltä, kuljettajantutkintojen vastaanot-
tajilta, katsastuksen suorittajilta, sopimusre-
kisteröijiltä, tieliikenteen valvontalaitteisiin
liittyvien korttien myöntäjiltä ja ajokortin
valmistajilta. Tiedot siirrettäisiin ajoneuvo-
liikenteen tietorekisteriin tai luovuttaja tallet-
taisi tiedot suoraan tietorekisteriin.

Myös silloin kun tietoa talletetaan lakisää-
teisten tehtävien hoitamiseksi, tietojen käsit-
telystä on säädettävä lailla.

Pykälän 2 momentin mukaan tietojen toi-
mittamistavasta sovittaisiin tietojen luovutta-
jan kanssa.

12 §. Rekisterin käyttö Ajoneuvohallinto-
keskuksessa. Ehdotettu pykälä ei muuttaisi
nykyistä tilannetta. Ajoneuvohallintokeskus
käyttäisi rekisteriä sille laissa säädettyjen tai
määrättyjen tehtävien ja velvoitteiden hoita-
miseksi. Edellä tarkoitettujen laissa säädetty-
jen tehtävien lisäksi rekisteriä voitaisiin käyt-
tää tieliikenteen ajo- ja lepoaikojen valvon-
taan ja teknisten tienvarsitarkastusten järjes-
tämiseen. Tietoja käytettäessä olisi otettava
huomioon henkilötietojen suojaa koskevat
yleisperiaatteet. Kunkin tietoryhmän tietoja
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saisivat käyttää vain ne henkilöt, jotka tarvit-
sevat niitä työtehtäviensä asianmukaiseksi
hoitamiseksi.

13 §. Tietojen luovuttamisen yleiset edelly-
tykset. Pykälässä säädettäisiin yleisistä peri-
aatteista, jotka koskisivat kaikkea tietojen
luovuttamista ajoneuvoliikenteen tietorekis-
teristä. Ajoneuvohallintokeskus rekisterinpi-
täjänä päättäisi tietojen luovuttamisesta. Eh-
dotettu pykälä vastaisi asiasisällöltään LTJ-
lain 11 §:ää.

Tietosuojadirektiivin mukaan rekisteritieto-
jen käsittelyn on oltava asianmukaista ja lail-
lista. Tietoja saa kerätä tiettyä nimenomaista
ja laillista tarkoitusta varten eikä niitä saa kä-
sitellä myöhemmin tätä tarkoitusta vastaa-
mattomalla tavalla. Luovutettavan tiedon on
oltava tarpeellinen aiottuun käyttötarkoituk-
seen. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää, jos
tietoja pyydettäessä esitetty syy ei vastaa var-
sinaista käyttötarkoitusta. Näitä periaatteita
vastaavat säännökset tulisi pykälän 1 mo-
menttiin.

Ajoneuvohallintokeskuksella olisi vastuu
rekisteritiedoista rekisterinpitäjänä myös
luovutusten osalta.

Tietoa luovutettaisiin Ajoneuvohallinto-
keskukselle tehtävän pyynnön tai hakemuk-
sen perusteella. Tietoja luovutettaessa olisi
otettava huomioon se, että onko kyseessä yk-
sittäin luovutettava tieto vai usean tiedon
luovutus yhdellä otantaperusteella tai otanta-
perusteiden yhdistelmällä.

Yksittäisen tiedon luovuttamisen lähtökoh-
tana on, että luovuttamista ei rajoiteta, ellei
17 §:n luovutusrajoituksista tai 18 §:n salas-
sapitosäännöksistä muuta johdu. Tiedon luo-
vuttamisen edellytyksenä on, että siihen on
laissa säädetty peruste ja että luovu-
tuksensaaja käyttää tietoa pyydettyyn tarkoi-
tukseen. Pykälän 2 momentin mukaan muista
kuin yksittäin luovutettavista tiedoista tai ti-
lastotiedoista olisi tietoja pyydettäessä ilmoi-
tettava muun muassa tietojen käyttötarkoitus
sekä tietojen suojaustapa. Ajoneuvohallinto-
keskuksella olisi harkintavalta tietojen luovu-
tuksesta.

Tietojen luovuttamista harkittaessa olisi
otettava huomioon tietojen luovutuksen ylei-
set edellytykset. Tarvittaessa hakijan olisi
annettava lisäselvitystä esimerkiksi tiedon
käytöstä. Ajoneuvohallintokeskus voi kiel-

täytyä tiedon luovuttamisesta, jos yleiset tie-
don luovutuksen edellytykset eivät toteudu.

Luovutuspäätöksen jälkeen Ajoneuvohal-
lintokeskus kontrolloisi luovutetun tiedon
käyttöä muun muassa kirjallisten selvitysten
ja raporttien sekä suoramarkkinoinnin osalta
kontrollihenkilöiden kautta. Tällainen henki-
lö saa kaikki suoramarkkinointipostit, joiden
osoitetiedot olisi tuotettu Ajoneuvohallinto-
keskuksen rekisteritietojen perusteella. Tällä
tavalla voitaisiin tiedon käyttötarkoitusta ja
osoitelähteen merkitsemistä kontrolloida te-
hokkaasti.

Luovutuksensaajat joutuisivat lisäksi rapor-
toimaan Ajoneuvohallintokeskukselle esi-
merkiksi luovutettujen tietojen hävittämista-
vasta ja -ajankohdasta.

Pykälän 3 momentin mukaan tietoa ei saisi
luovuttaa edelleen kolmannelle ilman asian-
mukaista lupaa. Kielto luovuttaa tietoa kol-
mannelle ei koskisi yksittäin luovutettua tie-
toa. Viranomaisilla olisi kuitenkin oikeus tie-
tojen edelleen luovuttamiseen, jos luovutus
perustuu lakiin, Suomea sitovan kansainväli-
seen sopimuksen velvoitteeseen tai Euroopan
yhteisön lainsäädäntöön. Poliisilla olisi lisäk-
si oikeus luovuttaa tietoja ajo-oikeudesta,
ajokorteista, moottorikäyttöistä ajoneuvoa
kuljetettaessa tehdyksi epäillyistä tai tehdyis-
tä rikoksista, ajokielloista ja ajoneuvoista toi-
sen valtion poliisi- ja oikeusviranomaisille
sekä kansainvälistä rikostorjuntaa suorittavil-
le viranomaisjärjestöille. Tietoja luovutetta-
essa olisi huomioitava tietosuojadirektiivin
säännökset, joiden mukaan jäsenvaltioiden
on henkilötietojen käsittelyssä turvattava yk-
silöille heidän perusoikeutensa ja –vapau-
tensa ja erityisesti heidän oikeutensa yksityi-
syyteen.

Pykälän 4 momentin mukaan tietoa ei saisi
luovuttaa, jos tiedon voitaisiin epäillä vaaran-
tavan henkilön yksityisyyden suojaa, hänen
etujaan tai oikeuksiaan. Tietojen tallettami-
nen luovutuksensaajan tietojärjestelmään oli-
si mahdollista vain Ajoneuvohallintokeskuk-
sen luvalla.

Ajoneuvohallintokeskus voisi henkilötieto-
lain 42 §:n mukaisilla käytännesäännöillä oh-
jata ja tarkentaa käytäntöä tietojen luovutuk-
sessa tässä laissa luovutuksille asetettavien
vaatimusten sekä henkilötietolain ja jul-
kisuuslain periaatteiden mukaisesti.
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14 §. Tietojen luovuttaminen viranomais-
tehtävien tai laissa säädettyjen tehtävien hoi-
tamista varten. Pykälän 1 momentin 1 koh-
dan mukaan tietoja luovutettaisiin rekisteristä
viranomaisille laissa säädettyjen tai sen no-
jalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai
velvoitteiden hoitamiseksi. Lakiin perustuvia
viranomaistehtäviä hoitavien yhteisöjen oi-
keudesta saada tietoja ajoneuvoliikenteen tie-
torekisteristä säädettäisiin 2—9 kohdassa.

Tietojen luovuttamisessa olisi otettava
huomioon 13 §:ssä ehdotetut tietojen luovut-
tamisen yleiset ehdot.

Tietojen luovuttaminen olisi sallittua vi-
ranomaistehtävien hoitamiseksi, jos tiedot
olisivat välttämättömiä laissa viranomaiselle
asetetun tehtävän suorittamiseksi tai tietojen
luovuttamiselle on olemassa lakiin perustuva
velvoite tai valtuutus. Ajoneuvoliikenteen
tietorekisteristä ei kuitenkaan luovutettaisi
tietoja minkä tahansa lakiin perustuvan vi-
ranomaistehtävän hoitamiseksi, vaan luovu-
tuksen edellytyksenä olisi lisäksi, että tehtä-
vät liittyvät johonkin 2 §:ssä tarkoitettuun
ajoneuvoliikenteen tietorekisterin käyttötar-
koitukseen. Luovutettavien tietojen tulisi olla
tarpeellisia niihin tarkoituksiin, joihin niitä
pyydetään.

Tietojen käyttötarkoitukset ilmenisivät tie-
tojen luovuttamista koskevasta hakemukses-
ta. Yksittäin luovutettavaa tietoa ei kuiten-
kaan tarvitsisi hakea erikseen eikä käyttötar-
koitusta tarvitsisi ilmoittaa. Yksittäin luovu-
tettavasta tiedosta säädettäisiin 15 §:ssä.

Poliisi-, tulli-, rajavartio-, syyttäjä-, tuo-
mioistuin-, oikeusrekisterikeskus-, ulosotto-
ja vankeinhoito viranomaisille sekä puolus-
tusvoimille luovutettaisiin tietoja ajoneuvois-
ta viranomaisille lain mukaan kuuluvien tai
sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoit-
teiden hoitamista varten. Tietoja ajokorteista
luovutettaisiin ajo-oikeuteen ja liikennelu-
paan liittyvien asioiden käsittelyä sekä henki-
lötietojen tarkistamista varten. Tulliviran-
omaisille luovutettaisiin tietoja myös ajoneu-
von siirtoluvan myöntämistä varten ja sen ai-
kana voimassa olevaan liikennevakuutukseen
liittyvien asioiden hoitamista varten.

Veroviranomaisille, valtiokonttorille, pysä-
köinninvalvojille, kuntien ajoneuvosiirroista
ja romuajo-neuvojen hävittämisestä huoleh-
tiville viranomaisille luovutettaisiin tietoja

ajoneuvoista heille lain mukaan kuuluvien tai
sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoit-
teiden hoitamista varten.

Lääninhallituksille luovutettaisiin tietoja
ajokorteista ajo-oikeuteen ja liikennelupaan
liittyvien asioiden käsittelyä sekä henkilötie-
tojen tarkistamista varten.

Liikennevakuutuslain (279/1959) mukaan
liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyönti-
tapauksissa rekisteristä luovutettaisiin 2 koh-
dan mukaan tietoa liikennevakuutuskeskuk-
selle hyvikemaksun määräämistä varten ajo-
neuvon vakuuttamatta olon ajalta. Tietoja
luovutetaan myös liikennevakuutuksen ja
korvausjärjestelmän hoitamista sekä onnet-
tomuusrekisterin ylläpitoa varten.

Valtiokonttorille saisi luovuttaa tietoa lii-
kennevakuutuksen hoitamista varten ja valti-
on omistaman moottoriajoneuvon aiheutta-
mien liikennevahinkojen korvauskysymyk-
sissä.

Liikennevakuutusasetuksen (324/1959)
mukaan Ajoneuvohallintokeskuksesta luovu-
tetaan tietoa liikennevakuutusyhtiöille lii-
kennevakuutussopimuksen lakkaamisesta,
kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä, ajoneu-
von vakuutus siirtyy toiseen yhtiöön taikka
kun ajoneuvon omistaja tai haltija tekee re-
kisteri-ilmoituksen, joka on merkittävä rekis-
teriin, ja korvausjärjestelmän hoitamista var-
ten.

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien
tutkinnasta annetun lain (24/2001) mukaan
liikennevakuutuskeskuksen ylläpitämään on-
nettomuusrekisteriin on luovutettava tämän
ehdotuksen 7 § mukaisia arkaluonteisia hen-
kilötietoja. Onnettomuustietorekisteriin tal-
lennetaan henkilön tunnistetietojen lisäksi
henkilön terveydentilaa ja liikennerikoksia
koskevia sekä muita onnettomuuden tutkin-
nan yhteydessä saatuja tietoja.

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien
tutkinnasta annetun lain mukaisesti 3 koh-
dassa todettaisiin, että liikenneonnettomuuk-
sien tutkijalautakunnille luovutettaisiin tie-
toa, jolla on todennäköisesti merkitystä tut-
kinnassa. Tällaista tietoa olisivat esimerkiksi
liikenneonnettomuuteen osallisen terveyden-
tilaa koskevat tiedot ja rekisteriotteen sisäl-
tämät ajoneuvoa koskevat tiedot tai ajopiirtu-
rin tallenne.

Rekisteristä saisi 4 kohdan mukaan luovut-
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taa tietoa katsastuksen suorittajille ajoneuvo-
jen katsastuksesta annetun asetuksen ja 5
kohdan mukaan sopimusrekisteröijille ajo-
neuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen
mukaisten tehtävien hoitamista varten.

Pykälän 6 kohdan mukaan kuljettajantut-
kinnon vastaanottajalle luovutettaisiin tietoja
laissa tai sen nojalla säädettyjä kuljettajantut-
kintotehtäviä, kuljettajaopetuksen valvonta-
ja ajokorttitehtäviä, ADR- ajolupa- ja -ajolu-
pakoeasioita sekä ADR-ajolupakoulutuksen
valvontaa varten. Kuljettajatutkintotoiminnan
järjestämisestä annetun asetuksen (719/1998)
mukaan kuljettajantutkintotoimintaa koske-
vassa sopimuksessa on muun muassa sovit-
tava tieliikenteen tietorekisterin käyttämises-
tä ja tietojen käsittelystä.

Tieliikenteen valvontalaitteissa käytettävi-
en korttien ja niitä koskevia hakemusten kä-
sittelijöille luovutettaisiin 7 kohdan mukaan
tietoja kortin hakijasta tai haltijasta, tämän
ajo-oikeudesta sekä tietoja haetuista ja
myönnetyistä korteista. Käsittelijöillä on tar-
ve saada vastaavia tietoja myös muiden jä-
senvaltioiden rekistereistä.

Pykälän 8 ja 9 kohdan mukaan tietoja luo-
vutettaisiin Ahvenanmaan maakunnan ja Eu-
roopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen
liittyneen valtion viranomaisille tai Euroopan
yhteisöjen komissiolle. Lisäksi tietoja luovu-
tettaisiin kansainvälisissä sopimuksissa tar-
koitetuille viranomaisille yhteisön lainsää-
dännöstä tai Suomea sitovista kansainvälisis-
tä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoi-
tamista varten. Tietojen luovuttamisen edel-
lytyksenä olisi, että luovutuksensaajavaltios-
sa on riittävä tietosuojan taso. Tietosuojan ta-
soa arvioitaessa olisi siirtoon liittyvien olo-
suhteiden osalta otettava huomioon tietojen
luonne, käsittelyn tarkoitus ja kestoaika, al-
kuperämaa ja lopullinen kohde sekä luovu-
tuksensaajavaltion voimassa olevat oikeus-
säännöt ja turvatoimet.

Pykälän 10 kohdan mukaan tietoja voitai-
siin luovuttaa perustellusta syystä yksittäis-
luovutuksena viranomaisille ja viranomais-
tehtävien suorittamista varten Euroopan talo-
usalueen ulkopuolelle, jos henkilötietolain
22, 22 a tai 23 §:ssä tietojen luovuttamiselle
asetetut edellytykset täyttyvät.

Julkisuuslain 29 §:ssä säädetään salassa pi-
dettävien tietojen antamisesta toiselle viran-

omaiselle. Kyseisen säännöksen nojalla vi-
ranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle
tiedon salassa pidettävästä henkilötiedosta
teknisen käyttöyhteyden avulla vain, jos siitä
nimenomaisesti säädetään laissa taikka siihen
on henkilön suostumus. Ehdotetun pykälän 2
momentissa säädettäisiin mahdolliseksi luo-
vuttaa salassa pidettäviä tietoja viranomaisil-
le, liikenneonnettomuuksien tutkijalautakun-
nille, kuljettajantutkinnon vastaanottajalle
sekä ETA-valtion viranomaisille, komissiolle
ja kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuil-
le viranomaisille. Edellytyksenä tietojen luo-
vuttamiselle teknisen käyttöyhteyden avulla
toiselle viranomaiselle olisi, että toinen vi-
ranomainen tarvitsee salassa pidettävää tietoa
omissa lakisääteisissä tehtävissään. Luovutet-
tavia tietoja rajaisivat 13 §:ssä säädettävät
tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset.

15 §. Tietojen luovuttaminen muuhun käyt-
tötarkoitukseen. Pykälää sovellettaisiin kaik-
keen muuhun tiedon luovuttamiseen kuin 14
§:ssä tarkoitettuun tiedon luovuttamiseen.

Tietojen luovuttamisessa olisi otettava
huomioon 13 §:ssä ehdotetut tietojen luovut-
tamisen yleiset ehdot.

Yksittäisluovutuksena saisi pykälän 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan luovuttaa tietoja
ajoneuvoista ja niiden verotuksesta, kiinni-
tyksestä, ajoneuvon omistajan ja haltijan ni-
mestä sekä osoite- ja yhteystiedoista rekiste-
ritunnuksen tai valmistenumeron perusteella.
Näitä tietoja käyttävät pääasiassa kansalaiset
autokaupan yhteydessä varmistaakseen kau-
pan luotettavuuden auton tietojen tai omista-
jan osalta esimerkiksi selvittämällä, että
myyjä omistaa auton. Tietojen saannilla on
kuluttajalle taloudellista ja myös liikennetur-
vallisuutta lisäävää hyötyä kuluttajan voides-
sa todeta ajoneuvon kuntoon vaikuttavia tie-
toja.

Yksittäisluovutuksena saisi pykälän mo-
mentin 2 kohdan mukaan tietoja ajokortti-
luokasta ja sen myöntämisajankohdasta hen-
kilötunnuksen perusteella. Tarve tiedon käyt-
töön liikenneturvallisuussyistä on muun mu-
assa autovuokraamoilla ja autokaupalla ajo-
neuvoa koeajettaessa sekä liikennevakuutus-
toiminnassa. Nykyistä luottokortin kokoista
ajokorttia edeltävässä muovisessa ajokortissa
ei ole merkittynä myöntämisajankohtaa. Pal-
velun käyttö olisi sallittu rekisterinpitäjän
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erillisellä luvalla.
Yksittäiskyselyn yhteydessä ei aina voida

selvittää kysyjän käyttötarkoitusta, koska ky-
selyt tapahtuvat pääsääntöisesti puhelimitse
tai tekstiviestinä. Palveluja tarjottaessa käyt-
täjille kuitenkin kerrottaisiin, mitkä ovat tie-
tojen sallitut käyttötarkoitukset. Tietojen vää-
rinkäyttö on ollut vähäistä. Vuosittain yksit-
täiskyselyjä tehdään noin 450 000. Väärin-
käytöksiä on tullut esille muutamia yksittäi-
siä tapauksia, lähinnä ammattimaisten auto-
varkauksien yhteydessä.

Rekisteriä käytetään myös mielipide- ja
markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin
sekä muuhun osoite- ja tietopalveluun. Mo-
mentin 3 kohdassa sallittaisiin luonnollisen
henkilön nimen ja osoitteen tai muiden yh-
teystietojen luovutus. Momentin 4 kohdassa
sallittaisiin näihin tarkoituksiin pidettävien
asiakasrekisterien yhteystietojen ja ajoneu-
von tietojen päivittäminen.

Momentin 5 kohdan mukaan sallittaisiin
tietojen luovuttaminen tilastointia, historial-
lista tai tieteellistä tutkimusta ja siihen verrat-
tavaa muuta tutkimusta varten, jos
henkilötietolaissa näihin tarkoituksiin
säädetyt edellytykset täyttyvät. Samoin
sallittaisiin tilastotietojen luovuttaminen.

Koska kaikkiin nimettyihin tarpeisiin ei
voida varautua laissa, sallittaisiin 6 kohdassa
tietojen luovuttaminen tässä laissa tarkoitet-
tujen muiden ehtojen täyttyessä rekisterinpi-
täjän hyväksymiin muihin tarkoituksiin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rajoi-
tuksista 1 momentissa säädettäville tietojen
luovutukselle. Luonnollisen henkilön tietojen
luovutus olisi 1 momentin 2—4 ja 6 kohdan
perusteella sallittua ainoastaan, jos toiminta,
johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liit-
tyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin,
ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin
ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljet-
tamiseen. Luonnollisen henkilön tietoja ei 1
momentin 3 kohdassa mainituissa tapauksis-
sa saisi luovuttaa, jos rekisteröity on henkilö-
tietolain nojalla kieltänyt tietojen luovuttami-
sen tai jos luovutuksen saajalla ei ole maini-
tun lain mukaan muutoin oikeutta käsitellä
luovutettavia tietoja.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin otanta-
perusteista mielipide- ja markkinatutkimuk-
seen, suoramarkkinointiin sekä muuhun osoi-

te- ja tietopalveluun. Henkilön osoitetta tai
muuta yhteystietoa kuten sähköpostiosoitetta,
kotikuntaa, ikää, sukupuolta, äidin- tai asi-
ointikieltä, ajokorttiluokkaa ja sen myöntä-
misajankohtaa ja ajoneuvoon liittyvää tietoa
voitaisiin käyttää otantaperusteena yksittäin
tai yhdistellen.

Ajoneuvoon liittyvällä tiedolla tarkoitettai-
siin ajoneuvon merkkiä, mallia, ajoneuvola-
jia, ajoneuvoryhmää, käyttövoimaa, mootto-
ria, massaa, korityyppiä, lisävarusteita, lisä-
laitteita, päästöjä, kulutusta, jarruja ja väriä.
Ajoneuvoon liittyvinä otantaperusteena käy-
tettäisiin myös tietoa omistajan tai haltijan
laadusta, haltijuussuhteen laadusta, ajoneu-
von käyttötarkoituksesta, rekisteröinti-, käyt-
töönotto- ja viimeisestä myyntipäivästä, lii-
kennevakuutusyhtiöstä, valmistenumerosta,
katsastuslajista, -päivämäärästä ja -paikasta,
maahantuontitavasta sekä yhdestä muusta
ajoneuvoon liittyvästä tunnistetiedosta. Val-
mistenumeroa käytettäisiin otantaperusteena
vain maahantuojan huollon takaisinkutsuja
varten, joilla tarkoitetaan maahantuojan tai
valmistajan tiedossa olevan ajoneuvon tekni-
sen vian korjaamiseksi tapahtuvaa kutsua.

Näiden tietojen tai yhdistelmien lisäksi
otantaperusteena voitaisiin käyttää yhtä hen-
kilöön liittyvää tunnistetietoa, jota edellä
mainitussa listassa ei ole lueteltu.

Esitetyt ajoneuvoa koskevat otantatiedot
vastaisivat jo vuosia jatkunutta käytäntöä.
Ajoneuvotietoa otantaperusteena ei ole koet-
tu kansalaisten keskuudessa ongelmallisena,
koska ajoneuvo on jo itsessään julkisesti
kaikkien nähtävänä. Ajoneuvoon liittyvistä
tiedoista otantaperusteena säädettäisiin tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Tätä
koskeva valtuus otettaisiin 4 momenttiin.

Rekisteriä käyttää pääasiassa autokauppa
uusien autojen suoramarkkinointiin, joten
ajoneuvoa koskevat otantaperusteet olisivat
olennaisia oikeiden kohderyhmien löytymi-
seksi. Kuluttajien kannalta tämä lisäisi mark-
kinoinnin tehokkuutta ja kuluttaja saisi tar-
peitaan vastaavaa mainontaa. Vastaavaa ajo-
neuvotietoa ei ole muista yhteiskunnan rekis-
tereissä saatavissa.

16 §. Arkaluonteisten tietojen ja henkilö-
tunnuksen luovuttaminen. Arkaluonteisten
henkilötietojen luovuttaminen olisi pääsään-
töisesti kiellettyä. Henkilötietolain 12 §:n
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mukaisia poikkeuksia tietojen käsittelykiel-
losta sovellettaisiin myös ajoneuvoliikenteen
tietorekisterin tietoihin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että
ajoneuvoliikenteen tietorekisteriin talletettua
arkaluonteista tietoa saa luovuttaa vain, jos
pyytäjällä on henkilötietolain tai muun lain
perusteella oikeus tiedon käsittelyyn. Henki-
lötietolain mukaisia perusteita arkaluonteis-
ten tietojen luovutukselle ovat: rekisteröity
on antanut nimenomaisen suostumuksensa,
rekisteröity on itse saattanut tiedon julkisek-
si, tieto on tarpeen rekisteröidyn tai jonkun
toisen henkilön elintärkeän edun suojaami-
seksi ja rekisteröity on estynyt antamasta
suostumustaan, tieto on tarpeen oikeusvaa-
teen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustami-
seksi tai ratkaisemiseksi, luovutuksesta sää-
detään laissa tai luovutus johtuu välittömästi
rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtäväs-
tä, tietoa käytetään historiallista tai tieteellis-
tä tutkimusta taikka tilastointia varten tai tie-
toa käytetään sellaiseen tietojen käsittelyyn,
johon tietosuojalautakunta on antanut henki-
lötietolain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun
luvan.

Pykälän 2 momentin mukaan henkilötun-
nuksen luovuttaminen olisi sallittua vain eri-
tyistapauksissa. Henkilötunnuksen saisi luo-
vuttaa rekisteröidyn yksiselitteisesti antamal-
la suostumuksella tai jos pyytäjä saa käsitellä
henkilötunnusta erityislainsäädännön perus-
teella tai henkilötietolain 13 §:n käsittelylle
asettamat edellytykset täyttyvät. Henkilötie-
tolain mukaan henkilötunnusta saa käsitellä,
jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöimi-
nen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suo-
rittamiseksi, rekisteröidyn tai rekisterinpitä-
jän oikeuksien tai velvollisuuksien toteutta-
miseksi tai historiallista tai tieteellistä tutki-
musta tai tilastointia varten. Henkilötunnuk-
sen saisi luovuttaa osoitetietojen päivittämi-
seksi tai moninkertaisten postilähetysten vält-
tämiseksi, jos henkilötunnus jo on luovutuk-
sensaajan käytettävissä.

Henkilötunnuksen käytöstä tietojen luovu-
tuksen perusteena säädettäisiin 3 momentis-
sa. Henkilötunnusta saisi käyttää tietojen
luovutuksen perusteena ilman rekisteröidyn
suostumusta, jos pyytäjällä on henkilötieto-
lain tai muun lain nojalla oikeus sitä käsitel-
lä.

17 §. Tietojen luovuttamisen muut rajoituk-
set. Ehdotettu pykälä vastaisi tietyin muu-
toksin asiasisällöltään LTJ-lain 16 §:ää. Eh-
dotuksen mukaan henkilön, joka on ilmoitta-
nut rekisteriin osoitteen luovutuskiellon,
osoitetietoja ei luovutettaisi puhelimitse eikä
enää kirjallisen pyynnönkään perusteella.
Pykälän 1 momenttiin otettaisiin osoitetieto-
jen lisäksi maininta myös muiden yhteystie-
tojen luovuttamisesta. Pykälän 2 ja 3 mo-
mentin mukaisissa turvakieltotapauksissa
henkilön tietoja luovutettaisiin vain viran-
omaisille ja silloinkin vain, jos heille on
laissa säädetty oikeus tietojen saantiin. Hen-
kilön osoite- ja yhteystiedon luovuttaminen
ei enää olisi mahdollista julkisia hallintoteh-
täviä hoitaville yhteisöille.

Henkilötietolain 30 §:n perusteella henki-
löllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyt-
tämästä tai luovuttamasta häntä itseään kos-
kevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja
muuhun suoramarkkinointiin, markkina- ja
mielipidetutkimukseen sekä henkilömatrik-
kelia tai sukututkimusta varten. Tämän kiel-
to-oikeuden (markkinointikielto) lisäksi hen-
kilöllä olisi oikeus kieltää osoitetietojensa
luovuttaminen puhelimitse muuhun kuin vi-
ranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen, lii-
kennevakuutusyhtiön, liikenneonnettomuuk-
sien tutkijalautakunnan tai katsastuksen suo-
rittajan käyttöön (osoitteen luovutuskielto).
Tällaisella kielto-oikeudella olisi merkitystä
erityisesti henkilön yksityisyyden suojaan
taikka hänen henkilökohtaiseen tai omaisuu-
tensa turvallisuuteen liittyen. Osoitetietoja ei
luovutettaisi edes kirjallisen pyynnönkään
perusteella. Koska kielto ei koskisi nimitieto-
jen luovutusta, voitaisiin puhelimitse tai
asiakirjoilla palvella niitä, jotka haluavat
esimerkiksi autokaupan yhteydessä varmistaa
tiedon auton rekisteriin merkitystä omistajas-
ta.

Pykälän 1 momentin mukainen markki-
nointi- ja osoitteenluovutuskielto tehtäisiin
pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi
kirjallisen hakemuksen perusteella, mutta se
voitaisiin kiireellisessä tapauksessa tehdä
myös puhelimitse tulleen pyynnön perusteel-
la edellyttäen, että pyyntö vahvistetaan vielä
kirjallisesti jälkikäteen.

Henkilöllä olisi 2 momentin mukaan oikeus
kieltää henkilötietojen luovuttaminen eräissä
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poikkeuksellisissa tapauksissa (turvakielto).
Säännöksen tarkoituksena olisi suojata 1
momentissa tarkemmin ja tiukemmin kansa-
laisen yksityisyyttä asiatonta ulkopuolista
puuttumista vastaan.

Ajoneuvohallintokeskuksessa voitaisiin
tehdä kirjallisesta hakemuksesta tietojen luo-
vuttamisen kieltämistä koskeva päätös, jos
luonnollisella henkilöllä on perusteltua syytä
epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai
turvallisuuden tulevan uhatuksi. Päätöksen
johdosta henkilöä koskevia tietoja ei luovu-
tettaisi muille kuin viranomaisille. Ajoneu-
vohallintokeskus voisi kieltäytyä tekemästä
tietojen luovuttamisen kieltävää päätöstä, jos
henkilö ei esittäisi säädettyjä perusteluja ha-
kemuksessaan. Ajoneuvon suojaaminen ilki-
vallalta tai muu tämän kaltainen syy ei olisi
peruste tietojen salaukselle.

Salassapitopäätös olisi aina rajoitettu ajalli-
sesti, minkä tarkoituksena olisi estää merki-
tyksensä menettäneiden salassapitopäätösten
säilyminen voimassa tarpeettoman pitkän
ajan. Päätöksen voimassaolon jatkaminen
edellyttäisi, että alkuperäinen tietojen suo-
jaamisen tarve olisi edelleen olemassa. Pää-
tös voisi ensimmäisen kerran olla voimassa
enintään viisi vuotta ja rajoituksen voimassa-
oloa voitaisiin jatkaa kahdeksi vuodeksi ker-
rallaan. Voimassaolon päättymisen jälkeen
rekisterissä olisi tieto mistä ja mihin saakka
turvakielto oli voimassa.

Väestötietojärjestelmään voidaan maist-
raatin päätöksellä tehdä vastaavanlainen tur-
vakielto. Maistraatin tekemät päätökset päi-
vittyisivät väestötietojärjestelmästä ohjelmal-
lisesti ajoneuvoliikenteen tietorekisteriin.
Koska väestötietojärjestelmän turvakielto on
ajoneuvoliikenteen tietorekisteriin merkittä-
vää turvakieltoa suppeampi, eikä käsitä hen-
kilön nimeä, väestötietojärjestelmästä siirty-
vä luovutusrajoitus tulisi laajentaa vastaa-
maan 2 momentissa tarkoitettuja tietoja. Tätä
koskeva säännös otettaisiin 3 momenttiin.
Tämä ei muuttaisi voimassa olevaa tilannetta.

Ajoneuvohallintokeskuksen tekemät turva-
kieltopäätökset eivät päivittyisi väestötieto-
järjestelmään.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin poik-
keus 2 momentin mukaisen luovutuskiellon
pääsäännöstä, jonka mukaan tällaisen luovu-
tuskiellon tehneen henkilön henkilötietoja ei

luovutettaisi kuin viran-omaisille. Pykälän 4
momentin mukaan turvakiellon tehneen hen-
kilön nimitieto olisi luovutettavissa ajoneu-
vojen rekisteröintitehtäviä hoitavalle sopi-
musrekisteröijälle, kuljettajantutkinnon vas-
taanottajalle ja liikennevakuutuskeskukselle
laissa säädettyjen tehtävien hoitamista var-
ten. Nimitieto olisi välttämätön laissa säädet-
tyjen tehtävien hoitamista varten. Vaikka ky-
seessä olisikin poikkeus kiellon pääsäännös-
tä, olisi se selkeä tiukennus LTJ-lain sään-
nöksiin verrattuna. Sopimusrekisteröijät, kul-
jettajantutkinnon vastaanottajat ja liikenne-
vakuutuskeskus eivät enää saisi henkilön
osoite- ja yhteystietoja. Liikennevakuutusyh-
tiöt ja katsastuksen suorittajat eivät saisi enää
lainkaan turvakiellon tehneen henkilön tieto-
ja.

Pykälän 2 ja 3 momenttien mukaisissa sa-
lassapitopäätöksissä olisi kyse ajoneuvore-
kisterin julkisuuden kannalta merkittävästä ja
poikkeuksellisesta tilanteesta. Vuonna 2001
Ajoneuvohallintokeskuksessa tehtiin hyväk-
syttyjä turvakieltopäätöksiä runsas 100 ja
kielteisiä päätöksiä 11. Tieliikenteen tietojär-
jestelmässä oli vuoden 2001 lopussa 13 261
markkinointikieltoa, 11658 osoitteenluovu-
tuskieltoa ja 1571 turvakieltoa.

Osoiteluovutus- tai markkinointikiellon
tehneiden nimi- ja osoitetietojen luovuttami-
nen olisi mahdollista rekisteröityjen henki-
löiden omaksi eduksi tapahtuvien niin sanot-
tujen takaisinkutsukirjeiden lähettämiseksi.
Näissä tilanteissa on kyse ajoneuvoissa mah-
dollisesti olevan maahantuojan tai valmista-
jan tiedossa olevan teknisen vian korjaami-
seksi tapahtuvasta korjaamisesta. Viat, jotka
voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, tut-
kitaan ja korjataan maahantuojan tai valmis-
tajan toimesta maksutta. Tällaisen tarkastus-
kutsun saaminen olisi ajoneuvon omistajan
tai haltijan edun mukaista. Ajoneuvon muut-
tuneista huolto-ohjeista ilmoittaminen on
verrattavissa takaisinkutsukirjeiden lähettä-
miseen. Ajoneuvohallintokeskuksen olisi
huolehdittava siitä, että edellä mainituissa ti-
lanteissa kiellon tehneille henkilöille ei lähe-
tetä markkinointiin liittyvää materiaalia.

Edellä mainituista syistä voidaan turvakiel-
lon tehneille henkilöille lähettää takaisinkut-
sukirjeitä ja muuttuneita huolto-ohjeita tar-
kempaa huolellisuutta noudattaen. Näissä ta-
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pauksissa osoite- ja nimitietoja ei luovutettai-
si maahantuojille tai valmistajille, vaan Ajo-
neuvohallintokeskuksesta toimittaisiin ta-
kaisinkutsukirjeet tai muuttuneet huolto-
ohjeet suoraan ajoneuvon omistajille tai
haltijoille ilman välikäsiä.

18 §. Salassapito. Lakiin ehdotetaan otet-
tavaksi nimenomainen tietojen salassapitoa
koskeva säännös. Säännöksen mukaan lain 8
§:ssä tarkoitetut arkaluonteiset tiedot olisi pi-
dettävä salassa. Salassa pidettävien tietojen
luovuttaminen viranomaistehtävien hoitamis-
ta varten määräytyisi 13, 14 ja 16 §:n mukai-
sesti. Salassapidon tarkempi sisältö määräy-
tyisi muun lainsäädännön perusteella. Arka-
luonteisten tietojen käsittelyyn sovellettaisiin
vaitiolovelvollisuutta koskevia henkilötieto-
lain 33 §:n sekä julkisuuslain 23 §:n sään-
nöksiä. Vaitiolovelvollisuus koskisi kaikkia
toisen henkilön ominaisuuksia liittyviä tietoja
ja tietojen kaikenlaista käsittelyä, ei pelkäs-
tään tietojen luovuttamista.

Kukaan rekisterinpitäjän alaisuudessa toi-
miva tai muutoin ajoneuvoliikenteen rekiste-
ritietoja käsittelevä henkilö ei saisi käsitellä
rekisteritietoja muuten kuin rekisterinpitäjän
ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten
estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja ajoneuvoliikenteen tietore-
kisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole
häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn tarkas-
tusoikeuteen sovellettaisiin tarkastusoikeutta
koskevia yleisiä säännöksiä, jotka sisältyvät
henkilötietolain 26—28 §:ään. Tarkastusoi-
keus toteutettaisiin esittämällä pyyntö rekis-
terinpitäjälle. Rekisterinpitäjä saisi periä tie-
tojen antamisesta korvauksen vain, jos edelli-
sestä tarkastuskerrasta olisi kulunut vähem-
män kuin vuosi.

Siltä osin kuin kyse ei olisi rekisteröidyn
tarkastusoikeuden käyttämisestä määräytyisi
tietojen luovuttaminen julkisuuslain mukai-
sesti. Sen 12 §:ssä säädetään henkilön oikeu-
desta saada tieto itseään koskevasta asiakir-
jasta. Julkisuuslain 13 §:n 2 momentin mu-
kaan pyydettäessä tietoa viranomaisen henki-
lörekisteristä tiedon pyytäjän on, jollei erik-
seen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyt-
tötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen
edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset sei-
kat. Näin ollen henkilön, joka haluaa tiedon

esimerkiksi itseään koskevista terveydentila-
tiedoista, on tietoa pyytäessään ilmoitettava
tarkoitus, johon tietoa tarvitaan.

19 §. Henkilötietojen poistaminen rekiste-
ristä. Pykälä vastaisi pienin muutoksin LTJ-
lain säännöksiä tietojen poistamisesta ajo-
korttirekisteristä. Pykälä vastaisi 1 momentin
1—4 kohtien osalta asiasisällöltään LTJ-lain
6 a §:ää. Uutta olisivat säännökset rekiste-
röidyn terveystietojen, valokuvan, nimi-
kirjoitusnäytteen sekä myönnettyihin lupiin
ja kortteihin liittyvien tietojen poistamisesta.

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän
tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, nou-
dattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsitte-
lytapaa sekä toimia niin, että henkilön yksi-
tyiselämän suojaa ja yksityisyyden suojaavia
perusoikeuksia ei rajoiteta ilman laissa sää-
dettyjä perusteita. Käsiteltävien henkilötieto-
jen tulee olla muun muassa käsittelyn kannal-
ta tarpeellisia.

Arkaluonteiset tiedot olisi poistettava rekis-
teristä välittömästi sen jälkeen, kun käsitte-
lylle ei ole perustetta. Ajoneuvoliikenteen
tietorekisteriin talletetaan arkaluonteisia hen-
kilötietoja, jotka liittyvät henkilön terveyden-
tilaan ja liikennerikoksiin. Perustetta ja käsit-
telyn tarvetta on arvioitava vähintään viiden
vuoden välein, jollei laista muuta johdu.

Pykälässä säädettäisiin tieliikennelaissa
tarkoitettuja rikoksia koskevien rangaistus- ja
seuraamustietojen sekä henkilön terveydenti-
laa, henkilön valokuvaa ja nimikirjoitusnäy-
tettä sekä henkilölle myönnettyihin lupiin ja
kortteihin liittyvien tietojen poistamisesta.

Tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa tar-
koitettuja tämän pykälän 1 momentin 1 koh-
dan mukaisia rikoksia ja niihin liittyviä ran-
gaistustietoja poistettaisiin noudattaen lähtö-
kohtaisesti rikosrekisterilakia (770/1993).
Tiedot poistettaisiin 10 vuoden kuluttua lain-
voiman saaneen tuomion antamispäivästä,
vaikka tuomittu rangaistus olisi enintään tai
yli kaksi vuotta.

Momentin 2 kohdan mukaan muut kuin 1
kohdassa tarkoitetut rikostiedot ja poliisin
hallinnollisella päätöksellä määräämiä seu-
raamuksia koskevat tiedot poistettaisiin vii-
den vuoden kuluttua lainvoimaisesta päätök-
sestä.

Momentin 3 ja 4 kohtien mukaisia sään-
nöksiä syyttömien henkilöiden tietojen pois-
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tamisesta sekä tietoja epäillystä rikoksesta
syyteoikeuden vanhennuttua ei olisi syytä
muuttaa nykyisestä.

Momentin 5 kohdan mukaan terveydentila-
tiedot olisi poistettava, kun niitä ei enää tar-
vita. Kyse on lähinnä ajo-oikeutta koskevaa
päätöksentekoa ja valvontaa varten tallete-
tuista tiedoista. Käytännössä tiedot poistet-
taisiin viiden vuoden kuluttua niiden tallet-
tamisesta.

Valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen tallet-
tamisaika määräytyisi lähinnä sen mukaan,
kuinka kauan valokuvan ja nimikirjoituksen
voidaan katsoa antavan luotettavan selvityk-
sen kyseisestä henkilöstä. Sopivaksi talletus-
ajaksi ehdotetaan 6 kohdassa 10 vuotta.

Momentin 7 kohdan mukaan henkilölle
myönnettyihin lupiin liittyvät muut tiedot
kuin valokuva- ja nimikirjoitustiedot tulisi
poistaa viiden vuoden kuluttua voimassaolo-
ajan päättymisen jälkeen tai vuoden kuluttua
henkilön kuolemasta.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan
syytöntä henkilöä koskevat rikostiedot olisi
poistettava niitä koskevan päätöksen tultua
lainvoimaiseksi, ja 4 kohdan mukaan tiedot
epäillystä rikoksesta olisi poistettava syyte-
oikeuden vanhennuttua. Jos poliisi olisi näis-
sä tapauksissa tehnyt ajo-oikeutta tai ajolu-
paa koskevan hallinnollisen päätöksen, ehdo-
tetun 2 momentin mukaan tiedot poistettaisiin
rekisteristä mainitusta 3 ja 4 kohdasta poike-
ten viiden vuoden kuluttua siitä, kun tällai-
nen hallinnollinen päätös on tullut lainvoi-
maiseksi. Momentti vastaisi tietojen säilyt-
tämisen osalta LTJ-lain 6 a §:n 3 momenttia.

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterin-
pitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-
aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä re-
kisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheelli-
nen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto. Ehdotetun 3 momentin mukaan
virheelliseksi todettu tieto olisi merkittävä
virheelliseksi. Virheellisen tiedon saisi säilyt-
tää rekisterissä viisi vuotta virheen havaitse-
misesta, jos se olisi tarpeen rekisteröidyn, re-
kisterinpitäjän tai muun asianosaisen oikeuk-
sien turvaamiseksi. Virheellistä tietoa saisi
kuitenkin käyttää vain oikeuksien turvaami-
sen tarkoituksessa.

20 §. Ajoneuvoon liittyvien henkilötietojen

poistaminen. Pykälässä säädettäisiin henkilö-
tietojen poistamisesta silloin, kun henkilö-
tiedot liittyvät rekisterissä olevaan ajoneu-
voon.

Ajoneuvoon liittyvien henkilötietojen pois-
tumiseen liittyvä 10 vuoden määräaika ei al-
kaisi kulua, jos ajoneuvo poistetaan rekiste-
ristä tilapäisesti. Ajoneuvon tilapäisen pois-
tamisen aikaa ei ole määritelty, joten ajoneu-
von tiedot säilyvät rekisterissä niin kauan,
kunnes ajoneuvo poistetaan lopullisesti rekis-
teristä eikä määräaika henkilötietojen pois-
tumiselle alkaisi kulua.

Säännöksen mukaan henkilötiedot poistet-
taisiin kymmenen vuoden kuluttua sen vuo-
den lopusta, kun ajoneuvo poistetaan lopulli-
sesti rekisteristä. Ajoneuvo poistuisi rekiste-
ristä lopullisesti kun, siitä on tulostettu romu-
tustodistus ja poisto merkitty rekisteriin.

4 luku. Erinäiset säännökset

21 §. Tietopalvelun maksut. Pykälässä vii-
tattaisiin valtion maksuperustelakiin, jossa
säädettyjen perusteiden mukaisesti tietopal-
velun maksut edelleen määrättäisiin. Periaate
ilmenee jo valtion maksuperustelaista, mutta
selvyyden vuoksi asiasta säädettäisiin myös
tässä laissa. Ehdotettu säännös ei muuttaisi
vallitsevaa oikeustilaa.

22 §. Rangaistusäännökset. Pykälään otet-
taisiin LTJ-lain 16 §:n rangaistusseuraamuk-
sia koskevat säännökset sellaisinaan.

5 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsään-
nökset

23 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä on erit-
täin laaja erilaista ajoneuvoliikenteeseen liit-
tyvää tietoa sisältävä rekisteri. Rekisterin laa-
juudesta johtuen rekisterin käyttöönottoa ei
voi tehdä yhtäaikaisesti eri tietoryhmien
kohdalla. Vaiheittaisesta valmistumisesta
johtuen laki ei voisi tulla voimaan kokonai-
suudessaan vuoden 2004 alusta. Pykälän 1
momentin mukaan arkistoon siirrettyjen tieto-
jen, ajokorttitietojen yksittäisluovutuksen se-
kä tietojen luovuttamisen rajoittamisen, sa-
lassapidon, henkilötietojen ja ajoneuvotieto-
jen poistamisen osalta laki tulisi voimaan
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vasta vuoden 2004 loppupuolella, koska näil-
tä osin tietorekisteri ei valmistu vastaamaan
muuttuneita säädöksiä.

Laissa säädettäisiin muun muassa tieliiken-
teen valvontalaitteissa käytettävistä korteista
ja siitä, että rekisterinpitäjällä on oikeus
tietojen saantiin yritystietojärjestelmästä.
Voimaantuloa näiltä osin ei tarvitse lykätä,
vaikka tietorekisteri ei näiltä osin valmistu
vuoden 2004 alussa. Voimaantulon lykkää-
minen ei ole tarpeen, sillä laissa säädettäisiin
oikeudesta käsitellä tietoja.

Pykälän 2 momentin mukaan lailla korvat-
taisiin tieliikenteen tietojärjestelmästä annet-
tu laki siihen tehtyine muutoksineen.

Pykälän 3 momentin mukaan ennen lain
voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytän-
töönpanon edellyttämiin toimiin.

24 §. Siirtymäsäännökset. Koska osoite-
kiellon tehneen henkilön osoitetietoja ei luo-
vutettaisi puhelimitse eikä enää kirjallisen
pyynnönkään perusteella, ja kun henkilön
osoite- ja yhteystiedon luovuttaminen ei enää
olisi mahdollista julkisia hallintotehtäviä hoi-
taville yhteisöille, on pykälän 1 momentissa
säädetty siirtymäsäännöksestä.

Rekisteriä käyttävien yhteisöjen on ajoneu-
voliikenteen tietojärjestelmän käyttöönotta-
miseksi tehtävä useissa tapauksissa muutok-
sia omiin tietojärjestelmiinsä. Tämän vuoksi
pykälän 2 momentissa olisi säädetty vuoden
pituinen siirtymäaika, jonka aikana tietojär-
jestelmämuutoksista aiheutuvat uudet käyttö-
luvat olisivat viimeistään voimassa.

Pykälän 3 momentin mukaan rekiste-
rinpitäjän olisi saatettava ajoneuvoliikenteen
tietorekisteri tämän lain vaatimusten mukai-
seksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2005. Jos muussa lainsäädännössä viitataan
tällä lailla kumottuun tieliikenteen tietojärjes-
telmästä annettuun lakiin tai sen säännöksiin,
viittauksen katsottaisiin tarkoittavan tätä la-
kia ja sen vastaavia säännöksiä.

2 . Tarkemmat säännökset

Luonnollisia henkilöitä koskevista ja muis-
ta rekisteriin talletettavista tiedoista sekä tie-
tojen käytöstä otantaperusteena säädettäisiin
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Eh-
dotetun lain nojalla olisi tarkoitus antaa ase-
tus ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä.

Asetuksessa lueteltaisiin kaikki muut kuin
henkilön yksilöintitiedot ryhmiteltynä 6 §:n
2 momentin mukaisesti sekä 9 §:n tekniset,
yksilöinti-, katsastus-, hyväksyntä-, teknisiä
tienvarsitarkastuksia koskevat, rekisteröinti-,
vakuutus-, käyttötarkoitus-, tilapäiseen käyt-
töön liittyvät, kiinnitys-, verotus- ja ulosotto-
tiedot. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin
otantaperusteista ja erityisesti ajoneuvoon
liittyvien tietojen käytöstä otantaperusteena.

3 . Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2004.

4 . Säätämisjär jestys

Perustuslain 10 §:n mukaan henkilötietojen
suojasta säädetään lailla. Säännös viittaa tar-
peeseen lainsäädännöllisesti turvata yksilön
oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilö-
tietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyt-
tämisessä. Säännös ei viittaa pelkästään hen-
kilötietolakiin, vaan edellyttää ylipäätään
lainsäädännöllisiä järjestelyjä henkilötietojen
suojasta.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan
(PeVL 14/1998vp) todennut, että henkilötie-
tojen suojaa koskevan perusoikeussäännök-
sen tärkeitä sääntelyn kohteita ovat ainakin
rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henki-
lötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoi-
tukset mukaan luettuna tietojen luovutetta-
vuus ja tietojen säilytysaika henkilörekiste-
rissä sekä rekisteröidyn oikeusturva samoin
kuin näiden seikkojen säänteleminen lain ta-
solla.

Ehdotettu laki ajoneuvoliikenteen tietore-
kisteristä sisältäisi laintasolla säädettäväksi
edellytetyt ajoneuvoliikenteen tietorekisteriä
koskevat säännökset. Tämän lisäksi ajoneu-
voliikenteen tietorekisteriin sovellettaisiin
henkilötietolakia ja julkisuuslakia.

Ehdotettujen säännösten on katsottava
täyttävän perustuslain 10 §:stä johtuvat lailla
säätämisen ja sääntelyn yksityiskohtaisuu-
teen ja täsmällisyyteen liittyvät vaatimukset.
Lakiehdotus on muutoinkin sopusoinnussa
perustuslain kanssa, minkä vuoksi hallitus
katsoo, että esitys voidaan säätää tavallisena
lakina.
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Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ajoneuvoliikenteen
tietorekisterin, jäljempänä rekisteri, tietojen
käsittelyyn.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, 1 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn sovel-
letaan henkilötietolakia (523/1999) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1999).

Tätä lakia ei sovelleta rekisteristä poistet-
tuihin, arkistoon siirrettyihin tietoihin.

2 §

Rekisteri

Rekisteri on ajoneuvoista sekä niiden vero-
tuksesta ja kiinnityksestä, ajoneuvoa kuljet-
tavista, maakuljetusten turvallisuusneu-
vonantajista ja tieliikenteen valvontalaitteissa
käytettävistä korteista pidettävä valtakunnal-
linen rekisteri.

3 §

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä pidetään liikenneturvallisuuden
parantamiseksi, tieliikenteen aiheuttamien
ympäristöhaittojen vähentämiseksi, tieliiken-

teen verotustehtävien ja autokiinnityksen hoi-
tamiseksi sekä ajoneuvoliikenteen tietopalve-
lun edistämiseksi.

Rekisteriä voidaan lisäksi käyttää mielipi-
de- ja markkinatutkimuksessa, suoramarkki-
noinnissa, osoite- ja tietopalvelussa, tilas-
toinnissa sekä historiallisessa, tieteellisessä ja
niihin verrattavassa muussa tutkimuksessa si-
ten kuin tässä laissa säädetään.

4 §

Rekisterinpitäjä

Rekisteriä pitää Ajoneuvohallintokeskus,
jäljempänä rekisterinpitäjä.

2 luku

Rekisterin tiedot

5 §

Luonnolliset henkilöt, joista talletetaan tieto-
ja rekisteriin

Rekisteriin saa tallettaa tietoja luonnollisis-
ta henkilöistä:

1) jotka ovat ajoneuvon omistajia, haltijoita
tai joilla on ajoneuvon tilapäinen käyttöoike-
us;

2) jotka ovat hakeneet ajokorttilupaa tai
joilla on ajokorttilupa, ajokortti tai ajo-
oikeus;



35

3) joilla on ADR-ajolupa tai jotka ovat il-
moittautuneet ajolupakokeeseen taikka jotka
ovat maakuljetusten turvallisuusneuvonanta-
jia tai jotka ovat ilmoittautuneet tällaiseen
kokeeseen;

4) joiden epäillään syyllistyneen tai jotka
ovat syyllistyneet rikokseen moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljettaessaan;

5) jotka ovat hakeneet tieliikenteen valvon-
talaitteen korttia tai joilla on tällainen kortti;

6) joilla on vammaisen pysäköintilupa;
7) jotka ovat autokiinnityksen hakijoita tai

autokiinnityslaissa tarkoitetun rahamääräisen
kirjallisen sitoumuksen antajia tai ovat otta-
neet sitoumuksen vastattavakseen tai ovat si-
toumuksen haltijoita.

6 §

Luonnollisista henkilöistä talletettavat tiedot

Luonnollisista henkilöistä saa yksilöintitie-
toina tallettaa nimen, henkilötunnuksen tai
syntymäajan, syntymäkotikunnan, syntymä-
valtion, osoite- ja muun yhteystiedon, koti-
kunnan, valokuvan, nimikirjoitusnäytteen,
äidin- tai asiointikielen ja tiedon henkilön
kuolemasta.

Luonnollisista henkilöistä saa lisäksi, siten
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään, tallettaa rekisteriin:

1) ajokorttiluvan, ajokortin ja ajo-oikeuden
myöntämistä, lajia ja luokkaa koskevia tieto-
ja sekä muita vastaavia tietoja;

2) ADR-ajoluvan myöntämiseen ja vaaral-
listen aineiden maakuljetusten turvallisuus-
neuvonantajan tutkinnon lajiin liittyviä tieto-
ja sekä muita vastaavia tietoja;

3) kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa
koskevia tietoja;

4) tieliikenteen valvontalaitteista annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85
mukaisia kuljettaja-, korjaamo-, valvonta- ja
yrityskorttien myöntämistä koskevia tietoja
sekä muita vastaavia tietoja;

5) 17 §:ssä tarkoitettuja, tietojen luovutta-
misen rajoittamiseen liittyviä tietoja;

6) lakisääteisiin maksuihin ja veroihin sekä
niiden suorittamiseen, ulosottoon, konkurs-
siin ja velkajärjestelyyn tai yrityssaneerauk-
seen liittyviä tietoja;

7) tiedon siitä, että ajoneuvon omistaja tai
haltija on luonnollinen henkilö;

8) tiedon ajoneuvon haltijan hallintaoikeu-
den laadusta.

7 §

Oikeushenkilöistä talletettavat tiedot

Rekisteriin saa tallettaa oikeushenkilöistä
soveltuvin osin 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut tiedot
sekä yritys- ja yhteisötunnuksen.

8 §

Arkaluonteiset tiedot

Rekisteriin saa sen lisäksi, mitä 5 ja 6 §:ssä
säädetään, tallettaa ajo-oikeutta koskevaa
päätöksentekoa ja valvontaa varten ajokortti-
luvan hakijasta, ajo-oikeuden haltijasta sekä
ajo-oikeutta vailla olevasta henkilöstä hänen
terveydentilaansa koskevat tarpeelliset tiedot
sekä tiedon vammaisen pysäköintiluvasta,
ajoneuvoveron vapautuksesta ja autoveron
palautuksesta.

Rekisteriin saa tallettaa moottorikäyttöistä
tai hinattavaa ajoneuvoa kuljetettaessa tehty-
jä rikoksia, niistä seuranneita rangaistuksia ja
hallinnollisia tai muita seuraamuksia koske-
vat tiedot sekä ajokieltoon määräämistä, ajo-
korttiluvan tai ajokortin saamisen esteitä ja
muun luvan peruuttamista, ADR-ajoluvan
peruuttamista, ajo-oikeuden raukeamista ja
varoituksen antamista sekä niiden perustana
olevaa tekoa tai epäiltyä tekoa koskevat tie-
dot.

9 §

Rekisteriin talletettavat muut tiedot

Rekisteriin saa tallettaa sen käyttötarkoi-
tuksen edellyttämiä ajoneuvoon liittyviä tie-
toja seuraavasti:

1) tekniset- ja yksilöintitiedot;
2) katsastus- ja hyväksyntätiedot sekä tek-

nisiä tienvarsitarkastuksia koskevat
tiedot;

3) rekisteröintiin, vakuutuksiin, käyttötar-
koitukseen ja tilapäiseen käyttöön liittyvät
tiedot;
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4) kiinnitystiedot;
5) verotus- ja ulosottotiedot.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista

säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella.

3 luku

Tietolähteet ja tietojen luovutus

10 §

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on oikeus saada tietoja
seuraavasti:

1) väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön
nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta, ko-
tikunnasta, syntymäkotikunnasta, syntymä-
valtiosta, äidin- tai asiointikielestä ja henki-
lön kuolemasta sekä tiedot väestötietolain
(507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
luovutusrajoituksesta;

2) patentti- ja rekisterihallituksen ja vero-
hallituksen ylläpitämästä yritystietojärjestel-
mästä 7 §:ssä tarkoitetut tiedot oikeushenki-
löstä;

3) oikeushallinnolta tiedot moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyistä ri-
koksista ja niistä seuranneista rangaistuksista
ja muista seuraamuksista sekä tiedot kon-
kursseista;

4) ulosottoviranomaiselta tiedot ajoneuvon
ulosotosta;

5) poliisilta tieto moottorikäyttöisen tai hi-
nattavan ajoneuvon anastuksesta sekä ajo-
oikeutta ja siihen liittyvää hakemusta, ajo-
korttilupaa, opetuslupaa, harjoituslupaa, lii-
kenneopettajalupaa, henkilöauton ammat-
tiajolupaa, vammaisen pysäköintilupaa, ajo-
kortteja, ajokorttiluvan tai ajokortin saamisen
esteitä, ajokieltoja ja niiden perusteita, ADR-
ajoluvan peruuttamista, ajo-oikeuteen sekä
ajokorttilupaan ja muihin lupiin liittyviä hal-
linnollisia seuraamuksia koskevat tiedot sekä
tässä mainittujen ajokorttien ja lupien luovut-
tamista ja haltuunottoa koskevat tiedot;

6) puolustusvoimilta tiedot puolustusvoi-
mien ajokorteista;

7) tullilaitokselta sen myöntämää ajoneu-
von siirtolupaa ja luvan aikana voimassa ole-
vaa liikennevakuutusta koskevat tiedot;

8) lääninhallitukselta liikennelupatiedot ja
autokoululupatiedot.

Tiedot toimitetaan rekisteriin siten kuin
asianomaisen tietojen luovuttajan kanssa so-
vitaan.

11 §

Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viran-
omaisilta

Rekisterinpitäjällä on oikeus saada muilta
kuin viranomaisilta tietoja seuraavasti:

1) ajoneuvon valmistajalta tai maahan-
tuojalta ajoneuvojen hyväksyntätietoja ja ku-
luttajansuojalain (38/1978) nojalla säädettyjä
tietoja polttoaineen kulutuksesta ja hiilidiok-
sidipäästöistä;

2) liikennevakuutuskeskukselta ja liiken-
nevakuutusyhtiöltä ryhmäliikennevakuutusta,
liikennevakuutuksen maksun laiminlyöntiä
sekä ajoneuvon seisonta-aikaa koskevat tie-
dot;

3) kuljettajantutkintojen vastaanottajalta
kuljettajaopetusta, kuljettajaopetuksen val-
vontaa, kuljettajantutkintoa ja muita kokeita
sekä tutkintotodistusta ja ajokorttia ja niiden
luovuttamista samoin kuin ADR-ajolupaa ja -
koetta koskevat tiedot;

4) katsastuksen suorittajalta ja sopimusre-
kisteröijältä katsastus- ja rekisteröintitehtäviä
koskevia tietoja siten kuin Ajoneuvohallinto-
keskus erikseen määrää;

5) tieliikenteen valvontalaitteista annetun
neuvoston asetuksen mukaisten kuljettaja-,
testausasema-, valvonta- ja yrityskorttien kä-
sittelijältä näitä kortteja koskevia tietoja;

6) ajokortin valmistajalta ajokortin valmis-
tamiseen ja toimittamiseen liittyviä tietoja.

Tiedot toimitetaan rekisteriin siten kuin
asianomaisen tietojen luovuttajan kanssa so-
vitaan.

12 §

Rekisterin käyttö Ajoneuvohallintokeskukses-
sa

Ajoneuvohallintokeskus saa käyttää rekis-
teriä sille lain mukaan kuuluvien tai sen no-
jalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai
velvoitteiden hoitamisessa.



37

13 §

Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Tietojen luovutuksesta päättää rekisterinpi-
täjä. Luovutettavan tiedon tulee olla tarpeel-
linen tietoa pyydettäessä ilmoitettuun käyttö-
tarkoitukseen. Tietoa saa käyttää vain siihen
tarkoitukseen, johon se on luovutettu.

Tietoja pyydettäessä on käyttötarkoituksen
lisäksi ilmoitettava tietojen suojaustapa ja
muut luovuttamisen edellytysten selvittämi-
seksi tarpeelliset seikat. Ilmoittamisvelvolli-
suus ei kuitenkaan koske tilastotietoja eikä
yksittäin luovutettavia tietoja, ellei tästä lais-
ta muuta johdu.

Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle ilman
asianmukaista lupaa. Tämä kielto ei koske
yksittäin luovutettua tietoa. Viranomaisilla
on kuitenkin oikeus tietojen edelleen luovut-
tamiseen, jos luovutus perustuu lakiin, Suo-
mea sitovan kansainväliseen sopimuksen
velvoitteeseen tai Euroopan yhteisön lainsää-
däntöön. Poliisilla on lisäksi oikeus luovuttaa
tietoja ajo-oikeudesta, ajokorteista, moottori-
käyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyksi
epäillyistä tai tehdyistä rikoksista, ajokiel-
loista ja ajoneuvoista toisen valtion poliisi- ja
oikeusviranomaisille sekä kansainvälistä ri-
kostorjuntaa suorittaville viranomaisjärjes-
töille.

Tietoa ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen
voidaan perustellusta syystä epäillä vaaranta-
van rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hä-
nen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion
turvallisuutta. Muiden kuin yksittäin luovu-
tettavien tietojen ja tilastotietojen tallettami-
seen luovutuksensaajan tietojärjestelmään
vaaditaan rekisterinpitäjän lupa.

14 §

Tietojen luovuttaminen viranomaistehtävien
ja muiden laissa säädettyjen tehtävien hoi-

tamista varten

Jollei tästä laista muuta johdu, rekisteristä
saa luovuttaa tietoja seuraavasti:

1) viranomaisille laissa tai sen nojalla sää-
dettyjen tai määrättyjen tehtävien tai velvoit-
teiden hoitamiseksi;

2) liikennevakuutuskeskukselle liikenneva-
kuutuslain (279/1959) mukaisen hyvikkeen
määräämistä, liikennevakuutuksen ja korva-
usjärjestelmän hoitamista sekä tieliikenteen
onnettomuusrekisterin ylläpitoa varten ja lii-
kennevakuutusyhtiöille ja valtiokonttorille
liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän
hoitamista varten;

3) liikenneonnettomuuksien tutkijalauta-
kunnille liikenneonnettomuuksien tutkintaa
varten;

4) katsastuksen suorittajalle laissa tai sen
nojalla säädettyjä ajoneuvoihin liittyviä kat-
sastustehtäviä varten;

5) sopimusrekisteröijälle laissa säädettyjä
ajoneuvoihin liittyviä rekisteröintitehtäviä
varten;

6) kuljettajantutkinnon vastaanottajalle tie-
toja laissa tai sen nojalla säädettyjä kuljetta-
jantutkintotehtäviä, kuljettajaopetuksen val-
vonta- ja ajokorttitehtäviä, ADR-ajolupa- ja –
ajolupakoeasioita sekä ADR-ajolupa-
koulutuksen valvontaa varten;

7) tieliikenteen valvontalaitteen korttien
käsittelijöille korttien käsittelyä varten;

8) Ahvenanmaan maakunnan tai Euroopan
talousalueesta tehtyyn sopimukseen liitty-
neen valtion, jäljempänä ETA-valtio, rekiste-
riviranomaisille ajoneuvojen ja ajokorttien
rekisteröintitehtävien, valvontatoimien ja
luovuttamiseen liittyvien toimenpiteiden suo-
rittamiseksi kyseisissä valtioissa;

9) ETA- valtion viranomaisille, komissiolle
ja kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuil-
le viranomaisille yhteisön lainsäädännöstä tai
Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuk-
sista johtuvien velvoitteiden hoitamista var-
ten;

10) perustellusta syystä yksittäisluovutuk-
sena viranomaisille ja viranomaistehtävien
suorittamista varten Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, jos henkilötietolain 22, 22 a tai
23 §:ssä tietojen luovuttamiselle asetetut
edellytykset täyttyvät.

Edellä 8 §:ssä tarkoitetut arkaluonteiset tie-
dot saa salassapitosäännösten estämättä luo-
vuttaa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille
viranomaisille ja 1 momentin 3, 6 ja 9 ja
kohdassa tarkoitetuille laissa säädettyjä teh-
täviä hoitaville tahoille myös teknisen käyt-
töyhteyden avulla.
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15 §

Tietojen luovuttaminen muuhun käyttötarkoi-
tukseen

Jollei tästä laista muuta johdu, rekisteristä
saa luovuttaa tietoja:

1) ajoneuvoista ja niiden verotuksesta,
kiinnityksestä, ajoneuvon omistajan ja halti-
jan nimestä sekä osoite- ja yhteystiedoista
rekisteritunnuksen tai valmistenumeron pe-
rusteella yksittäisluovutuksena;

2) ajokorttiluokasta ja sen myöntämisajan-
kohdasta henkilötunnuksen perusteella yksit-
täisluovutuksena;

3) luonnollisen henkilön nimestä ja osoit-
teesta tai muista yhteystiedoista mielipide- ja
markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin
sekä muuhun osoite- ja tietopalveluun;

4) asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajo-
neuvon tietojen päivittämiseen;

5) tilastointia, historiallista tai tieteellistä
tutkimusta ja siihen verrattavaa muuta tutki-
musta varten, jos henkilötietolaissa näihin
tarkoituksiin säädetyt edellytykset täyttyvät,
ja tilastotietoja;

6) muihin rekisterinpitäjän hyväksymiin
tarkoituksiin.

Luonnollisen henkilön tietojen luovutus 1
momentin 2—4 ja 6 kohdan perusteella on
sallittua ainoastaan, jos toiminta, johon tieto-
ja pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenne-
turvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvolii-
kenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristö-
haittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen.
Luonnollisen henkilön tietoja ei 1 momentin
3 kohdassa mainituissa tapauksissa saa luo-
vuttaa, jos rekisteröity on henkilötietolain no-
jalla kieltänyt tietojen luovuttamisen tai jos
luovutuksen saajalla ei ole mainitun lain mu-
kaan muutoin oikeutta käsitellä luovutettavia
tietoja.

Henkilötietojen otantaperusteena 1 momen-
tin 3 kohdassa mainittuja tietoja luovutettaes-
sa saa käyttää henkilön osoitetta tai muuta
yhteystietoa, kotikuntaa, ikää, sukupuolta,
äidin- tai asiointikieltä, ajokorttiluokkaa ja
sen myöntämisajankohtaa ja ajoneuvoon liit-
tyvää tietoa sekä lisäksi yhtä henkilöön liit-
tyvää tunnistetietoa.

Ajoneuvoon liittyvistä tiedoista otantape-
rusteena säädetään tarkemmin valtioneuvos-

ton asetuksella.

16 §

Arkaluonteisten tietojen ja henkilötunnuksen
luovuttaminen

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia
henkilötietoja saa luovuttaa ainoastaan, jos
pyytäjällä on henkilötietolain tai muun lain
perusteella oikeus niiden käsittelyyn.

Henkilötunnuksen saa luovuttaa, jos se on
tai voi olla henkilötietolain tai muun lain no-
jalla pyytäjän hallussa.

Henkilötunnusta saa käyttää tietojen luovu-
tuksen perusteena ilman rekisteröidyn suos-
tumusta, jos pyytäjällä on henkilötietolain tai
muun lain nojalla oikeus sitä käsitellä.

17 §

Tietojen luovuttamisen muut rajoitukset

Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilötieto-
lain 30 §:ssä säädetään, oikeus kieltää osoite-
ja muiden yhteystietojen luovuttaminen osoi-
tepalveluna muuhun kuin viranomaisen, lii-
kennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutus-
yhtiön, liikenneonnettomuuksien tutkijalau-
takunnan, katsastuksen suorittajan, kuljetta-
jantutkinnon vastaanottajan, sopimusrekiste-
röijän tai muuhun laissa säädettyyn käyttöön.

Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä
itsensä tai perheensä terveyden tai turvalli-
suuden tulevan uhatuksi, Ajoneuvohallinto-
keskus voi kirjallisesta pyynnöstä päättää,
ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luo-
vuttaa rekisteristä muille kuin viranomaisille.
Tämä päätös voi ensimmäisen kerran olla
voimassa enintään viisi vuotta. Rajoituksen
voimassaoloa voidaan jatkaa kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan.

Siirrettäessä 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettu, väestötietojärjestelmään talletettu
luovutusrajoitus rekisteriin luovutusrajoitus
tulee laajentaa vastaamaan 2 momentissa tar-
koitettuja tietoja.

Henkilön nimen saa 2 ja 3 momenteissa
tarkoitetuissa tapauksissa luovuttaa sopimus-
rekisteröijälle, kuljettajantutkinnon vastaan-
ottajalle ja liikennevakuutuskeskukselle lais-
sa säädettyjen tehtävien hoitamista varten.
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Luovutuksensaajalle on ilmoitettava luovu-
tusrajoituksesta, kun luovutusrajoituksen
alainen tieto luovutetaan sekä ilmoitettava
tietojen käyttöä ja suojausta koskevat rajoi-
tukset.

18 §

Salassapito

Edellä 8 §:ssä tarkoitetut arkaluonteiset tie-
dot on pidettävä salassa. Salassapidon estä-
mättä rekisteröidyllä on oikeus saada tieto it-
sestään talletetuista tiedoista. Arkaluonteisia
tietoja saa käyttää tilastointia, historiallista ja
tieteellistä tai siihen verrattavaa muuta tut-
kimusta varten siten kuin henkilötietolaissa
ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetään.

19 §

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä seu-
raavasti:

1) tieliikennelain (267/1981) 75 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tie-
dot kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun nii-
tä koskeva päätös on saanut lainvoiman; yk-
sittäistä rangaistusta koskevaa kymmenen
vuotta rekisterissä ollutta tietoa ei kuitenkaan
poisteta, jos henkilöstä on rekisterissä sellai-
nen tieto, jota ei edellä sanotun nojalla vielä
voida poistaa;

2) muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja ri-
koksia koskevat tiedot ja poliisin hallinnolli-
sella päätöksellä määräämiä seuraamuksia
koskevat tiedot, jos ne eivät liity 1 kohdassa
tarkoitettuun rikokseen, viiden vuoden kulut-
tua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut
lainvoiman;

3) syytöntä henkilöä koskevat rikostiedot
niitä koskevan päätöksen tultua lainvoimai-
seksi;

4) tiedot epäillystä rikoksesta syyteoikeu-
den vanhennuttua;

5) rekisteröidyn terveydentilaa koskevat
tiedot viiden vuoden kuluttua tallettamisesta;

6) rekisteröidyn valokuva ja nimikirjoitus
kymmenen vuoden kuluttua ajo- tai muun
kortin tilaamisesta;

7) myönnettyihin lupiin ja kortteihin liitty-
vät tiedot viiden vuoden kuluttua kyseisen
luvan tai kortin voimassaolon päättymisestä
tai vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemas-
ta.

Jos poliisi on 1 momentin 3 ja 4 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa tehnyt ajo-oikeutta
tai ajolupaa koskevan hallinnollisen päätök-
sen, tiedot epäillystä rikoksesta poistetaan
viiden vuoden kuluttua siitä, kun päätös on
saanut lainvoiman.

Virheelliseksi todettu tieto on merkittävä
virheelliseksi ja tiedon saa säilyttää viiden
vuoden ajan virheen havaitsemisesta, jos se
on tarpeen rekisteröidyn, muun asianosaisen
tai rekisteripitäjän oikeuksien turvaamiseksi.
Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan näiden
oikeuksien turvaamisen tarkoituksessa.

20 §

Ajoneuvoon liittyvien henkilötietojen poista-
minen

Ajoneuvoon liittyvät henkilötiedot poiste-
taan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua
sen vuoden päätyttyä, jonka aikana ajoneuvo
on poistettu rekisteristä romuttamista varten.

4 luku

Erinäiset säännökset

21 §

Tietopalvelun maksut

Ajoneuvoliikenteen tietorekisterin tietopal-
veluista peritään maksut valtion maksuperus-
telaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden
mukaan.

22 §

Rangaistusäännökset

Rangaistus 13 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan,
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun
5 §:n mukaan tai siitä muualla säädetä anka-
rampaa rangaistusta.
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Rangaistus ajoneuvoliikenteen tietorekiste-
riin kohdistuvasta tietomurrosta säädetään ri-
koslain 38 luvun 8 §:ssä ja tietorekisteriin
kohdistuvasta henkilörekisteririkoksesta mai-
nitun luvun 9 §:ssä sekä henkilörekisteririk-
komuksesta henkilötietolain 48 §:n 2 mo-
mentissa.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

23 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2004. Lain 1 § 3 momentti, 15 §:n 1
momentin 2 kohta ja 17—20 § tulevat kui-
tenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä lailla kumotaan tieliikenteen tietojär-
jestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 an-
nettu laki (819/1989) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen lukuun ottamatta 6 §:n 3
momenttia, 6 a §:ää ja 16 §:ää, jotka kumo-
taan valtioneuvoston asetuksella säädettävä-

nä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

24 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain 17 §:n tullessa voimaan tielii-
kenteen tietojärjestelmästä annetun lain 16
§:n 1 momentin nojalla tietojärjestelmään tal-
letetut luovutusrajoitukset laajenevat koske-
maan osoitepalvelua ja lain 16 §:n 2 mo-
mentin nojalla tietojärjestelmään talletetut
luovutusrajoitukset muuttuvat 17 §:n mukai-
siksi.

Tämän lain tullessa voimaan voimassa ole-
vat luvat tieliikenteen tietojärjestelmän tieto-
jen käytöstä ovat voimassa vuoden 2004 lop-
puun saakka. Sanottuihin lupiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassaolevaa
lakia.

Rekisterinpitäjän on saatettava ajoneuvolii-
kenteen tietorekisteri tämän lain mukaiseksi
2 vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

—————
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