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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Autoilija-sovelluksen käyttöehdot 
Autoilija-sovelluksen tarjoaa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), PL 320, 90101 
Helsinki. 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Autoilija-sovellukseen ja siinä esitettyyn sisältöön.  
Käyttämällä Autoilija-sovellusta asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot 
kokonaisuudessaan ja sitoutuu noudattamaan sekä niitä, että Autoilija-
sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita. 

Käyttöehtojen tarkoitus 

Näillä käyttöehdoilla säännellään Autoilija-sovelluksen tarjoajan ja Autoilija-
sovelluksen Käyttäjien tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Autoilija-sovelluksen 
sisältö rakentuu näistä käyttöehdoista ja palvelusta, sekä Trafin ylläpitämän 
liikenneasioiden rekisterin tiedoista.  

Sovelluksen käyttäjät 
Autoilija-sovelluksen Käyttäjä voi olla jokainen luonnollinen henkilö, jolla on 
suomalainen henkilötunnus ja voimassa oleva vahva tunnistusväline 
(verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä voimassa oleva ajo-oikeus. 
Autoilija-sovelluksen Käyttäjä voi myös olla henkilö, joka käyttää tunnistautumatta 
ajoneuvojen teknisten tietojen hakua. Kun Käyttäjä ottaa Autoilija-sovelluksen 
käyttöönsä, hän samalla hyväksyy nämä käyttöehdot.  

Sovelluksen tarkoitus 

Autoilija-sovellus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat mahdollisuuden esittää 
henkilökohtaisen ajokortin tiedot digitaalisessa muodossa sekä etsiä Trafin 
ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin rekisteröidyn ajoneuvon teknisiä tietoja. 
Autoilija-sovellus on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Autoilija-
sovellusta on käytettävä omalla nimellä, henkilötiedoilla ja käyttämällä omia 
tunnisteita. 

Kirjautuminen sovellukseen 
Autoilija-sovelluksen ajokorttiosaan kirjaudutaan vahvalla tunnistusmenetelmällä.  
Sovelluksen ajokorttiosan tietoja suojataan Käyttäjän itsensä rekisteröitymisen 
yhteydessä valitsemalla 4-numeroisella pääsykoodilla tai myöhemmin käyttöön 
ottamallaan biometrisellä tunnisteella (sormenjälki tai kasvojen tunnistus). 

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja 

Autoilija-sovelluksessa Käyttäjälle esitettäviä tietoja hallinnoidaan Trafin 
ylläpitämässä liikenneasioiden reksiterissä ja taustajärjestelmissä.  

Autoilija-sovelluksen käytön yhteydessä käsitellään Trafin liikenneasioiden 
rekisterissä olevia henkilötietoja. Lisäksi Autoilija-sovelluksen toiminnan 
varmistamiseksi ja sovelluksen käytön analysoimiseksi käsitellään Käyttäjän 
mobiililaitteen tietoja, kuten laitteen nimi ja laitteen käyttöjärjestelmäversio sekä 
PIN-koodi, jolla Käyttäjä kirjautuu sovellukselle, sekä aikaleimoja Autoilija-
sovelluksen käytöstä. Tiedot tallennetaan väliaikaisesti Suomessa sijaitsevalle 
palvelimelle, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot poistuvat 
automaattisesti Käyttäjän kirjautuessa ulos Autoilija-sovelluksesta tai viimeistään 
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kuuden kuukauden kuluttua, jos Käyttäjä ei ole sinä aikana kirjautunut Autoilija-
sovellukseen.  

Käyttäjän ottaessa Autoilija-sovelluksen käyttöön tunnistautumalla palveluun, 
sovellukseen sisältyvässä mobiiliajokortissa käytetään Trafin järjestelmässä jo 
olevaa tai Käyttäjän passissa tai henkilökortissa käytettyä, enintään 5 vuotta 
vanhaa kasvokuvaa. Tunnistautumalla Autoilija-sovellukseen Käyttäjä antaa luvan 
käyttää edellä mainittua kuvaa mobiiliajokortissa. Henkilötietoja käsitellään 
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.   

Suostumus valokuvan luovuttamiseen QR-koodin perusteella 
Sovelluksen käytön yhteydessä Käyttäjä voi halutessaan luoda yksilöidyn ja 
väliaikaisesti voimassa olevan QR-koodin. Taho, jolle Käyttäjä luovuttaa QR-koodin, 
voi koodin avulla tunnistaa Käyttäjän valokuvan perusteella sekä varmistua 
Käyttäjän iästä ja ajo-oikeudesta. Käyttäjä antaa QR-koodin luovuttamalla samalla 
suostumuksensa siihen, että QR-koodin vastaanottaja voi hakea Trafin rajapinnasta 
liikenneasioiden rekisteriin talletetun Käyttäjän valokuvan. Trafi tallentaa valokuvan 
hakemisesta syntyvät tiedot. 

Käyttäjän velvollisuudet 
Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja 
tietoliikenneyhteyksien teknisestä toimivuudesta sekä tietoturvallisuudesta, joilla 
hän käyttää Autoilija-sovellusta. Autoilija-sovelluksen moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hänellä on käytössä viimeisin 
sovellusversio. 

Käyttäjällä on oikeus käyttää Autoilija-sovellusta vain henkilökohtaisiin, ei-
kaupallisiin, ehtojen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Käyttöoikeus on 
henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää muille. Autoilija-sovellus voi sisältää 
kolmansien osapuolten komponentteja. Kaikki Autoilija-sovellukseen liittyvät 
immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat Trafille, sen yhteistyökumppaneille 
ja lisenssinantajille, lukuun ottamatta avoimen lähdekoodin 
ohjelmistokomponentteja. 

Käyttäjä vastaa, ettei hän käytä Autoilija-sovellusta tavalla, joka on lain tai 
viranomaisten määräysten vastainen. Viranomaisen asiakirjan väärentäminen on 
rangaistava teko. Käyttäjä ei saa kopioida tai muokata sovellusta tai purkaa sitä 
lähdekieliseksi, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi 
Autoilija-sovelluksen lähdekoodiin. Käyttäjä ei saa myöskään yrittää poistaa 
käytöstä tai kiertää mitään Autoilija-sovelluksen käyttämiä suojausmekanismeja. 

Jos Käyttäjän tunnistus- tai maksuvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, 
Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta nämä välineet myöntäneille 
organisaatioille. Jos Käyttäjä laiminlyö ilmoituksen, on Käyttäjä itse vastuussa 
hänen nimissään tapahtuvasta Autoilija-sovelluksen väärinkäytöstä mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta. 

Palvelun tarjoajan velvollisuudet 
Trafi vastaa, että Autoilija-sovellukseen liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä 
käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt ovat asianmukaiset ja turvaavat lain 
edellyttämän tietoturvan tason sovelluksen käytön yhteydessä. 

Trafi ei takaa sovelluksen beta-version jatkuvaa saatavuutta. Autoilija-sovelluksen 
ajokorttiosa ei korvaa fyysistä ajokorttia, eikä Trafi vastaa Autoilija-sovelluksen 
hyödynnettävyydestä iän tai henkilöllisyyden osoittamiseen. Trafi pyrkii pitämään 
Autoilija-sovelluksen käytössä jatkuvasti ja mahdollisimman ajantasaisina ja 
virheettöminä. Trafi ei kuitenkaan takaa, että sovellusta voitaisiin käyttää 
keskeytyksettömästi. Trafilla on myös oikeus keskeyttää sovelluksen käyttö, mikäli 
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se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli 
lait tai säädökset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu 
hyväksyttävä syy. Trafi pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman 
lyhyt. Trafi pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen sovelluksen 
käyttökatkoksista tai keskeytyksestä. Jos palveluun pääsy estyy tilapäisesti 
tunnistuspalvelun tuottajan tai siihen liitetyn välineen johdosta, ei Trafi vastaa 
näistä katkoksista. Trafi voi myös lopettaa palvelun tarjoamisen kokonaan ilman 
erillistä ilmoitusta. 

Trafilla on oikeus kehittää Autoilija-sovellusta ja tuottaa se parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Käyttäjä vastaa tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä 
muutoksista päätelaitteessa sekä tähän liittyvistä kustannuksista. Trafi pyrkii 
ilmoittamaan olennaisista Autoilija-sovelluksen käyttöön merkittävästi vaikuttavista 
muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. 

Trafi ei vastaa Autoilija-sovelluksen tai sen käytön aiheuttamista välittömistä, 
välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. 

Muut ehdot 
Trafilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä niitä Autoilija-
internetsivuille. Muutokset astuvat voimaan, kun käyttöehdot on päivitetty sivulle. 
Autoilija-sovellusta kehitetään vähitellen. Uusia sähköisiä palveluja lisätään 
vaiheittain.  

 
Liikenneasioiden rekisterin tietosuojaseloste  

 

 

https://www.trafi.fi/filebank/a/1530260861/5a0933e609e32cb4c35713d401ff9a35/31097-Liikenneasioiden_rekisterin_tietosuojaseloste.pdf
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