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ajoneuvolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 3 §:n 28 kohta, 64, 66 a ja 66 c §, 66 f §:n 2 momentti

sekä 95 ja 98 §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 28 kohta laissa 961/2013, 64 § laeissa 233/2007, 830/2008 ja

653/2011, 66 a ja 66 c § laeissa 233/2007 ja 276/2010, 66 f §:n 2 momentti laissa 233/2007
sekä 95 ja 98 § laissa 276/2010, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 226/2009 ja 961/2013, uusi 29 ja 30 kohta
seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

28) jälkitarkastuksella katsastuksessa hylä-
tylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsas-
tuksesta suoritettavaa tarkastusta;

29) varmenteella 65 a §:ssä tarkoitetulle
ennakkoilmoituksen tekijälle tai ajoneuvon
rekisteriin merkitylle omistajalle luovutetta-
vaa ajoneuvon omistusoikeutta osoittavaa
tunnistetta;

30) rekisteröinnin suorittajalla Liikenteen
turvallisuusvirastoa ja ajoneuvojen rekiste-
röintitoiminnasta annetun lain (175/2015)
2 §:n 1 momentissa tarkoitettua sopimusre-
kisteröijää.

64 §

Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon omis-
taja ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan
ajoneuvon ensirekisteröintiin tarvittavat tiedot
ja niiden muutokset sekä ajoneuvon liikenne-
käytöstä poistamista, liikennekäyttöön otta-
mista ja lopullista poistoa koskevat tiedot
rekisteriin, jollei tässä laissa tai sen nojalla
toisin säädetä. Ajoneuvo katsotaan otetuksi
liikennekäyttöön ensirekisteröinnissä.

Vakuutusyhtiö on velvollinen ilmoittamaan
liikennevakuutusta koskevista tiedoista siten
kuin liikennevakuutuslaissa ja 4 momentin
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa
tarkemmin säädetään. Käyttövastaava on vel-
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vollinen tekemään käyttövastaavaa koskevan
tiedon lisäämistä, vaihtamista ja poistoa kos-
kevan rekisteri-ilmoituksen. Jätelain
(646/2011) 59 §:n 1 momentissa säädetään
jätteen kerääjän tai käsittelijän velvollisuu-
desta ilmoittaa ajoneuvon lopullisesta pois-
tosta, jos siitä on annettu romutustodistus.

Rekisteri-ilmoituksen voi tehdä rekiste-
röinnin suorittajan sähköisessä palvelussa.
Rekisteri-ilmoituksen tekijä tai hänen asia-
miehensä voi myös toimittaa rekisteri-ilmoi-
tuksen henkilökohtaisesti ajoneuvojen rekis-
teröintitoiminnasta annetun lain 2 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulle sopimusrekisteröijälle.

Ajoneuvon omistajan ja haltijan välisestä
ilmoittamisvelvollisuudesta sekä ajoneuvon
edellisen omistajan ja haltijan oikeudesta
tehdä rekisteriin talletettuja tietoja koskeva
ilmoitus rekisteriin säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Lisäksi valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin re-
kisteri-ilmoituksen ja rekisteritietojen muu-
toksia koskevien muiden ilmoitusten tekemi-
sestä ja niihin liittyvistä määräajoista.

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

66 a §

Rekisteröintitodistus, rekisterikilvet ja
varmenne

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa pyyn-
nöstä ajoneuvon ensirekisteröinnistä, muutos-
rekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja
liikennekäyttöön otosta rekisteröintitodistuk-
sen. Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää
pyynnöstä 65 §:ssä tarkoitetun ennakkoilmoi-
tuksen tekijälle tai rekisteriin merkitylle ajo-
neuvon omistajalle varmenteen.

Käytettäessä ajoneuvoa kansainvälisessä
liikenteessä on viimeksi saadun rekisteröinti-
todistuksen I osa pidettävä mukana ajoneu-
vossa ajon aikana.

Ensirekisteröitävää ja tarvittaessa liikenne-
käyttöön otettavaa ajoneuvoa varten annetaan

rekisterikilvet, joissa on ajoneuvon yksilöivä
rekisteritunnus.

Ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle
edellisen omistajan on luovutettava tälle ajo-
neuvon varmenne tai voimassa oleva rekiste-
röintitodistus ja rekisterikilvet.

Ajoneuvon rekisteritunnuksesta ja -kil-
vistä, kansallisuustunnuksesta sekä siirtomer-
kistä samoin kuin rekisterikilpien ja kansalli-
suustunnuksen käytöstä, kiinnittämisestä ja
kunnossapidosta, varmenteesta sekä rekiste-
röintitodistuksesta ja sen käytöstä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lii-
kenteen turvallisuusvirasto vahvistaa rekiste-
röintitodistuksen ja sille merkittävien tietojen
tekniset yksityiskohdat, rekisteröinnissä käy-
tettävien lomakkeiden kaavan sekä rekisteri-
kilpien mitat ja muut tekniset ominaisuudet.

66 c §

Liikennekäytöstä poisto

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

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saa
käyttää liikenteessä ja muualla sen vuorokau-
den loppuun, jona liikennekäytöstä poistoa
koskeva kausi alkaa.

Liikenteen turvallisuusviraston oikeudesta
merkitä rekisteriin ajoneuvo poistetuksi lii-
kennekäytöstä ajoneuvon ulkomaille viennin
vuoksi tai muusta erityisestä syystä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

66 f §

Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä

— — — — — — — — — — — — —
Liikenteen turvallisuusvirasto ja Tulli voi-

vat antaa Suomessa ensirekisteröimätöntä, lii-
kennekäytöstä poistettua, käyttökiellossa ole-
vaa tai ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa var-
ten siirtoluvan ja siihen liittyvät siirtomerkit
ajoneuvon käyttämiseksi rajoitetusti liiken-
teessä ja muualla.
— — — — — — — — — — — — —
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95 §

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus
muuttaa rekisteritietoja

Jos velvollisuus ilmoittaa ajoneuvo rekiste-
riin on laiminlyöty tai jos Liikenteen turvalli-
suusvirasto saa tiedon rekisteriin merkittävän
tiedon muuttumisesta tai virheellisyydestä,
Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin tai korjata
virheelliset tiedot. Liikenteen turvallisuusvi-
raston on ennen muutoksen tekemistä annet-
tava ajoneuvon omistajan ja haltijan lausua
käsityksensä muutoksen aiheellisuudesta, jos
muutos vaikuttaa omistajan tai haltijan oi-
keuksiin, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Jos virhe johtuu ilmoitusvelvollisen toimen-
piteestä, Liikenteen turvallisuusvirastolla on
oikeus periä tältä virheen korjaamisesta ai-
heutuneet kustannukset. Muutoksen tehtyään
Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava siitä ajoneuvon omistajalle ja haltijalle.

Henkilötietolain (523/1999) 29 §:ssä sää-
detään rekisterinpitäjän velvollisuudesta kor-
jata henkilörekisterissä olevia tietoja.

98 §

Muutoksenhaku

Ajoneuvon hyväksyntää ja katsastusta kos-
kevaan katsastustoimipaikan päätökseen saa
vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusviras-
tolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan päätökseen sekä
tämän lain nojalla muutoin antamaan päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Poliisin, Tullin
ja rajavartiolaitoksen tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa myös hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen 42 §:ssä tar-
koitettuja toimia, 50 §:ssä tarkoitettua hyväk-
synnän peruuttamista, 66 f §:ssä tarkoitettua
koenumerotodistuksen peruuttamista, 78 §:ssä
tarkoitettua luvan peruuttamista, 80—82 §:ssä
tarkoitettua kieltoa, 86 a §:ssä tarkoitettua
tyyppihyväksynnän peruuttamista sekä
92 §:ssä tarkoitettua luvan peruuttamista kos-
kevassa asiassa saa hakea muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos kor-
kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä on nou-
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä mar-
raskuuta 2015.

Sen estämättä, mitä 66 a §:n 1 momentissa
säädetään, 10 §:n 2 momentin 2 ja 4 kohdassa
sekä 17 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa
tarkoitetuille ajoneuvoille annetaan 31 päi-
vään joulukuuta 2016 ensirekisteröinnistä,
muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä pois-
tosta ja liikennekäyttöön otosta rekisteröinti-
todistuksen I osa. Viimeksi saatua I osaa on
pidettävä kyseisissä ajoneuvoissa mukana ajon
aikana 31 päivään joulukuuta 2016.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015
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