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ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tämä laki koskee ajoneuvolaissa
(1090/2002) tarkoitettujen ajoneuvojen rekis-
teröinnin järjestämistä.

Tässä laissa rekisteröintitoiminnalla tarkoi-
tetaan:

1) ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen ja siir-
tolupahakemuksen vastaanottoa;

2) rekisteri-ilmoitusta ja siirtolupahake-
musta sekä niihin liittyvää liikennevakuutusta
koskevien tietojen tai ajoneuvoon muutoin
liittyvien tietojen merkitsemistä ajoneuvolii-
kennerekisteriin;

3) rekisteröintitodistuksen, varmenteen,
rekisterikilven, siirtoluvan ja siirtolupaan liit-
tyvän siirtomerkin luovuttamista;

4) muita ajoneuvon rekisteröintiin ja siir-
toluvan antamiseen liittyviä tehtäviä.

2 §

Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa ajo-
neuvojen rekisteröintitoiminnan järjestämi-
sestä. Liikenteen turvallisuusvirasto tekee re-

kisteröintipäätökset, mutta voi hankkia rekis-
teröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat
avustavat palvelut 3 §:ssä säädetyt vaatimuk-
set täyttävältä ulkopuoliselta palveluntarjo-
ajalta (sopimusrekisteröijä).

Liikenteen turvallisuusviraston on ylläpi-
dettävä sopimusrekisteröijistä ajantasaista lu-
etteloa kaikille avoimessa sähköisessä palve-
lussa.

Sopimusrekisteröijän avustavia tehtäviä
ovat:

1) ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen ja siir-
tolupahakemuksen vastaanotto sekä vaaditta-
vien tietojen tarkistaminen;

2) rekisteri-ilmoitusta ja siirtolupahake-
musta sekä niihin liittyvää liikennevakuutusta
koskevien tietojen tai ajoneuvoon muutoin
liittyvien tietojen tallentaminen;

3) rekisteröintitodistuksen, varmenteen,
rekisterikilven, siirtoluvan ja siirtolupaan liit-
tyvän siirtomerkin luovuttaminen;

4) asiakirjojen lähettäminen digitoitavaksi
ja arkistoitavaksi Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle;

5) rekisteröintisuoritteista perittävien mak-
sujen vastaanottaminen ja välittäminen Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle;

6) muut ajoneuvon rekisteröintiin ja siirto-
luvan antamiseen liittyvät tekniset tehtävät.
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Sopimusrekisteröijä ei saa vastaanottaa
sellaisia rekisteri-ilmoituksia ja siirtolupaha-
kemuksia, joihin liittyy rekisteröinnin ja lu-
van myöntämisen edellytysten täyttymisen
arviointia. Tällaisissa tapauksissa sopimusre-
kisteröijän tulee siirtää asia Liikenteen turval-
lisuusviraston ratkaistavaksi.

Tullin oikeudesta antaa ajoneuvoa varten
siirtolupa ja siihen liittyvät siirtomerkit sää-
detään ajoneuvolain 66 f §:n 2 momentissa.

3 §

Sopimusrekisteröijää koskevat yleiset
vaatimukset

Sopimusrekisteröijän on oltava ammatilli-
sesti asiantunteva, ja sillä on oltava palveluk-
sessaan 4 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttä-
vää henkilöstöä. Sopimusrekisteröijällä on ol-
tava käytössään tehtävän asianmukaisen hoi-
tamisen edellyttämät tietoliikenneyhteydet ja
tietojärjestelmä sekä muut tekniset, taloudel-
liset ja toiminnalliset valmiudet. Sopimusre-
kisteröijän on pystyttävä huolehtimaan asian-
mukaisesta tietoturvallisuudesta ja tietosuo-
jasta.

Sopimusrekisteröijällä on oltava oikeus
harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Konkurssissa
oleva ei voi toimia sopimusrekisteröijänä. Jos
sopimusrekisteröijä on luonnollinen henkilö,
hänen on oltava täysi-ikäinen, eikä hänen
toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu.

Sopimusrekisteröijän ja sen määräävässä
asemassa olevien henkilöiden on oltava luo-
tettavia. Luotettavana pidetään sitä, jota ei
ole tuomittu lainvoiman saaneella tuomiolla
viiden viimeisen vuoden aikana vankeusran-
gaistukseen eikä kolmen viimeisen vuoden
aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka
voidaan katsoa osoittavan hänen olevan il-
meisen sopimaton harjoittamaan rekisteröin-
titoimintaa. Henkilöä ei kuitenkaan pidetä
luotettavana, jos hän on muutoin aikaisem-
malla toiminnallaan osoittanut olevansa il-
meisen sopimaton harjoittamaan rekisteröin-
titoimintaa. Sopimusrekisteröijää ei kuiten-
kaan pidetä luotettavana, jos se tai sen mää-
räävässä asemassa oleva henkilö on liiketoi-
mintakiellossa tai määrätty liiketoimintakiel-
toon viiden viimeisen vuoden aikana.

4 §

Rekisteröintitehtävien suorittajia koskevat
vaatimukset

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuja re-
kisteröintitehtäviä voi sopimusrekisteröijän
palveluksessa suorittaa täysi-ikäinen henkilö,
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
jolla on tehtävien edellyttämä ammattitaito ja
koulutus. Hänen on oltava 3 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla luotettava.

5 §

Rekisteröintitehtävien suorittaminen

Sopimusrekisteröijään ja sen henkilöstöön
ei sovelleta hallintolain (434/2003) 28 §:n 1
momentin 4 kohtaa niiden suorittaessa tämän
lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuja rekiste-
röintitehtäviä.

Sopimusrekisteröijän henkilöstöön sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä sen suorittaessa 2 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuja rekisteröintitehtäviä.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974).

6 §

Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus

Liikenteen turvallisuusvirasto tekee sopi-
muksen sopimusrekisteröijän kanssa 2 §:n
3 momentissa tarkoitettujen rekisteröintitoi-
mintaa koskevien palveluiden tuottamisesta.
Sopimuksessa on sovittava ainakin:

1) sopimusrekisteröijän tehtävistä;
2) rekisteröintitehtäviä suorittavien henki-

löiden riittävän ammattitaidon sekä rekiste-
röintitoiminnan laadun turvaavista menette-
lyistä;

3) rekisteröintitehtäviin edellytettävästä
tietoliikenneyhteydestä, tietojärjestelmästä,
turvallisuusjärjestelyistä ja muista tehtävän
asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeelli-
sista seikoista ottaen huomioon viranomaisia
velvoittavat tietoturvallisuutta koskevat sään-
nökset;

4) mahdollisesta Liikenteen turvallisuus-
viraston sopimusrekisteröijälle maksamasta
korvauksesta;

2 175/2015



5) valvontamenettelyjen ja toiminnan tar-
kastamisen tehokkuuden varmistamisesta.

Sopimusrekisteröijän tulee antaa Liiken-
teen turvallisuusvirastolle selvitys 3 ja 4 §:ssä
tarkoitettujen vaatimusten täyttymisestä en-
nen sopimuksen tekemistä. Luotettavuuden
arvioinnin tekee kuitenkin Liikenteen turval-
lisuusvirasto.

Sopimusrekisteröijän on ilmoitettava Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle kaikista sellai-
sista tiedossaan olevista muutoksista, joilla
voi olla vaikutusta 3 ja 4 §:ssä säädettyjen
vaatimusten täyttymiseen.

7 §

Rekisteröintitoimintaa koskevan sopimuksen
irtisanominen ja purkaminen

Liikenteen turvallisuusviraston tulee irtisa-
noa tai purkaa rekisteröintitoimintaa koskeva
sopimus, jos sopimusrekisteröijä:

1) ei enää täytä 3 §:ssä säädettyjä sopi-
musrekisteröijää koskevia yleisiä vaatimuk-
sia;

2) toimii olennaisesti  tai toistuvasti  lain-
vastaisesti; tai

3) laiminlyö olennaisesti tai toistuvasti re-
kisteröintitoimintaa koskevassa sopimuksessa
sovittujen rekisteröintitehtävien suorittami-
sen.

8 §

Rekisteröinnistä perittävä maksu

Sopimusrekisteröijä perii rekisteröintitoi-
mintaan kuuluvista suoritteista Liikenteen
turvallisuusvirastolle maksut, jotka määrä-
tään siten kuin valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään.

9 §

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo sopi-
musrekisteröijän rekisteröintitoimintaa.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
saada sopimusrekisteröijältä salassapitosään-
nösten estämättä tarpeelliset asiakirjat val-
vonnan suorittamiseksi.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on val-

vontatehtäviensä suorittamiseksi oikeus
päästä sopimusrekisteröijän toimitiloihin tai
muihin tiloihin lukuun ottamatta pysyväis-
luontoiseen asumiseen käytettyjä tiloja. Tar-
kastuksessa noudatetaan, mitä hallintolain
39 §:ssä säädetään.

10 §

Liikenteen turvallisuusviraston
tiedonsaantioikeus

Liikenteen turvallisuusvirastolla on salas-
sapitosäännösten estämättä oikeus saada tar-
peelliset tiedot rikosrekisteristä ja sakon täy-
täntöönpanosta annetun lain (672/2002)
46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä sopi-
musrekisteröijälle sekä rekisteröintejä suorit-
tavalle henkilölle tämän lain 3 ja 4 §:ssä sää-
detyn luotettavuusvaatimuksen selvittämi-
seksi ja 9 §:ssä tarkoitettua valvontaa varten.
Tiedot voidaan luovuttaa teknisellä käyttöyh-
teydellä.

Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen pur-
kamisen perusteena luovuttaa sopimusrekis-
teröijälle.

11 §

Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamisen valvomiseksi.

12 §

Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston rekisteröin-
tiä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua
virastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

Henkilötietojen korjaamista koskevaan
päätökseen haetaan muutosta siten kuin hen-
kilötietolaissa (523/1999) säädetään, ja asiak-
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kaalta perittävään maksuun haetaan muutosta
siten kuin valtion maksuperustelaissa sääde-
tään.

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä on nou-
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

13 §

Viittaukset rikoslakiin

Rangaistus salassapitovelvollisuuden rik-
komisesta säädetään rikoslain (39/1889) 38
luvun 1 ja 2 §:ssä sekä 40 luvun 5 §:ssä.

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta sää-
detään rikoslain 38 luvun 9 §:ssä.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä mar-
raskuuta 2015. Sen 2 §:n 2 momenttia sovel-
letaan kuitenkin vasta 1 päivästä joulukuuta
2015.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen rekiste-
röintitoiminnasta annettu laki (1100/1998).

Liikenteen turvallisuusvirasto arvioi vuo-
den kuluessa tämän lain voimaantulosta nii-
den sopimusrekisteröijien ja rekisteröintiteh-
täviä suorittavien henkilöiden luotettavuuden,
jotka toimivat sopimusrekisteröijinä tai rekis-
teröintitehtäviä suorittavina henkilöinä tämän
lain tullessa voimaan.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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