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1 Autoilija-sovelluksen käyttöehdot 

Autoilija-sovelluksen tarjoaa Liikenne ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00101 

Helsinki. 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Autoilija-sovellukseen ja siinä esitettyyn tietosisäl-

töön.  Käyttämällä Autoilija-sovellusta Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan 

näitä käyttöehtoja sekä muita Autoilija-sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita. 

Hyväksymällä nämä käyttöehdot ja käyttämällä Autoilija-sovellusta Käyttäjä antaa 

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sovelluksella. Käyttäjä voi peruuttaa 

suostumuksensa poistamalla sovelluksen mobiililaitteestaan. 

1.1 Käyttöehtojen tarkoitus 

Näillä käyttöehdoilla säännellään Autoilija-sovelluksen tarjoajan ja Autoilija-sovel-

luksen Käyttäjien tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Autoilija-sovellus rakentuu 

näistä käyttöehdoista ja sovelluksen sisältämistä palveluista sekä Traficomin ylläpi-

tämän liikenneasioiden rekisterin tiedoista.  

1.2 Sovelluksen tarkoitus 

Autoilija-sovellus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat mahdollisuuden esittää 

henkilökohtaisen ajokortin tiedot digitaalisessa muodossa. Lisäksi palvelussa esite-

tään Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin tallennettuja tieliikentee-

seen liittyviä tietoja.  

1.3 Sovelluksen käyttäjät 

Autoilija-sovelluksen Käyttäjä voi olla jokainen luonnollinen henkilö, jolla on suoma-

lainen henkilötunnus ja voimassa oleva vahva tunnistusväline (verkkopankkitun-

nukset tai mobiilivarmenne), sekä voimassa oleva ajo-oikeus tai aikaisempi asia-

kassuhde Traficomiin. Käyttäjälle sovelluksessa käytettävissä olevat toiminnallisuu-

det riippuvat Käyttäjän rekisteritiedoista Traficomissa. Sovellusta on mahdollista 

käyttää rajatusti myös ilman tunnistautumista. Tällöin käytössä on vain QR-koodin 

luku-toiminnallisuus. Autoilija-sovelluksen henkilökohtaisia palveluita, kuten mobii-

liajokorttia on käytettävä aina omalla nimellä, henkilötiedoilla ja käyttämällä omia 

tunnisteita. Autoilija-sovellus on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Autoi-

lija-sovelluksen Käyttäjä voi myös olla henkilö, jonka omistuksessa tai hallinnassa 

on ajoneuvoja.  

1.4 Kirjautuminen sovellukseen 

Autoilija-sovelluksen palveluihin kirjaudutaan vahvalla tunnistusmenetelmällä.  So-

velluksen tiedot suojataan Käyttäjän itsensä rekisteröitymisen yhteydessä valitse-

malla 4-numeroisella pääsykoodilla. Käyttäjä voi myöhemmin ottaa käyttöön lisäksi 

myös biometrisen tunnisteen, mikäli hänen mobiililaitteensa mahdollistaa esimer-

kiksi sormenjäljen käyttämisen tunnisteena. 

1.5 Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja 

Autoilija-sovelluksessa Käyttäjälle esitettäviä tietoja hallinnoidaan Traficomin ylläpi-

tämässä liikenneasioiden rekisterissä ja taustajärjestelmissä.  

Autoilija-sovelluksen käytön yhteydessä käsitellään Traficomin liikenneasioiden re-

kisterissä olevia henkilötietoja. Käyttäjän ottaessa Autoilija-sovelluksen käyttöön 

tunnistautumalla palveluun, sovellukseen sisältyvässä mobiiliajokortissa käytetään 
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Traficomin järjestelmässä jo olevaa tai Käyttäjän passissa tai henkilökortissa käy-

tettyä, enintään 5 vuotta vanhaa kasvokuvaa. Tunnistautumalla Autoilija-sovelluk-

seen Käyttäjä antaa suostumuksensa käyttää edellä mainittuja tietojaan mobiiliajo-

kortissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädän-

nön edellyttämällä tavalla. Henkilötiedot ja kasvokuva tallentuvat Käyttäjän mobiili-

laitteeseen salattuna Autoilija-sovelluksen offline-käytön mahdollistamiseksi. Tällöin 

Käyttäjä voi käyttää Autoilija-sovellusta myös ilman verkkoyhteyttä. Käyttäjä voi 

poistaa Autoilija-sovellukseen tallentuneet tiedot Autoilija-sovelluksen asetuksista.  

Muut sovelluksessa näytetyt tiedot tallentuvat asianmukaisesti suojattuna Käyttäjän 

mobiililaitteeseen siltä osin kuin offline-käytön toiminnallisuus sitä edellyttää. Tiedot 

poistuvat mobiililaitteesta käyttäjän poistaessa sovelluksen tai uuden tunnistautu-

misen yhteydessä, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tallentumi-

sesta. Autoilija-sovelluksen toiminnan varmistamiseksi, sovelluksen käytön analy-

soimiseksi ja sovelluksen kautta annetun asiakaspalautteen käsittelemiseksi käsitel-

lään Käyttäjän mobiililaitteen tietoja Käyttäjän suostumuksen perusteella, jonka 

Käyttäjä antaa hyväksyessään nämä käyttöehdot. Lisätietoja käsiteltävistä tiedoista 

löytyy Autoilija-sovelluksen tietosuojaselosteelta. 

1.6 Analyysipalvelut 

Sovelluksen teknisen toimivuuden parantamiseksi sovelluksessa käytetään kolman-

nen osapuolen analyysipalveluja Käyttäjän antaessa siihen erikseen suostumuk-

sensa. Suostumusta edellyttävät kolmannen osapuolen analyysipalvelut ovat Fire-

base-palvelu ja Crashlytics-palvelu.  

Firebase-palvelun avulla pyritään selvittämään ja optimoimaan asiakkaiden käyt-

täytymistä sovelluksissa. Tässä yhteydessä anonymisoidut käyttäjätiedot välitetään 

Firebaselle. Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä niin, että henkilöä ei 

enää voida tunnistaa niistä. Lisäksi sovelluksessa käytetään myös muita Firebasen 

toimintoja, jotka mahdollistavat sovelluksen käyttäjien paremman ohjauksen, vir-

heiden aiheuttajien analysoinnin sekä pikailmoitukset (Push Notifications). Firebase 

on Googlen tytäryhtiö ja sen kotipaikka on San Franciscossa (CA), USA. Firebasen 

tietosuojatiedot saat osoitteesta https://www.firebase.com/terms/privacy-po-

licy.html.  

 

Sovelluksessa käytetään myös yhdysvaltalaisen Crashlytics Inc -yhtiön Crashlytics-

palvelua. Crashlytics kuuluu Google-yritysryhmään. Crashlytics tunnistaa ohjelmis-

tovirheet sekä niiden syyt. Sitä varten se kerää esimerkiksi seuraavia tietoja: lait-

teen kunto, päätelaitteen tyyppi ja laitteen tunniste. Tiedot tallentuvat pseu-

donymisoituina. Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, 

että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. 

Crashlytics-palvelun tietosuojaohjeita koskevat lisätiedot saat osoit-

teesta: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. 

1.7 Suostumus henkilötietojen luovuttamiseen QR-koodin perusteella 

Sovelluksen käytön yhteydessä Käyttäjä voi halutessaan luoda yksilöidyn ja väliai-

kaisesti voimassa olevan QR-koodin. QR-koodin on kertakäyttöinen ja voimassa 

enintään viisi minuuttia. Käyttäjä antaa QR-koodin luovuttamalla samalla suostu-

muksensa siihen, että QR-koodin vastaanottaja voi hakea Traficomin rajapinnasta 

liikenneasioiden rekisteriin talletetut Käyttäjän henkilötiedot. Käyttäjän valokuva 

näytetään vastaanottajalle, jos vastaanottaja on tunnistautunut sovellukseen. 

Muussa tapauksessa Käyttäjän valokuvan paikalla esitetään uniikki tunnistuskoodi. 

Traficom tallentaa henkilötietojen hakemisesta syntyvät tiedot.  

1.8 Käyttäjän velvollisuudet 

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyh-

teyksien teknisestä toimivuudesta sekä tietoturvallisuudesta, joilla hän käyttää Au-

toilija-sovellusta. Autoilija-sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hänellä on käytössä viimeisin sovellusversio. 

https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html
https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html
https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf


3 (3) 

 

Käyttäjällä on oikeus käyttää Autoilija-sovellusta vain käyttöehtojen mukaisiin käyt-

tötarkoituksiin. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää muille. Au-

toilija-sovellus voi sisältää kolmansien osapuolten komponentteja. Kaikki Autoilija-

sovellukseen liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat Traficomille, 

sen yhteistyökumppaneille ja lisenssinantajille, lukuun ottamatta avoimen lähde-

koodin ohjelmistokomponentteja. 

Käyttäjä vastaa, ettei hän käytä Autoilija-sovellusta tavalla, joka on lain tai viran-

omaisten määräysten vastainen. Viranomaisen asiakirjan väärentäminen on ran-

gaistava teko. Käyttäjä ei saa kopioida tai muokata sovellusta tai purkaa sitä lähde-

kieliseksi, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi Autoi-

lija-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 or-

ganisaatioille. Jos Käyttäjä laiminlyö ilmoituksen, on Käyttäjä itse vastuussa hänen 

nimissään tapahtuvasta Autoilija-sovelluksen väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutu-

vasta vahingosta. 

1.9 Palvelun tarjoajan velvollisuudet 

Traficom vastaa siitä, että Autoilija-sovellukseen liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsit-

telyssä käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt ovat asianmukaiset ja turvaavat lain 

edellyttämän tietosuojan ja -turvan tason sovelluksen käytön yhteydessä. 

Traficom ei takaa sovelluksen jatkuvaa saatavuutta. Autoilija-sovelluksen ajokortti-

osa ei korvaa fyysistä ajokorttia, eikä Traficom vastaa Autoilija-sovelluksen hyödyn-

nettävyydestä iän tai henkilöllisyyden osoittamiseen. Traficom pyrkii pitämään Au-

toilija-sovelluksen käytössä jatkuvasti ja tarjoamaan Autoilija-sovelluksessa näytet-

tävät tiedot mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Traficom ei kuitenkaan 

takaa, että sovellusta voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi. Traficomilla on myös 

oikeus keskeyttää sovelluksen käyttö, mikäli 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. Traficom pyrkii varmista-

maan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Traficom pyrkii ilmoittamaan koh-

tuullisessa ajassa etukäteen sovelluksen käyttökatkoksista tai keskeytyksestä. Jos 

palveluun pääsy estyy tilapäisesti tunnistuspalvelun tuottajan tai siihen liitetyn väli-

neen johdosta, ei Traficom vastaa näistä katkoksista. Traficom voi myös lopettaa 

palvelun tarjoamisen kokonaan ilman erillistä ilmoitusta. 

Traficomilla on oikeus kehittää Autoilija-sovellusta ja tuottaa se parhaaksi katso-

mallaan tavalla. Käyttäjä vastaa tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä 

muutoksista päätelaitteessa sekä tähän liittyvistä kustannuksista. Traficom pyrkii 

ilmoittamaan olennaisista Autoilija-sovelluksen käyttöön merkittävästi vaikuttavista 

muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. 

Traficom ei vastaa Autoilija-sovelluksen tai sen käytön aiheuttamista välittömistä, 

välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. 

1.10 Muut ehdot 

Traficomilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä niitä Autoilija-sovel-

lukseen. Muutokset astuvat voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot. 

Käyttöehdot on nähtävillä myös Autoilija-internetsivuilla. 

Liikenneasioiden rekisterin tietosuojaseloste 

Autoilija-sovelluksen tietosuojaseloste 

https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietosuoja-traficomissa/rekisterit-ja-tietosuojaselosteet
https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietosuoja-traficomissa/rekisterit-ja-tietovarannot

