
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus

335/2013

ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 19 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen

(1116/2003) 15 ja 19 §, sellaisena kuin niistä on 15 § asetuksessa 235/2009, seuraavasti:

15 §

Hyväksyntätiedot

Tyyppihyväksyntätietoina rekisteriin talle-
tetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyp-
pikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää kos-
kevat tiedot, tyyppihyväksynnän ajankohta,
voimassaoloaika ja tuotannon vaatimusten-
mukaisuuden valvontatiedot, tieto ajoneuvo-
luokasta ja ajoneuvoryhmästä, tieto merkistä
sekä valmistajan, valmistajan edustajan ja
maahantuojan tiedot. Lisäksi rekisteriin talle-
tetaan tieto tyyppihyväksynnän hakijasta ja
tiedot siitä, mihin tyyppihyväksynnän myön-
täminen tai myöntämistä koskeva kielteinen
päätös perustuu.

Yksittäishyväksyntätietoina rekisteriin tal-
letetaan tieto ajoneuvoluokasta, ajoneuvoryh-
mästä, merkistä ja mahdollisesta muusta luo-
kituksesta. Lisäksi rekisteriin talletetaan val-
mistajan, valmistajan edustajan ja maahan-
tuojan tiedot, yksittäishyväksynnän ajankohta
ja voimassaoloaika, tieto yksittäishyväksyn-
nän hakijasta ja myöntäjästä sekä tiedot siitä,
mihin yksittäishyväksynnän myöntäminen tai
myöntämistä koskeva kielteinen päätös pe-
rustuu.

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-
tustietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, vari-

antti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, mallisar-
jaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tieto
rekisteröintikatsastuspäivästä ja rekisteröinti-
katsastuksen voimassaoloajasta, tieto ajoneu-
voluokasta ja ajoneuvoryhmästä sekä mer-
kistä. Lisäksi rekisteriin talletetaan ajoneuvon
muutokseen ja yhteenkytkettävyyteen liitty-
viä tietoja sekä ajoneuvon hyväksymiseen,
hylkäämiseen ja ajokieltoon liittyviä tietoja.
Rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa rekis-
teriin talletetaan myös tieto ajoneuvon matka-
mittarin lukemasta katsastushetkellä. Katsas-
tukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsas-
tuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen
valvontaa palvelevia tietoja.

Rekisteriin talletetaan myös valmistajan tai
valmistajan edustajan ilmoittama tieto ajo-
neuvon mallimerkinnälle annetusta myyn-
tinimestä ja ajoneuvon markkinointihinnasta,
uuden ajoneuvon markkinoilletulopäivä ja
markkinoiltapoistumispäivä.

19 §

Määräaikais- ja valvontakatsastustiedot

Rekisteriin talletetaan määräaikais- ja val-
vontakatsastustietoina ajoneuvon hyväksymi-
seen, hylkäämiseen tai ajokieltoon liittyviä
tietoja sekä ajoneuvon matkamittarin lukema



katsastushetkellä. Katsastukseen liittyen re-
kisteriin talletetaan katsastuksen erityisoh-
jeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palve-
levia tietoja.

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä jou-
lukuuta 2013.
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