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L a k i

N:o 1098

velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain

(1578/1992) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 795/1998, seuraavasti:

4 §

Elatusavun etuoikeus

Jos velallinen on tuomiolla velvoitettu tai
sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:ssä tarkoi-
tetun kunnan määräämän monijäsenisen toi-
mielimen vahvistamalla sopimuksella sitou-
tunut määräajoin suorittamaan lapselleen
elatusapua, suoritetaan konkurssin alkaessa
erääntynyt sekä konkurssin alkamisen ja
konkurssituomion välisenä aikana erään-
tynyt elatusapusaatava ja elatusturvalakiin

(671/1998) perustuva kunnan takautumissaa-
tava 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettujen saatavien
jälkeen. Ulosmittauksessa vastaava etuoikeus
on ennen ulosmittauksen toimittamista
erääntyneeseen elatusapuun perustuvilla saa-
tavilla. Kertyneen suorituksen jakamisesta
elatusapuun oikeutetun lapsen saatavan ja
kunnan takautumissaatavan kesken on voi-
massa, mitä elatusturvalaissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
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Oikeusministeri Jussi Järventaus
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L a k i

N:o 1099

ajoneuvojen katsastusluvista

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

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 sekä edistää kat-
sastuspalvelujen saatavuutta.

Tätä lakia sovelletaan niihin, jotka hakevat
toimilupaa ja harjoittavat sen nojalla ajoneu-
vojen katsastusta, sekä niihin, jotka antavat
katsastustoiminnassa edellytettävää lisäkou-
lutusta.

2 §

Toimiluvan alaiset tehtävät

Ajoneuvojen katsastuksia saa suorittaa
vain se, jolle on myönnetty tässä laissa tar-
koitettu toimilupa.

Ajoneuvojen tyyppikatsastuksiin ja EY-
tyyppihyväksyntöihin 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 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 hakija, toiminnasta vastaava tai

HE 113/1998
LiVM 12/1998
EV 139/1998

2990

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980113


katsastuksia suorittava henkilö, yhtiömuo-
dossa toimivan hakijan hallituksen tai hallin-
toneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjoh-
taja, yhtiömies tai muussa määräävässä ase-
massa oleva ei ole toiminnallaan osoittanut
olevansa ilmeisen sopimaton katsastustoi-
minnan harjoittajaksi ja katsastuksia suoritta-
vaksi henkilöksi. Kukaan edellä mainituista
ei saa olla tuomittu ainakaan:

1) vakavasta ajoneuvojen katsastusta, re-
kisteröintiä tai verotusta taikka kirjanpitoa
tai varainhallintaa koskevien säännösten rik-
komisesta rangaistukseen, ellei Ajoneuvohal-
lintokeskus toisin harkitse; eikä

2) viiden viimeisen vuoden aikana van-
keusrangaistukseen, tai kolmen viimeisen
vuoden aikana sakkorangaistukseen rikok-
sesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hen-
kilön olevan ilmeisen sopimaton harjoitta-
maan katsastustoimintaa tai suorittamaan
katsastuksia.

5 §

Hakijan asiantuntemus

Toimiluvan hakija katsotaan asiantunte-
vaksi, jos katsastustoimipaikkaa varten on
ilmoitettu pätevä katsastustoiminnasta vas-
taava henkilö.

Pätevyyden osoituksena katsastustoimin-
nasta vastaavalta henkilöltä edellytetään pe-
ruskoulutuksena vähintään teknillisen oppi-
laitoksen autotekniikan opintolinjan tai vas-
taavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon
suorittamista. Lisäkoulutuksena edellytetään
toimiluvan laajuutta vastaavaa vuosikatsas-
tuskoulutusta (katsastajantutkinto) ja erikois-
koulutusta sekä niihin liittyvää käytännön
kokemusta ja ammattitaidon säilyttämiseksi
tarkoitettua, määräajoin toistuvaa täydennys-
koulutusta.

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 tai
huoltoa;

2) vakuutustoimintaan liittyvää ajoneuvo-
jen vahinkotarkastustoimintaa; tai

3) luvanvaraista liikennettä.
Toimiluvan hakija ei saa myöskään olla

riippuvuussuhteessa 1 momentissa tarkoitet-
tua toimintaa harjoittavien muodostamaan
järjestöön.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna
riippuvuussuhteena ei pidetä luvanvaraiseen
toimintaan tarvittavien tilojen ja laitteiden
vuokrausta mainituissa momenteissa tarkoi-
tettua toimintaa harjoittavalta tai harjoitta-
valle.

7 §

Toimiluvan laajuus

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

1) vuosikatsastukset; tai
2) kaikki katsastuslajit tyyppikatsastusta ja

EY-tyyppihyväksyntää lukuun ottamatta.

8 §

Toimiluvan hakeminen

Toimilupahakemukseen on liitettävä:
1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta

kaupparekisteriote ja selvitys omistussuhteis-
ta;

2) ilmoitus kunnasta, jossa toimintaa ryh-
dytään harjoittamaan;

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

4) ilmoitus katsastustoiminnasta vastaavas-
ta henkilöstä;

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

6) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet
sekä henkilöstö ja muut 4 §:ssä tarkoitetut
henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen toi-
minnan vaatimukset; sekä

7) Ajoneuvohallintokeskuksen mahdolli-
sesti edellyttämä muu selvitys.

9 §

Toimiluvan myöntäminen

Ajoneuvohallintokeskus myöntää toimilu-
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van enintään viiden vuoden määräajaksi ha-
kijalle, joka täyttää 3—6 §:ssä säädetyt edel-
lytykset ja esittää 8 §:ssä mainitut selvityk-
set. Toimiluvan myöntämistä koskevassa
päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, joilla
toimilupa myönnetään. Toimilupa myönne-
tään katsastustoimipaikkakohtaisena.

10 §

Katsastuksia suorittavan henkilön
pätevyysvaatimukset

Katsastuksia suorittavalta henkilöltä edel-
lytetään peruskoulutuksena vähintään teknil-
lisen oppilaitoksen autotekniikan opintolin-
jan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason
tutkinnon suorittamista. Lisäkoulutuksena
edellytetään henkilön katsastustehtäviä vas-
taavaa vuosikatsastuskoulutusta (katsastajan-
tutkinto) ja erikoiskoulutusta sekä niihin liit-
tyvää käytännön kokemusta ja ammattitaidon
säilyttämiseksi tarkoitettua, määräajoin tois-
tuvaa täydennyskoulutusta.

11 §

Toimipaikan tilat

Toimipaikan tilojen tulee olla sellaiset, että
katsastukset voidaan suorittaa niissä asian-
mukaisesti säästä riippumatta. Erillään olevi-
en kevyen ja raskaan ajoneuvokaluston kat-
sastukseen käytettävien tilojen tulee sijaita
toistensa läheisyydessä siten, että katsastus-
toiminnasta vastaavalla henkilöllä on tosi-
asiallinen mahdollisuus vastata toimipaikan
katsastustoiminnasta.

Toimitilojen välittömässä läheisyydessä
tulee olla kevyen ajoneuvokaluston koeajoon
soveltuva, muulta liikenteeltä suljettu koe-
ajorata.

12 §

Toiminnan aloittaminen

Toimiluvan mukainen katsastustoiminta
voidaan aloittaa sen jälkeen, kun Ajoneuvo-
hallintokeskus on:

1) todennut toimiluvan haltijan toimitilat
11 §:n mukaisiksi ja katsastustoimintaan
soveltuviksi;

2) hyväksynyt toimiluvan haltijan katsas-
tuslaitteet luvan mukaiseen toimintaan sovel-
tuviksi;

3) todennut toimiluvan haltijan yhteydet
tieliikenteen tietojärjestelmään asianmukai-
siksi;

4) todennut toimiluvan haltijan henkilöstön
pätevyyden luvan mukaisiin tehtäviin; ja

5) todennut toimintaan liittyvien olosuhtei-
den muutenkin vastaavan luvan mukaisen
toiminnan edellyttämiä vaatimuksia.

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

13 §

Tasapuolisuus

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

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

Ajoneuvojen katsastukset on suoritettava
ajoneuvon merkistä, mallista, käyttöönotto-
ajankohdasta ja muista vastaavista seikoista
riippumatta.

Toimiluvan ja koulutusoikeuden haltijoi-
den on toiminnassaan soveltuvin osin nouda-
tettava kielilain (148/1922) säännöksiä.

14 §

Esteellisyys

Katsastuksia suorittavaan henkilöön sovel-
letaan toimiluvan alaisissa tehtävissä, mitä
hallintomenettelylain (598/1982) 10 ja
11 §:ssä säädetään virkamiehen esteellisyy-
destä.

15 §

Sivutoimipiste

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa toimilu-
van haltijalle poikkeustapauksessa oikeuden
perustaa katsastustoimipaikalta hoidettavan
sivutoimipisteen, jos seudun katsastuspalve-
lujen tarjonta muutoin jää puutteelliseksi.
Sivutoimipisteessä katsastetaan vain ajoneu-
voja, joiden kokonaismassa on enintään 3,5
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tonnia. Muutoin sivutoimipistettä koskevat
soveltuvin osin katsastustoimipaikkaa koske-
vat säännökset.

Katsastuspalvelujen tarjonnan puutteelli-
suutta arvioitaessa on otettava huomioon
ainakin suunnitellun sivutoimipisteen etäi-
syys 7 §:n mukaisesta katsastustoimipaikasta
sekä seudun tyypilliset asiointimatkat ja kat-
sastusvelvollisuuden alainen ajoneuvokanta.

Ajoneuvohallintokeskuksen on peruutetta-
va toimiluvan haltijan oikeus sivutoimipis-
teeseen päättymään kuuden kuukauden ku-
luttua siitä, kun 7 §:n mukainen katsastustoi-
mipaikka on aloittanut seudulla toimintansa.

16 §

Toimiluvan uusiminen

Toimiluvan uusimista koskevaan hake-
mukseen on soveltuvin osin liitettävä 8 §:ssä
tarkoitetut asiakirjat.

Hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntä-
misen edellytysten lisäksi otettava huomi-
oon, onko katsastustoimintaa harjoitettu lu-
van mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Ajoneuvohallintokeskus voi ennen hakemuk-
sen ratkaisemista suorittaa 12 §:ssä tarkoite-
tut, toiminnan aloittamiseen liittyvät toimen-
piteet, jos se katsoo niiden suorittamisen
tarpeelliseksi.

Jos luvan uusimista koskeva hakemus on
pantu vireille viimeistään kolme kuukautta
ennen toimiluvan viimeistä voimassaolopäi-
vää, uusittavan luvan nojalla saa harjoittaa
katsastustoimintaa siihen saakka, kun asia on
ratkaistu.

17 §

Katsastustoiminnan päättyminen

Katsastustoimipaikan toiminnan keskey-
tyessä tai päättyessä toimiluvan haltijan on
toimitettava katsastuksen suorittamiseen vä-
littömästi liittyvät asiakirjat ja lomakkeet
Ajoneuvohallintokeskukselle sen pyynnöstä.

18 §

Koulutuksen antaja

Katsastustoiminnasta vastaavien ja katsas-
tuksia suorittavien henkilöiden koulutusta
antavat Ajoneuvohallintokeskuksen hyväk-
symät yhteisöt. Koulutusoikeus annetaan

määräajaksi hakijalle, jolla katsotaan olevan
edellytykset koulutuksen antamiseen ja jolla
on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä
koulutustoiminnasta vastaavan henkilö. Kou-
lutusoikeutta koskevassa päätöksessä voi-
daan asettaa ehtoja, joilla koulutusoikeus
myönnetään.

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa oi-
keuden koulutuksen antamiseen määräajaksi
tai kokonaan, jos:

a) yhteisöllä ei ole enää edellytyksiä kou-
lutuksen antamiseen;

b) koulutuksesta annettuja säännöksiä tai
koulutusoikeuden antamisen yhteydessä ase-
tettuja ehtoja ei ole noudatettu; tai

c) koulutusta ei muutoin ole hoidettu
asianmukaisesti.

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa yhteisöl-
le oikeuden yksittäisen täydennyskoulutusti-
laisuuden järjestämiseen. Tällaisen tilaisuu-
den järjestäjää koskee soveltuvin osin, mitä
tässä laissa säädetään koulutusoikeuden ha-
kijasta ja koulutusoikeuden myöntämisestä.

Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa
antaa erikois- ja täydennyskoulutusta.

19 §

Koulutukseen liittyvät kokeet

Katsastajantutkinnon loppukokeita lukuun
ottamatta koulutuksen antaja järjestää asian-
omaisen ministeriön, jäljempänä ministeriö,
säätämät kokeet. Kokeen järjestäjä antaa to-
distuksen hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Kokeiden sisällöstä ja niiden valvonnasta
säädetään ministeriön päätöksellä.

20 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten noudattamista valvoo Ajoneuvohal-
lintokeskus.

Toimiluvan haltijan on pyynnöstä annetta-
va Ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain
ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamisen valvontaa varten sekä luvanhaltijalle
asetettujen yleisten edellytysten ja katsastus-
tehtävien hoitamisen laadun selvittämiseksi
tarvittavat tiedot mukaan lukien tarvittavat
tiedot luvanhaltijan kirjanpidosta, varainhal-
linnasta, hallinnosta, tilojen ja laitteiden
vuokrauksesta sekä katsastuksia suorittavista
henkilöistä ja harjoitetusta katsastustoimin-
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nasta. Koulutusoikeuden haltijan on pyyn-
nöstä annettava Ajoneuvohallintokeskukselle
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamisen valvontaa varten sekä
koulutusoikeuden haltijan edellytysten ja
koulutuksen laadun selvittämiseksi tarvitta-
vat tiedot mukaan lukien tiedot koulutusta
antavista henkilöistä ja annetusta koulutuk-
sesta.

Toimiluvan ja koulutusoikeuden haltijan
on viipymättä ilmoitettava toiminnasta vas-
taavien henkilöiden vaihdoksista sekä muista
toimintaa koskevista merkittävistä muutok-
sista Ajoneuvohallintokeskukselle. Toimilu-
van haltijan on ilmoitettava lisäksi omistus-
suhteissaan tapahtuneista muutoksista.

Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus
tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten noudattamisen valvomiseksi tar-
vittavia tarkastuksia paikoissa, joissa harjoi-
tetaan toimiluvan alaista toimintaa. Toimilu-
van haltija on velvollinen järjestämään olo-
suhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan teh-
dä.

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua
tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten noudattamisen valvomiseksi.

21 §

Toimenpiteet puutteiden johdosta

Ajoneuvohallintokeskuksen on peruutetta-
va toimilupa 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 edellytyksiä;

3) toimiluvan haltija on asetettu konkurs-
siin; tai

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

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa toi-
miluvan tai antaa luvanhaltijalle huomautuk-
sen tai kirjallisen varoituksen, jos:

1) katsastuksessa on hyväksytty liikentees-
sä käytettäviksi ajoneuvoja, jotka eivät il-
meisen selvästi ole olleet säännösten mukai-
sia; huomautus ja kirjallinen varoitus voi-
daan kuitenkin antaa, jos on hyväksytty yk-
sikin ajoneuvo, joka ei ole ollut säännösten
mukainen;

2) katsastuksessa ensimmäisellä kerralla

hylättyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus
perusteettomasti poikkeaa merkittävästi ylei-
sestä valtakunnallisesta tasosta;

3) katsastuksessa on laiminlyöty ajoneuvo-
jen verotukseen liittyvää valvontaa tai muu-
toin jätetty suorittamatta tehtävä, joka on
erikseen säädetty suoritettavaksi katsastuksen
yhteydessä;

4) toiminnassa on rikottu 13 §:ssä säädet-
tyä tasapuolisuusvaatimusta tai muuta tässä
laissa säädettyä vaatimusta;

5) luvan haltija rikkoo toimiluvalle minis-
teriön päätöksessä säädettyjä tai lupaehdois-
sa asetettuja vaatimuksia; tai

6) toimiluvan haltijan kirjanpito, varain-
hallinta tai hallinto eivät täytä toiminnalta
vaadittavia edellytyksiä.

Jos on ilmeistä, että katsastustoiminnassa
on olennaisia puutteita tai väärinkäytöksiä,
Ajoneuvohallintokeskus voi väliaikaisesti
kieltää luvanhaltijan katsastustoiminnan har-
joittamisen sekä tarvittaessa estää tieliikenteen
tietojärjestelmän tietojen käytön ja tie-
tojen tallettamisen tietojärjestelmään. Väliai-
kainen kielto sekä käytön ja tallettamisen
estäminen ovat voimassa, kunnes toimiluvan
peruuttamista koskeva asia on lopullisesti
ratkaistu 1 tai 2 momentin nojalla. Asia on
ratkaistava ensi tilassa.

Toimiluvan peruuttamista, katsastustoimin-
nan väliaikaista kieltoa sekä tieliikenteen
tietojärjestelmän tietojen käytön ja tietojen
tallettamisen estämistä koskevia päätöksiä on
noudatettava päätöksestä tehdystä valitukses-
ta huolimatta.

22 §

Pakkokeinot

Jos tarkastuksessa tai muuten havaitaan,
ettei katsastustoiminnassa käytettävä tila tai
laite täytä tässä laissa tai sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä asetettuja oleellisia vaati-
muksia, Ajoneuvohallintokeskus voi joko
kieltää tilan tai laitteen käytön tai rajoittaa
sen käyttöä.

Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa
17 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen ja lomak-
keiden toimittamisvelvollisuuden, 20 §:n 2
momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuu-
den, 21 §:n 3 momentissa tarkoitetun kiellon
ja tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun
kiellon tai rajoituksen noudattamisen tehos-
teeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa,
mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
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Sitä, joka ei noudata tämän lain nojalla mää-
rättyä, uhkasakolla tehostettua velvollisuutta,
kieltoa tai rajoitusta, ei voida tuomita ran-
gaistukseen samasta teosta.

23 §

Henkilörekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus
saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja
ajokorttirekisteristä toimiluvan myöntämistä
ja peruuttamista koskevien asioiden käsitte-
lyä sekä valvontaa varten. Tieto rikoksesta
voidaan 21 §:ssä tarkoitettujen toimenpitei-
den yhteydessä luovuttaa toimiluvan halti-
jalle.

24 §

Salassapitovelvollisuus

Toimiluvan haltija tai tämän palveluksessa
oleva ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa
tullutta 4 §:ssä tarkoitetun henkilön rikosta
koskevaa tietoa, joka on saatu 23 §:n nojalla
rikosrekisteristä tai ajokorttirekisteristä.

25 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen katsastuksia
ilman asianmukaista toimilupaa, on tuomitta-
va virkavallan anastuksesta siten kuin rikos-
lain (39/1889) 16 luvun 9 §:ssä säädetään.

Joka laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla
annetuissa säännöksissä säädetyn ilmoituk-
sen tekemisen tai tietojenantovelvollisuuden
taikka estää tai haittaa 20 §:n 4 momentissa
mainitun tarkastuksen tekemistä, on tuomit-
tava ajoneuvojen katsastusluvista annettujen
säännösten rikkomisesta sakkoon.

Ajoneuvojen katsastuksia suorittavaa hen-
kilöä pidetään rikoslain 2 luvun 12 §:n mu-
kaisena virkamiehenä.

Rangaistus 24 §: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.

26 §

Oikaisun hakeminen

Toimiluvan haltijan katsastusasiassa sekä

koulutuksen antajan koulutusasiassa teke-
mään päätökseen saa vaatia oikaisua Ajo-
neuvohallintokeskukselta, jollei muualla lais-
sa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaa-
timus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettä-
vä oikaisuvaatimusosoitus.

27 §

Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella. Asetuksel-
la säädetään lisäksi Ajoneuvohallintokeskuk-
sen apuna toimivan koulutustoimikunnan
asettamisesta.

Ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä
toimiluvan myöntämisen yleisistä edellytyk-
sistä, katsastuksessa käytettävistä toimitilois-
ta, tarkastuslaitteista ja koeajoradasta, katsas-
tusten suorittamisesta toimipaikan ulkopuolel-
la, katsastustoiminnan laatuvaatimuksista
ja laadunvarmistuksesta, katsastustietojen
merkitsemisestä ajoneuvorekisteriin, katsas-
tusta koskevien asiakirjojen säilyttämisestä
sekä yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

Ministeriö antaa tarkempia säännöksiä
koulutusoikeuden myöntämisestä, koulutuk-
sen kestosta, tarkemmasta rakenteesta ja si-
sällöstä, koulutukseen liittyvästä käytännön
kokemuksesta, kokeista, tutkinnoista ja val-
vonnasta, koulutuksesta annettavista todis-
tuksista, koulutustoimikunnan tehtävistä sekä
muista koulutukseen liittyvistä asioista.

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa ohjeita
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten soveltamisesta.

28 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen katsas-
tus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista 18
päivänä joulukuuta 1995 annettu laki
(1593/1995). Lain 22 §:n 5 momentti kumo-
taan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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29 §

Siirtymäsäännökset

1. Tällä lailla kumotun lain nojalla annetut
säännökset jäävät edelleen voimaan kunnes
niistä toisin säädetään tai päätetään.

2. Ennen tämän lain voimaantuloa myön-
netyt katsastus- ja rekisteröintitehtävien toi-
miluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa
määrätyn ajan. Luvan nojalla katsastuksia
suorittaviin toimiluvan haltijoihin sovelle-
taan tätä lakia ja rekisteröintejä suorittaviin
tällä lailla kumottua lakia ja sen nojalla an-
nettuja säännöksiä.

3. Katsastus- ja rekisteröintitehtävien toi-
miluvan nojalla rekisteröintejä suorittavien
oikeudet tietojen saantiin tieliikenteen tieto-
järjestelmästä ja tietojen tallentamiseen tieto-
järjestelmään määräytyvät tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleiden tieliikenteen
tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989)
säännösten mukaisesti.

4. Jos katsastus- ja rekisteröintitehtävien
toimiluvan haltija tekee Ajoneuvohallinto-
keskuksen kanssa ajoneuvojen rekisteröinti-
toiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä
tarkoitetun sopimuksen rekisteröintien hoita-
misesta, hänen toimilupansa lakkaa rekiste-
röintien osalta olemasta voimassa, kun sopi-
mus tulee voimaan.

5. Toimilupa, joka on myönnetty 3 §:n 3
momentissa tarkoitetulle virastolle, laitoksel-

le tai oppilaitokselle, voidaan uudistaa sen
estämättä, mitä mainitussa momentissa sää-
detään.

6. Henkilön katsotaan täyttävän tämän lain
voimaan tullessa katsastustoiminnasta vas-
taavalle henkilölle 5 §:ssä ja tämän lain no-
jalla säädetyt pätevyysvaatimukset, jos hän
osallistuu säädettyyn täydennyskoulutukseen
ja on toiminut:

a) lain voimaantuloa edeltävän kahden vii-
meisen vuoden aikana toimiluvan laajuutta
vastaavassa katsastustoimipaikassa katsastus-
toiminnasta vastaavana henkilönä vähintään
kuusi kuukautta; tai

b) 1 päivästä marraskuuta 1998 alkaen ja
tämän lain voimaan tullessa edelleen toimii
toimiluvan laajuutta vastaavassa katsastustoi-
mipaikassa katsastustoiminnasta vastaavana
henkilönä.

7. Henkilön katsotaan täyttävän tämän lain
voimaan tullessa katsastuksia suorittavalle
henkilölle 10 §:ssä ja tämän lain nojalla sää-
detyt ammattitaitovaatimukset, jos hän osal-
listuu säädettyyn täydennyskoulutukseen ja
on toiminut:

a) lain voimaantuloa edeltävän kahden vii-
meisen vuoden aikana katsastustehtäviensä
laajuutta vastaavissa katsastustehtävissä vä-
hintään kuusi kuukautta; tai

b) 1 päivästä marraskuuta 1998 alkaen ja
tämän lain voimaan tullessa edelleen toimii
katsastustehtäviensä laajuutta vastaavissa
katsastustehtävissä.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura
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L a k i

N:o 1100

ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on edistää ajoneu-
vojen rekisteröintipalvelujen saatavuutta ja
ajoneuvorekisterin ajantasaisuutta.

2 §

Rekisteröintitoiminta

Tässä laissa tarkoitetaan rekisteröintitoi-
minnalla ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen
vastaanottoa, rekisteri-ilmoituksessa ilmoite-
tun tiedon merkitsemistä ajoneuvorekisteriin,
rekisterikilpien ja -otteen luovuttamista sekä
muita näihin liittyviä tehtäviä.

3 §

Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Ajoneuvohallintokeskus järjestää ajoneu-
vojen rekisteröintitoiminnan hankkimalla
toimintaan tarvittavia palveluja niiden tuotta-
jilta (sopimusrekisteröijä) ja hoitamalla teh-
täviä tarvittaessa itse. Muiden viranomaisten
rekisteröintitoiminnasta voidaan säätää erik-
seen.

Rekisteröintitoiminta on järjestettävä siten,
että ajoneuvo on mahdollista ilman kohtuu-
tonta vaivaa ilmoittaa rekisteriin säädetyssä
ajassa koko maassa.

4 §

Sopimusrekisteröijän yleiset edellytykset

Sopimusrekisteröijän yleiset edellytykset
ovat luotettavuus, asiantuntevuus ja vakava-
raisuus. Sopimusrekisteröijän on kyettävä
myös varmistamaan toiminnan riittävän kor-
kea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen koh-
telu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tie-
tosuojasta.

Sopimusrekisteröijällä tulee olla rekiste-
röintitehtävien hoitamisen kannalta riittävät
tietoliikenneyhteydet ja muutoinkin riittävän
korkea tietojärjestelmän taso.

Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus
voidaan tehdä vain sellaisen yhteisön tai lai-
toksen kanssa, jonka kotipaikka, kes-
kushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan
talousalueella.

5 §

Sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintejä
suorittavan henkilön luotettavuuden arviointi

Palvelun tuottajaa voidaan pitää luotettava-
na, jos rekisteröintejä suorittava henkilö,
sopimusrekisteröijä tai sen hallituksen tai
hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimi-
tusjohtaja, yhtiömies taikka muussa määrää-
vässä asemassa oleva ei ole toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton re-
kisteröintitoiminnan harjoittajaksi tai rekiste-
röintejä suorittavaksi henkilöksi.
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6 §

Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus

Rekisteröintitoimintaa koskevassa sopi-
muksessa on sovittava ainakin:

1) sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimin-
nan laajuudesta;

2) rekisteröintitehtäviä suorittavien henki-
löiden riittävän ammattitaidon turvaavista
menettelyistä;

3) rekisteröintitehtävissä edellytettävän
tietosuojan osoittamisesta;

4) rekisteröintitehtävien valvonnasta ja
muista keinoista, joilla Ajoneuvohallintokes-
kus voi varmistua tehtävien asianmukaisesta
hoitamisesta;

5) sopimuksen irtisanomisesta tai purkami-
sesta yleensä ja erityisesti silloin, kun sopi-
musrekisteröijä ei enää täytä 4 ja 5 §:ssä
tarkoitettuja sopimusrekisteröijän yleisiä
edellytyksiä; sekä

6) Ajoneuvohallintokeskuksen sopimusre-
kisteröijälle maksamasta korvauksesta ja
muista ehdoista, joilla sopimusrekisteröijä
hoitaa rekisteröintitoimintaa.

7 §

Rekisteröinnistä perittävä maksu

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimin-
nasta peritään Ajoneuvohallintokeskukselle
maksut, jotka määrätään siten kuin valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

8 §

Hyvä hallintotapa

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimin-
nassa on noudatettava, mitä hallintomenette-
lylaissa (598/1982) säädetään. Sopimusrekis-
teröijän palveluksessa olevaan rekisteröintejä
suorittavaan henkilöön ei kuitenkaan sovelle-
ta hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin
4 kohtaa.

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimin-
nassa on asiakirjojen julkisuudesta voimas-
sa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuu-
desta säädetään.

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimin-
nassa on soveltuvin osin noudatettava, mitä
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa
laissa (232/1966) säädetään. Sopimusrekiste-
röijä ja Ajoneuvohallintokeskus voivat lähet-

tää ajoneuvon rekisteriotteen tavallisena kir-
jelähetyksenä.

9 §

Kielilain säännökset

Sopimusrekisteröijän on toiminnassaan
soveltuvin osin noudatettava kielilain
(148/1922) säännöksiä.

10 §

Valvonta

Ajoneuvohallintokeskus valvoo sopimusre-
kisteröijän rekisteröintitoimintaa. Valvontaa
varten Ajoneuvohallintokeskuksella on oi-
keus tehdä tarkastuksia sopimusrekisteröijän
toimitiloissa ja saada tietoja rekisteröintitoi-
mintaan liittyvistä asiakirjoista.

11 §

Henkilörekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus
saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja
ajokorttirekisteristä sopimusrekisteröijälle ja
rekisteröintejä suorittavalle henkilölle asetet-
tujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi
ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan
sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa
sopimusrekisteröijälle.

12 §

Salassapitovelvollisuus

Sopimusrekisteröijä tai tämän palvelukses-
sa oleva ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa
tullutta, 5 §:ssä tarkoitetun henkilön rikosta
koskevaa tietoa, joka on saatu 11 §:n nojalla
rikosrekisteristä tai ajokorttirekisteristä.

13 §

Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamisen valvomiseksi.
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14 §

Oikaisun hakeminen

Sopimusrekisteröijän rekisteröintiä koske-
vaan päätökseen saa vaatia oikaisua Ajoneu-
vohallintokeskukselta. Oikaisuvaatimus on
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Päätökseen on liitettävä oi-
kaisuvaatimusosoitus.

15 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen rekisteröinti-
toimintaa ilman Ajoneuvohallintokeskuksen
kanssa tehtyä sopimusta tai tässä laissa tai
sen nojalla säädettyä oikeutta taikka suorit-
taa rekisteröintitoimenpiteitä, joihin mainittu
sopimus ei anna oikeutta, on tuomittava vir-
kavallan anastuksesta siten kuin rikoslain
(39/1889) 16 luvun 9 §:ssä säädetään.

Rekisteröintejä suorittavaa henkilöä pide-
tään rikoslain 2 luvun 12 §:n mukaisena vir-
kamiehenä.

Rangaistus 12 §: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.

16 §

Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella.

Asianomainen ministeriö voi antaa tarkem-
pia säännöksiä ja ohjeita eri sopimusrekis-
teröijien rekisteröintipalvelujen laajuudesta,

sopimusrekisteröijän yleisistä edellytyksistä,
rekisteröintejä suorittavan henkilön päte-
vyysvaatimuksista sekä muista rekisteröinti-
toiminnan järjestämisen yksityiskohdista.

17 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen rekiste-
röinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 anne-
tun asetuksen (1598/1995) 8 luku.

18 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt
suorarekisteröintiluvat ovat sellaisinaan voi-
massa 1 päivään tammikuuta 2002, jollei
jäljempänä toisin säädetä. Luvanhaltijaan ja
suorarekisteröinteihin sovelletaan 17 §:n 3
momentilla kumotun luvun säännöksiä.

Suorarekisteröintiluvan haltijan oikeudet
tietojen saantiin tieliikenteen tietojärjestel-
mästä ja tietojen tallentamiseen tietojärjestel-
mään määräytyvät tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleiden tieliikenteen tietojär-
jestelmästä annetun lain (819/1989) säännös-
ten mukaisesti.

Jos suorarekisteröintiluvan haltija tekee
Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tämän
lain 3 §:ssä tarkoitetun sopimuksen rekiste-
röintitehtävien hoitamisesta, hänen lupansa
lakkaa olemasta voimassa, kun sopimus tu-
lee voimaan.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura
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L a k i

N:o 1101

tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 84 §, sellaisena

kuin se on laeissa 818/1989, 989/1992 ja 1594/1995, seuraavasti:

84 §

Ajoneuvon hyväksyminen liikenteeseen ja
rekisteröinti

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen
kytkettäväksi soveltuvan hinattavan ajoneu-
von käyttö liikenteessä on kielletty, jollei
sitä ole katsastettu ja asianmukaisesti ilmoi-
tettu rekisteröitäväksi. Asetuksella voidaan
säätää poikkeuksia katsastus- ja rekisteröinti-
velvollisuudesta.

Ajoneuvon maahantuoja ja valmistaja sekä
omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoitta-
maan rekisteritiedot ja niissä tapahtuneet
muutokset ajoneuvorekisteriin siten kuin
asetuksella säädetään, jollei muutos koske
rekisteristä poistettua ajoneuvoa.

Ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröin-
nistä säädetään tarkemmin asetuksella. Ase-

tuksella säädetään myös ajoneuvojen rekiste-
röinnistä maasta vientiä ja autokiinnitystä
varten, ajoneuvojen käyttämisestä liikentees-
sä koenumero- ja siirtokilvin sekä muualla
rekisteröidyn ajoneuvon käyttämisestä Suo-
messa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa 84 §:n
nojalla annetut säännökset jäävät edelleen
voimaan kunnes niistä toisin säädetään lu-
kuun ottamatta ajoneuvojen rekisteröinnistä
18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuk-
sen (1598/1995) 8 lukua, josta säädetään
erikseen.

Ennen tämä lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura
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L a k i

N:o 1102

ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain

(1592/1995) nimike sekä 1 ja 2 § seuraavasti:

L a k i
Ajoneuvohallintokeskuksesta

1 §

Tarkoitus

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

2 §

Tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on:
1) pitää tieliikenteen tietojärjestelmää ja

hoitaa siihen liittyviä tehtäviä;
2) vastata ajoneuvojen rekisteröintitoimin-

nasta ja hoitaa muita rekisteröintiin liittyviä
tehtäviä;

3) vastata ajokorttien rekisteröinnistä;
4) vastata autokoulujen valvonnasta ja kul-

jettajantutkintotoiminnasta;
5) hoitaa ajoneuvojen tyyppikatsastusta ja

EY-tyyppihyväksyntää koskevat asiat;

6) hoitaa ajoneuvojen katsastuslupiin liit-
tyviä tehtäviä;

7) hoitaa ajoneuvojen katsastushenkilöstön
lisäkoulutukseen ja kokeisiin liittyviä tehtäviä;

8) hoitaa ajoneuvojen katsastukseen liitty-
viä muita tehtäviä;

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

10) hoitaa vaarallisten aineiden kuljetuk-
seen liittyviä tehtäviä;

11) hoitaa autokiinnitystä koskevat asiat;
12) ratkaista sille erikseen säädetyt lupa-,

poikkeuslupa- ja oikaisuvaatimusasiat;
13) hoitaa eräitä tieliikenteen verotusasioi-

ta; sekä
14) 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, sekä suorittaa ne toimek-
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siannot, jotka asianomainen ministeriö sille
antaa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1999.

Ennen tämä lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Mitä muualla säädetään Autorekisterikes-
kuksen ajoneuvohallinnon yksiköstä, ajoneu-
vohallinnosta tai ajoneuvohallintokeskukses-
ta, koskee tämän lain tultua voimaan Ajo-
neuvohallintokeskusta.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura

3002 N:o 1102



L a k i

N:o 1103

tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain

(819/1989) 9 §:n 4 momentti ja 13 §:n 2 momentin 6 kohta,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1595/1995,
muutetaan 9 §:n 5 momentti, 12 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta, 14 §:n 4 ja 5 kohta, 15 §:n

2 momentti sekä 16 §,
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 5 momentti, 12 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta, 14 §:n 4 kohta,

15 §:n 2 momentti ja 16 § viimeksi mainitussa laissa sekä 14 §:n 5 kohta laissa 627/1997,
sekä

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa
1595/1995, uusi 6 kohta seuraavasti:

9 §

Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen

— — — — — — — — — — — — —
Katsastuksen suorittaja ja ajoneuvojen re-

kisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/
1998) 3 §:ssä mainittu sopimusrekisteröijä
voivat siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla
tieliikenteen tietojärjestelmään asianomaista
tehtävää koskevia tietoja siten kuin Ajoneu-
vohallintokeskus määrää. Ajoneuvohallinto-
keskus voi sallia tietojen tallettamisen suora-
käyttöisesti.

12 §

Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:
— — — — — — — — — — — — —

4) katsastuksen suorittajalle ja sopimusre-

kisteröijälle tietoja asianomaisen tehtävän
hoitamista varten;
— — — — — — — — — — — — —

7) ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella
kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokaup-
paa harjoittavalle yritykselle ajoneuvokaupan
ja -huollon yhteydessä muita tietoja kuin
henkilötietoja;
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Tietojen luovutus ajoneuvoverotusrekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luo-
vuttaa:
— — — — — — — — — — — — —

4) ulosottoviranomaisille ulosottotehtävien
hoitamiseksi tarpeellisia tietoja;

5) verohallinnon viranomaisille tietoja ve-
rotustehtäviä ja verojen perintään liittyviä
asioita varten; sekä
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6) tietoja sopimusrekisteröijälle sopimuk-
sen mukaan kuuluvien rekisteröintitehtävien
hoitamista varten.

15 §

Tietojen luovutus autokiinnitysrekisteristä

— — — — — — — — — — — — —
Autokiinnitysrekisteristä ei saa luovuttaa

tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla lukuun
ottamatta sopimusrekisteröijän sopi-
muksenmukaisissa rekisteröintitehtävissä ja
rahoituslaitoksen luoton myöntämistä varten
tarvitsemia tietoja.

16 §

Tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen luo-
vuttamisen kieltäminen eräissä tapauksissa

Henkilön oikeudesta kieltää henkilötieto-
jensa käsittely suoramainontaa, puhelin-
myyntiä ja muuta suoramarkkinointia, mark-
kina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilö-
matrikkelia ja sukututkimusta varten sääde-

tään erikseen. Sen lisäksi henkilöllä on oi-
keus kieltää osoitetietojensa luovuttaminen
puhelimitse muuhun kuin viranomaisen, lii-
kennevakuutuskeskuksen, liikennevakuu-
tusyhtiön, katsastuksen suorittajan tai sopi-
musrekisteröijän 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, liikennevakuutuskeskuk-
selle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen
suorittajalle, sopimusrekisteröijälle ja kuljet-
tajantutkinnon vastaanottajalle. Tämä päätös
voi ensimmäisen kerran olla voimassa enin-
tään kaksi vuotta. Rajoituksen voimassaoloa
voidaan jatkaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura

3004
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