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Kiinnitysluottopankkilaki

N:o 1240

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Kiinnitysluottopankin määritelmä

Kiinnitysluottopankki on luottolaitostoi-
minnasta annetun lain (1607/1993) 2 §:ssä
tarkoitettu osakeyhtiömuotoinen luottolaitos,
jonka tarkoituksena on myöntää tässä laissa
tarkoitettuja kiinteistöluottoja ja julkisyh-
teisöluottoja sekä laskea liikkeeseen tässä
laissa tarkoitettuja kiinteistövakuudellisia
joukkovelkakirjalainoja ja julkisyhteisöva-
kuudellisia joukkovelkakirjalainoja.

2 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kiinteistöluotolla luottoa, jonka vakuute-

na on asunto-osakeyhtiölain (809/1991) 1 ja
2 §:ssä tarkoitettu asunto-osakeyhtiön tai
kiinteistöosakeyhtiön osake tai maakaaren
(540/1995) 16 luvun 1 §:ssä tai 19 luvun
1 §:ssä tarkoitettu kiinnityskelpoinen kohde,

taikka niihin rinnastuva Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitseva
asunto tai kiinteistö; mitä tässä laissa sääde-
tään asunto-osakkeesta, sovelletaan vastaa-
vasti asumisoikeusasunnoista annetussa lais-
sa (650/1990) tarkoitettuun asumisoikeuteen;
2) julkisyhteisöluotolla luottoa, joka on

myönnetty luottolaitostoiminnasta annetun
lain 76 §:n I ryhmässä tarkoitetulle julkisyh-
teisölle tai jonka täytenä vakuutena on tällai-
sen julkisyhteisön takaus tai saaminen tällai-
selta julkisyhteisöltä;
3) kiinteistövakuudellisella joukkovelkakir-

jalainalla joukkovelkakirjalainaa, jonka va-
kuutena on 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin
merkitty kiinteistöluotto;
4) julkisyhteisövakuudellisella joukkovel-

kakirjalainalla joukkovelkakirjalainaa, jonka
vakuutena on 10 §:ssä tarkoitettuun rekiste-
riin merkitty julkisyhteisöluotto;
5) ministeriöllä valtiovarainministeriötä,

jollei asetuksella toisin säädetä.

3 §

Sovellettava lainsäädäntö

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan osa-
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keyhtiölakia (734/1978) ja luottolaitostoi-
minnasta annettua lakia, jollei tässä laissa
toisin säädetä.

4 §

Valvonta

Tämän lain ja viranomaisten sen nojalla
antamien määräysten noudattamista valvoo
Rahoitustarkastus.

5 §

Yksinoikeus kiinteistö- ja julkisyhteisö-
vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen

liikkeeseenlaskuun

Ainoastaan kiinnitysluottopankki saa las-
kea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, joi-
den vakuutena on tämän lain 2 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettu kiinteistöluotto tai 2 koh-
dassa tarkoitettu julkisyhteisöluotto. Ainoas-
taan kiinnitysluottopankki saa käyttää liik-
keeseen laskemistaan joukkovelkakirja-
lainoista nimitystä kiinteistövakuudellinen
joukkovelkakirjalaina tai julkisyhteisövakuu-
dellinen joukkovelkakirjalaina.

6 §

Toiminimi

Ainoastaan kiinnitysluottopankki saa toi-
minimessään tai muuten toimintaansa osoit-
tamaan käyttää sanaa kiinnitysluottopankki.

2 luku

Kiinnitysluottopankin toiminta

7 §

Sallittu liiketoiminta

Kiinnitysluottopankki saa liiketoimintanaan
ainoastaan myöntää kiinteistöluottoja ja jul-
kisyhteisöluottoja sekä harjoittaa tällaiseen
liiketoimintaan läheisesti liittyvää toimintaa.
Kiinnitysluottopankki ei saa omistaa muita
kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia kuin sel-
laisia, joiden omistaminen on kiinnitysluot-
topankin liiketoiminnan kannalta tarpeellista.
Kiinnitysluottopankin varoja saadaan sen

lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sijoit-
taa ainoastaan luottolaitostoiminnasta anne-

tun lain 76 §:n I ja II ryhmässä tarkoitettui-
hin saamisiin sekä muihin arvopaperimark-
kinalain (495/1989) 1 luvun 2 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettuihin sellaisiin arvo-
papereihin, jotka ovat mainitun lain 1 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja pörssi- tai markkina-ar-
vopapereita, sekä niihin rinnastettaviin ulko-
maisiin arvopapereihin.
Kiinnitysluottopankki saa 1 ja 2 momentin

estämättä omistaa kiinteistöjä sekä asunto- ja
kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja osuuksia,
jotka ovat joutuneet kiinnitysluottopankin
haltuun maksamatta jääneen saamisen va-
kuutena.

8 §

Kiinteistöluottoa ja sen vakuutta koskevat
vaatimukset

Kiinnitysluottopankin antama kiinteistö-
luotto ei saa ylittää kolmea viidesosaa va-
kuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön
käyvästä arvosta. Käypä arvo on ennen luo-
ton myöntämistä arvioitava hyvän kiinteis-
tönarviointitavan mukaisesti. Ministeriö voi
antaa tarkempia säännöksiä käyvän arvon
arvioimisesta.
Kiinnitysluottopankki saa 1 momentin es-

tämättä lisäksi myöntää kiinteistöluoton, jon-
ka määrä ei kuitenkaan saa ylittää sen va-
kuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön 1
momentin mukaisesti määriteltyä käypää ar-
voa. Tässä momentissa tarkoitettujen kiin-
teistöluottojen yhteenlaskettu määrä ei saa
ylittää yhtä kuudesosaa kaikkien myönnetty-
jen kiinteistöluottojen yhteenlasketusta mää-
rästä.

9 §

Joukkovelkakirjalainan vakuudet

Kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemi-
en kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirja-
lainojen yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää
10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin näiden lai-
nojen vakuudeksi merkittyjen kiinteistöluot-
tojen ja 13 §:ssä tarkoitettujen täytevakuuk-
sien yhteenlaskettua kirjanpitoarvoa. Sama
koskee julkisyhteisövakuudellisten joukko-
velkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevi-
en julkisyhteisöluottojen ja täytevakuuksien
suhdetta. Kiinteistöluottojen kirjanpitoarvoa
laskettaessa ei lasketa mukaan 8 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua luottoa.
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Kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirja-
lainojen vakuutena ovat yhtälaisesti kaikki
10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin kiinteistöva-
kuudellisten joukkovelkakirjalainojen vakuu-
deksi merkityt kiinteistöluotot ja täytevakuu-
det sekä julkisyhteisövakuudellisten joukko-
velkakirjalainojen vakuutena kaikki julkisyh-
teisövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen
vakuudeksi merkityt julkisyhteisöluotot ja
täytevakuudet, jollei vakuuksia ole merkitty
rekisteriin yksilöidyn joukkovelkakirjalainan
vakuudeksi.
Kiinnitysluottopankki ei saa ilman Rahoi-

tustarkastuksen lupaa luovuttaa tai pantata
kiinteistöluottoja tai julkisyhteisöluottoja.
Kiellon vastainen luovutus tai panttaus on
tehoton. Luottoasiakirjaan on tehtävä mer-
kintä siitä, että luotto on annettu joukkovel-
kakirjalainan vakuudeksi.

10 §

Joukkovelkakirjalainarekisteri

Kiinnitysluottopankin on pidettävä rekiste-
riä liikkeeseen laskemistaan vakuudellisista
joukkovelkakirjalainoista sekä niiden va-
kuuksista. Rekisteriä on pidettävä erikseen
kiinteistövakuudellisista joukkovelkakirja-
lainoista ja julkisyhteisövakuudellisista jouk-
kovelkakirjalainoista.
Rekisteriin on merkittävä jokaisesta liik-

keeseen lasketusta joukkovelkakirjalainasta:
1) lainan nimellisarvo ja jäljellä oleva pää-

oma;
2) lainan korko tai korkoperuste;
3) lainan takaisinmaksuaika;
4) lainaosuuksien määrä;
5) lainaosuuksien nimellisarvo;
6) lainan vakuutena olevien kiinteistöluot-

tojen tai julkisyhteisöluottojen yhteenlaskettu
nimellisarvo ja jäljellä oleva pääoma; jos
luottojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo on
alempi kuin nimellisarvo, on lisäksi ilmoi-
tettava kirjanpitoarvo;
7) lainan vakuutena olevan 13 §:ssä tarkoi-

tetun täytevakuuden antaja, rahamäärä ja
voimassaoloaika.
Rekisteriin on merkittävä jokaisesta kiinni-

tysluottopankin myöntämästä kiinteistö-
luotosta ja julkisyhteisöluotosta sekä sen
vakuudesta:
1) luoton numero, jonka avulla luotto voi-

daan yksilöidä;
2) luoton nimellisarvo ja jäljellä oleva pää-

oma;

3) vakuutena olevien osakkeiden tai kiin-
teistön luottoa myönnettäessä arvioitu käypä
arvo sekä, jos käypää arvoa on sen jälkeen
tarkistettu, viimeksi tehdyn arvion mukainen
käypä arvo;
4) luoton takaisinmaksuaika;
5) luoton korko tai korkoperuste; sekä
6) onko kysymyksessä 8 §:n 2 momentissa

tarkoitettu luotto.
Jos 3 momentissa tarkoitetut luotot ovat

yksilöidyn joukkovelkakirjalainan vakuutena,
rekisteristä on lisäksi käytävä ilmi joukko-
velkakirjalaina, johon vakuudet kohdistuvat.

11 §

Rekisterin ylläpitoa koskevat säännökset

Kiinnitysluottopankin on merkittävä
10 §:ssä tarkoitetut tiedot rekisteriin viimeis-
tään seuraavana pankin aukiolopäivänä jouk-
kovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta ja sen
vakuudeksi tulevan kiinteistö- tai julkisyh-
teisöluoton antamisesta tai täytevakuuden
hankkimisesta. Tiedoissa tapahtuneet muu-
tokset on merkittävä rekisteriin viivytyksettä.
Rekisteriin merkittyä kiinteistöluottoa ja jul-
kisyhteisöluottoa sekä täytevakuutta koske-
via tietoja saadaan muuttaa vain 2 momen-
tissa säädetyissä tilanteissa.
Kiinteistöluotto tai julkisyhteisöluotto on

poistettava rekisteristä, kun se on kokonaan
maksettu tai kun luottoa ei todennäköisesti
saada perityksi. Kiinteistöluotto tai julkisyh-
teisöluotto tai täytevakuus saadaan lisäksi
poistaa rekisteristä taikka siirtää toisen jouk-
kovelkakirjalainan vakuudeksi, jos se korva-
taan toisella, nimellisarvoltaan vähintään
yhtä suurella kiinteistöluotolla tai julkisyh-
teisöluotolla tai täytevakuudella taikka jos
kyseisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi
merkittyjen kiinteistöluottojen tai julkisyh-
teisöluottojen arvo ja täytevakuuksien määrä
selvästi ylittää lainan jäljellä olevan pää-
oman määrän.
Rekisterin merkinnöistä on valmistettava

tallenne, jota ei voida jälkikäteen muuttaa.

12 §

Kiinteistöluoton tai julkisyhteisöluoton
muutokset

Kiinteistöluoton tai julkisyhteisöluoton
panttaus ja rekisteröinti joukkovelkakirjalai-
nan vakuudeksi ei estä kiinnitysluottopank-
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kia sopimasta luoton ennenaikaisesta maksa-
misesta tai tavanomaisina pidettävistä luot-
toehtojen muutoksista velallisen kanssa taik-
ka vakuuden korvaamisesta toisella, va-
kuusarvoltaan yhtä suurella vakuudella eikä
muutoinkaan rajoita kiinnitysluottopankille
velkojana kuuluvia oikeuksia.

13 §

Täytevakuudet

Kiinnitysluottopankin liikkeeseenlaskeman
joukkovelkakirjalainan vakuutena voidaan
väliaikaisesti käyttää valtion, kunnan tai
muun luottolaitostoiminnasta annetun lain
76 §:n I ryhmässä tarkoitetun julkisyhteisön
tai muun kuin kiinnitysluottopankin kanssa
samaan konsolidointiryhmään kuuluvan luot-
tolaitoksen liikkeeseen laskemia joukkovel-
kakirjoja tai muita velkasitoumuksia taikka
tällaisen julkisyhteisön tai luottolaitoksen
antamaa omavelkaista takausta siltä osin
kuin:
1) kiinteistöluottoja tai julkisyhteisöluot-

toja ei ole ehditty myöntää tai rekisteröidä
joukkovelkakirjalainan vakuudeksi; tai
2) vakuutena olevien kiinteistöluottojen tai

julkisyhteisöluottojen määrä ei luottojen ta-
kaisinmaksun johdosta riitä kattamaan jouk-
kovelkakirjalainan määrää.

14 §

Rahoitustarkastuksen harjoittama
valvonta

Kiinnitysluottopankin on toimitettava
10 §:ssä tarkoitetun rekisterin tiedot Rahoi-
tustarkastukselle kerran kuukaudessa. Jos
joukkovelkakirjalainan vakuudet eivät täytä
tämän lain vaatimuksia, Rahoitustarkastuk-
sen on asetettava määräaika, jonka kuluessa
kiinnitysluottopankin on hankittava lisää
lainmukaisia vakuuksia. Jollei kiinnitysluot-
topankki voi asetetussa määräajassa täyttää
vakuuksia koskevia vaatimuksia, Rahoitus-
tarkastuksen on esitettävä ministeriölle toi-
miluvan peruuttamista.

15 §

Tilinpäätös ja osavuosikatsaus

Kiinnitysluottopankin tilinpäätöksestä on
käytävä ilmi, sen lisäksi mitä luottolaitostoi-

minnasta annetun lain 4 luvussa säädetään,
myönnettyjen kiinteistöluottojen ja julkisyh-
teisöluottojen määrät sekä liikkeessä olevien
kiinteistövakuudellisten ja julkisyhteisöva-
kuudellisten joukkovelkakirjalainojen määrät
sekä kiinteistöluottojen vakuuksien arvosta-
misperusteet.
Kiinnitysluottopankin osavuosikatsaukseen

sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 41 §:ssä säädetään talletuspankin
osavuosikatsauksesta.

3 luku

Pakkotäytäntö

16 §

Ulosmittausta ja turvaamistointa koskeva
kielto

Kiinteistö- tai julkisyhteisövakuudellisen
joukkovelkakirjalainan vakuudeksi 10 §:ssä
tarkoitettuun rekisteriin merkittyä kiinteistö-
luottoa tai julkisyhteisöluottoa taikka täyte-
vakuutta ei saa ulosmitata kiinnitysluotto-
pankin velasta eikä siihen saa kohdistaa tur-
vaamistointa.

17 §

Kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisten
joukkovelkakirjalainojen etuoikeus
kiinnitysluottopankin selvitystilassa

ja konkurssissa

Jos kiinnitysluottopankki on asetettu selvi-
tystilaan tai konkurssiin, kiinteistövakuudelli-
seen joukkovelkakirjalainaan perustuva saa-
tava on maksettava 10 §:ssä tarkoitettuun
rekisteriin kiinteistövakuudellisen joukkovel-
kakirjan vakuudeksi merkitystä kiinteistö-
luotosta taikka täytevakuudesta ennen muita
saatavia. Sama etuoikeus koskee myös kiin-
teistövakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan
perustuvan saatavan korkoa varojen tilittä-
miseen asti.
Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirja-

lainan velkojilla on keskenään yhtäläinen
etuoikeus saada maksu 10 §:ssä tarkoitet-
tuun rekisteriin kiinteistövakuudellisen jouk-
kovelkakirjalainan vakuudeksi merkitystä
kiinteistöluotosta.
Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistö-

vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta ja
kiinteistöluotosta, sovelletaan vastaavasti
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julkisyhteisövakuudelliseen joukkovelkakir-
jalainaan ja julkisyhteisöluottoon.

4 luku

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset

18 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Kiinnitysluottopankin perustajan, osak-
keenomistajan, hallintoneuvoston ja hallituk-
sen jäsenen sekä toimitusjohtajan vahingon-
korvausvelvollisuudesta säädetään luottolai-
tostoiminnasta annetussa laissa ja tilintarkas-
tajan vahingonkorvausvelvollisuudesta tilin-
tarkastuslaissa (936/1994). Vahingonkor-
vauskanteen nostamisesta kiinnitysluottopan-
kin lukuun on voimassa, mitä osakeyhtiölain
15 luvun 5—7 §:ssä säädetään.

19 §

Kiinnitysluottopankkirikos

Joka
1) harjoittaa 1 §:ssä tarkoitettua toimintaa

ilman toimilupaa,
2) 5 §:n vastaisesti käyttää liikkeeseenlas-

kemistaan joukkovelkakirjalainoista nimitys-
tä kiinteistövakuudellinen joukkovelkakirja-
laina tai julkisyhteisövakuudellinen joukko-
velkakirjalaina tai 6 §:n vastaisesti toi-
minimessään tai muuten toimintaansa osoit-
tamaan käyttää sanaa kiinnitysluottopankki,
3) laskee liikkeeseen tässä laissa tarkoite-

tun joukkovelkakirjalainan noudattamatta,
mitä 9 §:n 1 momentissa säädetään tällaisen
joukkovelkakirjalainan vakuuksista tai
4) tekee väärän merkinnän 10 §:ssä tarkoi-

tettuun rekisteriin tai laiminlyö merkinnän
tekemisen,
on tuomittava kiinnitysluottopankkirikok-

sesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuu-
deksi kuukaudeksi, jollei teko ole vähäinen
tai siitä ei muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

20 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2000.

21 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa liikkee-
seen laskettuihin luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 109—111 §:ssä tarkoitettuihin
joukkovelkakirjoihin ei sovelleta tämän lain
säännöksiä.
Kiinnitysluottopankin, joka luottolaitostoi-

minnasta annetun lain mukaisesti myönnetyn
toimiluvan nojalla tämän lain voimaan tul-
lessa harjoittaa tässä laissa tarkoitettua toi-
mintaa, on kuuden kuukauden kuluessa tä-
män lain voimaantulosta tehtävä yhtiöjärjes-
tykseensä muutokset, jotka tämän lain mu-
kaan ovat tarpeen, ja toimitettava muutettu
yhtiöjärjestys Rahoitustarkastukselle, tai
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta
lopetettava tämän lain vastainen toiminta.
Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin

toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain
voimaantuloa.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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Lak i

N:o 1241

luottolaitostoiminnasta annetun lain 97 c §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)

97 c §:n 1 momentti, sellaisena se on laissa 1340/1997, seuraavasti:

97 c §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Luottolaitoksen perustaja, hallintoneuvos-
ton jäsen, hallituksen tai johtokunnan jäsen,
toimitusjohtaja, valtuutettu ja hallintotehtäviä
hoitavan toimikunnan jäsen on velvollinen
korvaamaan vahingon, jonka hän on toimes-
saan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheutta-
nut luottolaitokselle. Sama koskee vahinkoa,
joka osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia, liike-
pankkilakia, säästöpankkilakia, osuuspankki-

lakia, kiinnitysluottopankkilakia (1240/1999),
hypoteekkiyhdistyksistä annettua lakia
(936/1978) taikka tätä lakia tai sen nojalla
annettua ministeriön säännöstä tai rahoitustar-
kastuksen määräystä taikka luottolaitoksen
yhtiöjärjestystä tai sääntöjä rikkomalla on
aiheutettu osakkeenomistajalle, jäsenelle, si-
joitusosuuden tai kantarahastotodistuksen hal-
tijalle tai muulle henkilölle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Suvi-Anne Siimes

HE 141/1999
TaVM 13/1999
EV 101/1999
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As e t u s

N:o 1242

ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen

(1598/1995) 2, 8, 34, 36, 38 ja 39 §, 13 luvun otsikko sekä 48—50, 65, 68 ja 69 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2, 36, 48 ja 68 § asetuksessa 186/1999 ja 8 § asetuksessa

292/1998, sekä
lisätään asetukseen uusi 4 a, 48 a ja 68 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestel-

mästä annetun lain (819/1989) mukaista ajo-
neuvorekisteriä;
b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen re-

kisteröintitoiminnasta annetun lain
(1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusre-
kisteröijää;
c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvo-

hallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6
§:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimi-
valtaista sopimusrekisteröijää;
d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa

koskevien tietojen ilmoittamista Ajoneuvo-
hallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;
e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensim-

mäistä rekisteröintiä Suomessa;
f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa re-

kisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poiste-
tun ajoneuvon rekisteröintiä;
g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin

suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon
tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamis-
ta;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneu-
von ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajo-
neuvon rekisteristä poistamisen edellyttämis-
tä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa ta-
pahtuneista muutoksista;
i) rekisteriotteella rekisteröinnin suoritta-

jan antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajo-
neuvo on rekisteröity;
j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajo-

neuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka
osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun neu-
voston direktiivin 70/156/ETY tai L-luokan
ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräis-
ten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnäs-
tä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY
mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;
k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvo-

hallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta
ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennak-
koilmoitus;
l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksi-

löivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kir-
jain- ja numerosarjaa;
m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettä-

3357



vää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritun-
nus;
n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekis-

teri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorit-
tajalle;
o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajo-

neuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity en-
simmäisen kerran ulkomailla, jollei rekiste-
riin ole erityisestä syystä merkittävä muuta
päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönotto-
päiväksi;
p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai

oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneu-
von pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jon-
ka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajak-
si luovutettu sopimuksen perusteella;
q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää

merkkiä, jossa on rekisteritunnus.

4 a §

Koenumerokilvin ja siirtoluvalla
käytettävien ajoneuvojen tiedot

1. Koenumerotodistuksen haltijasta ja koe-
numerotodistuksesta on rekisteriin merkittä-
vä ainakin seuraavat tiedot:
a) todistuksen haltijan nimi ja osoite sekä

henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;
b) rekisteritunnus;
c) ajoneuvon laji;
d) liikennevakuutusta koskevat tiedot;
e) todistusta koskevat maksut;
f) todistuksen myöntämispäivä.
2. Ajoneuvolle siirtolupaa haettaessa on

rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat tie-
dot:
a) luvan hakijan nimi ja osoite sekä henki-

lötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;
b) ajoneuvon merkki ja malli;
c) ajoneuvon valmistenumero;
d) rekisteritunnus;
e) liikennevakuutusta koskevat tiedot;
f) luvan myöntämispäivä ja voimassaolo-

aika;
g) luvan käyttötarkoitus ja ajoreitti;
h) lupaa koskevat maksut;
i) luvan myöntäjä.
3. Ajoneuvosta, koenumerotodistuksen

haltijasta ja siirtoluvan hakijasta voidaan
rekisteriin merkitä 1 ja 2 momentissa mainit-
tujen tietojen lisäksi muita 3 ja 4 §:ssä tar-
koitettuja tietoja, jos Ajoneuvohallintokeskus
katsoo sen tarpeelliseksi.

3 luku

Ennakkoilmoitus

8 §

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:
a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottori-

kelkkaa;
b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennet-

tua tai varustettua moottorityökonetta eikä
kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja
vastaavaa moottorityökonetta;
c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettä-

väksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneu-
voon, mopoon, kevyeen nelipyörään, trakto-
riin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneu-
voon;
d) hinattavaa laitetta;
e) rekeä.
2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ja

koenumerokilvillä varustettua ajoneuvoa saa
käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta
46—48, 48 a ja 49—56 §:ssä säädetyin
edellytyksin. Sama koskee ajoneuvon käyt-
töä siirtoluvalla.
3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröi-

tyä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muual-
la Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

34 §

Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa
eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityöko-
neessa eteen tai taakse, moottorikelkassa
molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa
taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneu-
von poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enin-
tään 30° alareunasta ulospäin kallistettuna ja
siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste
osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee
tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei
se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekis-
terikilpeä ei saa taittaa, leikata eikä peittää.
2. Rekisterikilvet on kiinnitettävä kilvissä

olevista alkuperäisistä rei’istä. Kiinnitysruu-
vien päät on maalattava pohjan värisiksi tai
peitettävä pohjan värisellä tulpalla.
3. Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen

kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekiste-
rikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kir-
jain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhautta-
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vasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnus-
ta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kan-
sallisuustunnusta.
4. Rekisterikilvet on pidettävä sellaisessa

kunnossa, että rekisteritunnus on liikenteessä
vaikeudetta luettavissa.
5. Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käy-

tettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä
erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen ko-
horeunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20
mm.

36 §

Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien
väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajo-
neuvoille annettavien rekisterikilpien värit
ovat seuraavat:
a) auton, moottoripyörän, mopon ja

L5-luokan ajoneuvon, kevyen nelipyörän
sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi
tai kolme kirjainta ja enintään kolminume-
roisen luvun käsittävä tunnus mustin mer-
kein valkealla, heijastavalla pohjalla;
b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekis-

terikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekis-
teritunnus on valkein merkein mustalla poh-
jalla;
c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen

diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan
samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyk-
sen perusteella näihin rinnastettavan henki-
lön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD
ja ulkoasianministeriön määräämät enintään
neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin
merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä
edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan
henkilön muun tulli- ja verovapaan auton
rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiain-
ministeriön määräämät enintään viisi nume-
roa käsittävä tunnus valkoisin merkein sini-
sellä, heijastavalla pohjalla;
d) tasavallan presidentin autossa voi rekis-

terikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;
e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityö-

koneen rekisterikilvessä on enintään kol-
minumeroisen luvun ja enintään kolme kir-
jainta käsittävä tunnus mustin merkein kel-
taisella, heijastavalla pohjalla.
2. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuk-

sesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteri-
tunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen
sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekiste-
röinnin suorittaja.

3. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisteri-
kilvessä on yhden kirjaimen ja enintään ne-
linumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus
mustin merkein valkealla, heijastavalla poh-
jalla ja oikeassa reunassa valkein merkein
punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku
ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päät-
tyy.
4. Tullikilvessä on yksi kirjain, järjestys-

numero ja kirjaimet FIN punaisella värillä
valkoisella, heijastavalla pohjalla.
5. Koenumerokilvessä on sana KOE, yksi

kirjain ja enintään kolminumeroinen luku
mustin merkein keltaisella, heijastavalla poh-
jalla.
6. Rekisterikilvessä olevat numerot ja kir-

jaimet erotetaan toisistaan väliviivalla.

38 §

Vientirekisteröinnin edellytykset

1. Rekisteröintivelvollisuuden alaisen ai-
kaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon,
joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä
muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekiste-
röidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maas-
ta vientiä varten.
2. Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun

ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajo-
neuvon Suomesta rekisteröintimaahan suo-
ritettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon
ulkomailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai
tuote-esittelyä varten taikka muusta erityises-
tä syystä.
3. Jollei Ajoneuvohallintokeskus yksittäis-

tapauksessa toisin määrää, vientirekisteröitä-
vä ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröinti-
katsastuksessa ennen vientirekisteröintiä.
Ajoneuvoa ei kuitenkaan tarvitse esittää re-
kisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi,
jos:
a) vientirekisteröinti tapahtuu ennakkoil-

moitustodistuksella; taikka
b) vientirekisteröidään autokilpailua varten

vähintään euroopanmestaruustason kilpailuun
käytettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailu-
ryhmän kilpa-auto, jolla on asianmukainen,
Suomessa rekisteröidyn autourheilun valta-
kunnallisen keskusjärjestön antama todistus
mainitusta luokituksesta.
4. Vientirekisteröitävä ajoneuvo voidaan

hyväksyä keskeneräisenä rekisteröintikatsas-
tuksessa ulkomailla tapahtuvaa varustelua
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varten, jos ajoneuvon puutteet eivät heiken-
nä liikenneturvallisuutta siirtokuljetuksen
aikana.

39 §

Vientirekisteröinnin hakeminen

Ajoneuvon vientirekisteröintiä haetaan
Ajoneuvohallintokeskukselta. Hakemukseen
on liitettävä soveltuvin osin selvitykset niistä
seikoista, jotka on 9 ja 10 §:ssä sekä 38 §:n
3 momentin b kohdassa mainittu rekisteröin-
nin edellytyksinä.

13 luku

Ajoneuvon käyttö koenumerokilvin
tai siirtoluvalla

48 §

Siirtolupa

1. Rekisteröinnin suorittaja ja tullilaitos
voivat ajoneuvon katsastukseen vientiä, Suo-
messa rekisteröimättömän ajoneuvon Suo-
messa tapahtuvaa siirtoa, esittelyä, kilpailua
tai tuote-esittelyä varten taikka muusta eri-
tyisestä syystä ajoneuvon siirtoa varten antaa
hakemuksesta kirjallisen siirtoluvan ajoneu-
von liikenteessä käyttämiseksi. Siirtolupaan
liittyvät siirtomerkit luovutetaan siirtoluvan
antamisen yhteydessä.
2. Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on,

että ajoneuvoa varten on voimassa oleva
liikennevakuutus ja että säädetty mootto-
riajoneuvovero ja ajoneuvovero on suoritet-
tu.
3. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edel-

lyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen
painavaa syytä saa myöntää seitsemää päi-
vää pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana
syynä ei ole pidettävä kilpailukäyttöä.
4. Ajoneuvoa ei saa käyttää siirtoluvalla,

jos ajoneuvo ei ole kunnoltaan, mitoiltaan
tai massoiltaan liikennekelpoinen.

48 a §

Siirtomerkki

1. Siirtomerkissä on yhden kirjaimen ja
enintään nelinumeroisen luvun käsittävä re-
kisteritunnus punaisin merkein valkealla
pohjalla.

2. Siirtomerkit on kiinnitettävä autossa
eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityöko-
neessa eteen tai taakse, moottorikelkassa
molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa
taakse siten, että rekisteritunnus on vai-
keudetta luettavissa. Siirtomerkkejä ei saa
kiinnittää siten, että se haittaa kuljettajan
näkyvyyttä. Muutoin siirtomerkistä on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä 33 §:n 2 momen-
tissa ja 34 §:n 4 momentissa säädetään re-
kisterikilvistä.
3. Siirtomerkit on poistettava ajoneuvosta

siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä.

49 §

Todistuksen mukanapito

Todistus koenumerokilpien saamisesta tai
siirtoluvasta on pidettävä mukana ajoneuvoa
liikenteessä käytettäessä.

50 §

Koenumerokilpien palauttaminen

Koenumerokilvet ja kilpien käyttöön oi-
keuttava todistus on palautettava niiden luo-
vuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä
todistuksen voimassaoloajan päättymisen jäl-
keen.

65 §

Seuraamukset laiminlyönneistä

1. Jos ajoneuvoa on käytetty tämän asetuk-
sen säännösten vastaisesti tai noudattamatta
sen nojalla annettuja määräyksiä, poliisi-,
tulli- tai rajavartiomies voi ottaa haltuunsa
ajoneuvon rekisterikilvet sekä siirtoluvan ja
siirtomerkit ja siten estää ajoneuvon käytön.
Ajoneuvon saa poliisin, tullilaitoksen tai ra-
javartiolaitoksen antamalla kirjallisella luval-
la kuljettaa määräpaikkaan, korjattavaksi ja
katsastettavaksi.
2. Jos valmistaja tai maahantuoja ei ole

noudattanut ajoneuvojen katsastuksesta tai
rekisteröinnistä annettuja säännöksiä tai
määräyksiä, Ajoneuvohallintokeskus voi
kieltää laiminlyöjän ajoneuvojen merkitsemi-
sen rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta.
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68 §

Lomakkeiden ja rekisteriotteeseen
merkittävien tietojen ja rekisterikilpien

mittojen vahvistaminen

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneu-
vojen rekisteröinnissä sekä koenumerokil-
pien ja siirtoluvan antamisessa käytettäville
lomakkeille merkittävät tiedot ja lomakkei-
den kaavat sekä määrää tarkemmin, mitä tie-
toja rekisteriotteeseen merkitään. Ajoneuvo-
hallintokeskus vahvistaa myös rekisterikil-
pien ja siirtomerkin mitat ja muut ominaisuu-
det.

68 a §

Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistus

Ajoneuvohallintokeskus huolehtii rekisteri-
kilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta ja

toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa
rekisterikilpiä ja siirtomerkkejä käytettäviksi
liikenteessä. Ajoneuvohallintokeskus huoleh-
tii rekisterikilpien toimittamisesta myös en-
nakkoilmoituksen tekijöille.

69 §

Ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa
antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen no-
jalla suoritettavien rekisteröintitehtävien ja
siirtolupaan liittyvien tehtävien suorittami-
sesta.

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2000.
2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa

voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Kimmo Sasi
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As e t u s

N:o 1243

ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun ase-

tuksen (1256/1992) 32 §:n 3 momentti, 32 e §:n 2 momentti sekä 59, 72, 73, 78, 84, 85, 106
ja 107 §,
sellaisina kuin niistä ovat 32 §:n 3 momentti asetuksessa 143/1996, 32 e §:n 2 momentti ja

72 § asetuksessa 902/1997, 59 ja 73 § asetuksessa 849/1995 sekä 106 ja 107 § asetuksessa
290/1998, seuraavasti:

32 §

Valmistenumero

— — — — — — — — — — — — —
3. Moottoripyörässä, mopossa ja L5-luokan

ajoneuvossa tulee valmistenumeron vastata
kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvo-
jen lakisääteisistä merkinnöistä annetun
EY:n neuvoston direktiivin 93/34/ETY vaa-
timuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina
komission direktiivillä 1999/25/EY.
— — — — — — — — — — — — —

32 e §

Takarekisterikilven kiinnityspaikka

— — — — — — — — — — — — —
2. Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan

ajoneuvon takarekisterikilven kiinnityspaikan

tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moot-
toriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnitys-
paikasta annetun neuvoston direktiivin
93/94/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne
ovat muutettuina komission direktiivillä
1999/26/EY.

59 §

Saranat ja lukot sekä astinlaudat

M1- ja N-luokan auton sivuovien saranoi-
den ja lukkojen sekä astinlautojen tulee olla
EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja nii-
den perävaunujen ovia koskevan jäsenvalti-
oiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
EY:n neuvoston direktiivin 70/387/ETY mu-
kaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneu-
voluokalle on voimassa muutettuna komissi-
on direktiivillä 98/90/EY, tai hyväksytyt E-
säännön n:o 11 sellaisen version mukaisesti,

Komission direktiivi 98/90/EY; EYVL N:o L 337, 12.12.1998, s. 29, komission direktiivi 1999/14/EY; EYVL N:o
L 97, 12.4.1999, s. 1, komission direktiivi 1999/15/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 14, komission direktiivi
1999/16/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 33, komission direktiivi 1999/17/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s.
45, komission direktiivi 1999/18/EY; EYVL N:o L 97, 12.4.1999, s. 82, komission direktiivi 1999/23/EY; EYVL
N:o L 104, 21.4.1999, s. 13, komission direktiivi 1999/24/EY; EYVL N:o L 104, 21.4.1999, s. 16, komission direktiivi
1999/25/EY; EYVL N:o L 104, 21.4.1999, s. 19, komission direktiivi 1999/26/EY; EYVL N:o L 118, 6.5.1999,
s. 32
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joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja di-
rektiivejä.

72 §

Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista
liikennettä varten tarkoitetut. Lähi- ja kauko-
valaisimien tulee olla e-hyväksytyt mootto-
riajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toi-
mivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvo-
jen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä
valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä
(hehkulamput ja muut)koskevan jäsenvalti-
oiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 76/761/ETY mukaises-
ti, sellaisena kuin se on muutettuna komissi-
on direktiiveillä 89/517/ETY ja 1999/17/EY,
tai hyväksytyt vaihtoehtoisesti E-säännön n:o
1, 5, 8, 20, 31 tai 98 sellaisen version mu-
kaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mai-
nittuja direktiivejä. Lähi- ja kaukova-
laisimessa käytettävän lampun tulee olla tä-
hän valaisimeen tarkoitettu ja e-hyväksytty
sanotun direktiivin mukaisesti tai hyväksytty
vaihtoehtoisesti E-säännön n:o 2, 8, 20, 37
tai 99 sellaisen version mukaisesti, joka vaa-
timustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.
Yhtäaikaisesti kytkettävissä olevien kauko-
valaisimien yhteinen valoteho ei saa ylittää
225 000 kandelaa, jolloin yhtäaikaisesti kyt-
kettäviin kaukovalaisimiin merkittyjen ver-
tailulukujen summa ei ylitä arvoa 75.

73 §

Suuntavalaisimet

Suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n
neuvoston direktiivin 76/759/ETY mukaises-
ti, sellaisena kuin se on muutettuna komis-
sion direktiiveillä 89/277/ETY ja
1999/15/EY, tai hyväksytyt E-säännön n:o 6
sellaisen version mukaisesti, joka vaatimus-
tasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

78 §

Takasumuvalaisin

Takasumuvalaisimen tulee olla e-hyväksyt-
ty moottoriajoneuvojen ja niiden perä-

vaunujen takasumuvalaisimia koskevan jä-
senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetun EY:n neuvoston direktiivin
77/538/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se
on muutettuna komission direktiiveillä
89/518/ETYja 1999/14/EY, tai hyväksytty
E-säännön n:o 38 sellaisen version mukai-
sesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainit-
tuja direktiivejä.

84 §

Etusumuvalaisimet

Etusumuvalaisimen tulee olla e-hyväksytty
moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia kos-
kevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähen-
tämisestä annetun EY:n neuvoston direktii-
vin 76/762/ETY mukaisesti, sellaisena kuin
se on muutettuna komission direktiivillä
1999/18/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o
19 sellaisen version mukaisesti, joka vaati-
mustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

85 §

Pysäköintivalaisimet

Pysäköintivalaisimen tulee olla e-hyväksyt-
ty moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annetun EY:n neuvoston direk-
tiivin 77/540/ETY mukaisesti, sellaisena
kuin se on muutettuna komission direktiivil-
lä 1999/16/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o
77 sellaisen version mukaisesti, joka vaati-
mustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

106 §

Matkustajan kädensijat

Kaksipyöräisen moottoripyörän (L3-luok-
ka) matkustajan kädensijojen tulee olla EY-
hyväksytyt kaksipyöräisten moottoriajoneu-
vojen matkustajan kädensijoista annetun
neuvoston direktiivin 93/32/ETY mukaisesti,
sellaisena kuin se on muutettuna komission
direktiivillä 1999/24/EY. Kädensijoja ei kui-
tenkaan edellytetä ajoneuvossa, jota ei ole
tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.

107 §

Laite luvattoman käytön estämiseksi

Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa
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tulee olla kiinteästi asennettu ohjauslukko tai
muu laite ajoneuvon luvattoman käytön estä-
miseksi. Lukkolaitteen tulee olla EY-hyväk-
sytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajo-
neuvojen luvattoman käytön estävästä suoja-
laitteesta annetun neuvoston direktiivin
93/33/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on
muutettuna komission direktiivillä
1999/23/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o
62 sellaisen version mukaisesti, joka vaati-
mustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 1999.
Asetuksen 72, 73, 78, 84 ja 85 §:ää sovel-

letaan kuitenkin ajoneuvoon ja liikennetar-
vikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan uuteen
tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksytään 1
päivänä huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen.
Asetuksen 32 §:n 3 momenttia ja 32 e §:n

2 momenttia sekä 106 ja 107 §:ää sovelle-
taan ajoneuvoon ja liikennetarvikkeeseen,
joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuu-
luvana tai tyyppihyväksytään 1 päivänä hei-
näkuuta 2000 tai sen jälkeen.
Asetuksen 59 §:ää sovelletaan ajoneuvoon

ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsaste-
taan uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihy-
väksytään 1 päivänä lokakuuta 2000 tai sen
jälkeen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Kimmo Sasi
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Valtioneuvoston päätös

N:o 1244

kehitysalueesta ja sen tukialueista

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt alueiden kehittämisestä 10 päi-
vänä joulukuuta 1993 annetun lain (1135/1993) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi
laissa 232/1997:

1 §
Kehitysalueen ensimmäiseen tukialueeseen

määrätään seuraavien kuntien muodostamat
seutukunnat:
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja

Vuolijoki; Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka,
Suomussalmi ja Vaala; Lieksa, Juuka, Nur-
mes ja Valtimo; Kitee, Kesälahti, Rääkkylä,
Tohmajärvi ja Värtsilä; Ilomantsi ja Tuupo-
vaara; Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kon-
tiolahti, Liperi ja Pyhäselkä; Outokumpu ja
Polvijärvi; Karttula, Rautalampi, Suonenjoki,
Tervo ja Vesanto; Leppävirta ja Varkaus;
Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara ja
Tuusniemi; Kuopio, Siilinjärvi ja Vehmer-
salmi; Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti,
Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjär-
vi ja Vieremä; Pieksämäki, Haukivuori, Jäp-
pilä, Pieksämäen mlk ja Virtasalmi; Joroi-
nen, Heinävesi ja Kangaslampi; Savonlinna,
Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savon-
ranta; Juva, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava
sekä Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangas-
niemi, Mikkelin mlk, Mäntyharju, Pertun-
maa ja Ristiina.

2 §
Kehitysalueen toiseen tukialueeseen mää-

rätään seuraavien kuntien muodostamat seu-
tukunnat:
Inari, Sodankylä ja Utsjoki; Enontekiö,

Kittilä, Kolari ja Muonio; Kemijärvi, Pel-
kosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski; Pello
ja Ylitornio; Kemi, Keminmaa, Simo, Ter-
vola ja Tornio; Ranua, Rovaniemi ja Ro-
vaniemen mlk; Kuusamo, Pudasjärvi ja Tai-
valkoski; Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki,
Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi; Kestilä, Piip-
pola, Pulkkila ja Pyhäntä; Ii, Kuivaniemi,

Utajärvi, Yli-Ii ja Ylikiiminki; Halsua, Kaus-
tinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava
ja Veteli; Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari
sekä Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyy-
järvi, Pylkönmäki ja Saarijärvi.

3 §
Kehitysalueen kolmanteen tukialueeseen

määrätään seuraavien kuntien muodostamat
seutukunnat:
Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi,

Oulainen ja Sievi; Himanka, Kannus, Kok-
kola, Kälviä ja Lohtaja; Alajärvi, Evijärvi,
Kortesjärvi, Lappajärvi ja Vimpeli; Alavus,
Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä ja Ähtäri;
Jalasjärvi, Kurikka, ja Peräseinäjoki; Isojoki,
Jurva, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva; Ääne-
koski, Konnevesi, Sumiainen ja Suolahti;
Keuruu, Multia, Petäjävesi ja Uurainen;
Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka ja
Toivakka; Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Lau-
kaa ja Muurame; Parikkala, Saari ja Uu-
kuniemi; Imatra, Rautjärvi ja Ruokolahti;
Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi,
Taipalsaari ja Ylämaa; Joutseno ja Lappeen-
ranta; Hartola, Heinola ja Sysmä; Artjärvi,
Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä,
Lahti, Nastola, Orimattila ja Padasjoki; Ku-
ru, Ruovesi ja Virrat; Juupajoki, Längelmäki
ja Orivesi; Forssa, Humppila, Jokioinen,
Tammela ja Ypäjä; Hausjärvi, Loppi ja Rii-
himäki; Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää,
Karvia, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia ja Sii-
kainen; Harjavalta, Kullaa, Luvia, Nakkila,
Noormarkku, Pomarkku, Pori ja Ulvila; Eu-
ra, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi ja
Rauma sekä Uusikaupunki, Kustavi, Laitila,
Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo
ja Vehmaa.
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4 §
Kehitysalueen toiseen tukialueeseen mää-

rätään saaristokunnista ja muiden kuntien
saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristo-
kuntaa koskevia säännöksiä, annetussa val-
tioneuvoston päätöksessä (772/96) mainitut
seuraavat saaristokunnat:
Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nau-

vo, Rymättylä, Velkua, Maksamaa ja Hai-
luoto ja poiketen siitä mitä 3 §:ssä on mää-
rätty Kustavi.

5 §
Kehitysalueen toiseen tukialueeseen mää-

rätään 4 §:ssä tarkoitetussa valtioneuvoston
päätöksessä mainittujen seuraavien kuntien
saaret, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä, ja ne
näiden kuntien samassa päätöksessä mainitut
saaret ja muut alueet, joihin on kiinteä tieyh-
teys:
Maalahti, Mustasaari, Oravainen, Luoto,

Korpilahti, Kotka, Pyhtää, Porvoo, Sipoo,
Pernaja, Ruotsinpyhtää, Inkoo, Tammisaari,
Askainen, Halikko, Kemiö, Merimasku, Pa-
rainen, Piikkiö, Särkisalo ja Västanfjärd;
ja poiketen siitä mitä 3 §:ssä on määrätty:

Joutsa, Ruokolahti, Taipalsaari, Uukuniemi,
Asikkala, Taivassalo ja Uusikaupunki.

6 §
Ahvenanmaan maakunnassa noudatetaan

seuraavaa tukialuejakoa siltä osin kuin on
kysymys valtion lainsäädännön mukaisista
valtion yleiseen hallintoon kuuluvista tehtä-
vistä.
Kehitysalueen kolmanteen tukialueeseen

määrätään seuraavien kuntien muodostama
seutukunta: Föglö, Brändö, Kumlinge, Kö-
kar, Sottunga ja Vårdö; sekä
seuraavat kunnat: Eckerö, Finström, Geta,

Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland,
Saltvik ja Sund.

7 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2000 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2006.
Tällä päätöksellä kumotaan kehitysaluees-

ta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta
30 päivänä joulukuuta 1997 annettu valtio-
neuvoston päätös (1375/1997) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen

Ohjelmanjohtaja Pekka Urjanheimo
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