
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvvaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisestaHE 215/2021 vpLiVM 26/2021 vp Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2021

1289/2021

Laki
vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon 

vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemi-
sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään valtion talousarvion mukaisesta tuesta vaihtoehtoisella käyttö-
voimalla toimivan ajoneuvon hankintaa eli ostamista ja pitkäaikaisvuokrausta varten sekä
ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamista varten. Hankintatukea
voidaan myöntää täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan (täyssähköauton hankin-
tatuki), ja sähkökäyttöisen kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävaunun taikka kaasu-
käyttöisen kuorma-auton hankintaan (kuorma-auton hankintatuki) vuosina 2022 ja 2023
sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan (pakettiauton hankintatuki)
vuonna 2022. Muuntotukea voidaan myöntää ajoneuvon muuntamiseksi vaihtoehtoisella
käyttövoimalla toimivaksi (muuntotuki) vuosina 2022 ja 2023.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä laissa tarkoitettuihin tukiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), jollei täs-
sä laissa toisin säädetä.

Tuen myöntämisestä oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle säädetään
lisäksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuk-
sen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014
(yleinen ryhmäpoikkeusasetus). Hankintatukea ei myönnetä yleisen ryhmäpoikkeusase-
tuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetuille yrityksille (vaikeuksissa oleva yritys).
HE 215/2021
LiVM 26/2021
EV 220/2021
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2 luku

Ajoneuvon hankintatuki ja muuntotuki

3 §

Täyssähköauton hankintatuen myöntämisen edellytykset

Täyssähköauton hankintatuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle,
joka vuonna 2022 tai 2023 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraamaan
omaan käyttöönsä uuden kokonaishinnaltaan enintään 50 000 euroa maksavan aiemmin
ensirekisteröimättömän sähkökäyttöisen henkilöauton. Tukea ei kuitenkaan voida myön-
tää elinkeinonharjoittamista varten yksityiselle elinkeinonharjoittajalle rekisteröitävän
ajoneuvon hankintaan.

Hankintatuki voidaan myöntää, jos:
1) hankittavan henkilöauton ainoa käyttövoima on sähkö;
2) hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen;
3) hankittava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan nimissä liikenneasioiden re-

kisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään yhden vuoden ajan ensirekis-
teröinnin jälkeen tai pitkäaikaisvuokrattava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan
nimissä liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään
kolmen vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen; ja

4) valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana luonnolliselle henkilölle

yhden täyssähköauton hankintaa varten. Hankintatuki voidaan myöntää samaa henkilöau-
toa varten ainoastaan kerran. Hankintatuki voidaan myöntää, vaikka hankintaan olisi
myönnetty muuta avustusta valtion varoista.

4 §

Pakettiauton hankintatuen myöntämisen edellytykset

Sähkökäyttöisen tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki voidaan myöntää sellai-
selle luonnolliselle henkilölle taikka oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoitta-
jalle elinkeinotoimintaa varten, joka vuonna 2022 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi
vuodeksi vuokraamaan uuden ensirekisteröimättömän sähkökäyttöisen tai kaasukäyttöi-
sen pakettiauton.

Hankintatuki voidaan myöntää, jos:
1) hankittavan pakettiauton ainoana käyttövoimana on sähkö tai pääasiallisena käyttö-

voimana on kaasu;
2) hankittava ajoneuvo sitoudutaan ensirekisteröimään Suomeen;
3) hankittava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan nimissä liikenneasioiden re-

kisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään yhden vuoden ajan ensirekis-
teröinnin jälkeen tai pitkäaikaisvuokrattava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan
nimissä liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään
kolmen vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen; ja

4) valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana luonnolliselle henkilölle

yhden omaan käyttöön hankittavan tai pitkäaikaisvuokrattavan sähkökäyttöisen tai kaasu-
käyttöisen pakettiauton hankintaa varten ja oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinon-
harjoittajalle elinkeinotoimintaa varten enintään yhteensä viiden sähkökäyttöisen tai
kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaa varten. Hankintatuki voidaan myöntää samaa pa-
kettiautoa varten ainoastaan kerran.
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Hankintatukea ei myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle. Hankintatuki voidaan
myöntää vain, jos hankintaan ei ole myönnetty muuta avustusta valtion varoista.

5 §

Kuorma-auton hankintatuen myöntämisen edellytykset

Kuorma-auton hankintatuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle taik-
ka oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa varten,
joka vuonna 2022 tai 2023 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraamaan
uuden ensirekisteröimättömän sähkökäyttöisen kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perä-
vaunun tai uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton.

Hankintatuki voidaan myöntää sähkökäyttöisen kuorma-auton tai sähkökäyttöisen pe-
rävaunun hankintaa varten, jos:

1) hankittavan raskaan ajoneuvon ainoa käyttövoima on sähkö;
2) hankittava ajoneuvo sitoudutaan ensirekisteröimään Suomeen;
3) hankittava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan nimissä liikenneasioiden re-

kisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään yhden vuoden ajan ensirekis-
teröinnin jälkeen tai pitkäaikaisvuokrattava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan
nimissä liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään
kolmen vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen; ja

4) valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
Hankintatuki voidaan myöntää kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaa varten, jos:
1) hankittavan raskaan ajoneuvon pääasiallisena käyttövoimana on kaasu;
2) hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen;
3) hankittava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan nimissä liikenneasioiden re-

kisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään yhden vuoden ajan ensirekis-
teröinnin jälkeen tai pitkäaikaisvuokrattava ajoneuvo sitoudutaan pitämään tuen hakijan
nimissä liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään
kolmen vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen; ja

4) valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana luonnolliselle henkilölle

yhden omaan käyttöön hankittavan tai pitkäaikaisvuokrattavan sähkökäyttöisen kuorma-
auton tai sähkökäyttöisen perävaunun taikka kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaa
varten ja oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa var-
ten enintään yhteensä viiden sähkökäyttöisen kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävau-
nun taikka kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaa varten. Hankintatukea voidaan
myöntää samaa kuorma-autoa tai perävaunua varten ainoastaan kerran.

Hankintatukea ei myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle. Hankintatuki voidaan
myöntää vain, jos hankintaan ei ole myönnetty muuta avustusta valtion varoista.

6 §

Muuntotuen myöntämisen edellytykset

Muuntotuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle taikka oikeushenki-
lölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa varten, joka vuonna 2022
tai 2023 muuntaa henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Muuntotuki voidaan myöntää, jos:
1) muunto kaasu- tai etanolikäyttöiseksi on suoritettu tai sitoudutaan suorittamaan ajo-

neuvolain (82/2021) 7 §:n mukaisesti;
2) liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin merkitään henki-

löauton joko toiseksi tai ainoaksi käyttövoimaksi kaasu tai muutoskatsastuksessa bensii-
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nikäyttöisen henkilöauton tietoihin lisätään merkintä siitä, että myös korkeaseosetanoli
soveltuu auton käyttövoimaksi; ja

3) valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
Muuntotuki voidaan maksaa vain yhden kerran samasta henkilöautosta. Muuntotuki

voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana luonnolliselle henkilölle taikka oikeus-
henkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa varten enintään ker-
ran.

Muuntotukea ei myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle. Muuntotuki voidaan
myöntää vain, jos muuntoon ei ole myönnetty muuta avustusta valtion varoista.

3 luku

Tuen määrä

7 §

Täyssähköauton hankintatuen määrä

Täyssähköauton hankintatukea voidaan myöntää 2 000 euroa.

8 §

Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuen määrä

Pakettiauton hankintatukea voidaan myöntää uuden sähköä käyttövoimana käyttävän
pakettiauton hankintaa varten:

1) 2 000 euroa, jos kyseessä on pienikokoinen pakettiauto, joka merkitään liikenne-
asioiden rekisteriin pakettiautoksi ja joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enin-
tään tämän vieressä olevilla istuimilla; pienikokoisen pakettiauton hankintahinta saa olla
enintään 50 000 euroa;

2) 4 000 euroa, jos kyseessä on keskikokoinen pakettiauto, joka merkitään liikenne-
asioiden rekisteriin pakettiautoksi, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään
tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, jonka ko-
konaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja jonka kokonaismassan ja omamassan välinen
erotus (kantavuus) on vähintään 680 kilogrammaa; tai

3) 6 000 euroa, jos kyseessä on suurikokoinen pakettiauto, joka merkitään liikenne-
asioiden rekisteriin pakettiautoksi, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään
tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, jonka ko-
konaismassa on yli 2 500 kilogrammaa, jonka kantavuus on vähintään 680 kilogrammaa
ja jonka akseliväli on yli 3,5 metriä.

Oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa varten
myönnettävän hankintatuen enimmäismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 40 prosenttia tuki-
kelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat sähkökäyttöisen pakettiauton
hankinnasta ympäristönsuojeluun aiheutuvat kustannukset, jotka yksilöidään vertaamalla
samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi tehty ilman
tukea.

9 §

Kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuen määrä

Pakettiauton hankintatukea voidaan myöntää 2 000 euroa uuden pääasiassa kaasua
käyttövoimana käyttävän pakettiauton hankintaa varten, jos kyseessä on pakettiauto, joka
merkitään liikenneasioiden rekisteriin pakettiautoksi, joka on varustettu kuljettajan istui-
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men lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuil-
la laitteilla ja jonka kantavuus on vähintään 680 kilogrammaa.

Oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa varten
myönnettävän hankintatuen enimmäismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 40 prosenttia tuki-
kelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kaasukäyttöisen pakettiauton
hankinnasta ympäristönsuojeluun aiheutuvat kustannukset, jotka yksilöidään vertaamalla
samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi tehty ilman
tukea.

10 §

Sähkökäyttöisen kuorma-auton ja sähkökäyttöisen perävaunun hankintatuen määrä

Kuorma-auton hankintatukea voidaan myöntää sähköä käyttövoimana käyttävän kuor-
ma-auton tai perävaunun hankintaa varten:

1) 6 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 3 501
kilogrammaa;

2) 12 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 6 000
kilogrammaa;

3) 18 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään
16 000 kilogrammaa;

4) 25 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään
26 000 kilogrammaa;

5) 40 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään
18 000 kilogrammaa ja yhdistelmämassa vähintään 40 000 kilogrammaa, tai ajoneuvon
suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 38 000 kilogrammaa;

6) 50 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään
26 000 kilogrammaa ja yhdistelmämassa vähintään 60 000 kilogrammaa; tai

7) 10 000 euroa, jos kyseessä on perävaunu, jonka suurin sallittu massa tieliikenteessä
on vähintään 18 000 kilogrammaa, ja jossa on sähköinen pistokkeella ladattava voimalin-
ja, jonka akun nettokapasiteetti on vähintään 20 kilowattituntia, ja joka pystyy tuottamaan
vaunun akselille vähintään 50 kilowatin tehon yhtäjaksoisesti vähintään 2 minuutin ajan.

Oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa varten
myönnettävän hankintatuen enimmäismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 40 prosenttia tuki-
kelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat sähkökäyttöisen kuorma-au-
ton tai sähkökäyttöisen perävaunun hankinnasta ympäristönsuojeluun aiheutuvat kustan-
nukset, jotka yksilöidään vertaamalla samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälli-
seen investointiin, joka olisi tehty ilman tukea.

11 §

Kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuen määrä

Kuorma-auton hankintatukea voidaan myöntää paineistettua kaasua käyttövoimana
käyttävän kuorma-auton hankintaa varten:

1) 2 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 3 501
kilogrammaa;

2) 4 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 6 000
kilogrammaa; tai

3) 6 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 16 000
kilogrammaa.

Kuorma-auton hankintatukea voidaan myöntää 14 000 euroa nesteytettyä kaasua käyt-
tövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa varten.
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Oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle elinkeinotoimintaa varten
myönnettävän hankintatuen enimmäismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 40 prosenttia tuki-
kelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kaasukäyttöisen kuorma-au-
ton hankinnasta ympäristönsuojeluun aiheutuvat kustannukset, jotka yksilöidään vertaa-
malla samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi tehty
ilman tukea.

12 §

Muuntotuen määrä

Muuntotukea voidaan myöntää 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi
tai 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi.

4 luku

Tuen hakeminen ja maksaminen

13 §

Täyssähköauton hankintatuen hakeminen

Täyssähköauton hankintatukea haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta ajoneuvon han-
kinnan tai pitkäaikaisvuokrausta koskevan sopimuksen tekemisen jälkeen. Hakemuksessa
on ilmoitettava yksilöity selvitys hankitusta tai pitkäaikaisvuokratusta täyssähköautosta.

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää hankintatukea tuen hakijalle, jos 3 §:ssä sää-
detyt edellytykset täyttyvät.

Tuen hakijan on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle ajoneuvon ensirekisteröin-
nin viivästymisestä tai toteutumatta jäämisestä välittömästi tiedon saatuaan, kuitenkin vii-
meistään kahden kuukauden kuluttua arvioidusta ensirekisteröintipäivästä. Jos tuen hakija
ei ilmoita ensirekisteröinnin viivästymisestä tai toteutumatta jäämisestä Liikenne- ja vies-
tintävirastolle määräajassa, Liikenne- ja viestintävirasto hylkää hakemuksen.

14 §

Pakettiauton ja kuorma-auton hankintatuen hakeminen

Pakettiauton ja kuorma-auton hankintatukea haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta.
Tuen hakijan tulee toimittaa hakemus tuen myöntämistä varten Liikenne- ja viestintävi-
rastolle ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta.

Hankintatukea koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava yksilöity suunnitelma tai ku-
vaus ajoneuvon hankinnasta tai pitkäaikaisvuokrauksesta. Jos tuen hakijana on oikeushen-
kilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, hankintatukea koskevassa hakemuksessa on li-
säksi annettava riittävä selvitys tuen hakijan saamasta muusta julkisesta tuesta tai avustuk-
sesta sekä ilmoitettava tämän lain mukaan haettavan tuen määrä.

Jos 4 tai 5 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät, Liikenne- ja viestintävirasto tekee asias-
sa ehdollisen päätöksen. Tuen hakijan on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle tie-
dot hakemuksen kohteena olevan ajoneuvon sitovasta hankinnasta tai pitkäaikaisvuokra-
uksesta kahden kuukauden sisällä ehdollisen päätöksen tiedoksisaamisesta. Ehdolliseen
päätökseen ei saa hakea muutosta.

Jos hankintatuen hakija ei ole määräajassa toimittanut 3 momentissa tarkoitettuja tieto-
ja tai Liikenne- ja viestintävirasto ei tietojen johdosta katso voivansa vahvistaa ehdollise-
na annettua päätöstä, Liikenne- ja viestintävirasto hylkää hakemuksen.

Tuen hakijan on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle ajoneuvon ensirekisteröin-
nin viivästymisestä tai toteutumatta jäämisestä välittömästi tiedon saatuaan, kuitenkin vii-
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meistään kahden kuukauden kuluttua arvioidusta ensirekisteröintipäivästä. Jos tuen hakija
ei ilmoita ensirekisteröinnin viivästymisestä tai toteutumatta jäämisestä Liikenne- ja vies-
tintävirastolle määräajassa, Liikenne- ja viestintävirasto hylkää hakemuksen.

Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa hankintatuen myöntämisen, kun tuen hakija on
toimittanut 3 momentissa tarkoitetut tiedot ja ensirekisteröinyt ajoneuvon.

15 §

Hankintatuen maksaminen

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa hankintatuen tuen saajalle myönteisen tukipäätök-
sen perusteella sen jälkeen, kun hakemuksen kohteena oleva ajoneuvo ensirekisteröidään
tuen saajan nimiin liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin.

16 §

Muuntotuen hakeminen

Muuntotukea haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta.
Jos muuntotuen hakijana on luonnollinen henkilö, muuntotukea koskevassa hakemuk-

sessa on ilmoitettava tiedot käytetystä muutossarjasta, muutoksen tekijästä ja hyväksytys-
tä muutoskatsastuksesta. Jos 6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät, Liikenne- ja viestin-
tävirasto voi myöntää muuntotukea tuen hakijalle.

Jos muuntotuen hakijana on oikeushenkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, tuen ha-
kijan tulee toimittaa hakemus tuen myöntämistä varten Liikenne- ja viestintävirastolle en-
nen muunnon toteuttamista. Muuntotukea koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava
suunnitelma tai kuvaus käytettävästä muutossarjasta, tiedot muutoksen tekijästä, riittävä
selvitys tuen hakijan saamasta muusta julkisesta tuesta tai avustuksesta sekä tämän lain
mukaan haettavan tuen määrä. Jos 6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät, Liikenne- ja
viestintävirasto tekee asiassa ehdollisen päätöksen. Tuen hakijan on toteutettava suunni-
telman tai kuvauksen mukainen muunto ja toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle hy-
väksytyn muutoskatsastuksen tiedot kahden kuukauden sisällä ehdollisen päätöksen tie-
doksisaamisesta. Ehdolliseen päätökseen ei saa hakea muutosta.

Jos 3 momentissa tarkoitettu tuen hakija ei ole määräajassa toimittanut tuen myöntämi-
sen edellytyksenä olevia tietoja tai Liikenne- ja viestintävirasto ei tietojen johdosta katso
voivansa vahvistaa ehdollisena annettua päätöstä, Liikenne- ja viestintävirasto hylkää ha-
kemuksen. Muussa tapauksessa Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa muuntotuen myön-
tämisen.

17 §

Muuntotuen maksaminen

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa muuntotuen tuen saajalle myönteisen tukipäätök-
sen perusteella.

5 luku

Erinäiset säännökset

18 §

Tuen saajan ilmoitusvelvollisuus

Sen lisäksi, mitä valtionavustuslain 14 §:ssä säädetään, tuen saajan on ilmoitettava Lii-
kenne- ja viestintävirastolle hankintatukea tai muuntotukea koskevaan tukipäätökseen
7
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vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin vii-
meistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta. Lisäksi tuen saajan on ilmoitettava
Liikenne- ja viestintävirastolle välittömästi, jos hankitun ajoneuvon pitkäaikaisvuokraso-
pimus päättyy ennen kolmen vuoden määräaikaa tai hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu ajo-
neuvo poistetaan rekisteristä ennen kuin se on ollut tuen saajan nimissä rekisterissä sääde-
tyn yhden vuoden ajan.

19 §

Tukia koskevat tiedot

Tukia koskevia tietoja tallennetaan ja ylläpidetään Liikenne- ja viestintävirastossa nou-
dattaen liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 233 §:ää. Tietojen saamisesta sää-
detään lisäksi valtionavustuslain 31 §:ssä.

20 §

Valvonta ja takaisinperintä

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa tässä laissa tarkoitetun tuen valvonnasta ja takaisin-
perinnästä. Laissa säädettyjen tukien valvonnasta ja takaisinperinnästä säädetään valtiona-
vustuslaissa.

21 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sääde-
tään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

22 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta ja
maksamisesta. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tuen
hakemusmenettelystä.

6 luku

Voimaantulo

23 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2024.

Tätä lakia sovelletaan täyssähköautojen ja kuorma-autojen hankintatukeen ja muunto-
tukeen, jota haetaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2023 sekä pakettiautojen hankin-
tatukeen, jota haetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

Tällä lailla kumotaan sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöi-
sen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muun-
tamisen tuesta annettu laki (971/2017). Ennen tämän lain voimaantuloa haetun tuen käy-
tössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä sekä sitä koskevassa
8
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muutoksenhaussa noudatetaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä sekä tukipäätöksessä asetettuja ehtoja.

Helsingissä 22.12.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
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