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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Autorekisterikeskuksen muuttamista osakeyhtiöksi koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 59/1995 vp Autorekisterikeskuksen muuttamista osakeyhtiöksi koskevaksi lainsäädännöksi. Liikennevaliokunta on antanut eduskunnallle asiasta mietintönsä n:o 5/1995 vp.
Eduskunta edellyttää, että Autorekisterikeskuksen yhtiöittämisen jälkeen varmistetaan riittävä ja liikenneturvallisuuden takaava katsastustoiminnan palvelutaso ja kuljettajatutkintojen järjestämisen valvonta valtakunnan eri osissa.

Eduskunta edellyttää, että katsastuksia suorittavan henkilöstön tarkoituksenmukaiset pätevyysvaatimukset pikaisesti selvitetään ja että
lähitulevaisuudessa asianomaiselta henkilöstöitä vaaditaan ammattitaidon takaava erityinen
katsastustutkinto.
Eduskunta edellyttää, että vuosikatsastuksen jälkitarkastusta ei määrätä suoritettavaksi
ennen kuin kaksi kuukautta vuosikatsastuksesta on kulunut.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan
liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvan
Autorekisterikeskuksen hallinnassa olevaa
omaisuutta ja immateriaalisia oikeuksia sekä
liiketoimintaa Autorekisterikeskuksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle, ja
sen eläkesäätiölle. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.
Yhtiön toimialaan kuuluvat ajoneuvojen katsastuspalvelut ja muu niiden yhteyteen soveltuva liiketoiminta.

2§
Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus
tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista
omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.
Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan ja
mikä osa annetaan lainaehdoin. Valtio voi
antaa yhtiölle lainaa ilman vakuutta enintään
45 miljoonaa markkaa.
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3§
Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan
leimaveroa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta
koskevasta luovutuskirjasta. Sama koskee eläkesäätiölle luovutettavan omaisuuden luovutuskirjoja ja velkakirjoja.
Osakeyhtiö ja sen tytäryhtiö eivät myöskään
ole velvollisia suorittamaan leimaveroa luovutettaessa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta
ensi kertaa osakeyhtiöltä tytäryhtiölle, jos luovutus tapahtuu yhden vuoden kuluessa tämän
lain voimaantulosta. Tulo- ja varallisuusverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa osakeyhtiön ja sen tytäryhtiön katsotaan sellaisenaan
jatkavan Autorekisterikeskuksen harjoittamaa
liiketoimintaa.
4§
Yhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Autorekisterikeskus on
toiminta-aikanaan sitoutunut ja jotka koskevat
yhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.
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Valtion toiSSIJainen vastuu lainoista, jotka
Autorekisterikeskus on ottanut, jää voimaan.
5§
Autorekisterikeskuksen palveluksessa tämän
lain voimaan tullessa oleva työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen vastaavaan tehtävään tai perustettavan ajoneuvohallintokeskuksen palvelukseen soveltuvaan virkaan tai
tehtävään. Määräajaksi Autorekisterikeskuksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät siksi
määräajaksi, joksi heidät on palvelukseen otettu, jos määräaika ei ole päättynyt tämän lain
tullessa voimaan.
Palvelussuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön
työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt,
sovelletaan, mitä yhtiön tekemässä työehtosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa tai sen
nojalla säädetään tai määrätään.
6§
Yhtiön tulee vuoden 1996 loppuun saakka
sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään tai
määrätään:
1) hoitaa kuljettajantutkintoihin, ajokortteihin ja kuljettajaopetukseen liittyviä tehtäviä;
sekä
2) hoitaa vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaan todistukseen, ajolupakokeisiin ja ajolupakoulutukseen liittyviä tehtäviä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista palveluista yhtiön perimän maksun suuruuden vahvistaa
liikenneministeriö noudattaen, mitä valtion
maksuperustelaissa ( 150/92) säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.
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7§
Joka yhtiön palveluksessa hoitaessaan 6 §:n 1
momentin 1 kohdan nojalla kuljettajantutkintojen vastaanottoon liittyviä tehtäviä on saanut
tietoja yksityisen henkilön terveydentilaan liittyvistä seikoista, ei saa näitä tietoja luvattomasti ilmaista.
Rangaistus l momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun l tai 2 §:n mukaan.
8§
tulee voimaan
päivänä
kuuta 199 .
Tällä lailla kumotaan Autorekisterikeskuksesta 6 päivänä marraskuuta 1992 annettu laki
(988/92) ja II päivänä joulukuuta 1992 Autorekisterikeskuksesta annettu asetus ( 1298/92)
niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Tämän lain tultua voimaan tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan ja sovelluksiin, ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiin sekä
varsinaiseen ajoneuvoveroon liittyvistä sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista vastaa
aj oneu vohallintokeskus.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja
2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain
voimaantuloa.
Autorekisterikeskuksen viimeisen toimintavuoden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen
sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tai sen nojalla säädetään
tai määrätään. Osakeyhtiö hoitaa tältä osin
liikelaitoksen tehtävät.

Tämä

laki

Laki
ajoneuvohallintokeskuksesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Tarkoitus
Ajoneuvohallintokeskuksen

tarkoituksena

on edistää liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen
tietopalvelua sekä vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Ajoneuvohallintokeskus on liikenneministeriön alainen.
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2§
Tehtävät

4§
Tarkemmat säännökset

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on:
1) pitää tieliikenteen tietojärjestelmää ja hoitaa siihen liittyviä tehtäviä;
2) vastata ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinnistä;
3) vastata autokoulujen valvonnasta ja hoitaa kuljettajantutkintoihin liittyviä tehtäviä;
4) hoitaa ajoneuvojen tyyppikatsastusta ja
EY-tyyppihyväksymistä koskevat asiat;
5) hoitaa ajoneuvojen katsastustehtävien toimilupiin liittyviä valvontatehtäviä ja muita
tehtäviä;
6) hoitaa ajoneuvojen katsastukseen liittyviä
muita tehtäviä;
7) hoitaa liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyviä lupaja valvontatehtäviä;
8) hoitaa autokiinnitystä koskevat asiat;
9) ratkaista sille erikseen säädetyt lupa-,
poikkeuslupa- ja oikaisuvaatimusasiat;
10) hoitaa eräitä tieliikenteen verotusasioita;
sekä
11) edistää liikenneturvallisuuden parantamiseen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää tutkimustoimintaa.
Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on
huolehtia myös niistä muista toimialaansa liittyvistä viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen
säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne
toimeksiannot, jotka liikenneministeriö sille antaa.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

3§
Johtokunta

Ajoneuvohallintokeskuksessa on johtokunta,
jonka jäsenet määrää valtioneuvosto. Johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

5§
Voimaantulo

Tämä

laki

tulee voimaan
päivänä
kuuta 199 .
Tällä lailla kumotaan ajoneuvohallinnosta 22
päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1373/93)
ja ajoneuvohallinnosta 22 päivänä joulukuuta
1993 annettu asetus (1374/93).
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
6§
Siirtymäsäännökset

Mitä muualla säädetään tai määrätään Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköstä tai ajoneuvohallinnosta, koskee tämän
lain tultua voimaan ajoneuvohallintokeskusta.
Ajoneuvohallinnossa tämän lain voimaan
tullessa vireillä olevat asiat siirtyvät ajoneuvoh.allintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkaistavikSI.

Autorekisterikeskuksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat tämän lain mukaan ajoneuvohallintokeskukselle kuuluvat asiat siirtyvät lain voimaan tullessa ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.
Ajoneuvohallinnon virat ja tehtävät siirtyvät
tämän lain mukaisen ajoneuvohallintokeskuksen viroiksi ja tehtäviksi lukuun ottamatta
ylijohtajan virkaa, joka lakkaa tämän lain
tullessa voimaan.
Ajoneuvohallintokeskus hoitaa lain voimaantuloa edeltävän tilivuoden toimintaan
kohdistuvat ajoneuvohallinnolle kuuluneet tilinpitotehtävät.
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Laki
ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiiovista
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on ajoneuvojen
katsastustoiminnan avulla edistää liikenneturvallisuutta ja vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Lain tarkoituksena on
myös edistää ajoneuvojen rekisteröintipalvelujen saatavuutta.
Tätä lakia sovelletaan niihin, jotka hakevat
toimilupaa ja harjoittavat sen nojalla ajoneuvojen katsastusta ja rekisteröintejä.
Ajoneuvohallintokeskuksen oikeudesta suorittaa ajoneuvojen rekisteröintejä ja suorarekisteröintiluvista säädetään erikseen asetuksella.
2§
Toimiluvan alaiset tehtävät

Ajoneuvojen katsastuksia ja asetuksessa tarkemmin säädettäviä muita kuin 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja rekisteröintejä saa suorittaa
vain se, jolle on myönnetty tässä laissa tarkoitettu toimilupa.
Ajoneuvojen tyyppikatsastuksiin ja EY-tyyppihyväksymisiin ei voida myöntää toimilupaa.
Asetuksella voidaan säätää, että katsastustehtävien vähäisiä osia voi suorittaa myös muu
kuin se, jolle toimilupa on myönnetty.
3§
Toimiluvan myöntämisen yleiset edellytykset

Toimilupa tulee myöntää hakijalle, joka on
luotettava, asiantunteva, vakavarainen ja riippumaton. Hakijan on kyettävä myös varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja
asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.
Toimilupaa ei myönnetä, jos hakemuksesta
tai olosuhteista muuten käy ilmi, että hakemukseen liittyvät järjestelyt on tehty toimiluvan edellytyksistä annettujen säännösten kiertämiseksi.
Toimilupaa ei myönnetä virastolle, laitokselle eikä oppilaitokselle, joka on valtion, kunnan
tai kuntayhtymän ylläpitämä.
Toimiluvan hakijan tulee olla Euroopan ta-

lousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai
yhteisö, jonka kotipaikka, keskushallinto tai
päätoimipaikka on Euroopan talousalueella.
4§
Hakijan luotettavuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää luotettavana, jos hakijaa, toiminnasta vastaavaa henkilöä, katsastavaan henkilöstöön kuuluvaa tai
yhtiömuodossa toimivan hakijan hallituksen tai
hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä, toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä taikka muussa näihin rinnastettavassa asemassa
olevaa ei ole tuomittu:
1) viiden viimeisen vuoden aikana tieliikennelain (267/81) 75 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta
tai rikoksesta, josta on seurannut vankeusrangaistus;
2) kolmen viimeisen vuoden aikana rikoksesta, josta on seurannut sakkorangaistus ja
jonka voidaan katsoa osoittavan henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan katsastus- tai rekisteröintitoimintaa; eikä
3) viimeisen vuoden aikana kolmesti tai useammin sellaisesta liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten tai määräysten
rikkomisesta, josta on seurannut sakkorangaistus.
Toimiluvan hakijaa ei pidetä luotettavana,
jos hakija on aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton katsastusten ja rekisteröintien suorittajaksi tai on
syyllistynyt vakavaan ajoneuvojen katsastusta,
rekisteröintiä tai verotusta koskevien säännösten tai määräysten rikkomiseen.
5§
Hakijan asiantuntemus

Toimiluvan hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan katsastustoiminnasta vastaava
henkilö. Katsastustoiminnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään vähintään teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suorittamista ja perehtyneisyyttä ajoneuvoja sekä
niiden katsastuksia ja rekisteröintejä koskeviin
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säännöksiin ja määräyksiin. Toiminnasta vastaavalla henkilöllä on lisäksi oltava riittävä
käytännön kokemus katsastustehtävistä tai
muista teknisistä tarkastustehtävistä.

6§
Hakijan riippumattomuuden arviointi
Toimiluvan hakijaa voidaan pitää riippumattomana, jos hakija tai hänen palveluksessaan
oleva ei harjoita tai ole kaupallisesti, taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa siihen,
joka harjoittaa:
1) ajoneuvojen tai niiden osien tai varusteiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa,
suunnittelua, markkinointia, korjausta, huoltoa
tai vakuutustoimintaa; taikka
2) luvanvaraista liikennettä.
Toimiluvan hakija ei saa myöskään olla
riippuvuussuhteessa 1 momentissa tarkoitettua
toimintaa harjoittavien muodostamaan järjestöön.
7§

Toimiluvan laajuus

Toimilupa myönnetään hakemuksen perusteella katsastuslajin mukaan seuraavasti rajoitettuna:
1) kaikkia ajoneuvoja koskevat vuosikatsastukset; tai
2) kaikkia ajoneuvoja koskevat rekisteröinnit ja kaikki katsastuslajit tyyppikatsastusta ja
EY-tyyppihyväksymistä lukuun ottamatta.

8§
Toimiluvan hakeminen
Toimilupahakemukseen on liitettävä:
1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta kaupparekisteriote ja selvitys omistussuhteista;
2) selvitys siitä, missä toimintaa ryhdytään
harjoittamaan;
3) selvitys siitä, miten hakija varmistaa toimintansa riittävän korkean laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun;
4) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus
toteuttaa yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään ja miten hakija tulee huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta;
5) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä
henkilöstö ja muut 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen
toiminnan vaatimukset; sekä
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6) liikenneministeriön mahdollisesti edellyttämä muu selvitys.

9§
Toimiluvan myöntäminen
Liikenneministeriö myöntää toimiluvan enintään viiden vuoden määräajaksi hakijalle, joka
täyttää 3-6 §:ssä säädetyt edellytykset ja esittää 8 §:ssä mainitut selvitykset. Toimiluvan
myöntämistä koskevassa päätöksessä voidaan
asettaa ehtoja, joilla toimilupa myönnetään.
Toimilupa myönnetään katsastustoimipaikkakohtaisena.
10§
Toiminnan aloittaminen

Toimiluvan mukainen katsastustoiminta ja
rekisteröinnit voidaan aloittaa sen jälkeen, kun
valvontaviranomainen on:
1) todennut toimiluvan haltijan toimitilat
pysyviksi ja toimintaan soveltuviksi sekä sellaisiksi, joissa katsastukset voidaan suorittaa
asianmukaisesti säästä riippumatta;
2) hyväksynyt toimiluvan haltijan katsastuslaitteet hakemuksen mukaiseen toimintaan soveltuviksi;
3) todennut toimiluvan haltijan yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään asianmukaisiksi;
4) todennut toimiluvan haltijan henkilöstön
pätevyyden luvan mukaisiin tehtäviin; sekä
5) todennut toimintaan liittyvien olosuhteiden muutenkin vastaavan vaatimuksia.
Jollei toimiluvan mukaista katsastustoimintaa ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa
toimiluvan myöntämisestä, toimilupa raukeaa.
Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä
pidentää määräaikaa.
11§

Katsastuksia suorittavan henkilöstön
pätevyysvaatimukset

Katsastuksia suorittavalta henkilöstöitä edellytetään vähintään teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suorittamista sekä perehtyneisyyttä ajoneuvoja ja niiden katsastuksia koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.
12 §
Katsastuspalvelujen tasapuolisuus

Toimiluvassa tarkoitettujen ajoneuvojen kat-
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sastukset on suoritettava ajoneuvon merkistä,
mallista, käyttöönottoajankohdasta ja muista
vastaavista seikoista riippumatta.
Toimiluvan haltijan on järjestettävä toimintansa siten, etteivät muut seikat kuin ajoneuvon kuntoon ja muuhun määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa katsastuksen lopputulokseen.
Toimiluvan haltijalla on velvollisuus vastaanottaa ja suorittaa jokaisen sitä haluavan
asiakkaan ajoneuvon katsastus säännösten ja
määräysten sekä toimilupansa mukaisesti.
Toimiluvan haltijan on toiminnassaan soveltuvin osin noudatettava kielilain (148/22) säännöksiä. Toimiluvan haltijan on muutoinkin
huolehdittava siitä, että suomen- ja ruotsinkielisen väestön tarpeet otetaan toimiluvan haltijan toiminnassa huomioon samanlaisten perusteiden mukaan.

13 §
Esteellisyys
Katsastuksia ja rekisteröintejä suorittavaan
henkilöstöön sovelletaan toimiluvan alaisissa
tehtävissä, mitä hallintomenettelylain (598/82)
10 ja 11 §:ssä säädetään virkamiehen esteellisyydestä.
14 §
Oikaisun hakeminen
Toimiluvan haltijan katsastus- tai rekisteröintiasiassa tekemään päätökseen saa vaatia
oikaisua ajoneuvohallintokeskukselta, jollei
muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
15 §
Valvonta
Tämän lain ja sen nojalla annettujen saannösten ja määräysten noudattamista valvoo
ajoneuvohallintokeskus.
Toimiluvan haltija on velvollinen antamaan
valvontaviranomaiselle ja liikenneministeriölle
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten noudattamisen valvontaa varten
tarpeelliset tiedot. Toimiluvan haltijan on ilmoitettava omistussuhteissaan tapahtuneista
muutoksista, toiminnasta vastaavien henkilöiden vaihdoksista sekä muista toimintaa koske-

vista merkittävistä muutoksista valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan toimiluvan alaista toimintaa. Toimiluvan
haltija on velvollinen järjestämään olosuhteet
sellaisiksi, että tarkastus voidaan tehdä.
Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi.

16 §
Pakkokeinot
Jos tarkastuksessa tai muuten havaitaan,
ettei katsastustoiminnassa käytettävä kone tai
laite täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä tai määräyksissä asetettuja oleellisia vaatimuksia, valvontaviranomainen voi
joko kieltää koneen tai laitteen käytön tai
rajoittaa sen käyttöä.
Valvontaviranomainen voi asettaa 15 §:n 2
momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden
sekä tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun
kiellon tai rajoituksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa,
mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään. Sitä, joka ei noudata tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua velvollisuutta,
kieltoa tai rajoitusta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

17 §
Toimiluvan peruuttaminen
Liikenneministeriön on peruutettava toimilupa määräajaksi tai kokonaan, jos:
1) toimiluvan haltija ei ylläpidä katsastustoimipaikalla säännöllistä ajoneuvojen katsastustoimintaa tai lopettaa kyseisen toiminnan;
2) toimiluvan haltija ei enää täytä toimiluvan saannin yleisiä edellytyksiä eikä ole asetetussa määräajassa korjannut niissä olevaa puutetta;
3) toimiluvan haltija on asetettu konkurssiin; tai
4) toimiluvan haltija tai määräävässä asemassa oleva luvan haltijan edustaja on määrätty liiketoimintakieltoon.
Toimilupa voidaan peruuttaa, toimiluvan
haltijalle antaa huomautus tai kirjallinen varoi-

EV 134/1995 vp -

tus taikka kieltää toimiluvan haltijalta rekisteröintien suorittaminen, jos:
1) katsastuksessa on hyväksytty liikenteessä
käytettäväksi ajoneuvo, joka ei ilmeisen selvästi
ole ollut säännösten tai määräysten mukaisessa
kunnossa;
2) katsastuksessa ensimmäisellä kerralla hyväksyttyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus
poikkeaa merkittävästi yleisestä valtakunnallisesta tasosta;
3) rekisteröintejä ei ole suoritettu asianmukaisesti;
4) toiminnassa on rikottu 12 §:ssä säädettyä
tasapuolisuus- tai muuta tässä laissa säädettyä
vaatimusta;
5) luvan haltija rikkoo toimiluvalle liikenneministeriön päätöksessä määrättyjä tai lupaan
liitetyissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia; taikka
6) toimiluvan haltijan kirjanpito, varainhallinta tai hallinto eivät täytä toiminnalta vaadittavia edellytyksiä.
Varoituksen tai huomautuksen voi antaa
myös ajoneuvohallintokeskus.
Toimiluvan peruuttamista ja rekisteröintikieltoa koskevaa päätöstä on noudatettava
päätöksestä tehdystä valituksesta huolimatta.
18 §

Henkilörekisteritiedot
Liikenneministeriöllä ja ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus saada tarpeellisia tietoja
rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien
asioiden käsittelyä varten.
19 §
Salassapitovelvollisuus
Toimiluvan haltija tai hänen työntekijänsä ei
saa ilmaista sivulliselle tietoonsa tullutta 4 §:n 1
momentissa tarkoitetun henkilön sanotussa pykälässä tarkoitettua rikosta koskevaa tietoa.

20 §
Rangaistussäännökset
Joka harjoittaa ajoneuvojen katsastuksia tai
ajoneuvojen rekisteröintejä ilman asianmukaista toimilupaa, on tuomittava luvatlomasta ajoneuvojen katsastus- tai rekisteröintitehtävien
harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
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Joka laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla
annetuissa säännöksissä säädetyn ilmoituksen
tekemisen tai tietojenautovelvollisuuden taikka
estää tai haittaa 15 §:n 3 momentissa sanotun
tarkastuksen tekemistä, on tuomittava ajoneuvon katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.
Rangaistus 19 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain
38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
21 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset
Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
niistä ajoneuvojen rekisteröinneistä, joita tässä
laissa tarkoitetun toimiluvan nojalla on oikeus
suorittaa.
Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä toimiluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä, katsastuksessa käytettävistä toimitiloista ja tarkastuslaitteista, katsastustoiminnan
laatuvaatimuksista ja laadunvarmistuksesta, rekisteri- ja katsastustietojen toimittamisesta ajoneuvorekisteriin sekä yhteistyöstä viranomaisten kanssa.
22 §
Voimaantulo-ja siirtymäsäännökset
Tämä

laki

tulee voimaan
päivänä
kuuta 199 .
Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista 22 päivänä joulukuuta
1993 annettu laki (1371/93).
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Toimiluvat, jotka on myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa, ovat voimassa sellaisenaan luvassa määrätyn ajan. Jollei toimiluvan
mukaista katsastustoimintaa ole aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa, alkaa 10 §:n 2
momentissa tarkoitettu määräaika kulua lain
voimaantulosta.
Sellainen Autorekisterikeskuksen liiketoimintaa jatkamaan perustetun osakeyhtiön tai sen
tytäryhtiön toimipaikka, jossa on tämän lain
voimaan tullessa harjoitettu ajoneuvojen katsastustoimintaa ja rekisteröintejä ja jota varten
on tehty toimilupahakemus ennen tämän lain
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voimaantuloa, saa jatkaa toimintaansa hakemuksen mukaisessa laajuudessa hakemuksen
ratkaisemiseen ja valvontaviranomaisen suorittamaan tarkastukseen saakka. Tällaiseen toimipaikkaan sovelletaan muutoin toimiluvan haltijaa koskevia säännöksiä.
Henkilön, joka 1 päivänä huhtikuuta 1995

HE 59/1995 vp
on suorittanut ajoneuvojen katsastuksia, katsotaan täyttävän 11 §:ssä säädetyt vaatimukset.
Toimilupa, joka on myönnetty 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulle virastolle, laitokselle tai
oppilaitokselle ennen 1 päivää huhtikuuta
1995, voidaan uudistaa sen estämättä, mitä
mainitussa momentissa säädetään.

Laki
tieliikennelain 84 ja 106 b §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84 §:n 2 momentti ja
106 b §, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (989/92), seuraavasti:
84§

106b§

Ajoneuvon hyväksyminen liikenteeseen
ja rekisteröinti

Oikaisun hakeminen

Ajoneuvon maahantuoja ja valmistaja sekä
omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan
rekisteritiedot ja niissä tapahtuneet muutokset
ajoneuvorekisterin pitäjälle tai katsastus- ja
rekisteröintitoimiluvan haltijalle siten kuin asetuksella säädetään, jollei muutos koske rekisteristä poistettua ajoneuvoa. Omistajan tai haltijan toimeksiannosta velvollisuus ilmoituksen
tekemiseen siirtyy tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yritykselle.

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tämän
lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua
ajoneuvohallintokeskukselta, jollei muualla
laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
Tämä

laki

tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/89) 17,
19 ja 19 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 17 § osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla
(7/93) sekä 19 ja 19 a § viimeksi mainitussa laissa,
muutetaan 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 9 §:n otsikko, 9 §:n
1 momentin johdantokappale, 1 ja 3 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11-16 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 kohta, 9 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 3 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti sekä 13 ja 15 §mainitussa 8 päivänä tammikuuta
1993 annetussa laissa, 11 § muutettuna 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla lailla (722/91) ja
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mainitulla 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla, 12 § osittain muutettuna 15 pa~vanä
helmikuuta 1991 annetulla lailla (345/91) ja mainitulla 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla
sekä 16 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä
lisätään lakiin uusi 6 a § sekä 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 8
päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla, uusi 5 momentti, lakiin uusi 12 aja 12 b §sekä 18 §:ään,
sellaisena kuin se on 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa laissa (657/95), uusi 1 momentti,
jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:
1§

Tieliikenteen tietojärjestelmä ja sen pitäjä

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja tieliikenteen tietopalvelua varten pidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla rekistereitä
ajoneuvoista ja niiden verotuksesta, katsastuksesta ja kiinnityksistä sekä ajokorteista ja kuljettajantutkinnoista. Nämä rekisterit ja niihin
kuuluvat tietojenkäsittelyohjelmistot muodostavat tieliikenteen tietojärjestelmän.
Tieliikenteen tietojärjestelmää pitää ajoneuvohallintokeskus ( rekisterinpitäjä).
4§
Tieliikenteen tietojärjestelmän tiedot
Tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan
saa tallettaa luonnollisesta henkilöstä seuraavat
henkilötiedot: ajoneuvon omistajasta ja haltijasta nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta,
poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, ja äidinkieli. Tietokantaan saa tallettaa oikeushenkilöstä vastaavat tiedot, myös liike- ja yhteisötunnuksen. Tietokantaan saa tallettaa lisäksi
tiedon siitä, onko omistaja tai haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, sekä haltijan
hallintaoikeuden laadun.
6§
Ajokorttirekisterin tiedot
Ajokorttirekisteriin, johon merkitään ajokorttiluvan hakijat ja ajo-oikeuden haltijat sekä
ajo-oikeutta vailla olevat liikennerikoksiin syyllistyneiksi epäillyt ja syyllistyneet henkilöt, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajokorttiluvan hakijasta ja ajo-oikeuden
haltijasta sekä ajo-oikeutta vailla olevasta:
1) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkinnäin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta
koskevat erityisehdot ja erityisluvat sekä vastaavat puolustusvoimien ajokorttia koskevat
tiedot;
2) moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetetta2 250757

essa tehdyiksi epäiltyjä ja tehtyjä liikennerikoksia, niistä seuranneita rangaistuksia ja muita
seuraamuksia koskevat tiedot sekä tieliikennelain nojalla tapahtunutta ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määräämistä, ajokorttiluvan peruuttamista, ajo-oikeuden raukeamista
ja varoituksen antamista sekä niiden perustana
olevaa tekoa tai epäiltyä tekoa koskevat tiedot;
6a§
Tietojen poistaminen ajokorttirekisteristä
Tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun
niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Yksittäistä rangaistusta koskevaa kymmenen
vuotta rekisterissä ollutta tietoa ei kuitenkaan
poisteta, jos henkilöstä on rekisterissä sellainen
tieto, jota ei edellä sanotun nojalla vielä voida
poistaa.
Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tiedot ja poliisin hallinnollisella päätöksellä määräämiä seuraamuksia koskevat tiedot, mikäli ne eivät liity 1 momentissa
tarkoitettuun rikokseen, poistetaan viiden vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on
saanut lainvoiman.
Syytöntä henkilöä koskevat rikostiedot poistetaan rekisteristä niitä koskevan päätöksen
tultua lainvoimaiseksi. Tiedot epäillystä rikoksesta poistetaan syyteoikeuden vanhennuttua.
Mikäli poliisi on edellä sanottuihin liittyen
tehnyt ajo-oikeutta tai ajolupaa koskevan hallinnollisen päätöksen, poistetaan tiedot epäillystä rikoksesta viiden vuoden kuluttua, kun
päätös on saanut lainvoiman.
Kaikki rekisteriin merkittyä henkilöä koskevat rekisteritiedot poistetaan rekisteristä yhden
vuoden kuluttua hänen kuolemastaan.
9§
Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen

Tieliikenteen tietojärjestelmää varten ajoneu-
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vohallintokeskuksella on oikeus saada seuraavia tietoja, jotka voidaan siirtää konekielisinä
tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan:
1) luonnollisten henkilöiden nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista sekä kuolemaa koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä;
3) ryhmäliikennevakuutusta, liikennevakuutuksen maksun laiminlyöntiä, vakuutuksen irtisanomista sekä ajoneuvon väliaikaista vakuuttamattomuutta koskevat tiedot liikennevakuutuskeskuksen ja liikennevakuutusyhtiöiden
järjestelmistä;
Kuljettajantutkintojen vastaanottaja voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään kuljettajaopetusta ja -tutkintoa sekä
ajokorttia koskevia tietoja.
Tieliikenteen tietojärjestelmään voidaan ajoneuvohallintokeskuksen luvalla siirtää teknisen
käyttöyhteyden avulla kaupparekisteriin merkittyjen, ajoneuvojen kauppaa, rahoitusta tai
katsastustoimintaa harjoittavien yritysten sekä
vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä ajoneuvon omistajan tai haltijan toimeksiannon perusteella ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen tiedot.
Katsastuksen suorittaja voi siirtää teknisen
käyttöyhteyden avulla tieliikenteen tietojärjestelmään ajoneuvon katsastusta ja rekisteröintiä
koskevia tietoja siten kuin ajoneuvohallintokeskus määrää. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta sallia tietojen tallettamisen suorakäyttöisesti.
10 §

Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö

Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää tieliikenteen tietojärjestelmää ja sen osarekistereitä
sille lain tai asetuksen mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa.
11§

Tietojen luovutus tieliikenteen
tietojärjestelmästä

Tietoja tieliikenteen tietojärjestelmästä pyydettäessä on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus ja suojaustapa sekä muut luovuttamisen
edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat.
Tämä ei kuitenkaan koske tilastotietoja eikä
yksittäin luovutettavia tietoja, jollei tästä laista
muuta johdu.
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Tieliikenteen tietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun
käyttötarkoitukseen. Tietoa ei saa luovuttaa,
jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä
epäillä vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden
suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka
valtion turvallisuutta. Henkilötietojen massaluovutuksen edellytyksenä on lisäksi, että henkilörekisterilain (471/87) 19 §:n 1 momentin 3
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Muiden teknisellä käyttöyhteydellä luovutettavien tietojen kuin tilastotietojen tallettamiseen luovutuksensaajan tietojärjestelmään vaaditaan ajoneuvohallintokeskuksen lupa.
Luovutettuja tietoja saa käyttää ainoastaan
siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.
Yksittäin luovutettuja tietoja lukuun ottamatta
tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle ilman
asianmukaista lupaa.
Poliisilla on oikeus teknisellä käyttöyhteydellä luovuttaa tietoja etsittävistä ajoneuvoista
toisen valtion poliisi- ja oikeusviranomaisille
sekä kansainvälistä rikostorjuntaa suorittaville
viranomaisjärjestöille.
12 §

Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä
Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:
1) tietoja rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella yksittäisluovutuksena henkilötunnusta lukuun ottamatta;
2) viranomaiselle lain tai asetuksen mukaan
kuuluvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia
tietoja;
3) tietoja liikennevakuutuskeskukselle määräajassa lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyöneistä liikennevakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen määräämistä varten
sekä liikennevakuutuskeskukselle ja liikennevakuutusyhtiöille liikenne- ja autovakuutuksen
sekä valtiokonttorille liikenne- ja autovakuutusta vastaavan valtion korvausjärjestelmän
hoitamista varten;
4) katsastuksen suorittajalle tietoja katsastus- ja rekisteröintitehtävien hoitamista varten;
5) Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan
ajoneuvojen rekisteröintiviranomaisille tietoja
ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suorittamiseksi mainituissa maissa;
6) tietoja ajoneuvon rekisteritunnuksen taikka omistajan tai haltijan nimen tai liike- ja
yhteisötunnuksen
perusteella
ajoneuvojen
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kauppaa tai rahoitusta, liikenne- tai autovakuutustoimintaa, katsastustoimintaa taikka
muuta ajoneuvoihin liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksen asiakasrekisterin osoitetietojen
päivittämiseen edellyttäen, että luovutus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3
kohdassa ja 20 §:ssä säädetyt edellytykset;
7) ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella
kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokauppaa
harjoittavalle yritykselle ajoneuvokaupan ja
-huollon yhteydessä muita tietoja kuin henkilötietoja sekä 9 §:n 4 momentin mukaisen luvan
saaneelle yritykselle näiden tietojen lisäksi
omistajan tai haltijan suostumuksella tämän
henkilötiedot;
8) tietoja tilastointia tai tieteellistä tutkimusta varten, jos henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä
9) tilastotietoja.
Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös liikenneturvallisuuteen, liikenne- tai
autovakuutuksiin, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen tai ajoneuvoihin liittyvää
muuta kuin 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten. Ajoneuvon omistajan ja haltijan
henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa vain, jos
luovutuksen saajalla on henkilörekisterilain
mukaan oikeus tallettaa luovutettavat tiedot
henkilörekisteriin.
Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun.
Luonnollisen henkilön tietojen luovutus on
sallittua ainoastaan, jos toiminta, johon tietoja
pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenneturvallisuuteen, liikenteeseen, liikenne- ja autovakuutuksiin, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen, ajoneuvoihin tai ajoneuvokauppaan.
Luonnollisesta henkilöstä voidaan muussa kuin
automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa
muodossa luovuttaa vain nimi- ja osoitetietoja.
Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske tietojen
luovuttamista katsastuksen suorittajalle katsastukseen liittyvien palvelutehtävien hoitamista
varten. Luonnollisen henkilön tietoja ei saa
luovuttaa, jos rekisteröity on kieltänyt tietojen
luovuttamisen henkilörekisterilain 23 §:n nojalla tai jos luovutuksen saajalla ei ole henkilörekisterilain mukaan oikeutta tallettaa luovutettavia tietoja henkilörekisteriin.
Ajoneuvorekisterin tietoja ei saa luovuttaa
teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentin 1,
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6 tai 7 kohdassa eikä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
12 a §
Henkilötunnuksen luovuttaminen
ajoneuvorekisteristä

Ilman rekisteröidyn suostumusta saa henkilötunnusta käyttää tietojen luovutuksen perusteena tai henkilötunnuksen luovuttaa ajoneuvorekisteristä vain:
1) 12 §:n 1 momentin 2-4 ja 8 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa; taikka
2) kun henkilön luotettava yksilöinti sekä
tietojen käyttötarkoitus sitä edellyttävät ja tietojen pyytäjällä on tai voi olla se henkilörekisterilain tai muun lain perusteella hallussaan.
12 b §
Tietosuojalautakunnan poikkeuslupa

Tietosuojalautakunta voi erityisestä syystä
antaa poikkeusluvan henkilötietojen luovutukseen 12 §:n 2 momentista poiketen ajoneuvorekisteristä, vaikka tietojen pyytäjällä ei ole
henkilörekisterilain mukaan oikeutta tallettaa
luovutettavia tietoja henkilörekisteriin, sekä
henkilötunnuksen käyttämiseen hakuperusteena tai luovutukseen, vaikka 12 a §:ssä säädetyt
edellytykset eivät täyty. Edellytyksenä on lisäksi, että rekisteröidyn yksityisyyden, hänen etujensa ja oikeuksiensa sekä valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.
13§
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä
Ajokorttirekisteriin merkityn henkilön rikosta tai epäiltyä rikosta koskevat tiedot, ajokielto, väliaikainen ajokielto taikka ajo-oikeuden
raukeaminen on pidettävä salassa.
Ajokorttirekisteristä saa kuitenkin luovuttaa:
1) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille
tietoja ajo-oikeuteen ja liikennelupaan liittyvien
asioiden käsittelyä sekä henkilötietojen tarkistamista varten;
2) syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimille
tietoja ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä varten;
3) liikennelupaviranomaisille tietoja liikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;
4) autokoululupaviranomaisille tietoja auto-
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koululuvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;
5) kuljettajantutkintojen vastaanottajalle tietoja kuljettajantutkinto- ja ajokorttitehtäviä
varten;
6) ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annetussa laissa ( /95)
tarkoitetulle toimilupaviranomaiselle tietoja
ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien
toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;
7) Ahvenanmaan, Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn
sopimukseen liittyneen valtion ajokorttiasioita
käsitteleville viranomaisille ajokorttiasian käsittelemistä tai yksittäisen valvontatoimen suorittamista varten tarpeellisia tietoja;
8) puolustusvoimille sellaisia tietoja, jotka
ovat tarpeen puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyä varten;
9) ajoneuvohallintokeskuksen valvonnassa
tietoja tieteellistä tutkimusta tai tilastointia
varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen antaminen
loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty, ja jos henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät; sekä
10) tilastotietoja.
Yksityinen henkilö saa lisäksi itseään koskevat ajokorttirekisterin tiedot ajokorttirekisterin
otteella ajoneuvon kuljettamiseen liittyvää koulutusta tai ammattiin hakeutumista taikka
muuta ajokorttia tai ajo-oikeutta koskevaa
asiaa varten. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon tietoja tarvitaan. Tämä
tarkoitus on merkittävä ajokorttirekisterin otteeseen.
Ajokorttirekisterin tietoja ei saa luovuttaa
teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentin 8
tai 9 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

14 §

asetuksen mukaan kuuluvien tehtävien hoitamista varten;
4) ulosottoviranomaisille ulosottotehtävien
hoitamiseksi tarpeellisia tietoja; sekä
5) verohallinnon viranomaisille tietoja verojen perintään liittyviä asioita varten.

15 §
Tietojen luovutus autokiinnitysrekisteristä
Autokiinnitysrekisteristä voidaan luovuttaa:
1) tietoja kiinnitysasian vireilläolosta ja vahvistamisesta; sekä
2) muita tietoja siten kuin autokiinnityslaissa (81 0/72) säädetään.
Autokiinnitysrekisteristä ei saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

16 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen luovuttamisen kieltäminen eräissä tapauksissa
Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 23 §:ssä säädetään, oikeus kieltää osoitetietojensa luovuttaminen puhelimitse muuhun
kuin viranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen,
liikennevakuutusyhtiön tai katsastuksen suorittajan käyttöön.
Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä
itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, ajoneuvohallintokeskus
voi kirjallisesta pyynnöstä päättää, ettei häntä
koskevia henkilötietoja saa luovuttaa tieliikenteen tietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille, liikennevakuutuskeskukselle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen suorittajalle sekä
kuljettajantutkinnon vastaanottajalle. Tämä
päätös voi ensimmäisen kerran olla voimassa
enintään kaksi vuotta. Rajoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tietojen luovutus ajoneuvoverotusrekisteristä

18 §

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa:
1) rekisteritunnuksen perusteella yksittäisiä
tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten muuten kuin massaluovutuksena henkilötunnusta
lukuun ottamatta;
2) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille
tietoja moottoriajoneuvoveron valvontaan liittyviä tehtäviä varten;
3) tietoja katsastuksen suorittajalle lain tai

Rangaistusseuraamukset
Rangaistus 13 §:n 1 momentissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan,
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun
5 §:n mukaan tai siitä muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.

EV 134/1995 vp -

Tämä

laki

tulee voimaan
päivänä
kuuta 199 .
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

HE 59/1995 vp

13

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 20 §
seuraavasti:
20§
Oikaisun hakeminen

Ajolupakokeen vastaanottajan tämän lain tai
sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvohallintokeskukselta, jollei muualla laissa tai
asetuksessa toisin säädetä.
Edellä 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen tarkastusta koskevaan päätökHelsingissä 29 päivänä marraskuuta 1995

seen saa vaatia oikaisua turvatekniikan keskukselta, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin
säädetä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen
on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
Tämä

laki

tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

