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Lak i

N:o 226

ajoneuvolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 18 §, 36 a §:n 3

momentti sekä 67 ja 83 §, sellaisina kuin niistä ovat 36 a §:n 3 momentti laissa 362/2006 ja
67 § laeissa 1328/2004 ja 233/2007,
muutetaan 1, 3 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 15, 17, 28 ja 29 §, 5 luvun otsikko, 30—34, 34 a,
35, 36, 37 ja 39—41 §, 41 a §:n 1 momentti, 42—44, 44 a, 45—50, 54 ja 60 §, 62 §:n 1
momentti, 63, 64 a ja 69 §, 10 luvun otsikko, 78—81 §, 82 §:n otsikko ja 1 momentti, 86 §:n
otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 93 §:n otsikko sekä 96 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi mainitussa laissa 233/2007, 3 §, 62 §:n 1 momentti,
64 a §, 86 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti ja 96 § viimeksi mainitussa laissa, 6 §, 5 luvun
otsikko, 34 a §, 41 a §:n 1 momentti, 44 a, 45, 78 ja 80 § mainitussa laissa 362/2006, 30, 35, 41
ja 49 § osaksi mainitussa laissa 1328/2004, 31, 32, 34, 40, 47, 50 ja 69 § viimeksi mainitussa
laissa ja 60 § mainitussa laissa 233/2007 ja laissa 7/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 29 a, 32 a, 32 b ja 39 a §, 41 §:n edelle uusi luvun otsikko, lakiin uusi
44 b, 46 a ja 46 b §, 47 §:n edelle uusi luvun otsikko, lakiin uusi 47 a ja 50 a §, 5 c luku, 60 a
ja 60 b §, 66 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 233/2007, uusi 2 momentti, jolloin
nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 86 a, 93 a—93 c ja 96 a §
seuraavasti:
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1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee tieliikennelaissa
(267/1981) tarkoitetulla tiellä ja muualla käy-
tettävien ajoneuvojen:
1) luokitusta;
2) rakennetta, hallintalaitteita, varusteita,
järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksi-
köitä;
3) ympäristöominaisuuksia;
4) hyväksymistä liikenteeseen ja rekiste-
röintiä;
5) määräaikaisia ja muita ajoneuvon kun-
non ja rekisteriin merkittyjen tietojen tarkas-
tamiseksi ja muuttamiseksi suoritettavia kat-
sastuksia.
Tämä laki koskee ajoneuvon teknisiä tien-
varsitarkastuksia.
Tämä laki koskee uusien moottorikelkko-
jen ja tieliikennekäyttöön tarkoitettujen uu-
sien ajoneuvojen sekä sellaisten järjestel-
mien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja
varusteiden maahantuontia, myytäväksi val-
mistamista, kaupan pitämistä, myyntiä ja
muuta luovuttamista, joiden teknisistä omi-
naisuuksista taikka varustamisesta hyväksy-
mismerkinnällä säädetään tässä laissa tai sen
nojalla.
Tämä laki koskee moottorikelkkojen ja tie-
liikennekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen
sekä sellaisten järjestelmien, osien, erillisten
teknisten yksiköiden ja varusteiden asennusta
ja korjausta, joiden teknisistä ominaisuuksista
taikka varustamisesta hyväksymismerkin-
nällä säädetään tässä laissa tai sen nojalla.
Tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännök-
siä sovelletaan sotilasajoneuvoihin. Puolus-
tusministeriön asetuksella voidaan säätää, jos
se on sotilasajoneuvon erityisen käyttötarkoi-
tuksen tai rakenteen johdosta tarpeen, että
kaikkia tämän lain ja sen nojalla annettuja
säännöksiä ei sovelleta tällaisiin sotilasajo-
neuvoihin.

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;
4) sotilasajoneuvolla puolustusvoimien

hallinnassa olevaa tai puolustusvoimien käyt-
töön erityisesti tarkoitettua ajoneuvoa sekä
Suomessa olevaa Yhdistyneiden Kansakun-
tien rauhanturvaamistoimintaan tarkoitettua
ajoneuvoa;
5) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen

kuuluvaa valtiota;
6) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä

annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajo-
neuvoliikennerekisteriä;
7) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa

tyyppihyväksyntäviranomainen varmentaa
ajoneuvotyypin, järjestelmän, osan, erillisen
teknisen yksikön tai varusteen täyttävän sitä
koskevat tekniset vaatimukset; tyyppihyväk-
syntöjä ovat EY-tyyppihyväksyntä, E-tyyppi-
hyväksyntä ja kansallinen tyyppihyväksyntä;
8) monivaiheisella tyyppihyväksynnällä

menettelyä, jossa tyyppihyväksyntäviran-
omainen yksin tai yhdessä toisen ETA-val-
tion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväksyn-
täviranomaisen kanssa varmentaa keskeneräi-
sen tai valmiin ajoneuvotyypin, valmistusas-
teen mukaan, täyttävän sitä koskevat tekniset
vaatimukset;
9) yksittäishyväksynnällä menettelyä, jossa

todetaan, että yksittäinen auto tai sen perä-
vaunu, joka voi olla muukin kuin ainoa kap-
pale, täyttää sitä koskevat vaatimukset;
10) rekisteröintikatsastuksella yksittäisen
ajoneuvon luokittelua ja rekisteröintiä varten
suoritettavaa tarkastusta;
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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) nimetyllä tutkimuslaitoksella laitosta,
jonka Suomi on nimennyt toimimaan tutki-
muslaitoksena ja joka on ilmoitettu Euroopan
yhteisöjen komissiolle tai Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteeristölle;
21) valmistajan edustajalla sitä, jonka ajo-
neuvon, järjestelmän, osan tai erillisen yksi-
kön valmistaja on valtuuttanut edustamaan

itseään hyväksyntäviranomaisiin nähden sekä
toimimaan puolestaan tyyppi- tai yksittäishy-
väksyntään liittyvissä asioissa;
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 teknisiä tietoja 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
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.
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6 §

Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen
teknisen yksikön hyväksyntä liikenteeseen

Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen
teknisen yksikön ja varusteen käyttö liiken-
teessä on kielletty, jollei ajoneuvotyyppiä tai
yksittäistä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa, eril-
listä teknistä yksikköä tai varustetta ole asi-
anmukaisesti hyväksytty liikenteeseen.
Ajoneuvoa, joka ei ole tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten mukainen ja
jota ei ole näiden säännösten mukaisesti va-
rustettu hyväksyntämerkinnällä tai CE-mer-
kinnällä, jos sellaista on säännöksissä edelly-
tetty, ei saa uutena tieliikennekäyttöön tai
moottorikelkkaa maastoliikennekäyttöön tar-
koitettuna myyntitarkoituksessa tuoda maa-
han eikä valmistaa Suomessa myytäväksi, pi-
tää kaupan taikka myydä tai muuten luovut-
taa.
Järjestelmää, osaa, erillistä teknistä yksik-
köä ja varustetta, joka ei ole tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten mukainen ja
jota ei ole näiden säännösten mukaisesti va-
rustettu hyväksyntämerkinnällä tai CE-mer-
kinnällä, jos sellaista on säännöksissä edelly-
tetty, ei saa tie- tai maastoliikennekäyttöön
tarkoitettuna myyntitarkoituksessa tuoda
maahan eikä valmistaa Suomessa myytä-
väksi, pitää kaupan taikka myydä tai muuten
luovuttaa.
Ajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja eril-
lisen teknisen yksikön hyväksynnästä sääde-
tään 5, 5 a, 5 c ja 7 luvussa sekä ajoneuvon,
osan, erillisen teknisen yksikön ja varusteen
maahantuonnin, valmistuksen ja kaupan val-
vonnasta 10 luvussa.

7 §

Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneu-
von rakentaminen ja vaurioituneen ajoneu-

von kunnostaminen

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon raken-
netta ei saa käyttöönoton jälkeen muuttaa
sellaiseksi, ettei ajoneuvo enää täytä sitä kos-
kevia vaatimuksia, ellei liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella säädetä vähäisistä

poikkeuksista toisin. Jos ajoneuvon alkupe-
räisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai
enemmän, ajoneuvolle tulee antaa uusi val-
mistenumero. Tällainen ensimmäistä kertaa
käyttöön otettava M-, N- ja O-luokan ajo-
neuvo on yksittäishyväksyttävä ja muu ajo-
neuvo esitettävä rekisteröintikatsastuksessa
hyväksyttäväksi. Ajoneuvo merkitään rekis-
teriin rakennettuna ajoneuvona tai rakennet-
tuna ja muutettuna ajoneuvona. Rakennetun
ajoneuvon autoverosta säädetään autovero-
laissa (1482/1994).
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Moottorityökone

Moottorityökone on:
1) omalla käyttövoimallaan liikkuva ajo-

neuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työ-
koneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu
matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen;
auton alustalle asennettua työkonetta ei pi-
detä moottorityökoneena;
2) perävaunujen ja kuljetusalustojen siir-

toon satamassa tai muulla terminaalialueella
valmistettu vetotrukki, jonka suurin raken-
teellinen nopeus on enintään 50 kilometriä
tunnissa, jollei ajoneuvoa ole pidettävä
kuorma-autona tai liikennetraktorina.

17 §

Perävaunu ja hinattava laite

O1—O4-luokan ajoneuvo (auton perä-
vaunu) on hinattava ajoneuvo.
Auton perävaunut jaetaan kokonaismassan

perusteella seuraaviin luokkiin:
1) O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu)
kokonaismassa on enintään 0,75 tonnia;
2) O2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on
suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5
tonnia;
3) O3-luokan ajoneuvon kokonaismassa on

suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10
tonnia;
4) O4-luokan ajoneuvon kokonaismassa on

suurempi kuin 10 tonnia.
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R-luokan ajoneuvo on tavaran kuljetukseen
tarkoitettu traktorin perävaunu.
Hinattava laite on auton perävaunu tai

muuhun moottorikäyttöiseen ajoneuvoon
kuin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo,
jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroi-
den kuljetukseen eikä matkailuun.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella säädetään perävaunujen jaosta alaluok-
kiin rakenteen perusteella ja muista kuin au-
ton perävaunuista.

28 §

Haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen
sekä muiden ympäristövaikutusten rajoitta-

minen

Liikennekäyttöön tarkoitetun ajoneuvon
energiankulutus ja kasvihuonepäästöt sekä
haitalliset päästöt, kuten kaasumaiset päästöt,
hiukkaspäästöt, melu ja sähkömagneettiset
häiriöt, eivät saa ylittää ajoneuvon valmistus-
ajankohdan yleistä teknistä tasoa.

29 §

Haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen
sekä muiden ympäristövaikutusten rajoitta-
mista koskevat tarkemmat säännökset

Liikenteessä käytettävän liikennekäyttöön
tarkoitetun ajoneuvon energiankulutuksen ja
kasvihuonepäästöjen sekä muiden haitallisten
päästöjen, kuten kaasumaisten päästöjen,
hiukkas- ja melupäästöjen sekä sähkömag-
neettisten häiriöiden, rajoittamisesta sääde-
tään tarvittaessa tarkemmin liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella.

29 a §

Käytettynä maahantuodun ajoneuvon
vaatimukset

Käytettynä maahantuodun ajoneuvon, joka
ensirekisteröidään tai otetaan Suomessa muu-
toin ensimmäistä kertaa käyttöön liikenteessä
tai muualla, tulee täyttää ne tekniset vaati-

mukset, jotka Suomessa olivat voimassa ajo-
neuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankoh-
tana tai tätä myöhemmin.
Ensirekisteröitäessä muualta kuin ETA-

valtiosta tai Ahvenanmaan maakunnasta käy-
tettynä maahantuotu auto tai sen perävaunu,
jonka ensimmäisestä käyttöönotosta siellä on
kulunut alle kuusi kuukautta, tulee ajoneuvo
esittää yksittäishyväksyntään, jollei sitä ole
EY-tyyppihyväksytty.

5 luku

Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä

30 §

Tyyppihyväksyntä

EY-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan uu-
sien ajoneuvojen ja niiden järjestelmien,
osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyp-
pihyväksyntää koskevien Euroopan yhteisön
säädösten mukaisia tyyppihyväksyntöjä.
Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä pe-
rustuu seuraaviin direktiiveihin:
1) puitteiden luomisesta moottoriajoneuvo-

jen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajo-
neuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien
ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyn-
nälle annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2007/46/EY;
2) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajo-

neuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston
direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2002/24/EY;
3) maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden

perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa
olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tar-
koitettujen järjestelmien, osien ja erillisten
teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä
sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2003/37/EY.
EY-piensarjatyyppihyväksynnällä tarkoite-

taan ajoneuvolle 1 momentin 1 tai 3 kohdassa
mainitun säädöksen mukaisesti myönnettävää
EY-tyyppihyväksyntää, joka myönnetään sel-
laista tyyppiä olevalle uudelle ajoneuvolle,
jota valmistetaan rajoitettu määrä.
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E-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan moot-
toriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväk-
symisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväk-
symisten vastavuoroista tunnustamista koske-
vaan sopimukseen (SopS 70/1976), jäljem-
pänä Geneven sopimus, liitettyjen sääntöjen,
jäljempänä E-sääntö, mukaista tyyppihyväk-
syntää.
Kansallisella tyyppihyväksynnällä tarkoite-
taan Suomessa uudelle ajoneuvolle tai varus-
teelle myönnettävää tyyppihyväksyntää.
Kansallisella piensarjatyyppihyväksyn-
nällä tarkoitetaan ajoneuvolle 1 momentissa
mainittujen EU-säädösten mukaisesti myön-
nettävää kansallista tyyppihyväksyntää, joka
myönnetään sellaista tyyppiä olevalle uudelle
ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu
määrä.

31 §

Tyyppihyväksynnän soveltamisala

EY-tyyppihyväksyntä myönnetään järjes-
telmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksi-
kölle sekä M-, N-, O-, L- ja T1—T3-luokan
ajoneuvolle taikka moottorityökoneelle. Kan-
sallinen tyyppihyväksyntä myönnetään
muulle tieliikenteeseen tarkoitetulle ajoneu-
volle ja varusteelle sekä moottorityökoneelle.
Piensarjatyyppihyväksynnässä sovelletaan
30 §:n 1 momentissa mainittuihin säädöksiin
perustuvia määrällisiä rajoituksia. E-tyyppi-
hyväksyntä myönnetään järjestelmälle, osalle
ja erilliselle tekniselle yksikölle.

32 §

Tyyppihyväksyntävelvollisuus

Tieliikennekäyttöön myytävän tai ensire-
kisteröitävän uuden M-, N-, O-, L- ja
T1—T3-luokan ajoneuvon tulee olla EY-
tyyppihyväksytty tai kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty.
Edellä 1 momentissa mainittuihin ajoneu-
voihin tarkoitetun, erikseen myytävän järjes-
telmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tu-
lee olla EY- tai E-tyyppihyväksytty. Lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetuksella

voidaan kuitenkin säätää tästä poikkeuksia
30 §:n 1 momentissa mainittujen säädösten
mukaisesti.
Edellä 1 momentista poiketen seuraavien

uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus
saadaan todeta rekisteröintikatsastuksessa:
1) tieliikennekäyttöön yksittäiskappaleena

valmistettu tai maahantuotu L- tai T1—T3-
luokan ajoneuvo, jota ei ole EY-tyyppihyväk-
sytty tai kansallisesti piensarjatyyppihyväk-
sytty;
2) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenan-

maan maakunnassa kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty M-, N- tai O-luokan ajo-
neuvo, jonka kansallisen piensarjatyyppihy-
väksynnän Suomi on 39 a §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla tunnustanut;
3) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenan-

maan maakunnassa yksittäishyväksytty M-,
N- ja O-luokan ajoneuvo;
4) monivaiheisen tyyppihyväksynnän vii-

meisessä vaiheessa valmistunut muu kuin
M-, N- tai O-luokan ajoneuvo.
M-, N- ja O-luokan ajoneuvon yksittäishy-

väksyntäoikeudesta säädetään 50 b §:ssä.

32 a §

Valmistajan vastuu tyyppihyväksyntäviran-
omaiselle

Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen
teknisen yksikön ja varusteen valmistaja vas-
taa 34 §:ssä mainitulle tyyppihyväksyntävi-
ranomaiselle valmistamansa tuotteen tyyppi-
hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmu-
kaisuudesta riippumatta siitä, onko valmistaja
osallistunut tuotteen kaikkiin valmistusvai-
heisiin. Monivaiheisessa tyyppihyväksyn-
nässä kukin valmistaja vastaa tyyppihyväk-
syntäviranomaiselle ajoneuvon hyväksyn-
nästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta
niiden järjestelmien, osien, erillisten teknis-
ten yksiköiden ja varusteiden osalta, jotka on
lisätty tai joita on muutettu kyseisessä ajo-
neuvon valmistusvaiheessa.

32 b §

Valmistajan edustajan nimeäminen

EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyp-
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pihyväksyntää hakevan ETA-valtion ulko-
puolelle sijoittautuneen ajoneuvon, osan, jär-
jestelmän, erillisen teknisen yksikön ja varus-
teen valmistajan on nimettävä ETA-valtioon
sijoittautunut valmistajan edustaja. Kun on
kyse muusta kansallisesta tyyppihyväksyn-
nästä kuin kansallisesta piensarjatyyppihy-
väksynnästä, valmistajan edustajan tulee olla
sijoittautunut Suomeen.

33 §

Hyväksynnän hakija

Tyyppihyväksyntää hakee ajoneuvon, jär-
jestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön tai
varusteen valmistaja tai valmistajan edustaja.

34 §

Tyyppihyväksyntäviranomainen

M-, N-, L-, O-, T1—T3-, C- ja R-luokan
ajoneuvon, liikennetraktorin ja moottorityö-
koneen sekä maastoajoneuvon samoin kuin
näiden järjestelmien, osien, erillisten teknis-
ten yksiköiden ja varusteiden tyyppihyväk-
syntäviranomainen Suomessa on Ajoneuvo-
hallintokeskus.

34 a §

Toimivaltainen viranomainen CE-merkin-
nällä varustettuja tuotteita koskevissa

asioissa

Jos tässä laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä edellytetään polkupyörän,
moottorikelkan, osan, järjestelmän tai erilli-
sen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuu-
den varmentamista CE-merkinnällä, toimi-
valtainen viranomainen on Ajoneuvohallinto-
keskus.

35 §

Tyyppihyväksynnän myöntäminen

Tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää
ajoneuvon tai järjestelmän tyyppihyväksyn-
nän valmiille ajoneuvotyypille ja järjestel-
mälle, joka on ajoneuvon valmistajan esittä-

mien valmistusasiakirjojen mukainen ja täyt-
tää valmiille ajoneuvolle tai järjestelmälle
asetetut vaatimukset. Tuotannon vaatimus-
tenmukaisuuden varmistamisen edellyttä-
mistä toimista ennen tyyppihyväksynnän
myöntämistä säädetään 45 ja 46 §:ssä.
Tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää

monivaiheisen tyyppihyväksynnän kesken-
eräiselle ajoneuvotyypille, joka on valmistus-
asiakirjojen mukainen ja täyttää ajoneuvolle
asetetut vaatimukset ajoneuvotyypin valmis-
tusvaiheen mukaisesti.
Tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää

osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen
tyyppihyväksynnän osan, erillisen teknisen
yksikön tai varusteen tyypille, joka on val-
mistusasiakirjojen mukainen ja täyttää osalle,
erilliselle tekniselle yksikölle tai varusteelle
asetetut vaatimukset.
Tyyppihyväksynnästä annetaan tyyppihy-

väksyntätodistus. Hyväksyntään voidaan tar-
vittaessa liittää rajoituksia ajoneuvon, järjes-
telmän, osan, erillisen teknisen yksikön tai
varusteen käytölle ja järjestelmän, osan, eril-
lisen teknisen yksikön tai varusteen asennusta
koskevia, turvallisuusvaatimuksista tai osan,
erillisen teknisen yksikön tai varusteen omi-
naisuuksista johtuvia ehtoja.
Hyväksynnän myöntämiseen sovelletaan

EY-tyyppihyväksynnän ja kansallisen pien-
sarjatyyppihyväksynnän osalta 30 §:n 1 mo-
mentissa mainituissa säädöksissä säädettyä
menettelyä ja E-tyyppihyväksynnän osalta
Geneven sopimuksessa määrättyä menette-
lyä.

36 §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
tyyppihyväksynnässä

Edellä 35 §:ssä tarkoitettu vaatimustenmu-
kaisuus osoitetaan hyväksynnän hakijan toi-
mittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan
maakunnan tai asianomaista E-sääntöä sovel-
tavan valtion hyväksyntäviranomaisen myön-
tämällä tyyppihyväksyntätodistuksella tai ni-
metyn tutkimuslaitoksen suorittamilla tarkas-
tuksilla, mittauksilla, testeillä ja laskelmilla.
Edellä 1 momentista poiketen kansallisen

tyyppihyväksynnän vaatimusten sekä muiden
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kuin täyttä vastaavuutta 30 §:n 1 momentin 1
kohdassa mainitun säädöksen mukaisesti
edellyttävien EY-piensarjatyyppihyväksyn-
nässä sovellettavien vaatimusten täyttyminen
voidaan osoittaa myös 48 §:ssä tarkoitetun
hyväksytyn asiantuntijan selvityksen perus-
teella tai vähäisin osin tyyppihyväksyntävi-
ranomaisen suorittamilla tarkastuksilla, mit-
tauksilla, testeillä ja laskelmilla. Kansalli-
sessa tyyppihyväksynnässä tyyppihyväksyn-
täviranomainen voi hyväksyä osoituksena
vaatimusten täyttymisestä myös toisen ETA-
valtion tai asianomaista E-sääntöä soveltavan
valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen selvi-
tyksen vaatimustenmukaisuudesta.
EY-piensarjatyyppihyväksynnässä 2 mo-
mentissa tarkoitettujen muiden kuin täyttä
vastaavuutta edellyttävien vaatimusten sekä
kansallisen tyyppihyväksynnän vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi käytettävistä
menettelyistä sekä siitä, milloin vaatimusten-
mukaisuus voidaan osoittaa 2 momentissa
tarkoitetun hyväksytyn asiantuntijan selvityk-
sen perusteella, säädetään liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksella.

37 §

Tyyppihyväksynnän myöntämisestä
kieltäytyminen

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi
35 §:ssä tarkoitetut vaatimukset täyttävän
ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen
teknisen yksikön tyypin muodostavan vaka-
van vaaran liikenneturvallisuudelle tai vahin-
goittavan vakavasti ympäristöä taikka ter-
veyttä, tyyppihyväksyntäviranomainen voi
kieltäytyä antamasta tyyppihyväksyntää.
Tyyppihyväksyntäviranomaisen on salassapi-
tovelvollisuuden estämättä ilmoitettava hy-
väksynnän epäämisestä viipymättä muiden
ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan maakunnan
hyväksyntäviranomaisille, kyseessä olevaa E-
sääntöä soveltavien valtioiden hyväksyntävi-
ranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komissi-
olle sekä perusteltava päätöksensä. Ilmoitusta
ei kuitenkaan tarvitse tehdä kansallista tyyp-
pihyväksyntää koskevan hakemuksen hylkää-
misestä.

39 §

Tyyppihyväksyntärekisteri

Tyyppihyväksyntäviranomainen pitää re-
kisteriä myöntämistään tyyppihyväksynnöistä
ja niistä ajoneuvojen tyyppihyväksynnöistä,
joista se saa tiedon muun ETA-valtion, Ah-
venanmaan maakunnan tai Geneven sopi-
mukseen liittyneen valtion hyväksyntäviran-
omaiselta taikka ajoneuvon valmistajalta tai
valmistajan edustajalta. Rekisteriin merkitään
ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntätodistuksen
tiedot ja todistukseen liitetyt testitulokset.
Tyyppihyväksyntärekisterin sisältämiä

liike- ja ammattisalaisuuksia sisältäviä tietoja
saa salassapitovelvollisuuden estämättä an-
taa:
1) katsastuksen suorittajalle laissa tai sen

nojalla säädettyjä katsastustehtäviä varten;
2) sopimusrekisteröijälle laissa tai sen no-

jalla säädettyjä rekisteröintitehtäviä varten;
3) tuotannon vaatimustenmukaisuutta tuot-

teen valmistajan kanssa tehdyn sopimuksen
nojalla valvovan tutkimuslaitoksen valvonta-
tehtäviä varten;
4) yksittäishyväksynnän myöntäjälle ajo-

neuvon yksittäishyväksyntää varten;
5) teknisen tienvarsitarkastuksen suoritta-

jalle tekniseen tienvarsitarkastukseen liittyviä
tehtäviä varten.

39 a §

Tyyppihyväksynnän tunnustaminen

Suomi tunnustaa toisen ETA-valtion tai
Ahvenanmaan maakunnan 30 §:n 1 momen-
tissa mainittujen säädösten mukaisesti val-
miille ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle, eril-
liselle tekniselle yksikölle tai varusteelle
myöntämän EY-tyyppihyväksynnän ja
E-tyyppihyväksynnän sekä monivaiheisesti
tyyppihyväksyttävän ajoneuvon valmiille
valmistusvaiheelle myöntämän EY- tai
E-tyyppihyväksynnän.
Suomi tunnustaa toisen ETA-valtion ja

Ahvenanmaan maakunnan 30 §:n 1 momen-
tissa mainittujen säädösten mukaisesti ajo-
neuvolle myöntämän kansallisen piensarja-
tyyppihyväksynnän, jollei ole perusteltua
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syytä epäillä, että tekniset säännökset, joiden
mukaan hyväksyntä on myönnetty, eivät vas-
taa vähintään Suomessa voimassa olevia kan-
sallista piensarjatyyppihyväksyntää koskevia
teknisiä vaatimuksia.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään me-
nettelyistä, määräajoista ja teknisten tietojen
saamisesta hyväksyntäasiakirjoista, jotka
koskevat:
1) tunnustamisen myöntämistä toisen
ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan
myöntämälle kansalliselle piensarjatyyppihy-
väksynnälle;
2) tunnustamisen hakemista toiselta ETA-
valtiolta tai Ahvenanmaan maakunnalta Suo-
messa myönnetylle kansalliselle piensarja-
tyyppihyväksynnälle;
3) Suomessa kansallisesti tyyppihyväksy-
tyn ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä tai
käyttöönottoa toisessa ETA-valtiossa tai Ah-
venanmaan maakunnassa.

40 §

Tyyppihyväksyntää koskevat tarkemmat
säännökset

Tarkempia säännöksiä maatalous- ja met-
sätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedet-
tävien vaihdettavissa olevien koneiden sekä
näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestel-
mien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden
EY-tyyppihyväksynnästä annetaan valtioneu-
voston asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa:
1) mitkä ajoneuvot luetaan samaan tyyp-
piin kuuluviksi;
2) tyyppihyväksyntää koskevien teknisten
tietojen ja hyväksyntätietojen ilmoittamisesta
ja tallettamisesta tyyppihyväksyntärekiste-
riin;
3) Ajoneuvohallintokeskukselle annetta-
vista valtuuksista vähäisten yksittäisten poik-
keusten myöntämiseen tyyppihyväksynnässä,
jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvalli-
suutta eikä vääristä kilpailua;
4) mikä on piensarjatyyppihyväksyttävien
ajoneuvojen suurin rekisteriin merkittävä
määrä vuodessa;

5) millä ehdoin toisessa ETA-valtiossa M-,
N-, O-, L- ja T1—T3-luokan ajoneuvolle
myönnetty kansallinen piensarjatyyppihyväk-
syntä on voimassa Suomessa;
6) mikä on Suomessa tunnustetulla toisen

ETA-valtion myöntämällä piensarjatyyppihy-
väksynnällä hyväksyttävien ajoneuvojen suu-
rin rekisteriin merkittävä, myytävä tai käyt-
töön otettava määrä vuodessa.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-

sella säädetään tarvittaessa tarkemmin niistä
teknisistä vaatimuksista, joiden mukaisesti
toisessa ETA-valtiossa M-, N-, O-, L- ja
T1—T3-luokan ajoneuvolle myönnetty kan-
sallinen piensarjatyyppihyväksyntä on voi-
massa Suomessa.
Tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihy-

väksynnän voimassaolosta, tyyppihyväksyn-
tätodistuksen antamisesta ja käytettävästä lo-
makkeesta sekä myönnetyn, muutetun, pe-
ruutetun ja evätyn hyväksynnän ilmoittami-
sesta muiden ETA-valtioiden ja Ahvenan-
maan maakunnan hyväksyntäviranomaisille,
Euroopan yhteisöjen komissiolle ja kyseessä
olevaa E-sääntöä soveltavien valtioiden hy-
väksyntäviranomaisille säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

5 a luku

Tyyppihyväksytyn ja CE-merkityn
tuotteen vaatimustenmukaisuus

41 §

Vaatimustenmukaisuustodistus ja hyväk-
syntämerkintä

EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon valmista-
jan on laadittava vaatimustenmukaisuustodis-
tus tyyppihyväksytyn ajoneuvon valmistus-
vaiheen mukaisesti.
Valmistajan on kiinnitettävä kuhunkin

tyyppihyväksynnän mukaisesti valmistettuun
osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön kau-
pallinen merkkinsä tai tavaramerkkinsä ja
tyyppimerkintä. Jos Euroopan yhteisön sää-
döksessä niin säädetään tai E-säännössä mää-
rätään, kuhunkin osaan ja erilliseen tekniseen
yksikköön on kiinnitettävä tyyppihyväksyn-
tänumero tai -merkki, jolloin valmistajan ei
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tarvitse kiinnittää kaupallista merkkiä tai ta-
varamerkkiä ja tyyppimerkintää.
Vaatimustenmukaisuustodistuksen laatimi-
sesta osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle
sekä todistukseen merkittävistä tiedoista sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
myös säätää, ettei tavaramerkkiä tai tyyppi-
merkintää taikka muuta hyväksyntämerkintää
tarvitse merkitä osiin ja erillisiin teknisiin
yksiköihin, jos Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä tai Suomea sitovassa kansainväli-
sessä sopimuksessa tällaista merkkiä tai mer-
kintää ei edellytetä.

41 a §

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen
CE-merkinnällä

Polkupyörän, moottorikelkan, ajoneuvon
osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksi-
kön valmistajan, valmistajan edustajan tai
sen, joka vastaa tuotteen saattamisesta mark-
kinoille, tulee varustaa laite CE-merkinnällä,
jos sellaista tuotetta koskevissa tarkemmissa
säännöksissä edellytetään.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvas-
taisuuden edellyttämät toimet

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen havait-
see tai saa tiedon, että sen hyväksymät ajo-
neuvot, osat, erilliset tekniset yksiköt tai va-
rusteet eivät ole hyväksyntäviranomaisen hy-
väksymän tyypin vaatimusten mukaisia,
tyyppihyväksyntäviranomaisen on toteutet-
tava aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen,
että valmistetut ajoneuvot, osat, erilliset tek-
niset yksiköt tai varusteet saadaan jälleen hy-
väksytyn tyypin vaatimusten mukaisiksi.
Tässä tarkoituksessa tyyppihyväksyntäviran-
omaisella on oikeus:
1) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi vaati-
mustenvastaisen ajoneuvon, osan, erillisen

teknisen yksikön tai varusteen valmistus,
kaupan pitäminen, myynti ja muu luovutta-
minen sekä käyttö;
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä

ajoneuvoon, osaan, erilliseen tekniseen yk-
sikköön tai varusteeseen, että vaatimukset
täyttyvät, ja vaatia tuloksen osoittamista;
3) velvoittaa ajoneuvon, osan, erillisen tek-

nisen yksikön tai varusteen valmistaja, maa-
hantuoja tai myyjä julkisesti ilmoittamaan
ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen tekni-
sen yksikön tai varusteen vaatimustenvastai-
suudesta sekä itse antaa tällainen ilmoitus
valmistajan, maahantuojan tai myyjän kus-
tannuksella;
4) velvoittaa valmistaja, maahantuoja tai

myyjä korvaamaan testauksesta ja tutkimuk-
sesta aiheutuvat kulut, jos tyyppihyväksyntä-
viranomainen käyttää jotakin 1—3 kohdassa
tarkoitettua oikeutta.
Tyyppihyväksyntäviranomainen voi tehos-

taa antamaansa kieltoa sekä korjaus- tai il-
moituskehotusta uhkasakolla tai teettämisu-
halla siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990)
säädetään. Tyyppihyväksyntäviranomainen
maksaa teettämänsä toimenpiteen kustannuk-
set. Sanotut kustannukset saadaan periä asi-
anosaiselta ilman tuomiota tai päätöstä siinä
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007)
säädetään.
Jolleivät 1 ja 2 momentissa tarkoitetut toi-

menpiteet johda 1 momentissa tarkoitettuun
tulokseen, tyyppihyväksyntäviranomainen
voi tarvittaessa peruuttaa tyyppihyväksynnän.

43 §

Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvas-
taisuudesta ilmoittaminen

Jos 42 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa on
kyse EY-tyyppihyväksynnästä, tyyppihyväk-
syntäviranomaisen on ilmoitettava toteutetut
toimenpiteet muiden ETA-valtioiden ja Ah-
venanmaan maakunnan hyväksyntäviran-
omaisille sekä Euroopan yhteisöjen komissi-
olle, jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä
niin edellytetään. Ilmoitus on tehtävä viipy-
mättä 30 §:n 1 momentissa mainituissa sää-
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döksissä säädettyä menettelyä noudattaen.
Jos kyse on Geneven sopimuksen nojalla
myönnetystä tyyppihyväksynnästä, tyyppihy-
väksyntäviranomaisen on ilmoitettava toteu-
tetut toimenpiteet asianomaista sääntöä so-
veltavien valtioiden hyväksyntäviranomai-
sille. Tällainen ilmoitus voidaan tehdä salas-
sapitovelvollisuuden estämättä.

44 §

Toisessa valtiossa hyväksytyn tyypin
vaatimustenvastaisuus

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi,
että toisessa ETA-valtiossa tai, jos kyse on
Geneven sopimuksen nojalla myönnetystä
hyväksynnästä, asianomaista E-sääntöä so-
veltavassa valtiossa tyyppihyväksytty vaati-
mustenmukaisuustodistuksella tai hyväksyn-
tämerkillä varustettu ajoneuvo, osa tai erilli-
nen tekninen yksikkö ei ole hyväksytyn tyy-
pin vaatimusten mukainen, tyyppihyväksyn-
täviranomaisen on pyydettävä tyyppihyväk-
synnän antanutta valtiota tarkastamaan, että
valmistetut ajoneuvot, osat tai erilliset tekni-
set yksiköt ovat hyväksytyn tyypin vaatimus-
ten mukaisia.

44 a §

CE-merkinnällä varustetun tuotteen
vaatimustenvastaisuus

Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee,
että markkinoille saatettu polkupyörä, moot-
torikelkka, osa, järjestelmä tai erillinen tekni-
nen yksikkö, jonka vaatimustenmukaisuus on
varmennettu CE-merkinnällä, ei vastaa tuot-
teelle asetettuja vaatimuksia, toimivaltaisen
viranomaisen on toimittava siten kuin 42 §:n
1 ja 2 momentissa säädetään poistaakseen
tällaiset tuotteet markkinoilta sekä rajoittaak-
seen niiden vapaata liikkuvuutta.
Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava käynnistetyistä markkinavalvontatoi-
mista komissiolle siten kuin kyseiseen polku-
pyörään, moottorikelkkaan, osaan, järjestel-
mään tai erilliseen tekniseen yksikköön tä-
män lain nojalla sovellettavassa direktiivissä
tai muussa säännöksessä edellytetään.

44 b §

Osan, erillisen teknisen yksikön ja polku-
pyörän vaatimustenvastaisuus

Jos valvontaviranomainen havaitsee tai saa
tiedon sellaisen 6 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun osan tai erillisen teknisen yksikön, jonka
ei tarvitse olla erikseen liikennekäyttöön hy-
väksytty, taikka polkupyörän maahantuon-
nista, valmistuksesta Suomessa myytäväksi,
kaupan pitämisestä, myynnistä tai muusta
luovuttamisesta, valvontaviranomaisen on
meneteltävä siten kuin 42 §:n 1 ja 2 momen-
tissa säädetään.
Jolleivät 42 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi-

tetut toimenpiteet johda osan, erillisen tekni-
sen yksikön tai polkupyörän saattamiseen
vaatimustenmukaiseksi, valvontaviranomai-
nen voi määrätä valmistajan, maahantuojan ja
myyjän hallussa olevan osan, erillisen tekni-
sen yksikön tai polkupyörän hävitettäväksi
tai määrätä, miten sen suhteen muutoin on
meneteltävä.

45 §

Vaatimustenmukaisuuden valvonta tuotan-
nossa

Luovuttaessaan ajoneuvon, järjestelmän,
osan tai erillisen teknisen yksikön valmistaja
ja valmistajan edustaja ovat velvollisia huo-
lehtimaan, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai
tekninen yksikkö on rakenteeltaan, varusteil-
taan ja kunnoltaan hyväksytyn tyypin tai CE-
merkinnän edellytysten mukainen.
Valmistajan tai valmistajan edustajan tulee

viivytyksettä ilmoittaa tyyppihyväksyntävi-
ranomaiselle sellaisesta tyypin vaatimusten-
vastaisuutta koskevasta tiedosta, joka voi joh-
taa tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.
Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ennen

tyyppihyväksynnän myöntämistä varmistut-
tava riittävästä menettelystä, jolla taataan te-
hokas tuotannon vaatimustenmukaisuuden
valvonta.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,

tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-
nassa sovelletaan EY-tyyppihyväksynnän
osalta 30 §:n 1 momentissa mainituissa sää-
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döksissä säädettyjä menettelyjä ja E-tyyppi-
hyväksynnän osalta Geneven sopimuksessa
määrättyä menettelyä. Ajoneuvohallintokes-
kus antaa tarkemmat määräykset edellä tar-
koitettujen menettelyjen soveltamisesta kan-
sallisen tyyppihyväksynnän tuotannon vaati-
mustenmukaisuuden valvontaan.
CE-merkinnällä varmennetun tuotteen vaa-
timustenmukaisuuden arvioinnissa ja siihen
sisältyvässä valvonnassa noudatetaan, mitä
tuotteeseen tämän lain nojalla sovellettavassa
direktiivissä tai direktiivin toimeenpanosta
annetuissa säännöksissä säädetään.

46 §

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden
valvonnasta tehtävä sopimus

Ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä
hyväksynnän hakijan on tehtävä sopimus tuo-
tannon vaatimustenmukaisuuden valvon-
nasta. EY- tai E-tyyppihyväksynnän hakijan
on tehtävä sopimus nimetyn tutkimuslaitok-
sen kanssa ja kansallisen tyyppihyväksynnän
hakijan joko nimetyn tutkimuslaitoksen tai
48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asiantuntijan
kanssa. Sopimus on liitettävä tyyppihyväk-
syntähakemusta koskeviin asiakirjoihin.
Hyväksynnän hakija voi tehdä 1 momen-
tissa tarkoitetun sopimuksen tyyppihyväk-
syntäviranomaisen kanssa, jos tuotannon vaa-
timustenmukaisuuden valvontaa tekevää ni-
mettyä tutkimuslaitosta tai hyväksyttyä asian-
tuntijaa ei ole kohtuudella löydettävissä. So-
pimus tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa
tehdään määräajaksi ja enintään viideksi vuo-
deksi.
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden val-
vonnasta tehtävässä sopimuksessa sovitaan
valvonnan toteuttamisesta. Vaatimustenmu-
kaisuutta valvotaan hyväksynnän tai arvioin-
nin hakijan kustannuksella. Valtioneuvoston
asetuksella säädetään tarkemmin sopimuksen
sisällöstä.
Tyyppihyväksynnän haltijan on viipymättä
ilmoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle
tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-
taa koskevaan sopimukseen tehdyistä muu-
toksista ja sopimuksen päättymisestä.

46 a §

Vaatimustenmukaisuuden valvonnan suorit-
tajan toimivalta

Tyyppihyväksyntäviranomainen saa mil-
loin tahansa tarkastaa hyväksymiensä tuottei-
den tuotantoyksikössä sovellettavat vaatimus-
tenmukaisuuden valvontamenetelmät.
Tyyppihyväksyntäviranomaisella, nime-

tyllä tutkimuslaitoksella ja hyväksytyllä
asiantuntijalla on valvonnan suorittamiseksi
oikeus:
1) päästä ajoneuvojen, järjestelmien, osien

ja erillisten teknisten yksiköiden valmistus-,
varastointi-, myynti-, asennus-, korjaus- ja
tarkastuspaikkoihin;
2) ottaa näytteitä tuotannosta ja suorittaa

määrävälein tämän lain nojalla sovelletta-
vissa standardeissa tai Euroopan yhteisön
säädöksissä taikka E-säännöissä määrätyt tes-
tit ja laskelmat;
3) saada tarvittaessa käyttöönsä kunkin hy-

väksytyn tyypin tai CE-merkinnällä varuste-
tun tuotteen laadun ja vaatimustenmukaisuu-
den tarkastamiseksi tarvittava aineisto;
4) tarkastaa tuotannon vaatimustenmukai-

suuden valvontamenetelmät.
Tarkastusta ja valvontaa ei saa suorittaa

pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä
tiloissa. Jos tutkimuslaitos tai hyväksytty
asiantuntija suorittaa 46 §:n 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen nojalla vaatimusten-
mukaisuuden valvontaa, tämän on noudatet-
tava, mitä hallintolaissa (434/2003), viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999) ja kielilaissa (423/2003)
säädetään.
Jos tyyppihyväksytyn tuotteen tuotannon

vaatimustenmukaisuuden valvontaa ei toteu-
teta säännösten ja tuotannon vaatimustenmu-
kaisuuden valvonnasta tehdyn 46 §:ssä tar-
koitetun sopimuksen edellyttämällä tavalla,
tyyppihyväksyntäviranomainen voi antaa val-
mistajalle huomautuksen tai varoituksen. Jos
valmistajalle annettu huomautus tai varoitus
ei johda toiminnassa esiintyneiden puutteiden
korjaamiseen annetussa määräajassa, tyyppi-
hyväksyntäviranomainen voi peruuttaa
myöntämänsä tyyppihyväksynnän määrä-
ajaksi tai kokonaan.

2924 N:o 226



46 b §

Tyyppihyväksynnän voimassaolon
päättyminen

Ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassa-
olo päättyy, jos:
1) tulee voimaan uusi ajoneuvon rekiste-
röintiä, myyntiä tai käyttöönottoa koskeva
säännös eikä tyyppihyväksyntää ole päivi-
tetty sitä vastaavaksi;
2) tyyppihyväksytyn ajoneuvon tuotanto
lopetetaan pysyvästi;
3) 78 §:ssä tarkoitetun luvan voimassaolo
päättyy; tai
4) tyyppihyväksyntäviranomainen peruut-
taa tyyppihyväksynnän.
Ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltijan on
viipymättä ilmoitettava tyyppihyväksyntävi-
ranomaiselle 1 momentin 1 ja 2 kohdan mu-
kaisesta tyyppihyväksynnän voimassaolon
päättymisestä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin ajoneuvon, järjestelmän, osan ja eril-
lisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnän
voimassaolon päättymisestä.

5 b luku

Tutkimuslaitosta koskevat vaatimukset

47 §

Nimetty tutkimuslaitos

Nimetty tutkimuslaitos tekee vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi 36 §:ssä tarkoi-
tettuja tai tuotannon laadunvalvontaan liitty-
viä 45 §:n 4 momentissa tarkoitettuja tarkas-
tuksia, mittauksia, testejä, laskelmia ja arvi-
ointeja taikka 78 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen osien tai varusteiden vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisessa edellytettäviä
testejä ja arviointeja. Nimetyksi tutkimuslai-
tokseksi voidaan erityisestä syystä hyväksyä
määräajaksi. Valmistaja voidaan hyväksyä
nimetyksi tutkimuslaitokseksi vain, jos ky-
seistä teknistä vaatimusta koskevassa Euroo-
pan yhteisön säädöksessä niin säädetään.
Tyyppihyväksyntäviranomainen voidaan hy-

väksyä nimetyksi tutkimuslaitokseksi, jos se
täyttää tämän pykälän vaatimukset.
Tyyppihyväksyntäviranomainen hyväksyy

nimetyn tutkimuslaitoksen hakemuksesta teh-
dyn arvioinnin perusteella, jos tutkimuslaitos
täyttää kyseistä toimintaa koskevat seuraa-
vien standardien mukaiset vaatimukset:
1) tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvi-

ointia varten tehtävää testaustoimintaa kos-
keva standardi SFS-EN ISO/IEC 17025;
2) tuotannon vaatimustenmukaisuuden ar-

viointia varten suoritettavan valmistajan tai
kolmannen osapuolen testauksen valvontaa
koskeva standardi SFS-EN ISO/IEC 17020;
3) valmistajan menettelyjä tuotannon vaa-

timustenmukaisuuden valvomiseksi koskevaa
arviointitoimintaa koskeva standardi SFS-EN
ISO/IEC 17021;
4) tuotannon vaatimustenmukaisuuden ar-

vioimiseksi tehtävää testaustoimintaa kos-
keva standardi SFS-EN ISO/IEC 17020.
Nimetty tutkimuslaitos saa 2 momentissa

mainituissa standardeissa tarkoitetuin edelly-
tyksin käyttää tarkastusten, mittausten, tes-
tien ja laskelmien suorittamiseen alihankki-
jana ulkopuolista pätevää laitosta valmistajan
suostumuksella taikka valmistajan laborato-
riota tai mittaus- ja testilaitteita. Nimetty tut-
kimuslaitos vastaa käyttämänsä laitoksen ja
laboratorion tarkastuksista, mittauksista, tes-
teistä, laskelmista ja arvioinneista sekä huo-
lehtii, että alihankkija noudattaa standardeja,
joita toiminta edellyttää. Jos tyyppihyväksyn-
täviranomainen tekee päätöksen käytettävästä
alihankkijasta, alihankkijan toiminnasta vas-
taa tyyppihyväksyntäviranomainen.

47 a §

Nimetyn tutkimuslaitoksen pätevyyden
arviointi

Tutkimuslaitoksen pätevyyden arvioimi-
seksi tyyppihyväksyntäviranomaisen tulee
perustaa arviointiryhmä, jonka jäsenet ovat
riippumattomia toiminnasta, jota arvioidaan,
ja jonka jäsenillä on oltava erityisosaamista
siltä tekniseltä alalta, jolla tutkimuslaitos har-
joittaa toimintaa. Arviointiryhmän tutkimus-
laitoksen nimeämistä koskevan päätöksen tu-
lee perustua arviointiraporttiin, joka muodos-

2925N:o 226



tuu nimeämistä hakevan tutkimuslaitoksen
toimittamien asiakirjojen tiedoista ja laitok-
sen arvioinnista paikan päällä. Arvioinnin
osana hyväksytään tutkimuslaitoksen päte-
vyyden ja laitoksessa tehtävän toiminnan ar-
vioinnin korvaavana voimassa oleva 47 §:n 2
momentissa mainitun standardin vaatimusten
täyttämistä osoittava akkreditointitodistus.
Nimetyn tutkimuslaitoksen pätevyysalueen
tulee kattaa kaikki ne säännökset ja toiminta,
joiden mukaista nimeämistä tutkimuslaitos
hakee. Henkilö, joka tekee testejä vaatimus-
tenmukaisuuden arviointia varten, ei saa toi-
mia saman toimeksiantajan lukuun tuotannon
vaatimustenmukaisuuden valvonnan johta-
vana arvioijana.
Tutkimuslaitoksella tulee olla toimintansa
laajuutta vastaava vastuuvakuutus toiminnas-
taan valmistajalle tai kolmansille osapuolille
aiheutuvien muiden kuin välillisten vahinko-
jen korvaamiseksi.

48 §

Hyväksytty asiantuntija

Tyyppihyväksyntäviranomainen voi hake-
muksesta hyväksyä tutkimuslaitoksen, testa-
usta harjoittavan yhteisön tai yksittäisen asi-
antuntijan hyväksytyksi asiantuntijaksi teke-
mään 36 §:n 2 momentissa, 45 §:n 4 momen-
tissa tai 50 e §:n 2 momentissa tarkoitettuja,
tyyppihyväksyntäviranomaisen päätöksessä
erikseen määritellyn pätevyysalueen mukai-
sia selvityksiä. Hyväksytyllä asiantuntijalla
tulee olla tehtävien edellyttämä laitteisto ja
ammattitaitoinen henkilöstö. Laitteiston ja
henkilöstön pätevyyden arvioinnissa nouda-
tetaan soveltuvin osin 47 §:n 2 momentin 1 ja
2 kohdassa mainittujen standardien vaati-
muksia ja 47 a §:n 1 momentissa säädettyä
menettelyä.
Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat
määräykset 1 momentissa tarkoitettujen sel-
vitysten sisällöstä ja niitä varten tarvittavia
mahdollisia tarkastuksia, testejä ja laskelmia
koskevien todistusten sisällöstä sekä hyväk-
symisestä tehtävän päätöksen edellyttämän
hyväksytyn asiantuntijan toiminnan kuvauk-
sen sisällöstä.

49 §

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn
asiantuntijan valvonta

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn
asiantuntijan on pidettävä rekisteriä tekemis-
tään tarkastuksista, mittauksista, testeistä, las-
kelmista ja selvityksistä. Nimetyn tutkimus-
laitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan on il-
moitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle,
jos se päättää toimintansa tai jos sen toimin-
taan tulee sellaisia muutoksia, että nimeämi-
sen tai hyväksymisen edellytykset eivät enää
täyty.
Tyyppihyväksyntäviranomainen valvoo ni-

metyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asian-
tuntijan toimintaa sen toiminnan osalta, jota
laitos on 47 tai 48 §:n nojalla hyväksytty
suorittamaan, ja varmistaa määräajoin, että
säädetyt vaatimukset täyttyvät. Valvonnan
toimittamiseksi tyyppihyväksyntäviranomai-
sella ja sen käyttämällä asiantuntijalla on oi-
keus päästä nimetyn tutkimuslaitoksen ja hy-
väksytyn asiantuntijan sellaisiin muihin kuin
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin
tiloihin, joissa tarkastuksia, mittauksia, tes-
tejä, laskelmia ja selvityksiä suoritetaan, ja
saada salassapitovelvollisuuden estämättä
käyttöönsä nimetyn tutkimuslaitoksen ja hy-
väksytyn asiantuntijan riippumattomuutta
sekä henkilöstöä, järjestelmiä, laitteistoa ja
välineitä samoin kuin tarkastuksia, mittauk-
sia, testejä, laskelmia ja selvityksiä koskeva
aineisto. Valvonta suoritetaan nimetyn tutki-
muslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan
kustannuksella.

50 §

Nimetylle tutkimuslaitokselle ja hyväksytylle
asiantuntijalle myönnetyn hyväksynnän

peruuttaminen

Jos nimetty tutkimuslaitos tai hyväksytty
asiantuntija ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai
toimii tässä luvussa tarkoitetussa toiminnassa
säännösten vastaisesti, tyyppihyväksyntävi-
ranomainen voi antaa nimetylle tutkimuslai-
tokselle tai hyväksytylle asiantuntijalle huo-
mautuksen tai varoituksen. Jos nimetylle tut-

2926 N:o 226



kimuslaitokselle tai hyväksytylle asiantunti-
jalle annettu huomautus tai varoitus ei johda
toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaa-
miseen, tyyppihyväksyntäviranomainen voi
peruuttaa myönnetyn hyväksynnän määrä-
ajaksi. Hyväksyntä voidaan peruuttaa koko-
naan, jos nimetyn tutkimuslaitoksen tai hy-
väksytyn asiantuntijan toiminnassa on ilmen-
nyt olennaisia puutteita tai laiminlyöntejä.

50 a §

Tutkimuslaitosta koskevat tarkemmat
säännökset

Nimetyn tutkimuslaitoksen hyväksymistä
koskevasta menettelystä, arvioinnin ja siitä
tehtävän raportin sisällöstä ja nimetyn tutki-
muslaitoksen ilmoittamisesta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa
myös nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksy-
tyn asiantuntijan hyväksymisen yhteydessä
asetettavista toiminnan asianmukaisen suorit-
tamisen kannalta välttämättömistä määrä-
ajoista, vaatimuksista, rajoituksista ja eh-
doista sekä tutkimuslaitoksen pätevyysalue-
tietojen pitämisestä julkisesti saatavilla.

5 c luku

Yksittäishyväksyntä

50 b §

Yksittäishyväksyntäoikeus

Yksittäishyväksyntä myönnetään tieliiken-
nekäyttöön myytävälle tai ensirekisteröitä-
välle uudelle M-, N- tai O-luokan ajoneu-
volle, jota ei ole tyyppihyväksytty. Tyyppi-
hyväksytty M-, N- tai O-luokan ajoneuvo
voidaan kuitenkin esittää yksittäishyväksyttä-
väksi, jos sitä on ennen ensirekisteröintiä
muutettu siten, että myönnetyn tyyppihyväk-
synnän voimassaolo on päättynyt, tai jos ajo-
neuvolle on muussa ETA-valtiossa tai Ahve-
nanmaan maakunnassa myönnetty kansalli-
nen piensarjatyyppihyväksyntä, jota ei ole
Suomessa tunnustettu. Lisäksi monivaiheisen
tyyppihyväksynnän viimeisessä vaiheessa

valmistunut M-, N- tai O-luokan ajoneuvo
voidaan EY-tyyppihyväksynnän tai kansalli-
sen piensarjatyyppihyväksynnän sijasta yksit-
täishyväksyä.
Muualta kuin ETA-valtiosta tai Ahvenan-

maan maakunnasta käytettynä maahantuodun
auton ja sen perävaunun yksittäishyväksyntä-
velvollisuudesta säädetään 29 a §:n 2 mo-
mentissa.

50 c §

Yksittäishyväksyntää koskevat vaatimukset

Yksittäishyväksyttävän ajoneuvon on vas-
tattava ympäristö- ja liikenneturvallisuusomi-
naisuuksiltaan EY-tyyppihyväksyntää tai
kansallista piensarjatyyppihyväksyntää kos-
kevia vaatimuksia. Yksittäishyväksyttävälle
ajoneuvolle voidaan kuitenkin liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella säätää vähäi-
siä poikkeuksia ajoneuvon teknisistä vaati-
muksista.

50 d §

Yksittäishyväksynnässä noudatettava
menettely

Yksittäishyväksyntää hakee ajoneuvon
valmistaja tai omistaja taikka heidän puoles-
taan toimiva ETA-valtion alueella vakitui-
sesti asuva henkilö.
Yksittäishyväksynnässä tarkastetaan ajo-

neuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä
varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkastetaan,
onko ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja
varusteiltaan säännösten mukainen. Yksittäis-
hyväksynnässä noudatetaan 30 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa mainitussa säädöksessä sää-
dettyä menettelyä. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yk-
sittäishyväksynnästä ja säännöksiä yksittäis-
hyväksyntää koskevien tietojen ilmoittami-
sesta rekisteriin.

50 e §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
yksittäishyväksynnässä

Osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yk-
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sikön vaatimustenmukaisuus voidaan yksit-
täishyväksynnässä osoittaa:
1) hyväksynnän hakijan toimittamalla
ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan
hyväksyntäviranomaisen myöntämällä EY-
tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän to-
distuksen mukaista hyväksyntää osoittavalla
hyväksymismerkinnällä;
2) asianomaista E-sääntöä soveltavan val-
tion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä
E-tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän
todistuksen mukaista hyväksyntää osoitta-
valla hyväksymismerkinnällä.
Edellä 1 momentin lisäksi liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella säädetään,
milloin vaatimustenmukaisuus voidaan tek-
nisten vaatimusten osalta osoittaa:
1) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan
valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen päte-
vyysaluettaan vastaavan selvityksen perus-
teella;
2) 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asian-
tuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvi-
tyksen perusteella;
3) osaan, järjestelmään tai erilliseen tekni-
seen yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti
yleisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentissa
tarkoitetulla hyväksymismerkinnällä;
4) valmistajan suorittamin yleisesti käytet-
tyihin menettelyihin perustuvin mittauksin,
laskelmin tai testein;
5) vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän
myöntäjän tekemillä tarkastuksilla, mittauk-
silla, laskelmilla ja selvityksillä.

50 f §

Yksittäishyväksynnästä myönnettävä todistus

Yksittäishyväksynnästä annetaan yksittäis-
hyväksyntätodistus, joka on voimassa kolme
kuukautta. Todistuksen voimassaolo päättyy,
jos ensimmäistä kertaa käyttöönotettava ajo-
neuvo ei enää täytä sen ensimmäisen käyt-
töönottoajankohdan teknisiä vaatimuksia. Jos
ajoneuvoa ei kolmen kuukauden kuluessa to-
distuksen antamisesta ole rekisteröity, todis-
tuksen voimassaoloa voidaan jatkaa, jos ajo-
neuvo edelleen täyttää sen ensimmäisen käyt-
töönottoajankohdan tekniset vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään yk-
sittäishyväksynnästä annettavasta todistuk-
sesta ja sen voimassaoloajan jatkamisesta.

50 g §

Yksittäishyväksynnän myöntäjä

Yksittäishyväksynnän myöntäjästä sääde-
tään erikseen.

50 h §

Suomessa yksittäishyväksytyn ajoneuvon
käyttöönotto toisessa ETA-valtiossa tai Ahve-

nanmaan maakunnassa

Jos Suomessa yksittäishyväksytyn ajoneu-
von omistaja haluaa myydä, rekisteröidä tai
ottaa käyttöön ajoneuvon toisessa ETA-val-
tiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa, tyyp-
pihyväksyntäviranomaisen on hakemuksesta
toimitettava ajoneuvon omistajalle lausunto
niistä teknisistä vaatimuksista, joiden mukai-
sesti ajoneuvo on hyväksytty.

50 i §

Toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan
maakunnassa yksittäishyväksytyn ajoneuvon
hyväksynnän tunnustaminen Suomessa

Suomi tunnustaa toisen ETA-valtion tai
Ahvenanmaan maakunnan 30 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa mainitun säädöksen nojalla
ajoneuvolle myöntämän yksittäishyväksyn-
nän hakijan toimittamien asiakirjojen perus-
teella, jollei ole perusteltua syytä epäillä, että
tekniset säännökset, joiden mukaan hyväk-
syntä on myönnetty, eivät vastaa vähintään
Suomessa voimassa olevia yksittäishyväk-
syntää koskevia teknisiä vaatimuksia. Ajo-
neuvon vaatimustenmukaisuus todetaan re-
kisteröintikatsastuksessa.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenan-
maan maakunnassa yksittäishyväksytyn ajo-
neuvon yksittäishyväksynnän tunnustami-
sessa noudatettavasta menettelystä.
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54 §

Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen
määräaikaiskatsastuksessa

Ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskat-
sastuksessa, jos siinä ei ole havaittu ajoneu-
von rakenteiden tai varusteiden vaatimusten-
mukaisuutta koskevaa, muutoskatsastusta
edellyttävää puutteellisuutta taikka liikenne-
turvallisuuden kannalta merkittävää tai ym-
päristön kannalta huomattavaa vikaa tai puut-
teellisuutta. Jollei ajoneuvoa hyväksytä mää-
räaikaiskatsastuksessa, se on hylättävä. Hyl-
käysperusteista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

60 §

Rekisteröintikatsastus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on
ennen ensirekisteröintiä oltava hyväksytty re-
kisteröintikatsastuksessa. Rekisteröintikatsas-
tukseen ei tarvitse esittää 65 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla ennakkoilmoitettua ja valmiina
ajoneuvona tyyppihyväksyttyä ajoneuvoa
eikä Suomessa yksittäishyväksyttyä ja ensim-
mäistä kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa,
jos ajoneuvon hyväksyntä on ensirekisteröin-
tiajankohtana voimassa ja ajoneuvon raken-
netta tai varusteita ei ole hyväksynnässä tar-
kastetuilta osin muutettu.
Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on
oltava hyväksytty aikaisintaan kolme kuu-
kautta aikaisemmin suoritetussa rekisteröinti-
katsastuksessa ennen sen ottamista uudelleen
liikennekäyttöön, jos:
1) ajoneuvo on ollut rekisteröitynä Suo-
messa, mutta on poistettu rekisteristä ennen 2
päivää marraskuuta 2007;
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.

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, ajoneuvon on oltava hyväksytty ennen
ensirekisteröintiä suoritetussa rekisteröinti-
katsastuksessa, jos ajoneuvosta on tehty auto-
verolain 35 b §:n 1 momentissa tarkoitettu
ilmoitus.
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan

ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekiste-
röintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tar-
kastetaan, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mi-
toiltaan ja varusteiltaan säännösten mukai-
nen. Rekisteröintikatsastuksesta annetaan
ajoneuvon katsastukseen esittäneelle todistus.
Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavan ajo-

neuvon rekisteröintikatsastuksesta annettu to-
distus on voimassa kolme kuukautta. Voi-
massaolo päättyy, jos ajoneuvon tyyppihy-
väksynnän tai yksittäishyväksynnän voimas-
saolo päättyy taikka ajoneuvo ei enää täytä
ensimmäisen käyttöönottoajankohdan tekni-
siä vaatimuksia.
Käytetyn ajoneuvon kunto tarkastetaan re-

kisteröintikatsastuksen yhteydessä. Kuntoa ei
tarkasteta, ellei ajoneuvon katsastukseen esit-
tänyt sitä halua, jos:
1) ajoneuvoa ei tarvitse Suomessa lainkaan

määräaikaiskatsastaa;
2) ajoneuvo on niin uusi, että sitä ei tar-

vitse Suomessa vielä määräaikaiskatsastaa;
tai
3) ajoneuvolle on suoritettu määräaikais-

katsastus ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan
maakunnassa ja:
a) tästä esitetään todistus tai sen jäljennös;
b) tämä katsastus on Suomen määräaikais-

katsastuksen toistumistiheyttä koskevien
määräaikojen mukaan laskettuna edelleen
voimassa; sekä
c) tämä katsastus vastaa sisällöllisesti mää-

räaikaiskatsastusta koskevien Euroopan yh-
teisön säännösten vaatimuksia; rekisteröinti-
katsastuksen yhteydessä tarkastetaan kuiten-
kin ne Suomen määräaikaiskatsastusta koske-
vissa säännöksissä säädetyt kohteet, joita
ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakun-
nassa suoritetussa määräaikaiskatsastuksessa
ei ole tarkastettu.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin rekisteröintikatsastuksesta, rekiste-
röintikatsastuksesta annettavasta todistuk-
sesta sekä rekisteröintikatsastusta koskevien
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tietojen ilmoittamisesta rekisteriin. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan myös säätää,
ettei ajoneuvoa 1, 2 ja 3 momentista poiketen
tarvitse esittää rekisteröintikatsastukseen, el-
lei rekisteröintikatsastus 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.

60 a §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
rekisteröintikatsastuksessa

Jos ajoneuvo hyväksytään liikenteeseen re-
kisteröintikatsastuksen perusteella, ajoneuvon
rakennetta, mittaa tai varustetta koskevan
vaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa
50 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella
säädetään lisäksi, milloin vaatimustenmukai-
suus voidaan teknisten vaatimusten osalta
osoittaa 50 e §:n 2 momentin 1—4 kohdassa
tarkoitetulla tavalla taikka vähäisiltä osin kat-
sastuksen suorittajan tekemillä tarkastuksilla,
mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä.
Ajoneuvolle myönnetty, voimassa oleva
EY-tyyppihyväksyntä taikka ajoneuvolle
Suomessa myönnetty tai tunnustettu voi-
massa oleva kansallinen piensarjatyyppihy-
väksyntä katsotaan osoitukseksi vaatimusten-
mukaisuudesta.
Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa
rekisteröintikatsastuksessa otetaan huomioon
toisen ETA-valtion tai Ahvenanmaan maa-
kunnan ajoneuvolle myöntämä yksittäishy-
väksyntätodistus tai muu viranomaisen
myöntämä todistus, josta ilmenevät ajoneu-
volle tehdyt tarkastukset.

60 b §

Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen
rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvo, joka hyväksytään Suomessa en-
simmäistä kertaa liikenteeseen rekisteröinti-

katsastuksen yhteydessä, on vaatimustenmu-
kaisuuden osalta hyväksyttävä, jos ajoneuvo
täyttää sitä koskevat tekniset vaatimukset.
Muussa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan
maakunnassa rekisteröity ja käytettynä maa-
hantuotu ajoneuvo hyväksytään vaatimusten-
mukaisuuden osalta rekisteröintikatsastuk-
sessa myös, jos ajoneuvon osoitetaan täyttä-
vän sellaiset aiemmassa rekisteröintimaassa
voimassa olevat tekniset vaatimukset, jotka
vastaavat vähintään Suomessa vaadittavia
teknisiä vaatimuksia.
Jos rekisteröintikatsastuksen yhteydessä

tarkastetaan ajoneuvon kunto, hyväksymi-
seen ja hylkäämiseen sovelletaan, mitä
54 §:ssä säädetään.
Jollei ajoneuvoa hyväksytä rekisteröinti-

katsastuksessa, se on hylättävä. Hylkäyspe-
rusteista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella.

62 §

Kytkentäkatsastus

M- ja N-luokan ajoneuvo ja siihen tai sen
perävaunuun kytkettävä muu O-luokan ajo-
neuvo kuin hinattava laite on esitettävä kyt-
kentäkatsastukseen ennen yhdistelmän käyt-
töönottoa, jos kyseessä on erikoiskuljetuk-
seen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä tai jos
ajoneuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, säh-
köjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla va-
rustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohto-
jen liittimien mitoitus ja sijoitus poikkeavat
yleisesti ajoneuvoissa käytettävistä kytkentä-
laitteista.
— — — — — — — — — — — — —

63 §

Määräaikaiskatsastusta koskevien sään-
nösten soveltaminen muihin katsastuksiin

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-
tukseen sovelletaan, mitä 52, 55—57 ja
59 §:ssä säädetään. Rekisteröintikatsastuksen
saa kuitenkin 52 §:ssä olevasta kiellosta huo-
limatta suorittaa. Ajoneuvon hyväksymiseen
ja hylkäämiseen muutos- ja kytkentäkatsas-
tuksessa sovelletaan, mitä 54 §:ssä säädetään.
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64 a §

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivel-
vollisuus ja 64 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvel-
vollisuus eivät koske:
1) muuta maastoajoneuvoa kuin moottori-
kelkkaa;
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 lukuun ottamatta au-
toon kytkettävää hinattavaa laitetta;
5) rekeä.

66 §

Ajoneuvon ensirekisteröinti

— — — — — — — — — — — — —
Oikeudesta kieltäytyä rekisteröimästä ajo-
neuvoa, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa liiken-
neturvallisuudelle taikka haittaa ympäristölle
tai terveydelle, säädetään 80 ja 81 §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —

69 §

Sarjan viimeiset ajoneuvot

Hyväksyntäviranomainen voi ajoneuvon
valmistajan tai valmistajan edustajan hake-
muksesta myöntää poikkeuksen ajoneuvon
rakennetta ja varusteita koskevista Euroopan
yhteisön säädöksiin perustuvista vaatimuk-
sista, jollei niissä toisin säädetä:
1) enintään 6 kuukauden ajaksi ajoneuvoa
koskevien vaatimusten voimaantulosta tai,
jos poikkeusten voimassaolo päättyy kalente-
rivuoden lopussa, 7 kuukauden ajaksi val-
miille L-luokan ajoneuvoille, moottorityöko-
neille tai maastoajoneuvoille;
2) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa
koskevien vaatimusten voimaantulosta tai,

jos poikkeusten voimassaolo päättyy kalente-
rivuoden lopussa, 13 kuukauden ajaksi moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän perusteella hy-
väksyttäville L-luokan ajoneuvoille, mootto-
rityökoneille tai maastoajoneuvoille;
3) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa

koskevien vaatimusten voimaantulosta val-
miille M-, N- tai O-luokan ajoneuvoille;
4) enintään 18 kuukauden ajaksi ajoneuvoa

koskevien vaatimusten voimaantulosta moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena val-
mistuneille M-, N- tai O-luokan ajoneuvoille;
5) enintään 24 kuukauden ajaksi ajoneuvoa

koskevien vaatimusten voimaantulosta val-
miille T1—T3-luokan ajoneuvoille;
6) enintään 30 kuukauden ajaksi ajoneuvoa

koskevien vaatimusten voimaantulosta moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena val-
mistuneille T1—T3-luokan ajoneuvoille.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeus

voidaan myöntää enintään 10 prosentille
edellisenä kalenterivuonna tai edellisen 12
kuukauden aikana Suomessa käyttöön ote-
tuista M1-luokkaan kuuluvista saman valmis-
tajan valmistamista ajoneuvoista ja 30 pro-
sentille kuhunkin muuhun ajoneuvoluokkaan
kuuluvista saman valmistajan valmistamista
ajoneuvoista. Mainitun prosenttiluvun mukai-
nen ajoneuvomäärä pyöristetään ylöspäin lä-
himpään kokonaislukuun.
Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen

T1—T3-luokan ajoneuvojen osalta poikkeus
voidaan myöntää enintään 10 prosentille kah-
tena edellisvuotena Suomessa käyttöön otet-
tujen kaikkien asianomaiseen tyyppiin kuulu-
vien ajoneuvojen lukumäärästä. Kyseinen
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla alle
20.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua poik-

keusta sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin:
1) jotka olivat ETA-valtioiden alueella,

kun tyyppihyväksynnän voimassaolo loppui;
2) jotka on varustettu voimassa olevalla

vaatimustenmukaisuustodistuksella tai kan-
sallisen tyyppihyväksynnän voimassaoloa
osoittavalla todistuksella, joka oli annettu ky-
seisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnän ol-
lessa vielä voimassa; ja
3) joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu

käyttöön ennen mainitun tyyppihyväksynnän
voimassaolon päättymistä.
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Menettelystä, sovellettavista määräajoista
ja poikkeuksesta rekisteriin tehtävästä mer-
kinnästä myönnettäessä poikkeuksia sarjan
viimeisille ajoneuvoille säädetään liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella.

10 luku

Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksi-
kön käyttöoikeus ja käytön estäminen sekä

korjausvelvoite

78 §

Lupaa edellyttävät osat ja tekniset yksiköt

Auton tai sen perävaunun osaa taikka va-
rustetta, joka voi merkittävästi haitata ajoneu-
von turvallisuuden tai ympäristönsuojelun ta-
son kannalta olennaisten järjestelmien toi-
mintaa, saa tarjota myyntiin, myydä tai ottaa
käyttöön vain, jos tyyppihyväksyntäviran-
omainen antaa siihen luvan.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan ha-
kemiseen, myöntämiseen ja muuttamiseen,
osan tai varusteen merkitsemiseen ja pakkaa-
miseen, valmistajan ilmoituksiin sekä tuotan-
non vaatimustenmukaisuuden varmistami-
seen sovelletaan 30 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa mainitussa säädöksessä säädettyjä ja
sen nojalla hyväksyttyjä menettelyitä.
Jos tyyppihyväksyntäviranomainen havait-
see, että 1 momentissa tarkoitetun jo voi-
massa olevan luvan myöntämisen edellytyk-
set eivät täyty, sen on pyydettävä osan tai
varusteen valmistajaa toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että osa tai
varuste saadaan jälleen vaatimustenmukai-
seksi. Jos osaa tai varustetta ei pyynnöstä
huolimatta saada vaatimustenmukaiseksi,
tyyppihyväksyntäviranomaisen on peruutet-
tava myönnetty lupa.
Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa tai
Ahvenanmaan maakunnassa myönnetyt ja
edelleen voimassa olevat 1 momentissa tar-
koitettuja lupia vastaavat luvat ovat voimassa
myös Suomessa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista osista ja
varusteista sekä 2 momentissa tarkoitetusta
menettelystä säädetään tarvittaessa tarkem-
min liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella.

79 §

Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksikön
markkinavalvonta

Ajoneuvohallintokeskus on 6 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen, jär-
jestelmien, osien, erillisten teknisten yksiköi-
den ja varusteiden valmistuksen ja kaupan
valvontaviranomainen. Euroopan talous-
alueen ulkopuolelta Suomeen tapahtuvan
tuonnin valvonnasta vastaa tullilaitos.
Edellä 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu

kielto ei koske ajoneuvoja, osia eikä erillisiä
teknisiä yksiköitä, jotka käytössä kulumisen
tai muun syyn vuoksi ovat alkuperäiseen tar-
koitukseensa kelpaamattomia, jos tästä ilmoi-
tetaan näkyvästi kaupan olevaan ajoneuvoon,
osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tai
sen pakkaukseen tehdyllä merkinnällä tai jos
muuten käy selvästi ilmi, että ajoneuvo, osa
tai erillinen tekninen yksikkö myydään ro-
muksi tai muuhun tarkoitukseen kuin sellai-
senaan liikenteessä käytettäväksi.

80 §

Vaaraa aiheuttava ajoneuvo, järjestelmä, osa
tai erillinen tekninen yksikkö

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi,
että jokin 30 §:n 1 momentissa mainituissa
säädöksissä tarkoitettu ajoneuvo, järjestelmä,
osa tai erillinen tekninen yksikkö on vaka-
vana vaarana liikenne- tai työturvallisuudelle,
ympäristölle tai terveydelle, vaikka se on va-
rustettu voimassa olevalla vaatimustenmukai-
suustodistuksella, tyyppihyväksyntäviran-
omainen voi enintään kuuden kuukauden
ajaksi kieltää ensirekisteröimästä ja myy-
mästä tällaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa
tai erillistä teknistä yksikköä. Tyyppihyväk-
syntäviranomaisen on viipymättä salassapito-
velvollisuuden estämättä ilmoitettava tästä
muiden ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan
maakunnan hyväksyntäviranomaisille, ky-
seessä olevaa E-sääntöä soveltavien valtioi-
den hyväksyntäviranomaisille, Euroopan yh-
teisöjen komissiolle ja 30 §:n 1 momentissa
mainitun säädöksen niin edellyttäessä ajoneu-
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von valmistajalle sekä ilmoitettava päätök-
sensä perusteena olevat syyt.
Jos tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio
riitauttaa sille ilmoitetun 1 momentissa tar-
koitetun vaaran, tyyppihyväksyntäviranomai-
sen on pyrittävä ratkaisemaan erimielisyys
neuvottelulla hyväksynnän myöntäneen vi-
ranomaisen kanssa.
Jos Ajoneuvohallintokeskus arvioi, että
tässä laissa tai sen nojalla annetussa säännök-
sessä edellytetyllä CE-merkinnällä varustettu
osa tai erillinen tekninen yksikkö on vaka-
vana vaarana liikenne- tai työturvallisuudelle,
ympäristölle tai terveydelle, vaikka se on va-
rustettu riittävillä merkinnöillä, Ajoneuvohal-
lintokeskus voi kieltää osan tai erillisen tek-
nisen yksikön myynnin tai käyttöönoton.
Ajoneuvohallintokeskuksen on tällaisessa ta-
pauksessa meneteltävä kuten 44 a §:ssä sää-
detään.
Jos polkupyörästä tai muusta kuin tyyppi-
hyväksytystä osasta tai erillisestä teknisestä
yksiköstä aiheutuu vaaraa kuluttajan tervey-
delle tai omaisuudelle, sovelletaan, mitä ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turval-
lisuudesta annetussa laissa (75/2004) sääde-
tään.

81 §

Suomessa hyväksytyn tyypin ja yksittäis-
hyväksytyn ajoneuvon vaarallisuuden

edellyttämät toimet

Jos Suomessa tyyppi- tai yksittäishyväk-
sytty ajoneuvo, järjestelmä, osa, erillinen tek-
ninen yksikkö tai varuste aiheuttaa 80 §:n 1
momentissa tarkoitettua vaaraa, tyyppihyväk-
syntäviranomaisen on varmistuttava siitä, että
vaara saadaan poistettua. Tässä tarkoituk-
sessa tyyppihyväksyntäviranomaisella on oi-
keus:
1) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi vaaralli-
sen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen
teknisen yksikön valmistus, kaupan pitämi-
nen, ensirekisteröinti, myynti ja muu luovut-
taminen sekä käyttö;
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä
ajoneuvoon, järjestelmään, osaan tai erilli-
seen tekniseen yksikköön, että vaara poistuu
ja vaatia tuloksen osoittamista;

3) velvoittaa ajoneuvon, osan tai erillisen
teknisen yksikön valmistaja, maahantuoja tai
myyjä julkisesti ilmoittamaan ajoneuvoon,
järjestelmään, osaan tai erilliseen tekniseen
yksikköön liittyvästä vaarasta sekä tarvitta-
essa itse antaa tällainen ilmoitus valmistajan,
maahantuojan tai myyjän kustannuksella;
4) velvoittaa valmistaja, maahantuoja tai

myyjä korvaamaan testauksesta ja tutkimuk-
sesta aiheutuvat kulut, jos tyyppihyväksyntä-
viranomainen käyttää jotakin 1—3 kohdassa
tarkoitettua oikeutta.
Valmistajan, maahantuojan tai myyjän tu-

lee viivytyksettä ilmoittaa tyyppihyväksyntä-
viranomaiselle sellaisesta vaaraa koskevasta
tiedosta, joka voi johtaa 1 momentin 1—3
kohdan mukaiseen toimintaan.
Tyyppihyväksyntäviranomainen voi tehos-

taa valmistajalle, maahantuojalle tai myyjälle
antamaansa kieltoa sekä korjaus- tai ilmoitus-
kehotusta uhkasakolla tai teettämisuhalla si-
ten kuin uhkasakkolaissa säädetään. Tyyppi-
hyväksyntäviranomainen maksaa teettäen
suoritetun toimenpiteen kustannukset. Sano-
tut kustannukset saadaan periä asianosaiselta
ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyk-
sessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annetussa laissa säädetään.

82 §

Markkinavalvonnan toteuttaminen

Markkinavalvonnan tai siihen liittyvän tar-
kastuksen suorittamiseksi poliisilla, valvonta-
viranomaisella ja valvontaviranomaisen teh-
tävään valtuuttamalla asiantuntijalla on oi-
keus päästä ajoneuvojen, osien ja erillisten
teknisten yksiköiden maahantuontia, valmis-
tusta tai kauppaa harjoittavan valmistus-, va-
rastointi- ja myyntipaikkaan ja ottaa tutki-
musta varten näytteitä sekä saada salassapito-
velvollisuuden estämättä haltuunsa tarpeelli-
set ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksi-
kön ominaisuuksia ja hyväksymistä koskevat
asiakirjat ja tiedot. Tarkastusta ei kuitenkaan
saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen
käytettävissä tiloissa. Valvontaviranomaisella
on oikeus tutkimuksen ajaksi kieltää epäilyk-
senalaisen ajoneuvon, osan ja erillisen tekni-
sen yksikön maahantuonti, valmistus ja luo-
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vuttaminen. Tutkimus on toimitettava kiireel-
lisesti.
— — — — — — — — — — — — —

86 §

Ajoneuvon korjausvelvoite ja takaisinkutsu

Jos Suomessa liikenteessä käytettäväksi
hyväksytyssä M-, N-, O- tai L-luokan ajoneu-
votyypissä tai osassa tällaista tyyppiä olevista
ajoneuvoista todetaan virhe tai poikkeama,
joka aiheuttaa vakavaa vaaraa liikenneturval-
lisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäris-
tölle taikka terveydelle, ajoneuvon valmista-
jan, valmistajan edustajan ja maahantuojan
tulee ilmoittaa Ajoneuvohallintokeskukselle
kaikki voimassa olevat takaisinkutsukampan-
jat, korjattavat kohteet ja suoritetun korjauk-
sen tunnistusmerkinnät heti, kun ajoneuvon
valmistaja on aloittanut tällaisen ajoneuvo-
tyypin takaisinkutsukampanjan Suomessa tai
muualla ETA-valtion alueella. Ajoneuvon
valmistaja, valmistajan edustaja ja maahan-
tuoja ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että
virhe tai poikkeama korjataan kaikista Suo-
messa käytössä olevista ajoneuvoista. Ajo-
neuvon valmistajan, valmistajan edustajan ja
maahantuojan tulee ilmoittaa Ajoneuvohal-
lintokeskukselle, kun takaisinkutsukampanja
on suoritettu ja kaikki ajoneuvot korjattu.
Jos ajoneuvotyypin valmistaja, valmistajan
edustaja tai maahantuoja laiminlyö 1 momen-
tissa tarkoitetun takaisinkutsukampanjaa kos-
kevan ilmoitusvelvollisuuden, Ajoneuvohal-
lintokeskus voi asettaa uhkasakkolaissa tar-
koitetun uhkasakon ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyöneelle.
— — — — — — — — — — — — —

86 a §

Ajoneuvon vetäminen pois markkinoilta

Jos 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa maini-
tun säädöksen mukaisesti Suomessa EY-
tyyppihyväksytyn ajoneuvon valmistajan on

vedettävä jo myytyjä, rekisteröityjä tai käyt-
töön otettuja ajoneuvoja pois markkinoilta
sen vuoksi, että yksi tai useampi ajoneuvoon
asennettu järjestelmä, osa tai erillinen tekni-
nen yksikkö aiheuttaa vakavan vaaran liiken-
neturvallisuudelle, terveydelle tai ympäris-
tölle, valmistajan on välittömästi ilmoitettava
tästä tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Val-
mistajan on ehdotettava tyyppihyväksyntävi-
ranomaiselle korjaavia toimenpiteitä, joilla
valmistaja poistaa edellä tarkoitetun vaaran.
Tyyppihyväksyntäviranomaisen on toimitet-
tava ehdotetut toimenpiteet muiden ETA-val-
tioiden ja Ahvenenmaan maakunnan hyväk-
syntäviranomaisille tiedoksi viipymättä ja
varmistettava, että toimenpiteet on tosiasialli-
sesti toteutettu.
Saatuaan toisen ETA-valtion tai Ahvenan-

maan maakunnan hyväksyntäviranomaiselta
1 momentissa tarkoitetun tiedon korjaavista
toimenpiteistä, tyyppihyväksyntäviranomai-
sen on varmistettava, että toimenpiteet on
toteutettu Suomessa. Jos tyyppihyväksyntävi-
ranomainen pitää toimenpiteitä riittämättö-
minä tai jos niitä ei ole toteutettu riittävän
nopeasti, sen on ilmoitettava tästä viipymättä
hyväksyntäviranomaiselle, joka on myöntä-
nyt ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän.
Jos tyyppihyväksyntäviranomainen ei ole

tyytyväinen 1 momentissa tarkoitettuihin val-
mistajan toimenpiteisiin taikka jos se saa toi-
sen ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakun-
nan hyväksyntäviranomaiselta 2 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen, tyyppihyväksyntävi-
ranomaisen on ilmoitettava tästä valmista-
jalle. Jos valmistaja ei ehdota ja pane täytän-
töön tehokkaita korjaavia toimenpiteitä, tyyp-
pihyväksyntäviranomaisen on toteutettava
tarvittavat suojaustoimenpiteet mukaan lu-
kien ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän pe-
ruuttaminen. Tyyppihyväksyntäviranomaisen
on ilmoitettava peruuttamastaan ajoneuvon
EY-tyyppihyväksynnästä valmistajalle, mui-
den ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan maa-
kunnan hyväksyntäviranomaisille ja Euroo-
pan yhteisöjen komissiolle kirjatulla kirjeellä
tai vastaavalla sähköisellä välineellä 20 työ-
päivän kuluessa.

2934 N:o 226



93 §

Ajoneuvon valmistajan ja maahantuojan
erityisohjeet Ajoneuvohallintokeskukselle
— — — — — — — — — — — — —

93 a §

Auton ja sen perävaunun valmistajan ohjeet
ajoneuvon käyttäjälle

Auton ja sen perävaunun valmistajan on
toimitettava käyttäjille tarkoitetut tekniset tie-
dot ja ohjeet 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa
mainitun direktiivin 37 artiklassa tarkoitetulla
tavalla.

93 b §

Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, osan ja
erillisen teknisen yksikön valmistajan muut

ohjeet

Tyyppihyväksytyn ajoneuvon valmistajan
on asetettava osien tai erillisten teknisten yk-
siköiden valmistajien saataville kaikki ne tie-
dot, joita tarvitaan osien tai erillisten teknis-
ten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntään tai
78 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämiseen.
Ajoneuvon valmistajalla on oikeus edellyttää
osien tai erillisten teknisten yksiköiden val-
mistajilta sopimusta, jolla suojataan muiden
kuin julkisten tietojen luottamuksellisuus.
Osien tai erillisten teknisten yksiköiden
valmistajan, jolla on hallussaan EY-tyyppihy-
väksyntätodistus, jossa hyväksynnän myöntä-
misen perusteena olleen Euroopan yhteisön
säädöksen mukaisesti asetetaan käyttörajoi-
tuksia tai asennusta koskevia erityisedelly-
tyksiä, on annettava yksityiskohtaiset tiedot
näistä ajoneuvon valmistajalle.
Jos 30 §:n 1 momentissa mainituissa sää-
döksissä siten säädetään, osien tai erillisten
teknisten yksiköiden valmistajan on annet-
tava osan tai erillisen teknisen yksikön mu-
kana ohjeet käyttörajoituksista tai asennusta
koskevista erityisedellytyksistä.
Osan tai erillisen teknisen yksikön käytön
rajoituksia ja asennusta koskevien erityise-
dellytysten ilmoittamisesta säädetään tarvitta-
essa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

93 c §

Seloste

Jos muun kuin tyyppihyväksytyn osan tai
erillisen teknisen yksikön käyttötapa tai asen-
nus ajoneuvoon vaikuttaa olennaisesti liiken-
neturvallisuuteen tai ympäristöön eikä käyt-
tötapa tai asennus ajoneuvoon ole ilman oh-
jetta ilmeistä, luovuttajan on annettava osan
ja erillisen teknisen yksikön mukana uutena
myytäessä tai muuten uutena luovutettaessa
suomen- ja ruotsinkielinen seloste osan ja
erillisen teknisen yksikön oikeasta käyttöta-
vasta, ajoneuvoon asennettavaksi tarkoitetun
osan ja erillisen teknisen yksikön asentami-
sesta ajoneuvoon ja muista tarpeellisiksi kat-
sottavista seikoista.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin selosteen antamisesta ja sen sisäl-
löstä.

96 §

Ajoneuvorikkomus

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

vallisuutta, vaatimustenmukaisuutta tai hallit-
tavuutta koskevaa vaatimusta,
2) laiminlyö 5 tai 57 §:ssä säädetyn kor-

jausvelvoitteen,
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 tai 3 momentissa säädet-

tyä valmistuksen, maahantuonnin, kaupan pi-
tämisen, myynnin tai muun luovuttamisen
kieltoa,
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,
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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 ajoneuvojen, osien tai
erillisten teknisten yksiköiden maahantuon-
tia, valmistusta tai kauppaa harjoittavan val-
mistus-, varasto- tai myyntipaikkaan tai otta-
masta tutkimusta varten näytteitä taikka saa-
masta haltuunsa tarpeelliset ajoneuvon, osan
tai erillisen teknisen yksikön ominaisuuksia
taikka hyväksymistä koskevat asiakirjat tai
tiedot,
13) laiminlyö 93 c §: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,
16) rikkoo 99 §:n nojalla erikoiskuljetus-
ajoneuvosta tai erikoiskuljetuksen suorittami-
sesta annettuja säännöksiä,
17) laiminlyö 78 §:ssä tarkoitettua velvol-
lisuutta hankkia lupa osien ja teknisten yksi-
köiden myyntiin tarjoamiseen tai myyntiin,
18) rikkoo 80 §:n 1 momentin nojalla mää-
rättyä myyntikieltoa tai ilmoittaa tällaisen
ajoneuvon ensirekisteröitäväksi,
19) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainit-
tuihin säädöksiin liittyvässä teknisiä vaati-
muksia sisältävässä Euroopan yhteisön lain-
säädännössä säädetyn sellaisen tiedon anta-
misvelvollisuuden, joka voi johtaa ajoneu-
von, osan, erillisen teknisen yksikön tai va-
rusteen markkinoilta poisvetämiseen,
20) laiminlyö 45 §:n 2 momentin, 46 §:n 4

momentin, 81 §:n 2 momentin tai 86 a §:n 1
momentin mukaisen ilmoitusvelvollisuu-
tensa,
21) laiminlyö valmistajalle asetetun vel-

voitteen 46 a §:n 2 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun tai 49 §:ssä tarkoitetussa toimin-
nassa tarvittavan aineiston toimittamisesta
saataville,
22) laiminlyö 93, 93 a tai 93 b §:ssä tarkoi-

tetun tiedon saattamisen käyttöön taikka
23) rikkoo 20 §:n 4 momentissa säädettyä

poliisiajoneuvon tai rajavartiolaitoksen ajo-
neuvon tunnusvärityksen tai tunnusmerkkien
käyttöä koskevaa kieltoa,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvo-
rikkomuksesta sakkoon.
Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös

se, joka tahallaan antaa oikeudelliselta merki-
tykseltään väärän tiedon nimetylle tutkimus-
laitokselle, hyväksytylle asiantuntijalle tai
yksittäishyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon,
osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen
hyväksyntämenettelyä varten suoritettavissa
tarkastuksissa, mittauksissa tai testeissä
taikka tuotannon vaatimustenmukaisuuden
valvontaa varten suoritettavissa testeissä tai
arvioinneissa.

96 a §

Viittaukset rikoslakiin

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaaran-
tamisesta säädetään rikoslain (39/1889) 23
luvun 1 §:ssä.
Rangaistus väärän todistuksen antamisesta

viranomaiselle säädetään rikoslain 16 luvun 8
§:ssä.

1. Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä
huhtikuuta 2009. Lain 3 §:n 23 kohta tulee
kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta
2011.
2. Ajoneuvolain nojalla annetut säännökset

ja määräykset jäävät edelleen voimaan kun-
nes toisin säädetään tai määrätään.
3. M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen EY-

tyyppihyväksyntä tunnustetaan 29 päivästä
huhtikuuta 2009.
4. Edellä 32 §:ssä tarkoitettua EY-tyyppi-
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hyväksyntävelvollisuutta sovelletaan 29 päi-
västä huhtikuuta 2009 uutta ajoneuvotyyppiä
olevaan M1-luokan ajoneuvoon. Kuitenkin
30 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin
mukaan erikoiskäyttöön tarkoitettuun M1-
luokan ajoneuvoon EY-tyyppihyväksyntävel-
vollisuutta sovelletaan uuteen ajoneuvotyyp-
piin kuuluvaan ajoneuvoon 29 päivästä huhti-
kuuta 2011 ja kaikkiin erikoiskäyttöön tar-
koitettuihin ensi kertaa käyttöön otettaviin
M1-luokan ajoneuvoihin 29 päivästä huhti-
kuuta 2012.
5. Edellä 32 §:ssä tarkoitettua EY-tyyppi-
hyväksyntävelvollisuutta sovelletaan 29 päi-
västä lokakuuta 2010 uutta ajoneuvotyyppiä
olevaan keskeneräiseen ja valmiiseen N1-luo-
kan ajoneuvoon sekä ajoneuvotyypin iästä
riippumatta kaikkiin keskeneräisiin ja valmii-
siin N1-luokan ajoneuvoihin 29 päivästä lo-
kakuuta 2011. Kuitenkin 30 §:n 1 momen-
tissa mainitun direktiivin mukaan erikois-
käyttöön tarkoitettuun N1-luokan ajoneuvoon
EY-tyyppihyväksyntävelvoitetta sovelletaan
uuteen ajoneuvotyyppiin kuuluvaan ajoneu-
voon 29 päivästä lokakuuta 2012 ja kaikkiin
ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan ajo-
neuvoihin 29 päivästä lokakuuta 2014. N1-
luokan valmistuneeseen ajoneuvoon EY-
tyyppihyväksyntävelvollisuutta sovelletaan
uutta ajoneuvotyyppiä olevaan ajoneuvoon
29 päivästä lokakuuta 2011 ja kaikkiin ensi
kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan valmis-
tuneisiin ajoneuvoihin 29 päivästä huhtikuuta
2013.
6. Edellä 32 §:ssä tarkoitettua EY-tyyppi-
hyväksyntävelvollisuutta sovelletaan kesken-
eräiseen ja valmiiseen uutta ajoneuvotyyppiä
olevaan N2-, N3-, O1-, O2-, O3- ja O4-luokan
ajoneuvoon 29 päivästä lokakuuta 2010 sekä
ajoneuvotyypin iästä riippumatta kaikkiin
keskeneräisiin ja valmiisiin N2-, N3-, O1-,
O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvoihin 29 päi-
västä lokakuuta 2012.
7. Edellä 32 §:ssä tarkoitettua EY-tyyppi-
hyväksyntävelvollisuutta sovelletaan kesken-
eräiseen ja valmiiseen uutta ajoneuvotyyppiä
olevaan M2- ja M3-luokan ajoneuvoon 29
päivästä huhtikuuta 2009 sekä ajoneuvotyy-
pin iästä riippumatta kaikkiin keskeneräisiin
ja valmiisiin M2- ja M3-luokan ajoneuvoihin
29 päivästä lokakuuta 2010. Kuitenkin val-

mistajan pyynnöstä uutta ajoneuvotyyppiä
olevan keskeneräisen ja valmiin M2- ja M3-
ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä voidaan
korvata kansallisella tyyppihyväksynnällä en-
nen 29 päivää huhtikuuta 2010, jos ajoneu-
vot, niiden järjestelmät, osat ja erilliset tekni-
set yksiköt on tyyppihyväksytty 30 §:n 1
momentin 1 kohdassa mainitun direktiivin
liitteessä IV olevassa I osassa lueteltujen sää-
dösten mukaisesti.
8. Edellä 30 §:n 1 momentissa mainitun

direktiivin mukaan erikoiskäyttöön tarkoitet-
tuun N2-, N3-, M2-, M3-, O1-, O2-, O3- ja
O4-luokan uuteen ajoneuvotyyppiin kuulu-
vaan ajoneuvoon EY-tyyppihyväksyntävel-
voitteellisuutta sovelletaan 29 päivästä loka-
kuuta 2012 ja kaikkiin ensi kertaa käyttöön
otettaviin erikoiskäyttöön tarkoitettuihin N2-,
N3-, M2-, M3-, O1-, O2-, O3- ja O4-luokan
ajoneuvoihin 29 päivästä lokakuuta 2014.
9. Edellä 32 §:ssä tarkoitettua EY-tyyppi-

hyväksyntävelvollisuutta sovelletaan valmis-
tuneeseen N2- ja N3-luokan uutta ajoneuvo-
tyyppiä olevaan ajoneuvoon 29 päivästä lo-
kakuuta 2012 ja kaikkiin ensi kertaa käyttöön
otettaviin N2- ja N3-luokan valmistuneisiin
ajoneuvoihin 29 päivästä lokakuuta 2014,
valmistuneeseen M2- ja M3-luokan uutta ajo-
neuvotyyppiä olevaan ajoneuvoon 29 päi-
västä huhtikuuta 2010 ja kaikkiin ensi kertaa
käyttöön otettaviin M2- ja M3-luokan valmis-
tuneisiin ajoneuvoihin 29 päivästä lokakuuta
2011 sekä valmistuneeseen O1-, O2-, O3- ja
O4-luokan uutta ajoneuvotyyppiä olevaan
ajoneuvoon 29 päivästä lokakuuta 2011 ja
kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin O1-,
O2-, O3- ja O4-luokan valmistuneisiin ajo-
neuvoihin 29 päivästä lokakuuta 2013. Kui-
tenkin valmistajan pyynnöstä uutta ajoneuvo-
tyyppiä olevan valmistuneen M2- ja M3-luo-
kan ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä voidaan
korvata kansallisella tyyppihyväksynnällä en-
nen 29 päivää huhtikuuta 2011, jos ajoneu-
vot, niiden järjestelmät, osat ja erilliset tekni-
set yksiköt on tyyppihyväksytty 30 §:n 1
momentin 1 kohdassa mainitun direktiivin
liitteessä IV olevassa I osassa lueteltujen sää-
dösten mukaisesti.
10. Tämän lain voimaan tullessa voimassa

olevat Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa
tehdyt tuotannon vaatimustenmukaisuuden
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valvontaa koskevat sopimukset ovat sellaisi-
naan voimassa, kuitenkin enintään 1 päivään
toukokuuta 2014.
11. Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olevat tutkimuslaitosten hyväksynnät jäävät
sellaisinaan voimaan.
12. Vaatimustenmukaisuuden osoittami-
sessa rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäis-
hyväksynnässä voidaan noudattaa tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita rekisteröin-
tikatsastusta koskevia menettelyjä 31 päivään
joulukuuta 2009.
13. Edellä 64 a §:n 4 kohdassa säädettyä
autoon kytkettävän hinattavan laitteen rekis-
teröintivelvollisuutta koskevaa säännöstä so-
velletaan ensimmäistä kertaa käyttöön otetta-
vaan ajoneuvoon 1 päivästä tammikuuta
2011 ja muihin ajoneuvoihin 1 päivästä tam-
mikuuta 2015.
14. Edellä 30 §:n 1 momenttia, 31, 32, 34,

40 ja 69 §:ää sovelletaan T1—T3- ja C-luok-
kaan kuuluvien ajoneuvojen sekä liiken-
netraktoreiden osalta kaikkiin ensi kertaa
käyttöön otettaviin ajoneuvoihin 1 päivästä
heinäkuuta 2009.
15. Tämän lain voimaantulon ja edellä

4—9, 13 ja 14 momentissa säädetyn sovelta-
misen ajankohdan välisenä aikana sovelle-
taan mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin
ajoneuvoihin, niiden järjestelmiin, osiin ja
erillisiin teknisiin yksiköihin tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
16. Tämän lain voimaan tullessa vireillä

olevat asiat käsitellään ja ratkaistaan lain voi-
maan tullessa voimassa olleiden säännösten
nojalla.
17. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryh-

tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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Lak i

N:o 227

ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään ajoneuvolaissa
(1090/2002) tarkoitetun yksittäishyväksyn-
nän myöntämisestä.
Yksittäishyväksynnän myöntämisen edel-
lytyksistä ja muusta yksittäishyväksynnän si-
sällöstä sekä muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa yk-
sittäishyväksytyn ajoneuvon käyttöönotosta
Suomessa säädetään ajoneuvolaissa ja sen
nojalla.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yksittäishyväksynnällä ajoneuvolaissa
tarkoitettua yksittäishyväksyntää; lisäksi yk-

sittäishyväksyntään kuuluu ajoneuvon tieto-
jen tallettaminen ajoneuvoliikennerekisteriin;
2) yksittäishyväksynnän myöntäjällä tahoa,

jonka kanssa Ajoneuvohallintokeskus on teh-
nyt yksittäishyväksyntöjen myöntämistä kos-
kevan sopimuksen.
Yksittäishyväksynnän myöntäjä voi sopia

yksittäishyväksyntää hakevan kanssa, että
ajoneuvon yksittäishyväksynnän myöntämi-
sen yhteydessä yksittäishyväksynnän myön-
täjä tekee ajoneuvolain 50 e §:n 2 momentin
5 kohdassa tarkoitetut, vaatimustenmukaisuu-
den osoittamiseksi tarvittavat vähäiset tarkas-
tukset, mittaukset, laskelmat ja selvitykset.
Tällöin nämä toimenpiteet katsotaan kuulu-
viksi osaksi yksittäishyväksyntää.

3 §

Ajoneuvohallintokeskuksen vastuu yksittäis-
hyväksynnöistä

Ajoneuvohallintokeskus vastaa ajoneuvo-
jen yksittäishyväksynnästä Suomessa.
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2 luku

Yksittäishyväksynnän myöntäjä ja
yksittäishyväksynnän myöntäminen

4 §

Yksittäishyväksyntöjen myöntämisen
järjestäminen

Ajoneuvohallintokeskus järjestää yksittäis-
hyväksyntöjen myöntämisen hankkimalla toi-
mintaan tarvittavat palvelut niiden tuottajilta.
Myöntäminen on järjestettävä sopimuksin si-
ten, että toiminnassa tarvittavien palvelujen
laatu, yhdenmukaisuus ja saatavuus turvataan
kohtuullisessa määrin eri puolilla maata.

5 §

Yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koskeva
sopimus

Yksittäishyväksyntöjen myöntämistä kos-
keva sopimus tehdään enintään viiden vuo-
den määräajaksi.
Sopimuksessa on sovittava:
1) toiminnan aloittamisesta;
2) paikkakunnasta ja tilasta, joissa yksit-
täishyväksynnät myönnetään;
3) toiminnassa edellytettävistä laitteista;
4) palveluajoista;
5) ajoneuvoliikennerekisterin käyttämi-
sestä, yksittäishyväksynnän myöntämistä
koskevien tietojen tallettamisesta ajoneuvolii-
kennerekisteriin sekä yksittäishyväksynnän
myöntäjältä edellytettävän tietosuojan ja tie-
toturvan osoittamisesta;
6) yksittäishyväksynnän myöntämisestä
perittävien maksujen perimisessä ja tilittämi-
sessä Ajoneuvohallintokeskukselle noudatet-
tavasta menettelystä;
7) yksittäishyväksyntöjen myöntämistä
koskevien asiakirjojen toimittamisesta Ajo-
neuvohallintokeskukseen;
8) sopimuskaudesta ja sopimuksen päätty-
misestä erityistilanteissa kesken sopimuskau-
den;
9) korvauksesta, jonka Ajoneuvohallinto-
keskus suorittaa yksittäishyväksyntöjen
myöntäjälle; sekä

10) valvonnasta ja muista keinoista, joilla
Ajoneuvohallintokeskus voi varmistua yksit-
täishyväksyntöjen asianmukaisesta myöntä-
misestä.

6 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjää ja yksittäis-
hyväksyntöjen myöntämistä koskevat edelly-

tykset

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on oltava
luotettava, asiantunteva, riippumaton ja vaka-
varainen.
Yksittäishyväksynnän myöntäjällä on ol-

tava tehokas ja dokumentoitu laatujärjes-
telmä.
Yksittäishyväksynnän myöntäjällä on ol-

tava tehtävän suorittamiseen riittävä ja am-
mattitaitoinen henkilökunta, soveltuvat toimi-
tilat ja riittävät tietoliikenneyhteydet. Yksit-
täishyväksynnän myöntäjän on myös huoleh-
dittava asianmukaisesta tietosuojasta ja tieto-
turvasta.
Yksittäishyväksynnän myöntäjälle säädet-

tyjen edellytysten täyttymistä arvioitaessa on
otettava huomioon Mittatekniikan keskuksen
tai vastaavan muun laitoksen antama todistus
tai lausunto edellytysten täyttymisestä.

7 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjän luotetta-
vuuden arviointi

Yksittäishyväksynnän myöntäjän luotetta-
vuuden arviointiin sovelletaan, mitä ajoneu-
vojen katsastusluvista annetussa laissa
(1099/1998) säädetään katsastusluvan haki-
jan luotettavuuden arvioinnista.

8 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjän asian-
tuntemus

Yksittäishyväksynnän myöntäjä katsotaan
asiantuntevaksi, jos myöntäjällä on palveluk-
sessaan pätevä yksittäishyväksyntöjen myön-
tämisestä vastaava.
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Pätevyyden osoituksena yksittäishyväk-
syntöjen myöntämisestä vastaavalla tulee olla
ajoneuvojen katsastusluvista annetussa laissa
ja sen nojalla rekisteröintikatsastuksia suorit-
tavan katsastustoimipaikan katsastustoimin-
nasta vastaavalle säädetty peruskoulutus. Li-
säksi edellytetään yksittäishyväksyntöjen
myöntämistä varten tarvittavaa lisäkoulutusta
ja ammattitaidon säilyttämiseksi tarkoitettua
täydennyskoulutusta. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella säädetään tarkemmin
tarvittavasta lisäkoulutuksesta ja täydennys-
koulutuksesta.

9 §

Yksittäishyväksyntöjä suorittavan henkilön
ammattitaitovaatimukset

Yksittäishyväksyntöjä suorittavalla tulee
olla ajoneuvojen katsastusluvista annetussa
laissa ja sen nojalla rekisteröintikatsastuksia
suorittavalle henkilölle säädetty peruskoulu-
tus. Lisäksi edellytetään yksittäishyväksyntö-
jen myöntämistä varten tarvittavaa lisäkoulu-
tusta ja ammattitaidon säilyttämiseksi tarkoi-
tettua täydennyskoulutusta. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella säädetään tar-
kemmin tarvittavasta lisäkoulutuksesta ja täy-
dennyskoulutuksesta.

10 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjän riippumatto-
muuden arviointi

Yksittäishyväksynnän myöntäjää pidetään
riippumattomana, jos myöntäjää voidaan ajo-
neuvojen katsastusluvista annetun lain mu-
kaan pitää riippumattomana.

11 §

Yksittäishyväksyntää koskevien asiakirjojen
säilyttäminen ja niitä koskevien tietojen

luovuttaminen

Ajoneuvohallintokeskuksessa säilytetään
yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koske-
vat asiakirjat.

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on toimi-
tettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat
Ajoneuvohallintokeskukseen sen jälkeen, kun
yksittäishyväksyntä on tehty. Ajoneuvohal-
lintokeskus saa luovuttaa näitä asiakirjoja
teknisellä käyttöyhteydellä sen estämättä,
mitä niiden salassapidosta säädetään, ajoneu-
vojen katsastus- tai rekisteröintitehtäviä suo-
rittaville sekä yksittäishyväksyntöjen myön-
tämistoimintaa harjoittaville kyseistä toimin-
taa varten.

12 §

Valvonta

Ajoneuvohallintokeskus valvoo yksittäis-
hyväksyntöjen myöntämistä sekä tämän lain
ja sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
mista. Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää
valvonnassa Mittatekniikan keskuksen tai
muun vastaavan laitoksen apua.
Yksittäishyväksynnän myöntäjän on annet-

tava salassapitosäännösten estämättä Ajoneu-
vohallintokeskukselle toiminnan valvonnassa
tarvittavat tiedot ja viipymättä ilmoitettava
Ajoneuvohallintokeskukselle sellaisista toi-
mintaansa koskevista muutoksista, joilla voi
olla olennaista vaikutusta yksittäishyväksyn-
töjen myöntämiseen.
Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus

tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa yksittäis-
hyväksyntöjä myönnetään. Olosuhteet on jär-
jestettävä sellaisiksi, että tarkastus voidaan
suorittaa asianmukaisesti. Tarkastusta ei saa
suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tettävässä tilassa.
Ajoneuvohallintokeskus voi purkaa yksit-

täishyväksyntöjen myöntämistä koskevan so-
pimuksen, jos yksittäishyväksynnän myön-
täjä:
1) ei täytä 6—10 §:ssä säädettyjä edelly-

tyksiä;
2) kieltäytyy antamasta Ajoneuvohallinto-

keskukselle toiminnan valvonnassa tarvitta-
via tietoja;
3) rikkoo olennaisesti 4 ja 5 §:ssä tarkoitet-

tua sopimusta niin, että yksittäishyväksyntö-
jen asianmukainen myöntäminen vaarantuu;
tai
4) myöntää yksittäishyväksyntöjä niitä

koskevien olennaisten säännösten vastaisesti.
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Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on,
että Ajoneuvohallintokeskus on antanut
4 momentissa tarkoitetuista rikkomuksista
tai laiminlyönneistä yksittäishyväksynnän
myöntäjälle huomautuksen ja kirjallisen va-
roituksen ja että nämä eivät ole johtaneet
mainittujen rikkomusten tai laiminlyöntien
korjaamiseen.

13 §

Ajoneuvohallintokeskuksen tiedonsaanti-
oikeus ja oikeus tietojen edelleen luovut-

tamiseen

Ajoneuvohallintokeskuksella on sen estä-
mättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään,
oikeus saada teknisellä käyttöyhteydellä teh-
täviensä hoitamisen kannalta välttämättömät
tiedot rikosrekisteristä ja käyttää ajoneuvolii-
kennerekisterin tietoja yksittäishyväksyntöjen
myöntämisen edellytyksiksi säädettyjen luo-
tettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja val-
vontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopi-
muksen purkamisen perusteena luovuttaa sa-
lassapitosäännösten estämättä yksittäishyväk-
synnän myöntäjälle.

14 §

Salassapitovelvollisuus

Yksittäishyväksynnän myöntäjä ja hänen
palveluksessaan oleva eivät saa ilmaista si-
vulliselle 7 §:ssä tarkoitetun luotettavuuden
arvioinnin yhteydessä tietoon saamaansa
mainitussa pykälässä tarkoitetun henkilön te-
kemää rikosta koskevaa tietoa, jonka Ajoneu-
vohallintokeskus on palvelun tuottajalle
13 §:n nojalla luovuttanut.

3 luku

Erinäiset säännökset

15 §

Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku

Yksittäishyväksyntää koskevaan päätök-

seen ei saa hakea muutosta valittamalla. Pää-
tökseen saa vaatia oikaisua Ajoneuvohallin-
tokeskukselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoi-
tus.
Ajoneuvohallintokeskuksen oikaisuvaati-

muksen johdosta antamaan päätökseen tai sen
tämän lain nojalla muutoin tekemään päätök-
seen haetaan muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään.

16 §

Virka-apu

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

17 §

Rangaistussäännökset ja rangaistuksia
koskevat viittaussäännökset

Yksittäishyväksynnän myöntäjään sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä.
Rangaistus rekisterimerkintärikoksesta

säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun 7
§:ssä. Rangaistus tämän lain 14 §:ssä tarkoi-
tetun salassapitovelvollisuuden rikkomisesta
tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mu-
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40
luvun 5 §:n mukaan.
Rangaistus virkavallan anastuksesta sääde-

tään rikoslain 16 luvun 9 §:ssä.

18 §

Maksu yksittäishyväksynnästä

Yksittäishyväksynnästä peritään Ajoneu-
vohallintokeskukselle maksu valtion maksu-
perustelaissa (150/1992) säädettyjen perustei-
den mukaan.
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4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

19 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

20 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa Ajoneuvo-
hallintokeskus voi tehdä 4 ja 5 §:ssä tarkoitet-
tuja sopimuksia palvelun tuottajien kanssa.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä myös muihin kuin 1 momentissa tar-
koitettuihin lain täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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Lak i

N:o 228

ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään ajoneuvojen yksit-
täishyväksyntöjen myöntämisestä siihen asti,
kunnes ajoneuvojen yksittäishyväksynnän
järjestämisestä annettu laki (227/2009) tulee
voimaan.

2 §

Viittaus ajoneuvolakiin

Yksittäishyväksynnän myöntämisen edel-
lytyksistä ja muusta yksittäishyväksynnän si-
sällöstä sekä muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa yk-
sittäishyväksytyn ajoneuvon käyttöönotosta
Suomessa säädetään ajoneuvolaissa
(1090/2002) ja sen nojalla.

3 §

Yksittäishyväksyntä

Yksittäishyväksynnällä tarkoitetaan ajoneu-
volaissa tarkoitettua yksittäishyväksyntää.
Yksittäishyväksyntään kuuluu lisäksi ajoneu-
von tietojen tallettaminen ajoneuvoliiken-
nerekisteriin.

4 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjä

Ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain
(1099/1998) ja sen nojalla annettujen sään-
nösten mukaan rekisteröintikatsastuksia suo-
rittamaan oikeutetut katsastustoimipaikat
suorittavat tässä laissa tarkoitetut yksittäishy-
väksynnät (yksittäishyväksynnän myöntäjä).

5 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat
oikeudet, vaatimukset ja velvollisuudet

Jollei tässä laissa toisin säädetä, yksittäis-
hyväksynnän myöntäjään sovelletaan, mitä
rekisteröintikatsastukseen oikeutettujen kat-
sastustoimipaikkojen oikeuksista, vaatimuk-
sista ja velvollisuuksista säädetään ajoneuvo-
jen katsastusluvista annetussa laissa ja sen
nojalla.

6 §

Yksittäishyväksyntöjä myöntävää henkilöä
koskevat vaatimukset

Yksittäishyväksyntöjä myöntävään henki-
löön sovelletaan, mitä rekisteröintikatsastuk-
sia suorittavasta henkilöstä säädetään ajoneu-
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vojen katsastusluvista annetussa laissa ja sen
nojalla.

7 §

Yksittäishyväksyntää koskevien asiakirjojen
säilyttäminen ja niitä koskevien tietojen

luovuttaminen

Ajoneuvohallintokeskuksessa säilytetään
yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koske-
vat asiakirjat.
Yksittäishyväksynnän myöntäjän on toimi-
tettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat
Ajoneuvohallintokeskukseen sen jälkeen, kun
yksittäishyväksyntä on tehty. Ajoneuvohal-
lintokeskus saa luovuttaa näitä asiakirjoja
teknisellä käyttöyhteydellä sen estämättä,
mitä niiden salassapidosta säädetään, ajoneu-
vojen katsastus- tai rekisteröintitehtäviä suo-
rittaville sekä yksittäishyväksyntöjen myön-
tämistoimintaa harjoittaville kyseistä toimin-
taa varten.

8 §

Valvonta

Ajoneuvohallintokeskus valvoo yksittäis-
hyväksyntöjen myöntämistä sekä tämän lain
ja sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
mista ajoneuvojen katsastusluvista annetussa
laissa säädetyin oikeuksin ja velvollisuuksin.

9 §

Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku

Yksittäishyväksyntää koskevaan päätök-

seen ei saa hakea muutosta valittamalla. Pää-
tökseen saa vaatia oikaisua Ajoneuvohallin-
tokeskukselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoi-
tus.
Ajoneuvohallintokeskuksen oikaisuvaati-

muksen johdosta antamaan päätökseen ja sen
tämän lain nojalla muutoin tekemään päätök-
seen haetaan muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään.

10 §

Virka-apu

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

11 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
vittaessa tarkemmat säännökset ajoneuvojen
katsastusluvista annetun lain soveltamisesta
yksittäishyväksyntöjen myöntämiseen.

12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä huhti-
kuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2010.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 229

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään:

1 §

Tehtävät

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-
velukeskus on valtiovarainministeriön hallin-
nonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävä on
tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja
asiantuntijapalveluja valtion virastoille, lai-
toksille ja talousarvion ulkopuolisille rahas-
toille sekä eduskunnalle ja sen alaisuudessa,
valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksi-
köille siten kuin niistä on palvelusopimuk-
sissa sovittu.
Palvelukeskus tuottaa palveluja suomen ja
ruotsin kielellä.

2 §

Toimipaikat

Palvelukeskuksella on toimipaikat Hä-
meenlinnan, Joensuun, Kuopion, Mikkelin,
Porin ja Turun kaupungissa.

3 §

Henkilöstö

Palvelukeskuksen päällikkönä on toimitus-
johtaja. Palvelukeskuksessa voi olla muuta
virkasuhteista henkilöstöä.

4 §

Työjärjestys

Työskentelyn ja organisaation järjestämi-
sestä sekä tehtävistä määrätään tarkemmin
työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa
toimitusjohtaja.

5 §

Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää toimin-
taa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta
ja tavoitteiden saavuttamisesta.
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6 §

Neuvottelukunta

Palvelukeskuksessa on sen johtamista tu-
keva neuvottelukunta, joka käsittelee toimin-
nan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä
tekee niitä koskevia aloitteita.
Neuvottelukuntaan kuuluvat neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana toimiva toimitusjoh-
taja ja enintään viisi muuta jäsentä, joista
yksi on palvelukeskuksen henkilöstön kes-
kuudestaan valitsema edustaja.
Valtiovarainministeriö asettaa neuvottelu-
kunnan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

7 §

Asioiden ratkaiseminen

Palvelukeskuksessa päätettävät asiat rat-
kaisee toimitusjohtaja tai muu virkamies siten
kuin työjärjestyksessä määrätään.
Toimitusjohtaja ratkaisee esittelystä asiat,
jotka koskevat palvelukeskuksen toiminta- ja
taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta
sekä tulostavoitteita ja tilinpäätöstä.

8 §

Kelpoisuusvaatimukset

Toimitusjohtajalla on kelpoisuusvaatimuk-
sena ylempi korkeakoulututkinto, perehtynei-
syys palvelukeskuksen toimialaan ja palvelu-
liiketoimintaan sekä käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus.

9 §

Virkojen täyttäminen

Valtiovarainministeriö nimittää toimitus-
johtajan. Toimitusjohtaja nimittää muun hen-
kilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin mää-
rätä.

10 §

Virkavapauden myöntäminen

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimuk-
seen perustuvan virkavapauden toimitusjoh-
tajalle myöntää valtiovarainministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muissa ta-
pauksissa määrätään työjärjestyksessä.

11 §

Palveluiden maksullisuus

Palvelukeskuksen suoritteet asiakkaille
ovat maksullisia suoritteita, joista peritään
suoritteen tuottamisesta palvelukeskukselle
aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä.
Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus

määritellään tarkemmin asiakkaiden kanssa
tehtävissä palvelusopimuksissa.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.
Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä hei-

näkuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus
sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta
(386/2005), 3 päivänä marraskuuta 2005 an-
nettu valtioneuvoston asetus oikeushallinnon
palvelukeskuksesta (861/2005) sekä 4 päi-
vänä huhtikuuta 2007 annettu valtioneuvos-
ton asetus Puolustushallinnon palvelukeskuk-
sesta (402/2007).
Sen estämättä mitä 2 §:ssä säädetään, pal-

velukeskustoimintaa voi olla vuoden 2010
loppuun asti myös muilla paikkakunnilla.
Puolustusvoimien virasta siirtyneen, Puo-

lustushallinnon palvelukeskuksen palveluk-
sessa työskentelevän ja nyt Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen siir-
tyvän virkamiehen eroamisikään sovelletaan
31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleita
säännöksiä.
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen

virasta siirtyneen sekä Rajavartiolaitoksen vi-
rasta virkavapaalla olevan tai olleen, sisäasi-
ainhallinnon palvelukeskuksen palveluksessa
työskentelevän ja nyt Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskukseen siirtyvän
virkamiehen eroamisikään sovelletaan 31
päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleita
säännöksiä.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä toimenpiteisiin toimitusjohtajan viran
täyttämiseksi ja muun henkilöstön virkojen
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siirtämiseksi ja täyttämiseksi. Valtiovarain-
ministeriö voi nimittää toimitusjohtajan 1
päivästä elokuuta 2009. Ennen asetuksen voi-
maantuloa toimitusjohtaja ja valtiovarainmi-

nisteriö voivat ryhtyä muihinkin toimenpitei-
siin, jotka ovat tarpeen Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toi-
minnan aloittamiseksi.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Budjettineuvos Helena Tarkka
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