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L a k i

N:o 231

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin
tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytän-

töönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Puitepäätöksen täytäntöönpano

Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2005
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin
tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2005/214/YOS, jäljempänä puitepäätös, lain-
säädännön alaan kuuluvat säännökset ovat
lakina noudatettavia, jollei tästä laista muuta
johdu.

2 §

Soveltamisala

Tämän lain ja puitepäätöksen mukaisesti:
1) pannaan Suomessa täytäntöön puitepää-

töksessä tarkoitettu toisen Euroopan unionin
jäsenvaltion viranomaisen tekemä ja puite-
päätöksen mukaisesti lähettämä päätös; sekä

2) lähetetään Suomen viranomaisen päätös
täytäntöönpantavaksi toiseen Euroopan unio-
nin jäsenvaltioon.

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä
yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen
tuomioiden täytäntöönpanossa annettua lakia
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(326/1963) voidaan soveltaa tämän lain estä-
mättä.

3 §

Toimivaltainen viranomainen

Puitepäätöksessä tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen on Suomessa oikeusrekisteri-
keskus.

2 luku

Toisen jäsenvaltion viranomaisen
päätöksen täytäntöönpano Suomessa

4 §

Toisen jäsenvaltion viranomaisen päätöksen
täytäntöönpano

Toisen jäsenvaltion viranomaisen 2 §:ssä
tarkoitettu päätös pannaan täytäntöön Suo-
men lain mukaan ja sakon täytäntöönpanosta
annetun lain (672/2002) mukaisessa järjes-
tyksessä. Sakkoa ei kuitenkaan saa täällä
muuntaa vankeudeksi.

Päätöksen täytäntöönpanosta kertyneet va-
rat menevät Suomen valtiolle. Toisen jäsen-
valtion viranomaisen pyynnöstä oikeusrekis-
terikeskus voi erityisestä syystä kuitenkin
päättää, että varat luovutetaan toiselle jäsen-
valtiolle.

5 §

Ehdoton kieltäytymisperuste

Toisen jäsenvaltion viranomaisen 2 §:ssä
tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanosta tulee
kieltäytyä, jos henkilö, jota päätös koskee, ei
päätöksen perusteena olevan teon tehdessään
ollut täyttänyt viittätoista vuotta.

Päätöksen täytäntöönpanosta tulee kieltäy-
tyä myös, jos on perusteltua syytä epäillä,
että päätökseen johtaneessa menettelyssä on
loukattu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
takeita.

6 §

Kuuleminen päätöksen tunnustamis- ja
täytäntöönpanoasiassa

Oikeusrekisterikeskus voi ratkaista toisen

jäsenvaltion viranomaisen 2 §:ssä tarkoitetun
päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa
koskevan asian varaamatta päätöksen koh-
teena olevalle henkilölle tilaisuutta tulla kuul-
luksi, jollei ole todennäköistä, että asiassa
tulee sovellettavaksi jokin kieltäytymispe-
ruste. Tilaisuutta ei kuitenkaan tarvitse va-
rata, jos se asian ratkaisemiseksi on selvästi
tarpeetonta tai jos on syytä olettaa, että se
saattaa vaarantaa päätöksen täytäntöönpanon.

7 §

Kielet

Puitepäätöksen 4 artiklassa tarkoitettu toi-
sen jäsenvaltion viranomaisen päätöstä kos-
keva todistus on toimitettava joko suomen,
ruotsin tai englannin kielellä taikka siihen on
liitettävä käännös jollekin näistä kielistä. Oi-
keusrekisterikeskus voi hyväksyä myös
muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin
kielellä toimitetun todistuksen, jos hyväksy-
miselle ei ole muutoin estettä.

Oikeusrekisterikeskus huolehtii todistuk-
sen ja tarvittaessa myös päätöksen kääntämi-
sestä suomen tai ruotsin kielelle.

3 luku

Muutoksenhaku

8 §

Toimivaltainen käräjäoikeus

Oikeusrekisterikeskuksen tämän lain ja
puitepäätöksen mukaisesti tekemän toisen jä-
senvaltion viranomaisen 2 §:ssä tarkoitetun
päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa
koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla Tampereen käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä
on yksin puheenjohtaja.

Oikeusrekisterikeskuksen 1 momentissa
tarkoitettu päätös voidaan panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana siten kuin ulosotto-
laissa (37/1895) säädetään lainvoimaa vailla
olevan maksuvelvoitetta koskevan tuomion
täytäntöönpanosta, jollei käräjäoikeus toisin
määrää.
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9 §

Valituksen tekeminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän
kuluessa siitä, kun päätöksen kohteena oleva
henkilö on hänen läsnäollessaan toimitetussa
ulosmittauksessa taikka muulla tavoin todis-
teellisesti saanut tiedon oikeusrekisterikes-
kuksen päätöksestä. Päätöksen kohteena ole-
van henkilön katsotaan saaneen tiedon pää-
töksestä silloin, kun seuraamuksen suoritta-
minen on oikeusrekisterikeskuksen lähettä-
män maksukehotuksen johdosta vapaaehtoi-
sesti aloitettu.

Valittajan on valituksessaan ilmoitettava
vaatimuksensa ja niiden perusteet, sekä vaa-
tiiko valittaja asian suullista käsittelyä. Valit-
tajan on valituksessaan ilmoitettava myös oi-
keudenkäymiskaaren 5 luvun 2 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut tiedot. Valituskirjelmä toimi-
tetaan oikeusrekisterikeskukselle.

Oikeusrekisterikeskuksen on viipymättä
toimitettava valituskirjelmä käräjäoikeuden
kansliaan sekä liitettävä siihen jäljennökset
kertyneestä asiakirja-aineistosta ja oma lau-
sumansa. Asiakirjoja käräjäoikeudelle toimi-
tettaessa on ilmoitettava, milloin valituskir-
jelmä on saapunut.

Valitus tulee vireille käräjäoikeudessa sil-
loin, kun 3 momentissa tarkoitetut asiakirjat
saapuvat sen kansliaan. Käräjäoikeuden on
viivytyksettä annettava valittajalle ja oikeus-
rekisterikeskukselle tieto mahdollisen istun-
non ajasta ja paikasta sekä valittajan poissa-
olon seurauksista.

Jos valittaja on toimittanut valituskirjel-
män määräajassa suoraan toimivaltaiseen kä-
räjäoikeuteen, hän ei menetä puhevaltaansa.

10 §

Asian käsittely tuomioistuimessa

Asian käsittelystä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa
säädetään. Tuomioistuin ei valitusta käsitel-
lessään saa tutkia, onko päätöksen kohteena
oleva henkilö syyllistynyt siihen tekoon, josta
seuraamus on määrätty toisessa jäsenvalti-
ossa.

Asia on käsiteltävä istunnossa, jos käräjä-
oikeus asian tai sen osan selvittämiseksi pitää

asian istuntokäsittelyä tarpeellisena taikka jos
valittaja sitä vaatii eikä käräjäoikeus pidä sitä
ilmeisen tarpeettomana.

Käräjäoikeuden on huolehdittava siitä, että
asia tulee perusteellisesti käsitellyksi.

Oikeusrekisterikeskusta edustavan virka-
miehen on oltava läsnä käräjäoikeuden istun-
nossa valitusta käsiteltäessä. Valituksen teki-
jällä on oikeus olla läsnä käräjäoikeuden is-
tunnossa. Asia voidaan tutkia ja ratkaista va-
lituksentekijän poissaolosta huolimatta, jollei
käräjäoikeus pidä hänen henkilökohtaista
kuulemistaan tarpeellisena ja jos hänet on
sellaisella uhalla kutsuttu käräjäoikeuteen.

11 §

Muutoksenhaku käräjäoikeuden päätökseen

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun hae-
taan hovioikeudelta valittamalla siten kuin
oikeudenkäymiskaaressa säädetään.

Asian käsittelystä hovioikeudessa ja muu-
toksenhausta korkeimpaan oikeuteen on so-
veltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäy-
miskaaren 26 ja 30 luvussa säädetään. Hovi-
oikeuden on valitusasiaa käsiteltäessä varat-
tava oikeusrekisterikeskukselle tilaisuus tulla
kuulluksi valituksen johdosta ja tarvittaessa
esittää selvitystä.

Käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätös
voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla
olevana siten kuin ulosottolaissa säädetään
lainvoimaa vailla olevan maksuvelvoitetta
koskevan tuomion täytäntöönpanosta.

12 §

Ilmoitusvelvollisuus

Tuomioistuimen on ilmoitettava päätökses-
tään oikeusrekisterikeskukselle.

4 luku

Erinäiset säännökset

13 §

Vaihtoehtoiset seuraamukset

Suomessa määrättyä puitepäätöksen sovel-
tamisalaan kuuluvaa taloudellista seuraa-
musta ei saa toisessa jäsenvaltiossa muuntaa
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vankeudeksi tai muuksi vaihtoehtoiseksi seu-
raamukseksi.

14 §

Suhde muihin lakeihin ja kansainvälisiin
velvoitteisiin

Tässä laissa tarkoitetun yhteistyön osalta
on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen sovi-
taan tai säädetään.

15 §

Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella säädetään,

mitkä lainsäädännön alaan kuulumattomat
puitepäätöksen säännökset ovat asetuksena
noudatettavia ja annetaan tarvittaessa tarkem-
pia säännöksiä puitepäätöksen ja lain täytän-
töönpanosta.

16 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maa-
liskuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa täytän-
töönpantavaksi toimitettuun päätökseen so-
velletaan tämän lain voimaantullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 232

sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sakon täytäntöönpanosta 9 päivänä elokuuta 2002 annetun lain (672/2002) 1 §:n

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 248/2006, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pan-
naan täytäntöön seuraavat seuraamukset:

1) rikoslain (39/1889) 2 a luvun 3 §:n 1
momentin mukaisesti päiväsakoin vahvistettu
sakko sekä uhkasakko, yhteisösakko, rike-
sakko ja kurinpitosakko (sakko);

2) sotilaskurinpitolain (331/1983) 44 §:n 2
momentissa ja 45 b §:ssä tarkoitettu maksu;

3) omaisuuteen tai rahamäärään kohdis-
tuva menettämisseuraamus;

4) rikokseen perustuva valtiolle tuomittu
korvaus;

5) muussa kuin rikosasiassa valtiolle tuo-
mittu korvaus, jos virallinen syyttäjä on
esiintynyt siinä virkansa puolesta;

6) valtiolle tuomittu korvaus, joka perustuu
sen varoista suoritettujen oikeudenkäyntiin
liittyvien kustannusten korvaamiseen;

7) rikosvahinkolain (1204/2005) 31 §:n
mukaiseen valtion takautumisoikeuteen pe-
rustuva saaminen vahingosta vastuussa ole-
valta ja saman lain 42 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun takaisinperintää koskevaan päätök-
seen perustuva valtion saaminen korvauksen
saajalta;

8) oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 7 §:ssä
tarkoitettu järjestyssakko;

9) vastavuoroisen tunnustamisen periaat-
teen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuk-
siin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön
alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täy-
täntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltami-
sesta annetussa laissa (231/2007) tarkoitettu
taloudellinen seuraamus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maa-
liskuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 233

ajoneuvolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 1 §:n 2 momentti,

3, 8, 20 ja 60 §, 62 §:n 1 momentti, 8 luvun otsikko, 64—66 §, 67 §:n otsikko ja 1 momentti,
68 ja 70 §, 72 §:n 1 momentti, 84 §, 85 §:n 1 momentti sekä 86 ja 96 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laeissa 1328/2004, 61/2006 ja 362/2006, 64 ja 66 §
osaksi mainitussa laissa 61/2006 sekä 65 § sekä 67 §:n otsikko ja 1 momentti mainitussa laissa
1328/2004, sekä

lisätään lakiin uusi 64 a, 65 a, 65 b, 66 a—66 f ja 69 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki koskee myös ajoneuvon teknisiä

tienvarsitarkastuksia.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ajoneuvolla maalla kulkemaan tarkoitet-

tua laitetta, joka ei kulje kiskoilla;
2) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kone-

voimalla kulkevaa ajoneuvoa; moottorikäyt-
töisiä ajoneuvoja ovat auto, mopo ja mootto-
ripyörä sekä näihin luokkiin kuulumattomat
L-luokkien ajoneuvot samoin kuin traktori,
moottorityökone ja maastoajoneuvo;

3) hinattavalla ajoneuvolla toiseen ajoneu-
voon kytkettävää ajoneuvoa, joka ei ole tar-
koitettu kulkemaan omalla käyttövoimalla;
hinattavia ajoneuvoja ovat perävaunu ja hi-
nattava laite;

4) hälytysajoneuvolla erityisin valo- ja ää-

nimerkinantolaittein varustettua moottori-
käyttöistä ajoneuvoa; hälytysajoneuvoja ovat
pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi- ja sairasauto
sekä vastaava muu ajoneuvo ja rajavartiolai-
toksen tai tullilaitoksen virkakäytössä oleva
ajoneuvo;

5) sotilasajoneuvolla puolustusvoimien
hallinnassa olevaa ajoneuvoa sekä Suomessa
olevaa Yhdistyneiden kansakuntien rauhan-
turvaamistoimintaan tarkoitettua ajoneuvoa;

6) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen
kuuluvaa valtiota;

7) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä
annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajo-
neuvoliikennerekisteriä;

8) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa
hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneu-
votyypin, järjestelmän, osan tai erillisen tek-
nisen yksikön täyttävän sitä koskevat tekniset
vaatimukset; tyyppihyväksyntöjä ovat EY-
tyyppihyväksyntä, E-tyyppihyväksyntä, kan-
sallinen tyyppihyväksyntä ja piensarjatyyppi-
hyväksyntä;

9) monivaiheisella tyyppihyväksynnällä
menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen
yksin tai yhdessä toisen ETA-valtion tyyppi-
hyväksyntäviranomaisen kanssa varmentaa

HE 61/2006
LiVM 27/2006
EV 224/2006
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keskeneräisen tai valmiin ajoneuvotyypin,
valmistusasteen mukaan, täyttävän sitä kos-
kevat tekniset vaatimukset;

10) rekisteröintikatsastuksella yksittäisen
ajoneuvon luokittelua ja rekisteröintiä varten
suoritettavaa tarkastusta;

11) kytkentäkatsastuksella vetävän ja hi-
nattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytken-
nän hyväksymiseksi suoritettavaa tarkastusta;

12) muutoskatsastuksella ajoneuvon muu-
tosten hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekiste-
riin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai
täydentämiseksi suoritettavaa tarkastusta;

13) määräaikaiskatsastuksella ajoneuvon
käytön aikaista määräajoin suoritettavaksi
säädettyä ajoneuvon kunnon ja rekisteriin
merkittyjen tietojen tarkastamista;

14) teknisellä tienvarsitarkastuksella tiellä
ja muualla suoritettavaa ajoneuvon kunnon ja
rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastusta;

15) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksi-
löintitietojen sekä ajoneuvon omistajuutta,
haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuu-
tusta ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen
merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa
rekisteriin;

16) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon
omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, lii-
kennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koske-
vissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten mer-
kitsemistä rekisteriin;

17) järjestelmällä ajoneuvon laitteistoa,
joka on olennainen osa ajoneuvoa eikä ole
yleensä irrotettavissa erilliseksi osaksi, kuten
jarrujärjestelmää, pakokaasunpuhdistusjärjes-
telmää tai sisävarusteita;

18) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua
laitetta, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta tai
asentaa siihen ja joka voidaan tyyppihyväk-
syä erillisenä, kuten valaisinta;

19) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneu-
von osaksi tarkoitettua laitetta, joka liittyy
tiettyyn ajoneuvotyyppiin ja voidaan tyyppi-
hyväksyä erillisenä tai osana tuota ajoneuvo-
tyyppiä, kuten alleajosuojaa, ja ajoneuvosta
erillistä laitetta, kuten suojakypärää tai lasten
turvalaitetta, jota käytetään liikenteessä;

20) valmistajalla sitä, joka vastaa tyyppi-
hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihy-
väksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon
vaatimustenmukaisuudesta; valmistajan ei

tarvitse osallistua ajoneuvon, järjestelmän,
osan tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin
valmistusvaiheisiin;

21) valmistajan edustajalla sellaista ajo-
neuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten
teknisten yksiköiden kauppaa tai maahan-
tuontia harjoittavaa Suomessa rekisteröityä
oikeushenkilöä, joka on valmistajan valtuut-
tama ja joka saa käyttöönsä ajoneuvon, osan
ja erillisen teknisen yksikön rakenteeseen ja
varusteisiin liittyvät, hyväksymisen ehtona
olevat tekniset tiedot;

22) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin
suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekis-
teröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja lii-
kennekäyttöön otosta antamaa asiakirjaa,
joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja
jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät ajo-
neuvon omistajaa ja haltijaa koskevat tiedot
sekä ajoneuvon tekniset tiedot ja jonka II osa
(ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteriin mer-
kittyjen tietojen muutosta koskevan ilmoituk-
sen tekemiseen;

23) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suo-
messa asuvaa luonnollista henkilöä, joka ole-
matta auton omistaja tai haltija on auton pää-
asiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pää-
asiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kul-
jettajista; käyttövastaavalla tulee olla vähin-
tään B-luokan ajo-oikeus;

24) vaatimustenmukaisuuden varmentami-
sella CE-merkinnällä menettelyä, jossa val-
mistaja varmentaa CE-merkinnällä ajoneu-
von, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen
yksikön, jonka vaatimustenmukaisuuden var-
mentamiseen sovelletaan teknistä yhdenmu-
kaistamista koskevien direktiivien vaatimus-
tenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri
vaiheissa käytettäväksi tarkoitetuista moduu-
leista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koske-
vista säännöistä ja käytöstä annettua neuvos-
ton päätöstä 93/465/ETY tai tätä vastaavia
erillisiä direktiivejä täyttävän sitä koskevan
teknisen yhdenmukaistetun standardin tai
erillisen direktiivin vaatimukset;

25) liikennekäytöstä poistolla ensirekiste-
röidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäy-
töstä poistamista ja tämän tiedon merkitse-
mistä rekisteriin;

26) liikennekäyttöön otolla ensirekisteröi-
dyn ja sittemmin liikennekäytöstä poistetun
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ajoneuvon liikennekäyttöön ottamista ja tä-
män tiedon merkitsemistä rekisteriin;

27) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn
ajoneuvon lopullista poistamista liikennekäy-
töstä Suomessa ja tämän tiedon merkitse-
mistä rekisteriin.

8 §

Ajoneuvon rekisteröinti ja katsastus

Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävä perävaunu on
ensirekisteröitävä, muutosrekisteröitävä ja
asianmukaisesti katsastettava, jollei tässä
laissa tai sen nojalla toisin säädetä. Moottori-
käyttöistä ajoneuvoa ja siihen tai sen perä-
vaunuun kytkettävää perävaunua, jota ei ole
asianmukaisesti ensirekisteröity, muutosre-
kisteröity ja katsastettu, ei saa käyttää liiken-
teessä (käyttökielto). Käyttökielto koskee
myös ajoneuvoa, joka on poistettu liikenne-
käytöstä.

Määräaikaiskatsastuksesta säädetään 6 lu-
vussa, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkat-
sastuksesta 7 luvussa ja rekisteröinnistä 8
luvussa.

20 §

Pelastusauto, poliisiajoneuvo ja rajavartio-
laitoksen ajoneuvo

Pelastusauto on palo- ja pelastustoimen
käyttöön erityisesti valmistettu, kokonais-
massaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-
luokan ajoneuvo. Pelastusauto on myös muu
M- tai N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai
valtion pelastushallinnon viranomaisen, val-
tion pelastushallinnon oppilaitoksen tai Il-
mailulaitoksen hallinnassa ja jota käytetään
yksinomaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin.
Pelastusauto on myös palokunnan omistuk-
sessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan
lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle.

Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityi-
sesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo.

Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on rajavar-
tiolaitoksen käyttöön erityisesti valmistettu
tai varustettu ajoneuvo.

Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään
pelastustoimen edellyttämistä pelastusauton

rakenteesta, varusteista ja väristä sekä poliisi-
ajoneuvon ja rajavartiolaitoksen ajoneuvon
varusteista sekä tunnusvärityksestä ja -mer-
keistä. Mainitun asetuksen mukaista poliisi-
ajoneuvon tai rajavartiolaitoksen ajoneuvon
tunnusväritystä tai -merkkejä ei saa käyttää
muissa ajoneuvoissa. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella säädetään pelastusau-
ton, poliisiajoneuvon ja rajavartiolaitoksen
ajoneuvon merkki- ja varoitusvalaisimista
sekä äänimerkinantolaitteista.

60 §

Rekisteröintikatsastus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on
ennen ensirekisteröintiä oltava hyväksytty ai-
kaisintaan kolme kuukautta ennen ensirekis-
teröintiä suoritetussa rekisteröintikatsastuk-
sessa. Lain 65 §:ssä tarkoitetulla tavalla en-
nakkoilmoitettua ja valmiina ajoneuvona
tyyppihyväksyttyä ajoneuvoa, jonka tyyppi-
hyväksyntä on ensirekisteröintiajankohtana
voimassa ja jonka rakennetta tai varusteita ei
ole tyyppihyväksynnässä tarkastetuilta osin
muutettu, ei tarvitse rekisteröintikatsastaa en-
nen ensirekisteröintiä.

Edellä 1 momentin lisäksi moottorikäyttöi-
sen ajoneuvon ja siihen tai sen perävaunuun
kytkettävän ajoneuvon on oltava hyväksytty
enintään kolme kuukautta aikaisemmin suori-
tetussa rekisteröintikatsastuksessa ennen sen
ottamista uudelleen liikennekäyttöön, jos:

1) ajoneuvo on ollut rekisteröitynä Suo-
messa, mutta on tämän lain voimaan tullessa
poistettuna rekisteristä;

2) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä
ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan ta-
pahtuvaa vientiä ja siellä rekisteröintiä var-
ten; tai

3) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä
vaurioituneena liikenne- tai autovakuutusasi-
oita hoitavan yhteisön ilmoituksesta.

Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan
ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekiste-
röintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tar-
kastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvalli-
nen sekä rakenteeltaan, mitoiltaan ja varus-
teiltaan säännösten mukainen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
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vittaessa rekisteröintikatsastuksen suorittami-
sesta ja siitä annettavasta todistuksesta sekä
rekisteröintikatsastusta koskevien tietojen il-
moittamisesta rekisteriin samoin kuin Ahve-
nanmaan maakunnassa tai ulkomailla rekiste-
röidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon rekiste-
röintikatsastuksesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan myös säätää, ettei ajoneuvoa 1
ja 2 momentista poiketen tarvitse esittää re-
kisteröintikatsastukseen, ellei rekisteröinti-
katsastus ole tarpeen:

1) ajoneuvon yksilöimiseksi;
2) ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoitta-

miseksi rekisteriin;
3) sen tarkastamiseksi, täyttääkö ajoneuvo

sitä koskevissa säännöksissä asetetut vaati-
mukset; tai

4) muusta vastaavanlaisesta syystä.

62 §

Kytkentäkatsastus

M- ja N-luokan ajoneuvo ja siihen kytket-
tävä O-luokan ajoneuvo on esitettävä kytken-
täkatsastukseen ennen yhdistelmän käyttöön-
ottoa, jos kyseessä on erikoiskuljetukseen hy-
väksytty ajoneuvoyhdistelmä tai jos ajoneu-
vojen mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjoh-
tojen kytkentä ja paineilmajarruilla varuste-
tussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen
liittimien mitoitus ja sijoitus poikkeavat ylei-
sesti ajoneuvoissa käytettävistä kytkentälait-
teista.
— — — — — — — — — — — — —

8 luku

Ajoneuvon rekisteröinti ja ennakko-
ilmoitus

64 §

Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon
omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoitta-
maan ajoneuvon ensirekisteröintiin tarvittavat
tiedot ja niiden muutokset sekä ajoneuvon
liikennekäytöstä poistamista, liikennekäyt-
töön ottamista ja lopullista poistoa koskevat
tiedot rekisteriin, jollei tässä laissa tai sen

nojalla toisin säädetä. Ajoneuvo katsotaan
otetuksi liikennekäyttöön ensirekisteröin-
nissä.

Liikennekäytöstä poistoa koskevaa ilmoi-
tusta ei voi tehdä L-luokkaan kuuluvasta ajo-
neuvosta. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä,
jos ajoneuvo on vaurioitunut, anastettu, viety
ulkomaille tai siirtynyt kunnan omistukseen
ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
hävittämisestä annetun lain (151/1975) no-
jalla taikka ajoneuvon käyttö liikenteessä tai
muualla on muusta erityisestä syystä kuin
vakuutukseen liittyvästä syystä estynyt.

Ajoneuvon omistajan ja haltijan välisestä
ilmoittamisvelvollisuudesta sekä muiden ku-
ten ajoneuvon edellisen omistajan, jätelain
(1072/1993) 18 l §:ssä tarkoitetun kerääjän
tai esikäsittelijän, haltijan sekä käyttövastaa-
van oikeudesta tehdä rekisteriin talletettuja
tietoja koskeva ilmoitus rekisteriin säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Li-
säksi valtioneuvoston asetuksella säädetään
tarkemmin rekisteritietoja koskevan ilmoituk-
sen tekemisestä ja siihen liittyvistä määrä-
ajoista.

Rekisteri-ilmoituksen tekijän tai hänen
asiamiehensä on toimitettava rekisteri-ilmoi-
tus henkilökohtaisesti toimivaltaiselle rekiste-
röinnin suorittajalle. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan säätää, että kunta, jätelain 18
l §:ssä tarkoitettu kerääjä ja esikäsittelijä, va-
kuutusyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai lai-
tos voi tehdä rekisteri-ilmoituksen muullakin
tavoin.

Puolustusministeriön asetuksella sääde-
tään, mitkä sotilasajoneuvot merkitään tässä
laissa tarkoitettuun rekisteriin ja mitkä puo-
lustusvoimien pitämään sotilasajoneuvorekis-
teriin, sekä sotilasajoneuvorekisteristä ja re-
kisteröintiasioiden hoitamisesta puolustusvoi-
missa. Liikennekäytöstä poistettu sotilasajo-
neuvo voidaan rekisteröidä puolustusvoimien
pitämään sotilasajoneuvorekisteriin.

64 a §

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivel-
vollisuus ja 64 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvel-
vollisuus eivät koske:

1) muuta maastoajoneuvoa kuin moottori-
kelkkaa;
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2) sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai
tienpitoon rakennettua tai varustettua mootto-
rityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tar-
koitettua traktoria tai vastaavaa moottorityö-
konetta;

3) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettä-
väksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moot-
torityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

4) hinattavaa laitetta;
5) rekeä.

65 §

Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoituksessa ilmoitetaan uuden
tai keskeneräisen ajoneuvon tiedot rekisterin-
pitäjälle ennen ajoneuvon ensimmäistä käyt-
töönottoa ja ensirekisteröintiä. Ennakkoil-
moitus voidaan tehdä tyyppihyväksytystä
ajoneuvosta, jonka tekniset tiedot ja hyväk-
syntätiedot on talletettu rekisteriin.

Ennakkoilmoituksen edellytyksenä olevien
tietojen tallettamisesta rekisteriin, ennakkoil-
moitustodistuksesta ja tarvittaessa muista en-
nakkoilmoitukseen liittyvistä asioista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

65 a §

Ennakkoilmoituksen tekijä

Ennakkoilmoituksen voi tehdä ajoneuvon
valmistaja ja valmistajan edustaja tai, jos ajo-
neuvon on tuonut maahan muu kuin valmis-
tajan edustaja, ajoneuvon maahantuoja:

1) joka on Suomessa rekisteröity oikeus-
henkilö;

2) joka on autoverolain 39 §:ssä tarkoitettu
rekisteröity verovelvollinen, jos yhteisö en-
nakkoilmoittaa autoveron alaisia ajoneuvoja,
tai joka on tullin rekisteröity luottoasiakas,
jos yhteisö ennakkoilmoittaa ETA-valtioiden
ulkopuolelta maahan tuomiaan muita kuin
autoveron alaisia ajoneuvoja;

3) joka on vakavarainen ja asiantunteva;
4) joka saa valmistajalta käyttöönsä ajo-

neuvon rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät
hyväksynnän ehtona olevat tekniset tiedot ja
EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon vaatimus-
tenmukaisuustodistuksen tai selvityksen
muun ajoneuvon tyyppihyväksynnästä; ja

5) jolla on sopimus Ajoneuvohallintokes-
kuksen kanssa tietojen toimittamisesta tekni-
sellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköi-
sesti.

Ennen 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
sopimuksen tekemistä ennakkoilmoituksen
tekemiseen aikovan on osoitettava Ajoneuvo-
hallintokeskukselle, että ennakkoilmoituksen
tekemiseen aikova täyttää 1 momentin 1—4
kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

65 b §

Ennakkoilmoituksen virheellisyys

Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä en-
nakkoilmoituksen tekijän ennakkoilmoitta-
mat ajoneuvot rekisteröintikatsastettaviksi,
jos ennakkoilmoittamisessa ei ole noudatettu
sitä koskevia säännöksiä tai 65 a §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettua sopimusta
taikka jos ajoneuvon tietojen toimittamisessa
on muutoin ollut vähäistä suurempia virheitä.
Samalla Ajoneuvohallintokeskus voi kieltää
virheellisesti tehtyjen ennakkoilmoitusten
käytön.

Jos ennakkoilmoituksen tekijän ajoneuvoja
on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla mää-
rätty rekisteröintikatsastettaviksi aikaisem-
minkin tai jos ennakkoilmoittamisessa on
muutoin ollut toistuvasti virheitä, joista en-
nakkoilmoituksen tekijää on huomautettu,
Ajoneuvohallintokeskus voi kieltää ennak-
koilmoituksen tekijää määräajaksi tekemästä
ennakkoilmoituksia.

Ennakkoilmoituksen tekijän on korjattava
ennakkoilmoitettua ajoneuvoa koskevissa tie-
doissa ennen ensirekisteröintiä havaitut vir-
heet ja ilmoitettava niistä rekisteriin. Ennak-
koilmoituksen korjaamisesta säädetään tarvit-
taessa tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

66 §

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä
on, että:

1) ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikat-
sastuksessa, jollei ajoneuvoa ole 60 §:n mu-
kaan vapautettu rekisteröintikatsastusvelvol-
lisuudesta;
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2) ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa
olevat vaatimukset;

3) ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 18
l §:ssä tarkoitettua romutustodistusta;

4) ajoneuvoon kohdistuvan veron tai mak-
sun suorittamisesta, ajoneuvon omistusoikeu-
desta ja haltijasta sekä säädetyn liikenneva-
kuutuksen ottamisesta esitetään asianmukai-
nen selvitys; ja

5) rekisteriin ilmoitetaan käyttövastaava,
jos auton omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoi-
teta luonnollista henkilöä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin ensirekisteröinnin edellytyksistä ja
muista ensirekisteröintiin liittyvistä asioista.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään lisäksi
ajoneuvon rekisteröimisestä maasta vientiä ja
autokiinnitystä varten.

66 a §

Rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet

Ajoneuvon ensirekisteröinnistä, muutosre-
kisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja
liikennekäyttöön otosta annetaan rekisteröin-
titodistus. Rekisteröintitodistuksen I osa on
pidettävä mukana ajoneuvossa ajon aikana.
Perävaunua tai vuokra-ajoneuvoa kuljetetta-
essa voidaan ajoneuvossa kuitenkin pitää ko-
timaan liikenteessä mukana rekisteröinnin
suorittajan antama jäljennös mainitusta rekis-
teröintitodistuksen I osasta.

Ensirekisteröitävää ja tarvittaessa liikenne-
käyttöön otettavaa ajoneuvoa varten annetaan
rekisterikilvet, joissa on ajoneuvon yksilöivä
rekisteritunnus.

Ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle
edellisen omistajan on luovutettava tälle ajo-
neuvon rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet.

Ajoneuvon rekisteritunnuksesta ja -kil-
vistä, kansallisuustunnuksesta sekä siirtomer-
kistä samoin kuin rekisterikilpien ja kansalli-
suustunnuksen käytöstä, kiinnittämisestä ja
kunnossapidosta sekä rekisteröintitodistuk-
sesta ja sen käytöstä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Ajoneuvohallin-
tokeskus vahvistaa rekisteröintitodistuksen ja
sille merkittävien tietojen tekniset yksityis-
kohdat, rekisteröinnissä käytettävien lomak-
keiden kaavan sekä rekisterikilpien mitat ja
muut tekniset ominaisuudet.

66 b §

Ajoneuvon muutosrekisteröinti

Ajoneuvon muutosrekisteröinnin yleisenä
edellytyksenä on, että ajoneuvon omistusoi-
keudesta, haltijasta ja käyttövastaavasta sekä
säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta
esitetään asianmukainen selvitys. Jos rekiste-
röinnin yhteydessä asetetut autoveroedun eh-
dot eivät ole toteutuneet, ajoneuvon muutos-
rekisteröinti hyväksytään vain, jos veron
maksuunpanija sen hyväksyy.

Ajoneuvon rekisteritiedoissa tapahtuneita
muutoksia ei merkitä rekisteriin, jos ajoneuvo
on poistettu liikennekäytöstä ulkomaille ta-
pahtuvaa vientiä ja siellä tapahtuvaa rekiste-
röintiä varten. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan säätää liikennekäytöstä poistetuista
ajoneuvoista, joiden rekisteritiedoissa tapah-
tuneista muutoksista ei tarvitse ilmoittaa re-
kisteriin, sekä muissakin rekisteritiedoissa ta-
pahtuneista muutoksista, kuten luonnollisen
henkilön nimen tai osoitteen muutoksesta,
joita ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin. Lisäksi
valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin muutosrekisteröinnin edellytyksistä
ja tarvittaessa muista muutosrekisteröintiin
liittyvistä asioista.

66 c §

Liikennekäytöstä poisto

Liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus
on tehtävä sinä päivänä, jona ajoneuvon
käyttö liikenteessä lopetetaan. Ajoneuvo mer-
kitään rekisteriin liikennekäytöstä poistetuksi
ilmoituksen tekopäivästä. Erityisestä syystä
liikennekäytöstä poiston alkamispäiväksi voi-
daan kuitenkin merkitä ilmoituksen tekopäi-
vää aikaisempi päivä.

Jos liikennekäytöstä poistetussa ajoneu-
vossa on rekisterikilvet, ajoneuvoa saa käyt-
tää liikenteessä ja muualla sen vuorokauden
loppuun, jona liikennekäytöstä poistoa kos-
keva kausi alkaa.

Rekisterikilpien palauttamisesta liikenne-
käytöstä poistoa koskevan ilmoituksen yhtey-
dessä sekä Ajoneuvohallintokeskuksen oi-
keudesta merkitä rekisteriin ajoneuvo poiste-
tuksi liikennekäytöstä ajoneuvon ulkomaille
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viennin vuoksi tai muusta erityisestä syystä
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

66 d §

Liikennekäyttöön oton edellytykset

Liikennekäyttöön oton yleisenä edellytyk-
senä on, että ajoneuvoon kohdistuvan veron
tai maksun suorittamisesta sekä ajoneuvon
omistusoikeudesta, haltijasta ja käyttövastaa-
vasta, säädetyn liikennevakuutuksen ottami-
sesta sekä tarvittaessa 60 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta rekisteröintikatsastuksesta esite-
tään asianmukainen selvitys. Ajoneuvo kat-
sotaan otetuksi liikennekäyttöön sinä päi-
vänä, jona liikennekäyttöön ottoa koskeva il-
moitus tehdään. Katsastuksen laiminlyönnistä
johtuvasta ajoneuvon käyttökiellosta sääde-
tään 8 §:ssä.

66 e §

Romutettu tai muutoin tuhoutunut ajoneuvo

Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa
koskeva merkintä rekisteriin vain, jos ajoneu-
vosta on annettu jätelain 18 l §:ssä tarkoitettu
romutustodistus tai muussa ETA-valtiossa
kuin Suomessa annettu vastaava todistus
taikka ajoneuvo on muulla tavalla todistetta-
vasti tuhoutunut.

Lopullisen poiston ajankohdasta ja siitä,
milloin ajoneuvo katsotaan todistettavasti tu-
houtuneeksi, säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella.

66 f §

Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa ajoneu-
voja valmistavalle, myyvälle, varustavalle tai
korjaavalle taikka kuljetustoimintaa harjoitta-
valle tai ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimus-
toimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle
tai muulle yhteisölle enintään vuoden voi-
massa olevan koenumerotodistuksen. Todis-
tus oikeuttaa Suomessa ensirekisteröimättö-
män tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon
rajoitettuun tilapäiseen käyttöön koenumero-
kilvin liikenteessä ja muualla. Ajoneuvohal-
lintokeskus voi peruuttaa koenumerotodis-

tuksen, jos ajoneuvoa on käytetty koenume-
rokilvillä tämän lain tai tieliikennelain taikka
niiden nojalla annettujen säännösten, ajoneu-
von verotusta koskevien säännösten taikka
koenumerotodistuksessa asetettujen ehtojen
vastaisesti. Ajoneuvohallintokeskus voi pe-
ruuttaa koenumerotodistuksen haltijan kaikki
koenumerotodistukset, jos mainittujen sään-
nösten tai ehtojen vastainen toiminta on ollut
toistuvaa tai muutoin erityisen vakavaa.

Rekisteröinnin suorittaja ja tullilaitos voi-
vat antaa Suomessa ensirekisteröimätöntä, lii-
kennekäytöstä poistettua, käyttökiellossa ole-
vaa tai ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa var-
ten siirtoluvan ja siihen liittyvät siirtomerkit
ajoneuvon käyttämiseksi rajoitetusti liiken-
teessä ja muualla.

Koenumerotodistus ja siirtolupa on pidet-
tävä ajoneuvossa mukana ajon aikana. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min koenumerotodistuksen ja siirtoluvan
myöntämisestä ja niiden voimassaolosta, ajo-
neuvon käyttämisestä koenumerotodistuksen
tai siirtoluvan nojalla sekä muista koenume-
rotodistukseen ja siirtolupaan liittyvistä asi-
oista. Ajoneuvohallintokeskus kuitenkin
päättää koenumerotodistuksen ja siirtoluvan
yksityiskohtaisesta sisällöstä sekä siirtomer-
kin mitoista ja muista teknisistä ominaisuuk-
sista.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ul-
komailla tai Ahvenanmaan maakunnassa re-
kisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon vä-
liaikaisesta tai tilapäisestä käytöstä Suomessa
sekä oikeudesta käyttää satunnaisesti tai tila-
päisesti liikenteessä ja muualla muutakin ajo-
neuvoa, jota ei ole ensirekisteröity tai ilmoi-
tettu liikennekäyttöön.

67 §

Kieltäytyminen ensirekisteröimästä
vaarallista ajoneuvoa

Jos Ajoneuvohallintokeskus arvioi, että
tietyn tyyppiset ajoneuvot ovat vakavana vaa-
rana liikenne- tai työturvallisuudelle, vaikka
ne on varustettu voimassa olevalla vaatimus-
tenmukaisuustodistuksella, se voi enintään
kuuden kuukauden ajaksi kieltää ensirekiste-
röimästä tällaista ajoneuvoa. Ajoneuvohallin-
tokeskuksen on viipymättä salassapitovelvol-
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lisuuden estämättä ilmoitettava tästä muiden
ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille,
kyseessä olevaa E-sääntöä soveltavien val-
tioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissi-
olle sekä ilmoitettava päätöksensä perusteena
olevat syyt.
— — — — — — — — — — — — —

68 §

Kieltäytyminen ajoneuvon liikennekäyttöön
otosta

Edellä 66 e §:n nojalla lopullisesti poistet-
tua ajoneuvoa ei saa ottaa uudelleen liikenne-
käyttöön. Ajoneuvoa ei myöskään saa ottaa
uudelleen liikennekäyttöön, jos autoverosta
päättävä viranomainen on asettanut rekiste-
röintikiellon autoveroedun ehdoksi ja asian-
omainen on saanut tämän edun hyväkseen.
Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asetetut au-
toveroedun ehdot eivät ole toteutuneet, ajo-
neuvon saa ottaa uudelleen liikennekäyttöön
vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

69 a §

Rekisteritietojen muutoskielto

Saatuaan tiedon ajoneuvon omistusoike-
utta tai yksilöintitietoa koskevasta ilmeisestä
epäselvyydestä Ajoneuvohallintokeskus voi
kieltää ajoneuvon rekisteritietojen muuttami-
sen määräajaksi ja tehdä tästä merkinnän re-
kisteriin.

70 §

Teknisen tienvarsitarkastuksen sisältö

Teknisessä tienvarsitarkastuksessa tarkas-
tetaan, siinä laajuudessa kuin tarkastuksen
suorittaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi,
tieliikenteessä tai muualla käytetyn ajoneu-
von kunto siltä osin kuin se vaikuttaa liiken-
neturvallisuuteen ja ympäristöön sekä rekis-
teriin merkityt tiedot. Teknisen tienvarsitar-
kastuksen sisällöstä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

72 §

Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaminen

Tekninen tienvarsitarkastus suoritetaan il-

man ennakkoilmoitusta tieliikennelaissa tar-
koitetulla tiellä tai muussa sellaisessa pai-
kassa, missä ajoneuvon tulee täyttää tämän
lain tai sen nojalla annettujen säännösten mu-
kaiset vaatimukset. Teknisen tienvarsitarkas-
tuksen suorittaja voi kuitenkin ilmoittaa tar-
kastusten suorittamisesta ennakolta, jos il-
moittamisella pyritään tehostamaan ajoneu-
voa koskevien säännösten noudattamista. Jos
tekninen tienvarsitarkastus suoritetaan katsas-
tustoimipaikan läheisyydessä, ajoneuvo voi-
daan määrätä tarkastettavaksi tähän katsas-
tustoimipaikkaan.
— — — — — — — — — — — — —

84 §

Ajokieltoon määrääminen

Jos teknisessä tienvarsitarkastuksessa tai
muutoin todetaan, ettei ajoneuvo rakenteel-
taan, varusteiltaan tai kunnoltaan täytä sää-
dettyjä tai määrättyjä vaatimuksia, jos ajo-
neuvo on käyttökiellossa taikka jos ajoneu-
voa on käytetty rekisteröintiä tai rekisteröi-
mättömän ajoneuvon väliaikaista tai tilapäistä
käyttöä liikenteessä koskevien säännösten tai
määräysten vastaisesti, poliisimies, tullimies
tai rajavartiomies voi estää ajoneuvon käyttä-
misen liikenteessä tai muualla ja määrätä ajo-
neuvon ajokieltoon ottamalla pois rekisteri-
kilvet, siirtomerkit, rekisteröinnistä annetun
todistuksen, koenumerotodistuksen, siirtolu-
van taikka käyttämällä muunlaisia tarvittavia
keinoja. Poliisimies, tullimies tai rajavartio-
mies voi kuitenkin antaa kirjallisen luvan
kuljettaa ajoneuvo määräpaikkaan, korjatta-
vaksi tai katsastettavaksi. Jos ajoneuvossa
oleva puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaa-
raa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää
haittaa ympäristölle, poliisimies, tullimies tai
rajavartiomies voi ajoneuvon käyttöä estä-
mättä määrätä ajan, jonka kuluessa puutteel-
lisuus on korjattava.

Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä ajo-
neuvon ajokieltoon, jos ajoneuvon rakennetta
on muutettu 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen säännösten vastaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1
momentissa tarkoitettujen pois otettujen asia-
kirjojen ja kilpien käsittelystä ja palauttami-
sesta.
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85 §

Valvontakatsastukseen määrääminen

Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies
katsoo, että ajoneuvon kunnossa ja erityisesti
jarruissa havaitut puutteet voivat aiheuttaa
sellaisen turvallisuusriskin, että ajoneuvon
tiellä suoritettavaa tarkastusta perusteelli-
sempi tarkastus on aiheellinen suorittaa, hän
voi määrätä ajoneuvon katsastettavaksi (val-
vontakatsastus). Ajoneuvohallintokeskus
korvaa tällaisen valvontakatsastuksen koh-
tuulliset kustannukset katsastustoimipaikalle.
Poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi
määrätä ajoneuvon valvontakatsastukseen
myös, jos aikaisemmin annettua ajoneuvon
korjauskehotusta ei ole noudatettu. Jos ajo-
neuvoa ei ole poliisimiehen, tullimiehen tai
rajavartiomiehen määräämässä ajassa esitetty
valvontakatsastukseen, ajoneuvoa ei saa käyt-
tää liikenteessä ennen kuin se on hyväksytty
valvontakatsastuksessa. Valvontakatsastuk-
seen sovelletaan, mitä 53, 54 ja 56—58 §:ssä
säädetään. Jos poliisimies, tullimies tai raja-
vartiomies katsoo yksityiskohtaisemman tar-
kastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon saamien
vaurioiden tai muun erityisen syyn vuoksi,
hän voi määrätä valvontakatsastuksen laajen-
nettavaksi rekisteröintikatsastusta vastaa-
vaksi. Myös Ahvenanmaan maakunnassa tai
ulkomailla rekisteröity tai käyttöön otettu
ajoneuvo voidaan määrätä valvontakatsastuk-
seen.
— — — — — — — — — — — — —

86 §

Ajoneuvon korjausvelvoite

Jos Suomessa liikenteessä käytettäväksi
hyväksytyssä M1- tai L-luokan ajoneuvomal-
lissa tai osassa tällaista mallia olevista ajo-
neuvoista todetaan virhe tai poikkeama, joka
aiheuttaa merkittävää vaaraa liikenneturvalli-
suudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle,
ajoneuvomallin valmistajan, valmistajan
edustajan ja maahantuojan tulee ilmoittaa
Ajoneuvohallintokeskukselle kaikki voi-
massa olevat takaisinkutsukampanjat, korjat-
tavat kohteet ja suoritetun korjauksen tunnis-
tusmerkinnät heti, kun ajoneuvon valmistaja

on aloittanut tällaisen ajoneuvomallin takai-
sinkutsukampanjan Suomessa tai muualla
ETA-alueella. Ajoneuvon valmistaja, valmis-
tajan edustaja ja maahantuoja ovat velvollisia
huolehtimaan siitä, että virhe tai poikkeama
korjataan kaikista Suomessa käytössä ole-
vista ajoneuvoista. Ajoneuvon valmistajan,
valmistajan edustajan ja maahantuojan tulee
ilmoittaa Ajoneuvohallintokeskukselle, kun
takaisinkutsukampanja on suoritettu ja kaikki
ajoneuvot korjattu.

Jos ajoneuvomallin valmistaja, valmistajan
edustaja tai maahantuoja laiminlyö 1 momen-
tissa tarkoitetun takaisinkutsukampanjaa kos-
kevan ilmoitusvelvollisuuden, Ajoneuvohal-
lintokeskus voi asettaa uhkasakkolaissa tar-
koitetun uhkasakon ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyöneelle.

Jos kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja ajo-
neuvoja ei ajoneuvon valmistajan, valmista-
jan edustajan tai maahantuojan toimin saada
korjautettua, kyseisen tahon on ilmoitettava
korjaamattomien ajoneuvojen valmistenume-
rot Ajoneuvohallintokeskukselle. Ajoneuvo-
hallintokeskuksen tulee toimittaa korjaamat-
tomien ajoneuvojen omistajille kehotus viedä
ajoneuvonsa korjattaviksi. Katsastustoimi-
paikka voi antaa korjauskehotuksen ajoneu-
von omistajalle tai haltijalle myös määräai-
kaiskatsastuksen yhteydessä. Ajoneuvohal-
lintokeskus voi tekemällä liikennekäytöstä
poistoa koskevan merkinnän rekisteriin, mää-
räämällä ajokieltoon tai muilla keinoin estää
sellaisen ajoneuvon käytön, jota ei kehotuk-
sesta huolimatta viedä korjattavaksi.

Velvollisuudesta korvata viallisen ajoneu-
von korjaus säädetään kuluttajansuojalaissa
(38/1978).

96 §

Rangaistukset

Rangaistuksesta liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta säädetään rikoslain
(39/1889) 23 luvun 1 §:ssä.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo 4 §:ssä säädettyä ajoneuvon tur-

vallisuutta, vaatimustenmukaisuutta ja hallit-
tavuutta koskevaa vaatimusta,

2) laiminlyö 5 tai 57 §:ssä säädetyn kor-
jausvelvoitteen,

796 N:o 233



3) rikkoo 6 §:n 1 momentissa tai 8, 51, 56,
57, 75, 84 tai 85 §:ssä säädettyä ajoneuvon
käyttökieltoa tai ajokieltoa,

4) rikkoo 6 §:n 2 momentissa säädettyä
valmistuksen, maahantuonnin, kaupan pitä-
misen, myynnin tai muun luovuttamisen kiel-
toa,

5) rikkoo 7 §:ssä säädettyä ajoneuvon ra-
kenteen muuttamiskieltoa,

6) laiminlyö 9 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den pitää ajoneuvo liikennekelpoisena,

7) laiminlyö 58 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den pitää mukana katsastuksesta annettu to-
distus taikka 61 tai 62 §:ssä säädetyn katsas-
tusvelvollisuuden,

8) laiminlyö 64 §:n nojalla säädetyn ajo-
neuvon rekisteritietojen ilmoitusvelvollisuu-
den tai 66 a §:ssä säädetyn velvollisuuden
pitää mukana rekisteröinnistä annettu todis-
tus,

9) rikkoo 66 a §:n nojalla säädettyä vaati-
musta rekisteritunnuksen ja -kilpien, siirto-
merkkien tai kansallisuustunnuksen käytöstä,
kiinnittämisestä tai kunnossapidosta,

10) käyttää 66 f §:ssä tarkoitettua koenu-
merotodistusta tai siirtolupaa mainitun pykä-
län tai sen nojalla annettujen säännösten vas-
taisesti,

11) rikkoo 71 §:ssä säädettyä velvolli-
suutta sallia teknisen tienvarsitarkastuksen
suorittaminen,

12) kieltäytyy esittämästä 71 §:ssä tai toi-
mittamasta 93 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja
tai päästämästä 71 §:ssä mainittuja henkilöitä
ajoneuvoon tai 82 §:ssä tarkoitettuja viran-
omaisia tai henkilöitä osien, erillisten teknis-
ten yksiköiden tai polkupyörien maahantuon-
tia, valmistusta tai kauppaa harjoittavan val-
mistus-, varasto- tai myyntipaikkaan tai otta-
masta tutkimusta varten näytteitä taikka saa-
masta haltuunsa tarpeelliset osan, erillisen
teknisen yksikön tai polkupyörän ominai-
suuksia taikka hyväksymistä koskevat asia-
kirjat tai tiedot,

13) laiminlyö 81 §:ssä säädetyn selosteen
antamisen,

14) suorittaa 87 §:ssä tarkoitettuja asen-
nus- ja korjaustöitä ilman asianmukaista lu-
paa tai vastoin 90 §:ssä säädettyä rajoitusta,

15) kieltäytyy päästämästä 91 §:ssä tarkoi-
tettuja viranomaisia tai henkilöitä järjestel-

mien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden
asennus- tai korjauspaikkaan, taikka

16) rikkoo 99 §:n nojalla erikoiskuljetus-
ajoneuvosta tai erikoiskuljetuksen suorittami-
sesta annettuja säännöksiä,

on tuomittava, jollei siitä muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvo-
rikkomuksesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä marras-
kuuta 2007. Lain 3 §:n 23 kohta tulee kuiten-
kin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen rekiste-
röinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annettu
asetus (1598/1995) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.

Mitä 66 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 66 b
§:n 1 momentissa ja 66 d §:n 1 momentissa
säädetään käyttövastaavaa koskevasta ilmoit-
tamisesta tai selvityksen antamisesta, sovelle-
taan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Ajoneuvo, joka on tämän lain voimaan
tullessa poistettuna rekisteristä, voidaan mer-
kitä uudelleen rekisteriin. Uudelleen rekiste-
riin merkitsemisen edellytyksenä on, että:

1) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään
asianmukainen selvitys;

2) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;
3) ajoneuvo on katsastettu, jollei 60 §:n

nojalla säädetystä muuta johdu;
4) ajoneuvon mahdollinen ajoneuvovero

on suoritettu;
5) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin mer-

kittäväksi ajoneuvon ensirekisteröintiin tar-
vittavat tiedot;

6) ajoneuvolle ilmoitetaan 1 päivästä tam-
mikuuta 2008 alkaen käyttövastaava, jos ajo-
neuvon omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoiteta
luonnollista henkilöä; ja

7) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröin-
nistä esitetään tarvittaessa selvitys.

Edellä 4 momentin mukaisesti uudelleen
rekisteriin merkitty ajoneuvo katsotaan tämän
lain mukaisesti ensirekisteröidyksi ajoneu-
voksi.

Ajoneuvoa, joka on tämän lain voimaan
tullessa poistettuna rekisteristä, ei kuitenkaan
saa merkitä uudelleen rekisteriin, jos autove-
rosta päättävä viranomainen on asettanut re-
kisteröintikiellon autoveroedun ehdoksi ja
asianomainen on saanut tämän edun hyväk-
seen. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asete-
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tut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet,
ajoneuvon saa merkitä uudelleen rekisteriin
vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

Mitä tässä laissa säädetään rekisteröintito-
distuksesta, koskee soveltuvin osin ennen tä-
män lain voimaantuloa annettua rekisterio-
tetta. Mitä tässä laissa säädetään rekisteröin-
titodistuksen I osasta, koskee soveltuvin osin
ennen tämän lain voimaantuloa annettua re-
kisteriotteen teknistä osaa ja mitä tässä laissa
säädetään rekisteröintitodistuksen II osasta,
koskee soveltuvin osin ennen tämän lain voi-
maantuloa annettua rekisteriotteen ilmoitus-
osaa.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat koenumerotodistukset ja siirtoluvat jäävät
sellaisinaan voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa vakuutuk-
sen perusteella tuhoutumisen vuoksi lunastet-
tua ajoneuvoa tai muusta syystä lopullisesti
rekisteristä poistettua ajoneuvoa ei saa enää
merkitä uudelleen rekisteriin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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L a k i

N:o 234

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003)

3 §:n 1 momentin 1 kohta, 5 §:n 1 momentin 11 kohta, 12 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §:n 1
momentin 1 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentin 11 kohta laissa 697/2006 ja
14 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 60/2006, sekä

lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 697/2006, uusi 12
kohta seuraavasti:

3 §

Rekisteröidyt

Rekisteriin saa tallettaa tietoja luonnolli-
sista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotka
ovat:

1) ajoneuvon omistajia tai haltijoita, liiken-
nevakuutuksen ottajia taikka joilla on ajoneu-
von tilapäinen käyttöoikeus tai jotka ovat au-
tokiinnityksen hakijoita tai autokiinnitys-
laissa (810/1972) tarkoitetun rahamääräisen
kirjallisen sitoumuksen antajia tai ovat otta-
neet sitoumuksen vastattavakseen taikka ovat
sitoumuksen haltijoita;
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut
tiedot

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen

lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja:
— — — — — — — — — — — — —

11) lupaa edellyttävää kuljetustoimintaa
varten suoritettavasta kokeesta ja lupaa var-
ten myönnettävästä todistuksesta;

12) liikennevakuutuksen ottajasta.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viran-
omaisilta

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada muilta kuin viranomaisilta tietoja seu-
raavasti:
— — — — — — — — — — — — —

2) liikennevakuutuskeskukselta ja liikenne-
vakuutusyhtiöiltä ryhmäliikennevakuutusta,
liikennevakuutusta sekä ajoneuvon liikenne-
vakuutuksen seisonta-aikaa koskevat tiedot;
— — — — — — — — — — — — —
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14 §

Yksittäisten julkisten tietojen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jo-
kaisella on oikeus yksittäisluovutuksena
saada tieto tai kopio rekisteriin talletetuista
julkisista tiedoista seuraavasti:

1) ajoneuvon rekisteritunnuksen tai val-

mistenumeron perusteella tiedot ajoneuvosta
ja sen verotuksesta, kiinnityksestä sekä ajo-
neuvon omistajan, haltijan, käyttövastaavan
ja liikennevakuutuksen ottajan nimestä sekä
osoite- ja yhteystiedoista;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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L a k i

N:o 235

ajoneuvoverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003) 2 §:n 2 ja 3

momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1, 3 ja 4
momentti, 12 §:n 1 momentin 1 ja 7—10 kohta, 18 §:n 3 momentti, 27 §, 31 §:n 1 momentti,
47 §:n 2 momentti ja 58 §:n 1 momentti, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a ja 47 a § seuraavasti:

2 §

Muiden lakien soveltaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jollei tässä laissa toisin säädetä, ajoneuvo-

jen luokitteluun ja suurimpaan sallittuun ko-
konaismassaan sekä ajoneuvojen rekisteröin-
tivelvollisuuteen sovelletaan ajoneuvolakia
(1090/2002) ja sen nojalla annettuja asetuksia
sekä tieliikennelaissa (267/1981) ja sen no-
jalla säädettyjä perusteita. Ajoneuvoihin,
jotka on rekisteröity tai joiden olisi pitänyt
olla rekisteröityinä Ahvenanmaan maakun-
nassa, sovelletaan vastaavasti, mitä Ahvenan-
maan maakuntalainsäädännössä säädetään.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, verotustie-
tojen käyttöön ja luovutukseen sovelletaan
soveltuvin osin, mitä ajoneuvoliikennerekis-
teristä annetussa laissa (541/2003) säädetään.
Tässä laissa rekisterillä tarkoitetaan ajoneu-
voliikennerekisteristä annetussa laissa tarkoi-
tettua ajoneuvoliikennerekisteriä.

3 §

Ajoneuvoveron rakenne

Ajoneuvoverolla tarkoitetaan perusveron
osuudesta tai käyttövoimaveron osuudesta
taikka perusveron ja käyttövoimaveron yh-
teenlasketusta osuudesta koostuvaa veroa.
Ajoneuvoveroa ovat myös maksutapalisä
sekä lisävero. Tämän lisäksi ajoneuvoveroa
ovat myös muualla kuin Suomessa rekiste-
röidystä ajoneuvosta kannettavat kiinteä vero
ja kulutusvero.

4 §

Veronalaiset ajoneuvot

Ajoneuvoveroa on suoritettava rekisteriin
merkityistä luokkiin M ja N kuuluvista ajo-
neuvoista. Muualla kuin Suomessa rekiste-
röidyistä ajoneuvoista on suoritettava kiin-
teää veroa ja kulutusveroa siten kuin
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38—44 §:ssä säädetään. Ajoneuvovero suori-
tetaan myös ajoneuvosta, jonka olisi tullut
olla rekisteriin merkittynä taikka ilmoitettuna
rekisteriin liikennekäyttöön otetuksi.
— — — — — — — — — — — — —

4 a §

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo

Ajoneuvoveroa ei kanneta ajoneuvosta,
joka on poistettu liikennekäytöstä ajoneuvo-
lain 66 c §:n mukaisesti.

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saa
käyttää ilman ajoneuvoveron maksuvelvolli-
suutta liikenteessä ainoastaan, jos:

1) ajoneuvo siirretään katsastukseen sille
erikseen varattuna aikana ja edelleen katsas-
tuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilyte-
tään tai jossa se voidaan tarkoituksenmukai-
sesti korjata;

2) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain 66 c
§:n nojalla säädetyn mukaisesti liikennekäy-
töstä poistopäivänä;

3) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain 66 f
§:n mukaisesti ja siinä on koenumerokilvet;

4) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain 66 f
§:n mukaisesti siirtoluvalla;

5) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain
66 §:n 2 momentin nojalla säädetyn mukai-
sesti ja siinä on vientikilvet.

5 §

Verovelvollinen

— — — — — — — — — — — — —
Jos liikenteessä käytetään liikennekäytöstä

poistettua taikka rekisteröimätöntä ajoneuvoa
tai rekisteriin merkitty tieto on virheellinen,
verovelvollinen on se, jonka olisi tullut olla
ajoneuvolain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten mukaisesti merkittynä rekisteriin ajo-
neuvon omistajaksi tai haltijaksi. Jollei omis-
tajaa tai haltijaa voida osoittaa tai jos liiken-
nekäytöstä poistettua tai rekisteröimätöntä
ajoneuvoa on käytetty omistajan tai haltijan
suostumuksetta, verovelvollinen on se, jonka
käytössä ajoneuvon on katsottava olleen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna verovel-
vollisena pidetään myös ajoneuvon omista-
jaa, joka ei ole rekisteröitynyt, vaikka ajoneu-

von edellinen omistaja on tehnyt ajoneuvo-
lain 64 §:n nojalla säädetyn mukaisen ilmoi-
tuksen rekisteriin. Jos ajoneuvon omistaja on
laiminlyönyt rekisteröinnin ja ajoneuvon ni-
miinsä rekisteröinyt omistaja on ottanut vas-
tatakseen verosta, verovelvollisuus määräy-
tyy 6 §:n mukaisesti. Jos ajoneuvon nimiinsä
rekisteröivä omistaja ei ota vastatakseen ve-
rosta, verovelvollisuus määräytyy 1 momen-
tin mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Verosta vastattavaksi ottaminen

Kun ajoneuvo luovutetaan, luovutuksen-
saaja voi ottaa vastatakseen verosta myös
siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut sellaisen
henkilön omistuksessa, joka on laiminlyönyt
ajoneuvolain 64 §:ssä säädetyn rekisteri-
ilmoituksen omistusoikeuden siirtymisestä.
Menettelystä ja veronkannosta verosta vastat-
tavaksi otettaessa säädetään 16 §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Verovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

Verovelvollisuus alkaa:
1) päivänä, jona ajoneuvo ensi- tai uudel-

leenrekisteröidään tai otetaan liikennekäyt-
töön;

2) sitä seuraavana päivänä, jona rekisteriin
merkityn ajoneuvon omistaja- tai haltijatieto
muuttuu siten, että vero on maksuunpantava
uudelle verovelvolliselle;

3) päivänä, jona verosta vapaa ajoneuvo
muutosrekisteröidään tai muutoskatsastetaan
veronalaiseksi; tai

4) verovapautuksen edellytysten päätty-
mispäivää seuraavana päivänä.
— — — — — — — — — — — — —

Verovelvollisuus päättyy päivänä, jona:
1) ajoneuvon liikennekäytöstä poisto

taikka lopullinen poisto merkitään rekisteriin;
2) ajoneuvon omistaja- tai haltijatieto

muuttuu siten, että vero on maksuunpantava
uudelle verovelvolliselle;

3) verollinen ajoneuvo muutosrekisteröi-
dään tai muutoskatsastetaan verovapaaksi; tai
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4) verovapautuksen edellytykset alkavat.
Jos 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa

tapauksessa ajoneuvon rekisterikilpien palau-
tuspäivä on aiempi kuin liikennekäytöstä
poistamisen tai lopullisen poiston rekisteriin
merkitsemispäivä, verokausi päättyy rekiste-
rikilpien palautuspäivään.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Verosta vapaat ajoneuvot

Ajoneuvoverosta ovat vapaat:
1) ajoneuvolain 66 a §:n nojalla säädetyn

mukaisesti C- tai CD-tunnuksella rekisteröity
ajoneuvo;
— — — — — — — — — — — — —

7) ajoneuvolain 66 §:n 2 momentin nojalla
säädetyn mukaisesti maastavientiä varten
vientirekisteröidyt ajoneuvot;

8) ajoneuvolain 66 f §:n mukaisesti Suo-
messa tilapäisesti käytettävät ajoneuvot;

9) ajoneuvolain 66 f §:n mukaisesti käytet-
tävät ajoneuvot, joissa on koenumerokilvet;

10) ajoneuvolain 66 f §:n mukaisesti siirto-
luvan saaneet ajoneuvot;
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Veron maksaminen erissä ja maksutapalisä

— — — — — — — — — — — — —
Maksuunpanon oikaisussa, jälkiverotuk-

sessa, lisäverona tai muutoksenhakuun anne-
tun päätöksen johdosta maksuunpantava vero
kannetaan yhdessä erässä.

27 §

Veron palauttamisen edellytykset

Veroa palautetaan, jos verokauden aikana:
1) ajoneuvon liikennekäytöstä poisto tai

lopullinen poisto merkitään rekisteriin;
2) rekisteriin merkitään uusi verovelvolli-

nen;
3) rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat si-

ten, että ajoneuvosta tulee verovapaa tai ve-
ron määrä alenee; tai

4) verovelvollinen vapautetaan veron mak-
suvelvollisuudesta.

31 §

Veronpalautuksen siirto

Jos Ajoneuvohallintokeskuksella on vero-
velvolliselle sekä palautettavaa että tälle
maksuunpantavaa veroa, Ajoneuvohallinto-
keskus siirtää verovelvollista kuulematta pa-
lautuksen veron suoritukseksi. Siirto voidaan
tehdä, vaikka vero, jonka suoritukseksi pa-
lautus siirretään, ei ole erääntynyt. Jos mak-
suunpantavaa veroa ei ole, palautus siirretään
odottamaan seuraavaa maksuunpanoa.
— — — — — — — — — — — — —

47 §

Jälkiverotus

— — — — — — — — — — — — —
Jos veron määrä tulee laskettavaksi ajoneu-

volle, joka ei ole rekisterissä tai joka on
ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuksi, arvi-
oidaan veron määrä sen mukaiseksi, mikä
tiedossa olevien seikkojen perusteella vastaisi
todennäköisesti vastaavanlaisesta rekiste-
röidystä ajoneuvosta suoritettavan veron
määrää. Vero voidaan määrätä aina vähintään
niiden tietojen mukaisena, jotka ajoneuvosta
on kirjattu sen ollessa viimeksi rekisterissä.
— — — — — — — — — — — — —

47 a §

Lisävero rekisteröimättömän tai liikenne-
käytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä

liikenteeseen

Jos liikenteessä käytetään rekisteröimä-
töntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneu-
voa eikä kyseessä ole 4 a §:n 2 momentissa
tarkoitettu ajoneuvon käyttö liikenteeseen,
47 §:n perusteella maksuunpantavan ajoneu-
voveron lisäksi ajoneuvosta kannetaan lisäve-
roa. Lisäveron määrä ajoneuvosta on 10 ja
11 §:n nojalla 12 kuukauden mittaiselta ajan-
jaksolta laskettava ajoneuvovero viisinkertai-
sena, kuitenkin vähintään 1 000 euroa.

Lisävero määrätään sen maksettavaksi,
joka on 5 §:n mukaan ajoneuvosta verovel-
vollinen. Lisävero määrätään noudattaen
47 §:ssä säädettyä jälkiverotusmenettelyä.
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58 §

Käyttökielto

Ellei veroa tai sen erääntynyttä osaa ole
suoritettu määräajassa, ajoneuvoa ei saa käyt-
tää liikenteessä (käyttökielto). Ajoneuvoa ei
saa käyttää liikenteessä siinäkään tapaukses-
sa, että ajoneuvon omistus tai hallinta on
siirretty muulle kuin verovelvolliselle. Valvo-
van viranomaisen on otettava käyttökiellossa
olevan ajoneuvon rekisterikilvet ja rekiste-

röintitodistus haltuunsa. Poliisi-, tulli- tai ra-
javartioviranomaisen kirjallisella luvalla ajo-
neuvon saa kuitenkin kuljettaa luvassa mää-
rättyyn paikkaan säilytettäväksi. Ajoneuvon
käyttö on estettävä myös, jos ajoneuvosta on
maksuunpantava 47 a §:ssä tarkoitettua lisä-
veroa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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L a k i

N:o 236

tieliikennelain 94 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 94 §:n 1 momentti

seuraavasti:

94 §

Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan
on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle ajo-
kortti, todistus ajoneuvon rekisteröinnistä ja

muu asiakirja, jonka mukana pitämiseen hän
on velvollinen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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L a k i

N:o 237

ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annettuun lakiin

(1099/1998) uusi 14 a § seuraavasti:

14 a §

Katsastusasiakirjojen säilyttäminen

Ajoneuvohallintokeskuksessa säilytetään
rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusta
koskevat todistukset ja muut asiakirjat. Kat-
sastustoimipaikan tulee lähettää nämä todis-
tukset ja muut asiakirjat säilytettäviksi Ajo-
neuvohallintokeskukseen sen jälkeen, kun
katsastus on suoritettu loppuun. Ajoneuvo-
hallintokeskus saa luovuttaa näitä todistuksia
ja asiakirjoja sekä muita katsastustoiminnassa
tarvittavia asiakirjoja teknisellä käyttöyhtey-

dellä katsastustoimipaikoille katsastustoimin-
taa varten.

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä marras-
kuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjä re-
kisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksia
koskevat todistukset ja muut asiakirjat säily-
tetään katsastustoimipaikalla viisitoista
vuotta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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