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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autorekisterikeskuksesta 
annetun lain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Autorekisterikeskuksesta annettua lakia ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että ajokorttirekiste
rin sisältämästä aineistosta saisi antaa tietoja 
myös Pohjoismaiden ajokorttiasioita käsitteleville 

viranomaisille ja määrätyin edellytyksin puolus
tusvoimille. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä elokuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Autorekisterikeskuksesta annetun lain 4 §:n 
mukaan yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain {83/51) säännöksiä ei ole sovellettava 
ajokorttirekisterin sisältämään aineistoon. Tästä 
aineistosta saa antaa tietoja vain poliisille ja 
muille ajokorttiasioita käsitteleville viranomaisille 
sekä sille henkilölle, jota tiedot koskevat. 

Lainkohdassa tarkoitetuiksi muiksi ajokortti
asioita käsitteleviksi viranomaisiksi on katsottu 
vain ajokorttiasetuksen ( 44 7 172) mukaisia ajo
korttiasioita käsittelevät viranomaiset, minkä joh
dosta rekisterin tietoja ei ole voitu luovuttaa 
muille viranomaisille. 

Pohjoismaissa voimassa olevien kansallisten 
ajokorttisäännösten mukaan jossakin näistä mais
ta annettu ajokortti on kelpoisuutensa rajoissa 
voimassa myös muissa Pohjoismaissa vielä senkin 
jälkeen kun ajokortin haltija on asettunut maa
han vakinaisesti asumaan. Ajokortin kelpoisuus 
perustuu sen voimassaoloon ajokortin myöntä
neen maan lainsäädännön mukaisesti. Jokainen 
maa saa kuitenkin määrätä missä määrin maan 
ajokorttisäännöksiä, kuten esimerkiksi säännöksiä 
ajokortin haltuunottamisesta, peruuttamisesta ja 
varoituksen antamisesta, sovelletaan toisessa Poh-
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)Olsmaassa annettuun ajokorttiin. Ajokortin pe
ruuttaminen ei kuitenkaan ole voimassa ajokortin 
antaneessa maassa, sillä ajokortin voi peruuttaa 
vain tämän maan ajokorttiviranomainen. Muun 
maan peruutustoimenpide voi kohdistua vain 
ajokoettiin perustuvaan oikeuteen kuljettaa ajo
neuvoa alueellaan eli maa voi kieltäytyä hyväksy
mästä ajokorttia. 

Pohjoismaisten ajokorttien laajasta kelpoisuu
desta johtuen Pohjoismaiden ajokorttiviranomai
silla tulisi ajokortteihin kohdistuvan valvonnan 
tehokkaaksi toteuttamiseksi ja ajokortin voimas
saoloon ja ajo-oikeuteen vaikuttavien tekijöiden 
selville saamiseksi olla oikeus pyynnöstä saada 
muiden Pohjoismaiden ajokorttiviranomaisten 
käytettävissä olevat ajokorttiasiain käsittelyn kan
nalta tarpeelliset tiedot. Tällä hetkellä ei ulko
maisten ajokorttiasioita käsittelevien viranomais
ten ole katsottu olevan oikeutettuja autorekisteri
keskuksen pitämän ajokorttirekisterin sisältämien 
tietojen saamiseen. 

Puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneuvo
ja saa kuljettaa vain henkilö, jolla on kyseisen 
ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava puolustus
voimien ajokortti. Mainittu ajokortti oikeuttaa 
yksinään kuljettamaan puolustusvoimien ajoneu
voja tieliikennelain tarkoittamalla tiellä. Puolus
tusvoimien ajokoneista säädetään tarkemmin 
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niistä annetussa asetuksessa ( 491 77). Säännökset 
vastaavat eräin poikkeuksin ajokorttiasetuksen 
säännöksiä kuitenkin niin, että päätösvalta ajo
korttiasioissa on puolustushallinnon viranomai
silla. 

Puolustusvoimien ajokortin saamiseksi suori
tettavaan kuljettajantutkintoon pääsemisen edel
lytyksenä on, että asianomainen on saanut ajo
kortin luokkaa vastaavan puolustusvoimien kul
jettajaopetuksen tai että hänellä on vastaava 
poliisin myöntämä ajokortti. Puolustusvoimilla ei 
tällä hetkellä ole käytettävissään ajokorttirekiste
ritietoja puolustusvoimien kuljettajakoulutuk
seen tulevista eikä henkilöistä, joilla on puolus
tusvoimien ajokortti. Jos tiedot olisivat puolus
tusvoimien pyynnöstä ajokorttirekisteristä saata
vissa, kuljettajakoulutukseen tulevista pystyttäi
siin karsimaan muun muassa ne, jotka useisiin 
liikennerikkomuksiin syyllistymisen tai ajokiel
toon määräämisen johdosta eivät täytä puolustus
voimien vaatimuksia. Samoin puuttuminen nii
den henkilöiden ajo-oikeuteen, joilla on puolus
tusvoimien ajokortti, edellyttäisi tietoa näiden 
ajokorttiasetuksen mukaiseen ajokorttiin kohdis
tetuista peruutus-, ajokielto- ja muista vastaavista 
toimenpiteistä. 

Myöskään kriisiajan henkilöstön sijoituksessa 
autonkuljettajiksi aiotuista henkilöistä puolustus
voimilla ei ole käytettävissään ajan tasalla olevia 
ajokorttitietoja, sillä nykyisellään ajokorttitiedot 
saadaan vain varusmiespalvelus- ja kertausharjoi
tusvaiheessa. Valmiuden parantamiseksi poik
keuksellisten olojen varalta puolustusvoimilla tu
lisi pyynnöstään olla käytettävissään tiedot edellä 
mainittujen henkilöiden ajokortin luokasta ja 
voimassaoloajasta niissä tapahtuvien muutosten 
seuraamiseksi. Näin autonkuljettajiksi pystyttäi
siin valitsemaan vain henkilöitä, joilla on vaadit
tava ajokortti, ja kuljettajien ennakkovalinta hel
pottuisi myös kertausharjoitusten yhteydessä. 

Jotta ajokorttirekisterin sisältämästä aineistosta 
voitaisiin luovuttaa tietoja myös muille kuin 
ajokorttiasetuksen mukaisia ajokorttiasioita käsit
televille viranomaisille, autorekisterikeskuksesta 
annetun lain 4 §:n tietojen antamista koskevaa 
säännöstä tulisi tältä osin muuttaa. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan autorekiste
rikeskuksesta annetun lain 4 §:ään sellaista muu
tosta, että ajokorttirekisterin sisältämästä aineis
tosta saataisiin antaa tietoja myös Pohjoismaiden 
ajokorttiasioita käsitteleville viranomaisille ja 
puolustusvoimille, milloin se puolustusvoimien 
ajokorttiasioiden käsittelyn tai poikkeuksellisten 
olojen edellyttämän valmiuden kannalta on tar
peellista. Muutokseen liittyen ehdotetaan myös 
salassapitovelvollisuutta koskeva lain 4 a § tarkis
tettavaksi. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Ajokorttirekisterissä tulisi olemaan tieto keski
määrin 7500 henkilön puolustusvoimien ajokor
tista. Kertakustannukset uuden tiedoston vaati
masta systeemin suunnittelusta on arvioitu noin 
42 000 markaksi. Lisääntyneestä tietokoneen käy
töstä, neljästi vuodessa tapahtuvasta henkilötie
doston poiminnasta ja erilaisiin selvittelyihin tar
vittavasta manuaalisesta työstä autorekisterikes
kukselle vuosittain aiheutuvat kustannukset on 
arvioitu noin 22 000 markaksi. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa tulemaan voimaan 1 
päivänä elokuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
autorekisterikeskuksesta annetun lain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autorekisterikeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 4 §:n 1 momentti ja 

4 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (33/72), 
sekä 

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa, 
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 29 päivänä joulukuuta 1973 annetulla valtion 
maksuperustelailla (980/73) kumotun 3 momentin sijaan uudeksi 3 momentiksi, seuraavasti: 

4 § 
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 

(83 151) säännöksiä ei ole sovellettava ajokorttire
kisterin sisältämään aineistoon. Tästä aineistosta 
saa antaa tietoja 2 ja 3 momentissa mainituin 
poikkeuksin vain poliisille ja muille ajokort
tiasioita käsitteleville Suomen, Islannin, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan viranomaisille sekä sille hen
kilölle, jota tiedot koskevat. 

Ajokorttirekisterin sisältämästä aineistosta saa 
antaa tietoja myös puolustusvoimille, milloin se 
puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyn tai 
poikkeuksellisten olojen edellyttämän valmiuden 
kannalta on tarpeellista. 

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985 

4 a § 
Se, joka käsittelee ajokorttirekisterin tietoja tai 

joka 4 §:n 2 tai 3 momentin nojalla on saanut 
tietoja rekisterin sisältämästä aineistosta, ei saa 
sivulliselle ilmaista rekisteriin merkityn henkilön 
ajokortin poisottamista tai peruuttamista taikka 
sellaisen henkilön tekemää rikosta koskevaa tie
toa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Matti Luttinen 
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Liite 

Laki 
autorekisterikeskuksesta annetun lain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autorekisterikeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 4 §:n 1 momentti ja 

4 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (33/72), 
sekä 

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa, 
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 29 päivänä joulukuuta 1973 annetulla valtion 
maksuperustelailla (980/73) kumotun 3 momentin sijaan uudeksi 3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 

(83/51) säännöksiä ei ole sovellettava ajokorttire
kisterin sisältämään aineistoon. Tästä aineistosta 
saa antaa tietoja 2 momentissa mainituin poik
keuksin vain poliisille ja muille ajokorttiasioita 
käsitteleville viranomaisille sekä sille henkilölle, 
jota tiedot koskevat. 

4 a § 
Henkilö, joka käsittelee ajokorttirekisterin tie

toja tai jonka 4 §:n 2 momentin nojalla on 
sallittu tutkia rekisterin sisältämää aineistoa, ei 
saa sivulliselle ilmaista rekisteriin merkityn hen
kilön ajokortin poisottamista tai peruuttamista 
taikka sellaisen henkilön tekemää rikosta koske
vaa tietoa. 

Ehdotus 

4 § 
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 

(83/51) säännöksiä ei ole sovellettava ajokorttire
kisterin sisältämään aineistoon. Tästä aineistosta 
saa antaa tietoja 2 ja 3 momentissa mainituin 
poikkeuksin vain poliisille ja muille ajokorttiasi
oita käsitteleville Suomen, Islannin, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan viranomaisille sekä sille hen
kilölle, jota tiedot koskevat. 

Ajokorttirekisterin sisältämästä aineistosta saa 
antaa tietoja myös puolustusvoimzlle, mzlloin se 
puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyn tai 
poikkeuksellisten olojen edellyttämän valmiuden 
kannalta on tarpeellista. 

4 a § 
Se, joka käsittelee ajokorttirekisterin tietoja tai 

joka 4 §:n 2 tai 3 momentin nojalla on saanut 
tietoja rekisterin sisältämästä aineistosta, ei saa 
sivulliselle ilmaista rekisteriin merkityn henkilön 
ajokortin poisottamista tai peruuttamista taikka 
sellaisen henkilön tekemää rikosta koskevaa tie
toa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 


