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ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Valtion varoista myönnetään avustusta uu-
den henkilöauton hankintaa varten (romutus-
palkkio) valtion vuoden 2015 talousarvioon
varatun määrärahan puitteissa siten kuin tässä
laissa säädetään. Tässä laissa tarkoitettuihin
avustuksiin sovelletaan lisäksi, mitä valtion-
avustuslaissa (688/2001) säädetään, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä.

2 §

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustus voidaan myöntää sellaiselle luon-
nolliselle henkilölle, joka hankkii uuden ai-
emmin ensirekisteröimättömän henkilöauton,
jos hän on toimittanut omistamansa vähintään
10 vuotta liikennekäytössä olleen henkilöau-
ton romutettavaksi jätelain (646/2011)
58 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Avustus myönnetään, jos:
1) hankittavan auton käyttövoimana on

joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana
on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista
koostuva polttoaine tai sen CO2-päästöt ovat
enintään 120 g/km määriteltyinä niiden tyyp-

pihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka
on säädetty ensirekisteröinnin ajankohtana
voimassa olevassa unionilainsäädännössä;

2) avustuksen kohteena olevan uuden au-
ton myynyt jälleenmyyjä on saanut avustuk-
sen saajan romutettavaksi toimittamasta au-
tosta jätelain 59 §:ssä tarkoitetun romutusto-
distuksen, josta ilmenee romutustodistuksen
antopäivämäärä, romutettavan auton rekiste-
ritunnus ja sen ajoneuvoliikennerekisteriin
merkitty omistaja sekä romutettavan auton
ajoneuvoluokka;

3) romutustodistus ja uuden auton tilausso-
pimus on päivätty aikaisintaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2015 ja viimeistään 31 päivänä jou-
lukuuta 2015;

4) valtion talousarviossa avustuksen mak-
samista varten varattua määrärahaa on käytet-
tävissä.

Avustus voidaan maksaa samasta autosta
ainoastaan kerran.

3 §

Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään valtion varoista
1 000 euroa uuden 2 §:ssä säädetyt edellytyk-
set täyttävän henkilöauton hankintaa varten.
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4 §

Avustuksen saaja

Avustuksen saaja on 2 §:ssä säädetyt edel-
lytykset täyttävän uuden henkilöauton omis-
tajana tai haltijana oleva luonnollinen hen-
kilö, joka on merkitty ajoneuvoliikennerekis-
teriin mainitussa pykälässä tarkoitetun romu-
tettavan auton omistajaksi. Avustuksen saa-
jan on tullut olla merkittynä romutettavan
auton omistajaksi, ennen kuin auto poistetaan
lopullisesti rekisteristä.

5 §

Avustuksen ja palkkion maksaminen

Autojen myyntiä harjoittava jälleenmyyjä,
joka myy 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttä-
vän uuden henkilöauton, maksaa myyntihin-
nan alennuksena auton ostavalle avustuksen
saajalle valtionavustuksena 1 000 euroa, jos
tässä laissa säädetyt avustuksen myöntämisen
edellytykset täyttyvät.

Maahantuoja maksaa valtionavustuksen
jälleenmyyjälle.

Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa
maahantuojalle valtionavustuksen suuruisen
hyvityksen maahantuojan hakemuksesta. Ha-
kemukseen on liitettävä yksilöity selvitys
siitä myydystä autosta, jonka hankintaa var-
ten valtionavustus on maksettu, sekä kopio
2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta
romutustodistuksesta.

6 §

Valvonta ja takaisinperintä

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa tässä
laissa tarkoitetun valtionavustuksen myöntä-
misestä ja valvonnasta. Valvontatehtävästä,
siihen liittyvästä tarkastusoikeudesta ja tar-
kastuksen suorittamisesta sekä virka-avusta
säädetään valtionavustuslaissa.

Jos tässä laissa säädetyt valtionavustuksen
myöntämisen edellytykset eivät ole täytty-
neet, Liikenteen turvallisuusvirasto voi periä

maahantuojalta maksamansa valtionavustuk-
sen suuruisen hyvityksen takaisin kokonaan
tai osittain. Ennen kuin virasto tekee päätök-
sen takaisinperinnästä, sen on varattava maa-
hantuojalle tilaisuus selvityksen antamiseen
kohtuullisessa ajassa, joka ei saa olla 14 päi-
vää lyhyempi.

7 §

Muutoksenhaku

Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla
oikeus saada valtionavustusta, saa hakea oi-
kaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jos
hänelle ei ole maksettu uuden henkilöauton
hankinnan yhteydessä valtionavustusta. Vi-
raston oikaisuvaatimukseen antamaan pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeu-
den päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kui-
tenkaan tehdä, jos valtion talousarvioon palk-
kion maksamista varten varattua määrärahaa
ei ole enää käytettävissä.

8 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset avustusten hakemi-
sesta ja maksamisesta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

9 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2015 ja on voimassa 12 kuukautta lain
voimaantulopäivästä lukien.

Maahantuojan on haettava valtionavustusta
Liikenteen turvallisuusvirastolta viimeistään
31 päivänä tammikuuta 2016.
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