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VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN REKISTERÖINNISTÄ ANNETUN
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
1

E sity kse n ta u sta ja p ä ä a sia ll in en si sä ltö

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (185/2018 vp), jossa esitetään säädettäväksi raskaista moottorikelkoista, joita saisi kuljettaa niille erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä. Raskaat
moottorikelkat ovat moottorirekiä, joita ajoneuvolain muutosehdotuksen jälkeen koskisi rekisteröintivelvollisuus, jos niitä käytetään moottorikelkkailureitillä.
Ajoneuvojen rekisteröinnistä annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin siten, että raskaita
moottorikelkkoja koskisivat samat säännökset kuin moottorikelkkoja. Samassa yhteydessä
muutettaisiin asetuksessa olevat ajoneuvoliikennerekisteriä koskevat säännökset liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) säädettyä liikenneasioiden rekisteriä koskeviksi säännöksiksi.
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Y ks ity is ko h ta ise t p e r u ste lu t

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan asetuksessa rekisterillä tarkoitetaan
ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä. Mainittu laki on kumottu 1 päivänä heinäkuuta pääosin voimaan tulleella liikenteen palveluista annetulla lailla. Kohta muutettaisiin ajoneuvolain 3 §:n 6 kohdan määritelmäsäännöstä
vastaavaksi.
17 §. Ennakkoilmoitustodistuksen antaminen. Pykälän säännöstä muutettaisiin siten, että ennakkoilmoituksen tekijällä olisi oikeus saada ennakkoilmoituksesta todistus ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän sijaan rekisteristä, jolla ehdotettavan 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarkoitettaisiin liikenneasioiden rekisteriä.
21 §. Rekisterikilpien antaminen. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, että raskasta moottorikelkkaa varten annettaisiin autoa ja moottorikelkkaa vastaavasti kaksi rekisterikilpeä. Pykälässä oleva Liikenteen turvallisuusviraston nimi esitetään muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirastoksi.
22 §. Rekisterikilpien kiinnitys. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös, että rekisterikilvet
tulisi raskaassa moottorikelkassa moottorikelkkaa vastaavasti kiinnittää molemmille sivuille.
25 §. Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri. Pykälän 1 momentin ehdotettavan 3
kohdan mukaan raskaan moottorikelkan rekisteritunnuksessa olisi moottorikelkkaa, traktoria
ja moottorityökonetta vastaavasti enintään kolminumeroinen luku ja enintään kolme kirjainta
ja ne olisivat rekisterikilvessä mustin merkein keltaisella ja heijastavalla pohjalla.
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E sity kse n v a i ku tu kse t

4

Va l mi ste lu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Hallituksen esitykseen liittyvistä asetusluonnoksista pyydetään lausunnot sidosryhmiltä loka- marraskuun aikana.
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Vo i ma a n tu lo

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti hallituksen esityksessä eduskunnalle
laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta ja siihen liittyvien lakien ehdotetun voimaan
tulon kanssa 1 päivänä tammikuuta 2019.
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Va ltu u s

Ajoneuvolain 66 a §:n 5 momentin nojalla ajoneuvon rekisteritunnuksesta ja -kilvistä, kansallisuustunnuksesta sekä siirtomerkistä samoin kuin rekisterikilpien ja kansallisuustunnuksen
käytöstä, kiinnittämisestä ja kunnossapidosta, varmenteesta sekä rekisteröintitodistuksesta ja
sen käytöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Ajoneuvolain 65 §:n 2 momentin nojalla ennakkoilmoituksen edellytyksenä olevien tietojen tallettamisesta rekisteriin,
ennakkoilmoitustodistuksesta ja tarvittaessa muista ennakkoilmoitukseen liittyvistä asioista
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
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