REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 19.9.2014
Tarkistettu: 26.1.2017
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Aluehallintovirastot (AVIT)
Yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150, 13101 HÄMEENLINNA
(Birger Jaarlin katu 15)
puh. (Vaihde) 0295 016 000
Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50, 50101 Mikkeli
(Maaherrankatu 16)
Puhelinvaihde: 0295 016 800
Lapin aluehallintovirasto
PL 8002, 96101 Rovaniemi
(Valtakatu 2)
Puhelinvaihde: 0295 017 300
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
PL 22, 20801 Turku
(Itsenäisyydenaukio 2)
Puhelinvaihde: 0295 018 000
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
PL 200, 65101 Vaasa
(Wolffintie 35)
Puhelinvaihde: 0295 018 450
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PL 293, 90101 Oulu
(Linnankatu 3)
Puhelinvaihde: 0295 017 500

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Anna Korhonen
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Puh. 0295 016 000 (vaihde)
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Mia Pasanen
Puh. 0295 016 800 (vaihde)
Lapin aluehallintovirasto
Soile Kangas
Puh. 0295 017 300 (vaihde)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Marjo Groth ja Heikki Tarvonen
Puh. 0295 018 000 (vaihde)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Maarit Laaninen
Puh. 0295 018 450 (vaihde)
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Tuija Karppinen
Puh. 0295 017 500 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(Rekisterin käyttötarkoitus)

5. Rekisterin tietosisältö

VäSä - Välitysliikerekisteri
Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
annetun lain (1075/2000) 7 §:n 1 momentin nojalla
aluehallintovirastot pitävät rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä ja
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä.
Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä seikoista sekä
otteita rekisteristä.
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus
tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen
aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan
käyntiosoite, josta välitystoimintaa harjoitetaan;
2) suomalaisen oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi,
yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, josta
välitystoimintaa harjoitetaan;
3) ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa rekisteröimän sivuliikkeen
toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan
käyntiosoite, jossa välitystoimintaa harjoitetaan;
4) se, onko välitysliike kiinteistönvälitysliike vai vuokrahuoneiston
välitysliike;

5) vastaavan hoitajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän
puuttuessa syntymäaika;
6) vastuuvakuutuksen antaja ja vakuutusmäärä;
7) rekisteritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä;
8) välitysliikkeelle 18 §:n 2 momentin nojalla määrätyt varoitukset
sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu
uhkasakko; tällainen tieto on poistettava rekisteristä kolmen vuoden
kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona kyseinen pakkokeino on
määrätty; sekä
9) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Lainsäädäntöperuste

8. Tietojen luovutus
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty
välitysliikelain (1075/2000) 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto
harjoittaa välitystoimintaa ilman rekisteröintiä.
Elinkeinonharjoittajan oma ilmoitus
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
(1075/2000) 7 § 2 momentti
Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (143/2001) 1 §
Ei säännönmukaista tietojen luovutusta
A. Säilytetään sähköisesti (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Tausta-aineisto arkistoidaan aluehallintoviraston arkistoon
arkistointisääntöjen mukaisesti.
B. Sähköisesti talletetut tiedot
Rekisterin muutto-oikeus on aluehallintovirastojen välitysliikeasioita
käsittelevillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttöoikeustasojen
mukaan välitysliikerekisteriin. Rekisteristä on myös julkinen
käyttöliittymä, jonka tiedot ovat vapaasti katseltavissa.

