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L a k i

N:o 1591

Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan

liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvan
Autorekisterikeskuksen hallinnassa olevaa
omaisuutta ja immateriaalisia oikeuksia sekä
liiketoimintaa Autorekisterikeskuksen toi-
mintaa jatkamaan perustettavalle osakeyh-

tiölle. ja sen eläkesäätiölle. Valtio merkitsee
osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osak-
keet.

Yhtiön toimialaan kuuluvat ajoneuvojen
katsastuspalvelut ja muu niiden yhteyteen
soveltuva liiketoiminta.
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2 §
Valtioneuvosto määrää luovutettavan

omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla
luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää
myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja
yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjeste-
lyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuu-
desta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan ja
mikä osa annetaan lainaehdoin. Valtio voi
antaa yhtiölle lainaa ilman vakuutta enintään
45 miljoonaa markkaa.

3 §
Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan

leimaveroa tässä laissa tarkoitettua omai-
suutta koskevasta luovutuskirjasta. Sama
koskee eläkesäätiölle luovutettavan omaisuu-
den luovutuskirjoja ja velkakirjoja.

Osakeyhtiö ja sen tytäryhtiö eivät myös-
kään ole velvollisia suorittamaan leimaveroa
luovutettaessa tässä laissa tarkoitettua omai-
suutta ensi kertaa osakeyhtiöltä tytäryhtiölle,
jos luovutus tapahtuu yhden vuoden kulues-
sa tämän lain voimaantulosta.

Tulo- ja varallisuusverotuksessa sekä arvon-
lisäverotuksessa osakeyhtiön ja sen tytär-
yhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan Au-
torekisterikeskuksen harjoittamaa liiketoi-
mintaa.

4 §
Yhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toi-

mitussopimuksista sekä muista niiden kaltai-
sista sitoumuksista, joihin Autorekisterikes-
kus on toiminta-aikanaan sitoutunut ja jotka
koskevat yhtiölle luovutettua omaisuutta ja
liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu lainoista, jotka
Autorekisterikeskus on ottanut, jää voimaan.

5 §
Autorekisterikeskuksen palveluksessa tä-

män lain voimaan tullessa oleva työsopimus-
suhteinen henkilöstö siirtyy suostumuksensa
mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen vastaa-
vaan tehtävään tai perustettavan ajoneuvo-
hallintokeskuksen palvelukseen soveltuvaan
virkaan tai tehtävään. Määräajaksi Autore-
kisterikeskuksen palvelukseen otetut henkilöt
siirtyvät siksi määräajaksi, joksi heidät on
palvelukseen otettu, jos määräaika ei ole
päättynyt tämän lain tullessa voimaan.

Palvelussuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön

työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asi-
anomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt,
sovelletaan, mitä yhtiön tekemässä työeh-
tosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa tai
sen nojalla säädetään tai määrätään.

6 §
Yhtiön tulee vuoden 1996 loppuun saakka

sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään tai
määrätään:

1) hoitaa kuljettajantutkintoihin, ajokort-
teihin ja kuljettajaopetukseen liittyviä tehtä-
viä; sekä

2) hoitaa vaarallisten aineiden kuljettami-
seen oikeuttavaan todistukseen, ajolupako-
keisiin ja ajolupakoulutukseen liittyviä tehtä-
viä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista palve-
luista yhtiön perimän maksun suuruuden
vahvistaa liikenneministeriö noudattaen, mitä
valtion maksuperustelaissa (150/92) sääde-
tään julkisoikeudellisista suoritteista perittä-
vistä maksuista.

7 §
Joka yhtiön palveluksessa hoitaessaan

6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kuljetta-
jantutkintojen vastaanottoon liittyviä tehtäviä
on saanut tietoja yksityisen henkilön ter-
veydentilaan liittyvistä seikoista, ei saa näitä
tietoja luvattomasti ilmaista.

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassa-
pitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan
rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan.

8 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 1996.
Tällä lailla kumotaan Autorekisterikeskuk-

sesta 6 päivänä marraskuuta 1992 annettu la-
ki (988/92) ja 11 päivänä joulukuuta 1992
Autorekisterikeskuksesta annettu asetus
(1298/92) niihin myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Tämän lain tultua voimaan tieliikenteen
tietojärjestelmän tietokantaan ja sovelluksiin,
ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiin
sekä varsinaiseen ajoneuvoveroon liittyvistä
sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista
vastaa ajoneuvohallintokeskus.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
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ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1
ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen
lain voimaantuloa.

Autorekisterikeskuksen viimeisen toimin-

tavuoden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen
sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista an-
netussa laissa (627/87) tai sen nojalla sää-
detään tai määrätään. Osakeyhtiö hoitaa tältä
osin liikelaitoksen tehtävät.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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L a k i

N:o 1592

ajoneuvohallintokeskuksesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tarkoitus

Ajoneuvohallintokeskuksen tarkoituksena
on edistää liikenneturvallisuutta ja tieliiken-
teen tietopalvelua sekä vähentää ajoneuvojen
aiheuttamia ympäristöhaittoja. Ajoneuvohal-
lintokeskus on liikenneministeriön alainen.

2 §

Tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on:
1) pitää tieliikenteen tietojärjestelmää ja

hoitaa siihen liittyviä tehtäviä;
2) vastata ajoneuvojen ja ajokorttien rekis-

teröinnistä;
3) vastata autokoulujen valvonnasta ja hoi-

taa kuljettajantutkintoihin liittyviä tehtäviä;
4) hoitaa ajoneuvojen tyyppikatsastusta ja

EY-tyyppihyväksymistä koskevat asiat;
5) hoitaa ajoneuvojen katsastustehtävien

toimilupiin liittyviä valvontatehtäviä ja mui-
ta tehtäviä;

6) hoitaa ajoneuvojen katsastukseen liitty-
viä muita tehtäviä;

7) hoitaa liikennetarvikkeiden kauppaan
sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyviä
lupa- ja valvontatehtäviä;

8) hoitaa autokiinnitystä koskevat asiat;

9) ratkaista sille erikseen säädetyt lupa-,
poikkeuslupa- ja oikaisuvaatimusasiat;

10) hoitaa eräitä tieliikenteen verotusasioi-
ta; sekä

11) edistää liikenneturvallisuuden paranta-
miseen ja tieliikenteen aiheuttamien ympä-
ristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää tutki-
mustoimintaa.

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on
huolehtia myös niistä muista toimialaansa
liittyvistä viranomaistehtävistä, jotka sille
erikseen säädetään tai määrätään, sekä suo-
rittaa ne toimeksiannot, jotka liikenneminis-
teriö sille antaa.

3 §

Johtokunta

Ajoneuvohallintokeskuksessa on johtokun-
ta, jonka jäsenet määrää valtioneuvosto. Joh-
tokunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toi-
mikaudesta säädetään asetuksella.

4 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella.
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5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvohallinnosta
22 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki
(1373/93) ja ajoneuvohallinnosta 22 päivänä
joulukuuta 1993 annettu asetus (1374/93).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

6 §

Siirtymäsäännökset

Mitä muualla säädetään tai määrätään Au-
torekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksi-
köstä tai ajoneuvohallinnosta, koskee tämän
lain tultua voimaan ajoneuvohallintokeskusta.

Ajoneuvohallinnossa tämän lain voimaan
tullessa vireillä olevat asiat siirtyvät ajoneu-
vohallintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkais-
taviksi.

Autorekisterikeskuksessa tämän lain voi-
maan tullessa vireillä olevat tämän lain mu-
kaan ajoneuvohallintokeskukselle kuuluvat
asiat siirtyvät lain voimaan tullessa ajoneu-
vohallintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkais-
taviksi.

Ajoneuvohallinnon virat ja tehtävät siirty-
vät tämän lain mukaisen ajoneuvohallinto-
keskuksen viroiksi ja tehtäviksi lukuun ot-
tamatta ylijohtajan virkaa, joka lakkaa tämän
lain tullessa voimaan.

Ajoneuvohallintokeskus hoitaa lain voi-
maantuloa edeltävän tilivuoden toimintaan
kohdistuvat ajoneuvohallinnolle kuuluneet
tilinpitotehtävät.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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L a k i

N:o 1593

ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on ajoneuvojen
katsastustoiminnan avulla edistää liikenne-
turvallisuutta ja vähentää ajoneuvojen aihe-
uttamia ympäristöhaittoja. Lain tarkoituksena
on myös edistää ajoneuvojen rekisteröinti-
palvelujen saatavuutta.

Tätä lakia sovelletaan niihin, jotka hakevat
toimilupaa ja harjoittavat sen nojalla ajoneu-
vojen katsastusta ja rekisteröintejä.

Ajoneuvohallintokeskuksen oikeudesta
suorittaa ajoneuvojen rekisteröintejä ja suo-
rarekisteröintiluvista säädetään erikseen ase-
tuksella.

2 §

Toimiluvan alaiset tehtävät

Ajoneuvojen katsastuksia ja asetuksessa
tarkemmin säädettäviä muita kuin 1 §:n 3
momentissa tarkoitettuja rekisteröintejä saa
suorittaa vain se, jolle on myönnetty tässä
laissa tarkoitettu toimilupa.

Ajoneuvojen tyyppikatsastuksiin ja EY-
tyyppihyväksymisiin ei voida myöntää toi-
milupaa.

Asetuksella voidaan säätää, että katsastus-
tehtävien vähäisiä osia voi suorittaa myös
muu kuin se, jolle toimilupa on myönnetty.

3 §

Toimiluvan myöntämisen yleiset
edellytykset

Toimilupa tulee myöntää hakijalle, joka on
luotettava, asiantunteva, vakavarainen ja
riippumaton. Hakijan on kyettävä myös var-

mistamaan toiminnan riittävän korkea laatu
ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä
huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Toimilupaa ei myönnetä, jos hakemuksesta
tai olosuhteista muuten käy ilmi, että hake-
mukseen liittyvät järjestelyt on tehty toimi-
luvan edellytyksistä annettujen säännösten
kiertämiseksi.

Toimilupaa ei myönnetä virastolle, laitok-
selle eikä oppilaitokselle, joka on valtion,
kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä.

Toimiluvan hakijan tulee olla Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen
tai yhteisö, jonka kotipaikka, keskushallinto
tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueel-
la.

4 §

Hakijan luotettavuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää luotetta-
vana, jos hakijaa, toiminnasta vastaavaa hen-
kilöä, katsastavaan henkilöstöön kuuluvaa tai
yhtiömuodossa toimivan hakijan hallituksen
tai hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä,
toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä
taikka muussa näihin rinnastettavassa ase-
massa olevaa ei ole tuomittu:

1) viiden viimeisen vuoden aikana tielii-
kennelain (267/81) 75 §:ssä tarkoitetusta ri-
koksesta tai rikoksesta, josta on seurannut
vankeusrangaistus;

2) kolmen viimeisen vuoden aikana rikok-
sesta, josta on seurannut sakkorangaistus ja
jonka voidaan katsoa osoittavan henkilön
olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan kat-
sastustai rekisteröintitoimintaa; eikä

3) viimeisen vuoden aikana kolmesti tai
useammin sellaisesta liikenne- tai ajoneuvo-
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turvallisuutta koskevien säännösten tai mää-
räysten rikkomisesta, josta on seurannut sak-
korangaistus.

Toimiluvan hakijaa ei pidetä luotettavana,
jos hakija on aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton kat-
sastusten ja rekisteröintien suorittajaksi tai
on syyllistynyt vakavaan ajoneuvojen katsas-
tusta, rekisteröintiä tai verotusta koskevien
säännösten tai määräysten rikkomiseen.

5 §
Hakijan asiantuntemus

Toimiluvan hakijan tulee ilmoittaa hake-
muksessaan katsastustoiminnasta vastaava
henkilö. Katsastustoiminnasta vastaavalta
henkilöltä edellytetään vähintään teknillisen
oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai
vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkin-
non suorittamista ja perehtyneisyyttä ajoneu-
voja sekä niiden katsastuksia ja rekisteröin-
tejä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.
Toiminnasta vastaavalla henkilöllä on lisäksi
oltava riittävä käytännön kokemus katsastus-
tehtävistä tai muista teknisistä tarkastustehtä-
vistä.

6 §
Hakijan riippumattomuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää riippu-
mattomana, jos hakija tai hänen palvelukses-
saan oleva ei harjoita tai ole kaupallisesti,
taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhtees-
sa siihen, joka harjoittaa:

1) ajoneuvojen tai niiden osien tai varus-
teiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa,
suunnittelua, markkinointia, korjausta, huol-
toa tai vakuutustoimintaa; taikka

2) luvanvaraista liikennettä.
Toimiluvan hakija ei saa myöskään olla

riippuvuussuhteessa 1 momentissa tarkoitet-
tua toimintaa harjoittavien muodostamaan
järjestöön.

7 §
Toimiluvan laajuus

Toimilupa myönnetään hakemuksen perus-
teella katsastuslajin mukaan seuraavasti ra-
joitettuna:

1) kaikkia ajoneuvoja koskevat vuosikat-
sastukset; tai

2) kaikkia ajoneuvoja koskevat rekisteröin-

nit ja kaikki katsastuslajit tyyppikatsastusta
ja EY-tyyppihyväksymistä lukuun ottamatta.

8 §

Toimiluvan hakeminen

Toimilupahakemukseen on liitettävä:
1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta

kaupparekisteriote ja selvitys omistussuhteis-
ta;

2) selvitys siitä, missä toimintaa ryhdytään
harjoittamaan;

3) selvitys siitä, miten hakija varmistaa
toimintansa riittävän korkean laadun ja
asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun;

4) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus
toteuttaa yhteydet tieliikenteen tietojärjestel-
mään ja miten hakija tulee huolehtimaan
asianmukaisesta tietosuojasta;

5) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet
sekä henkilöstö ja muut 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetut henkilöt täyttävät hakemuksen
mukaisen toiminnan vaatimukset; sekä

6) liikenneministeriön mahdollisesti edel-
lyttämä muu selvitys.

9 §

Toimiluvan myöntäminen

Liikenneministeriö myöntää toimiluvan
enintään viiden vuoden määräajaksi hakijal-
le, joka täyttää 3—6 §:ssä säädetyt edelly-
tykset ja esittää 8 §:ssä mainitut selvitykset.
Toimiluvan myöntämistä koskevassa päätök-
sessä voidaan asettaa ehtoja, joilla toimilupa
myönnetään. Toimilupa myönnetään katsas-
tustoimipaikkakohtaisena.

10 §

Toiminnan aloittaminen

Toimiluvan mukainen katsastustoiminta ja
rekisteröinnit voidaan aloittaa sen jälkeen,
kun valvontaviranomainen on:

1) todennut toimiluvan haltijan toimitilat
pysyviksi ja toimintaan soveltuviksi sekä
sellaisiksi, joissa katsastukset voidaan suorit-
taa asianmukaisesti säästä riippumatta;

2) hyväksynyt toimiluvan haltijan katsas-
tuslaitteet hakemuksen mukaiseen toimintaan
soveltuviksi;

3) todennut toimiluvan haltijan yhteydet
tieliikenteen tietojärjestelmään asianmukai-
siksi;
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4) todennut toimiluvan haltijan henkilöstön
pätevyyden luvan mukaisiin tehtäviin; sekä

5) todennut toimintaan liittyvien olosuhtei-
den muutenkin vastaavan vaatimuksia.

Jollei toimiluvan mukaista katsastustoimin-
taa ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa
toimiluvan myöntämisestä, toimilupa rau-
keaa. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä
syystä pidentää määräaikaa.

11 §

Katsastuksia suorittavan henkilöstön päte-vyys-
vaatimukset

Katsastuksia suorittavalta henkilöstöltä
edellytetään vähintään teknillisen oppilaitok-
sen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan
soveltuvan teknikkotason tutkinnon suoritta-
mista sekä perehtyneisyyttä ajoneuvoja ja
niiden katsastuksia koskeviin säännöksiin ja
määräyksiin.

12 §

Katsastuspalvelujen tasapuolisuus

Toimiluvassa tarkoitettujen ajoneuvojen
katsastukset on suoritettava ajoneuvon mer-
kistä, mallista, käyttöönottoajankohdasta ja
muista vastaavista seikoista riippumatta.

Toimiluvan haltijan on järjestettävä toi-
mintansa siten, etteivät muut seikat kuin ajo-
neuvon kuntoon ja muuhun määräystenmu-
kaisuuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa
katsastuksen lopputulokseen.

Toimiluvan haltijalla on velvollisuus vas-
taanottaa ja suorittaa jokaisen sitä haluavan
asiakkaan ajoneuvon katsastus säännösten ja
määräysten sekä toimilupansa mukaisesti.

Toimiluvan haltijan on toiminnassaan so-
veltuvin osin noudatettava kielilain (148/22)
säännöksiä. Toimiluvan haltijan on muutoin-
kin huolehdittava siitä, että suomen- ja ruot-
sinkielisen väestön tarpeet otetaan toimilu-
van haltijan toiminnassa huomioon saman-
laisten perusteiden mukaan.

13 §

Esteellisyys

Katsastuksia ja rekisteröintejä suorittavaan
henkilöstöön sovelletaan toimiluvan alaisissa
tehtävissä, mitä hallintomenettelylain (598/82)

10 ja 11 §:ssä säädetään virkamiehen esteelli-
syydestä.

14 §

Oikaisun hakeminen

Toimiluvan haltijan katsastus- tai re-
kisteröintiasiassa tekemään päätökseen saa
vaatia oikaisua ajoneuvohallintokeskukselta,
jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin
säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaati-
musosoitus.

15 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo
ajoneuvohallintokeskus.

Toimiluvan haltija on velvollinen anta-
maan valvontaviranomaiselle ja liikennemi-
nisteriölle tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten noudattamisen
valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Toimilu-
van haltijan on ilmoitettava omistussuhteis-
saan tapahtuneista muutoksista, toiminnasta
vastaavien henkilöiden vaihdoksista sekä
muista toimintaa koskevista merkittävistä
muutoksista valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten noudattamisen valvomi-
seksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa
harjoitetaan toimiluvan alaista toimintaa.
Toimiluvan haltija on velvollinen järjestä-
mään olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus
voidaan tehdä.

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua
tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamisen valvo-
miseksi.

16 §

Pakkokeinot

Jos tarkastuksessa tai muuten havaitaan,
ettei katsastustoiminnassa käytettävä kone tai
laite täytä tässä laissa tai sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä tai määräyksissä asetet-
tuja oleellisia vaatimuksia, valvontaviranomai-
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nen voi joko kieltää koneen tai laitteen käytön
tai rajoittaa sen käyttöä.

Valvontaviranomainen voi asettaa 15 §:n 2
momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuu-
den sekä tämän pykälän 1 momentissa tar-
koitetun kiellon tai rajoituksen noudattami-
sen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on
voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90)
säädetään. Sitä, joka ei noudata tämän lain
nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua
velvollisuutta, kieltoa tai rajoitusta, ei voida
tuomita rangaistukseen samasta teosta.

17 §

Toimiluvan peruuttaminen

Liikenneministeriön on peruutettava toimi-
lupa määräajaksi tai kokonaan, jos:

1) toimiluvan haltija ei ylläpidä katsastus-
toimipaikalla säännöllistä ajoneuvojen kat-
sastustoimintaa tai lopettaa kyseisen toimin-
nan;

2) toimiluvan haltija ei enää täytä toimilu-
van saannin yleisiä edellytyksiä eikä ole ase-
tetussa määräajassa korjannut niissä olevaa
puutetta;

3) toimiluvan haltija on asetettu konkurs-
siin; tai

4) toimiluvan haltija tai määräävässä ase-
massa oleva luvan haltijan edustaja on mää-
rätty liiketoimintakieltoon.

Toimilupa voidaan peruuttaa, toimiluvan
haltijalle antaa huomautus tai kirjallinen va-
roitus taikka kieltää toimiluvan haltijalta re-
kisteröintien suorittaminen, jos:

1) katsastuksessa on hyväksytty liikentees-
sä käytettäväksi ajoneuvo, joka ei ilmeisen
selvästi ole ollut säännösten tai määräysten
mukaisessa kunnossa;

2) katsastuksessa ensimmäisellä kerralla
hyväksyttyjen ajoneuvojen suhteellinen
osuus poikkeaa merkittävästi yleisestä val-
takunnallisesta tasosta;

3) rekisteröintejä ei ole suoritettu asian-
mukaisesti;

4) toiminnassa on rikottu 12 §:ssä säädet-
tyä tasapuolisuus- tai muuta tässä laissa sää-
dettyä;

5) luvan haltija rikkoo toimiluvalle liiken-
neministeriön päätöksessä määrättyjä tai lu-
paan liitetyissä ehdoissa asetettuja vaati-
muksia; taikka

6) toimiluvan haltijan kirjanpito, varain-

hallinta tai hallinto eivät täytä toiminnalta
vaadittavia edellytyksiä.

Varoituksen tai huomautuksen voi antaa
myös ajoneuvohallintokeskus.

Toimiluvan peruuttamista ja rekisteröinti-
kieltoa koskevaa päätöstä on noudatettava
päätöksestä tehdystä valituksesta huolimatta.

18 §

Henkilörekisteritiedot

Liikenneministeriöllä ja ajoneuvohallin-
tokeskuksella on oikeus saada tarpeellisia
tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä
toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista
koskevien asioiden käsittelyä varten.

19 §

Salassapitovelvollisuus

Toimiluvan haltija tai hänen työntekijänsä
ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa tullutta 4
§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön sano-
tussa pykälässä tarkoitettua rikosta koskevaa
tietoa.

20 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen katsastuksia tai
ajoneuvojen rekisteröintejä ilman asianmu-
kaista toimilupaa, on tuomittava luvattomas-
ta ajoneuvojen katsastus- tai rekisteröintiteh-
tävien harjoittamisesta sakkoon tai van-
keuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Joka laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla
annetuissa säännöksissä säädetyn ilmoituk-
sen tekemisen tai tietojenantovelvollisuuden
taikka estää tai haittaa 15 §:n 3 momentissa
sanotun tarkastuksen tekemistä, on tuomitta-
va ajoneuvon katsastus- ja rekisteröintitehtä-
vien toimiluvista annettujen säännösten rik-
komisesta sakkoon.

Rangaistus 19 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu-
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta.

21 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Asetuksella annetaan tarkemmat säännök-
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set niistä ajoneuvojen rekisteröinneistä, joita
tässä laissa tarkoitetun toimiluvan nojalla on
oikeus suorittaa.

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia
määräyksiä toimiluvan myöntämisen yleisis-
tä edellytyksistä, katsastuksessa käytettävistä
toimitiloista ja tarkastuslaitteista, katsastus-
toiminnan laatuvaatimuksista ja laadunvar-
mistuksesta, rekisteri- ja katsastustietojen
toimittamisesta ajoneuvorekisteriin sekä yh-
teistyöstä viranomaisten kanssa.

22 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen katsas-
tustehtävien toimiluvista 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annettu laki (1372/93).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Toimiluvat, jotka on myönnetty ennen tä-
män lain voimaantuloa, ovat voimassa sel-
laisenaan luvassa määrätyn ajan. Jollei toi-

miluvan mukaista katsastustoimintaa ole
aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa,
alkaa 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu mää-
räaika kulua lain voimaantulosta.

Sellainen Autorekisterikeskuksen liiketoi-
mintaa jatkamaan perustetun osakeyhtiön tai
sen tytäryhtiön toimipaikka, jossa on tämän
lain voimaan tullessa harjoitettu ajoneuvojen
katsastustoimintaa ja rekisteröintejä ja jota
varten on tehty toimilupahakemus ennen
tämän lain voimaantuloa, saa jatkaa toimin-
taansa hakemuksen mukaisessa laajuudessa
hakemuksen ratkaisemiseen ja valvontavi-
ranomaisen suorittamaan tarkastukseen saak-
ka. Tällaiseen toimipaikkaan sovelletaan
muutoin toimiluvan haltijaa koskevia sään-
nöksiä.

Henkilön, joka 1 päivänä huhtikuuta 1995
on suorittanut ajoneuvojen katsastuksia, kat-
sotaan täyttävän 11 §:ssä säädetyt vaatimuk-
set.

Toimilupa, joka on myönnetty 3 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetulle virastolle, laitokselle
tai oppilaitokselle ennen 1 päivää huhtikuuta
1995, voidaan uudistaa sen estämättä, mitä
mainitussa momentissa säädetään.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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L a k i

N:o 1594

tieliikennelain 84 ja 106 b §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84 §:n 2 momentti

ja 106 b §, sellaiseina kuin ne ovat 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (989/92),
seuraavasti:

84 §

Ajoneuvon hyväksyminen liikenteeseen ja
rekisteröinti

— — — — — — — — — — — — — —
Ajoneuvon maahantuoja ja valmistaja sekä

omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoitta-
maan rekisteritiedot ja niissä tapahtuneet
muutokset ajoneuvorekisterin pitäjälle tai
katsastus- ja rekisteröintitoimiluvan haltijalle
siten kuin asetuksella säädetään, jollei muu-
tos koske rekisteristä poistettua ajoneuvoa.
Omistajan tai haltijan toimeksiannosta vel-
vollisuus ilmoituksen tekemiseen siirtyy tie-
liikenteen tietojärjestelmästä annetun lain
9 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yritykselle.
— — — — — — — — — — — — — —

106 b §

Oikaisun hakeminen

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tämän
lain tai sen nojalla annetun asetuksen perus-
teella tekemään päätökseen saa vaatia oi-
kaisua ajoneuvohallintokeskukselta, jollei
muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätök-
seen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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L a k i

N:o 1595

tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/89)

17, 19 ja 19 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 17 § osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lail-

la (7/93) sekä 19 ja 19 a § mainitussa laissa,
muutetaan 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n johdantokappale, 1 ja 2 kohta, 9 §:n otsikko, 9 §:n

1 momentin johdantokappale, 1 ja 3 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti ja
11—16 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 kohta, 9 §:n 1 momentin joh-
dantokappale sekä 3 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti sekä 13 ja 15 § mainitussa 8 päivänä
tammikuuta 1993 annetussa laissa, 11 § 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa
(722/91) ja mainitussa 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa, 12 § osittain muutettuna
15 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (345/91) ja mainitulla 8 päivänä tammikuuta
1993 annetulla lailla sekä 16 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § sekä 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla
8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla, uusi 5 momentti, lakiin uusi 12 a ja 12 b § sekä
lain 18 §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa laissa (657/95),
uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Tieliikenteen tietojärjestelmä ja sen pitäjä

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja
tieliikenteen tietopalvelua varten pidetään

automaattisen tietojenkäsittelyn avulla rekis-
tereitä ajoneuvoista ja niiden verotuksesta,
katsastuksesta ja kiinnityksistä sekä ajokor-
teista ja kuljettajantutkinnoista. Nämä rekis-
terit ja niihin kuuluvat tietojenkäsittelyohjel-
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mistot muodostavat tieliikenteen tietojärjes-
telmän.

Tieliikenteen tietojärjestelmää pitää ajo-
neuvohallintokeskus (rekisterinpitäjä).

4 §

Tieliikenteen tietojärjestelmän tiedot

Tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan
saa tallettaa luonnollisesta henkilöstä seuraa
vat henkilötiedot: ajoneuvon omistajasta ja
haltijasta nimi, henkilötunnus, osoite, koti-
kunta, poliisipiiri, johon kotikunta kuuluu, ja
äidinkieli. Tietokantaan saa tallettaa oi-
keushenkilöstä vastaavat tiedot, myös liike-
ja yhteisötunnuksen. Tietokantaan saa tallet-
taa lisäksi tiedon siitä, onko omistaja tai hal-
tija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö,
sekä haltijan hallintaoikeuden laadun.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Ajokorttirekisterin tiedot

Ajokorttirekisteriin, johon merkitään ajo-
korttiluvan hakijat ja ajo-oikeuden haltijat
sekä ajo-oikeutta vailla olevat liikennerikok-
siin syyllistyneiksi epäillyt ja syyllistyneet
henkilöt, talletetaan siten kuin asetuksella
tarkemmin säädetään ajokorttiluvan hakijasta
ja ajo-oikeuden haltijasta sekä ajo-oikeutta
vailla olevasta:

1) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkin-
nöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeut-
ta koskevat erityisehdot ja erityisluvat sekä
vastaavat puolustusvoimien ajokorttia koske-
vat tiedot;

2) moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetet-
taessa tehdyiksi epäiltyjä ja tehtyjä liikenne-
rikoksia, niistä seuranneita rangaistuksia ja
muita seuraamuksia koskevat tiedot sekä
tieliikennelain nojalla tapahtunutta ajokiel-
toon määräämistä, ajokorttiluvan peruutta-
mista, ajo-oikeuden raukeamista ja varoituk-
sen antamista sekä niiden perustana olevaa
tekoa tai epäiltyä tekoa koskevat tiedot;
— — — — — — — — — — — — — —

6 a §

Tietojen poistaminen ajokorttirekisteristä

Tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa tar-
koitettuja rikoksia koskevat tiedot poistetaan
rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä,

kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoi-
man. Yksittäistä rangaistusta koskevaa kym-
menen vuotta rekisterissä ollutta tietoa ei
kuitenkaan poisteta, jos henkilöstä on rekis-
terissä sellainen tieto, jota ei edellä sanotun
nojalla vielä voida poistaa.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja ri-
koksia koskevat tiedot ja poliisin hallinnolli-
sella päätöksellä määräämiä seuraamuksia
koskevat tiedot, mikäli ne eivät liity 1 momen-
tissa tarkoitettuun rikokseen, poistetaan
viiden vuoden kuluttua siitä, kun niitä kos-
keva päätös on saanut lainvoiman.

Syytöntä henkilöä koskevat rikostiedot
poistetaan rekisteristä niitä koskevan päätök-
sen tultua lainvoimaiseksi. Tiedot epäillystä
rikoksesta poistetaan syyteoikeuden vanhen-
nuttua. Mikäli poliisi on edellä sanottuihin
liittyen tehnyt ajo-oikeutta tai ajolupaa kos-
kevan hallinnollisen päätöksen, poistetaan
tiedot epäillystä rikoksesta viiden vuoden
kuluttua siitä, kun päätös on saanut lainvoi-
man.

Kaikki rekisteriin merkittyä henkilöä kos-
kevat rekisteritiedot poistetaan rekisteristä
yhden vuoden kuluttua hänen kuolemas-
taan.

9 §

Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen

Tieliikenteen tietojärjestelmää varten ajo-
neuvohallintokeskuksella on oikeus saada
seuraavia tietoja, jotka voidaan siirtää kone-
kielisinä tieliikenteen tietojärjestelmän tieto-
kantaan:

1) luonnollisten henkilöiden nimeä ja osoi-
tetta, henkilötunnuksen muuttumista sekä
kuolemaa koskevat tiedot väestötietojärjes-
telmästä;
— — — — — — — — — — — — — —

3) ryhmäliikennevakuutusta, liikenneva-
kuutuksen maksun laiminlyöntiä, vakuutuk-
sen irtisanomista sekä ajoneuvon väliaikaista
vakuuttamattomuutta koskevat tiedot liiken-
nevakuutuskeskuksen ja liikennevakuutusyh-
tiöiden järjestelmistä;
— — — — — — — — — — — — — —

Kuljettajantutkintojen vastaanottaja voi
tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tieto-
järjestelmään kuljettajaopetusta ja -tutkintoa
sekä ajokorttia koskevia tietoja.

Tieliikenteen tietojärjestelmään voidaan
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ajoneuvohallintokeskuksen luvalla siirtää
teknisen käyttöyhteyden avulla kaupparekis-
teriin merkittyjen, ajoneuvojen kauppaa, ra-
hoitusta tai katsastustoimintaa harjoittavien
yritysten sekä vakuutusyhtiöiden tietojärjes-
telmistä ajoneuvon omistajan tai haltijan toi-
meksiannon perusteella ajoneuvon rekisteri-
ilmoituksen tiedot.

Katsastuksen suorittaja voi siirtää teknisen
käyttöyhteyden avulla tieliikenteen tietojär-
jestelmään ajoneuvon katsastusta ja rekiste-
röintiä koskevia tietoja siten kuin ajoneuvo-
hallintokeskus määrää. Ajoneuvohallintokes
kus voi hakemuksesta sallia tietojen talletta-
misen suorakäyttöisesti.

10 §

Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö

Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää tielii-
kenteen tietojärjestelmää ja sen osarekiste-
reitä sille lain tai asetuksen mukaan kuulu-
vien tehtävien hoitamisessa.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Tietojen luovutus tieliikenteen tieto-
järjestelmästä

Tietoja tieliikenteen tietojärjestelmästä
pyydettäessä on ilmoitettava tietojen käyt-
tötarkoitus ja suojaustapa sekä muut luovut-
tamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelli-
set seikat. Tämä ei kuitenkaan koske tilasto-
tietoja eikä yksittäin luovutettavia tietoja,
jollei tästä laista muuta johdu.

Tieliikenteen tietojärjestelmästä luovutetta-
van tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitet-
tuun käyttötarkoitukseen. Tietoa ei saa luo-
vuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustel-
lusta syystä epäillä vaarantavan rekisteröidyn
yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oi-
keuksiaan taikka valtion turvallisuutta. Hen-
kilötietojen massaluovutuksen edellytyksenä
on lisäksi, että henkilörekisterilain (471/87)
19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.

Muiden teknisellä käyttöyhteydellä luovu-
tettavien tietojen kuin tilastotietojen talletta-
miseen luovutuksensaajan tietojärjestelmään
vaaditaan ajoneuvohallintokeskuksen lupa.

Luovutettuja tietoja saa käyttää ainoastaan
siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.

Yksittäin luovutettuja tietoja lukuun ottamat-
ta tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle ilman
asianmukaista lupaa.

Poliisilla on oikeus teknisellä käyttöyh-
teydellä luovuttaa tietoja etsittävistä ajoneu-
voista toisen valtion poliisi- ja oikeusvi-
ranomaisille sekä kansainvälistä rikostorjun-
taa suorittaville viranomaisjärjestöille.

12 §

Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:
1) tietoja rekisteritunnuksen tai valmis-

tenumeron perusteella yksittäisluovutuksena
henkilötunnusta lukuun ottamatta;

2) viranomaiselle lain tai asetuksen mu-
kaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi tar-
peellisia tietoja;

3) tietoja liikennevakuutuskeskukselle
määräajassa lakisääteisen liikennevakuutuk-
sen ottamisen laiminlyöneistä liikennevakuu-
tusmaksua vastaavan hyvikkeen määräämistä
varten sekä liikennevakuutuskeskukselle ja
liikennevakuutusyhtiöille liikenne- ja autova-
kuutuksen sekä valtiokonttorille liikenne- ja
autovakuutusta vastaavan valtion korvausjär-
jestelmän hoitamista varten;

4) katsastuksen suorittajalle tietoja katsas-
tus- ja rekisteröintitehtävien hoitamista var-
ten;

5) Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan
ajoneuvojen rekisteröintiviranomaisille tieto-
ja ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suoritta-
miseksi mainituissa maissa;

6) tietoja ajoneuvon rekisteritunnuksen
taikka omistajan tai haltijan nimen tai liike-
ja yhteisötunnuksen perusteella ajoneuvojen
kauppaa tai rahoitusta, liikenne- tai autova-
kuutustoimintaa, katsastustoimintaa taikka
muuta ajoneuvoihin liittyvää toimintaa har-
joittavan yrityksen asiakasrekisterin osoite-
tietojen päivittämiseen edellyttäen, että luo-
vutus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1
momentin 3 kohdassa ja 20 §:ssä säädetyt
edellytykset;

7) ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella
kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokaup-
paa harjoittavalle yritykselle ajoneuvokaupan
ja -huollon yhteydessä muita tietoja kuin
henkilötietoja sekä 9 §:n 4 mukaisen luvan
saaneelle yritykselle näiden tietojen lisäksi
omistajan tai haltijan suostumuksella tämän
henkilötiedot;
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8) tietoja tilastointia tai tieteellistä tutki-
musta varten, jos henkilörekisterilain 19 §:n
1 momentin 3 kohdassa säädetyt edellytykset
täyttyvät; sekä

9) tilastotietoja.
Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tie-

toja myös liikenneturvallisuuteen, liikenne-
tai autovakuutuksiin, liikenteeseen, liikenne-
tarvikkeisiin, katsastukseen tai ajoneuvoihin
liittyvää muuta kuin 1 momentissa mainittua
tarkoitusta varten. Ajoneuvon omistajan ja
haltijan henkilötietoja saa kuitenkin luovut-
taa vain, jos luovutuksen saajalla on henki-
lörekisterilain mukaan oikeus tallettaa luovu-
tettavat tiedot henkilörekisteriin.

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa
tietoja mielipide- ja markkinatutkimukseen,
suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muu-
hun suoramarkkinointiin sekä osoitepalve-
luun. Luonnollisen henkilön tietojen luovu-
tus on sallittua ainoastaan, jos toiminta, jo-
hon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy
liikenneturvallisuuteen, liikenteeseen, liiken-
ne- ja autovakuutuksiin, liikennetarvikkei-
siin, katsastukseen, ajoneuvoihin tai ajoneu-
vokauppaan. Luonnollisesta henkilöstä voi-
daan muussa kuin automaattiseen tietojenkä-
sittelyyn soveltuvassa muodossa luovuttaa
vain nimi- ja osoitetietoja. Tämä rajoitus ei
kuitenkaan koske tietojen luovuttamista kat-
sastuksen suorittajalle katsastukseen liittyvi-
en palvelutehtävien hoitamista varten. Luon-
nollisen henkilön tietoja ei saa luovuttaa, jos
rekisteröity on kieltänyt tietojen luovuttami-
sen henkilörekisterilain 23 §:n nojalla tai jos
luovutuksen saajalla ei ole henkilörekisteri-
lain mukaan oikeutta tallettaa luovutettavia
tietoja henkilörekisteriin.

Ajoneuvorekisterin tietoja ei saa luovuttaa
teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentin
1, 6 tai 7 kohdassa eikä 3 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa.

12 a §

Henkilötunnuksen luovuttaminen
ajoneuvorekisteristä

Ilman rekisteröidyn suostumusta saa hen-
kilötunnusta käyttää tietojen luovutuksen pe-
rusteena tai henkilötunnuksen luovuttaa ajo-
neuvorekisteristä vain:

1) 12 §:n 1 momentin 2—4 ja 8 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa; taikka

2) kun henkilön luotettava yksilöinti sekä

tietojen käyttötarkoitus sitä edellyttävät ja
tietojen pyytäjällä on tai voi olla se henkilö-
rekisterilain tai muun lain perusteella hallus-
saan.

12 b §
Tietosuojalautakunnan poikkeuslupa

Tietosuojalautakunta voi erityisestä syystä
antaa poikkeusluvan henkilötietojen luovu-
tukseen 12 §:n 2 momentista poiketen ajo-
neuvorekisteristä, vaikka tietojen pyytäjällä
ei ole henkilörekisterilain mukaan oikeutta
tallettaa luovutettavia tietoja henkilörekisteriin,
sekä henkilötunnuksen käyttämiseen
hakuperusteena tai luovutukseen, vaikka
12 a §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty.
Edellytyksenä on lisäksi, että rekisteröidyn
yksityisyyden, hänen etujensa ja oi-
keuksiensa sekä valtion turvallisuuden vaa-
rantuminen voidaan estää.

13 §
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisteriin merkityn henkilön ri-
kosta tai epäiltyä rikosta koskevat tiedot,
ajokielto, väliaikainen ajokielto taikka ajo-
oikeuden raukeaminen on pidettävä salassa.

Ajokorttirekisteristä saa kuitenkin luovut-
taa:

1) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille
tietoja ajo-oikeuteen ja liikennelupaan liitty-
vien asioiden käsittelyä sekä henkilötietojen
tarkistamista varten;

2) syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimil-
le tietoja ajo-oikeuteen liittyvien asioiden
käsittelyä varten;

3) liikennelupaviranomaisille tietoja liiken-
neluvan myöntämistä ja peruuttamista kos-
kevien asioiden käsittelyä varten;

4) autokoululupaviranomaisille tietoja au-
tokoululuvan myöntämistä ja peruuttamista
koskevien asioiden käsittelyä varten;

5) kuljettajantutkintojen vastaanottajalle
tietoja kuljettajantutkinto- ja ajokorttitehtäviä
varten;

6) ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröinti-
tehtävien toimiluvista annetussa laissa (1593/
95) tarkoitetulle toimilupaviranomaiselle
tietoja ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröin-
titehtävien toimiluvan myöntämistä ja pe-
ruuttamista koskevien asioiden käsittelyä
varten;
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7) Ahvenanmaan, Euroopan unionin jäsen-
valtion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn
sopimukseen liittyneen valtion ajokorttiasioi-
ta käsitteleville viranomaisille ajokorttiasian
käsittelemistä tai yksittäisen valvontatoimen
suorittamista varten tarpeellisia tietoja;

8) puolustusvoimille sellaisia tietoja, jotka
ovat tarpeen puolustusvoimien ajokorttiasioi-
den käsittelyä varten;

9) ajoneuvohallintokeskuksen valvonnassa
tietoja tieteellistä tutkimusta tai tilastointia
varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen antami-
nen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi sa-
lassapitovelvollisuus on säädetty, ja jos hen-
kilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä

10) tilastotietoja.
Yksityinen henkilö saa lisäksi itseään kos-

kevat ajokorttirekisterin tiedot ajokorttirekis-
terin otteella ajoneuvon kuljettamiseen liitty-
vää koulutusta tai ammattiin hakeutumista
taikka muuta ajokorttia tai ajo-oikeutta kos-
kevaa asiaa varten. Tietoja pyydettäessä on
ilmoitettava tarkoitus, johon tietoja tarvitaan.
Tämä tarkoitus on merkittävä ajokorttirekis-
terin otteeseen.

Ajokorttirekisterin tietoja ei saa luovuttaa
teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentin
8 tai 9 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

14 §

Tietojen luovutus ajoneuvoverotus-
rekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luo-
vuttaa:

1) rekisteritunnuksen perusteella yksittäisiä
tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten muu-
ten kuin massaluovutuksena henkilötunnusta
lukuun ottamatta;

2) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille
tietoja moottoriajoneuvoveron valvontaan
liittyviä tehtäviä varten;

3) tietoja katsastuksen suorittajalle lain tai
asetuksen mukaan kuuluvien tehtävien hoita-
mista varten;

4) ulosottoviranomaisille ulosottotehtävien
hoitamiseksi tarpeellisia tietoja; sekä

5) verohallinnon viranomaisille tietoja ve-
rojen perintään liittyviä asioita varten.

15 §

Tietojen luovutus autokiinnitysrekisteristä

Autokiinnitysrekisteristä voidaan luovuttaa:
1) tietoja kiinnitysasian vireilläolosta ja

vahvistamisesta; sekä
2) muita tietoja siten kuin autokiinnitys-

laissa (810/72) säädetään.
Autokiinnitysrekisteristä ei saa luovuttaa

tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

16 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen

luovuttamisen kieltäminen eräissä tapauksissa

Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilöre-
kisterilain 23 §:ssä säädetään, oikeus kieltää
osoitetietojensa luovuttaminen puhelimitse
muuhun kuin viranomaisen, liikennevakuu-
tuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön tai
katsastuksen suorittajan käyttöön.

Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä
itsensä tai perheensä terveyden tai turvalli-
suuden tulevan uhatuksi, ajoneuvohallinto-
keskus voi kirjallisesta pyynnöstä päättää,
ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luo-
vuttaa tieliikenteen tietojärjestelmästä muille
kuin viranomaisille, liikennevakuutuskes-
kukselle, liikennevakuutusyhtiölle, katsas-
tuksen suorittajalle sekä kuljettajantutkinnon
vastaanottajalle. Tämä päätös voi ensimmäi-
sen kerran olla voimassa enintään kaksi
vuotta. Rajoituksen voimassaoloa voidaan
jatkaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

18 §
Rangaistusseuraamukset

Rangaistus 13 §:n 1 momentissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuo-
mitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mu-
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40
luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla säädetä
ankarampaa rangaistusta.
— — — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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L a k i

N:o 1596

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain

(719/94) 20 § seuraavasti:

20 §

Oikaisun hakeminen

Ajolupakokeen vastaanottajan tämän lain
tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella
tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua
ajoneuvohallintokeskukselta, jollei muualla
laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Edellä 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun
tarkastuslaitoksen tarkastusta koskevaan pää-

tökseen saa vaatia oikaisua turvatekniikan
keskukselta, jollei muualla laissa tai asetuk-
sessa toisin säädetä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätök-
seen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa

HE 59/95
LiVM 5/95
EV 134/95
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A s e t u s

N:o 1597

ajoneuvohallintokeskuksesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministerin esittelystä säädetään ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta
1995 annetun lain (1592/95) 3 ja 4 §:n nojalla:

1 §
Organisaatio

Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaa oh-
jaa ja valvoo johtokunta.

Ajoneuvohallintokeskuksen päällikkönä on
ylijohtaja.

Ajoneuvohallintokeskuksen muusta organi-
saatiosta määrätään työjärjestyksessä.

2 §
Johtokunta

Ajoneuvohallintokeskuksen johtokuntaan
kuuluu enintään kuusi jäsentä, jotka valtio-
neuvosto määrää enintään kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Valtioneuvosto määrää yhden
jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapu-
heenjohtajaksi.

Yhden johtokunnan jäsenen tulee edustaa
ajoneuvohallintokeskuksen henkilöstöä.

Asianomainen ministeriö vahvistaa johto-
kunnan jäsenten palkkiot.

3 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:
1) päättää ajoneuvohallintokeskuksen toi-

minnan tavoitteista ja palveluperiaatteista;
2) päättää talousarvioehdotuksesta, toimin-

ta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta;

3) hyväksyä työehtosopimukset sekä tar-
kentavat virkaehtosopimukset;

4) tehdä ajoneuvohallintokeskuksen toi-
minnan yleistä kehittämistä sekä tieliiken-
teen turvallisuutta, ympäristöhaittojen vähen-
tämistä ja tietopalvelulainsäädännön kehittä-
mistä koskevia esityksiä;

5) määrätä ylijohtajan esityksestä tämän si-
jaisena toimiva henkilö;

6) päättää ajoneuvohallintokeskuksen vir-
kojen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
sekä

7) käsitellä muut ajoneuvohallintokeskuk-
sen toimialaan kuuluvat laajakantoiset ja
periaatteelliset asiat.

4 §

Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä
on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään
kolme muuta jäsentä.

5 §

Johtokunnan kokoontuminen ja
päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-
jan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava kool-
le, jos kaksi jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Johtokunnan käsiteltävät asiat ratkaistaan
erimielisyyden sattuessa äänten enemmistöl-
lä. Äänten mennessä tasan johtokunnan pää-
tökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja on kannattanut.

6 §

Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtajan ni-
mittää tasavallan presidentti valtioneuvoston
esityksestä.

3609



Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijoh-
taja.

7 §

Ylijohtajan tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaa joh-
taa ylijohtaja. Ylijohtaja vastaa ajoneuvohal-
lintokeskukselle asetettujen palvelu- ja toi-
mintatavoitteiden saavuttamisesta.

Ylijohtaja ratkaisee ne ajoneuvohallinto-
keskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista
johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä
ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian,
joka työjärjestyksessä on annettu hänen
alaisensa ratkaistavaksi.

8 §

Ylijohtajan kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä pe-
rehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.
Ylijohtajalta vaaditaan lisäksi tehtävien edel-
lyttämää johtamistaitoa.

9 §

Edustamisoikeus

Ajoneuvohallintokeskus kantaa ja vastaa

valtion puolesta sekä valvoo tuomioistui-
missa ja muissa viranomaisissa valtion etua
ja oikeutta kaikissa ajoneuvohallintokeskusta
koskevissa asioissa.

10 §

Työjärjestys

Ylijohtaja vahvistaa ajoneuvohallintokes-
kuksen työjärjestyksen, jossa määrätään ajo-
neuvohallintokeskuksen yksiköiden tehtävis-
tä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä.

11 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Ylijohtaja käsittelee 3 §:ssä tarkoitetut asi-
at, kunnes tämän asetuksen mukainen johto-
kunta on asetettu.

Ajoneuvohallintokeskuksen virat saadaan
ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haetta-
vaksi julistamatta.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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A s e t u s

N:o 1598

ajoneuvojen rekisteröinnistä

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain
(267/81) 84 ja 108 §:n sekä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista
18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1593/95) 21 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat
ensiksi mainitun lain 84 § muutettuna 15 päivänä syyskuuta 1989, 6 päivänä marraskuuta 1992
ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetuilla laeilla (818/89, 989/92 ja 1594/95) sekä 108 § maini-
tussa 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvojen raken-
teesta ja varusteista annetussa asetuksessa
(1256/92) tarkoitettujen ajoneuvojen rekiste-
röintiä.

2. Ajoneuvosta suoritettavasta autoverosta
ja ajoneuvon verottomasta käytöstä liiken-
teessä säädetään autoverolaissa (1482/94).

3. Ajoneuvojen rekisteröinnistä ja rekiste-
rin pitämisestä Ahvenanmaan maakunnassa
säädetään erikseen.

4. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan
sotilasajoneuvoasetuksessa (560/92) tarkoi-
tettujen sotilasajoneuvojen rekisteröintiin
siten kuin puolustusministeriö määrää.

5. Puolustusministeriö määrää, mitkä soti-
lasajoneuvot rekisteröidään ajoneuvorekis-
teriin ja mitkä puolustusvoimien pitämään
sotilasajoneuvorekisteriin. Puolustusminis-

teriö antaa tarkemmat määräykset sotilasajo-
neuvorekisteristä ja rekisteröintiasioiden hoi-
tamisesta puolustusvoimissa.

2 §

Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestel-

mästä annetun lain (819/89) mukaista ajo-
neuvorekisteriä;

b) katsastuksen suorittajalla ajoneuvojen
katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimilu-
vista annetun lain (1593/95) 7 §:n 2 kohdassa
tarkoitettua ajoneuvojen katsastus- ja rekiste-
röintitehtävien toimiluvan haltijaa;

c) katsastustehtävien toimiluvan haltijalla b
kohdassa mainitun lain 7 §:ssä tarkoitettuja
katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvan
haltijoita;

d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa
koskevien tietojen ilmoittamista ajoneuvo-
hallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY; EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1, muut. 93/81/ETY; EYVL N:o L 264, 23.10.1993,
s. 49.
Neuvoston direktiivi 92/61/ETY; EYVL N:o 225, 10.8.1992, s. 72.
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e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensim-
mäistä rekisteröintiä Suomessa;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa re-
kisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poiste-
tun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä ajoneuvohallinto-
keskuksen tai katsastuksen suorittajan suorit-
tamaa rekisteriin merkityn ajoneuvon tie-
doissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneu-
von ensi- tai uudelleenrekisteröinnin sekä
ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttä-
mistä tiedoista ja muista rekisteritiedoissa
tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteriotteella ajoneuvohallintokeskuk-
sen tai katsastuksen suorittajan antamaa asia-
kirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvo on rekis-
teröity;

j) suorarekisteröinnillä autoliikkeen, va-
kuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan tai
rahoitusyhtiön oman tietojärjestelmänsä
avulla suorittamaa ajoneuvon rekisteröinti-il-
moituksen tekemistä ajoneuvorekisteriin;

k) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajo-
neuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka
osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun Eu-
roopan yhteisöjen (EY) neuvoston direktii-
vin (70/156/ETY), sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 93/81/ETY, mukai-
sesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä ja L-luo-
kan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmi-
pyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihy-
väksynnästä annetun neuvoston direktiivin
(92/61/ETY) mukaisesti hyväksyttyä ajo-
neuvotyyppiä;

l) ennakkoilmoitustodistuksella ajoneuvo-
hallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta
ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennak-
koilmoitus;

m) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksi-
löivää ajoneuvohallintokeskuksen tai katsas-
tuksen suorittajan antamaa kirjain- ja nume-
rosarjaa;

n) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettä-
vää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritun-
nus;

o) rekisteröintipäivällä sitä päivää, jolloin
rekisteri-ilmoitus on jätetty ajoneuvohallinto-
keskukselle, katsastuksen suorittajalle tai
sellaiselle postitoimintalain (907/93) 2 §:ssä
tarkoitetulle postilaitokselle, jonka kanssa

ajoneuvohallintokeskus on tehnyt sopimuk-
sen rekisteri-ilmoitusten vastaanotosta;

p) käyttöönottopäivällä sitä päivää, jolloin
ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity
ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekis-
teriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta
päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönotto-
päiväksi; ja

q) 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.

2 luku

Ajoneuvorekisterin tiedot

3 §

Perustiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä
ainakin seuraavat perustiedot:

a) omistajan ja haltijan nimi, osoite ja ko-
tikunta, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus,
poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, sekä
kieli;

b) tieto siitä, onko omistaja ja haltija luon-
nollinen henkilö vai oikeushenkilö sekä hal-
tijan hallintaoikeuden laatu;

c) merkki ja malli;
d) luokka, ryhmä ja laji sekä ajoneuvomal-

lin tyyppikoodi, mikäli ajoneuvo on tyyppi-
katsastettua tai tyyppihyväksyttyä mallia;

e) omistajan vaihdoksen tapahtumapäivä;
f) käyttöönottopäivä tai, jollei se ole tie-

dossa, käyttöönottovuosi;
g) ensirekisteröintipäivä tai viimeisin uu-

delleenrekisteröintipäivä;
h) valmistenumero ja rekisteritunnus;
i) viimeksi suoritetun rekisteröinti- tai

vuosikatsastuksen sekä muutos- ja kytkentä-
katsastuksen päivämäärä;

j) liikennevakuutusta, verotusta ja auto-
kiinnitystä koskevat tiedot;

k) käyttötarkoitus sekä käyttöä ja rekiste-
röintiä koskevat rajoitukset ja ehdot;

l) rekisteristä poistopäivä ja tarvittaessa
tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palau-
tuspäivämäärästä sekä rekisteristä poistami-
sen syystä; ja

m) mahdollinen ajokieltoon määrääminen.
2. Ajoneuvon kotipaikkana pidetään sen
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omistajan tai haltijan kotikuntaa taikka omis-
tavan tai haltijaksi merkityn yhteisön sijain-
tikuntaa.

3. Kun ajoneuvo rekisteröidään vaatimatta
rekisteröintikatsastusta, on rekisteröintikat-
sastuksen päivämäärän sijasta rekisteriin
merkittävä ensimmäisen katsastuksen päivä-
määräksi rekisteröintipäivä.

4. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä auto-
verovapauden perusteena olevat laitteet ja
mitat sekä ajoneuvohallintokeskuksen tar-
peellisiksi katsomat muut tiedot.

5. Rekisteriin merkitään ennakkoilmoituk-
sessa annettavat tiedot.

4 §

Tekniset tiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä
ainakin seuraavat tekniset tiedot:

a) omamassa, kokonaismassa ja akselille
tai telille kohdistuva massa;

b) tarvittaessa valmistajan sallima, tiellä
yleisesti sallitut arvot ylittävä kokonaismassa
ja akselille tai telille kohdistuva massa;

c) akselivälit, akselistorakenne sekä korira-
kenne, -materiaali ja -tyyppi;

d) leveys ja pituus;
e) rengaskoko ja tarvittaessa renkaiden

kantavuusluokka;
f) tarpeelliset tiedot ajoneuvon luokkaan ja

ryhmään sekä lajiin vaikuttavista tai omaan
massaan luettavista varusteista;

g) moottorin käyttövoima ja tilavuus sekä
tehoa lisäävä laite, autosta ja moottori-
pyörästä moottorin teho ja tieto moottorin
vähäpäästöisyydestä;

h) kuljettajan lisäksi ja kuljettajan vieressä
olevien istumapaikkojen lukumäärä, seiso-
mapaikkojen lukumäärä, muiden paikkojen
lukumäärä sekä tarvittaessa tavaralle varatun
tilan mitat;

i) kuorma-autossa sekä N2- ja N3-luokan
ajoneuvossa oleva vetopöytä tai vetokytkin
kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin tai O3-
taikka O4-luokan perävaunun vetämistä var-
ten;

j) O3- ja O4-luokan perävaunusta ja sellai-
sen vetämiseen tarkoitetusta N2- ja N3- luo-
kan ajoneuvosta kytkentämitat;

k) rekisterikilven pituus; sekä
l) jarrujärjestelmän tyyppi.
2. M1- ja N1-luokan ajoneuvosta on rekis-

teriin merkittävä auton väri.

3. Moposta, L2-luokan ajoneuvosta ja
moottorikelkasta on merkittävä rekisteriin
1 momentin e ja g kohdassa tarkoitetut tie-
dot ja tarpeelliset erityistiedot. Lisäksi mo-
posta ja L2-luokan ajoneuvosta on merkittä-
vä tieto välityssuhteesta sekä kaasuttimen
merkki ja malli.

3 luku

Ennakkoilmoitus

5 §

Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvon valmistaja tai ajoneuvojen
katsastuksesta annetun asetuksen (1702/92) 5
§:ssä tarkoitetun ajoneuvovalmistajan edustaja
voi tehdä rekisteriin ennakkoilmoituksen
uudesta ajoneuvosta, jota ei sanotun asetuk-
sen 23 §:n 2 momentin nojalla ole esitettävä
rekisteröintikatsastukseen, kun kysymyksessä
on:

a) M1- tai L-luokan ajoneuvo, jota varten
on annettu vaatimustenmukaisuustodistus; tai

b) muu ajoneuvo, joka on Suomessa tyyp-
pikatsastettua mallia ja josta on poistettu tai
ennen rekisteröintiä poistetaan tyyppikatsas-
tuksessa mahdollisesti todetut puutteet.

2. Ennen kuin 1 momentin a kohdassa
tarkoitetusta ajoneuvosta tehdään ennakkoil-
moitus, on ajoneuvomallista tehtävä ainakin
rekisteriin merkittävät tekniset ja autoveron
määräytymiseen vaikuttavat muut tiedot kä-
sittävä ilmoitus (tyyppitietoilmoitus) ajo-
neuvohallintokeskukselle.

3. Ennakkoilmoituksen saa tehdä vain au-
toverolain 39 §:ssä tarkoitettu rekisteröity
verovelvollinen.

4. Ennakkoilmoitus on tehtävä automaat-
tista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. En-
nakkoilmoituksen tekemisessä tapahtunut
virhe voidaan ennen ensirekisteröintiä korja-
ta ennakkoilmoittajan ennakkoilmoitustodis-
tuksella tekemän uuden ilmoituksen perus-
teella.

6 §

Rekisteritunnus ja ennakkoilmoitustodistus

Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoi-
tus, ajoneuvolle varataan rekisteritunnus ja
ennakkoilmoituksen tekijälle toimitetaan ky-
seisen rekisteritunnuksen sisältävät rekisteri-
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kilvet sekä ennakkoilmoitustodistus, jossa on
ajoneuvon tekniset tiedot sisältävä tekninen
osa sekä ajoneuvon ensirekisteröintiä varten
ilmoitusosa.

4 luku

Ensi- ja uudelleenrekisteröinti

7 §

Rekisteröintivelvollisuus

Tieliikennelain 84 §:ssä säädetyn rekiste-
röintivelvollisuuden täyttämiseksi moottori-
käyttöisestä ajoneuvosta ja siihen kytkettä-
väksi soveltuvasta perävaunusta on tehtävä
ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva re-
kisteri-ilmoitus ajoneuvohallintokeskukselle
tai katsastuksen suorittajalle siten kuin tässä
asetuksessa säädetään.

8 §

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

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

kelkkaa;
b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon raken-

nettua tai varustettua moottorityökonetta eikä
kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja
vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytket-
täväksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneu-
voon, mopoon, L2-luokan ajoneuvoon, trak-
toriin, moottorityökoneeseen tai maastoajo-
neuvoon;

d) hinattavaa laitetta; eikä
e) rekeä.
2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa sa-

moin kuin koe- tai siirtokilvillä varustettua
ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin
ilmoittamatta 46—56 §:ssä säädetyin edelly-
tyksin.

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröi-
tyä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muual-
la Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

9 §

Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyk-
senä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistuk-
seen tai luovutukseen liittyvien verojen ja

maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;
b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään

asianmukainen kirjallinen selvitys;
c) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;
d) ajoneuvo on asianmukaisesti ennakkoil-

moitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka
sitä varten on annettu vaatimustenmukai-
suustodistus tai tyyppirekisteriote; sekä

e) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin mer-
kittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut
tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoi-
tettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekis-
teröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on
tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

3. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan
ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi
asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan re-
kisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksel-
laan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koske-
vasta omistusoikeudestaan.

10 §

Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edel-
lytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään
asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;
c) ajoneuvo on asianmukaisesti katsastettu;
d) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneu-

vovero on suoritettu;
e) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin mer-

kittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut
tiedot; sekä

f) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnis-
tä esitetään tarvittaessa selvitys.

2. Vakuutuksen perusteella lunastettua ja
tuhoutuneena poistettavaksi ilmoitettua ajo-
neuvoa ei enää uudelleenrekisteröidä. Ajo-
neuvoa ei myöskään uudelleenrekisteröidä,
jos autoverosta päättävä viranomainen on
asettanut rekisteröintikiellon autoveroedun
ehdoksi ja asianomainen on saanut tämän
edun hyväkseen.

3. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asete-
tut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet,
ajoneuvo uudelleenrekisteröidään vain, jos
veron maksuunpanija sen hyväksyy.

4. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan
ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi
asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan re-
kisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksel-
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laan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koske-
vasta omistusoikeudestaan.

5 luku
Muutosrekisteröinti

11 §
Ilmoitusvelvollisuus

1. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymises-
tä ja haltijan vaihtumisesta sekä muista re-
kisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin
merkittävissä tiedoissa tapahtuneista muutok-
sista on tehtävä muutosta koskeva rekisteri-
ilmoitus ajoneuvohallintokeskukselle tai kat-
sastuksen suorittajalle siten kuin tässä ase-
tuksessa säädetään.

2. Rekisteri-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvit-
se tehdä:

a) luonnollisen henkilön nimen, osoitteen
tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön
kuolemasta;

b) muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hy-
väksytystä ajoneuvon rakenteen tai varustei-
den muuttamisesta; eikä

c) sellaisesta rakenteen tai varusteiden
muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutos-
katsastukseen.

12 §
Muutosrekisteröinnin hyväksymisen

edellytykset

1. Ajoneuvon muutosrekisteröinnin hyväk-
symisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään
asianmukainen selvitys; ja

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus.
2. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asete-

tut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet,
ajoneuvon muutosrekisteröinti hyväksytään
vain, jos veron maksuunpanija sen hyväk-
syy.

3. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan
ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi
asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan re-
kisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksel-
laan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koske-
vasta omistusoikeudestaan ja sen rekisteriin
merkittävästä alkamispäivästä.

13 §
Ajoneuvohallintokeskuksen muutosoikeus

Jos ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty tai

jos ajoneuvohallintokeskus muutoin saa tie-
don rekisteriin merkittävän tiedon muuttu-
misesta tai virheellisyydestä, sillä on oikeus
merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin tai korja-
ta virheelliset tiedot.

6 luku

Ajoneuvon poistaminen rekisteristä

14 §

Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Ajoneuvohallintokeskukselle tai katsas-
tuksen suorittajalle on tehtävä rekisteri-il-
moitus ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä,
jos:

a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;
b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;
c) rekisteröityä ajoneuvoa ei muusta syystä

enää käytetä liikenteessä Suomessa; tai
d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä,

maastossa eikä jäällä.
2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-

tuksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon
rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitu-
misen vuoksi vakuutuksen perusteella lunas-
tetun tai valtiokonttorin poistettavaksi il-
moittaman taikka kunnan omistukseen ajo-
neuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
hävittämisestä annetun lain (151/75) nojalla
siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä ei kui-
tenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tu-
hottava todistettavasti.

3. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat vel-
vollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ul-
komaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikil-
vet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoi-
tettava ajoneuvohallintokeskukselle, jonka
tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä.

15 §

Rekisteristä poiston päivä

Ajoneuvo merkitään rekisteristä poistetuksi
siitä päivästä lukien, jona poistoilmoitus on
jätetty, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä
merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelli-
seksi poistopäiväksi.

16 §

Poisto käyttämättömyyden perusteella

Ajoneuvohallintokeskuksen tulee poistaa
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ajoneuvo rekisteristä, jos vuosikatsastuksen
tai liikennevakuutusmaksun suorittamatta
jättäminen tai muu seikka osoittaa, ettei ajo-
neuvoa ole vähintään vuoden pituisen ajan-
jakson aikana käytetty liikenteessä. Poisto-
perusteista ja -ajankohdasta päättää ajoneu-
vohallintokeskus.

17 §
Rekisteriotteen tai -kilpien noutamatta

jättäminen

1. Ajoneuvohallintokeskuksen tai katsas-
tuksen suorittajan on poistettava ajoneuvo
rekisteristä, jollei viranomaisen haltuunsa
ottamaa ja ajoneuvohallintokeskukselle tai
katsastustehtävien toimiluvan haltijalle toi-
mittamaa rekisteriotetta tai -kilpiä noudeta
kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta.

2. Ajoneuvohallintokeskuksen tai katsas-
tuksen suorittajan on poistettava ajoneuvo
rekisteristä myös silloin, kun rekisterikilvet
on annettu ajoneuvohallintokeskukselle tai
katsastustehtävien toimiluvan haltijalle ilman
ilmoitusta rekisteristä poistamisesta, jos kil-
piä ei noudeta takaisin kuuden kuukauden
kuluessa. Kilpien antamisesta ajoneuvohal-
lintokeskukselle tai katsastustehtävien toimi-
luvan haltijalle on tehtävä merkintä rekiste-
riin. Jollei katsastustehtävien toimiluvan hal-
tijalla ole toimilupansa nojalla oikeutta pois-
taa ajoneuvoa rekisteristä, hänen on viipy-
mättä ilmoitettava kilpien antamisesta ja
määräajassa noutamatta jätetyistä kilvistä
ajoneuvohallintokeskukselle.

3. Rekisteristä poistetun ajoneuvon rekiste-
riotteen ja -kilpien kanssa menetellään siten
kuin ajoneuvohallintokeskus määrää.

7 luku
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

18 §
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu il-
moitus on tehtävä viimeksi annetulla, voi-
massa olevalla:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoi-
tusosalla, kun kysymyksessä on ennakkoil-
moitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteriotteen ilmoitusosalla, kun kysy-
myksessä on muutosrekisteröinti tai rekiste-
ristä poisto;

c) vaatimustenmukaisuustodistuksella ja
ilmoituslomakkeella, kun kysymyksessä on
aikaisemmin muualla rekisteröimättömän
ajoneuvon ensirekisteröinti;

d) katsastustodistuksen ilmoitusosalla, kun
kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman
ajoneuvon ensirekisteröinti;

e) katsastustodistuksen tai rekisteriotelo-
makkeen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä
on ajoneuvon uudelleenrekisteröinti; tai

f) tyyppirekisteriotteella, kun kysymykses-
sä on tyyppikatsastetun ja ennakkoilmoitta-
mattoman muualla aikaisemmin rekisteröi-
mättömän ajoneuvon ensirekisteröinti, joka
voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta.

2. Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja
on kadonnut, ilmoitus on tehtävä asianomai-
sen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella
asiakirjalla.

3. Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua
ajoneuvoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä
ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla
poistolomakkeella tai automaattista tietojen-
käsittelyä hyväksi käyttäen.

4. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tar-
vittavat selvitykset 9, 10 ja 12 §:ssä mainit-
tujen edellytysten täyttymisestä.

19 §

Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja
uudelleenrekisteröintiä, rekisteristä poista-
mista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai
haltijan lisäämistä taikka vaihtumista koske-
va rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon edellinen
omistaja voi ilmoittaa rekisteriin merkittä-
väksi uuden omistajan nimen, jos samalla
ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajo-
neuvon luovutuspäivä. Moottorikelkan, mo-
pon ja L2-luokan ajoneuvon edellisen omis-
tajan ei kuitenkaan tarvitse tässä yhteydessä
ilmoittaa uuden omistajan osoitetta. Ajo-
neuvon edellinen haltija voi tehdä haltijuu-
tensa poistamista koskevan ilmoituksen.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun
rekisteri-ilmoituksen voi tehdä myös ajoneu-
von haltija.

3. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekir-
joitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovu-
tuksensaajan on allekirjoitettava omistusoi-
keuden siirtymistä koskeva ilmoitus.
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20 §

Alaikäinen tai ulkomailla asuva omistajana

1. Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan
alaikäinen, jolla ei ole kyseisen ajoneuvon
kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, on sa-
malla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä
haltija, jolla ilmoitusta tehtäessä on kyseisen
ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokort-
ti.

2. Jos ajoneuvon, jonka kuljettaminen ei
edellytä ajokorttia, omistajaksi ilmoitetaan
alaikäinen, joka ikänsä puolesta ei saa kul-
jettaa kyseistä ajoneuvoa, on samalla ilmoi-
tettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, joka
ikänsä puolesta saa kuljettaa kyseistä ajoneu-
voa.

3. Jos Suomessa käytössä olevan ajoneu-
von omistaja asuu ulkomailla, ajoneuvolle
on ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä Suomes-
sa asuva haltija.

21 §

Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien
vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä 2 §:n
o kohdassa tarkoitetun postilaitoksen toimi-
paikkaan, jollei 4 tai 5 momentista muuta
johdu, ajoneuvohallintokeskukselle tai kat-
sastuksen suorittajalle. Samalla on esitettävä
rekisteriotteen, ennakkoilmoitustodistuksen
tai katsastustodistuksen tekninen osa. Ilmoi-
tuksen vastaanottajan tekniseen osaan teke-
mä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämises-
tä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttä-
mään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekiste-
riotteen saapumiseen saakka, kuitenkin enin-
tään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi
pyynnöstä pidentää määräaikaa. Ajoneuvo-
hallintokeskus tai katsastuksen suorittaja voi
antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen,
joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liiken-
teessä todistuksessa määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista
koskeva ilmoitus jätetään, vastaanottajan on
merkittävä rekisterikilpien vastaanottopäivä-
määrä rekisteriotteen tekniseen osaan ja il-
moitusosaan.

3. Ajoneuvohallintokeskus tai katsastuksen
suorittaja voi 1 ja 2 momentissa säädetystä
huolimatta erityisestä syystä ottaa rekisteri-
ilmoituksen vastaan, vaikka teknistä osaa ei
esitettäisikään.

4. Ainoastaan ajoneuvohallintokeskukselle
tai katsastuksen suorittajalle voidaan jättää
ilmoitus:

a) ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon
ensirekisteröinnistä;

b) luvanvaraiseen liikenteeseen ensirekiste-
röitävästä M1-luokan ajoneuvosta;

c) ajoneuvon uudelleenrekisteröinnistä;
d) ajoneuvon poistamisesta rekisteristä sil-

loin, kun ajoneuvon rekisterikilvet ovat tu-
houtuneet tai kadonneet taikka kun rekisteri-
kilpiä ei voida muusta syystä palauttaa; ja

e) rekisteröinnistä tai muutoksesta, jonka
liitteenä tai erillisenä selvityksenä on esitet-
tävä jokin tai joitakin seuraavista asiakirjois-
ta:

1) luovutustodistus;
2) kauppakirja;
3) ilmoitus rekisteriotteen tai -kilpien kato-

amisesta tai turmeltumisesta;
4) kaupparekisteriote;
5) virkatodistus;
6) tuomioistuimen antama määräyskirja,

kun ilmoitus koskee muuta kuin autokiinni-
tyslain (810/72) mukaan kiinnityskelpoista
ajoneuvoa;

7) autovero- tai tullauspäätös; tai
8) muu 1—7 alakohdassa mainittua vastaa-

va asiakirja.
5. Ilmoitus, jonka liitteenä on esitettävä

muu kuin 4 momentin e kohdassa mainittu
selvitys, voidaan jättää ainoastaan ajoneuvo-
hallintokeskukselle tai katsastuksen suoritta-
jalle. Katsastuksen suorittajan on siirrettävä
tällainen ilmoitus viipymättä ajoneuvohallin-
tokeskuksen käsiteltäväksi. Ilmoituksen siir-
tämisestä ajoneuvohallintokeskukselle on
ilmoitettava sille, joka on jättänyt ilmoituksen
katsastuksen suorittajalle.

22 §

Määräaika

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän
päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muu-
toksen tapahtumisesta. Jos rekisteriote on
muutoksen tapahtuessa ajoneuvohallintokes-
kuksen hallussa aikaisemman rekisteröinnin
suorittamista varten, rekisteri-ilmoitus on
kuitenkin jätettävä 14 päivän kuluessa uu-
teen rekisteriotteeseen merkitystä otteen tu-
lostuspäivästä.
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2. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole
30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jät-
tämisestä saanut uutta rekisteriotetta, on
omistaja tai haltija velvollinen pyytämään
ajoneuvohallintokeskukselta tai katsastuksen
suorittajalta seitsemän päivän kuluessa uutta
rekisteriotetta toimituksessa kadonneen tilal-
le.

23 §

Rekisteröinnin merkitseminen

Ajoneuvohallintokeskuksen ja, jollei kyse
ole 21 §:n 5 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta, katsastuksen suorittajan tulee tar-
kastaa ilmoitus ja sen liitteet. Niiden on
merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapah-
tunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen
antamien tietojen perusteella, kun edellä 4, 5
tai 6 luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Jollei ajoneuvosta ole tehty ennakkoilmoi-
tusta, ajoneuvohallintokeskus tai katsastuk-
sen suorittaja antaa ajoneuvoa varten rekiste-
ritunnuksen ja -kilvet ensirekisteröinnin yh-
teydessä. Rekisteristä poistettua ajoneuvoa
varten annetaan rekisteritunnus uudelleenre-
kisteröinnin yhteydessä.

24 §

Rekisteröintipäätöksen päivä

Rekisteröintipäätöksen päiväksi katsotaan
se päivä, jolloin rekisteriote on luovutettu tai
jätetty postin kuljetettavaksi.

25 §

Kilpien kiinnittäminen

Ajoneuvoa varten annettuja rekisterikilpiä
ei saa kiinnittää ajoneuvoon ennen kuin en-
si- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekis-
teri-ilmoitus on jätetty.

8 luku

Suorarekisteröinti

26 §

Suorarekisteröintiin liittyminen

1. Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tielii-
kenteen tietojärjestelmästä annetun lain
9 §:n 4 momentissa tarkoitetulle yritykselle
hakemuksesta luvan suorarekisteröintiin. Lu-

pa voidaan antaa autoliikkeelle, vakuutusyh-
tiölle, katsastuksen suorittajalle ja rahoi-
tusyhtiölle, joka on riittävän luotettava, jolla
on käytettävissään ilmoituksen mahdollistava
tietojärjestelmä ja jolla muutoin harkitaan
olevan edellytykset asianmukaisesti tehdä
rekisteri-ilmoitukset suorarekisteröintimenet-
telyssä. Autoliikkeeltä edellytetään lisäksi,
että sillä on liikennevakuutuksena voimassa
kaikki liikkeen myyntivarastossa olevat ajo-
neuvot kattava ryhmäliikennevakuutus.

2. Suorarekisteröintiluvan hakijaa ei ole
pidettävä riittävän luotettavana, jos hakija on
aiemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa
ilmeisen sopimaton suorarekisteröinnin toi-
mittajaksi tai hakija on syyllistynyt ajoneu-
vojen rekisteröintiä tai ajoneuvojen verotusta
koskevien säännösten tai määräysten rikko-
miseen.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa
suorarekisteröintiluvan, jos siihen väärinkäy-
tösten tai sen vuoksi, että luvanhaltija ei
enää täytä luvan saamisen edellytyksiä, taik-
ka muun painavan seikan vuoksi harkitaan
olevan syytä.

27 §

Suorarekisteröinti-ilmoituksen edellytykset

1. Toimeksianto suorarekisteröintiä varten
tehdään ajoneuvohallintokeskuksen vahvista-
malla lomakkeella, josta on annettava jäljen-
nös toimeksiantajalle. Luvan saanut voi suo-
rarekisteröidä ilman toimeksiantoa omistuk-
seensa tulleet ajoneuvot.

2. Autoliike, vakuutusyhtiö ja rahoitusyh-
tiö voivat tehdä suorarekisteröinti-ilmoituk-
sen vain sellaisesta omistukseensa tulleesta
tai omistuksestaan luovuttamasta ajoneuvos-
ta, jonka rekisteri-ilmoituksen voisi vaih-
toehtoisesti jättää postiin ja jonka ennakkoil-
moitustodistuksen tai rekisteriotteen molem-
mat osat ovat suorarekisteröintiä tekevän
hallussa. Rahoitusyhtiö voi kuitenkin erityises-
tä syystä tehdä suorarekisteröinti-ilmoi-
tuksen, vaikka sillä ei ole hallussaan rekis-
teriotteen teknistä osaa. Vakuutusyhtiö voi
tehdä suorarekisteröinti-ilmoituksen muusta-
kin kuin omistukseensa tulleesta tai omistuk-
sestaan luovuttamasta ajoneuvosta, jos suo-
rarekisteröintiä koskeva toimeksianto anne-
taan kyseistä ajoneuvoa koskevan liikenne-
vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

3. Katsastuksen suorittaja voi tehdä suora-
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rekisteröinti-ilmoituksen vain sellaisesta ajo-
neuvosta, jota koskevan rekisteri-ilmoituksen
voisi vaihtoehtoisesti jättää postiin ja jonka
ennakkoilmoituksen tai rekisteriotteen mo-
lemmat osat esitetään katsastuksen suoritta-
jalle.

4. Jos ajoneuvo on vakuuttamisvelvolli-
suuden alainen, suorarekisteröinnin edelly-
tyksenä on, että uusi omistaja tai haltija on
ottanut ajoneuvoa varten voimassa olevan
liikennevakuutuksen.

28 §

Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen

1. Suorarekisteröinnissä ilmoitetaan rekis-
teriin merkittäväksi vastaavat tiedot kuin
rekisteri-ilmoituslomakkeella. Toimeksian-
non vastaanotettuaan suorarekisteröijä vastaa
omistajan tai haltijan sijasta rekisteri-ilmoi-
tuksen jättämisestä.

2. Suorarekisteröinti-ilmoituksen jättämi-
sessä noudatetaan 22 §:ssä sanottua määräai-
kaa. Suorarekisteröinti-ilmoitus katsotaan
jätetyksi, kun rekisteriin siirrettävät tiedot
ovat ajoneuvohallintokeskuksen käytettävis-
sä.

29 §

Luvan ehdot

Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa suora-
rekisteröintiä koskevassa lupapäätöksessään
lupaa ja sen käyttöä koskevia ehtoja.

9 luku

Rekisteriote

30 §

Rekisteriotteen antaminen

1. Ajoneuvohallintokeskus ja katsastuksen
suorittaja antavat rekisteriin merkittyä ajo-
neuvoa varten omistajalle tai tämän suostu-
muksella haltijalle rekisteriotteen, jossa on
ajoneuvoa sekä omistajaa ja haltijaa koske-
via tietoja samoin kuin ajoneuvon teknisiä
tietoja sisältävä tekninen osa ja muutosilmoi-
tuksen tai rekisteristä poistamista koskevan
ilmoituksen tekemistä varten ilmoitusosa.

2. Ajoneuvohallintokeskus ja katsastuksen
suorittaja voivat perustellusta syystä antaa
määräajan voimassa olevan kopion rekiste-

riotteen teknisestä osasta käytettäväksi lii-
kenteessä. Kopiosta on soveltuvin osin voi-
massa, mitä rekisteriotteen teknisen osan
esittämisvelvollisuudesta säädetään.

31 §

Rekisteriotteen säilyttäminen ja mukanapito

Rekisteriotetta on säilytettävä huolellisesti.
Viimeksi annetun rekisteriotteen tekninen
osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liiken-
teessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä
liikennettä valvovalle viranomaiselle. Perä-
vaunua tai vuokra-ajoneuvoa kuljetettaessa
mukana on pidettävä joko rekisteriotteen
tekninen osa tai sen enintään kuusi kuukaut-
ta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

32 §

Rekisteriotteen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteriotteen
tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä
ajoneuvohallintokeskukselta tai katsastuksen
suorittajalta uusi ote. Samalla on esitettävä
kirjallinen selvitys otteen tai sen osan katoa-
misesta.

10 luku

Rekisterikilvet

33 §

Rekisterikilpien antaminen

1. Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoil-
moitus, ajoneuvoa varten toimitetaan rekiste-
rikilvet ennakkoilmoituksen tekijälle. Muus-
sa tapauksessa ajoneuvohallintokeskus tai
katsastuksen suorittaja antaa rekisterikilvet
ensirekisteröinnin ja rekisteristä poistettua
ajoneuvoa varten uudelleenrekisteröinnin yh-
teydessä.

2. Autoa ja moottorikelkkaa varten anne-
taan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa
varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä
ajoneuvohallintokeskus voi sallia rekisterikil-
pien lukumäärästä poikkeamisen.

34 §

Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa
eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityöko-

3619N:o 1598



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-
vasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnus-
ta taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.

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.

35 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai

katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltu-
nut, on uuden kilven tilaamisessa noudatet-
tava soveltuvin osin, mitä 32 §:ssä säädetään
uuden rekisteriotteen pyytämisestä. Ajoneu-
vohallintokeskus ja katsastuksen suorittaja
voivat rekisteriotteen tekniseen osaan rekis-
terikilven tilaamisesta tekemällään merkin-
nällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa
enintään kuukauden ajan 34 §:stä poiketen
muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty
ajoneuvon rekisteritunnus. Ajoneuvohallinto-
keskus voi pyynnöstä pidentää mää-
räaikaa.

36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien

väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajo-
neuvoille annettavien rekisterikilpien värit
ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon, L2- ja
L5-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekis-
terikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja
enintään kolminumeroisen luvun käsittävä
tunnus mustin merkein valkealla, heijasta-
valla 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 asemasta olla Suomen vaakuna; ja

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 ajoneuvo-
hallintokeskus tai katsastuksen 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 läänintunnus, järjestys-
numero ja kirjaimet FIN punaisella värillä
valkoisella, heijastavalla pohjalla.

5. Koenumerokilvessä on sana KOE, lää-
nintunnus ja enintään kolminumeroinen luku
mustin merkein keltaisella, heijastavalla poh-
jalla.

6. Ajoneuvohallintokeskuksen, poliisin,
tullilaitoksen tai katsastuksen suorittajan
antamassa siirtokilvessä on läänintunnus ja
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enintään nelinumeroinen luku punaisin mer-
kein valkealla, heijastavalla pohjalla.

7. Tulli-, koenumero- ja siirtokilpien lää-
nintunnukset ovat:
Helsingin kaupungissa . . . . . . . . . . . . . . . . . .A ja B
muualla Uudenmaan läänissä . . . . . . . . . .U ja Z
Turun ja Porin läänissä . . . . . . . . . . . . . . . .T ja E
Hämeen läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H ja I
Kymen läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R
Mikkelin läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M
Kuopion läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K
Pohjois-Karjalan läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S
Keski-Suomen läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X
Vaasan läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V ja Y
Oulun läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O
Lapin läänissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L

8. Rekisterikilvessä olevat numerot ja kir-
jaimet erotetaan toisistaan väliviivalla.

37 §

Kansallisuustunnus

Milloin ajoneuvossa käytetään kansainväli-
sen tieliikennesopimuksen edellyttämää kan-
sallisuustunnusta, siinä tulee olla valkealla
soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet
FIN. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee
olla vähintään 175 mm ja pystysuoran hal-
kaisijan vähintään 115 mm. Kirjainten kor-
keuden tulee olla 80 mm ja viivaleveyden
10 mm. Kansallisuustunnukseen ei saa liittää
mitään lippua tai muuta merkkiä.

11 luku

Vientirekisteröinti

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 suori-
tettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon ulko-
mailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuo-
te-esittelyä varten taikka muusta erityisestä
syystä.

3. Jollei ajoneuvohallintokeskus yksittäis-

tapauksessa toisin määrää, vientirekisteröitä-
vä ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröinti-
katsastuksessa ennen vientirekisteröintiä, ei
kuitenkaan jos vientirekisteröinti tapahtuu
ennakkoilmoitustodistuksella.

39 §

Vientirekisteröinnin hakeminen

Ajoneuvon vientirekisteröintiä haetaan ajo-
neuvohallintokeskukselta. Hakemukseen on
liitettävä soveltuvin osin selvitykset niistä
seikoista, jotka on 9 ja 10 §:ssä mainittu
rekisteröinnin edellytyksinä.

40 §

Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Ajoneuvohallintokeskus antaa vientirekis-
teröityä ajoneuvoa varten erityiset kilvet
(vientikilvet) ja todistuksen rekisteröinnistä
(vientirekisteröintitodistus). Vientirekiste-
röintitodistukseen ei merkitä ajoneuvon tie-
doissa tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä
on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvus-
sa säädetään rekisterikilvistä.

41 §

Vientirekisteröinnin voimassaolo

1. Vientirekisteröinti on voimassa 60 päi-
vää. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika
voidaan määrätä lyhyemmäksikin. Edellä 38
§:n 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon
vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa
vain momentissa mainittuun tarkoitukseen
tarvittavan ajan.

2. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suo-
messa käyttää ennen maasta vientiä vain
ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vienti-
paikalle tai ajoneuvon omistajan maasta-
muuttoon liittyvään matkaan omistajan koti-
paikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

12 luku

Rekisteröinti autokiinnitystä varten

42 §

Erityisrekisteriin merkittävä ajoneuvo

1. Ajoneuvojen autokiinnitystä varten pi-
dettävään, ajoneuvorekisterin osana olevaan
erityisrekisteriin saa hakemuksesta merkitä
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seuraavan ajoneuvon, jota ei ole merkitty
varsinaiseen ajoneuvorekisteriin:

a) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettä-
väksi hyväksytty perävaunu, linja-auto, trak-
tori ja moottorityökone ehdolla, että ajoneu-
von mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä
sallitut arvot; ja

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon raken-
nettu tai varustettu moottorityökone, umpi-
renkain tai metallisin telaketjuin varustettu
traktori ja moottorityökone sekä kävellen
ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottori-
työkone.

2. Erityisrekisteriin merkitään soveltuvin
osin 2 luvussa mainitut tiedot.

43 §

Hakemuksen liitteet

Ajoneuvohallintokeskukselle toimitettavaan
42 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitet-
tävä:

a) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin
suoritetusta rekisteröintikatsastuksesta an-
nettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneu-
von laji;

b) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai
valmistajantodistus; sekä

c) selvitys omistusoikeudesta.

44 §

Erityisrekisteriin merkitseminen

Ajoneuvohallintokeskuksen on merkittävä
ajoneuvo erityisrekisteriin, jos hakemuksessa
ei ole puutteita eikä ajoneuvoa ole merkitty
varsinaiseen ajoneuvorekisteriin. Ajoneuvoa
varten annetaan rekisteritunnus ja todistus
rekisteröinnistä.

45 §

Ajoneuvon poistaminen erityisrekisteristä

1. Ajoneuvo voidaan poistaa erityisrekiste-
ristä, vaikka ajoneuvoon vahvistettu auto-
kiinnitys on voimassa, jos ajoneuvo samalla
ilmoitetaan varsinaiseen ajoneuvorekisteriin.
Jos erityisrekisteriin merkitty ajoneuvo on
tuhoutunut tai se on viety ulkomaille, ajo-
neuvon omistajan on, autokiinnityksen tultua
kuoletetuksi, tehtävä ajoneuvohallintokes-
kukselle ilmoitus ajoneuvon poistamiseksi
erityisrekisteristä.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi poistaa ajo-

neuvon erityisrekisteristä, jos ajoneuvosta ei
ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden
kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai
raukeamisesta tai mikäli ajoneuvoon ei ole
kahden vuoden aikana vahvistettu autokiin
nitystä.

3. Erityisrekisteriin merkittyä ajoneuvoa ei
voida rekisteröidä varsinaiseen ajoneuvore-
kisteriin ennen kuin se on poistettu erityisre-
kisteristä.

13 luku

Ajoneuvon käyttö koenumero- tai
siirtokilvin

46 §

Koenumerokilvet

1. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuk-
sesta antaa ajoneuvoja valmistavalle, myy-
välle, varustavalle, korjaavalle tai kuljetus-
toimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle
tai muulle yhteisölle sekä ajoneuvoihin koh-
distuvaa tutkimustoimintaa suorittavalle lai-
tokselle tai yhteisölle koenumerotodistuksen,
joka oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liiken-
teessä koenumerokilvin.

2. Koenumerotodistuksen saanut saa käyt-
tää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä,
kun on kysymyksessä todistuksen saajan
harjoittamaan toimintaan välittömästi liitty-
vä:

a) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimuk-
seen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

b) ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitar-
koituksessa; tai

c) muu ajoneuvon valmistukseen, myyn-
tiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsas-
tukseen välittömästi liittyvä siirto.

3. Koenumerotodistus on voimassa kalen-
terivuoden loppuun. Todistus uudistetaan
vuosittain ilman eri hakemusta, jollei todis-
tuksen haltija ole tehnyt luopumisilmoitusta
koenumerotodistuksen voimassaoloaikana tai
sitä ei ole peruutettu tai ajoneuvohallintokes-
kus muun erityisen syyn nojalla jätä sitä uu-
simatta. Edellytyksenä uudistamiselle on,
että liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

4. Koenumerokilvistä on soveltuvin osin
voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekiste-
rikilvistä.
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47 §

Koenumerotodistuksen peruuttaminen

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa koe-
numerotodistuksen, jos ajoneuvoa on käytet-
ty koenumerokilvin tämän asetuksen tai to-
distuksen antamisen yhteydessä asetettujen
ehtojen vastaisesti tai todistuksen saanut on
jättänyt todistuksen lunastamatta.

48 §

Siirtokilvet

1. Ajoneuvohallintokeskus, poliisi, tullilai-
tos ja katsastuksen suorittaja voivat ajoneu-
von katsastukseen vientiä, Suomessa rekiste-
röimättömän ajoneuvon Suomessa tapahtu-
vaa siirtoa, esittelyä, kilpailua tai tuote-esit-
telyä varten tai muusta erityisestä syystä ajo-
neuvon siirtoa varten antaa siirtokilvet ajo-
neuvon liikenteessä käyttämiseksi.

2. Siirtokilpien antamisen edellytyksenä
on, että ajoneuvoa varten on Suomessa voi-
massa oleva liikennevakuutus ja että säädet-
ty moottoriajoneuvovero on suoritettu.

3. Siirtokilpien käyttämiseen oikeuttava
todistus annetaan käyttötarpeen edellyttä-
mäksi ajaksi. Todistusta ei ilman erityisen
painavaa syytä saa myöntää seitsemää päi-
vää pitemmäksi ajaksi. Tällaisena syynä ei
ole pidettävä kilpailukäyttöä.

4. Siirtokilvistä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvis-
tä.

49 §

Todistuksen mukanapito

Todistus koenumero- tai siirtokilpien saa-
misesta on pidettävä mukana ajoneuvoa lii-
kenteessä käytettäessä.

50 §

Koenumero- ja siirtokilpien palauttaminen

Koenumero- ja siirtokilvet sekä kilpien
käyttöön oikeuttava todistus on palautettava
niiden luovuttajalle viimeistään toisena arki-
päivänä todistuksen voimassaoloajan päätty-
misen jälkeen.

14 luku

Ulkomaisen ajoneuvon käyttö Suomessa

51 §

Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä
valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tielii-
kennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS
11/59) tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn
tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen
(SopS 30/86) liittyneessä muussa valtiossa
kuin Suomessa vakinaisesti asuva luonnolli-
nen henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyt-
tää omaa tarvettaan varten maahan tuomaan-
sa sopimusvaltiossa rekisteröityä M1-, N1-,
O1-, O2- tai L-luokan tai niihin rinnastetta-
van luokan ajoneuvoa enintään yhden vuo-
den maahantulopäivästä taikka, milloin tulli-
viranomainen on autoverolain 32 §:n tai Eu-
roopan yhteisöjen tullilainsäädännön nojalla
myöntänyt ajoneuvolle verovapauden taikka
tullivapauden määräajaksi, sen määräajan
loppuun, jollei 56 §:stä muuta johdu.

2. Yhteisö ja luonnollinen henkilö, jonka
kotipaikka on 1 momentissa tarkoitetussa
valtiossa, saa vastaavasti käyttää sanotussa
momentissa tarkoitetussa valtiossa vakinai-
sesti asuvan kuljettajan kuljettamana Suo-
messa sanotun yhteisön tai henkilön tarvetta
varten maahan tuotua M2-, M3-, N-, O3- tai
O4-luokan tai niihin rinnastettavan luokan
ajoneuvoa.

3. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
käyttämisen edellytyksenä on:

a) että ajoneuvossa on rekisteröintivaltion
rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

b) että ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän
päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sal-
littuja arvoja;

c) että ajoneuvoa varten on Suomessa voi-
massa oleva liikennevakuutus;

d) että ajoneuvon kuljettajalla on rekiste-
röintimaassa annettu rekisteriote ja todistus
oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan,
jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan
henkilön nimiin; ja

e) jos perävaunu on otettu käyttöön val-
tiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, että
rekisterikilven sijasta perävaunussa on sen
omistajan tai viranomaisen antama numero-
tunnus tai että vetoauton rekisterikilpi kiin-
nitetään perävaunun taakse; vetoauton kul-
jettajalla tulee olla rekisteriotteen sijasta pe-
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rävaunun omistajan tai viranomaisen antama
todistus perävaunulle sallituista massoista ja
todistus enintään vuotta aikaisemmin suori-
tetusta katsastuksesta tai vastaavasta tekni-
sestä tarkastuksesta.

52 §

Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Ajoneuvohallintokeskus voi antaa muu-
alla kuin Suomessa tai muussa kuin 51 §:ssä
tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvalle
henkilölle tai yritykselle, jonka kotipaikka
on sanotunlaisessa valtiossa, tullikilvet tässä
tarkoitetussa valtiossa rekisteröidyn ajoneu-
von Suomessa tapahtuvaa tilapäistä liiken-
teessä käyttöä varten.

2. Tullikilpien ja niiden käyttöön oikeutta-
van todistuksen antamisen edellytyksenä on,
että:

a) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen
tilapäistä tarvettaan varten;

b) hakija esittää ajoneuvon omistajan koti-
valtiossa olevan poliisin tai Suomen konsu-
lin taikka sitä valtiota Suomessa edustavan
antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on
sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty
pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

c) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kan-
sallisuustunnus;

d) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän pää-
mitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittu-
ja arvoja;

e) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oi-
keudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan,
jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan
henkilön nimiin; ja

f) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa var-
ten Suomessa voimassa olevasta liikenneva-
kuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

3. Tässä pykälässä tarkoitettu todistus on
voimassa enintään yhden vuoden tai, milloin
tulliviranomainen on 51 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt
ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määrä-
ajaksi, sen määräajan loppuun asti.

4. Tullikilvistä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvis-
tä. Todistus tullikilpien saamisesta on pidet-
tävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettä-
essä.

53 §

Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa
rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen

vetoautoon kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakun-
nassa rekisteröityä O3- tai O4-luokan perä-
vaunua ja matkailu- tai esittelytarkoituksessa
käytettävää muuta perävaunua saa käyttää
Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytket-
tynä.

2. Käytön edellytyksenä on, että:
a) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai

Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja
kansallisuustunnus; ja

b) vetoauton kuljettajalla on perävaunun
rekisteriote tai sen enintään kuusi kuukautta
aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

3. Jos perävaunu on otettu käyttöön val-
tiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa
1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin
myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa
rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekis-
terikilven sijasta perävaunussa tulee olla sen
omistajan tai viranomaisen antama numero-
tunnus taikka vetoauton rekisterikilpi on
kiinnitettävä perävaunun taakse. Vetoauton
kuljettajalla on rekisteriotteen sijasta oltava
perävaunun omistajan tai viranomaisen anta-
ma todistus perävaunulle sallituista massois-
ta ja todistus enintään vuotta aikaisemmin
suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta
teknisestä tarkastuksesta.

54 §

Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa
rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen

perävaunuun kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakun-
nassa rekisteröityä autoa saa käyttää Suo-
messa rekisteröidyn perävaunun vetoon.

2. Käytön edellytyksenä on, että:
a) autossa on rekisteröintivaltion tai Ah-

venanmaan maakunnan rekisterikilpi tai kan-
sallisuustunnus; ja

b) auton kuljettajalla on mukanaan auton
ja perävaunun rekisteriote; perävaunun rekis-
teriotteen sijasta hyväksytään sen enintään
kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todis-
tettu jäljennös.
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55 §
Rekisteröimätön mopo, L2-luokan ajoneuvo,

moottoripyörä, L5-luokan ajoneuvo ja
moottorireki

1. Ulkomailla asuva 15 vuotta täyttänyt
henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäis-
tä tarvettaan varten maahan tuomaansa re-
kisteröimätöntä mopoa tai rekisteröimätöntä
L2-luokan ajoneuvoa, rekisteröimätöntä enin-
tään 50 cm3:n polttomoottorilla varustettua
moottoripyörää tai rekisteröimätöntä L5- luo-
kan ajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen
nopeus on enintään 50 km/h, sekä rekisteröi-
mätöntä moottorirekeä enintään yhden vuo-
den ajan tai, milloin tulliviranomainen on
51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännös-
ten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai
tullivapauden määräajaksi, sen määräajan
loppuun asti.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttä-
misen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvoa varten on Suomessa voimas-
sa oleva liikennevakuutus; ja

b) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansalli-
suustunnus.

56 §
Omaa käyttöä varten Suomeen tuodun

ajoneuvon rekisteröinti

1. Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä
varten Suomeen tuotu ajoneuvo on sen
omistajan tai maahan tuoneen henkilön il-
moitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30
päivän kuluessa:

a) maahantuonnista, kun ajoneuvon maa-
han tuonut henkilö asuu vakituisesti Suo-
messa tai ajoneuvon omistajalla on Suomeen
saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakinai-
sesti asumaan; taikka

b) siitä, kun ajoneuvon omistajan katso-
taan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen
tänne vakinaisesti asumaan.

2. Mikäli ajoneuvoa käytetään Suomessa
liikenteessä ennen rekisteröintiä, sen on so-
veltuvin osin täytettävä 51 tai 52 §:ssä sää-
detyt edellytykset.

15 luku
Erinäisiä säännöksiä

57 §
Ilmoitukset muihin Pohjoismaihin ja

Ahvenanmaan maakuntaan
1. Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitet-

tava Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa rekis-
teröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä Suomes-
sa kyseisen maan rekisterin pitäjälle.

2. Ajoneuvohallintokeskuksen on niin
ikään ilmoitettava Ahvenanmaan maakun-
nassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnis-
tä muualla Suomessa Ahvenanmaan maa-
kunnan rekisterin pitäjälle. Samalla on il-
moitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

58 §

Rekisteröintitodistukset

Ajoneuvohallintokeskus voi asettamillaan
ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn
autoalan järjestön tai katsastuksen suorittajan
antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuk-
sen mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellai-
nen rekisteröintitodistus saadaan antaa vain
Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka
rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopi-
muksen määräykset ja on varustettu sopi-
muksen edellyttämällä kansallisuustunnuk-
sella.

59 §

Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön on ilmoitettava
ajoneuvohallintokeskukselle kyseisessä yh-
tiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden
alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset,
joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmak-
sua.

60 §

Rekisteriotteen lähettäminen

Ajoneuvohallintokeskus ja katsastuksen
suorittaja saavat lähettää rekisteriotteen ta-
vallisena kirjelähetyksenä.

61 §

Rekisteriotteen ja rekisterikilpien
luovuttaminen

Rekisteröidyn ajoneuvon siirtyessä uudelle
omistajalle on edellisen omistajan luovutet-
tava ajoneuvon rekisteriotteen tekninen osa
ja ilmoitusosa sekä rekisterikilvet.
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62 §

Virheelliset asiakirjat

1. Katsastustehtävien toimiluvan haltija,
poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat vel-
vollisia ilmoittamaan ajoneuvohallintokes-
kukselle havaitsemastaan virheelliseksi tode-
tusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta,
ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteriottees-
ta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpi-
en antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

2. Ajoneuvon omistaja tai haltija on vel-
vollinen ajoneuvohallintokeskuksen kehotuk-
sesta palauttamaan virheellisen asiakirjan
ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen
suorittajalle.

63 §

Asiakirjojen luovuttaminen

Katsastuksen suorittajan on lähetettävä
rekisteröintitehtävien hoitamisessa kertyneet
asiakirjat tehtävän tultua suoritetuksi ajoneu-
vohallintokeskukselle.

64 §

Seuraamus ennakkoilmoituksen
puutteellisuudesta

Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä ajo-
neuvojen katsastuksesta annetun asetuksen
5 §:ssä tarkoitetun yrityksen ajoneuvot en-
nakkoilmoituksen sijasta rekisteröintikatsas-
tettaviksi, mikäli ennakkoilmoitusta koskevia
säännöksiä ei ole noudatettu.

65 §

Seuraamukset laiminlyönneistä

1. Milloin ajoneuvoa on käytetty tämän
asetuksen säännösten vastaisesti tai noudat-
tamatta sen nojalla annettuja määräyksiä, voi
poliisi-, tulli- tai rajavartiomies ottaa hal-
tuunsa ajoneuvon rekisterikilvet ja siten es-
tää sen käytön. Ajoneuvon saa poliisin, tul-
lilaitoksen tai rajavartiolaitoksen antamalla
kirjallisella luvalla kuljettaa määräpaikkaan,
korjattavaksi ja katsastettavaksi.

2. Milloin valmistaja tai maahantuoja ei
ole noudattanut ajoneuvojen katsastuksesta
tai rekisteröinnistä annettuja säännöksiä tai
määräyksiä, voi ajoneuvohallintokeskus
kieltää laiminlyöjän ajoneuvojen merkitsemi-
sen rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta.

66 §

Rangaistukset rikkomuksista

Tämän asetuksen rikkomisesta rangaistaan
siten kuin tieliikennelaissa säädetään.

67 §

Muutoksenhaku

1. Oikaisusta katsastuksen suorittajan re-
kisteröintiasiassa tekemään päätökseen on
voimassa, mitä ajoneuvojen katsastus- ja
rekisteröintitehtävien toimiluvista annetun
lain 14 §:ssä säädetään.

2. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen
tämän asetuksen nojalla tekemään päätök-
seen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuk-
sin voimassa, mitä muutoksenhausta hallin-
toasioissa annetussa laissa (154/50) ja tielii-
kennelaissa säädetään.

3. Tämän asetuksen nojalla annettua pää-
töstä tai määräystä on noudatettava siitä
huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaisek-
si, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
määrää.

68 §

Lomakkeiden, merkittävien tietojen ja
kilpien mittojen vahvistaminen

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneu-
vojen rekisteröinnissä käytettävän lomakkeen
kaavan ja määrää tarkemmin, mitä tietoja
rekisteriotteeseen merkitään. Ajoneuvohallin-
tokeskus vahvistaa myös rekisterikilpien ja
-tunnusten mitat ja muut ominaisuudet.

69 §

Ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa
antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen no-
jalla suoritettavien rekisteröintitehtävien suo-
rittamisesta.

70 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1996.

2. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen
rekisteröinnistä 30 päivänä joulukuuta 1992
annettu asetus (1703/92) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.
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3. Edellä 3 §:n 1 momentin d kohdassa
tarkoitettu luokkaa ja ryhmää koskeva tieto
sekä 4 §:n 1 momentin b kohdassa tarkoi-tettu
tieto merkitään rekisteriin ennen 1 päi-
vää tammikuuta 1993 Suomessa ensi kertaa
käyttöön otetusta ajoneuvosta vain, jos ajo-
neuvon omistaja vaatii tällaisen merkinnän
tekemistä.

4. Tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleen asetuksen nojalla moottorire-
keen, mopoon ja L2-luokan ajoneuvoon kiin-
nitettyä vakuutuskilpeä tai valtion vastaaviin
ajoneuvoihin kiinnitettyä viraston tunnuksen
sisältämää kilpeä sekä mopoon ja L2-luokan
ajoneuvoon kiinnitettyä tyyppikilpeä voidaan
tämän asetuksen 34 §:n 3 momentin estä-
mättä edelleen käyttää ajoneuvossa.

5. Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 rekis-
teriin merkityn perävaunun rekisteritunnuk-
sen numeroitten lukumäärä saa poiketa siitä,
mitä 36 §:n 1 momentissa säädetään.

6. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
Autorekisterikeskuksen luovuttamien vienti-
rekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilpien re-
kisteröintiaikaa osoittava merkintä saa olla
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleen säännöksen mukainen.

7. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnin
voimassaoloaika ja ajoneuvon käyttöoikeus
Suomessa määräytyvät tämän asetuksen sään-
nösten sijasta tällä asetuksella kumotun
asetuksen 42 §:n säännösten perusteella, sel-
laisina kuin ne ovat osittain muutettuina 18
päivänä kesäkuuta 1993 annetulla asetuksella
(532/93).

8. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytän-
töönpanemiseksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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A s e t u s

N:o 1599

ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministerin esittelystä
kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen

(1702/92) 2 §, 3 §:n 2 momentti, 4 luku ja 32 §:n 5 momentti,
muutetaan 3 §:n 3 momentti, 4, 7—9 ja 13 §, 3 luku, 23—25 §, 26 §:n 3 momentti, 29 §:n

1 momentin johdantokappale, 30 §:n 2 momentti, 31 §:n 3 momentti, 32 §:n 4 momentti,
36 §:n 1 ja 3 momentti, 39 a §:n 2 momentti, 42 §:n 1 momentti sekä 43, 45 ja 48 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osittain muutettuna 25 päivänä elokuuta 1994 annetulla ase-
tuksella (775/94), 13 ja 23 § osittain muutettuina 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetulla ase-
tuksella (267/94) sekä 32 §:n 4 momentti ja 39 a §:n 2 momentti 10 päivänä helmikuuta
1995 annetussa asetuksessa (173/95), sekä

lisätään asetukseen uusi 46 a ja 48 a § seuraavasti:

3 §
Katsastuslajit

— — — — — — — — — — — — — —
3. Rekisteröintikatsastus suoritetaan yksit-

täisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä
todetaan ajoneuvon rekisteröintiä varten tar-
peelliset tiedot sekä tarkastetaan, onko ajo-
neuvo kunnoltaan turvallinen ja varusteiltaan
säännösten ja määräysten mukainen.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §
Tyyppihyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus-

todistus
1. Tyyppihyväksyntä tarkoittaa menettelyä,

jolla osoitetaan auto- tai perävaunutyypin
täyttävän moottoriajoneuvojen ja niiden pe-
rävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsen-
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetussa Euroopan yhteisöjen (EY) neuvos-
ton direktiivissä (70/156/ETY) tarkoitetut

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY; EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1, muut. 93/81/ETY; EYVL N:o L 264, 23.10.1993,
s. 49.
Neuvoston direktiivi 92/61/ETY; EYVL N:o 225, 10.8.1992, s. 72.
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vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutet-
tuina direktiivillä 93/81/ETY, tai L-luokkaan
kuuluvan ajoneuvotyypin täyttävän kaksi- ja
kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppi-
hyväksynnästä annetussa neuvoston direktii-
vissä (92/61/ETY) tarkoitetut vaatimukset.

2. Vaatimustenmukaisuustodistus on ajo-
neuvon valmistajan antama asiakirja, joka
osoittaa todistuksessa tarkoitetun ajoneuvon
vastaavan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä.

7 §

Tyyppikatsastuksen suorittaja

Tyyppikatsastuksen suorittaa ajoneuvohal-
lintokeskus.

8 §

Tyyppikatsastettavat ajoneuvot

1. Tyyppikatsastukseen on esitettävä jokai-
nen Suomessa valmistettu tai ajoneuvoval-
mistajan edustajan Suomeen maahantuoma
ennakkoilmoituksella rekisteröitäväksi tar-
koitettu ajoneuvomalli.

2. Ajoneuvomallia, jolle on myönnetty
4 §:ssä tarkoitettu tyyppihyväksyntä, ei kui-
tenkaan tarvitse esittää tyyppikatsastukseen.
Tyyppikatsastusta ei myöskään suoriteta M1-
eikä L-luokkaan kuuluvalle ajoneuvotyypille,
joka 4 §:ssä mainittujen direktiivien mukaan
on tyyppihyväksyttävä.

3. Hakemuksesta tyyppikatsastus on toimi-
tettava myös muulle moottorirekimallille
kuin moottorikelkalle, muulle kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetulle rekisteröitäväksi tar-
koitetulle moottorikäyttöiselle ajoneuvomal-
lille, perävaunumallille sekä Suomessa muu-
tetulle ja täydennetylle ajoneuvomallille.

4. Ajoneuvot ovat samaa mallia, jos ne
ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, akseli-
väliltään ja mallimerkinnältään. Ajoneuvo-
hallintokeskus määrää tarvittaessa ajoneuvo-
mallille annetun tyyppikatsastustodistuksen
voimassaolosta ajoneuvoja koskevien sään-
nösten muuttuessa.

9 §

Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppikatsastukseen

1. Ajoneuvomallin saa esittää tyyppikat-
sastukseen vain ajoneuvon valmistaja tai
tämän edustaja.

2. Tyyppikatsastusta varten on kirjallisesti
ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, teknil-
liset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on so-
veltuvin osin liitettävä:

a) todistus ajoneuvon valmistajan ajoneu-
vomallille takaamista kokonais- ja akseli-
massoista sekä M1- tai N1-luokan ajoneuvo-
mallille takaamista perävaunumassoista; val-
mistajan yksinomaan Suomea varten ilmoit-
tamia massoja ei oteta huomioon;

b) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen
alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta
ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;

c) tiedot niistä kotimaisista tai kansainvä-
lisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita
koskevista hyväksymistodistuksista, joihin
hakija haluaa vedota; ja

d) muut ajoneuvohallintokeskuksen tar-
peellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset.

3. Tyyppikatsastuksen yhteydessä voidaan
vaatia hakijaa esittämään:

a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä eri-
tyiskohteet ajoneuvosta on vuosikatsastuksen
yhteydessä tarkastettava sen liikenneturvalli-
suuden varmistamiseksi ja miten tarkastus
suoritetaan;

b) tiedot valmistajan ilmoittamista 38 §:n
3 momentissa tarkoitetuista arvoista pako-
kaasupäästöjen tarkastusta varten; ja

c) tiedot melupäästöjen käytönaikaista mit-
tausta varten.

4. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuk-
sesta sallia, että 3 momentissa tarkoitetut
selvitykset ja tiedot toimitetaan annetun
määräajan puitteissa vasta tyyppikatsastuk-
sen jälkeen.

13 §

Ajoneuvon valmistajan tai ajoneuvovalmistajan
edustajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan Suomessa tyyppikatsas-
tettua mallia olevan ajoneuvon on sen val-
mistaja tai ajoneuvovalmistajan edustaja
velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo
rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on
tyyppikatsastetun ajoneuvomallin mukainen
ja että mahdolliset tyyppikatsastuksessa to-
detut ja tyyppikatsastuksen toimittamisen
jälkeen voimaan tulleista määräyksistä johtu-
vat puutteellisuudet on ajoneuvohallintokes-
kuksen hyväksymällä tavalla poistettu.

2. Valmistajan tai tämän Suomessa olevan
edustajan on luovutettava jokaisen toimitta-
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mansa Suomessa tyyppikatsastettua mallia
olevan ajoneuvon mukana tyyppirekisteriote.
Sitä ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa sellai-
sesta ajoneuvosta, josta on tehty ajoneuvojen
rekisteröinnistä annetun asetuksen (1598/95)
5 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus.

3 luku

EY-tyyppihyväksyntä

14 §

Tyyppihyväksynnän suorittaja

Tyyppihyväksynnän suorittaa ajoneuvohal-
lintokeskus.

15 §

Tyyppihyväksyttävät ajoneuvot

Tyyppihyväksyntää voidaan hakea M1- ja
L-luokan ajoneuvotyypille.

16 §

Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppi-
hyväksyntätarkastukseen

1. Ajoneuvotyypin saa esittää tyyppihy-
väksyntätarkastukseen vain ajoneuvon val-
mistaja.

2. Tyyppihyväksyntää varten on kirjallises-
ti ilmoitettava ajoneuvoa koskevat tiedot ja
päämitat siten kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa
direktiiveissä vaaditaan.

17 §

Toimenpiteet tyyppihyväksynnässä

Tyyppihyväksyntä toimitetaan 4 §:ssä tar-
koitetuissa direktiiveissä sanotulla tavalla.

18 §

Tyyppihyväksynnästä annettavat todistukset

Tyyppihyväksynnästä annetaan ajoneuvo-
tyyppikohtainen tyyppihyväksyntätodistus.

19 §

Ajoneuvon valmistajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan ajoneuvon sen valmista-
ja on velvollinen huolehtimaan, että ajoneu-
vo rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan
on hyväksytyn ajoneuvotyypin mukainen.

2. Valmistajan on luovutettava jokaisen
toimittamansa hyväksyttyä tyyppiä olevan
ajoneuvon mukana vaatimustenmukaisuus-
todistus.

23 §

Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön
liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittä-
väksi, sen on oltava hyväksytty enintään
kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetussa
rekisteröintikatsastuksessa.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse
esittää, ellei ajoneuvohallintokeskus toisin
määrää, ennakkoilmoitettua, uutena käyttöön
otettavaa, tyyppihyväksyttyä mallia olevaa
4 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä määritel-
tyä valmista yksityiskäyttöön rekisteröitävää
M1- eikä L-luokan ajoneuvoa. Rekisteröinti-
katsastukseen ei tarvitse esittää myöskään
ennakkoilmoitettua, uutena käyttöön otetta-
vaa, tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) yksityiskäyttöön rekisteröitävää M1-luo-
kan ajoneuvoa;

b) L-luokan ajoneuvoa;
c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen

ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen suu-
rempia kuin 29 §:n 1 momentin f kohdassa
tarkoitettuja muutoksia;

d) moottorikelkkaa;
e) moottorityökonetta ja muuta kuin lii-

kennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria;
eikä

f) perävaunua.
3. Rekisteröintikatsastusta ei myöskään

vaadita, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo
otetaan uudelleen käyttöön liikenteessä ja
ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin
merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuk-
sesta;

b) ajoneuvon omistajan vaihtumatta sama-
na kalenterivuonna, jona se on otettu käyt-
töön tai vuosikatsastettu; taikka

c) jos kysymyksessä on moottorityökone
tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitä-
vä traktori.

4. Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettu
ajoneuvo on kuitenkin esitettävä rekisteröin-
tikatsastukseen, milloin:

a) tyyppikatsastus on koskenut ajoneuvon
alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa; tai

b) ajoneuvoa on tyyppikatsastuksen taikka
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vaatimustenmukaisuustodistuksen antamisen
jälkeen muutettu.

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristä
vaurioituneena liikennevakuutusasioita hoita-
van yhteisön ilmoituksesta tai ajoneuvohal-
lintokeskus taikka poliisi harkitsee katsastuk-
sen tarpeelliseksi ajoneuvon ilmeisesti lii-
kenneonnettomuudessa saamien vaurioiden
tai muiden erityisten syiden takia, on ajo-
neuvo hyväksyttävä rekisteröintikatsastukses-
sa ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä.

24 §

Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröinti-
katsastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä:
a) tyyppirekisteriote, muu selvitys tyyppi-

koodista, vaatimustenmukaisuustodistus tai
sellainen selvitys ajoneuvon rakenteiden ja
varusteiden vaatimustenmukaisuudesta, jo-
hon katsastusta pyytävä haluaa vedota;

b) selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä,
jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan
uudelleen käyttöön; taikka

c) ulkomailta käytettynä maahantuodusta
ajoneuvosta ulkomainen rekisteriote tai muu
selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä.

2. Perävaunun katsastuksessa on muun
selvityksen lisäksi esitettävä sen valmistajan
antama todistus perävaunulle taatuista koko-
naismassasta ja akseleille kohdistuvista mas-
soista sekä muut katsastustoimipaikan tarvit-
taessa vaatimat lisäselvitykset.

25 §

Rekisteröintikatsastuksen toimittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan,
että ajoneuvon rakenne ja varusteet sekä mi-
tat ja massat vastaavat niistä annettuja sään-
nöksiä ja määräyksiä sekä todetaan rekiste-
riin merkittävät tiedot. Käytetystä ajoneuvos-
ta tarkastetaan vuosikatsastuksessa tarkastet-
taviksi määrättyjen kohteiden kunto. Perä-
vaunun suurimmat sallitut kokonaismassa ja
akseleille kohdistuvat massat määrätään.
Ajoneuvon oma massa on määrättävä pun-
nitsemalla, jos tyyppikatsastus ei ole koske-
nut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemi-
seen muuten on aihetta.

2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi ajoneu-
vo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuus-
todistus, tarkastetaan 1 momentin säännök-

sestä poiketen vain ajoneuvon yksilöintitie-
dot ja todetaan sellaiset rekisteriin merkittä-
vät tiedot, jotka eivät käy ilmi sanotusta to-
distuksesta.

3. Jos rekisteröintikatsastuksessa esitettyjen
selvitysten ja katsastustoimipaikan suoritta-
man tarkastuksen perusteella ei ole perustel-
tua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja va-
rusteiden olevan puutteellisia tai niistä an-
nettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo
hyväksyttävä katsastuksessa.

4. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitetty-
jen tai käytettävissä olevien selvitysten tai
tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai
joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta
vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuu-
desta, katsastustoimipaikka voi vaatia han-
kittavaksi todistuksen riippumattomassa tut-
kimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon
tai sen varusteen hyväksymistestistä taikka
pyydettäväksi ajoneuvon valmistajalta tämän
Suomessa olevan edustajan välityksellä sel-
vitys vaatimustenmukaisuudesta edellä sano-
tuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväk-
syä muunkin luotettavan selvityksen ajoneu-
von vaatimustenmukaisuudesta.

5. Milloin ajoneuvo on sellaista tyyppiä,
jonka tyyppihyväksyntä ei enää ole voimassa
mutta jolle tyyppihyväksynnän myöntänyt
viranomainen on myöntänyt 4 §:ssä maini-
tun direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 koh-
dan b alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen,
on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi re-
kisteriin sanotun direktiivin liitteessä XII
olevassa B osassa tarkoitettujen määrällisten
raja-arvojen ja rajallisen ajan puitteissa.

26 §

Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon
ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen

— — — — — — — — — — — — — —
3. Kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:
a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon re-

kisteriote tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä re-
kisteröity, rekisteröintikatsastuksessa annettu
katsastustodistus taikka tyyppirekisteriote; ja

b) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden
lujuudesta.

29 §

Muutoskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvo on ennen sen käyttöön otta-
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mista liikenteessä esitettävä muutoskatsas-
tukseen, milloin:
— — — — — — — — — — — — — —

30 §

Muutoskatsastuksen toimittaminen

— — — — — — — — — — — — — —
2. Katsastustoimipaikan on merkittävä re-

kisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvo-
rekisteriin ja annettava muutosta vastaava
rekisteriote tai tehtävä sitä vastaava merkintä
rekisteriotteeseen.

31 §

Vuosikatsastusvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — — —
3. Ajoneuvoa ei tarvitse esittää vuosikat-

sastukseen sinä vuonna, jona ajoneuvon
rekisteröintikatsastus tai ensirekisteröinti on
suoritettu.

32 §

Vuosikatsastuksen ajankohta

— — — — — — — — — — — — — —
4. Auto voidaan ottaa vuosikatsastukseen

ennen 1 momentissa säädettyä ajankohtaa,
jos rekisteröintikatsastuksesta taikka edelli-
sestä vuosikatsastuksesta on kulunut vähin-
tään kahdeksan kuukautta, kuitenkin aikai-
sintaan varsinaista katsastuskuukautta edeltä-
vän vuoden marraskuussa.

36 §

Ajoneuvon yksilöinti sekä rekisteritietojen,
vakuutuksen ja verotustietojen

tarkastaminen

1. Ajoneuvon katsastus on keskeytettävä,
mikäli ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksi-
löidä, ajoneuvon mahdollinen ajoneuvokoh-
tainen vero tai maksu on laiminlyöty tai lii-
kennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajo-
neuvon voimassa olevan liikennevakuutuk-
sen maksua ei ole suoritettu. Samoin on me-
neteltävä, jos rekisteriotteeseen ja ajoneuvo-
rekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot
eivät ole oikeat, jolloin ajoneuvo on lisäksi
määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa
muutoskatsastukseen.
— — — — — — — — — — — — — —

3. Jos katsastustoimipaikka havaitsee auto-

verosta vapaan tai alennettuun veroon oikeu-
tetun ajoneuvon sellaiseksi, josta vero olisi
suoritettava, on katsastustoimipaikan ilmoi-
tettava asiasta veron maksuunpanijalle. Vas-
taavasti on meneteltävä, jos ajoneuvo, josta
on autoverolain (1482/94) nojalla palautettu
veroa, on luovutettu muuhun kuin sanotussa
laissa tarkoitettuun käyttöön.

39 a §

Jarrujen tarkastus

— — — — — — — — — — — — — —
2. Ajoneuvo voidaan vaatia esitettäväksi

jarrutarkastukseen katsastustoimipaikan mää-
räämällä tavalla kuormattuna.

42 §

Ajokielto

1. Katsastuksessa ajokieltoon määrättyä
ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen
kuin vika tai puute on korjattu ja ajoneuvo
hyväksytty uudessa katsastuksessa. Katsas-
tustoimipaikka voi kuitenkin antaa todistuk-
sen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen
lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan
tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauk-
sen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. To-
distuksessa on mainittava, minne ja miten
ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan
todistus on voimassa.
— — — — — — — — — — — — — —

43 §

Puutteiden poistaminen ja katsastuksesta
tehtävät merkinnät

1. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon, jota
ei ole määrätty ajokieltoon, viat ja puutteet
on korjattava mahdollisimman pian. Tällaista
ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä kahden
kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämises-
tä, vaikka 32 §:ssä tarkoitettu määräaika
ylittyisikin.

2. Vuosikatsastuksessa hylätty ajoneuvo on
esitettävä korjattuna uudelleen katsastuksessa
hyväksyttäväksi.

3. Ajoneuvon rekisteriotteeseen on tehtävä
merkintä katsastuksessa hyväksymisestä,
katsastuksen hyväksyneestä katsastustoimi-
paikasta sekä hyväksymisen päivämäärästä.
Tiedot ilmoitetaan myös ajoneuvorekisteriin.
Lisäksi rekisteriotteeseen merkitään mahdol-
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liset 41 §:n 1 momentissa tarkoitetut viat ja
puutteet sekä päivämäärä, johon mennessä
ne on poistettava.

45 §

Ajoneuvon tarkastus liikenteessä

1. Milloin poliisi-, tulli- tai rajavartiomies
on tieliikennelain 96 §:ssä tarkoitetulla taval-
la estänyt ajoneuvon käytön sen epäkuntoi-
suuden tai katsastamattomuuden johdosta,
hänen on tehtävä rekisteriotteeseen ajokiel-
toa koskeva merkintä. Viranomaisen hal-
tuunsa ottama rekisteriote tai -kilvet on toi-
mitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan
ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan. Ajo-
kielto on merkittävä ajoneuvorekisteriin tai
siitä on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskuk-
selle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekis-
teriote ja -kilvet on jälleen luovutettava ajo-
neuvon omistajalle tai haltijalle. Ajokiellon
päättyminen on merkittävä rekisteriotteeseen
ja siitä on tehtävä merkintä myös ajoneuvo-
rekisteriin tai ilmoitus ajoneuvohallintokes-
kukselle.

2. Milloin ajoneuvon käyttö on estetty 1
momentissa tarkoitetulla tavalla, saa ajoneu-
von kuitenkin poliisin, tullilaitoksen tai raja-
vartiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla
kuljettaa korjattavaksi tai katsastettavaksi.

3. Jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa
rekisteriotetta tai haltuunsa ottamia rekisteri-
kilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa
haltuunotosta, menetellään siten kuin ajoneu-
vojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 17
§:n 1 ja 3 momentissa säädetään. Jollei kat-
sastustoimipaikalla ole toimilupansa nojalla
oikeutta tehdä sanotuissa säännöksissä tar-
koitettua rekisteristä poistamista, sen on vii-
pymättä ilmoitettava rekisteristä poistettavas-
ta ajoneuvosta ajoneuvohallintokeskukselle.

4. Todetun epäkuntoisuuden tai puutteelli-
suuden vuoksi suoritettu katsastus ei korvaa
vuosikatsastusta.

46 a §

Tyyppihyväksytyn ajoneuvon
vaatimustenvastaisuus

Jos katsastuksessa tai liikenteen valvonnas-
sa havaitaan, ettei tyyppihyväksyttyä mallia
oleva ajoneuvo vastaa vaatimustenmukai-

suustodistuksen tietoja, on eroavaisuuksista
ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.
Tämän tulee ryhtyä ilmoituksen johdosta 4
§:ssä mainitun direktiivin 70/156/ETY 11
artiklan 2—4 kohdassa tai direktiivin
92/61/ETY 10 artiklan 1—3 kohdassa sää-
dettyihin toimenpiteisiin.

48 §

Muutoksenhaku

1. Oikaisusta katsastustoimipaikan katsas-
tusasiassa tekemään päätökseen on voimassa,
mitä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröinti-
tehtävien toimiluvista annetun lain (1593/95) 14
§:ssä säädetään.

2. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen
tämän asetuksen nojalla tekemään päätök-
seen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuk-
sin voimassa, mitä muutoksenhausta hallin-
toasioissa annetussa laissa (154/50) ja tielii-
kennelaissa säädetään.

3. Tämän asetuksen perusteella annettua
päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä
huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaisek-
si, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
määrää.

48 a §

Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tarkem-
pia ohjeita ilmoitusten tekemisistä, katsas-
tuksessa käytettävistä asiakirjoista, rekiste-
riotteeseen tehtävistä merkinnöistä ja tämän
asetuksen nojalla suoritettavien katsastus- ja
rekisteröintitehtävien suorittamisesta.

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1996.

2. Tämän asetuksen 23 §:n 2 tai 3 momen-
tissa tarkoitettu ajoneuvo on sanotuista sään-
nöksistä poiketen esitettävä rekisteröintikat-
sastukseen, milloin ennen tämän asetuksen
voimaantuloa suoritettu maahantuontikatsas-
tus on koskenut ajoneuvon alustaa tai kes-
keneräistä ajoneuvoa.

3. Auto voidaan ottaa vuosikatsastukseen
ennen 32 §:n 1 momentissa säädettyä ajan-
kohtaa, jos ennen tämän asetuksen voimaan-
tuloa suoritetusta maahantuontikatsastuksesta
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on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta,
kuitenkin aikaisintaan varsinaista katsastus-
kuukautta edeltävän vuoden marraskuussa.

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytän-
töönpanemiseksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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A s e t u s

N:o 1600

ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministerin esittelystä
kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 41 §:n 3 moment-

ti ja 48 §:n 4 momentti,
näistä 41 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa ase-

tuksessa (1404/92), sekä
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentti, 17 §:n 3 momentti,

21 §:n 5 momentti, 22 §:n 4 momentti, 37 §:n 3 momentti, 38 §:n 3 momentti, 39 a §:n 2
momentin 1 kohta, 45 §:n 5 momentti, 48 §:n 1 momentin johdantokappale, 2 ja 4 kohta
sekä 5 momentti, 49 a §:n 2 momentti, 50 §, 51 §:n 3 momentti ja 53 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentti, 17 §:n
3 momentti, 21 §:n 5 momentti, 22 §:n 4 momentti, 37 §:n 3 momentti, 38 §:n 3 momentti,
45 §:n 5 momentti, 48 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 momentti, 50 §, 51 §:n 3 mo-
mentti ja 53 § mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa, 39 a §:n 2 mo-
mentin 1 kohta 24 päivänä maalisuuta 1995 annetussa asetuksessa (468/95) ja 49 a §:n 2
momentti 28 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa asetuksessa (755/95), seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

— — — — — — — — — — — — — —
Tutkinnon vastaanottajalla tarkoitetaan täs-

sä asetuksessa Autorekisterikeskuksen muut-
tamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä teh-
tävistä annetun lain (1591/95) 1 §:ssä tarkoite-
tun osakeyhtiön kuljettajantutkintoja vastaan-
ottavaa toimipaikkaa. Ajoneuvohallintokes-
kus vahvistaa tutkinnon vastaanottajan toimi-
alueen.

13 §
Ajokortin luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Ajokortin luovuttamisesta on ilmoitettava

ajoneuvohallintokeskukselle.
— — — — — — — — — — — — — —

16 §
Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

— — — — — — — — — — — — — —

Ajokorttilupaan liitettyjä ehtoja voidaan
muuttaa, kun siihen ilmenee syytä. Muutok-
sista on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskuk-
selle.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Ajo-oikeuden muutos

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisin on ilmoitettava 1 momentissa tar-

koitetuista muutoksista ajoneuvohallintokes-
kukselle.

21 §

Opetuslupa

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisin on ilmoitettava opetuslupaa koske-

vasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskuksel-
le.
— — — — — — — — — — — — — —
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22 §

Harjoituslupa

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisin on ilmoitettava harjoituslupaa kos-

kevasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskuk-
selle.

37 §

Ammattiajoluvan myöntämisen edellytykset

— — — — — — — — — — — — — —
Lupa myönnetään määräajaksi, joka päät-

tyy henkilön täyttäessä 70 vuotta. Jos hakija
täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa
koskevan kuulovaatimuksen ainoastaan käyt-
tämällä kuulolaitetta, lupaan on merkittävä
ehto, että ajettaessa on käytettävä kuulolai-
tetta. Lupa raukeaa vuoden kuluttua luvan
myöntämispäivästä, jollei luvansaaja ole tänä
aikana lunastanut lupaa. Luvan myöntämi-
sestä ja sen raukeamisesta on ilmoitettava
ajoneuvohallintokeskukselle. Mitä ajokortin
kaksoiskappaleesta säädetään, koskee sovel-
tuvin osin myös henkilöauton ammattiajolu-
paa.
— — — — — — — — — — — — — —

38 §

Ammattiajoluvan peruuttaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Luvan peruuttamisesta ja väliaikaisesta

peruuttamisesta on ilmoitettava ajoneuvohal-
lintokeskukselle.

39 a §

Autokoululupaa koskevat hakemukset

— — — — — — — — — — — — — —
Hakemukseen on liitettävä:
1) oikeaksi todistettu jäljennös liikenne-

opettajaluvasta ja autokouluyrittäjäkurssin tai
sitä vastaavan näyttökokeen suorittamisesta
annetusta todistuksesta sekä selvitys työko-
kemuksesta;
— — — — — — — — — — — — — —

45 §

Liikenneopettajalupa

— — — — — — — — — — — — — —
Liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja

peruuttamisesta on ilmoitettava ajoneuvohal-
lintokeskukselle.

48 §
Ajokorttirekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskus pitää ajokorttire-
kisteriä. Rekisteriin talletetaan seuraavat tie-
dot:
— — — — — — — — — — — — — —

2) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkin-
nöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeut-
ta koskevat erityisehdot ja muut ajokorttilu-
van myöntämistä koskevat tiedot;
— — — — — — — — — — — — — —

4) tiedot tehdyiksi epäillyistä ja tehdyistä
liikennerikoksista, niistä seuranneista ran-
gaistuksista ja muista seuraamuksista, jotka
on tuomittu tai määrätty tieliikennelain 75
§:n 1 momentissa mainitusta rikoksesta tai
muusta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kulje-
tettaessa tehdystä tieliikennelaissa rangaista-
vaksi säädetystä rikoksesta taikka tutkanpal-
jastinrikkomuksesta; rikesakosta tallennetaan
tieto vain, jos rikesakko on määrätty
ylinopeusrikkomuksesta;
— — — — — — — — — — — — — —

Jos viranomainen tai tutkinnon vastaanot-
taja havaitsee ajokorttirekisterin tietoja käsi-
tellessään niissä virheen tai puutteen, sen on
ilmoitettava siitä heti ajoneuvohallintokes-
kukselle, jolla on oikeus korjata virheelliset
tiedot tai merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin.

49 a §
Ajokieltoon määräämistä koskeva muistutus

— — — — — — — — — — — — — —
Muistutus tulostetaan ajokorttirekisteristä

ilmenevien tietojen perusteella ja sen lähet-
tää ajoneuvohallintokeskus.

50 §
Ajokieltoa koskeva poliisin

rekisteri-ilmoitus

Poliisin on ilmoitettava ajoneuvohallinto-
keskukselle ajokieltoon tai väliaikaiseen ajo-
kieltoon määräämisestä sekä ajokortin pa-
lauttamisesta ajokiellon tai väliaikaisen ajo-
kiellon päättymisen jälkeen.

51 §
Ajokortin kaksoiskappale

— — — — — — — — — — — — — —
Poliisi voi hävittää kaksoiskappaleen, jollei
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sitä ole lunastettu vuoden kuluessa
sen hakemisesta. Poliisin on ilmoitettava
kaksoiskappaleen luovuttamisesta tai hävittä-
misestä ajoneuvohallintokeskukselle.
— — — — — — — — — — — — — —

53 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja lääninhallituk-
sen päätökseen säädetään tieliikennelain 80 a
ja 106 a §:ssä.

Oikaisusta tutkinnon vastaanottajan tämän
asetuksen nojalla tekemään päätökseen on
voimassa, mitä tieliikennelain 106 b §:ssä
säädetään.

Tutkinnon vastaanottajan ja ajoneuvohal-
lintokeskuksen tämän asetuksen nojalla anta-
maa päätöstä tai määräystä on noudatettava
siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoi-
maiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen
toisin määrää.

Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin,
mitä muutoksenhausta hallintoasioissa anne-
tussa laissa (154/50) säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöön-
panemiseksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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A s e t u s

N:o 1601

vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun

asetuksen (724/91) 2 a §, 5 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti sekä 12 ja 17 §,
sellaisina kuin ne ovat 2 a §, 5 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti sekä 12 § 8 päivänä

tammikuuta 1993 annetussa asetuksessa (12/93) ja 17 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla
asetuksella, seuraavasti:

2 a §
Määritelmiä

Ajolupakokeen vastaanottajalla tarkoitetaan
tässä asetuksessa Autorekisterikeskuksen
muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä
tehtävistä annetun lain (1591/95) 1 §:ssä tarkoi-
tetun osakeyhtiön tutkintoja vastaanottavaa
toimipaikkaa ja ajolupakoulutuksen valvojal-
la ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttamaa
ajolupakokeen vastaanottajaa.

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajolupa-
kokeen vastaanottajan ja ajolupakoulutuksen
valvojan toimialueen.

5 §
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

— — — — — — — — — — — — — —
Panostaja-asetuksessa (409/86) tarkoitetun

panostajan pätevyyskirjan saanut panostaja,
jolla on vähintään B-luokan ajokortti, saa
osallistua 8 §:n 1 momentin edellyttämään
ajolupakokeeseen ilman koulutukseen osal-
listumista.

11 §
Ajoluvan peruuttaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos ajoluvan haltija määrätään ajokieltoon

tai väliaikaiseen ajokieltoon, poliisin on otet-
tava myös ajolupa haltuunsa siksi ajaksi,
jonka ajoluvan haltija on ajokiellossa tai vä-
liaikaisessa ajokiellossa. Poliisin on ilmoi-
tettava ajoluvan haltuunotosta tai peruutta-
misesta ajoneuvohallintokeskukselle.

12 §

Ajoluparekisteri

Ajolupakoulutuksen valvoja ilmoittaa
myönnetystä ajoluvasta ajoneuvohallintokes-
kukselle ja luvanhaltijan kotipaikan poliisil-
le.

Ajoneuvohallintokeskus pitää rekisteriä
henkilöistä, joille ajolupa on myönnetty. Re-
kisteriin merkitään ajoluvan numero, voi-
massaoloaika ja mihin vaarallisten aineiden
kuljetusluokkiin kuuluvia aineita taikka mitä
aineryhmiä tai ainetta ajolupa oikeuttaa kul-
jettamaan.

Ajoluvista pidettävän rekisterin tietojen
julkisuuteen sovelletaan, mitä tieliikenteen
tietojärjestelmästä annetun lain 11 ja
13 §:ssä säädetään ajokorttirekisterin tietojen
luovutuksesta.
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17 §

Oikaisu ja päätöksen
täytäntöönpanokelpoisuus

Oikaisusta ajolupakokeen vastaanottajan ja
ajolupakoulutuksen valvojan tämän asetuk-
sen nojalla tekemään päätökseen on voimas-
sa, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annetun lain 20 §:ssä säädetään.

Tämän asetuksen nojalla annettu päätös
voidaan panna täytäntöön valituksesta huoli-
matta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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A s e t u s

N:o 1602

liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen 5 ja 8 §:n
kumoamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministerin esittelystä säädetään:

1 §
Täten kumotaan liikennetarvikkeiden kau-

pasta, asennuksesta ja korjauksesta 5 päivänä
tammikuuta 1979 annetun asetuksen (9/79)
5 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä
tammikuuta 1993 annetussa asetuksessa (9/93).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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A s e t u s

N:o 1603

liikennevakuutusasetuksen 3 a ja 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/59) 3 a §:n

2 momentti ja 7 §,
sellaisina kuin ne ovat 3 a §:n 2 momentti 2 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa

(838/95) ja 7 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä 30 päivänä joulukuuta 1992
ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla asetuksilla (1666/92 ja 454/95), seuraavasti:

3 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti ja
irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus
uuden vakuutuksen ottamisesta. Jos irtisanot-
tu vakuutus koskee rekisteröimisvelvollisuu-
den alaista ajoneuvoa, katsotaan irtisanomi-
nen kuitenkin rauenneeksi, jollei seitsemän
päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä
ole toimitettu todistusta uuden vakuutuksen
ottamisesta. Todistus on toimitettava ajoneu-
vohallintokeskukselle tai ajoneuvojen rekis-
teröinnistä annetun asetuksen (1598/95) 2 §:ssä
tarkoitetulle katsastuksen suorittajalle, jäl-
jempänä katsastuksen suorittaja.

7 §
Liikennevakuutuslain 15 §:n mukaisesti

otetusta liikennevakuutuksesta on toimitetta-
va rekisteriin merkittävien moottoriajoneuvo-
jen osalta todistus ajoneuvohallintokeskuk-
selle tai katsastuksen suorittajalle.

Ajoneuvohallintokeskuksen on viipymättä
tehtävä asianomaiselle vakuutusyhtiölle lii-

kennevakuutussopimuksen lakkaamista var-
ten ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

1) kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä;
2) kun ajoneuvon omistaja tai haltija siir-

täessään vakuutuksensa toiseen yhtiöön an-
taa todistuksen vakuutuksen ottamisesta toi-
sesta yhtiöstä;

3) kun ajoneuvon entinen omistaja tai hal-
tija on tehnyt ajoneuvon luovutuksesta sel-
laisen ilmoituksen, joka on merkittävä rekis-
teriin;

4) kun omistajan tai haltijan vaihdoksesta
rekisteriin ilmoitettaessa annetaan todistus
vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusyhtiölle tehtävään ilmoitukseen
on merkittävä 1 momentissa mainitussa to-
distuksessa olevat, liikennevakuutusta koske-
vat tiedot ja rekisteriin tehdyn muutoksen
peruste sekä lisäksi 2 momentin 1 kohdassa
mainitussa tapauksessa, milloin ajoneuvo
poistettiin rekisteristä, sekä 3 ja 4 kohdassa
mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvon
omistusoikeus siirtyi uudella omistajalle.

Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty
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liikennevakuutus ole ollut voimassa omistus-
oikeuden alkamispäivästä lähtien, on ajoneu-
vohallintokeskuksen ja katsastuksen suoritta-
jan ajoneuvoa rekisteröidessään lähetettävä
siitä ilmoitus liikennevakuutuskeskukselle
hyvikkeen määräämistä varten ajoneuvon
vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoitusta ei kui-
tenkaan ole lähetettävä, jos uuden vakuutuk-
sen voimassaolo on alkanut seitsemän päi-

vän kuluessa rekisteriin merkityn omistusoi-
keuden vaihtumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit-
taessa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä
tarkoitetun todistuksen tai ilmoituksen sisäl-
löstä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa
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Liikenneministeriön päätös

N:o 1604

ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeriö on ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista 18 päi-
vänä joulukuuta 1995 annetun lain (1593/95) 21 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tässä päätöksessä annetaan tarkempia
määräyksiä ajoneuvojen katsastus- ja rekiste-
röintitehtävien toimiluvista.

2 §

Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
a) ajoneuvojen katsastuksella varsinaisen

katsastuksen lisäksi siihen liittyviä muita
tehtäviä, kuten katsastusta koskevien tietojen
syöttöä ajoneuvorekisteriin;

b) rekisteröinnillä varsinaisten ajoneuvon
rekisteröintitehtävien lisäksi niihin liittyviä
muita tehtäviä, kuten tietojen syöttöä ajoneu-
vorekisteriin ja rekisteröintiin liittyvien asia-
papereiden toimittamista ajoneuvohallinto-
keskukselle; sekä

c) laitoksella ajoneuvojen katsastus- ja re-
kisteröintitehtävien toimiluvista annetun lain
7 §:ssä tarkoitettuja katsastus- ja rekisteröin-
titehtävien toimiluvan haltijoita.

3 §
Katsastuksessa käytettävät toimitilat

1. Toimitilojen tulee olla sellaiset, että
niissä voidaan suorittaa katsastuksia asian-
mukaisesti säästä riippumatta. Tilojen tulee
lisäksi olla kooltaan katsastustoimintaan so-
veltuvia.

2. Toimitilojen välittömässä läheisyydessä
tulee olla katsastettavien ajoneuvojen koe-
ajoon soveltuva muulta liikenteeltä suljettu
koeajorata.

3. Jos kevyen ja raskaan kaluston katsas-
tustilat eivät sijaitse samassa rakennuksessa,
niiden tulee olla niin lähellä toisiaan, että
katsastustoiminnasta vastaavalla henkilöllä

on tosiasiallinen mahdollisuus vastata laitok-
sen katsastustoiminnasta. Tosiasiallista mah-
dollisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon
ainakin katsastustoimipaikan sijainti, jolloin
harvaan asutuilla seuduilla ja pienillä paik-
kakunnilla katsastustilat voivat olla etääm-
mällä toisistaan kuin suurissa taajamissa.

4. Ajoneuvohallintokeskuksen luvalla ja
sen määräämin ehdoin saadaan toimitilojen
ulkopuolella suorittaa sellaisten ajoneuvojen
katsastuksia, joita ei tieliikenteessä yleisesti
sallituista arvoista poikkeavien mittojen,
massojen tai muiden ominaisuuksien vuoksi
ole mahdollista katsastaa varsinaisissa toimi-
tiloissa taikka joiden katsastus on muutoin
epätarkoituksenmukaista varsinaisissa tilois-
sa.

4 §

Katsastuslaitteet

Laitoksen katsastustoimipaikassa tulee olla
ainakin seuraavat laitteet ja varusteet:

a) jarrudynamometri;
b) ajoneuvonostin tai tarkastuskuilu;
c) pakokaasupäästöjen mittauslaitteet otto-

ja dieselmoottoreita varten;
d) ajovalojen suuntauksen tarkastuslaite;
e) paineilmajarrujen tarkastuksessa tarpeel-

liset mittarit; ja
f) akselipainovaaka, jos toimilupa koskee

ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista
annetun lain 7 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja
katsastuksia.

5 §
Katsastustoiminnan laadunvarmistus

1. Katsastustoiminnan riittävä laatu tulee
osoittaa laatukäsikirjalla.

2. Laatukäsikirjan tulee osoittaa hakijan
tuntevan katsastustoiminnan sisällön, hyväk-
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symis- ja hylkäämisperusteet sekä asiakkaal-
ta edellytettävät korjaustoimenpiteet. Laatu-
käsikirjaan tulee sisältyä yksityiskohtainen
koulutussuunnitelma. Siihen tulee myös si-
sältyä selvitys, miten asiakkailta tuleva pa-
laute käsitellään organisaatiossa ja miten
toiminnan sisäinen tarkastus järjestetään.
Toimiluvan hakijan eri henkilöryhmien teh-
tävien ja vastuiden tulee olla määritellyt.

6 §

Rekisteröintejä suorittavan henkilöstön
pätevyysvaatimukset

Ennen rekisteröintien aloittamista luvan-
haltijan on osoitettava rekisteröintejä suorit-
tavan henkilöstön omaavan valmiudet suo-
riutua asianmukaisesti rekisteröintitehtävistä.

7 §

Tietosuoja

Rekisteröintiin ja katsastukseen käytettävi-
en toimitilojen ja laitteiden tulee olla sellai-
sia, että tehtävät voidaan hoitaa vaaranta-
matta edellytettävää tietosuojaa. Tilojen tu-
lee olla siten järjestettyjä, että asiapaperei-
den, rekisterikilpien ja lomakkeiden turvalli-

nen ja muutoinkin asianmukainen säilyttämi-
nen niissä on mahdollista.

8 §

Katsastus- ja rekisteröintitietojen toimittaminen
ajoneuvorekisteriin

1. Laitoksen tulee toimittaa nopeasti ja
luotettavasti ajoneuvon katsastusta ja rekiste-
röintiä koskevat tiedot ajoneuvorekisteriin.

2. Tiedot voidaan toimittaa:
a) siirtämällä tai tallentamalla ne ajoneu-

vorekisteriin siten kuin tieliikenteen tietojär-
jestelmästä annetun lain (819/89) 9 §:n 4 ja
5 momentissa säädetään; tai

b) muulla ajoneuvohallintokeskuksen hy-
väksymällä tavalla.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi väliaikai-
sesti estää tieliikenteen tietojärjestelmän tie-
tojen käytön sekä tietojen syöttämisen tieto-
järjestelmään, mikäli tietojen käytössä tai syöt-
tämisessä todetaan väärinkäytöksiä.

9 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa

Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen
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Liikenneministeriön päätös

N:o 1605

ajoneuvohallintokeskuksen maksuista

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain
(150/92) 8 §:n, sellaisena kun se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94),
nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ajoneuvohal-
lintokeskuksen maksullisista suoritteista ja
niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudel-
lisista suoritteista perittävistä kiinteistä mak-
suista.

2 §

Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeu-
delliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvon mukaisen maksun seuraavista suo-
ritteista:

1) ajoneuvojen tyyppikatsastus sekä ajo-
neuvojen ja niiden osien EY-tyyppihyväk-
syntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksy-
miset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä
asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät lau-
sunnot, luvat ja hyväksymiset;

4) autokiinnityssuoritteet;
5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;
7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkin-

toihin liittyvät päätökset;
8) VAK- ja ADR-koulutusta ja -ajolupaa

koskevat päätökset; sekä
9) todistukset.

3 §

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset
suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvoa vastaavan tai alemman kiinteän
maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan
ja rekisteröintien aloittamistarkastus 750
markkaa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon
vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanotta-
jan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen
ratkaisu 250 markkaa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilu-
paa tai henkilöauton ammattiajolupaa koske-
vista terveysvaatimuksista 150 markkaa;

4) katsastustoiminnan harjoittajalta valvon-
tamaksua ja rekisterin käyttömaksua 2,60
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markkaa kultakin edellisen kuukauden aika-
na suoritetulta katsastukselta;

5) kuljettajantutkinnon vastaanottajalta val-
vonta- ja kehitysmaksua seitsemän markkaa
kultakin edellisen kuukauden aikana suorite-
tulta teoria- ja ajokokeelta;

6) moottoriajoneuvoverosta annetun lain
(722/66) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto
500 markkaa; ja

7) autoverosta annetun lain (1482/94) 67
§:ssä tarkoitettu ennakkotieto 300 markkaa.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvoa korkeamman kiinteän maksun seu-
raavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä
5000 markkaa; ja

2) koenumerotodistus 1400 markkaa.

4 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii liiketaloudel-
lisilla perusteilla maksut seuraavista suorit-
teista:

1) tietojen luovuttaminen tieliikenteen tie-
tojärjestelmästä;

2) verotustehtävien hoito;

3) tiedotustoimintaan kuulumaton koulu-
tus;

4) tiedotustoimintaan kuulumattomat pai-
notuotteet;

5) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja
tilauspalvelut;

6) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä
7) asiakirjojen tai muun aineiston lähettä-

minen, ellei aiheutuvia kustannuksia ole si-
sällytetty muusta suoritteesta perittävään
maksuun.

5 §

Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tässä päätöksessä tarkoitetut maksut peri-
tään myös hakemukseen annetuista hylkää-
vistä päätöksistä.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan 22 päivänä
joulukuuta 1993 annettu liikenneministeriön
päätös (1375/93) ajoneuvohallinnon mak-
suista.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa

Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen

3646

N:o 1605

N:o 1591—1605, 7 arkkia

PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ
PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1995


