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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

1 luku 

Yleiset säännökset 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 § 
Soveltamisala 
Tämä laki koskee tieliikennelaissa (267/1981) 
tarkoitetulla tiellä ja muualla käytettävien ajo-

neuvojen: 
1) luokitusta; 
2) rakennetta, hallintalaitteita, varusteita, järjes-
telmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä; 

 
3) ympäristöominaisuuksia; 
4) hyväksymistä liikenteeseen ja rekisteröintiä; 
5) määräaikaisia ja muita ajoneuvon kunnon ja 

rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamiseksi 
ja muuttamiseksi suoritettavia katsastuksia. 
 
Tämä laki koskee ajoneuvon teknisiä tienvarsi-

tarkastuksia. 
 
Tämä laki koskee uusien moottorikelkkojen ja 
tieliikennekäyttöön tarkoitettujen uusien ajo-

neuvojen sekä sellaisten järjestelmien, osien, 
erillisten teknisten yksiköiden ja varusteiden 
maahantuontia, myytäväksi valmistamista, kau-
pan pitämistä, myyntiä ja muuta luovuttamista, 

joiden teknisistä ominaisuuksista taikka varus-
tamisesta hyväksymismerkinnällä säädetään 
tässä laissa tai sen nojalla. 
 

 
 
 
 

Tämä laki koskee moottorikelkkojen ja tielii-
kennekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä 
sellaisten järjestelmien, osien, erillisten teknis-
ten yksiköiden ja varusteiden asennusta ja kor-

jausta, joiden teknisistä ominaisuuksista taikka 
varustamisesta hyväksymismerkinnällä sääde-
tään tässä laissa tai sen nojalla. 
 

 
 
 
 

 

1 § 
Soveltamisala 
Tämä laki koskee tieliikennelaissa (729/2018) 
tarkoitetulla tiellä ja muualla käytettävien ajo-

neuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien: 
1) luokitusta; 
2) rakennetta, hallintalaitteita, järjestelmiä, 
komponentteja, erillisiä teknisiä yksiköitä, osia 

ja varusteita; 
3) ympäristöominaisuuksia; 
4) hyväksymistä liikenteeseen ja rekisteröintiä; 
5) määräaikaisia ja muita ajoneuvon kunnon ja 

rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamiseksi 
ja muuttamiseksi suoritettavia katsastuksia. 
 
Tämä laki koskee teknisiä tienvarsitarkastuk-

sia. 
 
Tämä laki koskee uusien moottorikelkkojen ja 
uusien raskaiden moottorikelkkojen sekä  tielii-

kennekäyttöön tarkoitettujen uusien ajoneuvo-
jen maahantuontia, myytäväksi valmistamista, 
kaupan pitämistä, myyntiä ja muuta luovutta-
mista. Tämä laki koskee myös sellaisten järjes-

telmien, komponenttien, erillisten teknisten yk-
siköiden, osien ja varusteiden, joiden teknisistä 
ominaisuuksista taikka varustamisesta hyväk-
symismerkinnällä säädetään tässä laissa tai sen 

nojalla, maahantuontia, myytäväksi valmista-
mista, kaupan pitämistä, myyntiä ja muuta luo-
vuttamista. 
 

Tämä laki koskee moottorikelkkojen ja raskai-
den moottorikelkkojen sekä tieliikennekäyttöön 
tarkoitettujen ajoneuvojen asennusta ja kor-
jausta. Tämä laki koskee myös sellaisten järjes-

telmien, komponenttien, erillisten teknisten yk-
siköiden, osien ja varusteiden, joiden teknisistä 
ominaisuuksista taikka varustamisesta hyväk-
symismerkinnällä säädetään tässä laissa tai sen 

nojalla, asennusta ja korjausta.  
 
Ajoneuvoon, jota käytetään yksinomaan ylei-
seltä liikenteeltä eristetyllä alueella, sovelle-
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Tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä 
ja määräyksiä sovelletaan sotilasajoneuvoihin. 
Jos sotilasajoneuvon erityisen käyttötarkoituk-
sen tai rakenteen johdosta on tarpeen, puolus-

tusministeriön asetuksella voidaan kuitenkin 
säätää poikkeuksia tämän lain ja sen nojalla 
annetuista säännöksistä sekä pääesikunnan 
määräyksellä voidaan antaa Liikenne- ja vies-

tintäviraston määräyksistä poikkeavia mää-
räyksiä. 
 

taan ainoastaan ajoneuvon yleisiä turvallisuus-
vaatimuksia koskevan 3 §:n vaatimuksia, vas-

tuuta ajoneuvon kunnosta, rekisteröinnistä ja 
katsastuksesta koskevaa 10 §:ää vastuuta kos-
kevin osin, ajokieltoon määräämistä koskevaa 
150 §:ää, valvontakatsastukseen määräämistä 

koskevaa 151 §:ää, ajoneuvon korjausvelvoi-
tetta koskevaa 141  §:ää ja seuraamuksia kos-
kevaa 9 lukua.  
 

Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen jalankulkua 
avustavaan tai korvaavaan liikkumisvälinee-
seen, jossa sähkömoottoreiden yhteenlaskettu 
jatkuva nimellisteho on enintään 1,00 kilowat-

tia ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on 
enintään 15 kilometriä tunnissa, eikä sellaiseen 
liikkumisen apuvälineeseen, potkukelkkaan, 
leikkiajoneuvoon tai vastaavaan laitteeseen, 

jota ei ole varustettu moottorilla.  
 
Tämä laki ei koske EU-tyyppihyväksyntää eikä 
EU-yksittäishyväksyntää, jos tässä laissa ei toi-

sin säädetä.   
 

2 § 
Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät ajoneuvot 
 
Tätä lakia ei sovelleta yksinomaan yleiseltä lii-

kenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, 
satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaa-
valla alueella käytettävään ajoneuvoon. Ajo-
neuvon yleisiä turvallisuusvaatimuksia koske-

vaa 4 §:n 1 ja 2 momenttia, vastuuta ajoneuvon 
kunnosta, rekisteröinnistä ja katsastuksesta 
koskevaa 9 §:ää vastuuta koskevin osin, ajo-
kieltoon määräämistä koskevaa 84 §:ää, val-

vontakatsastukseen määräämistä koskevaa 85 
§:ää, ajoneuvon korjausvelvoitetta koskevaa 86 
§:ää ja rangaistuksia koskevaa 96 §:ää sovelle-
taan kuitenkin tällaiseenkin ajoneuvoon. 

 
Tätä lakia ei myöskään sovelleta sellaiseen ja-
lankulkua avustavaan tai korvaavaan liikku-
misvälineeseen, jossa on enintään 1 kilowatin 

tehoinen sähkömoottori ja jonka suurin raken-
teellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tun-

(Kumotaan) 
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nissa, eikä sellaiseen liikkumisen apuvälinee-
seen, potkukelkkaan, leikkiajoneuvoon ja vas-

taavaan laitteeseen, jota ei ole varustettu moot-
torilla.  
 

2 a §  
Ajoneuvoihin sovellettavia Euroopan unionin 
asetuksia 

 
EY-tyyppihyväksyttävien uusien autojen ja nii-
den perävaunujen luokituksen perusteista, tyyp-
pihyväksyntämenettelyistä, pieninä sarjoina 

valmistettuja ajoneuvoja koskevista määrälli-
sistä rajoituksista sekä eräistä teknisistä vaati-
muksista säädetään puitteiden luomisesta 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen 

sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen jär-
jestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköi-
den hyväksymiselle (Puitedirektiivi) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2007/46/EY nojalla annetuissa Euroopan unio-
nin asetuksissa. 
 
Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja neli-

pyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 168/2013 2 artiklassa tar-
koitettujen EU-tyyppihyväksyttävien uusien ajo-

neuvojen, järjestelmien, komponenttien, osien, 
erillisten teknisten yksiköiden varusteiden hy-
väksyntään liittyvistä hallinnollisista ja tekni-
sistä vaatimuksista sekä markkinavalvonnasta 

säädetään mainitussa asetuksessa. 
 
Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneu-
vojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 167/2013 2 artiklassa tar-
koitettujen EU-tyyppihyväksyttävien ajoneuvo-
jen, järjestelmien, komponenttien, osien, ja eril-

listen teknisten yksiköiden ja varusteiden hy-
väksyntään liittyvistä hallinnollisista ja tekni-
sistä vaatimuksista sekä markkinavalvonnasta 
säädetään mainitussa asetuksessa. 

 

(Kumotaan) 

3 § 

Määritelmät 

2 § 

Määritelmät 
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Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) ajoneuvolla maalla kulkemaan tarkoitettua 
laitetta, joka ei kulje kiskoilla; 
2) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla konevoi-
malla kulkevaa ajoneuvoa; moottorikäyttöisiä 

ajoneuvoja ovat auto, mopo, moottoripyörä, 
kolmi- ja nelipyöräisten L-luokkien ajoneuvot, 
traktori, kevytauto, moottorityökone ja maasto-
ajoneuvo; 

3) hinattavalla ajoneuvolla toiseen ajoneuvoon 
kytkettävää ajoneuvoa, joka ei ole tarkoitettu 
kulkemaan omalla käyttövoimalla; 
4) sotilasajoneuvolla puolustusvoimien hallin-

nassa olevaa tai puolustusvoimien käyttöön eri-
tyisesti tarkoitettua ajoneuvoa sekä Suomessa 
olevaa Yhdistyneiden Kansakuntien rauhantur-
vaamistoimintaan tarkoitettua ajoneuvoa; 

5) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen 
kuuluvaa valtiota; 
6) rekisterillä liikenteen palveluista annetussa 
laissa (320/2017) tarkoitettua liikenneasioiden 

rekisteriä; 
7) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa tyyp-
pihyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneu-
votyypin, järjestelmän, osan, erillisen teknisen 

yksikön tai varusteen täyttävän sitä koskevat 
tekniset vaatimukset; 
8) monivaiheisella tyyppihyväksynnällä menet-
telyä, jossa tyyppihyväksyntäviranomainen yk-

sin tai yhdessä toisen ETA-valtion tai Ahvenan-
maan maakunnan hyväksyntäviranomaisen 
kanssa varmentaa keskeneräisen tai valmiin 
ajoneuvotyypin, valmistusasteen mukaan, täyt-

tävän sitä koskevat tekniset vaatimukset; 
9) yksittäishyväksynnällä menettelyä, jossa to-
detaan, että yksittäinen auto tai sen perävaunu, 
joka voi olla muukin kuin ainoa kappale, täyt-
tää sitä koskevat vaatimukset; 

10) rekisteröintikatsastuksella yksittäisen ajo-
neuvon luokittelua, vaatimustenmukaisuuden 
toteamista ja rekisteröintiä varten suoritettavaa 
tarkastusta; 

11) kytkentäkatsastuksella vetävän ja hinatta-
van ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hy-
väksymiseksi suoritettavaa tarkastusta; 

 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) ajoneuvolla maalla kulkemaan tarkoitettua 
laitetta, joka ei kulje kiskoilla; 
2) autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuk-
sella moottoriajoneuvojen ja niiden perävau-

nujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettu-
jen järjestelmien, komponenttien ja erillisten 
teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markki-
navalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja 

(EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direk-
tiivin 2007/46/EY kumoamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) 2018/858; 

3) CE-merkinnällä tuotteiden kaupan pitämi-
seen liittyvää akkreditointia ja markkinaval-
vontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta an-

netun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 765/2008 mukaista merkintää; 
4) ennakkoilmoituksella uutta tai keskeneräistä 
ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista Lii-

kenne- ja viestintävirastolle ennen ensirekiste-
röintiä; 
5) ennakkoilmoitustodistuksella todistusta siitä, 
että ajoneuvo on ennakkoilmoitettu ja jonka I 

osasta ilmenevät ajoneuvon ennakkoilmoituk-
sen tekijää koskevat tiedot sekä tekniset tiedot 
ja jonka II osa on tarkoitettu rekisteri-ilmoituk-
sen tekemiseen; 

6) ensimmäisen käyttöönoton ajankohdalla 
ajoneuvon käyttöönottopäivää, jolloin ajo-
neuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suo-
messa tai ulkomailla taikka muuta todellista 

ajoneuvon käyttöönottopäivää; 
7) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitie-
tojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, 
käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttö-
tarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä 

ensimmäistä kertaa Suomessa rekisteriin; 
8) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon 
osaksi tarkoitettua laitetta, joka voidaan tyyppi-
hyväksyä erikseen, mutta ainoastaan suhteessa 

yhteen tai useampaan määrättyyn ajoneuvo-
tyyppiin; 
9) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen 
kuuluvaa valtiota; 
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12) muutoskatsastuksella ajoneuvon muutosten 
hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin mer-

kittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentä-
miseksi suoritettavaa tarkastusta; 
13) määräaikaiskatsastuksella ajoneuvon käy-
tön aikaista määräajoin suoritettavaksi säädet-

tyä ajoneuvon kunnon ja rekisteriin merkittyjen 
tietojen tarkastamista; 
14) teknisellä tienvarsitarkastuksella tiellä ja 
muualla suoritettavaa ajoneuvon kunnon ja re-

kisteriin merkittyjen tietojen tarkastusta; 
15) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitie-
tojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, 
käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttö-

tarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä en-
simmäistä kertaa Suomessa rekisteriin; 
16) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omista-
juutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikenneva-

kuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tie-
doissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä 
rekisteriin; 
17) järjestelmällä ajoneuvon laitteistoa, joka 

on olennainen osa ajoneuvoa eikä ole yleensä 
irrotettavissa erilliseksi osaksi, kuten jarrujär-
jestelmää, pakokaasunpuhdistusjärjestelmää 
tai sisävarusteita; 

18) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua lai-
tetta, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta tai 
asentaa siihen ja joka voidaan tyyppihyväksyä 
erillisenä sekä 2 a §:n 2 ja 3 momentissa mai-

nituissa Euroopan unionin asetuksissa tarkoi-
tettua komponenttia; 
19) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon 
osaksi tarkoitettua laitetta, joka liittyy tiettyyn 

ajoneuvotyyppiin ja voidaan tyyppihyväksyä 
erillisenä tai osana tuota ajoneuvotyyppiä, ku-
ten alleajosuojaa, ja ajoneuvosta erillistä lai-
tetta, kuten suojakypärää tai lasten turvalai-
tetta, jota käytetään liikenteessä; 

20) nimetyllä tutkimuslaitoksella laitosta, jonka 
Suomi on nimennyt toimimaan tutkimuslaitok-
sena ja joka on ilmoitettu Euroopan komissiolle 
tai Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeris-

tölle; 
21) valmistajan edustajalla sitä, jonka ajoneu-
von, järjestelmän, osan tai erillisen yksikön val-

10) E-tyyppihyväksynnällä moottoriajoneuvo-
jen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yh-

denmukaistamista ja hyväksymisten vastavuo-
roista tunnustamista koskevaan sopimukseen 
(SopS 70/1976), jäljempänä Geneven sopimus, 
liitettyjen sääntöjen, jäljempänä E-sääntö, mu-

kaista tyyppihyväksyntää; 
11) EU-tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa 
hyväksyntäviranomainen varmentaa, että ajo-
neuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen 

teknisen yksikön tyyppi on asiaankuuluvien 
EU-tyyppihyväksyntää koskevien vaatimusten 
mukainen;  
12) EU-yksittäishyväksynnällä menettelyä, 

jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että 
yksittäinen auto tai sen perävaunu, joka voi 
olla myös muu kuin ainoa kappale, on asiaan-
kuuluvien EU-yksittäishyväksyntää koskevien 

vaatimusten mukainen; 
13) EY-tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa 
hyväksyntäviranomainen varmentaa, että ajo-
neuvon, järjestelmän, osan tai erillisen tekni-

sen yksikön tyyppi on puitteiden luomisesta 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen 
sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen jär-
jestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköi-

den hyväksymiselle annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja 
sen liitteessä IV tai XI lueteltujen säädösten si-
sältämien, sitä koskevien hallinnollisten sään-

nösten ja teknisten vaatimusten mukainen; 
14) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon 
pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyt-

töön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovu-
tettu sopimuksen perusteella;  
15) hinattavalla ajoneuvolla toiseen ajoneu-
voon kytkettävää ajoneuvoa, jota ei ole ensisi-
jaisesti tarkoitettu kulkemaan ilman vetoajo-

neuvoa omalla käyttövoimallaan; 
16) hinattavalla laitteella sellaista auton perä-
vaunua tai muuhun moottorikäyttöiseen ajo-
neuvoon kuin autoon tai sen perävaunuun kyt-

kettävää hinattavaa ajoneuvoa, jota ei ole tar-
koitettu henkilöiden eikä tavaroiden kuljetuk-
seen eikä matkailuun; 
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mistaja on valtuuttanut edustamaan itseään hy-
väksyntäviranomaisiin nähden sekä toimimaan 

puolestaan tyyppi- tai yksittäishyväksyntään 
liittyvissä asioissa; 
22) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin 
suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekiste-

röinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikenne-
käyttöön otosta antamaa asiakirjaa, joka todis-
taa, että ajoneuvo on rekisteröity, ja jonka I 
osasta (tekninen osa) ilmenevät ajoneuvon 

omistajaa ja haltijaa koskevat tiedot sekä ajo-
neuvon teknisiä tietoja ja jonka II osa (ilmoi-
tusosa) on tarkoitettu rekisteriin merkittyjen 
tietojen muutosta koskevan ilmoituksen tekemi-

seen; 
23) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suomessa 
asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta au-
ton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen 

kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kul-
jettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista; käyt-
tövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-
oikeus;  

24) CE-merkinnällä tuotteiden kaupan pitämi-
seen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvon-
taa koskevista vaatimuksista ja neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta anne-

tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 765/2008 mukaista merkintää; 
25) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn 
ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poista-

mista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin; 
26) liikennekäyttöön otolla ensirekisteröidyn ja 
sittemmin liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon 
liikennekäyttöön ottamista ja tämän tiedon mer-

kitsemistä rekisteriin; 
27) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajo-
neuvon lopullista poistamista liikennekäytöstä 
Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekis-
teriin; 

28) jälkitarkastuksella katsastuksessa hylätylle 
ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsastuksesta 
suoritettavaa tarkastusta; 
29) varmenteella 65 a §:ssä tarkoitetulle ennak-

koilmoituksen tekijälle tai ajoneuvon rekisteriin 
merkitylle omistajalle luovutettavaa ajoneuvon 
omistusoikeutta osoittavaa tunnistetta; 

17) jälkitarkastuksella katsastuksessa hylätylle 
ajoneuvolle suoritettavaa tarkastusta, joka on 

osa katsastusta; 
18) järjestelmällä yhden tai useamman erityi-
sen toiminnon suorittamiseksi ajoneuvossa yh-
distettyjen laitteiden kokoonpanoa;  

19) kansallisella tyyppihyväksynnällä vain 
Suomessa voimassa olevaa tyyppihyväksyntää;  
20) kansallisella piensarjatyyppihyväksynnällä 
menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen var-

mentaa, että vuotuisten enimmäismäärien ra-
joissa pieninä sarjoina valmistettava ajoneuvo-
tyyppi on asiaankuuluvien kansallista piensar-
jatyyppihyväksyntää koskevien vaatimusten 

mukainen; 
21) komponentilla ajoneuvon osaksi tarkoitet-
tua laitetta, joka voidaan tyyppihyväksyä ajo-
neuvosta erillään; 

22) kytkentäkatsastuksella vetävän ja hinatta-
van ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hy-
väksymiseksi suoritettavaa tarkastusta; 
23) liikennekäyttöönotolla ensirekisteröidyn ja 

sittemmin liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon 
liikennekäyttöön ottamista ja tämän tiedon 
merkitsemistä rekisteriin; 
24) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn 

ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poista-
mista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin; 
25) L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksella 
kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja neli-

pyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o 168/2013; 
26) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajo-

neuvon lopullista poistamista liikennekäytöstä 
Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekis-
teriin; 
27) luovutusilmoituksella ilmoitusta, jolla ajo-
neuvon edellinen omistaja ilmoittaa ajoneuvon 

uuden omistajan nimen, osoitteen ja ajoneuvon 
luovutuspäivän rekisteröinnin suorittajalle mer-
kittäväksi rekisteriin; 
28) monivaiheisella tyyppihyväksynnällä me-

nettelyä, jossa yksi tai useampi hyväksyntävi-
ranomainen varmentaa, että keskeneräinen tai 
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30) rekisteröinnin suorittajalla Liikenne- ja 
viestintävirastoa ja liikenteen palveluista anne-

tun lain V osan 4 luvussa tarkoitettua rekiste-
röintitehtävissä avustavaa palveluntarjoajaa;  
31) luokittelumassalla M-, N- ja O-luokan ajo-
neuvon ajoneuvoluokan määrittämisessä käy-

tettävää, suurinta teknisesti sallittua kuormatun 
ajoneuvon pyörien välityksellä maahan kohdis-
tuvaa massaa. 
 

valmistunut ajoneuvotyyppi täyttää valmistus-
vaiheen mukaan asiaankuuluvat hallinnolliset 

säännökset ja tekniset vaatimukset; 
29) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla autoa, 
moottoripyörää, mopoa, kolmi- tai nelipyö-
räistä L-luokan ajoneuvoa, traktoria, moottori-

työkonetta ja maastoajoneuvoa; 
30) muutoskatsastuksella ajoneuvon muutosten 
hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin mer-
kittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentä-

miseksi suoritettavaa tarkastusta; 
31) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omista-
juutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikenneva-
kuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tie-

doissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä 
rekisteriin; 
32) määräaikaiskatsastuksella ajoneuvon käy-
tön aikaista määräajoin suoritettavaksi säädet-

tyä ajoneuvon kunnon ja rekisteriin merkittyjen 
tietojen tarkastamista; 
33) nimetyllä tutkimuslaitoksella laitosta, jonka 
hyväksyntäviranomainen on nimennyt toimi-

maan tutkimuslaitoksena ja joka on ilmoitettu 
Euroopan komissiolle tai Yhdistyneiden Kan-
sakuntien pääsihteeristölle; 
34) osalla ajoneuvon kokoonpanoa, korjausta 

ja huoltoa varten käytettäviä hyödykkeitä sekä 
varaosia; 
35) rekisteri-ilmoituksella ajoneuvon ensirekis-
teröintiä, muutosrekisteröintiä tai liikennekäyt-

töä koskevien tietojen ilmoittamista rekiste-
röinnin suorittajalle; 
36) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää 
kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus; 

37) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää 
rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja 
numerosarjaa; 
38) rekisterillä liikenteen palveluista annetussa 
laissa (320/2017) tarkoitettua liikenneasioiden 

rekisteriä; 
39) rekisteröinnin suorittajalla Liikenne- ja 
viestintävirastoa ja liikenteen palveluista anne-
tun lain V osan 4 luvussa tarkoitettua rekiste-

röintitehtävissä avustavaa palveluntarjoajaa; 
40) rekisteröintikatsastuksella yksittäisen ajo-
neuvon luokittelua, vaatimustenmukaisuuden 
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toteamista ja rekisteröintiä varten suoritettavaa 
tarkastusta; 

41) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin 
suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekiste-
röinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liiken-
nekäyttöönotosta antamaa asiakirjaa, joka to-

distaa, että ajoneuvo on rekisteröity; 
42) rengas-nasta-yhdistelmällä nastarengasta, 
joka on kansallisesti tyyppihyväksytty kompo-
nenttina; 

43) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää 
merkkiä, jossa on rekisteritunnus; 
44) sopimusrekisteröijällä liikenteen palve-
luista annetun lain V osan 4 luvussa tarkoitet-

tua palveluntarjoajaa, jolle Liikenne- ja vies-
tintävirasto on siirtänyt lupa- ja rekisteröinti-
toimintaan liittyviä avustavia tehtäviä; 
45) sotilasajoneuvolla puolustusvoimien hallin-

nassa olevaa tai puolustusvoimien käyttöön eri-
tyisesti tarkoitettua ajoneuvoa sekä Suomessa 
olevaa puolustusvoimista annetun lain 
(551/2007) 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-

koitetussa toiminnassa tai Suomea velvoittavan 
kansainvälisen sopimuksen perusteella tapah-
tuvassa toiminnassa käytettävää ajoneuvoa; 
46) talouden toimijalla valmistajaa, valmista-

jan edustajaa, jakelijaa tai maahantuojaa; 
47) traktoreiden ja niiden perävaunujen puite-
asetuksella maa- ja metsätaloudessa käytettä-
vien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkina-

valvonnasta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 167/2013; 
48) teknisellä tienvarsitarkastuksella tiellä ja 
muualla suoritettavaa ajoneuvon kunnon ja re-

kisteriin merkittyjen tietojen tarkastusta; 
49) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa hy-
väksyntäviranomainen varmentaa, että ajoneu-
von, järjestelmän, komponentin, erillisen tekni-
sen yksikön, osan tai varusteen tyyppi täyttää 

asiaankuuluvat hallinnolliset säännökset ja tek-
niset vaatimukset; 
50) valmistajan edustajalla sitä, jonka ajoneu-
von, järjestelmän, komponentin, erillisen tekni-

sen yksikön, osan tai varusteen valmistaja on 
valtuuttanut edustamaan itseään hyväksyntävi-
ranomaisiin ja markkinavalvontaviranomaisiin 
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nähden sekä toimimaan puolestaan tyyppi- tai 
yksittäishyväksyntään liittyvissä asioissa; 

51) valvontakatsastuksella viranomaisen ajo-
neuvon vikojen ja puutteiden vuoksi suoritetta-
vaksi määräämää katsastusta; 
52) varmenteella 80 §:ssä tarkoitetulle ennak-

koilmoituksen tekijälle tai ajoneuvon rekiste-
riin merkitylle omistajalle luovutettavaa ajo-
neuvon omistusoikeutta osoittavaa tunnistetta; 
53) varusteella kaikkia muita hyödykkeitä kuin 

osia, joita voidaan lisätä tai asentaa ajoneu-
voon; 
54) yksittäishyväksynnällä menettelyä, jossa 
hyväksyntäviranomainen varmentaa, että yksit-

täinen auto tai sen perävaunu, joka voi olla 
myös muu kuin ainoa kappale, on asiaankuulu-
vien kansallista yksittäishyväksyntää koskevien 
vaatimusten mukainen. 

 
4 § 

Ajoneuvon yleiset turvallisuusvaatimukset 
 
 
Ajoneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva ja 

rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja 
muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä ajo-
neuvoa koskevien säännösten ja määräysten 
mukainen. Ajoneuvon rakenne, varusteet, ulko-

puolinen muoto ja materiaali eivät saa aiheuttaa 
vaaraa. 
 
 

Ajoneuvon on oltava tavanomaisissa ajotilan-
teissa helposti hallittavissa. Hallintalaitteiden 
on oltava siten rakennetut ja sijoitetut, että nii-
den käyttö ajon aikana on helppoa ja turvallista. 

Hallintalaitteet, mittarit ja merkkivalot eivät saa 
poiketa muiden samaan luokkaan kuuluvien 
ajoneuvojen järjestelmistä siinä määrin, että 
siitä on haittaa tai vaaraa. 

 
Ajoneuvon turvallisuusvaatimuksista säädetään 
4 luvussa. 
 

3 § 

Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän yleiset tur-
vallisuusvaatimukset 
 
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän on oltava 

liikenteeseen soveltuva ja rakenteeltaan, varus-
teiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksil-
taan turvallinen sekä ajoneuvoa ja ajoneuvoyh-
distelmää koskevien säännösten ja määräysten 

mukainen. Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän 
rakenne, varusteet, ulkopuolinen muoto ja ma-
teriaali eivät saa aiheuttaa vaaraa.  
  

Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän on oltava 
tavanomaisissa ajotilanteissa helposti hallitta-
vissa. Hallintalaitteiden on oltava siten raken-
netut ja sijoitetut, että niiden käyttö ajon aikana 

on helppoa ja turvallista. Hallintalaitteet, mitta-
rit ja merkkivalot eivät saa poiketa muiden sa-
maan luokkaan kuuluvien ajoneuvojen järjes-
telmistä siinä määrin, että siitä on haittaa tai 

vaaraa. 
 

5 § 
Puutteellisuuden ja vian korjausvelvoite 

 

4 § 
Puutteellisuuden ja vian korjausvelvoite 
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Jos ajoneuvon rakenteessa tai varusteissa havai-
taan puutteellisuus tai vika, ajoneuvoa ei saa 

käyttää liikenteessä ennen kuin puutteellisuus 
ja vika on korjattu. Tämä kielto ei kuitenkaan 
koske matkalla todettua, olosuhteet huomioon 
ottaen vähäiseksi katsottavaa puutteellisuutta 

tai vikaa, joka todennäköisesti on syntynyt mat-
kan kestäessä ja joka ei ole ollut kuljettajan vä-
littömästi havaittavissa ja korjattavissa tai jonka 
korjausta ei voida ilman huomattavaa hanka-

luutta matkalla suorittaa. 

Jos ajoneuvon rakenteessa tai varusteissa ha-
vaitaan turvallisuuteen tai ympäristöominai-

suuksiin vaikuttava puutteellisuus tai vika, ajo-
neuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin 
puutteellisuus ja vika on korjattu. Tämä kielto 
ei kuitenkaan koske matkalla todettua, olosuh-

teet huomioon ottaen vähäiseksi katsottavaa 
puutteellisuutta tai vikaa, joka todennäköisesti 
on syntynyt matkan kestäessä ja joka ei ole ol-
lut kuljettajan välittömästi havaittavissa ja kor-

jattavissa tai jonka korjausta ei voida ilman 
huomattavaa hankaluutta matkalla suorittaa. 
 

6 § 
Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen tek-
nisen yksikön hyväksyminen liikenteeseen 

 
Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen tekni-
sen yksikön ja varusteen käyttö liikenteessä on 
kielletty, jollei ajoneuvotyyppiä tai yksittäistä 

ajoneuvoa, järjestelmää, osaa, erillistä teknistä 
yksikköä tai varustetta ole asianmukaisesti hy-
väksytty liikenteeseen. Hyväksyntää hakevan 
on esitettävä hyväksyntää varten säännöksissä 

ja määräyksissä edellytetyt asiakirjat ja muut 
selvitykset. 
 
 

 
Ajoneuvoa, joka ei ole tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten mukainen 
ja jota ei ole näiden säännösten ja määräysten 

mukaisesti varustettu hyväksyntämerkinnällä 
tai CE-merkinnällä, jos sellaista on säännök-
sissä tai määräyksissä edellytetty, ei saa uutena 
tieliikennekäyttöön tai moottorikelkkaa maasto-

liikennekäyttöön tarkoitettuna myyntitarkoituk-
sessa tuoda maahan eikä valmistaa Suomessa 
myytäväksi, pitää kaupan taikka myydä tai 
muuten luovuttaa. 

 
 
Järjestelmää, osaa, erillistä teknistä yksikköä 
ja varustetta, joka ei ole tämän lain ja sen no-

jalla annettujen säännösten ja määräysten mu-
kainen ja jota ei ole näiden säännösten ja mää-

5 § 
Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erilli-
sen teknisen yksikön, osan ja varusteen käyttö 

liikenteessä 
Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erilli-
sen teknisen yksikön, osan ja varusteen käyttö 
liikenteessä on kielletty, jollei ajoneuvotyyppiä 

tai yksittäistä ajoneuvoa, järjestelmää, kompo-
nenttia, erillistä teknistä yksikköä, osaa tai va-
rustetta ole asianmukaisesti hyväksytty liiken-
teeseen. 

 
6 § 
Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erilli-
sen teknisen yksikön, osan ja varusteen myynti 

 
Ajoneuvoa, joka ei ole tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten mukainen 
ja jota ei ole näiden säännösten ja määräysten 

mukaisesti varustettu hyväksyntämerkinnällä 
tai CE-merkinnällä, jos sellaista on säännök-
sissä tai määräyksissä edellytetty, ei saa uutena 
tieliikennekäyttöön tai moottorikelkkaa tai ras-

kasta moottorikelkkaa maastoliikennekäyttöön 
tarkoitettuna myyntitarkoituksessa tuoda maa-
han eikä valmistaa Suomessa myytäväksi. Täl-
laista ajoneuvoa ei myöskään saa pitää kaupan, 

myydä eikä muuten luovuttaa. 
 
Järjestelmää, komponenttia, erillistä teknistä 
yksikköä, osaa ja varustetta, joka ei ole tämän 

lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten mukainen tai jota ei ole näiden 
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räysten mukaisesti varustettu hyväksyntämer-
kinnällä tai CE-merkinnällä, jos sellaista on 

säännöksissä tai määräyksissä edellytetty, ei 
saa tie- tai maastoliikennekäyttöön tarkoitet-
tuna myyntitarkoituksessa tuoda maahan eikä 
valmistaa Suomessa myytäväksi, pitää kaupan 

taikka myydä tai muuten luovuttaa. 
 
 
 

 
Ajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja erillisen 
teknisen yksikön hyväksynnästä säädetään 5, 5 
a, 5 c ja 7 luvussa sekä ajoneuvon, osan, erilli-

sen teknisen yksikön ja varusteen maahantuon-
nin, valmistuksen ja kaupan valvonnasta 10 lu-
vussa. 
 

säännösten ja määräysten mukaisesti varus-
tettu hyväksyntämerkinnällä tai CE-merkin-

nällä, jos sellaista on säännöksissä tai määrä-
yksissä edellytetty, ei saa tie- tai maastoliiken-
nekäyttöön tarkoitettuna myyntitarkoituksessa 
tuoda maahan eikä valmistaa Suomessa myytä-

väksi. Tällaista järjestelmää, komponenttia, 
erillistä teknistä yksikköä, osaa ja varustetta ei 
myöskään saa pitää kaupan, myydä eikä muu-
ten luovuttaa. 

 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kielto ei 
koske ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja, 
erillisiä teknisiä yksiköitä, osia eikä varusteita, 

jotka käytössä kulumisen tai muun syyn vuoksi 
ovat alkuperäiseen tarkoitukseensa kelpaamat-
tomia, jos tästä ilmoitetaan näkyvästi kaupan 
olevaan ajoneuvoon, järjestelmään, kompo-

nenttiin, erilliseen tekniseen yksikköön, osaan 
tai varusteeseen tai sen pakkaukseen tehdyllä 
merkinnällä tai jos muuten käy selvästi ilmi, 
että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erilli-

nen tekninen yksikkö, osa tai varuste myydään 
romuksi tai muuhun tarkoitukseen kuin sellai-
senaan liikenteessä käytettäväksi. 
 

7 § 
Ajoneuvon muuttaminen, rakentaminen ja kor-

jaaminen 
 
Ellei jäljempänä toisin säädetä, liikenteessä 
käytettävää ajoneuvoa ei saa käyttöönoton jäl-

keen korjata, muuttaa, antaa muuttua tai varus-
taa lisälaitteella siten, ettei ajoneuvo enää täytä 
vaatimuksia, jotka Suomessa olivat voimassa 
ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankoh-

tana tai tätä myöhemmin. Ajoneuvon iän ja 
luontaisen kulumisen vuoksi ajoneuvosta tur-
vallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle ai-
heutuva riski ei myöskään saa lisääntyä vä-

häistä enempää. 
 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 

määräykset ajoneuvon korjaamisen, kunnosta-
misen ja rakenteen muuttamisen teknisistä vaa-

7 § 
Ajoneuvon muuttaminen, rakentaminen ja kor-

jaaminen 
 
Ellei jäljempänä toisin säädetä, liikenteessä 
käytettävää ajoneuvoa ei saa korjata, muuttaa 

eikä varustaa lisälaitteella siten, ettei ajoneuvo 
enää täytä vaatimuksia, jotka Suomessa olivat 
voimassa ajoneuvon ensimmäisen käyttöön-
oton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Ajoneu-

von ei myöskään saa antaa muuttua sellaiseksi, 
ettei se enää täytä näitä vaatimuksia. Ajoneu-
von iän ja luontaisen kulumisen vuoksi ajoneu-
vosta turvallisuudelle, terveydelle tai ympäris-

tölle aiheutuva riski ei myöskään saa lisääntyä 
vähäistä enempää. 
  
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 

määräykset ajoneuvon korjaamisen, kunnosta-
misen ja rakenteen muuttamisen teknisistä vaa-
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timuksista sekä vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamisessa tarkoituksenmukaisuussyistä sovel-

lettavista vähäisistä poikkeuksista ja vaihtoeh-
toisista vaatimuksista. Poikkeuksista ja vaihto-
ehtoisista vaatimuksista turvallisuudelle, ter-
veydelle tai ympäristölle aiheutuva riski ei saa 

lisääntyä vähäistä enempää. Liikenne- ja vies-
tintävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat mää-
räykset myös ajoneuvoon sen erityiskäyttöä 
varten asennettavien valaisimien ja muiden li-

sälaitteiden turvallisuusvaatimuksista. 
 

timuksista sekä vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamisessa tarkoituksenmukaisuussyistä sovel-

lettavista vähäisistä poikkeuksista ja vaihtoeh-
toisista vaatimuksista sekä ajoneuvon korjaa-
misesta, kunnostamisesta ja rakenteen muutta-
misesta edellytettävistä selvityksistä. Poikkeuk-

sista ja vaihtoehtoisista vaatimuksista turvalli-
suudelle, terveydelle tai ympäristölle aiheutuva 
riski ei saa lisääntyä vähäistä enempää. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkemmat 

määräykset myös ajoneuvoon sen erityiskäyt-
töä varten asennettavien valaisimien ja muiden 
lisälaitteiden turvallisuusvaatimuksista. 
 

7 a § 
Kanta-ajoneuvo, korjattu ajoneuvo ja raken-

nettu ajoneuvo 
 
Kanta-ajoneuvo on ajoneuvoyksilö, jonka alku-
peräisistä osista enemmän kuin 50 prosenttia 

muodostaa osan ajoneuvosta, jota on korjattu 
tai joka on koottu osista. Korjattu ajoneuvo on 
liikennevahingon, korroosion tai muun syyn 
johdosta vaurioitunut ja sen jälkeen kunnostettu 

ajoneuvo, jolla on kanta-ajoneuvo ja jonka al-
kuperäisistä osista vähintään 25 prosenttia on 
vaihdettu; korjattu ajoneuvo on myös osista 
koottu ajoneuvo. Korjattu ajoneuvo merkitään 

rekisteriin kanta-ajoneuvon tunnistetiedoilla. 
 
Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 
50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle tulee 

antaa uusi valmistenumero (rakennettu ajo-
neuvo). Tällainen ensimmäistä kertaa käyttöön 
otettava M-, N- ja O-luokan ajoneuvo on yksit-
täishyväksyttävä ja muu ajoneuvo esitettävä re-

kisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi. 
 
Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuu-
desta ajoneuvosta ja näiden osuuksien määrittä-

miseksi edellytettävistä selvityksistä ja valmis-
tenumeron antamisesta sekä siitä, milloin ra-
kennettu tai korjattu ajoneuvo katsotaan raken-
netuksi ja muutetuksi taikka korjatuksi ja muu-

tetuksi ajoneuvoksi, säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 
 

8 § 
Kanta-ajoneuvo, korjattu ajoneuvo ja raken-

nettu ajoneuvo 
 
Kanta-ajoneuvo on ajoneuvoyksilö, jonka alku-
peräisistä osista enemmän kuin 50 prosenttia 

muodostaa osan ajoneuvosta, jota on korjattu 
tai joka on koottu osista.   Korjattu ajoneuvo on 
liikennevahingon, korroosion tai muun syyn 
johdosta vaurioitunut ja sen jälkeen kunnos-

tettu ajoneuvo, jolla on kanta-ajoneuvo ja jonka 
alkuperäisistä osista vähintään 25 prosenttia on 
vaihdettu. Korjattu ajoneuvo on myös osista 
koottu ajoneuvo. Korjattu ajoneuvo merkitään 

rekisteriin kanta-ajoneuvon tunnistetiedoilla. 
 
Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 
50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle on an-

nettava uusi valmistenumero (rakennettu ajo-
neuvo). Tällainen ensimmäistä kertaa käyttöön 
otettava M-, N- ja O-luokan ajoneuvo on yksit-
täishyväksyttävä ja muu ajoneuvo esitettävä re-

kisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min: 

1) ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien 
osuudesta ajoneuvosta; 
2) 1 kohdassa tarkoitettujen osuuksien määrit-
tämiseksi edellytettävistä selvityksistä; 

3) valmistenumeron antamisesta; 
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4) rakennettuun ja korjattuun ajoneuvoon liit-
tyvien tietojen merkitsemisestä rekisteröintito-

distukseen ja rekisteriin; 
5) siitä, milloin rakennettu tai korjattu ajo-
neuvo katsotaan rakennetuksi ja muutetuksi 
taikka korjatuksi ja muutetuksi ajoneuvoksi. 

 
(Uusi) 9 §  

Yksilöllisesti valmistettu ajoneuvo 
 
Yksilöllisesti valmistettu ajoneuvo on L3e-, 
L4e- ja L5e-luokan ajoneuvo, jonka osista osa 

on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmis-
teisista osista merkittävässä määrin muutettuja 
ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräi-
sin samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomal-

lista. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min yksilöllisesti valmistetun ajoneuvon osien 

ja osakokonaisuuksien osuudesta ajoneuvosta 
sekä valmistenumeron antamisesta. 
 

8 § 
Ajoneuvon rekisteröinti ja katsastus 

 
Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävä perävaunu on ensire-
kisteröitävä, muutosrekisteröitävä ja asianmu-

kaisesti katsastettava, jollei tässä laissa tai sen 
nojalla toisin säädetä. Moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa ja siihen tai sen perävaunuun kytkettä-
vää perävaunua, jota ei ole asianmukaisesti en-

sirekisteröity, muutosrekisteröity ja katsastettu, 
ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto). Käyt-
tökielto koskee myös ajoneuvoa, joka on pois-
tettu liikennekäytöstä. 
 

Määräaikaiskatsastuksesta säädetään 6 lu-
vussa, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-
tuksesta 7 luvussa ja rekisteröinnistä 8 luvussa. 
 

10 § 
Ajoneuvon rekisteröinti ja katsastus 

 
Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen 
hinattavaan ajoneuvoon kytkettävä hinattava 
ajoneuvo on ensirekisteröitävä, muutosrekiste-

röitävä ja asianmukaisesti katsastettava, jollei 
tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä. Moot-
torikäyttöistä ajoneuvoa ja siihen tai sen hinat-
tavaan ajoneuvoon kytkettävää hinattavaa ajo-

neuvoa, jota ei ole asianmukaisesti ensirekiste-
röity, muutosrekisteröity ja katsastettu, ei saa 
käyttää liikenteessä (käyttökielto).  
 

9 § 

Vastuu ajoneuvon kunnosta, rekisteröinnistä ja 
katsastuksesta 
 

11 § 

Vastuu ajoneuvon kunnosta, rekisteröinnistä ja 
katsastuksesta 
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Ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan rekiste-
riin ilmoitettu haltija sekä ajoneuvon kuljettaja 

ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytet-
tävä ajoneuvo on liikennekelpoinen ja, jos sitä 
edellytetään, rekisteröity ja asianmukaisesti 
katsastettu. 

 
Jos ajoneuvoa kuljettaa sen omistajan tai halti-
jan työntekijä, työnantajan on huolehdittava 
siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen, kun 

se luovutetaan työntekijän kuljetettavaksi, ja 
että ajoneuvo tarkastetaan ja huolletaan riittä-
vän usein sen pitämiseksi liikennekelpoisessa 
kunnossa. Kuljettajan on viipymättä ilmoitet-

tava työnantajalle ajoneuvon kunnossa havait-
semistaan puutteista, joita hän ei voi itse kor-
jata. 
 

Ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan rekiste-
riin ilmoitettu haltija sekä ajoneuvon kuljettaja 

ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytet-
tävä ajoneuvo on liikennekelpoinen ja, jos sitä 
edellytetään, rekisteröity ja asianmukaisesti 
katsastettu.  

 
Jos ajoneuvoa kuljettaa sen omistajan tai halti-
jan työntekijä, työnantajan on huolehdittava 
siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen, kun 

se luovutetaan työntekijän kuljetettavaksi, ja 
että ajoneuvo tarkastetaan ja huolletaan riittä-
vän usein sen pitämiseksi liikennekelpoisessa 
kunnossa. Kuljettajan on viipymättä ilmoitet-

tava työnantajalle ajoneuvon kunnossa havait-
semistaan puutteista, joita hän ei voi itse kor-
jata. 

2 luku 

Ajoneuvojen perusluokitus  

 

2 luku  

Ajoneuvojen luokitus 

 

10 § 
Auto 
 
M- ja N-luokan ajoneuvo (auto) on henkilöiden 

tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn eri-
koistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen 
ajoneuvo, jossa on vähintään neljä pyörää tai 
telat ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on 

suurempi kuin 25 kilometriä tunnissa. M- ja N-
luokan ajoneuvoksi ei kuitenkaan katsota neli-
pyöräistä ajoneuvoa, joka 11 §:n nojalla katso-
taan L-luokkaan kuuluvaksi, 14 §:n nojalla 

traktoriksi, 14 b §:n nojalla kevytautoksi, 15 
§:n nojalla moottorityökoneeksi taikka 16 §:n 
nojalla maastoajoneuvoksi. 
 
M- ja N-luokan ajoneuvot jaetaan seuraaviin 

alaluokkiin: 
1) M1-luokan ajoneuvo (henkilöauto) on ensisi-
jaisesti matkustajien ja heidän matkatava-
roidensa kuljettamiseen suunniteltu ja raken-

nettu auto, jossa on kuljettajan istuinpaikan li-
säksi enintään kahdeksan istuinpaikkaa; henki-
löautossa voi olla vain kuljettajan istuinpaikka, 
mutta ei tilaa seisoville matkustajille; 

20 § 
M- ja N-luokan ajoneuvo (auto) 
 
Luokituksesta M- ja N-luokan ajoneuvoiksi 

säädetään autojen ja niiden perävaunujen pui-
teasetuksessa. 
Autot jaetaan seuraaviin alaluokkiin: 
1) M1-luokan ajoneuvo (henkilöauto); 

2) M2- ja M3-luokan ajoneuvo (linja-auto); 
3) N1-luokan ajoneuvo (pakettiauto); 
4) N2- ja N3-luokan ajoneuvo (kuorma-auto). 
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2) M2- ja M3-luokan ajoneuvo (linja-auto) on 
ensisijaisesti matkustajien ja heidän matkata-

varoidensa kuljettamiseen suunniteltu ja raken-
nettu auto, jossa on kuljettajan istuinpaikan li-
säksi enemmän kuin kahdeksan istumapaikkaa; 
M2-luokan ajoneuvon luokittelumassa on enin-

tään 5 tonnia ja M3-luokan ajoneuvon yli 5 
tonnia; M2- ja M3-luokan ajoneuvossa voi olla 
istumapaikkojen lisäksi seisoville matkustajille 
varattu tila; 

3) N1-luokan ajoneuvo (pakettiauto) on ensisi-
jaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja 
rakennettu auto, jonka luokittelumassa on enin-
tään 3,5 tonnia; 

4) N2- ja N3-luokan ajoneuvo (kuorma-auto) 
on ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunni-
teltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa 
on suurempi kuin 3,5 tonnia; N2-luokan ajo-

neuvon luokittelumassa on enintään 12 tonnia 
ja N3-luokan ajoneuvon yli 12 tonnia. 
 
M- ja N-luokan ajoneuvoja luokiteltaessa eri-

koistarkoituksiin valmistettujen ajoneuvojen va-
rusteet, kuten nosturi, betonipumppu ja huolto-
välineet, rinnastetaan tavaraan. 
 

Autoverolaissa (1482/1994) säädetään sellai-
sen auton, joka on verovapaa tai josta suorite-
taan alennettua veroa, rakenteesta, mitoituk-
sesta ja muista verovapauden tai alennetun ve-

ron edellytyksistä. 
 

11 § 
L-luokan ajoneuvot 
 
 

L-luokan ajoneuvoja ovat tiellä käytettäväksi 
tarkoitetut seuraavassa taulukossa mainitut 
ajoneuvot: 
 

Luokka Luokan nimi Alaluokka Ala-
luokan nimi Alaluokan tarkempi jaottelu 
L1e kevyt kaksipyöräinen moottori-
käyttöinen ajoneuvo L1e-A moot-

torilla varustettu polkupyörä  
L1e-B kaksipyöräinen mopo  

21 § 
L-luokan ajoneuvot (kaksi- ja kolmipyöräiset 
ajoneuvot ja nelipyörät) 
 

Luokituksesta L-luokan ajoneuvoiksi säädetään 
L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksessa. 
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L2e kolmipyöräinen mopo L2e-P
 kolmipyöräinen henkilömopo

  
L2e-U kolmipyöräinen tavaramopo
  
L3e kaksipyöräinen moottoripyörä

 L3e-A1 pienitehoinen moot-
toripyörä  
L3e-A2 keskitehoinen moottoripyörä
  

L3e-A3 suuritehoinen moottoripyörä
  
L4e sivuvaunullinen kaksipyöräinen 
moottoripyörä  

  
L5e moottorikäyttöinen kolmipyörä
 L5e-A kolmipyörä  
L5e-B hyötykolmipyörä  

L6e kevyt nelipyörä L6e-A
 kevyt maantiemönkijä  
L6e-B mopoauto L6e-BP (henkilömo-
poauto) 

L6e-BU (tavaramopoauto) 
L7e raskas nelipyörä L7e-A
 maantiemönkijä alaluo-
kan L7e-A1 ajoneuvo 

alaluokan L7e-A2 ajoneuvo 
L7e-B maastomönkijä L7e-
B1 (tavallinen maastomönkijä) 
L7e-B2 (rinnakkain istuttava mönkijä) 

L7e-C nelipyörä L7e-CP (henkilöne-
lipyörä) 
L7e-CU (tavaranelipyörä) 
 

12 § 
L-luokan ajoneuvon luokan määräytyminen 

 
Ensimmäistä kertaa Suomessa käyttöönotetta-
van muun kuin EY- tai  EU-tyyppihyväksytyn  
L-luokan ajoneuvon luokkana ja alaluokkina 

käytetään 2 a §:n 2 momentissa mainitun Eu-
roopan unionin asetuksen liitteen I luokituspe-
rusteiden mukaista luokkaa ja alaluokkia. 
 

Käytössä olevan L-luokan ajoneuvon luokkana 
ja alaluokkina käytetään ajoneuvon ensimmäi-
sen käyttöönoton yhteydessä sille määriteltyä 

(Kumotaan) 
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tai jos ajoneuvo on rekisteröity, sille rekisteriin 
merkittyä luokkaa ja alaluokkaa. 

 
14 § 

Traktorit ja niiden perävaunut sekä vedettävät 
vaihdettavat laitteet 
 
 

T- ja C-luokan ajoneuvo on moottorikäyttöinen 
maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoi-
tettu pyörillä tai telaketjuilla varustettu ajo-
neuvo, joka luokitellaan seuraavasti: 

1) T1-luokan pyörillä varustetut ja C1-luokan 
telaketjuilla varustetut traktorit, joiden pienin 
raideväli on vähintään 1 150 millimetriä ja 
omamassa ajokuntoisena yli 600 kiloa; 

2) T2-luokan pyörillä varustetut ja C2-luokan 
telaketjuilla varustetut traktorit, joiden pienin 
raideväli on alle 1 150 millimetriä ja oma-
massa ajokuntoisena yli 600 kiloa; 

3) T3-luokan pyörillä varustetut ja C3-luokan 
telaketjuilla varustetut traktorit, joiden oma-
massa ajokuntoisena on enintään 600 kiloa; 
4) T4-luokan pyörillä varustetut ja C4-luokan 

telaketjuilla varustetut erikoiskäyttöön tarkoite-
tut traktorit. 
 
Traktorien perävaunut luokitellaan seuraa-

vasti: 
1) R1-luokan perävaunu, jonka akselimassojen 
summa on enintään 1 500 kiloa; 
2) R2-luokan perävaunu, jonka akselimassojen 

summa on yli 1 500 kiloa, mutta enintään 3 500 
kiloa; 
3) R3-luokan perävaunu, jonka akselimassojen 
summa on yli 3 500 kiloa, mutta enintään 21 

000 kiloa; 
4) R4-luokan perävaunu, jonka akselimassojen 
summa on yli 21 000 kiloa. 
 

Vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet luoki-
tellaan seuraavasti: 
1) S1-luokan vedettävä vaihdettavissa oleva 
laite, jonka akselimassojen summa on enintään 

3 500 kiloa; 

22 § 

T- ja C-luokan ajoneuvot (traktorit) ja R-luo-
kan perävaunut sekä S-luokan vedettävät vaih-
dettavissa olevat laitteet 
 

Luokituksesta T- ja C-luokan ajoneuvoiksi, R-
luokan perävaunuiksi sekä S-luokan vedettä-
viksi vaihdettavissa oleviksi laitteiksi sääde-
tään traktoreiden ja niiden perävaunujen puite-

asetuksessa. 
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2) S2-luokan vedettävä vaihdettavissa oleva 
laite, jonka akselimassojen summa on yli 3 500 

kiloa. 
 
Traktoreiden ja niiden perävaunujen sekä ve-
dettävien vaihdettavissa olevien laitteiden luo-

kan perään merkitään kirjain a, jos ajoneuvon 
suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 ki-
lometriä tunnissa tai kirjain b, jos ajoneuvon 
suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 kilomet-

riä tunnissa. 
 

14 a § 
Traktorin ja sen perävaunun sekä vedettävän 
vaihdettavan laitteen luokan määräytyminen 
 

Ensimmäistä kertaa Suomessa käyttöönotetta-
van muun kuin EY- tai EU-tyyppihyväksytyn 
traktorin ja sen perävaunun sekä vedettävän 
vaihdettavan laitteen luokkana ja alaluokkina 

käytetään 2 a §:n 3 momentissa mainitun Eu-
roopan unionin asetuksen liitteen I luokituspe-
rusteiden mukaista luokkaa ja alaluokkia. 
 

Käytössä olevan traktorin ja sen perävaunun 
sekä vedettävän vaihdettavan laitteen luokkana 
ja alaluokkina käytetään ajoneuvon ensimmäi-
sen käyttöönoton yhteydessä sille määriteltyä 

tai jos ajoneuvo on rekisteröity, sille rekisteriin 
merkittyä luokkaa ja alaluokkia. 
 

(Kumotaan) 

14 b § 
Kevytauto 

 
Kevytauto on 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettuun T1-luokkaan kuuluva ajoneuvo: 
1) jonka suurin rakenteellinen nopeus on rajoi-
tettu 60 kilometriin tunnissa; 

2) joka on muutettu aiemmin Suomessa käyt-
töönotetusta M1-luokan ajoneuvosta; 
3) jonka ensimmäisen käyttöönottovuoden 
päättymisestä on kulunut enintään 10 vuotta, 

kuitenkin niin, että ensimmäinen käyttöönotto 
on 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen; 
ja 

(Kumotaan) 
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4) jonka omamassa ajokuntoisena on enintään 
1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon 

käyttövoimana on sähkö. 
 

15 § 
Moottorityökone 
 
Moottorityökone on: 

1) omalla käyttövoimallaan liikkuva ajoneuvo, 
joka on suunniteltu ja rakennettu työkoneeksi ja 
joka ei rakenteensa takia sovellu matkustajien 
eikä tavaroiden kuljettamiseen; auton alustalle 

asennettua työkonetta ei pidetä moottorityöko-
neena; 
2) perävaunujen ja kuljetusalustojen siirtoon sa-
tamassa tai muulla terminaalialueella valmis-

tettu vetotrukki, jonka suurin rakenteellinen no-
peus on enintään 50 kilometriä tunnissa, jollei 
ajoneuvoa ole pidettävä kuorma-autona tai trak-
torina; 

3) työmaalla tehtäviin kuljetuksiin, kuten maa-
ainesten kuljetuksiin tarkoitettu muu ajoneuvo 
kuin traktori (dumpperi), jollei ajoneuvoa ole 
pidettävä kuorma-autona. 

 

23 § 
Moottorityökone 
 
Moottorityökone on: 

1) omalla käyttövoimallaan liikkuva ajoneuvo, 
joka on suunniteltu ja rakennettu työkoneeksi 
ja joka ei rakenteensa takia sovellu matkusta-
jien eikä tavaroiden kuljettamiseen; auton alus-

talle asennettua työkonetta ei pidetä moottori-
työkoneena; 
2) perävaunujen ja kuljetusalustojen siirtoon 
satamassa tai muulla terminaalialueella valmis-

tettu vetotrukki, jonka suurin rakenteellinen 
nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa, jos 
ajoneuvoa ei ole pidettävä kuorma-autona tai 
traktorina; 

3) työmaalla tehtäviin kuljetuksiin, kuten maa-
ainesten kuljetuksiin tarkoitettu muu ajoneuvo 
kuin traktori (dumpperi), jollei ajoneuvoa ole 
pidettävä kuorma-autona. 

16 § 
Maastoajoneuvo 
 
Maastoajoneuvolla tarkoitetaan moottorirekeä, 

ilmatyynyalusta tai muuta henkilöiden tai tava-
ran kuljetukseen taikka muita ajoneuvoja vetä-
mään valmistettua jäällä, lumessa tai vajotta-
vassa maastossa taikka maahan tukeutuen kul-

kemaan valmistettua moottorikäyttöistä ajoneu-
voa. Maastoajoneuvolla ei kuitenkaan tarkoiteta 
ajoneuvoa, joka on tarkoitettu kuljetettavaksi 
moottorikelkkailureitin lisäksi myös muulla 
tiellä eikä ajoneuvoa joka on EY- tai EU-tyyp-

pihyväksytty 10, 11 tai 14 §:ssä tarkoitettuun 
ajoneuvoluokkaan tiellä käytettäväksi. 
 
Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu 

maastoajoneuvo. Moottorikelkka on telavetoi-
nen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi ti-
laa enintään kahdelle henkilölle ja jonka oma-
massa on enintään 0,5 tonnia. Raskas moottori-

kelkka on telavetoinen moottorireki, jossa on 

24 § 
Maastoajoneuvo  
 
Maastoajoneuvolla tarkoitetaan moottorirekeä, 

ilmatyynyalusta tai muuta henkilöiden tai tava-
ran kuljetukseen taikka muita ajoneuvoja vetä-
mään valmistettua jäällä, lumessa tai vajotta-
vassa maastossa taikka maahan tukeutuen kul-

kemaan valmistettua moottorikäyttöistä ajoneu-
voa. Maastoajoneuvolla ei kuitenkaan tarkoi-
teta ajoneuvoa, joka on tarkoitettu kuljetetta-
vaksi moottorikelkkailureitin lisäksi myös 
muulla tiellä, eikä ajoneuvoa, joka on EU-tyyp-

pihyväksytty 20, 21 tai 22 §:ssä tarkoitettuun 
ajoneuvoluokkaan tiellä käytettäväksi.  
 
Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu 

maastoajoneuvo. Moottorikelkka on telavetoi-
nen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi ti-
laa enintään kahdelle henkilölle ja jonka oma-
massa on enintään 500 kilogrammaa. Raskas 

moottorikelkka on telavetoinen moottorireki, 
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kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henki-
lölle ja jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 

tonnia ja enintään 0,8 tonnia.  
 

jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään nel-
jälle henkilölle ja jonka omamassa on suurempi 

kuin 500 kilogrammaa ja enintään 800 kilo-
grammaa. 
 

17 § 
Perävaunu ja hinattava laite 
 

O1–O4-luokan ajoneuvo (auton perävaunu) on 
hinattava ajoneuvo. 
 
Auton perävaunut jaetaan luokittelumassan pe-

rusteella seuraaviin luokkiin: 
1) O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) luo-
kittelumassa on enintään 0,75 tonnia; 
2) O2-luokan ajoneuvon luokittelumassa on 

suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 
tonnia; 
3) O3-luokan ajoneuvon luokittelumassa on 
suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10 

tonnia; 
4) O4-luokan ajoneuvon luokittelumassa on 
suurempi kuin 10 tonnia. 
 

Hinattava laite on auton perävaunu tai muuhun 
moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kuin autoon 
kytkettävä hinattava ajoneuvo, jota ei ole tar-
koitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen 

eikä matkailuun. 
 

25 § 
O-luokan ajoneuvo (auton perävaunu) 
 

Luokituksesta O-luokan ajoneuvoksi säädetään 
autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuk-
sessa. 

(Uusi) 26 § 
Muut hinattavat ajoneuvot 
 

Muita hinattavia ajoneuvoja ovat L-luokan ajo-
neuvojen perävaunut, polkupyörän perävaunut, 
maastoajoneuvon perävaunut ja moottorityöko-
neen perävaunut sekä muut kuin EU-tyyppihy-
väksytyt traktorilla hinattavat ajoneuvot. 

 

(Uusi) 27 § 
Ajoneuvon luokan määräytyminen 
 
Ensimmäistä kertaa Suomessa käyttöönotetta-

van muun kuin EU- tai EY-tyyppihyväksytyn 
M-, N-, O-, L-, T-, C-, R- ja S-luokan ajoneu-
von luokkana ja alaluokkana käytetään autojen 
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ja niiden perävaunujen puiteasetuksen, L-luo-
kan ajoneuvojen puiteasetuksen ja traktoreiden 

ja niiden perävaunujen puiteasetuksen luoki-
tusperusteiden mukaista luokkaa ja alaluokkia. 
Suomessa käytössä olevan ajoneuvon luokkana 
ja alaluokkana käytetään ajoneuvon ensimmäi-

sen käyttöönoton yhteydessä sille määriteltyä 
tai jos ajoneuvo on rekisteröity, sille rekisteriin 
merkittyä luokkaa ja alaluokkaa. 
 

19 § 
Muut moottorittomat ajoneuvot 

 
Polkupyörällä tarkoitetaan: 
1) yhden tai useamman henkilön tai tavaran 
kuljettamiseen valmistettua polkimin tai käsi-

kammin varustettua ajoneuvoa, joka voi myös 
olla varustettu sellaisella enintään 250 watin te-
hoisella sähkömoottorilla, joka toimii vain pol-
jettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään 

nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa; 
 
 
 

 
 
 
2) sellaista potkupyörää tai muuta vastaavaa 

moottoritonta ajoneuvoa, jolta koon tai käyttö-
tarkoituksen vuoksi on tarpeellista edellyttää 
heijastin- ja valaisinvaatimusten sekä muiden 
polkupyörää koskevien keskeisten turvallisuus-

vaatimusten täyttymistä. 
 
Moottorittomaksi ajoneuvoksi katsotaan myös 
tieliikenteeseen tarkoitettu ja varustettu eläi-

men vetämä vaunu ja reki, jolta koon ja käyttö-
tarkoituksen vuoksi on tarpeellista edellyttää 
keskeisten ajoneuvoja koskevien turvallisuus-
vaatimusten kuten heijastin- ja valaisinvaati-

musten täyttymistä. 
 

28 § 
Muut moottorittomat ajoneuvot 

 
Polkupyörä on yhden tai useamman henkilön 
tai tavaran kuljettamiseen valmistettu polkimin 
tai käsikammin varustettu ja täysin tai pääosin 

lihasvoimalla käytettävä ajoneuvo. Polkupyörä 
voi myös olla varustettu sellaisilla yhteenlaske-
tulta jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 
watin tehoisilla sähkömoottoreilla, jotka toimi-

vat vain poljettaessa ja kytkeytyvät toiminnasta 
viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilomet-
riä tunnissa (sähköavusteinen polkupyörä). 
Sähkömoottorit voivat kuitenkin toimia polke-

matta nopeuden ollessa enintään kuusi kilomet-
riä tunnissa. 
 
Polkupyöräksi katsotaan myös sellainen potku-

pyörä tai muu vastaava moottoriton ajoneuvo, 
jolta koon tai käyttötarkoituksen vuoksi on tar-
peellista edellyttää heijastin- ja valaisinvaati-
musten sekä muiden polkupyörää koskevien 

keskeisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä. 
 
 

(Uusi) 29 § 
Eläimen vetämä ajoneuvo 
 
Eläimen vetämäksi ajoneuvoksi katsotaan tie-

liikenteeseen tarkoitettu ja varustettu eläimen 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

vetämä vaunu ja reki, jolta koon ja käyttötar-
koituksen vuoksi on tarpeellista edellyttää kes-

keisten ajoneuvoja koskevien turvallisuusvaati-
musten, kuten heijastin- ja valaisinvaatimusten 
täyttymistä. 
 

19 a § 
Kevyt sähköajoneuvo 

 
Kevyellä sähköajoneuvolla tarkoitetaan sel-
laista muuta sähkömoottorilla varustettua ajo-
neuvoa kuin 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

sähköavusteista polkupyörää tai 11 §:ssä tar-
koitettua L-luokan ajoneuvoa, jonka moottorin 
suurin nimellisteho on enintään 1 kilowattia ja 
rakenteellinen nopeus enintään 25 kilometriä 

tunnissa. Kevyeen sähköajoneuvoon sovelle-
taan moottorittoman ajoneuvon vaatimuksia. 

30 § 
Kevyt sähköajoneuvo 

 
Kevyellä sähköajoneuvolla tarkoitetaan sel-
laista muuta sähkömoottorilla varustettua ajo-
neuvoa kuin 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

sähköavusteista polkupyörää tai L-luokan ajo-
neuvojen puiteasetuksessa tarkoitettua L-luo-
kan ajoneuvoa, jonka eteenpäin vievien moot-
toreiden suurin yhteenlaskettu jatkuva nimellis-

teho on enintään 1,00 kilowattia ja rakenteelli-
nen nopeus enintään 25 kilometriä tunnissa.  
 

19 b § 
Ajoneuvojen perusluokittelua koskevat tarkem-

mat määräykset 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa Euroo-
pan unionin ajoneuvolainsäädännön vaatimuk-

siin perustuvia taikka liikenneturvallisuuden tai 
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia tar-
kempia määräyksiä tässä luvussa tarkoitettujen 
ajoneuvojen luokittelusta. 

 

(Kumotaan) 

3 luku 

Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen 

tarkempi luokitus 
 

2 luku  

Ajoneuvojen luokitus  

20 § 
Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneuvo 

ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvo 
 
Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön erityi-
sesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 
tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelas-

tusauto on myös muu M- tai N-luokan ajo-
neuvo, joka on kunnan tai kuntayhtymän pelas-
tuslaitoksen tai valtion pelastushallinnon viran-
omaisen, Pelastusopiston tai lentoaseman pitä-

jän hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan 
pelastustoimen tehtäviin. Pelastusauto on myös 

31 § 
Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneuvo 

ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvo 
 
Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön erityi-
sesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 
tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelas-

tusauto on myös muu M- tai N-luokan ajo-
neuvo, joka on kunnan tai kuntayhtymän pelas-
tuslaitoksen tai valtion pelastushallinnon viran-
omaisen, Pelastusopiston tai lentoaseman pitä-

jän hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan 
pelastustoimen tehtäviin. Pelastusauto on myös 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, 
jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kah-

deksalle henkilölle. 
 
Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityisesti 
valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 

 
 
Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on Rajavartiolai-
toksen käyttöön erityisesti valmistettu tai varus-

tettu ajoneuvo. 
 
 
Tullin ajoneuvo on Tullin käyttöön erityisesti 

valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 
 
 
Sisäministeriön asetuksella säädetään pelastus-

toimen edellyttämistä pelastusauton raken-
teesta, varusteista ja väristä sekä poliisiajoneu-
von ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvon varus-
teista sekä tunnusvärityksestä ja -merkeistä. 

Edellä tarkoitetun asetuksen mukaista polii-
siajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen ajoneuvon 
tunnusväritystä ja -merkkejä ei saa käyttää 
muissa ajoneuvoissa. Liikenne- ja viestintävi-

rasto antaa määräykset pelastusauton, polii-
siajoneuvon, Tullin ajoneuvon ja Rajavartiolai-
toksen ajoneuvon erikoiskäytön edellyttämien 
merkki- ja varoitusvalaisimien, heijastimien, 

heijastavien merkintöjen sekä äänimerkinanto-
laitteiden teknisistä vaatimuksista ja asennuk-
sesta. 
 

 

palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, 
jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kah-

deksalle henkilölle. 
 
Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityisesti 
valmistettu tai varustettu ajoneuvo, joka on po-

liisin käytössä, hallinnassa tai omistuksessa . 
 
Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on Rajavartiolai-
toksen käyttöön erityisesti valmistettu tai va-

rustettu ajoneuvo, joka on Rajavartiolaitoksen 
käytössä, hallinnassa tai omistuksessa. 
 
Tullin ajoneuvo on Tullin käyttöön erityisesti 

valmistettu tai varustettu ajoneuvo, joka on 
Tullin käytössä, hallinnassa tai omistuksessa . 
 
Sisäministeriön asetuksella säädetään pelastus-

toimen edellyttämistä pelastusauton raken-
teesta, varusteista ja väristä sekä poliisiajoneu-
von ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvon varus-
teista, tunnusvärityksestä ja -merkeistä. Edellä 

tarkoitetun asetuksen mukaista poliisiajoneu-
von tai Rajavartiolaitoksen ajoneuvon tunnus-
väritystä ja -merkkejä ei saa käyttää muissa 
ajoneuvoissa.  

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset 
pelastusauton, poliisiajoneuvon, Tullin ajoneu-
von ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvon erikois-

käytön edellyttämien merkki- ja varoitusvalai-
simien, heijastimien, heijastavien merkintöjen 
sekä äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaati-
muksista ja asennuksesta. 

 
21 § 

Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo 
 
Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantuneiden 
henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu M-luokan 

ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoi-
tusta varten. 
 
Ensihoitoajoneuvo on terveydenhuoltolaissa 

(1326/2010) tarkoitetun ensihoitopalvelun ensi-
hoitotehtäviin varustettu ajoneuvo.  
 

32 § 

Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo 
 
Luokituksesta ambulanssiksi säädetään autojen 
ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa. 

 
 
 
Ensihoitoajoneuvo on terveydenhuoltolaissa 

(1326/2010) tarkoitetun ensihoitopalvelun ensi-
hoitotehtäviin varustettu ajoneuvo.  
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sää-
detään tarvittaessa ambulanssin tarkemmasta 

luokittelusta, korin ja potilastilan mitoituksesta, 
suorituskyvystä sekä lääkinnällisistä ja muista 
varusteista. Liikenne- ja viestintävirasto antaa 
määräykset ambulanssin erikoiskäytön edellyt-

tämien merkki- ja varoitusvalaisimien, heijasti-
mien, heijastavien merkintöjen sekä äänimer-
kinantolaitteiden teknisistä vaatimuksista ja 
asennuksesta. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voi-
daan säätää ambulanssin ja ensihoitoajoneuvon 

tarkemmasta luokittelusta, korin ja potilastilan 
mitoituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnälli-
sistä ja muista varusteista.  
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 
määräykset ambulanssin ja ensihoitoajoneuvo-
jen erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja va-
roitusvalaisimien, heijastimien, heijastavien 

merkintöjen sekä äänimerkinantolaitteiden tek-
nisistä vaatimuksista ja asennuksesta. 
 

21 a § 
Hälytysajoneuvo 
 

Hälytysajoneuvoja ovat pelastusauto, polii-
siajoneuvo, rajavartiolaitoksen ajoneuvo, Tul-
lin ajoneuvo, ambulanssi, ensihoitoajoneuvo, 
puolustusvoimien pelastusauto, puolustusvoi-

mien sairasauto ja sotilaspoliisiajoneuvo, jotka 
on varustettu sinistä vilkkuvaa valoa näyttä-
vällä varoitusvalaisimella ja hälytysajoneuvon 
äänimerkinantolaitteella. 

33 § 
Hälytysajoneuvo 
 

Hälytysajoneuvoja ovat pelastusauto, polii-
siajoneuvo, Rajavartiolaitoksen ajoneuvo, Tul-
lin ajoneuvo, ambulanssi, ensihoitoajoneuvo, 
puolustusvoimien pelastusauto, puolustusvoi-

mien sairasauto ja sotilaspoliisiajoneuvo, jotka 
on varustettu sinistä valoa näyttävällä vilkku-
valla varoitusvalaisimella ja hälytysajoneuvon 
äänimerkinantolaitteella. 

 

22 § 
Matkailuauto 
 
Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu M-

luokan ajoneuvo, jossa olevissa majoitusti-
loissa on vähintään seuraavat tukevasti kiinni 
olevat varusteet: 
1) istuimia ja pöytä, joka voi olla helposti pois-

tettavissa; 
2) makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa is-
tuimista; 
3) keittomahdollisuus; 
4) säilytystiloja. 

 
Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sellaisen 
matkailuauton, joka on verovapaa tai josta suo-
ritetaan alennettua veroa, rakenteesta ja varus-

teista. 
 

34 § 
Matkailuauto 
 
Luokituksesta matkailuautoksi säädetään auto-

jen ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa. 
 

23 § 
Ruumisauto 
 

35 § 
Ruumisauto  
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Ruumisauto on kuolleiden henkilöiden kuljetuk-
seen tarkoitettu M-luokan ajoneuvo, jossa on 

erikoisvarusteita tätä tarkoitusta varten. 
 
Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sellaisen 
ruumisauton, joka on verovapaa tai josta suori-

tetaan alennettua veroa, hallinnasta, raken-
teesta, varusteista ja väristä. 
 

Luokituksesta ruumisautoksi säädetään autojen 
ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa. 

 
 
 

24 § 
Museoajoneuvo 
 

Katsastustoimipaikka hyväksyy museoajoneu-
voksi valtakunnallisen rekisteröidyn museoajo-
neuvojärjestön aikaisintaan kuusi kuukautta ai-
kaisemmin antaman lausunnon perusteella ajo-

neuvon, jonka valmistusvuoden päättymisestä 
on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säily-
tetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa, en-
tisöity tai konservoitu asianmukaisesti. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa 
määräyksiä museoajoneuvon entisöinnistä ja 
konservoinnista sekä museoajoneuvoon asen-

nettaviksi sallittavista tarkoituksenmukaisista 
korvaavista osista ja osien vaihtamisesta aikai-
sempaa liikenneturvallisemmiksi sekä 1 mo-
mentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä. 

 

36 § 
Museoajoneuvo 
 

Katsastustoimipaikka hyväksyy museoajoneu-
voksi valtakunnallisen rekisteröidyn museoajo-
neuvojärjestön enintään kuusi kuukautta aikai-
semmin antaman lausunnon perusteella ajoneu-

von, jonka valmistusvuoden päättymisestä on 
kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säily-
tetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa, en-
tisöity tai konservoitu asianmukaisesti. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa mää-
räykset museoajoneuvon entisöinnistä ja kon-
servoinnista sekä museoajoneuvoon asennetta-

viksi sallittavista tarkoituksenmukaisista kor-
vaavista osista ja osien vaihtamisesta aikaisem-
paa liikenneturvallisemmiksi sekä 1 momen-
tissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä. 

 

(Uusi) 37 § 
Ajoneuvonkuljetusauto 
 
Ajoneuvonkuljetusauto on pyörillä tai telaket-

juilla varustetun ajoneuvon kuljettamiseen ra-
kennettu N3-luokan ajoneuvo, jossa on kiinte-
ästi asennettu ajoneuvon kuljetukseen sovel-
tuva kuljetusalusta ja jossa ylittyy vähintään 
yksi tiellä yleisesti sallittu mitta tai massa. 

 

24 a § 
Erikoiskuljetusajoneuvo 
 
Erikoiskuljetusajoneuvo on tieliikennelain 2 

§:n 16 kohdassa tarkoitettuun erikoiskuljetuk-
seen hyväksytty ajoneuvo, joka kuormaamatto-
mana ylittää tiellä yleisesti sallitut mitat, taikka 

38 § 
Erikoiskuljetusajoneuvo  
 
Erikoiskuljetusajoneuvo on tieliikennelain 2 

§:n 23 kohdassa tarkoitettuun erikoiskuljetuk-
seen hyväksytty ajoneuvo, joka kuormaamatto-
mana ylittää tiellä yleisesti sallitut mitat, taikka 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

joka on hyväksytty kuormattuna tai kuormaa-
mattomana tiellä yleisesti sallitut massat ylittä-

vään kuljetukseen. Erikoiskuljetusajoneuvon 
hyväksyminen liikenteeseen edellyttää Lii-
kenne- ja viestintäviraston myöntämää poik-
keuslupaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä 

on, että poikkeus ei lisää turvallisuudelle, ter-
veydelle tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä vä-
häistä enempää eikä vääristä kilpailua. 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua poikkeuslupaa 
ei edellytetä moottorityökoneelta, tyyppihyväk-
sytyltä ajoneuvolta, jonka käyttö liikenteessä ei 
edellytä tieliikennelain 87 c §:ssä tarkoitettua 

erikoiskuljetuslupaa eikä tyyppihyväksytyltä 
ajoneuvolta, jonka rekisteritietoihin kirjataan 
tieto ajoneuvon käytön edellytyksenä olevasta 
tieliikennelain 87 c §:ssä tarkoitetusta erikois-

kuljetusluvasta. Ajoneuvolta, jota ei tarvitse re-
kisteröidä, edellytetään 1 momentissa tarkoi-
tettu poikkeuslupa vain, jos ajoneuvon tai sen 
akseliston massa ylittää tiellä yleisesti sallitun 

massan. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset 
erikoiskuljetusajoneuvon liikennekäyttöön hy-
väksymisessä sovellettavista erikoiskuljetusajo-

neuvon käyttötarkoituksen edellyttämistä tekni-
sistä lisävaatimuksista ja poikkeuksista ajoneu-
voa koskevista teknisistä vaatimuksista. Lisäksi 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 

määräykset näitä vaatimuksia koskevista vaati-
mustenmukaisuuden osoittamisen teknisistä to-
teuttamistavoista. 

joka on hyväksytty kuormattuna tai kuormaa-
mattomana tiellä yleisesti sallitut massat ylittä-

vään kuljetukseen. Erikoiskuljetusajoneuvon 
hyväksyminen liikenteeseen edellyttää Lii-
kenne- ja viestintäviraston myöntämää poik-
keuslupaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä 

on, että poikkeus ei lisää turvallisuudelle, ter-
veydelle tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä vä-
häistä enempää eikä vääristä kilpailua. 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua poikkeuslu-
paa ei edellytetä: 
1) moottorityökoneelta; 
2) tyyppihyväksytyltä ajoneuvolta, jonka 

käyttö liikenteessä ei edellytä tieliikennelain 
159 §:ssä tarkoitettua erikoiskuljetuslupaa; 
3) tyyppihyväksytyltä ajoneuvolta, jonka rekis-
teritietoihin kirjataan tieto ajoneuvon käytön 

edellytyksenä olevasta tieliikennelain 159 §:ssä 
tarkoitetusta erikoiskuljetusluvasta; 
4) ajoneuvolta, jota ei tarvitse rekisteröidä; 
5) 37 §:ssä tarkoitetulta ajoneuvonkuljetusau-

tolta; 
6) puoliperävaunun vetoon tarkoitetulta N3-
luokan ajoneuvolta, jonka paripyörin varuste-
tulle akselille hyväksyttävä massa ei ylitä 15 

tonnia ja jonka yksikköpyörillä varustetulle ak-
selille hyväksyttävä massa ei ylitä tiellä ylei-
sesti sallittua massaa; 
7) muulta tavarankuljetukseen tarkoitetulta 

kuin välivaunuista tai vastaavista akselistomo-
duuleista moniosaiseksi kootulta O-luokan ajo-
neuvolta, joka ylittää tiellä yleisesti sallitun mi-
tan ja joka ei ylitä tiellä yleisesti sallittua mas-

saa.  
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset 
erikoiskuljetusajoneuvon liikennekäyttöön hy-
väksymisessä sovellettavista erikoiskuljetus-

ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttämistä 
teknisistä lisävaatimuksista ja poikkeuksista 
ajoneuvoa koskevista teknisistä vaatimuksista. 
Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto antaa tar-

kemmat määräykset näitä vaatimuksia koske-
vista vaatimustenmukaisuuden osoittamisen 
teknisistä toteuttamistavoista. 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

(Uusi) 39 § 
Huoltoauto 

 
Huoltoauto on ajoneuvojen ja koneiden huol-
toon sekä korjausmiehistön ja välineiden kulje-
tukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja lait-

tein varustettu N-luokan ajoneuvo, jossa on ti-
laa enintään kahdelle henkilölle kuljettajan 
vieressä. 
 

Huoltoauto on myös valtion, valtion liikelaitok-
sen, sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- taikka vesi-
laitoksen tai kunnan omistama tien, kadun, ra-
dan ja ratakaluston tai sähkö-, lämpö-, tele-, 

kaasu- ja vesilaitosten verkon ja laitteiden tai 
puolustusvoimien sotavarustuksen huoltoon 
sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetuk-
seen tarkoitettu, tarvittavin työka-luin ja lait-

tein varustettu M1-luokan ajoneuvo, jossa on 
istuimet kuljettajan lisäksi enintään kahdek-
salle henkilölle. 
 

(Uusi) 40 § 
Muuttoajoneuvo 

 
Muuttoajoneuvo on maahan muuttavan henki-
lön muuton yhteydessä omaan käyttöönsä läh-
tömaasta maahantuoma ajoneuvo, joka on ol-

lut muuttajan omistuksessa tai omistukseen 
johtavassa hallinnassa ja käytössä lähtö-
maassa vähintään kuuden kuukauden ajan. 
 

24 b § 

Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen luo-
kittelua koskevat tarkemmat määräykset 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa Euroo-
pan unionin ajoneuvolainsäädännön vaatimuk-

siin perustuvia taikka liikenneturvallisuuden tai 
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia tar-
kempia määräyksiä tässä luvussa tarkoitettujen 
ajoneuvojen luokittelusta. 

 

(Kumotaan) 

(Uusi) 41 § 
Ajoneuvojen luokittelua koskevat tarkemmat 
määräykset 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa Euroo-
pan unionin ajoneuvolainsäädännön vaatimuk-

siin perustuvia taikka liikenneturvallisuuden 
tai ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia 
tarkempia määräyksiä tässä luvussa tarkoitet-
tujen ajoneuvojen luokittelusta. 

 

4 luku 

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet, varus-

teet ja ympäristöominaisuudet 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

25 § 
Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet 

 
Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tur-
vallista käyttämistä varten oltava: 
1) luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite; 

 
2) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, polkupyö-
rässä sekä auton ja liikennetraktorin perävau-
nussa käyttöjarru; 

3) renkaat ja vanteet taikka telat tai jalakset, 
jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuormitusta; 
4) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa paloturval-
linen polttoainejärjestelmä; 

5) tarpeelliset valaisimet, heijastimet ja heijas-
tavat tunnuskilvet; 
6) varoituskolmio, jos ajoneuvon kokonais-
massa on suurempi kuin 500 kg; O1-luokan 

ajoneuvossa ja muussa hinattavassa ajoneu-
vossa, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg 
ja jonka vetoajoneuvossa on varoituskolmio, 
riittää, jos varoituskolmio on vetoajoneuvossa; 

7) M- ja N1-luokan ajoneuvon ohjaamossa ja 
matkustajatilassa kuljettajaa ja matkustajia 
törmäystilanteessa suojaavat rakenteet ja lait-
teet; 
8) kuljettajalla riittävä näkyvyys eteen, sivuille 

ja taakse; näkyvyys taakse saadaan tarvittaessa 
järjestää taustapeilien avulla tai muulla vas-
taavalla järjestelmällä; 
9) ajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, 

tuulilasi ja tarpeelliset laitteet näkyvyyden var-
mistamiseksi tuulilasin läpi kaikissa sääoloissa; 
 
10) tarpeelliset laitteet ja rakenteet kevyiden 

ajoneuvojen suojaamiseksi törmäystilanteessa; 

12 § 
Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet 

 
Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tur-
vallista käyttämistä varten oltava: 
1) luotettava ja toiminnaltaan varma ohjaus-

laite; 
2) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, polku-
pyörässä ja kevyessä sähköajoneuvossa käyttö-
jarru; 

3) renkaat ja vanteet taikka telat tai jalakset, 
jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuormitusta; 
4) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa palotur-
vallinen polttoainejärjestelmä; 

5) tarpeelliset valaisimet, heijastimet ja heijas-
tavat tunnuskilvet; 
6) varoituskolmio, jos ajoneuvon suurin tekni-
sesti sallittu kokonaismassa on suurempi kuin 

500 kilogrammaa, ellei kyse ole O1-luokan ajo-
neuvosta tai muusta kokonaismassaltaan enin-
tään 750 kilogramman hinattavasta ajoneu-
vosta, jossa riittää, jos varoituskolmio on veto-

ajoneuvossa; 
 
 
 
7) kuljettajalla riittävä näkyvyys eteen, sivuille 

ja taakse; 
 
 
8) ajoneuvossa, jossa on tuulilasi, tarpeelliset 

laitteet näkyvyyden varmistamiseksi tuulilasin 
läpi kaikissa sääoloissa; 
 
9) tarpeelliset laitteet ja rakenteet kevyiden ajo-

neuvojen suojaamiseksi törmäystilanteessa; 
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11) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja polku-
pyörässä äänimerkinantolaite; 

 
12) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa nopeus-
mittari sekä kevytautossa, M2-, M3-, N2- ja 
N3-luokan ajoneuvossa nopeudenrajoitin; 

13) neli- tai useampipyöräisessä moottorikäyt-
töisessä ajoneuvossa peruutuslaite; 
14) rakenteet, jotka turvaavat riittävän ohjatta-
vuuden, riittävät kaarreajo- ja jarrutusominai-

suudet sekä kääntyvyyden; 
15) pyörillä varustetussa ajoneuvossa riittävä 
maavara; 
16) tavaran kuljetukseen käytettävässä ajoneu-

vossa turvalliset ja kuljetettavalle kuormalle so-
veltuvat kuormatilan rakenteet, laitteet ja varus-
teet; 
17) perävaunussa sekä ajoneuvossa, jota käyte-

tään perävaunun tai hinattavan laitteen vetoon, 
varmatoiminen ja kestävä kytkentälaite. 
 
Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mit-

taamiseen, luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen 
käytettävässä ajoneuvossa on oltava taksamit-
tari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä 
muuta laitetta tai järjestelmää, jolla saavutetaan 

taksamittaria vastaava mittaustiedon luotetta-
vuus sekä tiedon suojauksen taso. 
 
M1-, N1- ja L3e–L7e-luokan ajoneuvossa on 

oltava laite ajoneuvon luvattoman käytön estä-
miseksi. 
 
EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon katsotaan 

täyttävän 1 ja 3 momentissa säädetyt vaatimuk-
set. 
 
Käytetyn ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 ja 3 
momentissa säädetyt vaatimukset, jos se täyttää 

ne tekniset vaatimukset, jotka Suomessa olivat 
voimassa ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton 
ajankohtana tai tätä myöhemmin. Tieliikenne-
käyttöön tarkoitetussa ajoneuvossa on kuiten-

kin aina oltava 1 momentin 6 kohdassa säädet-
tyjen vaatimusten mukaisesti varoituskolmio. 
 
 

10) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, kevyessä 
sähköajoneuvossa ja polkupyörässä äänimer-

kinantolaite; 
11) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa nopeus-
mittari sekä M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajo-
neuvossa nopeudenrajoitin;  

12) neli- tai useampipyöräisessä moottorikäyt-
töisessä ajoneuvossa peruutuslaite; 
13) rakenteet, jotka turvaavat riittävän ohjatta-
vuuden, riittävät kaarreajo- ja jarrutusominai-

suudet sekä kääntyvyyden; 
14) pyörillä varustetussa ajoneuvossa riittävä 
maavara; 
15) tavaran kuljetukseen käytettävässä ajoneu-

vossa turvalliset ja kuljetettavalle kuormalle 
soveltuvat kuormatilan rakenteet ja varusteet; 
 
16) hinattavassa ajoneuvossa ja ajoneuvossa, 

jota käytetään hinattavan ajoneuvon vetoon, 
toiminnaltaan varma ja kestävä kytkentälaite. 
 
Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mit-

taamiseen, luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen 
käytettävässä ajoneuvossa on oltava taksamit-
tari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä 
muuta laitetta tai järjestelmää, jolla saavutetaan 

taksamittaria vastaava mittaustiedon luotetta-
vuus sekä tiedon suojauksen taso.    
 
M1-, N1- ja L3e–L7e-luokan ajoneuvossa on 

oltava laite ajoneuvon luvattoman käytön estä-
miseksi. 
 
EY- ja EU-tyyppihyväksytyn ajoneuvon katso-

taan täyttävän 1 ja 3 momentissa säädetyt vaa-
timukset. 
 
Käytetyn ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 ja 3 
momentissa säädetyt vaatimukset, jos se täyttää 

ne tekniset vaatimukset, jotka olivat voimassa 
Suomessa ajoneuvon ensimmäisen käyttöön-
oton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Tielii-
kennekäyttöön tarkoitetussa ajoneuvossa on 

kuitenkin aina oltava 1 momentin 6 kohdassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti varoitus-
kolmio. 
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Ajopiirturista säädetään tieliikenteessä käytettä-
vistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalait-

teista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosi-
aalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-

sen (EY) N:o 561/2006 muuttamista annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 165/2014. Sen lisäksi, mitä maini-
tussa asetuksessa säädetään, liikennetrakto-

rissa tulee olla ajopiirturi, kun liikennetrakto-
ria käytetään luvanvaraisessa tavaraliiken-
teessä. 
 

Ajopiirturista säädetään tieliikenteessä käytet-
tävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvonta-

laitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 165/2014. Asetuksen 
(EY) N:o 561/2006 3 artiklan 1 kohdan a ala-

kohdan  i alakohdassa tarkoitettuja hyötyajo-
neuvoja Suomessa ovat sellaiset M- ja N-luo-
kan ajoneuvot, joiden ensimmäisen käyttöönot-
tovuoden päättymisestä on kulunut vähintään 

30 vuotta ja joita ei käytetä kaupalliseen tava-
ran tai henkilöiden kuljetuksiin. 
 

26 § 
Valmistenumero ja valmistajan kilpi 
 

Liikenteessä käytettävässä moottorikäyttöisessä 
ajoneuvossa ja perävaunussa tulee olla valmis-
tajan, Liikenne- ja viestintäviraston, katsastus-
toimipaikan tai ulkomaisen ajoneuvojen rekis-

teröintiasioita hoitavan viranomaisen antama  
valmistenumero. Autossa ja sen perävaunussa, 
L-luokan ajoneuvossa ja traktorissa tulee lisäksi 
olla valmistajan kilpi. 

14 § 
Valmistenumero ja valmistajan kilpi 
 

Liikenteessä käytettävässä moottorikäyttöi-
sessä ajoneuvossa ja perävaunussa on oltava 
valmistenumero, jonka antaa valmistaja, Lii-
kenne- ja viestintävirasto, katsastustoimipaikka 

tai ulkomaisten ajoneuvojen rekisteröintiasi-
oita hoitava viranomainen. Autossa ja sen pe-
rävaunussa, L-luokan ajoneuvossa ja trakto-
rissa on lisäksi oltava valmistajan kilpi. 

 

27 § 
Poikkeukset ajoneuvon rakennetta, hallintalait-
teita ja varusteita koskevista vaatimuksista 
 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
poikkeuksia 25 §:n 1 momentissa säädetyistä 
vaatimuksista. Poikkeusten tulee olla tarpeelli-
sia, kun otetaan huomioon ajoneuvon käyttötar-
koitus, liikenneturvallisuuden vaatimukset ja 

ajoneuvoa koskevien vaatimusten toteutetta-
vuus. 
 
Vammaisen kuljettajan tai vammaisen matkus-

tajan käyttöön tarkoitettu ajoneuvo voidaan hy-
väksyä liikennekäyttöön, vaikka erikoislaite ei 
olisi säännösten ja määräysten mukainen, edel-
lyttäen, että liikenneturvallisuus ei merkittä-

västi vaarannu. 

13 § 
Poikkeukset ajoneuvon rakennetta, hallintalait-
teita ja varusteita koskevista vaatimuksista 
 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
poikkeuksia 12 §:n 1 momentissa säädetyistä 
vaatimuksista. Poikkeusten on oltava tarpeelli-
sia ajoneuvon käyttötarkoituksen, liikennetur-
vallisuuden vaatimusten ja ajoneuvoa koske-

vien vaatimusten toteutettavuuden kannalta. 
 
 
Liikkumisesteisen kuljettajan tai liikkumisestei-

sen matkustajan käyttöön tarkoitettu ajoneuvo 
voidaan hyväksyä liikennekäyttöön, vaikka 
liikkumisesteen johdosta asennettu erikoislaite 
ei olisi säännösten ja määräysten mukainen, 
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Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yksit-
täistä ajoneuvoa varten luvan poiketa ajoneu-
von rakenteita, hallintalaitteita, varusteita, jär-
jestelmiä, osia, erillisiä teknisiä yksiköitä ja 

muita vastaavia hyväksynnän kohteita koske-
vista, turvallisuuteen liittyvistä tämän lain no-
jalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä. 
Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, 

että poikkeus ei lisää turvallisuudelle, tervey-
delle tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä vä-
häistä enempää eikä vääristä kilpailua. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa 

tarkemmin poikkeusluvan myöntämisen edelly-
tyksistä. 
 

edellyttäen, että liikenneturvallisuus ei merkit-
tävästi vaarannu. 

 

27 a § 
Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja va-
rusteita koskevat määräykset 

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tekniset mää-
räykset: 
1) paineilmajarruilla varustettujen autojen ja 

niiden perävaunujen jarrujärjestelmää koske-
vista kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksit-
täishyväksynnässä, rekisteröintikatsastuksessa 
ja muutoskatsastuksessa sovellettavista vaihto-

ehtoisista vaatimuksista; 
2) liikennekäyttöön sallittuja nastoja ja nasta-
renkaita koskevista vaatimuksista. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa lisäksi tarvit-
taessa tarkemmat tekniset määräykset: 
1) ajoneuvon rakennetta ja ominaisuuksia kos-
kevista vaatimuksista; 

2) ajoneuvon valmistenumeroa ja valmistajan 
kilpeä koskevista vaatimuksista; 
3) ajoneuvon järjestelmiä, osia, erillisiä teknisiä 
yksiköitä ja varusteita koskevista vaatimuk-

sista; 
4) tavarankuljetukseen käytettävien ajoneuvo-
jen kuormakorien ja kuormatilojen vaatimuk-
sista, kuorman varmistamiseen käytettävistä 

kiinnityspisteistä sekä suojarakenteista; 
5) kuorman sitomiseen ja varmistamiseen käy-
tettävistä sidonta- ja kiinnitysvälineistä; 

15 § 
Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja va-
rusteita koskevat määräykset 

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset: 
 
1) paineilmajarruilla varustettujen autojen ja 

niiden perävaunujen jarrujärjestelmää koske-
vista kansallisessa piensarjatyyppihyväksyn-
nässä, yksittäishyväksynnässä, rekisteröintikat-
sastuksessa ja muutoskatsastuksessa sovelletta-

vista vaihtoehtoisista vaatimuksista; 
2) liikennekäyttöön sallittuja nastoja ja nasta-
renkaita koskevista vaatimuksista. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset: 
1) ajoneuvon rakennetta ja ominaisuuksia kos-
kevista vaatimuksista; 

2) ajoneuvon valmistenumeroa ja valmistajan 
kilpeä koskevista vaatimuksista; 
3) ajoneuvon järjestelmiä, komponentteja, eril-
lisiä teknisiä yksiköitä, osia ja varusteita koske-

vista vaatimuksista; 
4) tavarankuljetukseen käytettävien ajoneuvo-
jen kuormakorien ja kuormatilojen vaatimuk-
sista, kuorman varmistamiseen käytettävistä 

kiinnityspisteistä sekä suojarakenteista; 
5) kuorman sitomiseen ja varmistamiseen käy-
tettävistä sidonta- ja kiinnitysvälineistä; 
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6) ajoneuvojen käyttöön liittyvistä, muista kuin 
1–3 kohdassa tarkoitetuista hyväksyntää edel-

lyttävistä osista, järjestelmistä ja erillisistä tek-
nisistä yksiköistä sekä muista varusteista kuin 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetuista varusteista; 
 

7) esteettömistä ajoneuvoista sekä sellaisen 
muun M-luokan ajoneuvon, ei kuitenkaan am-
bulanssin, jota voidaan käyttää paareilla mat-
kustavien tai vammaisten henkilöiden kuljetuk-

seen, kuljetustilan mitoituksesta ja matkustami-
seen tarvittavista apuvälineistä sekä niiden kiin-
nityksestä; 
8) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksamit-

tarista sekä muusta laitteesta ja järjestelmästä. 
 
Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten tulee 
olla tarpeellisia riittävän kansainvälisen yleisen 

vaatimustason saavuttamiseksi sekä liikenne-
turvallisuuden, terveyden- ja ympäristönsuoje-
lun riittävän tason varmistamiseksi. 
 

6) ajoneuvojen käyttöön liittyvistä, muista kuin 
1–3 kohdassa tarkoitetuista hyväksyntää edel-

lyttävistä järjestelmistä, komponenteista, erilli-
sistä teknisistä yksiköistä ja osista sekä muista 
varusteista kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetuista varusteista; 

7) esteettömistä ajoneuvoista sekä sellaisen 
muun M-luokan ajoneuvon, ei kuitenkaan am-
bulanssin, jota voidaan käyttää paareilla mat-
kustavien tai liikkumisesteisten henkilöiden 

kuljetukseen, kuljetustilan mitoituksesta ja 
matkustamiseen tarvittavista apuvälineistä sekä 
niiden kiinnityksestä; 
8) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksamit-

tarista, muusta laitteesta ja järjestelmästä. 
 
Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten on 
oltava tarpeellisia riittävän kansainvälisen ylei-

sen vaatimustason saavuttamiseksi sekä liiken-
neturvallisuuden, terveyden- ja ympäristönsuo-
jelun riittävän tason varmistamiseksi. 
 

28 § 
Energia- ja ympäristövaikutusten rajoittaminen 

 
Ajoneuvon energiankulutus ja kasvihuonekaa-
supäästöt sekä haitalliset ympäristövaikutukset, 
kuten kaasumaiset päästöt, hiukkaspäästöt, 

melu ja sähkömagneettiset häiriöt, eivät saa tar-
peettomasti poiketa ajoneuvon valmistusajan-
kohdan yleisen teknisen tason mukaisten ajo-
neuvojen vastaavista vaikutuksista eivätkä tar-

peettomasti aiheuttaa riskiä terveydelle tai ym-
päristölle. 
 
Moottorityökoneiden ympäristövaikutusten ra-

joittamisesta säädetään erikseen. 
 

16 § 
Energia- ja ympäristövaikutusten rajoittaminen 

 
Ajoneuvon energiankulutus ja kasvihuonekaa-
supäästöt sekä haitallisia ympäristövaikutuksia 
aiheuttavat tekijät eivät saa tarpeettomasti poi-

keta ajoneuvon valmistusajankohdan yleisen 
teknisen tason mukaisten ajoneuvojen vastaa-
vista vaikutuksista eivätkä tarpeettomasti ai-
heuttaa riskiä terveydelle tai ympäristölle. 

 
 
 
Moottorityökoneiden ympäristövaikutusten ra-

joittamisesta säädetään erikseen. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
muun ajoneuvon kuin moottorityökoneen ener-

gia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista kos-
kevista liikennekäyttöön hyväksymisen edelly-
tyksenä olevista osista ja ominaisuuksista sekä 
muista vastaavista hyväksynnän kohteista. Val-

tioneuvoston asetuksella säädetään lisäksi täl-
laisen ajoneuvon hyväksynnässä sovellettavista 
melun ja päästöjen raja-arvoista. 
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Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-

mat määräykset 1 momentissa tarkoitetuista 
energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista 
koskevista osien ja ominaisuuksien teknisistä 
vaatimuksista. Määräysten on oltava tarpeelli-

sia riittävän kansainvälisen yleisen vaatimusta-
son saavuttamiseksi sekä liikenneturvallisuu-
den, terveyden- ja ympäristönsuojelun riittävän 
tason varmistamiseksi. 

 
29 § 

Energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista 
koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvitta-

essa muun ajoneuvon kuin moottorityökoneen 
energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista 
koskevista liikennekäyttöön hyväksymisen 
edellytyksenä olevista osista ja ominaisuuksista 

sekä muista vastaavista hyväksynnän kohteista. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään lisäksi 
tällaisen ajoneuvon hyväksynnässä sovelletta-
vista melun ja päästöjen raja-arvoista. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa 
tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoite-
tuista energia- ja ympäristövaikutusten rajoitta-

mista koskevista osien ja ominaisuuksien tekni-
sistä vaatimuksista. Määräysten tulee olla tar-
peellisia riittävän kansainvälisen yleisen vaati-
mustason saavuttamiseksi sekä liikenneturvalli-

suuden, terveyden- ja ympäristönsuojelun riittä-
vän tason varmistamiseksi. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yksit-

täistä ajoneuvoa varten luvan poiketa ajoneu-
von energia- ja ympäristövaikutusten rajoitta-
mista koskevista tämän lain nojalla annetuista 
säännöksistä ja määräyksistä. Poikkeusluvan 

myöntämisen edellytyksenä on, että poikkeus ei 
lisää turvallisuudelle, terveydelle ja ympäris-
tölle aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää eikä 
vääristä kilpailua. Valtioneuvoston asetuksella 

säädetään tarvittaessa tarkemmin poikkeuslu-
van myöntämisen edellytyksistä. 
 

(Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

(Uusi) 17 § 
Poikkeuslupa energia- ja ympäristövaikutusten 

rajoittamista sekä ajoneuvon rakennetta, hal-
lintalaitteita ja varusteita koskevista vaatimuk-
sista 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yksit-
täistä ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää var-
ten luvan poiketa ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdis-
telmää koskevista tämän lain nojalla anne-

tuista säännöksistä ja määräyksistä, jotka liit-
tyvät energia- ja ympäristövaikutusten rajoitta-
miseen taikka rakenteiden, hallintalaitteiden, 
järjestelmien, komponenttien, erillisten teknis-

ten yksiköiden, osien, varusteiden tai muiden 
hyväksynnän kohteiden turvallisuuteen. Poik-
keusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
poikkeus ei lisää turvallisuudelle, terveydelle 

ja ympäristölle aiheutuvaa riskiä vähäistä 
enempää eikä vääristä kilpailua. Poikkeuslupa 
voidaan myöntää määräaikaisena ja siihen voi-
daan liittää ehtoja.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa 
voidaan myöntää: 
1) vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä 
maahantuodulle tai Suomessa valmistetulle re-

kisteröimättömälle ajoneuvolle, jota ei ole käy-
tetty, otettavaksi käyttöön maahantuonti- tai 
valmistusajankohtana voimassa olleiden vaati-
musten mukaisesti; 

2) enintään neljän vuoden määräajaksi ajo-
neuvoa koskevista vaatimuksista yksittäiselle 
tai useammalle erikseen yksilöidylle nopeuskil-
pailussa käytettävälle ajoneuvolle ajoneuvoa 

kilpailussa käytettäessä sekä matkalla kilpai-
luun ja sieltä pois tai kilpailun edellyttämässä 
katsastuksessa käyntiin;  
3) muusta erityisestä syystä yksittäiselle tai 
useammalle erikseen yksilöidylle ajoneuvolle 

sitä koskevista ajoneuvolain nojalla sääde-
tyistä tai määrätyistä vaatimuksista ajoneuvon 
hyväksymiseksi liikennekäyttöön. 
 

29 a § 

Käytettynä maahantuodun ajoneuvon vaati-
mukset 
 

18 § 

Käytettynä maahantuodun ajoneuvon vaati-
mukset 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Käytettynä maahantuodun ajoneuvon, joka en-
sirekisteröidään tai otetaan Suomessa muutoin 

ensimmäistä kertaa käyttöön liikenteessä tai 
muualla, tulee täyttää ne tekniset vaatimukset, 
jotka Suomessa olivat voimassa ajoneuvon en-
simmäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä 

myöhemmin. 
 
 
 

 
 
 
Ensirekisteröitäessä muualta kuin ETA-valti-

osta tai Ahvenanmaan maakunnasta käytettynä 
maahantuotu auto tai sen perävaunu, jonka en-
simmäisestä käyttöönotosta siellä on kulunut 
alle kuusi kuukautta, tulee ajoneuvo esittää yk-

sittäishyväksyntään, jollei sitä ole EY-tyyppi-
hyväksytty. 
 

Käytettynä maahantuodun ajoneuvon, joka en-
sirekisteröidään tai otetaan Suomessa muutoin 

ensimmäistä kertaa käyttöön, on täytettävä ne 
tekniset vaatimukset, jotka Suomessa olivat 
voimassa ajoneuvon ensimmäisen käyttöön-
oton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Toisessa 

ETA-valtiossa rekisteröidyn EU- tai EY-tyyppi-
hyväksytyn ajoneuvon, joka täyttää 7 §:ssä 
säädetyt vaatimukset ja jolla ei ole rekisteröin-
titodistukseen merkittyjä käyttöön liittyviä ra-

joituksia, katsotaan täyttävän tämän momentin 
vaatimukset. 
 
Ensirekisteröitäessä muualta kuin ETA-valti-

osta tai Ahvenanmaan maakunnasta käytettynä 
maahantuotu auto tai sen perävaunu, jonka en-
simmäisestä käyttöönotosta siellä on kulunut 
alle kuusi kuukautta, ajoneuvo on esitettävä yk-

sittäishyväksyntään, jos sitä ei ole EU- tai EY-
tyyppihyväksytty. 
 

29 b § 
Erikoiskuljetuksessa käytettävää ajoneuvoa ja 
ajoneuvoyhdistelmää koskevat vaatimukset 

 
Erikoiskuljetuksessa käytettävä ajoneuvo ja 
ajoneuvoyhdistelmä on varustettava riittävillä 
merkinnöillä, tunnus- ja varoitusvalaisimilla, 

heijastimilla ja muilla varoituslaitteilla, joilla 
ehkäistään erikoiskuljetuksesta aiheutuvaa vaa-
raa ja haittaa. Liikenne- ja viestintävirasto antaa 
tarkemmat määräykset erikoiskuljetuksessa 

käytettävässä ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistel-
mässä vaadittavista merkinnöistä, tunnus- ja 
varoitusvalaisimista, heijastimista sekä muista 
varoituslaitteista. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset 
erikoiskuljetuksissa käytettävältä varoitusajo-
neuvolta edellytettävästä luokasta, massasta ja 

väreistä, varoitusajoneuvon varoitustauluista, 
korkeuden mittalaitteista, varoitusvalaisimista, 
heijastimista ja muista varoituslaitteista sekä 
varoitusajoneuvossa riittävistä liikenteen oh-

jauksessa ja turvallisuuden varmistamisessa 
käytettävistä laitteista ja välineistä. 
 

19 § 
Erikoiskuljetuksessa käytettävää ajoneuvoa ja 
ajoneuvoyhdistelmää koskevat vaatimukset 

 
Erikoiskuljetuksessa käytettävä ajoneuvo ja 
ajoneuvoyhdistelmä on varustettava riittävillä 
merkinnöillä, tunnus- ja varoitusvalaisimilla, 

heijastimilla ja muilla varoituslaitteilla, joilla 
ehkäistään erikoiskuljetuksesta aiheutuvaa vaa-
raa ja haittaa. Liikenne- ja viestintävirasto an-
taa tarkemmat määräykset erikoiskuljetuksessa 

käytettävässä ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistel-
mässä vaadittavista merkinnöistä, tunnus- ja 
varoitusvalaisimista, heijastimista sekä muista 
varoituslaitteista. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset 
erikoiskuljetuksissa käytettävältä varoitusajo-
neuvolta edellytettävästä luokasta, massasta ja 

väreistä, varoitusajoneuvon varoitustauluista, 
korkeuden mittalaitteista, varoitusvalaisimista, 
heijastimista ja muista varoituslaitteista sekä 
varoitusajoneuvossa riittävistä liikenteen oh-

jauksessa ja turvallisuuden varmistamisessa 
käytettävistä laitteista ja välineistä. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten tu-
lee perustua Euroopassa yleisesti noudatetta-

vaan käytäntöön. 
 

5 luku 

Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä 

 

 

30 § 
Tyyppihyväksyntä 

 
EU- ja EY-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan 
uusien ajoneuvojen ja niiden järjestelmien, 
osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihy-

väksyntää, jotka perustuvat seuraaviin Euroo-
pan unionin säädöksiin: 
1) 2 a §:n 1 momentissa mainittu Euroopan 
unionin direktiivi M-, N- ja O-luokan ajoneuvo-

jen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksi-
köiden EY-tyyppihyväksynnän osalta; 
2) 2 a §:n 2 momentissa mainittu Euroopan 

unionin asetus L-luokan ajoneuvojen, sekä täl-
laisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestel-
mien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
EU-tyyppihyväksynnän osalta; 

3) 2 a §:n 3 momentissa mainittu Euroopan 
unionin asetus T-, C-, R- ja S-luokan ajoneuvo-
jen, sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksi-

köiden EU-tyyppihyväksynnän osalta. 
 
EY-piensarjatyyppihyväksynnällä tarkoitetaan 
ajoneuvolle 2 a §:n 1 momentissa mainitun Eu-

roopan unionin direktiivin mukaisesti myönnet-
tävää EY-tyyppihyväksyntää, joka myönnetään 
sellaista tyyppiä olevalle uudelle ajoneuvolle, 
jota valmistetaan rajoitettu määrä. 
 

E-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan moottori-
ajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymis-
ehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten 
vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopi-

mukseen (SopS 70/1976), jäljempänä Geneven 
sopimus, liitettyjen sääntöjen, jäljempänä E-
sääntö, mukaista tyyppihyväksyntää. 
 

(Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Kansallisella tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan 
Suomessa uudelle ajoneuvolle tai varusteelle 

myönnettävää tyyppihyväksyntää. 
 
Kansallisella piensarjatyyppihyväksynnällä 
tarkoitetaan ajoneuvolle 1 momentissa mainit-

tujen EU-säädösten mukaisesti myönnettävää 
kansallista tyyppihyväksyntää, joka myönne-
tään sellaista tyyppiä olevalle uudelle ajoneu-
volle, jota valmistetaan rajoitettu määrä. 

 
31 § 

Tyyppihyväksynnän soveltamisala 
 
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää EY- ja 
EU-tyyppihyväksynnän järjestelmälle, osalle, 

erilliselle tekniselle yksikölle, M-, N-, O-, L-, T-
, C-, R- ja S-luokan ajoneuvolle sekä moottori-
työkoneelle. M-, N-, L-, T-, C-, R- ja S -luokan 
ajoneuvolle, jolle ei ole myönnetty EU-tyyppi-

hyväksyntää, voidaan myöntää kansallinen 
piensarjatyyppihyväksyntä. Kansallinen tyyppi-
hyväksyntä myönnetään muulle tieliikenteeseen 
tarkoitetulle ajoneuvolle ja varusteelle sekä 

moottorityökoneelle. Kansallista tyyppihyväk-
syntää ei kuitenkaan myönnetä liikennetrakto-
rille. Piensarjatyyppihyväksynnässä sovelle-
taan 30 §:n 1 momentissa mainittuihin säädök-

siin perustuvia määrällisiä rajoituksia. E-tyyp-
pihyväksyntä myönnetään järjestelmälle, osalle 
ja erilliselle tekniselle yksikölle. 
 

(Kumotaan) 

32 § 

Tyyppihyväksyntävelvollisuus 
 
Tieliikennekäyttöön myytävän tai ensirekiste-
röitävän uuden M-, N-, O- ja T-luokan ajoneu-
von sekä muun L-luokan ajoneuvon kuin yksit-

täisen L1e-A-alaluokan ajoneuvon tulee olla 
EY- tai EU-tyyppihyväksytty tai piensarjatyyp-
pihyväksytty. 
 

 
 
Edellä 1 momentissa mainittuun ajoneuvoluok-
kaan kuuluvaan ajoneuvoon, C-luokan ajoneu-

voon ja liikennetraktoriin tarkoitetun erikseen 

44 § 

Hyväksyntävelvollisuus 
 
Tieliikennekäyttöön myytävän tai ensirekiste-
röitävän uuden M-, N-, O- ja T-luokan ajoneu-
von sekä muun L-luokan ajoneuvon kuin yksit-

täisen L1e-A-alaluokan ajoneuvon on oltava 
EU- tai EY-tyyppihyväksytty taikka kansalli-
sesti piensarjatyyppihyväksytty. M-, N- tai O-
luokan ajoneuvo voi olla myös yksittäishyväk-

sytty tai EU-yksittäishyväksytty. 
 
Edellä 1 momentissa mainittuun ajoneuvoluok-
kaan kuuluvaan ajoneuvoon, C-luokan ajoneu-

voon ja liikennetraktoriin tarkoitetun erikseen 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

myytävän järjestelmän, osan ja erillisen tekni-
sen yksikön tulee olla tyyppihyväksytty. Edellä 

30 §:n 1 momentissa mainittujen Euroopan 
unionin säädösten mukaisesti tästä voidaan 
kuitenkin valtioneuvoston asetuksella säätää 
poikkeuksia. 

 
 
 
 

 
Liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun 
kannalta keskeisiltä ajoneuvon käyttöön liitty-
viltä osilta, järjestelmiltä ja erillisiltä teknisiltä 

yksiköiltä sekä varusteilta edellytetään tyyppi-
hyväksyntää. Valtioneuvoston asetuksella an-
netaan tarkempia säännöksiä tyyppihyväksyntä-
velvollisuudesta. 

 
Edellä 1 momentista poiketen seuraavien uu-
sien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus saa-
daan todeta rekisteröintikatsastuksessa: 

1) tieliikennekäyttöön yksittäiskappaleena val-
mistettu tai maahantuotu muu L-luokan ajo-
neuvo kuin L1e-A-alaluokan ajoneuvo, T- tai 
C-luokan ajoneuvo, jota ei ole EY- tai EU-tyyp-

pihyväksytty tai kansallisesti piensarjatyyppihy-
väksytty; 
2) sellainen toisessa ETA-valtiossa, Turkissa 
tai Ahvenanmaan maakunnassa kansallisesti 

piensarjatyyppihyväksytty M-, N-, O-, T- tai C-
luokan ajoneuvo tai muu L-luokan ajoneuvo 
kuin L1e-A-alaluokan ajoneuvo, jonka kansalli-
sen piensarjatyyppihyväksynnän Suomi on 39 a 

§:n 2 momentissa tai 2 a §:n 2 tai 3 momen-
tissa mainitussa Euroopan unionin asetuksessa 
tarkoitetulla tavalla tunnustanut; 
3) toisessa ETA-valtiossa, Turkissa tai Ahve-
nanmaan maakunnassa yksittäishyväksytty M-, 

N- ja O-luokan ajoneuvo; 
4) monivaiheisen tyyppihyväksynnän viimei-
sessä vaiheessa valmistunut muu kuin M-, N- 
tai O-luokan ajoneuvo. 

 
M-, N- ja O-luokan ajoneuvon yksittäishyväk-
syntäoikeudesta säädetään 50 b §:ssä. 
 

myytävän järjestelmän, komponentin, erillisen 
teknisen yksikön, osan ja varusteen on oltava 

tyyppihyväksytty, jos sitä on järjestelmän, 
komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan 
tai varusteen valmistusajankohtana edellytetty. 
 

Muulle kuin edellä 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tulle ajoneuvolle, järjestelmälle, komponen-
tille, erilliselle tekniselle yksikölle, osalle tai 
varusteelle voidaan hakemuksesta myöntää 

kansallinen tyyppihyväksyntä. Liikenneturvalli-
suuden ja ympäristönsuojelun kannalta keskei-
siltä ajoneuvon käyttöön liittyviltä järjestel-
miltä, komponenteilta, erillisiltä teknisiltä yksi-

köiltä, osilta ja varusteilta edellytetään tyyppi-
hyväksyntää. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan säätää tarkemmin tyyppihyväksyntävel-
vollisuudesta. 

 
Tieliikennekäyttöön myytävän tai käyttöönotet-
tavan auton tai sen perävaunun talvirenkaa-
seen tarkoitetun nastan on oltava kansallisesti 

tyyppihyväksytty. Tällaisen nastan ei kuiten-
kaan tarvitse olla kansallisesti tyyppihyväk-
sytty, jos rengas-nasta-yhdistelmä on kansalli-
sesti tyyppihyväksytty. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

(Uusi) 45 § 
Eräiden uusien ajoneuvojen vaatimustenmukai-

suuden toteaminen rekisteröintikatsastuksessa 
 
Edellä 44 §:ssä säädetystä hyväksyntävelvolli-
suudesta poiketen seuraavien uusien ajoneuvo-

jen vaatimustenmukaisuus saadaan todeta re-
kisteröintikatsastuksessa: 
1) tieliikennekäyttöön yksittäiskappaleena val-
mistettu tai maahantuotu muu L-luokan ajo-

neuvo kuin L1e-A-alaluokan ajoneuvo; 
2) T- tai C-luokan ajoneuvo, jota ei ole EU-
tyyppihyväksytty eikä kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty; 

3) sellainen toisessa ETA-valtiossa, Turkissa 
tai Ahvenanmaan maakunnassa kansallisesti 
piensarjatyyppihyväksytty M-, N-, O-, T- tai C-
luokan ajoneuvo tai muu L-luokan ajoneuvo 

kuin L1e-A-alaluokan ajoneuvo, jonka kansal-
lisen piensarjatyyppihyväksynnän Suomi on 
autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuk-
sessa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksessa 

tai traktoreiden ja niiden perävaunujen puite-
asetuksessa tarkoitetulla tavalla tunnustanut; 
4) Suomessa kansallisesti piensarjatyyppihy-
väksytty M-, N-, O-, T- tai C-luokan ajoneuvo 

tai muu L-luokan ajoneuvo kuin L1e-A-alaluo-
kan ajoneuvo; 
5) toisessa ETA-valtiossa, Turkissa tai Ahve-
nanmaan maakunnassa yksittäishyväksytty M-, 

N- tai O-luokan ajoneuvo, jonka yksittäishy-
väksynnän Suomi on autojen ja niiden perä-
vaunujen puiteasetuksessa tarkoitetulla tavalla 
tunnustanut; 

6) muualla kuin Suomessa EU-yksittäishyväk-
sytty M-, N- tai O-luokan ajoneuvo;  
7) monivaiheisen tyyppihyväksynnän viimei-
sessä vaiheessa valmistunut muu kuin M-, N- 
tai O-luokan ajoneuvo; 

8) muu kuin rekisteröintivelvollisuudesta va-
pautettu moottorityökone ja maastoajoneuvo. 
 

32 a § 
Valmistajan vastuu tyyppihyväksyntäviran-

omaiselle 
 

46 § 
Valmistajan vastuu hyväksyntäviranomaiselle 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Muun kuin EY- tai EU-tyyppihyväksytyn ajo-
neuvon, järjestelmän, osan, erillisen teknisen 

yksikön ja varusteen valmistaja vastaa 34 §:ssä 
mainitulle tyyppihyväksyntäviranomaiselle val-
mistamansa tuotteen tyyppihyväksynnästä ja 
tuotannon vaatimustenmukaisuudesta riippu-

matta siitä, onko valmistaja osallistunut tuot-
teen kaikkiin valmistusvaiheisiin. Monivaihei-
sessa tyyppihyväksynnässä kukin valmistaja 
vastaa tyyppihyväksyntäviranomaiselle ajoneu-

von hyväksynnästä ja tuotannon vaatimusten-
mukaisuudesta niiden järjestelmien, osien, eril-
listen teknisten yksiköiden ja varusteiden 
osalta, jotka on lisätty tai joita on muutettu ky-

seisessä ajoneuvon valmistusvaiheessa. 
 

Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erilli-
sen teknisen yksikön, osan ja varusteen valmis-

taja vastaa hyväksyntäviranomaiselle valmista-
mansa tuotteen tyyppihyväksynnästä ja tuotan-
non vaatimustenmukaisuudesta riippumatta 
siitä, onko valmistaja osallistunut tuotteen 

kaikkiin valmistusvaiheisiin. Monivaiheisessa 
tyyppihyväksynnässä kukin valmistaja vastaa 
hyväksyntäviranomaiselle ajoneuvon hyväk-
synnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuu-

desta niiden järjestelmien, komponenttien, eril-
listen teknisten yksiköiden, osien ja varustei-
den osalta, jotka on lisätty tai joita on muutettu 
kyseisessä ajoneuvon valmistusvaiheessa. 

 

32 b § 
Valmistajan edustajan nimeäminen 
 
EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihy-

väksyntää hakevan ETA-valtion ulkopuolelle si-
joittautuneen ajoneuvon, osan, järjestelmän, 
erillisen teknisen yksikön ja varusteen valmis-
tajan on nimettävä ETA-valtioon sijoittautunut 

valmistajan edustaja. Kun on kyse muusta kan-
sallisesta tyyppihyväksynnästä kuin kansalli-
sesta piensarjatyyppihyväksynnästä, valmista-
jan edustajan tulee olla sijoittautunut Suomeen. 

 

47 § 
Valmistajan edustajan nimeäminen  
 
Tyyppihyväksyntää hakevan Suomen ulkopuo-

lelle sijoittautuneen ajoneuvon, järjestelmän, 
komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan 
ja varusteen valmistajan on nimettävä Suomeen 
sijoittautunut valmistajan edustaja. 

 

33 § 
Hyväksynnän hakija 
 
Tyyppihyväksyntää hakee ajoneuvon, järjestel-

män, osan, erillisen teknisen yksikön tai varus-
teen valmistaja tai valmistajan edustaja. 

48 § 
Hyväksynnän hakija 
 
Tyyppihyväksyntää hakee ajoneuvon, järjestel-

män, komponentin, erillisen teknisen yksikön, 
osan tai varusteen valmistaja tai valmistajan 
edustaja. 
 

34 § 
Tyyppihyväksyntäviranomainen 

 
M-, N-, L-, O-, T-, C-, R- ja S-luokan ajoneu-
von, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon 
sekä näiden järjestelmien, osien, erillisten tek-

nisten yksiköiden ja varusteiden tyyppihyväk-
syntäviranomainen Suomessa on Liikenne- ja 
viestintävirasto. 
 

42 § 
Hyväksyntäviranomainen 

 
Autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuk-
sessa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksessa, 
traktoreiden ja niiden perävaunujen puite-

asetuksessa ja Geneven sopimuksessa tarkoi-
tettu hyväksyntäviranomainen Suomessa on 
Liikenne- ja viestintävirasto.  
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Liikenne- ja viestintävirasto toimii myös moot-
torityökoneen ja maastoajoneuvon sekä muiden 

kuin 1 momentissa tarkoitettujen säädösten so-
veltamisalaan kuuluvien järjestelmien, kompo-
nenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien 
ja varusteiden hyväksyntäviranomaisena. 

 
34 a § 

Toimivaltainen viranomainen CE-merkinnällä 
varustettuja tuotteita koskevissa asioissa 
 
Jos tässä laissa tai sen nojalla annetuissa sään-

nöksissä edellytetään polkupyörän, moottori-
kelkan, osan, järjestelmän tai erillisen teknisen 
yksikön vaatimustenmukaisuuden varmenta-
mista CE-merkinnällä, toimivaltainen viran-

omainen on Liikenne- ja viestintävirasto. 
 

(Kumotaan) 

35 § 
Tyyppihyväksynnän myöntäminen 
 

Tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää muun 
tyyppihyväksynnän kuin L-, T-, C-, R- ja S-luo-
kan ajoneuvon tai järjestelmän EU-tyyppihy-
väksynnän sellaiselle valmiille ajoneuvotyypille 

ja järjestelmälle, joka on ajoneuvon valmista-
jan esittämien valmistusasiakirjojen mukainen 
ja täyttää valmiille ajoneuvolle tai järjestel-
mälle asetetut vaatimukset. Tuotannon vaati-

mustenmukaisuuden varmistamisen edellyttä-
mistä toimista ennen tyyppihyväksynnän 
myöntämistä säädetään 45 ja 46 §:ssä. 
 

Tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää auton 
ja sen perävaunun monivaiheisen tyyppihyväk-
synnän keskeneräiselle ajoneuvotyypille, joka 
on valmistusasiakirjojen mukainen ja täyttää 
ajoneuvolle asetetut vaatimukset ajoneuvotyy-

pin valmistusvaiheen mukaisesti. 
 
Tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää muu-
hun kuin L-, T-, C-, R- ja S-luokan ajoneuvoon 

tarkoitetun osan, erillisen teknisen yksikön tai 
varusteen tyyppihyväksynnän osan, erillisen 
teknisen yksikön tai varusteen tyypille, joka on 
valmistusasiakirjojen mukainen ja täyttää 

43 § 
Tyyppihyväksynnän myöntäminen  
 

Hyväksyntäviranomainen voi myöntää tyyppi-
hyväksynnän ajoneuvon, järjestelmän, kom-
ponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai 
varusteen tyypille, joka on valmistajan tai val-

mistajan edustajan esittämien valmistusasiakir-
jojen mukainen ja täyttää sille asetetut vaati-
mukset.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tyyppihyväksynnästä annetaan tyyppihyväk-
syntätodistus. Hyväksyntään voidaan tarvitta-

essa liittää rajoituksia ajoneuvon, järjestelmän, 
komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan 
tai varusteen käytölle ja järjestelmän, kom-
ponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai 
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osalle, erilliselle tekniselle yksikölle tai varus-
teelle asetetut vaatimukset. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Muusta tyyppihyväksynnästä kuin L-, T-, C-, R- 

ja S-luokan ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnästä 
annetaan tyyppihyväksyntätodistus. Hyväksyn-
tään voidaan tarvittaessa liittää rajoituksia ajo-
neuvon, järjestelmän, osan, erillisen teknisen 

yksikön tai varusteen käytölle ja järjestelmän, 
osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen 
asennusta koskevia, turvallisuusvaatimuksista 
tai osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen 

ominaisuuksista johtuvia ehtoja. 
 
Hyväksynnän myöntämiseen sovelletaan auton 
ja sen perävaunun EY-tyyppihyväksynnän ja 

kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän osalta 
2 a §:n 1 momentissa mainitun direktiivin mu-
kaista menettelyä. E-tyyppihyväksynnän osalta 
sovelletaan Geneven sopimuksen mukaista me-

nettelyä. 
 

varusteen asennusta koskevia, turvallisuusvaa-
timuksista tai järjestelmän, komponentin, erilli-

sen teknisen yksikön, osan tai varusteen omi-
naisuuksista johtuvia ehtoja. 
 
Kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän 

myöntämiseen sovelletaan autojen ja niiden pe-
rävaunujen puiteasetuksen, L-luokan ajoneuvo-
jen puiteasetuksen tai traktoreiden ja niiden 
perävaunujen puiteasetuksen EU-tyyppihyväk-

syntää koskevaa menettelyä, jos tässä laissa tai 
sen nojalla ei toisin säädetä. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
E-tyyppihyväksynnän myöntämiseen sovelle-
taan Geneven sopimuksen mukaista menette-

lyä. 
 

36 § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tyyppi-
hyväksynnässä 
 

Edellä 35 §:ssä tarkoitettu vaatimustenmukai-
suus osoitetaan hyväksynnän hakijan toimitta-
malla ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakun-
nan tai asianomaista E-sääntöä soveltavan val-

tion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä 
tyyppihyväksyntätodistuksella tai nimetyn tut-
kimuslaitoksen suorittamilla tarkastuksilla, mit-
tauksilla, testeillä ja laskelmilla. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään: 

49 § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tyyppi-
hyväksynnässä  
 

Edellä 43 §:ssä tarkoitettu vaatimustenmukai-
suus osoitetaan hyväksynnän hakijan toimitta-
malla asianomaista E-sääntöä soveltavan val-
tion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä 

tyyppihyväksyntätodistuksella tai nimetyn tut-
kimuslaitoksen suorittamilla tarkastuksilla, 
mittauksilla, testeillä ja laskelmilla. 
 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään: 
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1) muiden vaatimusten kuin 30 §:n 1 momen-
tissa mainittujen Euroopan unionin säädösten  

mukaisesti täyttä vastaavuutta edellyttävien 
vaatimusten vaatimustenmukaisuuden tekni-
sistä osoittamistavoista kansallisessa piensarja-
tyyppihyväksynnässä; 

 
 
2) vaatimustenmukaisuuden teknisistä osoitta-
mistavoista kansallisessa tyyppihyväksynnässä; 

3) siitä, milloin vaatimustenmukaisuus voidaan 
osoittaa myös 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn 
asiantuntijan selvityksen perusteella. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa 2 momentin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista asioista tarvitta-
essa tarkemmat määräykset. Lisäksi poiketen 
siitä, mitä 2 momentissa säädetään, Liikenne- 

ja viestintävirasto antaa määräykset teknisistä 
tavoista osoittaa nastojen vaatimustenmukai-
suus. 
 

1) muiden vaatimusten kuin autojen ja niiden 
perävaunujen puiteasetuksen, L-luokan ajoneu-

vojen puiteasetuksen ja traktoreiden ja niiden 
perävaunujen puiteasetuksen mukaisesti täyttä 
vastaavuutta edellyttävien vaatimusten vaati-
mustenmukaisuuden teknisistä osoittamista-

voista kansallisessa piensarjatyyppihyväksyn-
nässä; 
2) vaatimustenmukaisuuden teknisistä osoitta-
mistavoista kansallisessa tyyppihyväksynnässä; 

3) siitä, milloin vaatimustenmukaisuus voidaan 
osoittaa myös 66 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn 
asiantuntijan selvityksen perusteella. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset 2 momentin 1 ja 2 kohdassa   
tarkoitetuista asioista. Lisäksi poiketen siitä, 
mitä 2 momentissa säädetään, Liikenne- ja 

viestintävirasto antaa määräykset teknisistä ta-
voista osoittaa nastojen vaatimustenmukaisuus. 
 

37 § 
Tyyppihyväksynnän myöntämisestä kieltäytymi-

nen 
 
Jos tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi 35 
§:ssä tarkoitetut vaatimukset täyttävän ajoneu-

von, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yk-
sikön tyypin muodostavan vakavan vaaran lii-
kenneturvallisuudelle tai vahingoittavan vaka-
vasti ympäristöä taikka terveyttä, tyyppihyväk-

syntäviranomainen voi kieltäytyä antamasta 
tyyppihyväksyntää. Tyyppihyväksyntäviran-
omaisen on salassapitovelvollisuuden estä-
mättä ilmoitettava hyväksynnän epäämisestä 

viipymättä muiden ETA-valtioiden ja Ahvenan-
maan maakunnan hyväksyntäviranomaisille, 
kyseessä olevaa E-sääntöä soveltavien valtioi-
den hyväksyntäviranomaisille ja Euroopan ko-

missiolle sekä perusteltava päätöksensä. Ilmoi-
tusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä kansallista 
tyyppihyväksyntää koskevan hakemuksen hyl-
käämisestä. 

 

50 § 
Tyyppihyväksynnän myöntämisestä kieltäytymi-

nen  
 
Jos hyväksyntäviranomainen arvioi 47 §:ssä 
tarkoitetut vaatimukset täyttävän ajoneuvon, 

järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen 
yksikön, osan tai varusteen tyypin muodosta-
van vakavan riskin liikenneturvallisuudelle tai 
vahingoittavan vakavasti ympäristöä tai ter-

veyttä, hyväksyntäviranomainen voi kieltäytyä 
myöntämästä tyyppihyväksyntää. 
 

38 § 51 § 
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Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, 
osan ja erillisen teknisen yksikön muutokset 

 
 
Sen, joka on saanut tyyppihyväksynnän, on il-
moitettava hyväksyntäviranomaiselle tyyppihy-

väksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan tai eril-
lisen teknisen yksikön muutoksista. Hyväksyn-
täviranomainen päättää, edellyttääkö muutos 
uusia mittauksia, testejä, laskelmia tai tarkas-

tuksia ja onko kysymys alkuperäisen tyyppihy-
väksynnän laajennuksesta, ja ilmoittaa tästä 
tyyppihyväksynnän haltijalle. 
 

 
Menettelystä muutettaessa myönnettyä tyyppi-
hyväksyntää säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, 
komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan 

ja varusteen muutokset 
 
Tyyppihyväksynnän haltijan on ilmoitettava 
hyväksyntäviranomaiselle tyyppihyväksytyn 

ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen 
teknisen yksikön, osan tai varusteen muutok-
sista. Hyväksyntäviranomaisen on päätettävä, 
edellyttääkö muutos uusia mittauksia, testejä, 

laskelmia tai tarkastuksia ja onko kysymys al-
kuperäisen tyyppihyväksynnän laajennuksesta. 
Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava tästä 
tyyppihyväksynnän haltijalle. 

 
Myönnetyn tyyppihyväksynnän muuttamista 
koskevasta menettelystä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
39 § 

Tyyppihyväksyntärekisteri 
 
Tyyppihyväksyntäviranomainen pitää rekisteriä 
myöntämistään tyyppihyväksynnöistä. Rekiste-

riin merkitään ajoneuvotyypin tyyppihyväksyn-
tätodistuksen tiedot ja todistukseen liitetyt testi-
tulokset. 
 

Tyyppihyväksyntärekisterin sisältämiä liikesa-
laisuuksia sisältäviä tietoja saa salassapitovel-
vollisuuden estämättä antaa: 
1) katsastuksen suorittajalle laissa tai sen no-

jalla säädettyjä katsastustehtäviä varten; 
2) sopimusrekisteröijälle laissa tai sen nojalla 
säädettyjä rekisteröintitehtäviä varten; 
3) tuotannon vaatimustenmukaisuutta tuotteen 

valmistajan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla 
valvovalle tutkimuslaitokselle valvontatehtäviä 
varten; 
4) yksittäishyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon 

yksittäishyväksyntää varten; 
5) teknisen tienvarsitarkastuksen suorittajalle 
tekniseen tienvarsitarkastukseen liittyviä tehtä-
viä varten; 

6) toisen ETA-valtion hyväksyntäviranomai-
selle hyväksynnän vastavuoroista tunnusta-

52 § 

Tyyppihyväksyntärekisteri 
 
Liikenne- ja viestintävirasto pitää rekisteriä 
myöntämistään tyyppihyväksynnöistä. Rekiste-

riin merkitään ajoneuvotyypin tyyppihyväksyn-
tätodistuksen tiedot ja todistukseen liitetyt tes-
titulokset.  
 

Tyyppihyväksyntärekisterin sisältämiä liikesa-
laisuuksia sisältäviä välttämättömiä tietoja saa 
salassapitovelvollisuuden estämättä antaa:  
1) katsastuksen suorittajalle laissa tai sen no-

jalla säädettyjä katsastustehtäviä varten; 
2) rekisteröinnin suorittajalle laissa tai sen no-
jalla säädettyjä rekisteröintitehtäviä varten; 
3) tuotannon vaatimustenmukaisuutta tuotteen 

valmistajan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla 
valvovalle tutkimuslaitokselle valvontatehtäviä 
varten; 
4) yksittäishyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon 

yksittäishyväksyntää varten; 
5) teknisen tienvarsitarkastuksen suorittajalle 
tekniseen tienvarsitarkastukseen liittyviä tehtä-
viä varten. 

 



45(135) 

  
 
 

 

Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

mista varten tai toisen ETA-valtion markkina-
valvontaviranomaiselle markkinavalvontaa 

varten. 
 

39 a § 
Tyyppihyväksynnän tunnustaminen 
 
Suomi tunnustaa toisen ETA-valtion, Turkin tai 

Ahvenanmaan maakunnan 30 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen säädösten mukaisesti valmiille 
ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle, erilliselle 
tekniselle yksikölle tai varusteelle myöntämän 

EY- tai EU-tyyppihyväksynnän ja E-tyyppihy-
väksynnän sekä monivaiheisesti tyyppihyväk-
syttävän ajoneuvon valmiille valmistusvai-
heelle myöntämän EY–EU- tai E-tyyppihyväk-

synnän. 
 
Suomi tunnustaa toisen ETA-valtion, Turkin ja 
Ahvenanmaan maakunnan 30 §:n 1 momentissa 

tarkoitettujen säädösten mukaisesti ajoneuvolle 
myöntämän kansallisen piensarjatyyppihyväk-
synnän, jollei ole perusteltua syytä epäillä, että 
tekniset säännökset, joiden mukaan hyväksyntä 

on myönnetty, eivät vastaa vähintään Suomessa 
voimassa olevia kansallista piensarjatyyppihy-
väksyntää koskevia teknisiä vaatimuksia. 
 

 
 
 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvitta-
essa menettelyistä, määräajoista ja oikeudesta 
saada teknisiä tietoja hyväksyntäasiakirjoista, 
jotka koskevat: 

1) tunnustamisen myöntämistä toisen ETA-val-
tion, Turkin tai Ahvenanmaan maakunnan 
myöntämälle kansalliselle piensarjatyyppihy-
väksynnälle; 

2) tunnustamisen hakemista toiselta ETA-valti-
olta, Turkilta tai Ahvenanmaan maakunnalta 
Suomessa myönnetylle kansalliselle piensarja-
tyyppihyväksynnälle; 

53 § 
Tyyppihyväksynnän tunnustaminen 
 
Hyväksyntäviranomaisen on tunnustettava EU-

tyyppihyväksyntä, jonka Turkki on myöntänyt 
autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen, 
L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksen tai trak-
toreiden ja niiden perävaunujen puiteasetuksen  

mukaisesti valmiille ajoneuvolle, järjestel-
mälle, komponentille, erilliselle tekniselle yksi-
kölle, osalle tai varusteelle taikka monivaihei-
sesti tyyppihyväksyttävälle valmistuneelle ajo-

neuvolle. 
 
Hyväksyntäviranomaisen on tunnustettava  kan-
sallinen piensarjatyyppihyväksyntä, jonka 

Turkki on myöntänyt autojen ja niiden perä-
vaunujen puiteasetuksen, L-luokan ajoneuvojen 
puiteasetuksen tai traktoreiden ja niiden perä-
vaunujen puiteasetuksen mukaisesti ajoneu-

volle, jollei ole perusteltua syytä epäillä, että 
tekniset säännökset, joiden mukaan hyväksyntä 
on myönnetty, eivät vastaa vähintään Suo-
messa voimassa olevia kansallista piensarja-

tyyppihyväksyntää koskevia teknisiä vaatimuk-
sia. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 

menettelyistä, määräajoista ja oikeudesta saada 
teknisiä tietoja hyväksyntäasiakirjoista, jotka 
koskevat: 
1) tunnustamisen myöntämistä Turkin myöntä-

mälle kansalliselle piensarjatyyppihyväksyn-
nälle; 
 
2) tunnustamisen hakemista Turkilta Suomessa 

myönnetylle kansalliselle piensarjatyyppihy-
väksynnälle; 
 
3) Suomessa kansallisesti piensarjatyyppihy-

väksytyn ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä tai 
käyttöönottoa Turkissa. 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

3) Suomessa kansallisesti tyyppihyväksytyn 
ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä tai käyttöön-

ottoa toisessa ETA-valtiossa, Turkissa tai Ahve-
nanmaan maakunnassa. 
 

39 b § 
Tyyppihyväksynnässä sovellettavat poikkeukset 
 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää tämän 
lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyk-
sistä vähäisiä yksittäisiä poikkeuksia tyyppihy-

väksynnässä. Poikkeuksen myöntämisen edel-
lytyksenä on, että poikkeus ei vaaranna liiken-
neturvallisuutta eikä vääristä kilpailua. 
 

54 § 
Tyyppihyväksynnässä myönnettävät poikkeuk-
set  

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää ajo-
neuvolle vähäisiä poikkeuksia ajoneuvon kan-
sallisessa tyyppihyväksynnässä ajoneuvoa kos-

kevista tämän lain nojalla annettuihin säännök-
siin tai määräyksiin sisältyvistä vaatimuksista, 
jos ajoneuvon valmistussarjan pienuus taikka 
ajoneuvon käyttötarkoitus tai poikkeuksellinen 

rakenne sitä edellyttää. Poikkeuksen myöntä-
misen edellytyksenä on, että poikkeus ei vaa-
ranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpai-
lua. 

 

40 § 
Tyyppihyväksyntää koskevat tarkemmat sään-
nökset 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvitta-
essa: 
1) mitkä ajoneuvot luetaan samaan tyyppiin 
kuuluviksi; 

2) tyyppihyväksyntää koskevien teknisten tieto-
jen ja hyväksyntätietojen ilmoittamisesta ja tal-
lettamisesta tyyppihyväksyntärekisteriin; 
3) tarkemmin 39 b §:ssä tarkoitetun poikkeuk-

sen myöntämisen edellytyksistä; 
4) mikä on piensarjatyyppihyväksyttävien ajo-
neuvojen suurin rekisteriin merkittävä määrä 
vuodessa; 
5) millä ehdoin toisessa ETA-valtiossa M-, N-, 

O-, L- ja T1–T4-luokan ajoneuvolle myönnetty 
kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä on voi-
massa Suomessa; 
6) mikä on Suomessa tunnustetulla toisen ETA-

valtion myöntämällä piensarjatyyppihyväksyn-
nällä hyväksyttävien ajoneuvojen suurin rekis-
teriin merkittävä, myytävä tai käyttöön otettava 
määrä vuodessa. 

 

57 § 
Tyyppihyväksyntää koskevat tarkemmat sään-
nökset 
 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää: 
 
1) tyyppihyväksynnässä käytettävistä ajoneu-
votyypin mukaisista luokitteluista; 

2) tyyppihyväksyntää koskevien teknisten tie-
tojen ja hyväksyntätietojen ilmoittamisesta ja 
tallentamisesta tyyppihyväksyntärekisteriin; 
 

 
 3) kansallisesti piensarjatyyppihyväksyttävien 
ajoneuvojen rekisteriin merkitsemisen vuosit-
taisesta enimmäismäärästä. 
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Tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihyväk-
synnän voimassaolosta, tyyppihyväksyntätodis-

tuksen antamisesta ja käytettävästä lomak-
keesta sekä myönnetyn, muutetun, peruutetun 
ja evätyn hyväksynnän ilmoittamisesta muiden 
ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan maakunnan 

hyväksyntäviranomaisille, Euroopan komissi-
olle ja kyseessä olevaa E-sääntöä soveltavien 
valtioiden hyväksyntäviranomaisille säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tyyppi-
hyväksyntämenettelystä, tyyppihyväksyntäto-

distuksen antamisesta ja käytettävästä lomak-
keesta sekä myönnetyn, muutetun, peruutetun 
ja evätyn E-tyyppihyväksynnän ilmoittamisesta 
kyseessä olevaa E-sääntöä soveltavien valtioi-

den hyväksyntäviranomaisille. 
 
 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset ajoneuvotyypin tarkemmasta 
jaottelusta kansallisessa tyyppihyväksynnässä. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset nastan ja rengas-nasta-yhdis-
telmän tyyppihyväksyntämenettelystä sekä nii-
den tyyppihyväksyntää koskevasta merkinnästä 

ja sen sijoittelusta. 
 

(Uusi) 56 § 
Kansallista piensarjatyyppihyväksyntää koske-
vat vaatimukset 
 

Pieninä sarjoina kansallisessa tyyppihyväksyn-
nässä hyväksyttävän ajoneuvotyypin on vastat-
tava ympäristö- ja liikenneturvallisuusominai-
suuksiltaan EU-tyyppihyväksyntää koskevia 

vaatimuksia. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
kuitenkin määräyksillään asettaa pieninä sar-
joina kansallisessa tyyppihyväksynnässä hy-
väksyttävälle ajoneuvotyypille näistä poik-

keavia vaihtoehtoisia teknisiä vaatimuksia, 
joilla pyritään varmistamaan toimintaturvalli-
suuden, ympäristönsuojelun ja työturvallisuu-
den taso, joka vastaa mahdollisimman hyvin 

autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuk-
sessa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksessa 
tai traktoreiden ja niiden perävaunujen puite-
asetuksessa säädettyä tasoa. 

 

5 a luku 

Tyyppihyväksytyn ja CE-merkityn tuotteen 

vaatimustenmukaisuus 
 

(Kumotaan) 

41 § (Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Vaatimustenmukaisuustodistus ja hyväksyntä-
merkintä 

 
EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon valmistajan on 
laadittava vaatimustenmukaisuustodistus tyyp-
pihyväksytyn ajoneuvon valmistusvaiheen mu-

kaisesti. 
 
Valmistajan on kiinnitettävä kuhunkin tyyppi-
hyväksynnän mukaisesti valmistettuun osaan 

tai erilliseen tekniseen yksikköön kaupallinen 
merkkinsä tai tavaramerkkinsä ja tyyppimer-
kintä. Jos Euroopan unionin säädöksessä niin 
säädetään tai E-säännössä määrätään, kuhun-

kin osaan ja erilliseen tekniseen yksikköön on 
kiinnitettävä tyyppihyväksyntänumero tai -
merkki, jolloin valmistajan ei tarvitse kiinnittää 
kaupallista merkkiä tai tavaramerkkiä ja tyyp-

pimerkintää. 
 
Vaatimustenmukaisuustodistuksen laatimisesta 
osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle sekä to-

distukseen merkittävistä tiedoista säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan myös säätää, 
ettei tavaramerkkiä tai tyyppimerkintää taikka 

muuta hyväksyntämerkintää tarvitse merkitä 
osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, jos Eu-
roopan unionin lainsäädännössä tai Suomea si-
tovassa kansainvälisessä sopimuksessa tällaista 

merkkiä tai merkintää ei edellytetä. 
 

41 a § 
Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen CE-
merkinnällä 
 

Polkupyörän, moottorikelkan, ajoneuvon osan, 
järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön, josta 
säädetään tässä laissa tai sen nojalla, tulee 
olla varustettu CE-merkinnällä, jos Euroopan 

unionin lainsäädännössä sitä edellytetään. 
 
CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-mer-
kintärikkomuksesta annetussa laissa 

(187/2010). 
 

(Kumotaan) 

42 § 58 § 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvastai-
suuden edellyttämät toimet 

 
Jos tyyppihyväksyntäviranomainen havaitsee tai 
saa tiedon, että sen hyväksymä muu kuin 2 a 
§:n 2 tai 3 momentissa mainitun Euroopan 

unionin asetuksen mukaisesti tyyppihyväksytty 
tai kansallisesti piensarjatyyppihyväksytty ajo-
neuvo, osa, erillinen tekninen yksikkö tai va-
ruste ei ole hyväksyntäviranomaisen hyväksy-

män tyypin vaatimusten mukainen, tyyppihy-
väksyntäviranomaisen on toteutettava aiheelli-
set toimenpiteet varmistaakseen, että valmiste-
tut ajoneuvot, osat, erilliset tekniset yksiköt tai 

varusteet saadaan jälleen hyväksytyn tyypin 
vaatimusten mukaisiksi. Tässä tarkoituksessa 
tyyppihyväksyntäviranomaisella on oikeus: 
 

1) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi vaatimusten-
vastaisen ajoneuvon, osan, erillisen teknisen 
yksikön tai varusteen valmistus, kaupan pitämi-
nen, myynti ja muu luovuttaminen sekä käyttö; 

 
 
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä ajoneu-
voon, osaan, erilliseen tekniseen yksikköön tai 

varusteeseen, että vaatimukset täyttyvät, ja vaa-
tia tuloksen osoittamista; 
 
 

3) velvoittaa ajoneuvon, osan, erillisen teknisen 
yksikön tai varusteen valmistaja, maahantuoja 
tai myyjä julkisesti ilmoittamaan ajoneuvon, 
järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön tai 

varusteen vaatimustenvastaisuudesta sekä itse 
antaa tällainen ilmoitus valmistajan, maahan-
tuojan tai myyjän kustannuksella; 
 
 

4) velvoittaa valmistaja, maahantuoja tai myyjä 
korvaamaan testauksesta ja tutkimuksesta ai-
heutuvat kulut, jos tyyppihyväksyntäviranomai-
nen käyttää jotakin 1–3 kohdassa tarkoitettua 

oikeutta. 
 

Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvastai-
suuden edellyttämät toimet  

 
Jos hyväksyntäviranomainen havaitsee tai saa 
tiedon, että sen hyväksymä ajoneuvo, järjes-
telmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, 

osa tai varuste ei ole hyväksyntäviranomaisen 
hyväksymän tyypin vaatimusten mukainen, hy-
väksyntäviranomaisen on toteutettava aiheelli-
set toimenpiteet varmistaakseen, että valmiste-

tut ajoneuvot, järjestelmät, komponentit, erilli-
set tekniset yksiköt, osat ja varusteet saadaan 
jälleen hyväksytyn tyypin vaatimusten mukai-
siksi. Tässä tarkoituksessa hyväksyntäviran-

omaisella on oikeus: 
 
 
 

1) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi vaatimusten-
vastaisen ajoneuvon, järjestelmän, komponen-
tin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varus-
teen valmistus, kaupan pitäminen, myynti ja 

muu luovuttaminen sekä käyttö; 
 
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä ajo-
neuvoon, järjestelmään, komponenttiin, erilli-

seen tekniseen yksikköön, osaan tai varustee-
seen, että vaatimukset täyttyvät, ja vaatia tulok-
sen osoittamista; 
 

3) velvoittaa talouden toimija julkisesti ilmoit-
tamaan ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, 
erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen 
vaatimustenvastaisuudesta sekä itse antaa täl-

lainen ilmoitus talouden toimijan kustannuk-
sella, jos toimija ei ole noudattanut tiedotta-
mismääräystä. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Tyyppihyväksyntäviranomainen voi tehostaa 
antamaansa kieltoa sekä korjaus- tai ilmoitus-

kehotusta uhkasakolla tai teettämisuhalla siten 
kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
Tyyppihyväksyntäviranomainen maksaa teettä-
mänsä toimenpiteen kustannukset. Sanotut kus-

tannukset saadaan periä asianosaiselta ilman 
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 

 
Jolleivät 1 ja 2 momentissa tarkoitetut toimen-
piteet johda 1 momentissa tarkoitettuun tulok-
seen, tyyppihyväksyntäviranomainen voi tarvit-

taessa peruuttaa tyyppihyväksynnän. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Jos 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet eivät 
johda 1 momentissa tarkoitettuun tulokseen, 
hyväksyntäviranomainen voi tarvittaessa pe-

ruuttaa tyyppihyväksynnän. 
 

42 § 2 mom. 
Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvastai-
suuden edellyttämät toimet 
 

--- 
Tyyppihyväksyntäviranomainen voi tehostaa 
antamaansa kieltoa sekä korjaus- tai ilmoitus-
kehotusta uhkasakolla tai teettämisuhalla siten 

kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
Tyyppihyväksyntäviranomainen maksaa teettä-
mänsä toimenpiteen kustannukset. Sanotut kus-
tannukset saadaan periä asianosaiselta ilman 

tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 
 

59 § 
Uhkasakko ja teettämisuhka Suomessa hyväk-
sytyn tyypin vaatimustenvastaisuuden edellyttä-
mien toimien yhteydessä 

 
Hyväksyntäviranomainen voi tehostaa 58 §:n, 
autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen, 
L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksen tai trak-

toreiden ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 
nojalla antamaansa kieltoa sekä korjaus- tai il-
moituskehotusta uhkasakolla tai uhalla siitä, 
että tekemättä jätetty toimenpide tehdään lai-

minlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta ja teet-
tämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa. Hy-
väksyntäviranomainen maksaa teettäen suorite-
tun toimenpiteen kustannukset. Kustannukset 

saadaan periä asianosaiselta ilman tuomiota tai 
päätöstä siten kuin verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetussa laissa säädetään. 
 

42 § 1 mom. 1 kohta 
Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvastai-

suuden edellyttämät toimet 
 
--- 
4) velvoittaa valmistaja, maahantuoja tai myyjä 

korvaamaan testauksesta ja tutkimuksesta ai-
heutuvat kulut, jos tyyppihyväksyntäviranomai-
nen käyttää jotakin 1–3 kohdassa tarkoitettua 
oikeutta. 

 

60 § 
Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvastai-

suuden edellyttämien toimien kulut 
 
 
Hyväksyntäviranomainen voi velvoittaa val-

mistajan, maahantuojan tai myyjän korvaa-
maan testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuvat 
kulut, jos hyväksyntäviranomainen käyttää jo-
takin 58 §:ssä, autojen ja niiden perävaunujen 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

puiteasetuksessa, L-luokan ajoneuvojen puite-
asetuksessa tai traktoreiden ja niiden perävau-

nujen puiteasetuksessa tarkoitettua oikeutta. 
 

43 § 
Suomessa hyväksytyn tyypin vaatimustenvastai-
suudesta ilmoittaminen 
 

Jos 42 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa on kyse 
EY-tyyppihyväksynnästä, tyyppihyväksyntävi-
ranomaisen on ilmoitettava toteutetut toimenpi-
teet muiden ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan 

maakunnan hyväksyntäviranomaisille sekä Eu-
roopan komissiolle, jos Euroopan unionin lain-
säädännössä niin edellytetään. Ilmoitus on teh-
tävä viipymättä 30 §:n 1 momentissa maini-

tuissa Euroopan unionin säädöksissä säädettyä 
menettelyä noudattaen. Jos kyse on Geneven 
sopimuksen nojalla myönnetystä tyyppihyväk-
synnästä, tyyppihyväksyntäviranomaisen on il-

moitettava toteutetut toimenpiteet asianomaista 
sääntöä soveltavien valtioiden hyväksyntävi-
ranomaisille. Tällainen ilmoitus voidaan tehdä 
salassapitovelvollisuuden estämättä. 

 

61 § 
Suomessa hyväksytyn E-tyyppihyväksytyn tyy-
pin vaatimustenvastaisuudesta ilmoittaminen  
 

Jos 58 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa on kyse 
E-tyyppihyväksynnästä, hyväksyntäviranomai-
sen on ilmoitettava toteutetut toimenpiteet asi-
anomaista E-sääntöä soveltavien valtioiden hy-

väksyntäviranomaisille. Tällaiseen ilmoituk-
seen voi salassapitovelvollisuuden estämättä 
sisällyttää ilmoituksen tekemisen kannalta vält-
tämättömiä tietoja, jotka koskevat Suomessa 

hyväksytyn tyypin vaatimustenvastaisuuden 
edellyttämiä toimia. 
 

44 § 
Toisessa valtiossa hyväksytyn tyypin vaatimus-
tenvastaisuus 
 

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi, että 
muun säädöksen kuin 2 a §:n 2 tai 3 momen-
tissa mainitun asetuksen mukaisesti toisessa 
ETA-valtiossa tai Turkissa tyyppihyväksytty tai, 

jos kyse on Geneven sopimuksen nojalla myön-
netystä hyväksynnästä, asianomaista E-sääntöä 
soveltavassa valtiossa tyyppihyväksytty vaati-
mustenmukaisuustodistuksella tai hyväksyntä-
merkillä varustettu ajoneuvo, osa tai erillinen 

tekninen yksikkö ei ole hyväksytyn tyypin vaa-
timusten mukainen, tyyppihyväksyntäviran-
omaisen on pyydettävä tyyppihyväksynnän an-
tanutta valtiota tarkastamaan, että valmistetut 

ajoneuvot, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat 
hyväksytyn tyypin vaatimusten mukaisia. 
 

62 § 
Toisessa valtiossa hyväksytyn E-tyyppihyväksy-
tyn tyypin vaatimustenvastaisuus  
 

Jos kyse on E-tyyppihyväksynnästä ja hyväk-
syntäviranomainen arvioi, että asianomaista E-
sääntöä soveltavassa valtiossa tyyppihyväk-
sytty vaatimustenmukaisuustodistuksella tai 

hyväksyntämerkillä varustettu ajoneuvo, järjes-
telmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, 
osa tai varuste ei ole hyväksytyn tyypin vaati-
musten mukainen, hyväksyntäviranomaisen on 
pyydettävä tyyppihyväksynnän antanutta val-

tiota tarkastamaan, että valmistetut ajoneuvot, 
järjestelmät, komponentit, erilliset tekniset yk-
siköt, osat tai varusteet ovat hyväksytyn tyypin 
vaatimusten mukaisia. 

 

44 a § (Kumotaan) 



52(135) 

  
 
 

 

Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

CE-merkinnällä varustetun tuotteen vaatimus-
tenvastaisuus 

 
Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee, että 
markkinoille saatettu polkupyörä, moottori-
kelkka, osa, järjestelmä tai erillinen tekninen 

yksikkö, jonka vaatimustenmukaisuus on var-
mennettu CE-merkinnällä, ei vastaa tuotteelle 
asetettuja vaatimuksia, toimivaltaisen viran-
omaisen on toimittava siten kuin 42 §:n 1 ja 2 

momentissa säädetään poistaakseen tällaiset 
tuotteet markkinoilta sekä rajoittaakseen niiden 
vapaata liikkuvuutta. 
 

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 
käynnistetyistä markkinavalvontatoimista ko-
missiolle siten kuin kyseiseen polkupyörään, 
moottorikelkkaan, osaan, järjestelmään tai eril-

liseen tekniseen yksikköön tämän lain nojalla 
sovellettavassa direktiivissä tai muussa sään-
nöksessä edellytetään. 
 

44 b § 
Osan, erillisen teknisen yksikön ja polkupyörän 

vaatimustenvastaisuus 
 
 
Jos valvontaviranomainen havaitsee tai saa tie-

don sellaisen muuhun kuin 2 a §:n 2 tai 3 mo-
mentissa mainitun Euroopan unionin asetuksen 
mukaisesti EU-tyyppihyväksyttyyn ajoneuvoon 
tarkoitetun 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun osan 

tai erillisen teknisen yksikön, jonka ei tarvitse 
olla erikseen liikennekäyttöön hyväksytty, 
taikka vaatimustenvastaisen polkupyörän maa-
hantuonnista, valmistuksesta Suomessa myytä-

väksi, kaupan pitämisestä, myynnistä tai 
muusta luovuttamisesta, valvontaviranomaisen 
on meneteltävä siten kuin 42 §:n 1 ja 2 momen-
tissa säädetään. 

 
Jos ajoneuvojen renkaita ei ole merkitty tai ku-
luttajille annettu tietoja noudattaen renkaiden 
merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja 

muiden keskeisten ominaisuuksien osalta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

(Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

tuksessa (EY) N:o 1222/2009 säädettyjä vaati-
muksia, valvontaviranomaisen on meneteltävä 

siten kuin 42 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.  
 
 
Jolleivät 42 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut 

toimenpiteet johda osan, erillisen teknisen yksi-
kön tai polkupyörän saattamiseen vaatimusten-
mukaiseksi, valvontaviranomainen voi määrätä 
valmistajan, maahantuojan ja myyjän hallussa 

olevan osan, erillisen teknisen yksikön tai pol-
kupyörän hävitettäväksi tai määrätä, miten sen 
suhteen muutoin on meneteltävä. 
 

45 § 
Vaatimustenmukaisuuden valvonta tuotannossa 

 
Luovuttaessaan ajoneuvon, järjestelmän, osan 
tai erillisen teknisen yksikön valmistaja ja val-
mistajan edustaja ovat velvollisia huolehti-

maan, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai tekni-
nen yksikkö on rakenteeltaan, varusteiltaan ja 
kunnoltaan hyväksytyn tyypin tai CE-merkin-
nän edellytysten mukainen. 

 
 
Valmistajan tai valmistajan edustajan tulee vii-
vytyksettä ilmoittaa tyyppihyväksyntäviran-

omaiselle sellaisesta tyypin vaatimustenvastai-
suutta koskevasta tiedosta, joka voi johtaa tyyp-
pihyväksynnän peruuttamiseen. 
 

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ennen tyyp-
pihyväksynnän myöntämistä varmistuttava riit-
tävästä menettelystä, jolla taataan tehokas tuo-
tannon vaatimustenmukaisuuden valvonta. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

63 § 
Vaatimustenmukaisuuden valvonta tuotannossa 

  
Luovuttaessaan ajoneuvon, järjestelmän, kom-
ponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai 
varusteen valmistaja ja valmistajan edustaja 

ovat velvollisia huolehtimaan, että ajoneuvo, 
järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yk-
sikkö, osa tai varuste on rakenteeltaan, varus-
teiltaan ja kunnoltaan hyväksytyn tyypin tai 

CE-merkinnän edellytysten mukainen. 
 
Valmistajan tai valmistajan edustajan on viivy-
tyksettä ilmoitettava hyväksyntäviranomaiselle 

sellaisesta tyypin vaatimustenvastaisuutta kos-
kevasta tiedosta, joka voi johtaa tyyppihyväk-
synnän peruuttamiseen. 
 

Hyväksyntäviranomaisen on ennen tyyppihy-
väksynnän myöntämistä varmistuttava riittä-
västä menettelystä, jolla taataan tehokas tuotan-
non vaatimustenmukaisuuden valvonta. 

 
Hyväksyntäviranomaisen tai hyväksyntäviran-
omaisen tähän tarkoitukseen nimeämän elimen 
on arvioitava kansalliseen, E- ja EU-tyyppihy-

väksyntään liittyvien alkuarviointien ja tuot-
teen vaatimustenmukaisuutta koskevien järjes-
telyjen toimivuus 12 kuukauden välein. Erityi-
sestä syystä arviointi voidaan kuitenkin tehdä 

tätä harvemmin, mutta vähintään 24 kuukau-
den välein.  
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, tuotan-
non vaatimustenmukaisuuden valvonnassa so-

velletaan EY-tyyppihyväksynnän osalta 30 §:n 
1 momentissa mainituissa säädöksissä säädet-
tyjä menettelyjä ja E-tyyppihyväksynnän osalta 
Geneven sopimuksessa määrättyä menettelyä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset edellä tarkoitettujen menettely-
jen soveltamisesta kansallisen tyyppihyväksyn-
nän tuotannon vaatimustenmukaisuuden val-

vontaan. 
 
 
 

 
 
CE-merkinnällä varmennetun tuotteen vaati-
mustenmukaisuuden arvioinnissa ja siihen si-

sältyvässä valvonnassa noudatetaan, mitä tuot-
teeseen tämän lain nojalla sovellettavassa di-
rektiivissä tai direktiivin toimeenpanosta anne-
tuissa säännöksissä säädetään. 

 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, tuotan-
non vaatimustenmukaisuuden valvonnassa so-

velletaan E-tyyppihyväksynnän osalta Geneven 
sopimuksessa määrättyä menettelyä ja EU-
tyyppihyväksynnän osalta autojen ja niiden pe-
rävaunujen puiteasetuksessa, L-luokan ajoneu-

vojen puiteasetuksessa tai traktoreiden ja nii-
den perävaunujen puiteasetuksessa säädettyä 
menettelyä.  
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset kansallisen, E- ja EU-tyyppihy-
väksynnän tuotannon vaatimustenmukaisuuden 
valvontaan liittyvistä kirjallisista valvontasuun-

nitelmista ja riittävistä tuotteen vaatimusten-
mukaisuusjärjestelyistä. 
 

46 § 

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-
nasta tehtävä sopimus 
 
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnan 

järjestämiseksi hyväksyntäviranomainen voi 
ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä edellyt-
tää hyväksynnän hakijaa tekemään sopimuksen 
tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-

nasta. EY-, EU- tai E-tyyppihyväksynnän haki-
jan on tehtävä sopimus nimetyn tutkimuslaitok-
sen kanssa ja kansallisen tyyppihyväksynnän 
hakijan joko nimetyn tutkimuslaitoksen tai 48 

§:ssä tarkoitetun hyväksytyn asiantuntijan 
kanssa. Sopimus on liitettävä tyyppihyväksyn-
tähakemusta koskeviin asiakirjoihin. 
 

 
 
Hyväksynnän hakija voi tehdä 1 momentissa 
tarkoitetun sopimuksen tyyppihyväksyntäviran-

omaisen kanssa, jos tuotannon vaatimustenmu-
kaisuuden valvontaa tekevää nimettyä tutki-
muslaitosta tai hyväksyttyä asiantuntijaa ei ole 

64 § 

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-
nasta tehtävä sopimus 
 
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-

nan järjestämiseksi hyväksyntäviranomainen 
voi kansallisessa tyyppihyväksynnässä ja E-
tyyppihyväksynnässä ennen tyyppihyväksyn-
nän myöntämistä edellyttää hyväksynnän haki-

jaa tekemään sopimuksen tuotannon vaatimus-
tenmukaisuuden valvonnasta. E-tyyppihyväk-
synnän hakijan on tehtävä sopimus nimetyn 
tutkimuslaitoksen kanssa ja kansallisen tyyppi-

hyväksynnän hakijan on tehtävä sopimus joko 
nimetyn tutkimuslaitoksen tai 66 §:ssä tarkoite-
tun hyväksytyn asiantuntijan kanssa. Sopimus 
on liitettävä tyyppihyväksyntähakemusta kos-

keviin asiakirjoihin.  
 
Tyyppihyväksynnän hakija voi tehdä 1 mo-
mentissa tarkoitetun sopimuksen hyväksyntävi-

ranomaisen kanssa, jos tuotannon vaatimusten-
mukaisuuden valvontaa tekevää nimettyä tutki-
muslaitosta tai hyväksyttyä asiantuntijaa ei ole 
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kohtuudella löydettävissä. Sopimus tyyppihy-
väksyntäviranomaisen kanssa tehdään määrä-

ajaksi ja enintään viideksi vuodeksi. 
 
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-
nasta tehtävässä sopimuksessa sovitaan val-

vonnan toteuttamisesta. Vaatimustenmukai-
suutta valvotaan hyväksynnän tai arvioinnin ha-
kijan kustannuksella. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tarkemmin sopimuksen sisäl-

löstä. 
 
Tyyppihyväksynnän haltijan on viipymättä il-
moitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle tuo-

tannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa 
koskevaan sopimukseen tehdyistä muutoksista 
ja sopimuksen päättymisestä. 
 

kohtuudella löydettävissä. Sopimus hyväksyn-
täviranomaisen kanssa tehdään määräajaksi ja 

enintään viideksi vuodeksi. 
 
Vaatimustenmukaisuutta valvotaan tyyppihy-
väksynnän tai arvioinnin hakijan kustannuk-

sella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
tarkemmin sopimuksen sisällöstä. 
 
 

 
 
Tyyppihyväksynnän haltijan on viipymättä il-
moitettava hyväksyntäviranomaiselle tuotan-

non vaatimustenmukaisuuden valvontaa koske-
vaan sopimukseen tehdyistä muutoksista ja so-
pimuksen päättymisestä. 
 

46 a § 
Vaatimustenmukaisuuden valvonnan suoritta-

jan toimivalta 
 
Tyyppihyväksyntäviranomainen saa milloin ta-
hansa tarkastaa hyväksymiensä tuotteiden tuo-

tantoyksikössä sovellettavat vaatimustenmukai-
suuden valvontamenetelmät. 
 
Tyyppihyväksyntäviranomaisella, nimetyllä tut-

kimuslaitoksella ja hyväksytyllä asiantuntijalla 
on valvonnan suorittamiseksi oikeus: 
1) päästä ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden valmistus-, va-

rastointi-, myynti-, asennus-, korjaus- ja tarkas-
tuspaikkoihin; 
2) ottaa näytteitä tuotannosta ja suorittaa mää-
rävälein tämän lain nojalla sovellettavissa stan-

dardeissa tai Euroopan unionin säädöksissä 
taikka E-säännöissä määrätyt testit ja laskelmat; 
 
 

3) saada tarvittaessa käyttöönsä kunkin hyväk-
sytyn tyypin tai CE-merkinnällä varustetun 
tuotteen laadun ja vaatimustenmukaisuuden tar-
kastamiseksi tarvittava aineisto; 

4) tarkastaa tuotannon vaatimustenmukaisuu-
den valvontamenetelmät. 
 

65 § 
Vaatimustenmukaisuuden valvonnan suoritta-

jan toimivalta 
 
Hyväksyntäviranomainen saa milloin tahansa 
tarkastaa hyväksymiensä tuotteiden tuotantoyk-

sikössä sovellettavat vaatimustenmukaisuuden 
valvontamenetelmät. 
 
Hyväksyntäviranomaisella, nimetyllä tutkimus-

laitoksella ja hyväksytyllä asiantuntijalla on 
valvonnan suorittamiseksi oikeus: 
1) päästä ajoneuvojen, järjestelmien, kompo-
nenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien 

ja varusteiden valmistus-, varastointi-, myynti-, 
asennus-, korjaus- ja tarkastuspaikkoihin; 
2) ottaa näytteitä tuotannosta ja suorittaa mää-
rävälein tämän lain nojalla sovellettavissa stan-

dardeissa tai E-säännöissä määrätyt testit ja las-
kelmat taikka muut vaatimustenmukaisuuden 
valvonnan suorittamiseksi tarvittavat testit ja 
laskelmat; 

3) saada tarvittaessa käyttöönsä kunkin hyväk-
sytyn tyypin tai CE-merkinnällä varustetun 
tuotteen laadun ja vaatimustenmukaisuuden 
tarkastamiseksi tarvittava aineisto; 

4) tarkastaa tuotannon vaatimustenmukaisuu-
den valvontamenetelmät. 
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Tarkastusta ja valvontaa ei saa suorittaa pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytettävissä ti-

loissa. Jos tutkimuslaitos tai hyväksytty asian-
tuntija suorittaa 46 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun sopimuksen nojalla vaatimustenmukaisuu-
den valvontaa, tämän on noudatettava, mitä 

hallintolaissa (434/2003), viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) ja kielilaissa (423/2003) säädetään. 
 

Jos tyyppihyväksytyn tuotteen tuotannon vaati-
mustenmukaisuuden valvontaa ei toteuteta 
säännösten ja tuotannon vaatimustenmukaisuu-
den valvonnasta tehdyn 46 §:ssä tarkoitetun so-

pimuksen edellyttämällä tavalla, tyyppihyväk-
syntäviranomainen voi antaa valmistajalle huo-
mautuksen tai varoituksen. Jos valmistajalle an-
nettu huomautus tai varoitus ei johda toimin-

nassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen 
annetussa määräajassa, tyyppihyväksyntäviran-
omainen voi peruuttaa myöntämänsä tyyppihy-
väksynnän määräajaksi tai kokonaan. 

 

Tarkastusta ja valvontaa ei saa suorittaa pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytettävissä ti-

loissa.  
 
Tarkastuksissa ja valvonnassa noudatetaan, 
mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä sääde-

tään. 
 
 
 

Jos tyyppihyväksytyn tuotteen tuotannon vaati-
mustenmukaisuuden valvontaa ei toteuteta 
säännösten ja tuotannon vaatimustenmukaisuu-
den valvonnasta tehdyn 64 §:ssä tarkoitetun so-

pimuksen edellyttämällä tavalla, hyväksyntävi-
ranomainen voi antaa valmistajalle huomau-
tuksen tai varoituksen. Jos valmistajalle an-
nettu huomautus tai varoitus ei johda toimin-

nassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen 
annetussa määräajassa, hyväksyntäviranomai-
nen voi peruuttaa myöntämänsä tyyppihyväk-
synnän määräajaksi tai kokonaan. 

 
46 b § 

Tyyppihyväksynnän voimassaolon päättyminen 
 
Muun kuin 2 a §:n 2 tai 3 momentissa mainitun 
Euroopan unionin asetuksen mukaisesti EU-

tyyppihyväksytyn ajoneuvon tyyppihyväksyn-
nän voimassaolo päättyy, jos: 
 
 

1) tulee voimaan uusi ajoneuvon rekisteröintiä, 
myyntiä tai käyttöönottoa koskeva säännös tai 
määräys eikä tyyppihyväksyntää ole päivitetty 
sitä vastaavaksi; 

2) tyyppihyväksytyn ajoneuvon tuotanto lope-
tetaan pysyvästi; 
3) 78 §:ssä tarkoitetun luvan voimassaolo päät-
tyy; tai 

4) tyyppihyväksyntäviranomainen peruuttaa 
tyyppihyväksynnän. 
 
Ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltijan on vii-

pymättä ilmoitettava tyyppihyväksyntäviran-

55 § 

Tyyppihyväksynnän voimassaolon päättyminen 
  
Muun kuin autojen ja niiden perävaunujen pui-
teasetuksen, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuk-

sen ja traktoreiden ja niiden perävaunujen pui-
teasetuksen mukaisesti tyyppihyväksytyn ajo-
neuvon tyyppihyväksynnän voimassaolo päät-
tyy, jos: 

1) tulee voimaan uusi ajoneuvon rekisteröintiä, 
myyntiä tai käyttöönottoa koskeva säännös tai 
määräys eikä tyyppihyväksyntää ole muutettu 
sitä vastaavaksi; 

2) tyyppihyväksytyn ajoneuvon tuotanto lope-
tetaan pysyvästi; tai 
 
 

3) hyväksyntäviranomainen peruuttaa tyyppi-
hyväksynnän. 
 
Ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltijan on vii-

pymättä ilmoitettava hyväksyntäviranomaiselle 
1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesta tyyppi-
hyväksynnän voimassaolon päättymisestä. 
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omaiselle 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukai-
sesta tyyppihyväksynnän voimassaolon päätty-

misestä. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä ajoneuvon, järjestelmän, 

osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväk-
synnän voimassaolon päättymisestä. 
 

 
 

 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen 

teknisen yksikön, osan ja varusteen yksikön 
tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymi-
sestä. 
 

5 b luku 

Tutkimuslaitosta koskevat vaatimukset 

 

(Kumotaan) 

47 § 
Nimetty tutkimuslaitos 
 
Nimetty tutkimuslaitos tekee vaatimustenmukai-

suuden osoittamiseksi 36 §:ssä tai 50 e §:ssä 
tarkoitettuja tarkastuksia, mittauksia, testejä, 
laskelmia ja arviointeja, 45 §:n 4 momentissa 
tarkoitettuja tuotannon laadunvalvontaan liitty-

viä menettelyjä koskevia tarkastuksia, mittauk-
sia, testejä, laskelmia ja arviointeja taikka 78 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen osien tai varus-
teiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa 

edellytettäviä testejä ja arviointeja. Nimetyksi 
tutkimuslaitokseksi voidaan erityisestä syystä 
hyväksyä määräajaksi. Valmistaja voidaan hy-
väksyä nimetyksi tutkimuslaitokseksi vain, jos 

kyseistä teknistä vaatimusta koskevassa Euroo-
pan unionin säädöksessä niin säädetään. Tyyp-
pihyväksyntäviranomainen voidaan hyväksyä 
nimetyksi tutkimuslaitokseksi, jos se täyttää 

tässä pykälässä säädetyt vaatimukset ellei toi-
mintaa ole 2 a §:ssä tarkoitetussa Euroopan 
unionin asetuksessa muutoin rajattu. 
 
Tyyppihyväksyntäviranomainen hyväksyy nime-

tyn tutkimuslaitoksen hakemuksesta tehdyn ar-
vioinnin perusteella, jos tutkimuslaitos täyttää 
kyseistä toimintaa koskevat seuraavien stan-
dardien mukaiset vaatimukset: 

1) tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointia 
varten tehtävää testaustoimintaa koskeva stan-
dardi SFS-EN ISO/IEC 17025; 

(Kumotaan) 
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2) tuotannon vaatimustenmukaisuuden arvioin-
tia varten suoritettavan valmistajan tai kolman-

nen osapuolen testauksen valvontaa koskeva 
standardi SFS-EN ISO/IEC 17020; 
3) valmistajan menettelyjä tuotannon vaatimus-
tenmukaisuuden valvomiseksi koskevaa arvi-

ointitoimintaa koskeva standardi SFS-EN 
ISO/IEC 17021; 
4) tuotannon vaatimustenmukaisuuden arvioi-
miseksi tehtävää testaustoimintaa koskeva stan-

dardi SFS-EN ISO/IEC 17020. 
 
Nimetty tutkimuslaitos saa 2 momentissa maini-
tuissa standardeissa tarkoitetuin edellytyksin 

käyttää tarkastusten, mittausten, testien ja las-
kelmien suorittamiseen alihankkijana ulkopuo-
lista pätevää laitosta valmistajan suostumuk-
sella taikka valmistajan laboratoriota tai mit-

taus- ja testilaitteita. Nimetty tutkimuslaitos 
vastaa käyttämänsä laitoksen ja laboratorion 
tarkastuksista, mittauksista, testeistä, laskel-
mista ja arvioinneista sekä huolehtii, että ali-

hankkija noudattaa standardeja, joita toiminta 
edellyttää. Jos tyyppihyväksyntäviranomainen 
tekee päätöksen käytettävästä alihankkijasta, 
alihankkijan toiminnasta vastaa tyyppihyväk-

syntäviranomainen. 
 

47 a § 
Nimetyn tutkimuslaitoksen pätevyyden arviointi 
 
Muun tutkimuslaitoksen kuin 2 a §:ssä tarkoite-

tun Euroopan unionin asetuksen mukaisen EY- 
tai EU-tyyppihyväksynnän testausta tekevän 
tutkimuslaitoksen pätevyyden arvioimiseksi 
tyyppihyväksyntäviranomaisen tulee perustaa 

arviointiryhmä, jonka jäsenet ovat riippumatto-
mia toiminnasta, jota arvioidaan, ja jonka jäse-
nillä on erityisosaamista siltä tekniseltä alalta, 
jolla tutkimuslaitos harjoittaa toimintaa. Arvi-

ointiryhmän tutkimuslaitoksen nimeämistä kos-
kevan päätöksen tulee perustua arviointiraport-
tiin, joka muodostuu nimeämistä hakevan tutki-
muslaitoksen toimittamien asiakirjojen tie-

doista ja laitoksen arvioinnista paikan päällä. 
Arvioinnin osana hyväksytään tutkimuslaitok-

(Kumotaan) 
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sen pätevyyden ja laitoksessa tehtävän toimin-
nan arvioinnin korvaavana voimassa oleva 47 

§:n 2 momentissa mainitun standardin vaati-
musten täyttämistä osoittava akkreditointitodis-
tus. 
 

Muuta testausta kuin 2 a §:ssä tarkoitetun Eu-
roopan unionin asetuksen mukaista EY- tai EU-
tyyppihyväksynnän testausta tekevän nimetyn 
tutkimuslaitoksen pätevyysalueen tulee kattaa 

kaikki ne säännökset ja toiminta, joiden mu-
kaista nimeämistä tutkimuslaitos hakee. Hen-
kilö, joka tekee testejä vaatimustenmukaisuu-
den arviointia varten, ei saa toimia saman toi-

meksiantajan lukuun tuotannon vaatimusten-
mukaisuuden valvonnan johtavana arvioijana. 
 
Muuta testausta kuin 2 a §:ssä tarkoitetun Eu-

roopan unionin asetuksen mukaista EY- tai EU-
tyyppihyväksynnän testausta tekevällä nime-
tyllä tutkimuslaitoksella tulee olla toimintansa 
laajuutta vastaava vastuuvakuutus toiminnas-

taan valmistajalle ja kolmansille osapuolille ai-
heutuvien muiden kuin välillisten vahinkojen 
korvaamiseksi. 
 

48 § 
Hyväksytty asiantuntija 

 
Tyyppihyväksyntäviranomainen voi hakemuk-
sesta hyväksyä tutkimuslaitoksen, testausta har-
joittavan yhteisön tai yksittäisen asiantuntijan 

hyväksytyksi asiantuntijaksi tekemään 36 §:n 2 
momentissa, 45 §:n 4 momentissa tai 50 e §:n 2 
momentissa tarkoitettuja taikka rekisteröinti-, 
kytkentä- tai muutoskatsastuksessa edellytet-

tyjä, tyyppihyväksyntäviranomaisen päätök-
sessä erikseen määritellyn pätevyysalueen mu-
kaisia selvityksiä. Hyväksytyllä asiantuntijalla 
tulee olla tehtävien edellyttämä laitteisto ja am-

mattitaitoinen henkilöstö. Laitteiston ja henki-
löstön pätevyyden arvioinnissa noudatetaan so-
veltuvin osin 47 §:n 2 momentin 1 ja 2 koh-
dassa mainittujen standardien vaatimuksia ja 

47 a §:n 1 momentissa säädettyä menettelyä. 
 
 

66 § 
Hyväksytty asiantuntija 

 
Hyväksyntäviranomainen voi hakemuksesta 
hyväksyä tutkimuslaitoksen, testausta harjoitta-
van yhteisön tai yksittäisen asiantuntijan hy-

väksytyksi asiantuntijaksi HA- tai HC-luok-
kaan tekemään 49 §:n 2 momentissa, 63 §:n 4 
momentissa tai 73 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuja taikka rekisteröinti-, muutos- tai kytkentä-

katsastuksessa edellytettyjä, hyväksyntäviran-
omaisen päätöksessä erikseen määritellyn päte-
vyysalueen mukaisia selvityksiä.  
 

Hyväksytty asiantuntija voi antaa: 
1) HA-luokassa kansalliseen tyyppihyväksyn-
tään ja siihen liittyvään tuotannon vaatimus-
tenmukaisuuden valvontaan, kansalliseen pien-

sarjatyyppihyväksyntään, yksittäishyväksyn-
tään tai rekisteröinti-, muutos- tai kytkentäkat-
sastukseen liittyviä selvityksiä; 
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Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 
määräykset 1 momentissa tarkoitettujen selvi-

2) HC-luokassa yksittäishyväksyntään tai re-
kisteröinti-, muutos- tai kytkentäkatsastukseen 

liittyviä selvityksiä. 
 
Hyväksytyllä asiantuntijalla on oltava tehtä-
vien edellyttämä laitteisto ja ammattitaitoinen 

henkilöstö. Laitteiston ja henkilöstön pätevyy-
den arvioinnissa noudatetaan tuotteen vaati-
mustenmukaisuuden arviointia varten tehtävää 
testaustoimintaa koskevaa standardia SFS-EN 

ISO/IEC 17025 ja valmistajan menettelyjä tuo-
tannon vaatimustenmukaisuuden valvomiseksi 
koskevaa arviointitoimintaa koskevaa standar-
dia SFS-EN ISO/IEC 17021.  

 
Pätevyyden arvioimiseksi hyväksyntäviran-
omaisen on perustettava arviointiryhmä, jonka 
jäsenet ovat riippumattomia siitä toiminnasta, 

jota arvioidaan, ja jonka jäsenillä on erityis-
osaamista siltä tekniseltä alalta, jolla asiantun-
tija harjoittaa toimintaa. Asiantuntijan hyväk-
symistä koskevan päätöksen tulee perustua ar-

viointiraporttiin, joka muodostuu hyväksymistä 
hakevan asiantuntijan toimittamien asiakirjo-
jen tiedoista ja arvioinnista paikan päällä. Ar-
vioinnin osana hyväksytään asiantuntijan päte-

vyyden arvioinnin korvaavana voimassa oleva 
1 momentissa mainittujen standardien vaati-
musten täyttämistä osoittava akkreditointitodis-
tus. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min hyväksytyn asiantuntijan hyväksymistä 
koskevasta menettelystä ja hyväksynnän voi-

massaolosta sekä arvioinnista ja siitä tehtävän 
raportin sisällöstä. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan säätää hyväksytyn asiantuntijan hy-
väksymisen yhteydessä ja valvontaa varten ase-
tettavista toiminnan asianmukaisen suorittami-

sen kannalta välttämättömistä määräajoista, 
vaatimuksista, rajoituksista ja ehdoista. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa 

tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitet-
tujen selvitysten sisällöstä ja niitä varten tarvit-
tavia mahdollisia tarkastuksia, testejä ja laskel-
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tysten sisällöstä ja niitä varten tarvittavia mah-
dollisia tarkastuksia, testejä ja laskelmia koske-

vien todistusten sisällöstä sekä hyväksymisestä 
tehtävän päätöksen edellyttämän hyväksytyn 
asiantuntijan toiminnan kuvauksen sisällöstä. 

mia koskevien todistusten sisällöstä sekä hy-
väksymisestä tehtävän päätöksen edellyttämän 

hyväksytyn asiantuntijan toiminnan kuvauksen 
sisällöstä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto 
antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset lait-
teiston ja henkilöstön pätevyyden arvioinnissa 

noudatettavien 3 momentissa tarkoitettujen 
standardien soveltamisesta ja niiden mukaisten 
vaatimusten täyttämisestä.    
 

(Uusi) 67 § 
Hyväksytyn asiantuntijan velvollisuudet 

 
Hyväksytyn asiantuntijan on: 
1) ylläpidettävä rekisteriä tekemistään tarkas-
tuksista, mittauksista, testeistä, laskelmista ja 

selvityksistä sekä henkilöstön ja toimipaikkojen 
pätevyyksistä; 
2) toimitettava rekisteri henkilöstön ja toimi-
paikkojen pätevyyksistä Liikenne- ja viestintä-

virastoon aina päivityksen jälkeen; 
3) huolehdittava siitä, että toiminta jatkuvasti 
täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaati-
mukset ja ehdot; 

4) ilmoitettava viipymättä, kuitenkin enintään 
20 päivän kuluessa, hyväksyntäviranomaiselle 
sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden val-
vonnan osapuolille organisaatiossaan tai 

muissa toimintaedellytyksissään tapahtuvista 
muutoksista, joilla voi olla merkitystä hyväk-
syttynä asiantuntijana toimimisen tai asetettu-
jen vaatimusten täyttämisen kannalta; 

5) toimittava pätevyyden arvioinnin yhteydessä 
esittämiensä toimintajärjestelmien, menettely-
ohjeiden ja selvitysten mukaisesti; 
6) toimitettava hyväksyntäviranomaiselle ak-

kreditointielimen paikan päällä tekemistä arvi-
oinneista annetut lausunnot; 
7) toimitettava vuosittain hyväksyntäviran-
omaiselle toimintakertomus kahden kuukauden 

kuluessa sen valmistumisesta tai, jollei siitä 
käy ilmi toiminta hyväksyttynä asiantuntijana, 
erillinen selvitys toimintavuoden aikana tällai-
sena asiantuntijana toimimisesta; 

8) ilmoitettava viipymättä hyväksyntäviran-
omaiselle toimintansa päättymisestä. 
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49 § 
Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asian-

tuntijan valvonta 
 
Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asian-
tuntijan on pidettävä rekisteriä tekemistään tar-

kastuksista, mittauksista, testeistä, laskelmista 
ja selvityksistä. Nimetyn tutkimuslaitoksen ja 
hyväksytyn asiantuntijan on ilmoitettava tyyp-
pihyväksyntäviranomaiselle, jos se päättää toi-

mintansa tai jos sen toimintaan tulee sellaisia 
muutoksia, että nimeämisen tai hyväksymisen 
edellytykset eivät enää täyty. 
 

 
 
 
 

 
Tyyppihyväksyntäviranomainen valvoo nimetyn 
tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan 
toimintaa sen toiminnan osalta, jota laitos on 

47 tai 48 §:n nojalla hyväksytty suorittamaan, 
ja varmistaa määräajoin, että säädetyt vaati-
mukset täyttyvät. Valvonnan toimittamiseksi 
tyyppihyväksyntäviranomaisella ja sen käyttä-

mällä asiantuntijalla on oikeus päästä nimetyn 
tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan 
sellaisiin muihin kuin pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytettäviin tiloihin, joissa tarkastuksia, 

mittauksia, testejä, laskelmia ja selvityksiä suo-
ritetaan, ja saada salassapitovelvollisuuden es-
tämättä käyttöönsä nimetyn tutkimuslaitoksen 
ja hyväksytyn asiantuntijan riippumattomuutta 

sekä henkilöstöä, järjestelmiä, laitteistoa ja vä-
lineitä samoin kuin tarkastuksia, mittauksia, 
testejä, laskelmia ja selvityksiä koskeva ai-
neisto. Valvonta suoritetaan nimetyn tutkimus-
laitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan kustan-

nuksella. 
 

68 § 
Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asian-

tuntijan valvonta 
 
Hyväksyntäviranomainen valvoo hyväksytyn 
asiantuntijan toimintaa sen toiminnan osalta, 

jota hyväksytty asiantuntija on 66 §:n nojalla 
hyväksytty suorittamaan. Hyväksyntäviran-
omaisen on määräajoin varmistettava, että 
säädetyt vaatimukset täyttyvät.  

 
 
 
Nimetyn tutkimuslaitoksen valvonnasta sääde-

tään autojen ja niiden perävaunujen puite-
asetuksessa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuk-
sessa ja traktoreiden ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksessa. 

 
Valvonnan toimittamiseksi hyväksyntäviran-
omaisella ja sen käyttämällä asiantuntijalla on 
oikeus päästä nimetyn tutkimuslaitoksen ja hy-

väksytyn asiantuntijan sellaisiin muihin kuin 
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin ti-
loihin, joissa tarkastuksia, mittauksia, testejä, 
laskelmia ja selvityksiä suoritetaan, ja saada sa-

lassapitovelvollisuuden estämättä käyttöönsä 
nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asi-
antuntijan riippumattomuutta sekä henkilöstöä, 
järjestelmiä, laitteistoa ja välineitä samoin kuin 

tarkastuksia, mittauksia, testejä, laskelmia ja 
selvityksiä koskeva välttämätön aineisto. Val-
vonta suoritetaan nimetyn tutkimuslaitoksen ja 
hyväksytyn asiantuntijan kustannuksella. 

 

50 § 
Nimetylle tutkimuslaitokselle ja hyväksytylle 
asiantuntijalle myönnetyn hyväksynnän peruut-

taminen 
 

153 § 
Hyväksytylle asiantuntijalle myönnetyn hyväk-
synnän peruuttaminen 

 
 



63(135) 

  
 
 

 

Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Jos nimetty tutkimuslaitos tai hyväksytty asian-
tuntija ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai toimii 

tässä luvussa tarkoitetussa toiminnassa sään-
nösten vastaisesti, tyyppihyväksyntäviranomai-
nen voi antaa nimetylle tutkimuslaitokselle tai 
hyväksytylle asiantuntijalle huomautuksen tai 

varoituksen. Jos nimetylle tutkimuslaitokselle 
tai hyväksytylle asiantuntijalle annettu huo-
mautus tai varoitus ei johda toiminnassa esiin-
tyneiden puutteiden korjaamiseen, tyyppihyväk-

syntäviranomainen voi peruuttaa myönnetyn 
hyväksynnän määräajaksi. Hyväksyntä voidaan 
peruuttaa kokonaan, jos nimetyn tutkimuslaitok-
sen tai hyväksytyn asiantuntijan toiminnassa on 

ilmennyt olennaisia puutteita tai laiminlyöntejä. 
 

Jos hyväksytylle asiantuntijalle annettu huo-
mautus tai varoitus ei johda toiminnassa esiin-

tyneiden puutteiden korjaamiseen, hyväksyntä-
viranomainen voi peruuttaa myönnetyn hyväk-
synnän määräajaksi. Hyväksyntä voidaan pe-
ruuttaa kokonaan, jos hyväksytyn asiantuntijan 

toiminnassa on ilmennyt olennaisia puutteita 
tai laiminlyöntejä. 
 

(Uusi) 69 § 
Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asian-
tuntijan pätevyysalueet 
 

Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava E-
sääntöjen mukaisia testejä tekevät tutkimuslai-
tokset Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan 
talouskomission sihteeristölle. 

 
Hyväksyntäviranomaisen on julkaistava nime-
tyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantunti-
jan pätevyysalueet verkkosivuillaan. 

 

50 a § 
Tutkimuslaitosta koskevat tarkemmat säännök-
set 
 

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asian-
tuntijan hyväksymistä koskevasta menettelystä, 
arvioinnin ja siitä tehtävän raportin sisällöstä ja 
nimetyn tutkimuslaitoksen ilmoittamisesta sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvitta-
essa myös nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväk-
sytyn asiantuntijan hyväksymisen yhteydessä ja 
valvontaa varten asetettavista toiminnan asian-

mukaisen suorittamisen kannalta välttämättö-
mistä määräajoista, vaatimuksista, rajoituksista 
ja ehdoista sekä tutkimuslaitoksen pätevyys-
aluetietojen pitämisestä julkisesti saatavilla. 

 

(Kumotaan) 
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5 c luku 

Yksittäishyväksyntä 

 

(Kumotaan) 

50 b § 

Yksittäishyväksyntäoikeus 
 
Yksittäishyväksyntä myönnetään tieliikenne-
käyttöön myytävälle tai ensirekisteröitävälle 

uudelle M-, N- tai O-luokan ajoneuvolle, jota ei 
ole tyyppihyväksytty. Tyyppihyväksytty M-, 
N- tai O-luokan ajoneuvo voidaan kuitenkin 
esittää yksittäishyväksyttäväksi, jos sitä on en-

nen ensirekisteröintiä muutettu siten, että 
myönnetyn tyyppihyväksynnän voimassaolo on 
päättynyt, tai jos ajoneuvolle on muussa ETA-
valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa 

myönnetty kansallinen piensarjatyyppihyväk-
syntä, jota ei ole Suomessa tunnustettu. Lisäksi 
monivaiheisen tyyppihyväksynnän viimeisessä 
vaiheessa valmistunut M-, N- tai O-luokan ajo-

neuvo voidaan EY-tyyppihyväksynnän tai kan-
sallisen piensarjatyyppihyväksynnän sijasta yk-
sittäishyväksyä. 
 

Muualta kuin ETA-valtiosta tai Ahvenanmaan 
maakunnasta käytettynä maahantuodun auton 
ja sen perävaunun yksittäishyväksyntävelvolli-
suudesta säädetään 29 a §:n 2 momentissa. 

70 § 

Yksittäishyväksynnän myöntäminen 
 
Yksittäishyväksyntä myönnetään tieliikenne-
käyttöön myytävälle tai ensirekisteröitävälle 

uudelle M-, N- tai O-luokan ajoneuvolle, jota 
ei ole tyyppihyväksytty. Tyyppihyväksytty M-, 
N- tai O-luokan ajoneuvo voidaan kuitenkin 
esittää yksittäishyväksyttäväksi, jos sitä on en-

nen ensirekisteröintiä muutettu siten, että 
myönnetyn tyyppihyväksynnän voimassaolo on 
päättynyt, tai jos ajoneuvolle on muussa ETA-
valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa 

myönnetty kansallinen piensarjatyyppihyväk-
syntä, jota ei ole Suomessa tunnustettu. Lisäksi 
monivaiheisen tyyppihyväksynnän viimeisessä 
vaiheessa valmistunut M-, N- tai O-luokan ajo-

neuvo voidaan EU-tyyppihyväksynnän tai kan-
sallisen piensarjatyyppihyväksynnän sijasta yk-
sittäishyväksyä. 
 

Yksittäishyväksynnässä tarkastetaan ajoneuvon 
yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten 
tarpeelliset tiedot. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan säätää tarkemmin yksittäishyväksyn-

tää koskevien tietojen ilmoittamisesta rekiste-
riin. 
 
Yksittäishyväksynnän myöntäjästä säädetään 

ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämi-
sestä annetussa laissa (958/2013). 
 

50 c § 
Yksittäishyväksyntää koskevat vaatimukset 
 

Yksittäishyväksyttävän ajoneuvon on vastat-
tava ympäristö- ja liikenneturvallisuusominai-
suuksiltaan EY-tyyppihyväksyntää tai kansal-
lista piensarjatyyppihyväksyntää koskevia vaa-

timuksia. Liikenne- ja viestintävirasto voi kui-
tenkin määräyksillään asettaa yksittäishyväk-
syttävälle ajoneuvolle näistä poikkeavia vaihto-
ehtoisia teknisiä vaatimuksia. Määräysten on 

71 § 
Yksittäishyväksyntää koskevat vaatimukset  
 

Yksittäishyväksyttävän ajoneuvon on vastat-
tava ympäristö- ja liikenneturvallisuusominai-
suuksiltaan EU-tyyppihyväksyntää tai kansal-
lista piensarjatyyppihyväksyntää koskevia vaa-

timuksia. Liikenne- ja viestintävirasto antaa 
määräykset yksittäishyväksyttävälle ajoneu-
volle asetettavista vaihtoehtoisista teknisistä 
vaatimuksista, joilla pyritään varmistamaan toi-

mintaturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja 
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varmistettava liikenneturvallisuuden ja ympä-
ristönsuojelun taso, joka vastaa mahdollisim-

man hyvin EY-tyyppihyväksynnässä edellytet-
tyä tasoa. 

työturvallisuuden taso, joka vastaa mahdolli-
simman hyvin yhdessä tai useammassa autojen 

ja niiden perävaunujen puiteasetuksen liit-
teessä II luetellussa säädöksessä säädettyä ta-
soa. 
 

50 d § 
Yksittäishyväksynnässä noudatettava menettely 

 
Yksittäishyväksyntää hakee ajoneuvon valmis-
taja tai omistaja taikka heidän puolestaan toi-
miva ETA-valtion alueella vakituisesti asuva 

henkilö. 
 
Yksittäishyväksynnässä tarkastetaan ajoneuvon 
yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten 

tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkastetaan, onko 
ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteil-
taan säännösten ja määräysten mukainen. Yk-
sittäishyväksynnässä noudatetaan 30 §:n 1 mo-

mentin 1 kohdassa mainitussa Euroopan unio-
nin direktiivissä säädettyä menettelyä. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä yksittäishyväksynnästä ja yksittäis-

hyväksyntää koskevien tietojen ilmoittamisesta 
rekisteriin. 
 

(Kumotaan) 

50 e § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yksit-

täishyväksynnässä 
 
Osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön 
vaatimustenmukaisuus voidaan yksittäishyväk-

synnässä osoittaa: 
1) hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-
valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväk-
syntäviranomaisen myöntämällä EY-tyyppihy-
väksyntätodistuksella tai tämän todistuksen 

mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväksymis-
merkinnällä; 
2) asianomaista E-sääntöä soveltavan valtion 
hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-tyyp-

pihyväksyntätodistuksella tai tämän todistuksen 
mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväksymis-
merkinnällä. 
 

73 § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yksit-

täishyväksynnässä 
 
Järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen 
yksikön, osan ja varusteen vaatimustenmukai-

suus voidaan yksittäishyväksynnässä osoittaa: 
1) hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-
valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväk-
syntäviranomaisen myöntämällä EU-tyyppihy-
väksyntätodistuksella tai tämän todistuksen 

mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväksymis-
merkinnällä; tai 
2) asianomaista E-sääntöä soveltavan valtion 
hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-tyyp-

pihyväksyntätodistuksella tai tämän todistuk-
sen mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväk-
symismerkinnällä. 
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Edellä 1 momentin lisäksi valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään, milloin vaatimustenmukai-

suus voidaan teknisten vaatimusten osalta 
osoittaa: 
1) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion 
ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluet-

taan vastaavan selvityksen perusteella; 
2) 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asiantunti-
jan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen pe-
rusteella; 

3) osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen 
yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti ylei-
sesti käytetyllä muulla kuin 1 momentissa tar-
koitetulla hyväksymismerkinnällä; 

 
4) valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin 
menettelyihin perustuvin mittauksin, laskelmin 
tai testein; 

5) vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myön-
täjän tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, las-
kelmilla ja selvityksillä. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä ajoneuvon vaatimustenmukai-
suuden teknisistä osoittamistavoista yksittäis-
hyväksynnässä. 

 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min poikkeavista vaatimustenmukaisuuden 

osoittamistavoista, kun tekninen vaatimusten-
mukaisuus osoitetaan: 
1) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan val-
tion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyys-

aluettaan vastaavan selvityksen perusteella; 
2) 66 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asiantunti-
jan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen pe-
rusteella; 

3) järjestelmään, komponenttiin, erilliseen tek-
niseen yksikköön, osaan tai varusteeseen kiin-
nitetyllä kansainvälisesti yleisesti käytetyllä 
muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla hyväk-

symismerkinnällä; 
4) valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin 
menettelyihin perustuvin mittauksin, laskelmin 
tai testein; 

5) vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myön-
täjän tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, las-
kelmilla ja selvityksillä. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä ajoneuvon vaatimustenmukai-
suuden teknisistä osoittamistavoista yksittäis-
hyväksynnässä. 

 
61 § (50 f §) 

Yksittäishyväksynnästä myönnettävä todistus 
  
 
 

 
 
 
Yksittäishyväksynnästä annetaan yksittäishy-

väksyntätodistus, joka on voimassa kolme kuu-
kautta. Todistuksen voimassaolo päättyy, jos 
ensimmäistä kertaa käyttöönotettava ajoneuvo 
ei enää täytä sen ensimmäisen käyttöönotto-

ajankohdan teknisiä vaatimuksia. Jos ajoneuvoa 
ei kolmen kuukauden kuluessa todistuksen an-
tamisesta ole rekisteröity, todistuksen voimas-
saoloa voidaan jatkaa, jos ajoneuvo edelleen 

täyttää sen ensimmäisen käyttöönottoajankoh-
dan tekniset vaatimukset. 
 

74 § 

Yksittäishyväksyntätodistus 
 
Yksittäishyväksynnän myöntäjän on annettava 
autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 

45 artiklassa tarkoitettu yksittäishyväksyntäto-
distus. 
 
Yksittäishyväksyntätodistus on voimassa 

kolme kuukautta. Todistuksen voimassaolo 
kuitenkin päättyy, jos ensimmäistä kertaa käyt-
töönotettava ajoneuvo ei enää täytä sen ensim-
mäisen käyttöönottoajankohdan teknisiä vaati-

muksia. Jos ajoneuvoa ei kolmen kuukauden 
kuluessa todistuksen antamisesta ole rekiste-
röity, todistuksen voimassaoloa voidaan jatkaa, 
jos ajoneuvo edelleen täyttää sen ensimmäisen 

käyttöönottoajankohdan tekniset vaatimukset. 
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään yksit-
täishyväksynnästä annettavasta todistuksesta ja 

sen voimassaoloajan jatkamisesta. 
 
 

 
 

 

50 g § 
Yksittäishyväksynnän myöntäjä 
 

Yksittäishyväksynnän myöntäjästä säädetään 
erikseen. 
 

(Kumotaan) 
 

50 h § 
Suomessa yksittäishyväksytyn ajoneuvon käyt-

töönotto toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenan-
maan maakunnassa 
 
Jos Suomessa yksittäishyväksytyn ajoneuvon 

omistaja haluaa myydä, rekisteröidä tai ottaa 
käyttöön ajoneuvon toisessa ETA-valtiossa tai 
Ahvenanmaan maakunnassa, tyyppihyväksyntä-
viranomaisen on hakemuksesta toimitettava 

ajoneuvon omistajalle lausunto niistä teknisistä 
vaatimuksista, joiden mukaisesti ajoneuvo on 
hyväksytty. 
 

(Kumotaan) 

50 i § 
Toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maa-

kunnassa yksittäishyväksytyn ajoneuvon hyväk-
synnän tunnustaminen Suomessa 
 
Suomi tunnustaa toisen ETA-valtion tai Ahve-

nanmaan maakunnan 30 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa mainitun säädöksen nojalla ajoneuvolle 
myöntämän yksittäishyväksynnän hakijan toi-
mittamien asiakirjojen perusteella, jollei ole 

perusteltua syytä epäillä, että tekniset säännök-
set, joiden mukaan hyväksyntä on myönnetty, 
eivät vastaa vähintään Suomessa voimassa ole-
via yksittäishyväksyntää koskevia teknisiä vaa-

timuksia. Ajoneuvon vaatimustenmukaisuus to-
detaan rekisteröintikatsastuksessa. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-

min toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan 
maakunnassa yksittäishyväksytyn ajoneuvon 
yksittäishyväksynnän tunnustamisessa nouda-
tettavasta menettelystä. 

(Kumotaan) 
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(Uusi) 71 §  
Poikkeukset yksittäishyväksyntävelvollisuu-
desta 

 
Tyyppi- tai yksittäishyväksyttyä ajoneuvoa, 
jonka rakennetta tai varusteita on ennen ensi-
rekisteröintiä muutettu, ei tarvitse esittää val-

miina ajoneuvona yksittäishyväksyntään, jos 
ajoneuvoon tehdyt muutokset ovat sellaisia, 
että niillä ei ole vaikutusta ajoneuvolle myön-
netyn hyväksynnän voimassaoloon eikä ajoneu-

vosta rekisteriin merkittäviin tietoihin.  
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
mat määräykset 1 momentissa tarkoitetuista 

muutoksista, joilla ei ole vaikutusta ajoneu-
volle myönnetyn hyväksynnän voimassaoloon 
eikä ajoneuvosta rekisteriin merkittäviin tietoi-
hin. 

 

6 luku 

Ajoneuvon määräaikaiskatsastus 
 

(Kumotaan) 

(Uusi) 109 § 
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 
 

M-, N-, L6e-, L7e-, O2-, O3- ja O4-luokan ajo-
neuvo sekä luvanvaraisessa tavaraliikenteessä 
käytettävä T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvo 
on esitettävä määräaikaiskatsastukseen. 

Määräaikaiskatsastusvelvollisuus ei kuitenkaan 
koske hinattavaa laitetta. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään määrä-

aikaiskatsastuksen määräajoista ja ajankoh-
dasta. 
 

51 § 
Katsastamattoman ajoneuvon käyttökielto 
 

 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytketyn perävaunun käyttö lii-
kenteessä on kielletty (käyttökielto), jollei ajo-

neuvoa ole hyväksytty määräaikaiskatsastuk-
sessa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 

110 § 
Määräaikaiskatsastamattoman ajoneuvon käyt-
tökielto 

 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytketyn perävaunun käyttö lii-
kenteessä on kielletty (käyttökielto), jollei ajo-

neuvoa ole hyväksytty määräaikaiskatsastuk-
sessa.  
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katsastuksen määräajoista ja siitä, mitä moot-
torikäyttöisiä ajoneuvoja ja perävaunuja mää-

räaikaiskatsastusvelvollisuus koskee. 
 
Ajoneuvon, jota ei ole säädettyyn määräaikaan 
mennessä hyväksytty määräaikaiskatsastuk-

sessa, käyttämisestä rajoitetusti liikenteessä 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa re-

kisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon mää-
räaikaiskatsastuksesta säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

 
 

 
 
Ajoneuvon, jota ei ole säädettyyn määräaikaan 
mennessä hyväksytty määräaikaiskatsastuk-

sessa, käyttämisestä rajoitetusti liikenteessä 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa re-

kisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon mää-
räaikaiskatsastuksesta säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

52 § 
Edellytykset määräaikaiskatsastuksen suoritta-

miselle 
 
Jos ajoneuvo on käyttökiellossa sen vuoksi, että 
siihen kohdistuva vero tai maksu on laimin-

lyöty tai liikennevakuutuslain (460/2016) mu-
kainen vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty 
taikka jos liikennevakuuttamisvelvollisuuden 
alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksun 

suorittaminen on laiminlyöty, ajoneuvon mää-
räaikaiskatsastusta ei saa suorittaa loppuun eikä 
jälkitarkastusta suorittaa. Liikennevakuutus-
maksun laiminlyönnistä huolimatta määräai-

kaiskatsastus saadaan suorittaa, jos vakuutuk-
senottaja on vaihtunut tai jos tuomioistuin on 
päättänyt aloittaa maksun suorittamatta jättäjää 
koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjes-

telyn. 
 
Katsastuksen suorittaja on määräaikaiskatsas-
tusta suorittaessaan velvollinen tarkastamaan, 

ettei rekisterissä ole merkintää katsastettavan 
ajoneuvon vakuutusmaksujen laiminlyönnistä. 
Vakuutusmaksut katsotaan merkinnästä huoli-
matta maksetuiksi, jos ajoneuvon omistaja tai 

haltija esittää tositteen tai muun luotettavan sel-
vityksen maksujen maksamisesta. 
 
Veron laiminlyöneen saneerausmenettelyn tai 

velkajärjestelyn vaikutuksesta käyttökieltoon 

112 § 
Edellytykset määräaikais-, muutos- ja kytken-

täkatsastuksen suorittamiselle 
 
Jos ajoneuvo on käyttökiellossa sen vuoksi, 
että siihen kohdistuva vero tai maksu on lai-

minlyöty tai liikennevakuutuslain (460/2016) 
mukainen vakuuttamisvelvollisuus on laimin-
lyöty taikka jos liikennevakuuttamisvelvolli-
suuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutus-

maksun suorittaminen on laiminlyöty, ei ajo-
neuvon määräaikais-, muutos- ja kytkentäkat-
sastusta eikä jälkitarkastusta saa suorittaa lop-
puun. Liikennevakuutusmaksun laiminlyön-

nistä huolimatta määräaikaiskatsastus saadaan 
suorittaa, jos vakuutuksenottaja on vaihtunut 
tai jos tuomioistuin on päättänyt aloittaa mak-
sun suorittamatta jättäjää koskevan saneeraus-

menettelyn tai velkajärjestelyn. 
 
Katsastuksen suorittaja on määräaikais-, muu-
tos- ja kytkentäkatsastusta suorittaessaan vel-

vollinen tarkastamaan, ettei rekisterissä ole 
merkintää katsastettavan ajoneuvon vakuutus-
maksujen laiminlyönnistä. Vakuutusmaksut 
katsotaan merkinnästä huolimatta maksetuiksi, 

jos ajoneuvon omistaja tai haltija esittää tosit-
teen tai muun luotettavan selvityksen maksujen 
maksamisesta. 
 

Veron laiminlyöneen saneerausmenettelyn tai 
velkajärjestelyn vaikutuksesta käyttökieltoon 
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sekä ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja mak-
sujen laiminlyönnistä johtuneesta käyttökiel-

losta säädetään erikseen. 
 

sekä ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja mak-
sujen laiminlyönnistä johtuneesta käyttökiel-

losta säädetään erikseen. 
 

53 § 
Määräaikaiskatsastuksen sisältö 
 
Ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastuk-

seen ajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkasta-
miseksi. 
Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvosta tarkas-
tetaan, että: 

1) se on sitä koskevien säännösten mukaisessa 
kunnossa; 
2) se on turvallinen käytettäväksi liikenteessä; 
3) siitä ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhait-

toja; 
4) siitä rekisteriin merkittävät tiedot ovat oi-
kein. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 
määräykset tarkastuskohteista ja tarkastusme-
netelmistä. 
 

111 § 
Määräaikaiskatsastuksen sisältö 
 
Ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastuk-

seen ajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkasta-
miseksi. 
Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvosta tarkas-
tetaan, että: 

1) se on sitä koskevien säännösten mukaisessa 
kunnossa; 
2) se on turvallinen käytettäväksi liikenteessä; 
3) siitä ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhait-

toja; 
4) siitä rekisteriin merkittävät tiedot ovat oi-
kein. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 
määräykset tarkastuskohteista ja tarkastusme-
netelmistä. 
 

53 a § 

Vikojen ja puutteellisuuksien luokittelu 
 
 
 

Määräaikaiskatsastuksessa havaitut viat ja 
puutteellisuudet on luokiteltava johonkin seu-
raavista ryhmistä: 
1) vähäiset viat ja puutteellisuudet, joilla ei ole 

merkittävää vaikutusta ajoneuvon turvallisuu-
teen eikä ympäristöön; 
2) vakavat viat ja puutteellisuudet, jotka voivat 
vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai vaikut-
taa ympäristöön taikka aiheuttaa vaaraa muille 

tienkäyttäjille; 
3) vaaralliset viat ja puutteellisuudet, jotka suo-
raan ja välittömästi vaarantavat liikenneturvalli-
suuden tai vaikuttavat ympäristöön. 

 
Jos ajoneuvossa havaitaan useita samaan ryh-
mään kuuluvia vähäisiä tai vakavia vikoja tai 

113 § 

Määräaikais-, muutos- ja kytkentäkatsastuk-

sessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien 
luokitus 
 

Määräaikais-, muutos- ja kytkentäkatsastuk-
sessa havaitut viat ja puutteellisuudet on luoki-
teltava johonkin seuraavista ryhmistä: 
1) vähäiset viat ja puutteellisuudet, joilla ei ole 

merkittävää vaikutusta ajoneuvon turvallisuu-
teen eikä ympäristöön; 
2) vakavat viat ja puutteellisuudet, jotka voivat 
vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai vaikut-
taa ympäristöön taikka aiheuttaa vaaraa muille 

tienkäyttäjille; 
3) vaaralliset viat ja puutteellisuudet, jotka suo-
raan ja välittömästi vaarantavat turvallisuuden 
tai vaikuttavat ympäristöön. 

 
Jos ajoneuvossa havaitaan useita vähäisiä tai 
vakavia vikoja tai puutteellisuuksia, ne voidaan 
niiden yhteisvaikutuksen perusteella luokitella 

vakaviksi tai vaarallisiksi. 
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puutteellisuuksia, ne voidaan niiden yhteisvai-
kutuksen perusteella luokitella vakaviksi tai 

vaarallisiksi. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 
määräykset vikojen ja puutteellisuuksien luo-

kittelusta. 
 

 
 

 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 
määräykset vikojen ja puutteellisuuksien luo-

kittelusta sekä useiden vähäisten tai vakavien 
vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta vaka-
viksi tai vaarallisiksi. 
 

54 § 
Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen mää-

räaikaiskatsastuksessa 
 
 
Ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskatsas-

tuksessa, jos siinä ei ole 53 a §:ssä tarkoitettua 
vakavaa vikaa tai puutteellisuutta, vaarallista 
vikaa tai puutteellisuutta taikka vikoja tai puut-
teellisuuksia, jotka edellyttävät muutoskatsas-

tusta. Jollei ajoneuvoa hyväksytä määräaikais-
katsastuksessa, se on hylättävä. 
 

114 § 
Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen 

määräaikais-, muutos ja kytkentäkatsastuk-
sessa 
 
Ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikais-, muu-

tos- ja kytkentäkatsastuksessa, jos siinä ei ole 
113 §:ssä tarkoitettua vakavaa vikaa tai puut-
teellisuutta, vaarallista vikaa tai puutteellisuutta 
taikka vikoja tai puutteellisuuksia, jotka edel-

lyttävät muutoskatsastusta. Jollei ajoneuvoa 
hyväksytä määräaikais-, muutos- tai kytkentä-
katsastuksessa, se on hylättävä. 
 

55 § 

Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen 
 
 
Edellä 54 §:ssä säädetystä poiketen määräai-

kaiskatsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvoa ei 
voida luotettavasti yksilöidä. Määräaikaiskat-
sastusta voidaan kuitenkin jatkaa, jos esitetään 
selvitys, jonka perusteella ajoneuvo voidaan 

luotettavasti yksilöidä. Määräaikaiskatsastus 
voidaan myös keskeyttää, jos ajoneuvon tekni-
set tiedot ovat virheelliset tai tietoyhteys ajo-
neuvoja koskevaan rekisteriin ei ole käytettä-
vissä taikka katsastuksen suorittaminen on mer-

kittävästi vaikeutunut sään tai muun ajoneuvon 
haltijasta riippumattoman syyn vuoksi. Määrä-
aikaiskatsastuksen keskeyttämisestä ja keskeyt-
tämisen syistä säädetään tarkemmin valtioneu-

voston asetuksella. 
 

115 § 

Määräaikais-, rekisteröinti-, muutos- ja kyt-

kentäkatsastuksen keskeyttäminen 
 
Edellä 114 §:ssä säädetystä poiketen määräai-

kais-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-
tus on keskeytettävä, jos ajoneuvoa ei voida 
luotettavasti yksilöidä. Määräaikais-, rekiste-
röinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusta voidaan 

kuitenkin jatkaa, jos esitetään selvitys, jonka 
perusteella ajoneuvo voidaan luotettavasti yksi-
löidä. Määräaikais-, rekisteröinti-, muutos- ja 
kytkentäkatsastus voidaan myös keskeyttää, jos 
ajoneuvon tekniset tiedot ovat virheelliset tai 

tietoyhteys rekisteriin ei ole käytettävissä 
taikka katsastuksen suorittaminen on merkittä-
västi vaikeutunut sään tai muun ajoneuvon hal-
tijasta riippumattoman syyn vuoksi. Määräai-

kais-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-
tuksen keskeyttämisestä ja keskeyttämisen 
syistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
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56 § 
Ajokieltoon määrääminen määräaikaiskatsas-

tuksessa 
 
Jos ajoneuvossa havaitaan 53 a §:ssä tarkoi-
tettu vaarallinen vika tai puutteellisuus, ajo-

neuvo on katsastuksessa hylkäämisen lisäksi 
määrättävä ajokieltoon (ajokielto). 
 
Ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää 

liikenteessä ennen kuin katsastuksessa havaitut 
viat ja puutteellisuudet on korjattu ja ajoneuvo 
hyväksytty katsastuksessa. Merkittävän ympä-
ristöhaitan vuoksi ajokieltoon määrättyä ajo-

neuvoa saa kuitenkin käyttää liikenteessä, kun 
ajokiellon aiheuttanut vika tai puutteellisuus on 
korjattu ja ajoneuvon ajokielto poistettu katsas-
tuksessa. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään ajokiel-
lon merkitsemisestä ja siitä, millä ehdoin ajo-
kieltoon määrätyn ajoneuvon saa kuljettaa säi-

lytettäväksi, korjattavaksi ja katsastettavaksi. 
 

116 § 
Ajokieltoon määrääminen määräaikais-, rekis-

teröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksessa 
 
Jos ajoneuvossa havaitaan 113 §:ssä tarkoitettu 
vaarallinen vika tai puutteellisuus, ajoneuvo on 

katsastuksessa hylkäämisen lisäksi määrättävä 
ajokieltoon (ajokielto).  
 
Ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää 

liikenteessä ennen kuin katsastuksessa havaitut 
viat ja puutteellisuudet on korjattu ja ajoneuvo 
hyväksytty katsastuksessa. Merkittävän ympä-
ristöhaitan vuoksi ajokieltoon määrättyä ajo-

neuvoa saa kuitenkin käyttää liikenteessä, kun 
ajokiellon aiheuttanut vika tai puutteellisuus on 
korjattu ja ajoneuvon ajokielto poistettu katsas-
tuksessa. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään ajokiel-
lon merkitsemisestä ja siitä, millä ehdoin ajo-
kieltoon määrätyn ajoneuvon saa kuljettaa säi-

lytettäväksi, korjattavaksi ja katsastettavaksi. 
 

57 § 
Vikojen ja puutteellisuuksien korjaaminen 
 
 

 
Jos määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneu-
voa ei ole määrätty ajokieltoon, ajoneuvon viat 
ja puutteellisuudet on korjattava mahdollisim-

man pian. Jos hylkäyksen perusteena olevia vi-
koja ja puutteellisuuksia ei ole korjattu ja ajo-
neuvoa ei ole hyväksytty katsastuksessa valtio-
neuvoston asetuksella säädettynä aikana, ajo-

neuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään näin käyttökiel-
toon joutuneen ajoneuvon käyttämisestä rajoi-
tetusti liikenteessä. 

 
Määräaikaiskatsastuksessa todetut vähäiset viat 
ja puutteellisuudet on määrättävä korjattavaksi 
kohtuullisen ajan kuluessa. 

 

117 § 
Määräaikais-, rekisteröinti-, muutos- ja kyt-

kentäkatsastuksessa havaittujen vikojen ja 
puutteellisuuksien korjaaminen 

 
Jos määräaikais-, rekisteröinti-, muutos- tai 
kytkentäkatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa ei 
ole määrätty ajokieltoon, ajoneuvon hylkäyk-

sen perusteena olevat viat ja puutteellisuudet 
on korjattava mahdollisimman pian. Määräai-
kais-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-
tuksessa todetut vähäiset viat ja puutteellisuu-

det on kuitenkin määrättävä korjattavaksi koh-
tuullisen ajan kuluessa. 
 
 

 
Jos hylkäyksen perusteena olevia vikoja ja 
puutteellisuuksia ei ole korjattu ja ajoneuvoa ei 
ole hyväksytty katsastuksessa tämän lain 109 

§:n nojalla säädettynä aikana, ajoneuvoa ei saa 
käyttää liikenteessä. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään näin käyttökieltoon joutuneen 
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ajoneuvon käyttämisestä rajoitetusti liiken-
teessä. 

 
58 § 

Katsastustodistus 
 
Määräaikaiskatsastuksesta annetaan todistus, 
josta käy ilmi katsastuksen tulos, seuraavan 

katsastuksen ajankohta sekä mahdolliset 57 §:n 
mukaiset määräajat ajoneuvon korjaamiselle. 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat 
määräykset todistuksen sisällöstä. 

 
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa re-
kisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle 
määräajoin suoritettavasta katsastuksesta an-

nettu todistus tai moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä 
direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/45/EU 10 artiklassa tarkoitettu todiste on 
voimassa Suomessa. 
 

118 § 

Katsastustodistus 
 
Määräaikaiskatsastuksesta annetaan todistus, 
josta käy ilmi katsastuksen tulos, seuraavan 

katsastuksen ajankohta sekä mahdolliset 117 
§:n mukaiset määräajat ajoneuvon korjaami-
selle. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tar-
kemmat määräykset todistuksen sisällöstä. 

 
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa re-
kisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle 
määräajoin suoritettavasta katsastuksesta an-

nettu todistus tai moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä 
direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/45/EU 10 artiklassa tarkoitettu todiste on 
voimassa Suomessa. 
 

59 § 
Katsastuksen ja jälkitarkastuksen suorittaja 

 
Katsastuksen suorittajasta säädetään ajoneuvo-
jen katsastustoiminnasta annetussa laissa 
(957/2013). 

 
Määräaikais- ja valvontakatsastuksen jälkeen 
suoritettava jälkitarkastus saadaan suorittaa 
missä tahansa ajoneuvojen katsastustoimin-

nasta annetussa laissa tarkoitetussa katsastus-
toimipaikassa, jolla on katsastusluvan mukaan 
oikeus katsastaa kyseinen ajoneuvo. Rekiste-
röinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksen jälkeen 
suoritettava jälkitarkastus suoritetaan samassa 

katsastustoimipaikassa, joka on hylännyt ajo-
neuvon katsastuksessa. 
 

119 § 
Katsastuksen suorittaja 

 
Katsastuksen suorittajasta säädetään ajoneuvo-
jen katsastustoiminnasta annetussa laissa 
(957/2013). 

 

(Uusi) 120 § 
Jälkitarkastus 

 
Katsastuksessa hylätty ajoneuvo voidaan hy-
väksyä jälkitarkastuksessa. Jälkitarkastus on 
tällöin suoritettava katsastuksessa hylätylle 
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ajoneuvolle kuukauden kuluessa. Jälkitarkastus 
saadaan suorittaa missä tahansa ajoneuvojen 

katsastustoiminnasta annetussa laissa tarkoite-
tussa katsastustoimipaikassa, jolla on katsastus-
luvan mukaan oikeus katsastaa kyseinen ajo-
neuvo. Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkat-

sastuksen jälkeen jälkitarkastus on suoritettava 
samassa katsastustoimipaikassa, joka on hylän-
nyt ajoneuvon katsastuksessa.  
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-

min jälkitarkastuksen sisällöstä. 
 
 

7 luku 

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastus 
 

(Kumotaan) 

60 § 

Rekisteröintikatsastus 
 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on ennen 

ensirekisteröintiä oltava hyväksytty rekisteröin-
tikatsastuksessa. Rekisteröintikatsastukseen ei 
kuitenkaan tarvitse esittää 65 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla ennakkoilmoitettua ja valmiina ajoneu-

vona tyyppihyväksyttyä ajoneuvoa eikä Suo-
messa yksittäishyväksyttyä ja ensimmäistä ker-
taa käyttöön otettavaa ajoneuvoa, jos ajoneu-
von hyväksyntä on ensirekisteröintiajankohtana 

voimassa ja ajoneuvon rakennetta tai varusteita 
ei ole hyväksynnässä tarkastetuilta osin muu-
tettu. 
 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on oltava 
hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa viimei-
simmän rekisteristä poiston tai viimeisimmän 
liikennekäytöstä poiston jälkeen ennen sen otta-

mista uudelleen liikennekäyttöön, jos: 
1) ajoneuvo on ollut rekisteröitynä Suomessa, 
mutta on poistettu rekisteristä ennen 2 päivää 
marraskuuta 2007; 

2) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä ulko-
maille tai Ahvenanmaan maakuntaan tapahtu-
vaa vientiä ja siellä rekisteröintiä varten; tai 

(Kumotaan) 
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3) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä vauri-
oituneena liikenne- tai autovakuutusasioita hoi-

tavan yhteisön ilmoituksesta. 
 
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi rekiste-
röintikatsastus tulee olla suoritettu niin, että 

ajoneuvon liikennekäyttöön ottamiseen liittyvät 
edellytykset on voitu tarkastaa asianmukaisesti. 
 
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajo-

neuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä 
varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkastetaan, 
onko ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja va-
rusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen. 

Rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneuvon 
katsastukseen esittäneelle todistus. 
 
Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavan ajoneu-

von rekisteröintikatsastuksesta annettu todistus 
on voimassa kolme kuukautta. Voimassaolo 
päättyy, jos ajoneuvon tyyppihyväksynnän tai 
yksittäishyväksynnän voimassaolo päättyy 

taikka jos ajoneuvo ei enää täytä ensimmäisen 
käyttöönottoajankohdan teknisiä vaatimuksia. 
 
Käytetyn ajoneuvon kunto tarkastetaan rekiste-

röintikatsastuksen yhteydessä. Kuntoa ei tar-
kasteta, ellei ajoneuvon katsastukseen esittänyt 
sitä halua, jos: 
1) ajoneuvoa ei tarvitse Suomessa lainkaan 

määräaikaiskatsastaa; 
2) ajoneuvo on niin uusi, että sitä ei tarvitse 
Suomessa vielä määräaikaiskatsastaa; tai 
3) ajoneuvolle on suoritettu määräaikaiskatsas-

tus ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakun-
nassa ja: 
a) tästä esitetään todistus tai sen jäljennös; 
b) tämä katsastus on Suomen määräaikaiskat-
sastuksen toistumistiheyttä koskevien määräai-

kojen mukaan laskettuna edelleen voimassa; 
sekä 
c) tämä katsastus vastaa sisällöllisesti määräai-
kaiskatsastusta koskevien Euroopan unionin 

säännösten vaatimuksia; rekisteröintikatsastuk-
sen yhteydessä tarkastetaan kuitenkin ne Suo-
men määräaikaiskatsastusta koskevissa sään-
nöksissä säädetyt kohteet, joita ETA-valtiossa 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

tai Ahvenanmaan maakunnassa suoritetussa 
määräaikaiskatsastuksessa ei ole tarkastettu. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min rekisteröintikatsastuksesta, rekisteröintikat-
sastuksesta annettavasta todistuksesta sekä re-

kisteröintikatsastusta koskevien tietojen ilmoit-
tamisesta rekisteriin. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan myös säätää, ettei ajoneuvoa 1 ja 
2 momentista poiketen tarvitse esittää rekiste-

röintikatsastukseen, ellei rekisteröintikatsastus 
ole tarpeen: 
1) ajoneuvon yksilöimiseksi; 
2) ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamiseksi 

rekisteriin; 
3) sen tarkastamiseksi, täyttääkö ajoneuvo sitä 
koskevissa säännöksissä ja määräyksissä asete-
tut vaatimukset; tai 

4) muista kuin 1–3 kohdissa johtuvista, muista 
vastaavanlaisista syistä 
 

(Uusi) 100 § 
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus 
 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on ennen 
ensirekisteröintiä oltava hyväksytty rekisteröin-
tikatsastuksessa.  

 
Rekisteröintikatsastukseen ei kuitenkaan tar-
vitse esittää 79 §:ssä tarkoitetulla tavalla en-
nakkoilmoitettua ja valmiina tai valmistuneena 

ajoneuvona tyyppihyväksyttyä ajoneuvoa eikä 
Suomessa yksittäishyväksyttyä ja ensimmäistä 
kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa, jos ajo-
neuvon hyväksyntä on ensirekisteröin-

tiajankohtana voimassa ja ajoneuvon raken-
netta taikka järjestelmiä, komponentteja, erilli-
siä teknisiä yksiköitä, osia tai varusteita ei ole 
hyväksynnässä tarkastetuilta osin muutettu. 

 
Edellä 2 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on 
kuitenkin esitettävä rekisteröintikatsastukseen, 
jos se on tyyppihyväksynnän jälkeen varusteltu 

kouluajoneuvoksi tai muuhun erityistarkoituk-
seen.  
 



77(135) 

  
 
 

 

Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään rekiste-
röintikatsastuksen sisällöstä ja suorittamisesta, 

rekisteröintikatsastukseen ilmoittamisesta, re-
kisteröintikatsastusta varten tarvittavista tie-
doista ja selvityksistä sekä rekisteröintikatsas-
tusta koskevien tietojen ilmoittamisesta rekiste-

riin. 
 

(Uusi) 101 § 
Ajoneuvon ottaminen uudelleen liikennekäyt-
töön 
 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on oltava 
hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa viimei-
simmän rekisteristä poiston tai viimeisimmän 

liikennekäytöstä poiston jälkeen ennen sen ot-
tamista uudelleen liikennekäyttöön, jos: 
1) ajoneuvo on ollut rekisteröitynä Suomessa, 
mutta poistettu rekisteristä ennen 2 päivää mar-

raskuuta 2007; 
2) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä ulko-
maille tai Ahvenanmaan maakuntaan tapahtu-
vaa vientiä ja siellä rekisteröintiä varten; tai 

3) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä vau-
rioituneena liikenne- tai autovakuutusasioita 
hoitavan yhteisön ilmoituksesta. 
 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi rekiste-
röintikatsastus on oltava suoritettu niin, että 
ajoneuvon liikennekäyttöön ottamisen edelly-
tykset on voitu tarkastaa asianmukaisesti. 

 

(Uusi) 102 § 
Rekisteröintikatsastuksen sisältö 
 
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajo-
neuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä 

varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkastetaan, 
onko ajoneuvo säännösten ja määräysten mu-
kainen.  
 

Käytetyn ajoneuvon kunto tarkastetaan rekiste-
röintikatsastuksen yhteydessä. Kuntoa ei tar-
kasteta, ellei ajoneuvon katsastukseen esittänyt 
sitä halua, jos: 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

1) ajoneuvoa ei tarvitse Suomessa lainkaan 
määräaikaiskatsastaa; 

2) ajoneuvo on niin uusi, että sitä ei tarvitse 
Suomessa vielä määräaikaiskatsastaa; tai 
3) ajoneuvolle on suoritettu määräaikaiskatsas-
tus ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakun-

nassa ja: 
a) tästä esitetään todistus joko alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä; 
b) tämä katsastus on Suomen määräaikaiskat-

sastuksen toistumistiheyttä koskevien määräai-
kojen mukaan laskettuna edelleen voimassa; 
sekä 
c) tämä katsastus vastaa sisällöllisesti määräai-

kaiskatsastusta koskevien Euroopan unionin 
säännösten vaatimuksia; rekisteröintikatsastuk-
sen yhteydessä tarkastetaan kuitenkin ne Suo-
men määräaikaiskatsastusta koskevissa sään-

nöksissä ja määräyksissä edellytetyt kohteet, 
joita ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakun-
nassa suoritetussa määräaikaiskatsastuksessa ei 
ole tarkastettu. 

 
Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen ajo-
neuvon kunto on tarkastettava rekisteröintikat-
sastusta vastaavaksi laajennetun valvontakat-

sastuksen yhteydessä ja 101 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetussa rekisteröintikatsastuk-
sessa. 
 

(Uusi) 103 § 
Rekisteröintikatsastustodistus 

 
Rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneuvon 
katsastukseen esittäneelle todistus. 
Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavan ajoneu-

von rekisteröintikatsastuksesta annettu todistus 
on voimassa kolme kuukautta. Voimassaolo 
päättyy, jos ajoneuvon tyyppihyväksynnän tai 
yksittäishyväksynnän voimassaolo päättyy 

taikka jos ajoneuvo ei enää täytä ensimmäisen 
käyttöönottoajankohdan teknisiä vaatimuksia. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-

min rekisteröintikatsastustodistuksesta. 
 

60 a § 104 § 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekiste-
röintikatsastuksessa 

 
Jos ajoneuvo hyväksytään liikenteeseen rekiste-
röintikatsastuksen perusteella, ajoneuvon ra-
kennetta, mittaa tai varustetta koskevan vaati-

muksen täyttyminen voidaan osoittaa 50 e §:n 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla. 
 
 

 
Ajoneuvolle myönnetty, voimassa oleva EY-
tyyppihyväksyntä taikka ajoneuvolle Suomessa 
myönnetty tai tunnustettu voimassa oleva kan-

sallinen piensarjatyyppihyväksyntä katsotaan 
osoitukseksi vaatimustenmukaisuudesta. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa rekis-

teröintikatsastuksessa otetaan huomioon toisen 
ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan ajo-
neuvolle myöntämä yksittäishyväksyntätodistus 
tai muu viranomaisen myöntämä todistus, josta 

ilmenevät ajoneuvolle tehdyt tarkastukset. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, 
milloin ajoneuvon vaatimustenmukaisuus rekis-

teröintikatsastuksessa voidaan 1 momentissa 
säädetystä poiketen osoittaa 50 e §:n 2 momen-
tin 1–4 kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka vä-
häisiltä osin katsastustoimipaikan tekemillä tar-
kastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityk-

sillä. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa 
tarkempia määräyksiä ajoneuvon vaatimusten-

mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista re-
kisteröintikatsastuksessa. 
 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekiste-
röintikatsastuksessa 

 
Jos ajoneuvo hyväksytään liikenteeseen rekis-
teröintikatsastuksen perusteella, ajoneuvon ra-
kennetta, mittaa taikka järjestelmää, kompo-

nenttia, erillistä teknistä yksikköä, osaa tai va-
rustetta koskevan vaatimuksen täyttyminen 
voidaan osoittaa 73 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla. 

 
Osoitukseksi vaatimustenmukaisuudesta katso-
taan ajoneuvolle myönnetty, voimassa oleva: 
1) EU-tyyppihyväksyntä; 

2) EY-tyyppihyväksyntä; 
3) EU-yksittäishyväksyntä; 
4) Suomessa myönnetty yksittäishyväksyntä. 
 

Osoitukseksi vaatimustenmukaisuudesta katso-
taan myös Suomessa ajoneuvolle myönnetty tai 
tunnustettu voimassa oleva: 
1) kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä; 

2) Suomessa myönnetty kansallinen tyyppihy-
väksyntä.  
 
Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa rekis-

teröintikatsastuksessa otetaan huomioon toisen 
ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan ajo-
neuvolle myöntämä yksittäishyväksyntätodis-
tus tai muu viranomaisen myöntämä todistus, 

josta ilmenevät ajoneuvolle tehdyt tarkastukset. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, 
milloin ajoneuvon vaatimustenmukaisuus re-

kisteröintikatsastuksessa voidaan 1 momentissa 
säädetystä poiketen osoittaa 73 §:n 2 momentin 
1–4 kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka vähäi-
siltä osin katsastustoimipaikan tekemillä tar-
kastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja selvi-

tyksillä. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa 
tarkempia määräyksiä ajoneuvon vaatimusten-

mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista re-
kisteröintikatsastuksessa. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa lisäksi tarvit-
taessa määräykset käytettynä maahantuodun, 

muutetun ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden 
teknisistä osoittamistavoista niiden muutosten 
osalta, jotka koskevat muita kuin 2 a §:ssä mai-
nituissa EU-säädöksissä määriteltyjä osia ja 

ominaisuuksia. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa lisäksi tarvit-
taessa määräykset käytettynä maahantuodun, 

muutetun ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden 
teknisistä osoittamistavoista niiden muutosten 
osalta, jotka koskevat muita kuin autojen ja 
niiden perävaunujen puiteasetuksessa, L-luo-

kan ajoneuvojen puiteasetuksessa ja traktorei-
den ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa 
määriteltyjä järjestelmiä, komponentteja, erilli-
siä teknisiä yksiköitä, osia, varusteita ja omi-

naisuuksia. 
 

60 b § 
Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen re-
kisteröintikatsastuksessa 
 

Ajoneuvo, joka hyväksytään Suomessa ensim-
mäistä kertaa liikenteeseen rekisteröintikatsas-
tuksen yhteydessä, on vaatimustenmukaisuuden 
osalta hyväksyttävä, jos ajoneuvo täyttää sitä 

koskevat tekniset vaatimukset. Muussa ETA-
valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa rekis-
teröity ja käytettynä maahantuotu ajoneuvo hy-
väksytään vaatimustenmukaisuuden osalta re-

kisteröintikatsastuksessa myös, jos ajoneuvon 
osoitetaan täyttävän sellaiset aiemmassa rekis-
teröintimaassa voimassa olevat tekniset vaati-
mukset, jotka vastaavat vähintään Suomessa 

vaadittavia teknisiä vaatimuksia. 
 
Jos rekisteröintikatsastuksen yhteydessä tarkas-
tetaan ajoneuvon kunto, hyväksymiseen ja hyl-

käämiseen sovelletaan, mitä 54 §:ssä sääde-
tään. 
 
Jollei ajoneuvoa hyväksytä rekisteröintikatsas-

tuksessa, se on hylättävä. Hylkäysperusteista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

105 § 
Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen re-
kisteröintikatsastuksessa 
 

Ajoneuvo, joka hyväksytään Suomessa ensim-
mäistä kertaa liikenteeseen rekisteröintikatsas-
tuksen yhteydessä, on vaatimustenmukaisuu-
den osalta hyväksyttävä, jos ajoneuvo täyttää 

sitä koskevat tekniset vaatimukset. Muussa 
ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa 
rekisteröity ja käytettynä maahantuotu ajo-
neuvo hyväksytään vaatimustenmukaisuuden 

osalta rekisteröintikatsastuksessa myös, jos ajo-
neuvon osoitetaan täyttävän sellaiset aiem-
massa rekisteröintimaassa sovellettavat tekniset 
vaatimukset, jotka vastaavat vähintään Suo-

messa vaadittavia teknisiä vaatimuksia. 
 
Jos rekisteröintikatsastuksen yhteydessä tarkas-
tetaan ajoneuvon kunto, hyväksymiseen ja hyl-

käämiseen sovelletaan ajoneuvon kunnon tar-
kistamisen osalta, mitä 114 §:ssä säädetään. 
 
Jollei ajoneuvoa hyväksytä rekisteröintikatsas-

tuksessa, se on hylättävä. Hylkäysperusteista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

61 § 
Muutoskatsastus 

 
Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävä ajoneuvo on ennen sen 
ottamista käyttöön esitettävä muutoskatsastuk-

106 § 
Muutoskatsastusvelvollisuus  

 
Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävä ajoneuvo on ennen sen 
käyttöä liikenteessä hyväksyttävä muutoskat-

sastuksessa, jos: 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

seen, jos ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoi-
tusta muutetaan olennaisesti tai siihen liitetään 

tai siitä poistetaan osia tai varusteita, jotka 
muuttavat merkittävästi ajoneuvon ominaisuuk-
sia tai käyttötarkoitusta. Ajoneuvo on esitettävä 
muutoskatsastukseen myös, jos ajoneuvoon 

kohdistuvan veron tai maksun edellytykset 
muuttuvat taikka ajoneuvon luokittelu- tai ala-
luokittelutieto ei enää pidä paikkaansa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
poikkeuksia velvollisuudesta esittää muutoskat-
sastukseen ajoneuvon tilapäisiä tai vähäisiä 
muutoksia. Valtioneuvoston asetuksella sääde-

tään tarvittaessa tarkemmin muutoskatsastuk-
sen suorittamisesta ja siitä annettavasta todis-
tuksesta sekä muutoskatsastusta koskevien tie-
tojen ilmoittamisesta rekisteriin. 

1) ajoneuvon rakennetta on muutettu siten, että 
muutoksella on vähäistä suurempi vaikutus ajo-

neuvon turvallisuuteen tai päästöihin; 
2) ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta 
on muutettu ja sillä on olennaista vaikutusta re-
kisteriin merkittyihin tai rekisteriin merkittä-

viksi edellytettyihin tietoihin; 
3) ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta 
on muutettu siten, että ajoneuvoon kohdistuvan 
veron tai maksun edellytykset muuttuvat; 

4) ajoneuvoa on muutettu siten, että sen luoki-
tus muuttuu; 
5) vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön ote-
tun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän 

on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen. 
 Edellä 1 momentissa tarkoitettu muutoskatsas-
tusvelvollisuus ei koske: 
1) ajoneuvoa, joka on 77 §:n nojalla vapautettu 

rekisteröintivelvollisuudesta ja jota ei ole mer-
kitty rekisteriin; 
2) ajoneuvoa, jolle suoritetussa rekisteröintikat-
sastuksessa on tehty 1 momentissa tarkoitetut 

tarkastukset; 
3) umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin 
varustamista lapsen kuljettamiseen tarkoitetulla 
istuimella; 

4) traktorin varustamista moottorityökoneeksi 
eikä näin varustetun moottorityökoneen muut-
tamista takaisin traktoriksi;  
5) 1 momentissa tarkoitettuja muutoksia, jotka 

ovat tilapäisiä tai toistuvia ja joiden tekemiseen 
liittyvät ehdot on merkitty rekisteriin; 
6) kulutusosien vaihtamista 1 momentin 5 koh-
dassa mainitun prosenttiluvun jo ylityttyä. 

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin muutoskatsastuksen suorittamisesta ja 
siitä annettavasta todistuksesta. Liikenne- ja 
viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat 

määräykset: 
1) muutoksista, jotka edellyttävät muutoskat-
sastusta; 
2) tilapäisistä, toistuvista tai vähäisistä muutok-

sista, jotka eivät edellytä muutoskatsastusta.  
 

61 a § 107 § 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen muutos-
katsastuksessa 

 
Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen muu-
toskatsastuksessa sovelletaan, mitä 60 a §:n 1–
3 momentissa säädetään. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, 
milloin ajoneuvon vaatimustenmukaisuus muu-
toskatsastuksessa voidaan 1 momentissa sääde-

tystä poiketen osoittaa 50 e §:n 2 momentin 1–4 
kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka vähäisiltä 
osin katsastustoimipaikan tekemillä tarkastuk-
silla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa 
tarkempia määräyksiä ajoneuvon vaatimusten-
mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista muu-

toskatsastuksessa. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa lisäksi tarvit-
taessa määräykset ajoneuvojen vaatimustenmu-

kaisuuden teknisistä osoittamistavoista muutos-
katsastuksessa siltä osin kuin muutokset koske-
vat muita kuin 2 a §:ssä mainituissa EU-sää-
döksissä määriteltyjä osia ja ominaisuuksia. 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen muu-
toskatsastuksessa 

 
Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen muu-
toskatsastuksessa sovelletaan, mitä 104 §:n 1–3 
momentissa säädetään. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, 
milloin ajoneuvon vaatimustenmukaisuus muu-
toskatsastuksessa voidaan 1 momentissa sääde-

tystä poiketen osoittaa 73 §:n 2 momentin 1–4 
kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka vähäisiltä 
osin katsastustoimipaikan tekemillä tarkastuk-
silla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä ajoneuvon vaatimustenmukai-
suuden teknisistä osoittamistavoista muutoskat-

sastuksessa. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa mää-
räyksiä ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuden 

teknisistä osoittamistavoista muutoskatsastuk-
sessa siltä osin kuin muutokset koskevat muita 
kuin autojen ja niiden perävaunujen puite-
asetuksessa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuk-

sessa ja traktoreiden ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksessa määriteltyjä järjestelmiä, 
komponentteja, erillisiä teknisiä yksiköitä, osia, 
varusteita ja ominaisuuksia. 

 
62 § 

Kytkentäkatsastus 
 
M- ja N-luokan ajoneuvo ja siihen tai sen perä-
vaunuun kytkettävä O-luokan ajoneuvo on esi-

tettävä kytkentäkatsastukseen ennen yhdistel-
män käyttöönottoa, jos kyseessä on erikoiskul-
jetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä 
taikka jos ajoneuvojen mekaaniset kytkentälait-

teet, jarrujen toimintaa ohjaavien sähköjohtojen 
kytkentä tai paineilmajarrujohtojen liittimien 
mitoitus tai sijoitus poikkeavat yleisesti ajoneu-
voissa käytettävistä. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvitta-
essa kytkentäkatsastuksen suorittamisesta ja 

109 § 

Kytkentäkatsastusvelvollisuus  
 
M- ja N-luokan ajoneuvo ja siihen tai sen perä-
vaunuun kytkettävä O-luokan ajoneuvo on esi-

tettävä kytkentäkatsastukseen ennen yhdistel-
män käyttöönottoa, jos kyseessä on erikoiskul-
jetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä 
taikka jos ajoneuvojen mekaaniset kytkentälait-

teet, jarrujen toimintaa ohjaavien sähköjohtojen 
kytkentä tai paineilmajarrujohtojen liittimien 
mitoitus tai sijoitus poikkeavat yleisesti M-, N- 
ja O-luokan ajoneuvoissa käytettävistä. 

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
ajoneuvon esittämisestä kytkentäkatsastukseen , 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

siitä annettavasta todistuksesta sekä kytkentä-
katsastusta koskevien tietojen ilmoittamisesta 

rekisteriin. Liikenne- ja viestintävirasto antaa 
määräykset siitä, millä edellytyksillä mekaani-
sia kytkentälaitteita, jarrujen toimintaa ohjaa-
vien sähköjohtojen kytkentää ja paineilmajarru-

johtojen liittimien mitoitusta on pidettävä ylei-
sesti ajoneuvoissa käytettävinä. 

kytkentäkatsastuksen suorittamisesta ja siitä 
annettavasta todistuksesta sekä kytkentäkatsas-

tusta koskevien tietojen ilmoittamisesta rekiste-
riin. Liikenne- ja viestintävirasto antaa mää-
räykset siitä, millä edellytyksillä mekaanisia 
kytkentälaitteita, jarrujen toimintaa ohjaavien 

sähköjohtojen kytkentää ja paineilmajarrujoh-
tojen liittimien mitoitusta on pidettävä yleisesti 
ajoneuvoissa käytettävinä. 
 

63 § 
Määräaikaiskatsastusta koskevien säännösten 

soveltaminen muihin katsastuksiin 
 
Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuk-
seen sovelletaan 52, 55–57 ja 59 §:ää. Rekiste-

röintikatsastuksen saa kuitenkin 52 §:ssä ole-
vasta kiellosta huolimatta suorittaa. Ajoneuvon 
hyväksymiseen ja hylkäämiseen muutos- ja 
kytkentäkatsastuksessa sovelletaan 53 a ja 54 

§:ää. 

(Kumotaan) 
 

8 luku 

Ajoneuvon rekisteröinti ja ennakkoilmoitus  
 

4 luku  

Ajoneuvon rekisteröinti ja ennakkoilmoitus  
 

64 § 
Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen 
 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävän ajoneuvon omistaja ja 
haltija ovat velvollisia ilmoittamaan ajoneuvon 
ensirekisteröintiin tarvittavat tiedot ja niiden 

muutokset sekä ajoneuvon liikennekäytöstä 
poistamista, liikennekäyttöön ottamista ja lo-
pullista poistoa koskevat tiedot rekisteriin, 
jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä. 

Ajoneuvo katsotaan otetuksi liikennekäyttöön 
ensirekisteröinnissä. 
 
Vakuutusyhtiö on velvollinen ilmoittamaan lii-

kennevakuutusta koskevista tiedoista siten kuin 
liikennevakuutuslaissa ja 4 momentin nojalla 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkem-
min säädetään. Käyttövastaava on velvollinen 

tekemään käyttövastaavaa koskevan tiedon li-
säämistä, vaihtamista ja poistoa koskevan re-
kisteri-ilmoituksen. Jätelain (646/2011) 59 §:n 

75 § 
Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen 
 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävän ajoneuvon omistaja 
ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan ajoneu-
von ensirekisteröintiin tarvittavat tiedot ja nii-

den muutokset sekä ajoneuvon liikennekäy-
töstä poistamista, liikennekäyttöön ottamista ja 
lopullista poistoa koskevat tiedot rekisteriin, 
jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä. 

Ajoneuvo katsotaan otetuksi liikennekäyttöön 
ensirekisteröinnissä. 
 
Vakuutusyhtiö on velvollinen ilmoittamaan lii-

kennevakuutusta koskevista tiedoista siten kuin 
liikennevakuutuslaissa ja 4 momentin nojalla 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkem-
min säädetään. Käyttövastaava on velvollinen 

tekemään käyttövastaavaa koskevan tiedon li-
säämistä, vaihtamista ja poistoa koskevan re-
kisteri-ilmoituksen. Jätelain (646/2011) 59 §:n 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

1 momentissa säädetään jätteen kerääjän tai kä-
sittelijän velvollisuudesta ilmoittaa ajoneuvon 

lopullisesta poistosta, jos siitä on annettu romu-
tustodistus. 
 
Rekisteri-ilmoituksen voi tehdä rekisteröinnin 

suorittajan sähköisessä palvelussa. Rekisteri-il-
moituksen tekijä tai hänen asiamiehensä voi 
myös toimittaa rekisteri-ilmoituksen henkilö-
kohtaisesti ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 

annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
sopimusrekisteröijälle. 
 
Ajoneuvon omistajan ja haltijan välisestä il-

moittamisvelvollisuudesta sekä ajoneuvon edel-
lisen omistajan ja haltijan oikeudesta tehdä re-
kisteriin talletettuja tietoja koskeva ilmoitus re-
kisteriin säädetään tarkemmin valtioneuvoston 

asetuksella. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin rekisteri-ilmoituksen ja 
rekisteritietojen muutoksia koskevien muiden 
ilmoitusten tekemisestä ja niihin liittyvistä 

määräajoista. 
 
Puolustusministeriön asetuksella säädetään, 
mitkä sotilasajoneuvot merkitään tässä laissa 

tarkoitettuun rekisteriin ja mitkä puolustusvoi-
mien pitämään sotilasajoneuvorekisteriin, sekä 
sotilasajoneuvorekisteristä ja rekisteröintiasioi-
den hoitamisesta puolustusvoimissa. Liikenne-

käytöstä poistettu sotilasajoneuvo voidaan re-
kisteröidä sotilasajoneuvorekisteriin. 
 

1 momentissa säädetään jätteen kerääjän tai kä-
sittelijän velvollisuudesta ilmoittaa ajoneuvon 

lopullisesta poistosta, jos siitä on annettu romu-
tustodistus. 
 
Rekisteri-ilmoituksen voi tehdä rekisteröinnin 

suorittajan sähköisessä palvelussa. Rekisteri-il-
moituksen tekijä tai hänen asiamiehensä voi 
myös toimittaa rekisteri-ilmoituksen henkilö-
kohtaisesti sopimusrekisteröijälle. 

 
 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-

min rekisteröinnin merkitsemisestä, ajoneuvon 
omistajan ja haltijan välisestä ilmoittamisvel-
vollisuudesta sekä ajoneuvon edellisen omista-
jan ja haltijan oikeudesta tehdä rekisteriin tal-

lennettuja tietoja koskeva ilmoitus rekisteriin 
sekä rekisteri-ilmoituksen ja rekisteritietojen 
muutoksia koskevien muiden ilmoitusten teke-
misestä ja niihin liittyvistä määräajoista. 

 
 
Puolustusministeriön asetuksella säädetään, 
mitkä sotilasajoneuvot merkitään tässä laissa 

tarkoitettuun rekisteriin ja mitkä puolustusvoi-
mien pitämään sotilasajoneuvorekisteriin, sekä 
sotilasajoneuvorekisteristä ja rekisteröintiasioi-
den hoitamisesta puolustusvoimissa. Liikenne-

käytöstä poistettu sotilasajoneuvo voidaan re-
kisteröidä sotilasajoneuvorekisteriin. 
 

(Uusi) 76 § 
Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan 
maakunnalle 

 
Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava 
ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon ensire-
kisteröinnistä kyseisen valtion rekisterinpitä-

jälle. 
 
Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava 
Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidyn ajo-

neuvon ensirekisteröinnistä Ahvenanmaan 
maakunnan rekisterinpitäjälle. Samalla on il-
moitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus. 
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64 a § 
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta 
 

Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivelvolli-
suus ja 64 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus 
eivät koske: 
1) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelk-

kaa tai moottorikelkkailureitillä käytettävää 
raskasta moottorikelkkaa; 
2) sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai 
tienpitoon rakennettua tai varustettua moottori-

työkonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitet-
tua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta; 
3) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi 
L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityö-

koneeseen tai maastoajoneuvoon; 
4) hinattavaa laitetta lukuun ottamatta autoon 
kytkettävää hinattavaa laitetta; 
5) rekeä; 

6) L1e-A-luokan moottorilla varustettua polku-
pyörää; 
7) kevyttä sähköajoneuvoa. 
 

77 § 
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta 
 

Edellä 10 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivelvolli-
suus ja 75 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus 
eivät koske: 
1) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelk-

kaa tai moottorikelkkailureitillä käytettävää 
raskasta moottorikelkkaa;  
2) sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai 
tienpitoon rakennettua tai varustettua moottori-

työkonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitet-
tua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta; 
3) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettä-
väksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, mootto-

rityökoneeseen tai maastoajoneuvoon; 
4) hinattavaa laitetta lukuun ottamatta autoon 
kytkettävää hinattavaa laitetta; 
5) rekeä; 

6) L1e-A-luokan moottorilla varustettua polku-
pyörää; 
7) kevyttä sähköajoneuvoa. 
 

(Uusi) 78 § 

Käyttövastaava 
 
Jos auton omistajaksi tai haltijaksi ei ole rekis-
teröity luonnollista henkilöä, autolla on oltava 

rekisteriin merkitty käyttövastaava. 
Käyttövastaavaksi voidaan merkitä täysi-ikäi-
nen, Suomessa asuva luonnollinen henkilö, 
jolla on vähintään B-luokan ajo-oikeus. Käyt-

tövastaavan on oltava auton pääasiallinen kul-
jettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kul-
jettajaa, käyttövastaavalla on oltava tiedot au-
ton kuljettajasta. 
 

65 § 

Ennakkoilmoitus 
 
Ennakkoilmoituksessa ilmoitetaan uuden tai 
keskeneräisen ajoneuvon tiedot rekisterinpitä-

jälle ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttöönot-
toa ja ensirekisteröintiä. Ennakkoilmoitus voi-
daan tehdä tyyppihyväksytystä ajoneuvosta, 

79 § 

Ennakkoilmoitus 
 
Ennakkoilmoituksessa ilmoitetaan uuden val-
miin, valmistuneen tai keskeneräisen ajoneu-

von tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle en-
nen ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoa ja 
ensirekisteröintiä. Ennakkoilmoitus voidaan 
tehdä tyyppihyväksytystä ajoneuvosta, jonka 
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jonka tekniset tiedot ja hyväksyntätiedot on tal-
letettu rekisteriin. 

 
Ennakkoilmoituksen edellytyksenä olevien tie-
tojen tallettamisesta rekisteriin, ennakkoilmoi-
tustodistuksesta ja tarvittaessa muista ennak-

koilmoitukseen liittyvistä asioista säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

tekniset tiedot ja hyväksyntätiedot on tallen-
nettu rekisteriin. 

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin ennakkoilmoituksen edellytyksenä 
olevien tietojen tallentamisesta rekisteriin ja 

ennakkoilmoitustodistuksesta. 
 

65 a § 
Ennakkoilmoituksen tekijä 
 
Ennakkoilmoituksen voi tehdä ajoneuvon val-

mistaja ja valmistajan edustaja tai, jos ajoneu-
von on tuonut maahan muu kuin valmistajan 
edustaja, ajoneuvon maahantuoja: 
 

 
 
1) joka on Suomessa rekisteröity oikeushen-
kilö; 

2) joka on autoverolain 39 §:ssä tarkoitettu re-
kisteröity verovelvollinen, jos yhteisö ennak-
koilmoittaa autoveron alaisia ajoneuvoja, tai 
joka on Tullin rekisteröity luottoasiakas, jos yh-

teisö ennakkoilmoittaa ETA-valtioiden ulko-
puolelta maahan tuomiaan muita kuin autove-
ron alaisia ajoneuvoja; 
3) joka on vakavarainen ja asiantunteva; 

4) joka saa valmistajalta käyttöönsä ajoneuvon 
rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät hyväksyn-
nän ehtona olevat tekniset tiedot ja EY-tyyppi-
hyväksytyn ajoneuvon vaatimustenmukaisuus-

todistuksen tai selvityksen muun ajoneuvon 
tyyppihyväksynnästä; ja 
5) jolla on sopimus Liikenne- ja viestintäviras-
ton kanssa tietojen toimittamisesta teknisellä 

käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti. 
 
 
Ennen 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun sopi-

muksen tekemistä ennakkoilmoituksen tekemi-
seen aikovan on osoitettava Liikenne- ja vies-
tintävirastolle, että ennakkoilmoituksen tekemi-
seen aikova täyttää 1 momentin 1–4 kohdassa 

tarkoitetut vaatimukset. 
 

80 § 
Ennakkoilmoituksen tekijä 
 
Ennakkoilmoituksen voi tehdä ajoneuvon val-

mistaja ja valmistajan edustaja. Jos ajoneuvon 
on tuonut maahan muu kuin valmistaja tai val-
mistajan edustaja, ennakkoilmoituksen voi kui-
tenkin tehdä ajoneuvon maahantuoja. 

 
Ennakkoilmoituksen tekijän: 
1) on oltava Suomessa rekisteröity oikeushen-
kilö; 

2) on oltava autoverolain 39 §:ssä tarkoitettu 
rekisteröity asiamies, jos yhteisö ennakkoil-
moittaa autoveron alaisia ajoneuvoja, tai Tullin 
rekisteröity luottoasiakas, jos yhteisö ennak-

koilmoittaa ETA-valtioiden ulkopuolelta maa-
han tuomiaan muita kuin autoveron alaisia ajo-
neuvoja; 
3) on oltava vakavarainen ja asiantunteva; ja 

4) on saatava valmistajalta käyttöönsä ajoneu-
von rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät hy-
väksynnän ehtona olevat tekniset tiedot ja EU-
tyyppihyväksytyn ajoneuvon vaatimustenmu-

kaisuustodistuksen tai selvityksen muun ajo-
neuvon tyyppihyväksynnästä. 
Ennakkoilmoituksen tekijällä on lisäksi oltava 
sopimus Liikenne- ja viestintäviraston kanssa 

tietojen toimittamisesta rajapinnan kautta tai 
muutoin sähköisesti. 
 
Ennen 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen 

tekemistä ennakkoilmoituksen tekemiseen ai-
kovan on osoitettava Liikenne- ja viestintävi-
rastolle, että ennakkoilmoituksen tekemiseen 
aikova täyttää 2 momentin 1–4 kohdassa tar-

koitetut vaatimukset. 
 

(Uusi) 81 § 
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Ennakkoilmoitustodistus 
 

Ennakkoilmoituksen tekijällä on oikeus saada 
ennakkoilmoitustodistus rekisteristä, kun ajo-
neuvosta on tehty ennakkoilmoitus. 
 

Ennakkoilmoitustodistuksen I osaan merkitään 
ajoneuvon ennakkoilmoituksen tekijää koskevat 
tiedot sekä tekniset tiedot. Ennakkoilmoitusto-
distuksen II osa on tarkoitettu rekisteri-ilmoi-

tuksen tekemiseen. 
 

65 b § 
Ennakkoilmoituksen virheellisyys 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä ennak-

koilmoituksen tekijän ennakkoilmoittamat ajo-
neuvot rekisteröintikatsastettaviksi, jos ennak-
koilmoittamisessa ei ole noudatettu sitä koske-
via säännöksiä tai 65 a §:n 1 momentin 5 koh-

dassa tarkoitettua sopimusta taikka jos ajoneu-
von tietojen toimittamisessa on muutoin ollut 
vähäistä suurempia virheitä. Samalla Liikenne- 
ja viestintävirasto voi kieltää virheellisesti teh-

tyjen ennakkoilmoitusten käytön. 
 
Jos ennakkoilmoituksen tekijän ajoneuvoja on 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrätty re-

kisteröintikatsastettaviksi aikaisemminkin tai 
jos ennakkoilmoittamisessa on muutoin ollut 
toistuvasti virheitä, joista ennakkoilmoituksen 
tekijää on huomautettu, Liikenne- ja viestintä-

virasto voi kieltää ennakkoilmoituksen tekijää 
määräajaksi tekemästä ennakkoilmoituksia. 
 
Ennakkoilmoituksen tekijän on korjattava en-

nakkoilmoitettua ajoneuvoa koskevissa tie-
doissa ennen ensirekisteröintiä havaitut virheet 
ja ilmoitettava niistä rekisteriin. Valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan säätää tarkemmin en-

nakkoilmoituksen korjaamisesta. 
 

82 § 
Ennakkoilmoituksen virheellisyys 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä en-

nakkoilmoituksen tekijän ennakkoilmoittamat 
ajoneuvot rekisteröintikatsastettaviksi, jos en-
nakkoilmoittamisessa ei ole noudatettu sitä 
koskevia säännöksiä tai 86 §:n 3 momentissa 

tarkoitettua sopimusta taikka jos ajoneuvon tie-
tojen toimittamisessa on muutoin ollut vähäistä 
suurempia virheitä. Samalla Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi kieltää virheellisesti tehtyjen 

ennakkoilmoitusten käytön. 
 
Jos ennakkoilmoituksen tekijän ajoneuvoja on 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrätty re-

kisteröintikatsastettaviksi aikaisemminkin tai 
jos ennakkoilmoittamisessa on muutoin ollut 
toistuvasti virheitä, joista ennakkoilmoituksen 
tekijää on huomautettu, Liikenne- ja viestintä-

virasto voi kieltää ennakkoilmoituksen tekijää 
määräajaksi tekemästä ennakkoilmoituksia. 
 
Ennakkoilmoituksen tekijän on korjattava en-

nakkoilmoitettua ajoneuvoa koskevissa tie-
doissa ennen ensirekisteröintiä havaitut virheet 
ja ilmoitettava niistä rekisteriin. Ennakkoilmoi-
tuksen korjaamisesta säädetään tarvittaessa tar-

kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

66 § 
Ajoneuvon ensirekisteröinti 
 
Ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä on, 

että: 

83 § 
Ajoneuvon ensirekisteröinti 
 
Ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että: 
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1) ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsas-
tuksessa, jollei ajoneuvoa ole 60 §:n mukaan 

vapautettu rekisteröintikatsastusvelvollisuu-
desta; 
2) ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa olevat 
vaatimukset; 

 
3) ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 59 §:ssä 
tarkoitettua romutustodistusta; 
4) ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun 

suorittamisesta, ajoneuvon omistusoikeudesta 
ja haltijasta sekä säädetyn liikennevakuutuksen 
ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys; ja 
5) rekisteriin ilmoitetaan käyttövastaava, jos 

auton omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoiteta 
luonnollista henkilöä. 
 
Oikeudesta kieltäytyä rekisteröimästä ajoneu-

voa, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa liikennetur-
vallisuudelle taikka haittaa ympäristölle tai ter-
veydelle, säädetään 80 ja 81 §:ssä. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min ensirekisteröinnin edellytyksistä ja muista 
ensirekisteröintiin liittyvistä asioista. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään lisäksi ajoneu-

von rekisteröimisestä maasta vientiä ja auto-
kiinnitystä varten. 
 

1) ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsas-
tuksessa, jollei ajoneuvoa ole 100 §:n mukaan 

vapautettu rekisteröintikatsastusvelvollisuu-
desta; 
2) ajoneuvo täyttää Suomessa sen ensimmäisen 
käyttöönoton ajankohtana tai tätä myöhemmin 

voimassa olevat vaatimukset; 
3) ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 59 §:ssä 
tarkoitettua romutustodistusta; 
4) ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun 

suorittamisesta, ajoneuvon omistusoikeudesta 
ja haltijasta sekä säädetyn liikennevakuutuksen 
ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys; ja 
5) rekisteriin ilmoitetaan käyttövastaava, jos 

auton omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoiteta 
luonnollista henkilöä. 
 
Oikeudesta kieltäytyä rekisteröimästä ajoneu-

voa, joka aiheuttaa vakavan riskin liikennetur-
vallisuudelle taikka haittaa ympäristölle tai ter-
veydelle, säädetään 136 §:ssä.  
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min ensirekisteröinnin edellytyksistä. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään lisäksi ajoneu-
von rekisteröimisestä maasta vientiä ja auto-

kiinnitystä varten. 
 

(Uusi) 84 § 
Rekisteröintitodistus 
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa pyynnöstä 
ajoneuvon ensirekisteröinnistä, muutos-rekiste-
röinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liiken-
nekäyttöönotosta rekisteröintitodistuksen. Re-

kisteröintitodistuksen I osaan (tekninen osa) on 
merkittävä tiedot ajoneuvon omistajasta ja hal-
tijasta sekä ajoneuvon tekniset tiedot. Rekiste-
röintitodistuksen II osa (ilmoitusosa) on tarkoi-

tettu rekisteriin merkittyjen tietojen muutosta 
koskevan ilmoituksen tekemiseen.  
 
Jos ajoneuvoa käytetään kansainvälisessä lii-

kenteessä, rekisteröintitodistuksen I osa on pi-
dettävä mukana ajoneuvossa ajon aikana. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa rekiste-
röintitodistuksen ja siihen merkittävien tietojen 

tekniset yksityiskohdat. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min rekisteröintitodistuksesta ja sen käytöstä. 

 
(Uusi) 85 § 

Varmenne 
 
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää pyyn-
nöstä 80 §:ssä tarkoitetun ennakkoilmoituksen 

tekijälle tai rekisteriin merkitylle ajoneuvon 
omistajalle varmenteen. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-

min varmenteesta. 
 

(Uusi) 86 § 
Rekisterikilvet ja rekisteritunnus 
 

Ensirekisteröitävää ja tarvittaessa liikenne-
käyttöön otettavaa ajoneuvoa varten annetaan 
rekisterikilvet, joissa on ajoneuvon yksilöivä 
rekisteritunnus. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa rekiste-
röinnissä käytettävien lomakkeiden kaavan 
sekä rekisterikilpien mitat ja muut tekniset omi-

naisuudet. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min ajoneuvon rekisteritunnuksesta ja rekiste-

rikilvistä sekä rekisterikilpien käytöstä, kiinnit-
tämisestä ja kunnossapidosta. 
 

(Uusi) 87 § 
Kansallisuustunnus 
 

Auton, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneu-
von, perävaunun ja vientirekisteröitävän ajo-
neuvon rekisterikilvissä on moottoriajoneuvo-
jen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsen-

valtion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön 
sisäisessä liikenteessä annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 2411/98 liitteen mukainen 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

kansallisuustunnus. Suomessa asetuksen 2 ar-
tiklan 1 alakohdassa tarkoitettu rekisteröinti-

jäsenvaltion tunnusmerkki on FIN.  
 
Autoa, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneu-
voa sekä perävaunua varten voidaan pyynnöstä 

antaa sellaiset rekisterikilvet, joissa ei ole 1 
momentissa tarkoitettua kansallisuustunnusta. 
Tällaiset kilvet voidaan pyynnöstä vaihtaa 1 
momentissa tarkoitettuihin kilpiin. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min kansallisuustunnuksesta sekä sen käytöstä, 
kiinnittämisestä ja kunnossapidosta. 

 
(Uusi) 88 § 

Luovutusilmoitus 
 
Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa ajo-
neuvon uuden omistajan nimen rekisteröinnin 

suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos sa-
malla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja 
ajoneuvon luovutuspäivä. 
 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin luovutusilmoituksesta. 
 

(Uusi) 89 § 
Ajoneuvon siirtyminen uudelle omistajalle 

 
Edellisen omistajan on luovutettava tälle ajo-
neuvon varmenne tai voimassa oleva rekiste-
röintitodistus taikka tehtävä luovutusilmoitus, 

kun ajoneuvo siirtyy uudelle omistajalle. Edel-
lisen omistajan on tällöin luovutettava uudelle 
omistajalle ajoneuvon rekisterikilvet. 
 

66 a § 
Rekisteröintitodistus, rekisterikilvet ja var-

menne 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa pyynnöstä 
ajoneuvon ensirekisteröinnistä, muutosrekiste-

röinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikenne-
käyttöön otosta rekisteröintitodistuksen. Lii-
kenne- ja viestintävirasto myöntää pyynnöstä 

(Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

65 §:ssä tarkoitetun ennakkoilmoituksen teki-
jälle tai rekisteriin merkitylle ajoneuvon omis-

tajalle varmenteen. 
 
Käytettäessä ajoneuvoa kansainvälisessä liiken-
teessä on rekisteröintitodistuksen I osa pidet-

tävä mukana ajoneuvossa ajon aikana. 
 
Ensirekisteröitävää ja tarvittaessa liikennekäyt-
töön otettavaa ajoneuvoa varten annetaan rekis-

terikilvet, joissa on ajoneuvon yksilöivä rekis-
teritunnus. 
 
Ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle edelli-

sen omistajan on luovutettava tälle ajoneuvon 
varmenne tai voimassa oleva rekisteröintitodis-
tus sekä rekisterikilvet. 
 

Ajoneuvon rekisteritunnuksesta ja -kilvistä, 
kansallisuustunnuksesta sekä siirtomerkistä sa-
moin kuin rekisterikilpien ja kansallisuustun-
nuksen käytöstä, kiinnittämisestä ja kunnossa-

pidosta, varmenteesta sekä rekisteröintitodis-
tuksesta ja sen käytöstä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja vies-
tintävirasto vahvistaa rekisteröintitodistuksen ja 

sille merkittävien tietojen tekniset yksityiskoh-
dat, rekisteröinnissä käytettävien lomakkeiden 
kaavan sekä rekisterikilpien mitat ja muut tek-
niset ominaisuudet. 

 
66 b § 

Ajoneuvon muutosrekisteröinti 
 
Ajoneuvon muutosrekisteröinnin yleisenä edel-
lytyksenä on, että ajoneuvon omistusoikeu-

desta, haltijasta ja käyttövastaavasta sekä sää-
detyn liikennevakuutuksen ottamisesta esite-
tään asianmukainen selvitys. Jos rekisteröinnin 
yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot eivät 

ole toteutuneet, ajoneuvon muutosrekisteröinti 
hyväksytään vain, jos veron maksuunpanija sen 
hyväksyy. 
 

Ajoneuvon rekisteritiedoissa tapahtuneita muu-
toksia ei merkitä rekisteriin, jos ajoneuvo on 

90 § 

Ajoneuvon muutosrekisteröinti  
 
Ajoneuvon muutosrekisteröinnin yleisenä edel-
lytyksenä on, että ajoneuvon omistusoikeu-

desta, haltijasta ja käyttövastaavasta sekä sää-
detyn liikennevakuutuksen ottamisesta esite-
tään asianmukainen selvitys.  
 

 
 
 
 

Ajoneuvon rekisteritiedoissa tapahtuneita muu-
toksia ei merkitä rekisteriin, jos ajoneuvo on 



92(135) 

  
 
 

 

Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

poistettu liikennekäytöstä ulkomaille tapahtu-
vaa vientiä ja siellä tapahtuvaa rekisteröintiä 

varten. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
säätää liikennekäytöstä poistetuista ajoneu-
voista, joiden rekisteritiedoissa tapahtuneista 
muutoksista ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin, 

sekä muissakin rekisteritiedoissa tapahtuneista 
muutoksista, kuten luonnollisen henkilön ni-
men tai osoitteen muutoksesta, joita ei tarvitse 
ilmoittaa rekisteriin. Lisäksi valtioneuvoston 

asetuksella säädetään tarkemmin muutosrekis-
teröinnin edellytyksistä ja tarvittaessa muista 
muutosrekisteröintiin liittyvistä asioista. 
 

poistettu liikennekäytöstä ulkomaille tapahtu-
vaa vientiä ja siellä tapahtuvaa rekisteröintiä 

varten. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
säätää liikennekäytöstä poistetuista ajoneu-
voista, joiden rekisteritiedoissa tapahtuneista 
muutoksista ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin, 

sekä muissakin rekisteritiedoissa tapahtuneista 
muutoksista, kuten luonnollisen henkilön ni-
men tai osoitteen muutoksesta, joita ei tarvitse 
ilmoittaa rekisteriin. Lisäksi valtioneuvoston 

asetuksella säädetään tarkemmin muutosrekis-
teröinnin edellytyksistä ja tarvittaessa muista 
muutosrekisteröintiin liittyvistä asioista. 
 

(Uusi) 91 § 
Ajoneuvon vientirekisteröinti 

 
Rekisteröintivelvollisuuden alaisen aikaisem-
min rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovu-
tetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valti-

ossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikai-
sesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten. 
 
Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajo-

neuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajoneu-
von Suomesta rekisteröintimaahan suoritetta-
vaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon, ulkomailla 
tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä 

varten taikka muusta erityisestä syystä. 
 
Vientirekisteröitävä ajoneuvo on yksittäishy-
väksyttävä tai hyväksyttävä rekisteröinti-kat-

sastuksessa ennen vientirekisteröintiä. Ajoneu-
voa ei kuitenkaan tarvitse yksittäishyväksyä tai 
esittää rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttä-
väksi, jos: 

1) vientirekisteröintiä varten luovutetaan en-
nakkoilmoitustodistus; tai 
2) vientirekisteröidään kilpailua varten vähin-
tään euroopanmestaruustason kilpailuun käy-

tettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailuryhmän 
kilpa-auto, josta esitetään asianmukainen, Suo-
messa rekisteröidyn autourheilun valtakunnalli-
sen keskusjärjestön antama todistus luokituk-

sesta 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa vientirekiste-
röityä ajoneuvoa varten vientikilvet ja todistuk-

sen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodis-
tus). 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään vientire-

kisteröintiin liittyvästä menettelystä, vientikil-
vistä, vientirekisteröintitodistuksesta ja vienti-
rekisteröinnin voimassaolosta. 
 

66 c § 
Liikennekäytöstä poisto 

 
Liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus on 
tehtävä sinä päivänä, jona ajoneuvon käyttö lii-
kenteessä lopetetaan. Ajoneuvo merkitään re-

kisteriin liikennekäytöstä poistetuksi ilmoituk-
sen tekopäivästä. Erityisestä syystä liikenne-
käytöstä poiston alkamispäiväksi voidaan kui-
tenkin merkitä ilmoituksen tekopäivää aikai-

sempi päivä. 
 
Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saa 
käyttää liikenteessä ja muualla sen vuorokau-

den loppuun, jona liikennekäytöstä poistoa kos-
keva kausi alkaa. 
 
 

Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta mer-
kitä rekisteriin ajoneuvo poistetuksi liikenne-
käytöstä ajoneuvon ulkomaille viennin vuoksi 
tai muusta erityisestä syystä säädetään valtio-

neuvoston asetuksella. 
 

92 § 
Liikennekäytöstä poisto 

 
Liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus on 
tehtävä sinä päivänä, jona ajoneuvon käyttö lii-
kenteessä lopetetaan. Ajoneuvo merkitään re-

kisteriin liikennekäytöstä poistetuksi ilmoituk-
sen tekopäivästä. Erityisestä syystä liikenne-
käytöstä poiston alkamispäiväksi voidaan kui-
tenkin merkitä ilmoituksen tekopäivää aikai-

sempi päivä. 
 
Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo on käyttö-
kiellossa. Liikennekäytöstä poistettua ajoneu-

voa saa kuitenkin käyttää liikenteessä ja muu-
alla sen vuorokauden loppuun, jona liikenne-
käytöstä poistoa koskeva kausi alkaa. 
 

Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta mer-
kitä rekisteriin ajoneuvo poistetuksi liikenne-
käytöstä ajoneuvon ulkomaille viennin vuoksi 
tai muusta vastaavasta erityisestä syystä sääde-

tään valtioneuvoston asetuksella. 
 

66 d § 
Liikennekäyttöön oton edellytykset 
 
Liikennekäyttöön oton yleisenä edellytyksenä 

on, että ajoneuvoon kohdistuvan veron tai mak-
sun suorittamisesta sekä ajoneuvon omistusoi-
keudesta, haltijasta ja käyttövastaavasta, sääde-
tyn liikennevakuutuksen ottamisesta sekä tar-

vittaessa 60 §:n 2 momentissa tarkoitetusta re-
kisteröintikatsastuksesta esitetään asianmukai-
nen selvitys. Ajoneuvo katsotaan otetuksi lii-
kennekäyttöön sinä päivänä, jona liikennekäyt-

93 § 
Liikennekäyttöönoton edellytykset 
 
Liikennekäyttöönoton yleisenä edellytyksenä 

on, että ajoneuvoon kohdistuvan veron tai mak-
sun suorittamisesta sekä ajoneuvon omistusoi-
keudesta, haltijasta ja käyttövastaavasta, sääde-
tyn liikennevakuutuksen ottamisesta sekä tar-

vittaessa 101 §:ssä tarkoitetusta rekisteröinti-
katsastuksesta esitetään asianmukainen selvi-
tys. Ajoneuvo katsotaan otetuksi liikennekäyt-
töön sinä päivänä, jona liikennekäyttöönottoa 

koskeva ilmoitus tehdään.  
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

töön ottoa koskeva ilmoitus tehdään. Katsas-
tuksen laiminlyönnistä johtuvasta ajoneuvon 

käyttökiellosta säädetään 8 §:ssä. 
 

 

66 e § 
Romutettu tai muutoin tuhoutunut ajoneuvo 
 
Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa koskeva 

merkintä rekisteriin vain, jos ajoneuvosta on 
annettu jätelain 59 §:ssä tarkoitettu romutusto-
distus tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa 
annettu vastaava todistus taikka ajoneuvo on 

muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut. 
 
 
Lopullisen poiston ajankohdasta ja siitä, mil-

loin ajoneuvo katsotaan todistettavasti tuhoutu-
neeksi, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 

94 § 
Romutettu tai muutoin tuhoutunut ajoneuvo 
 
Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa koskeva 

merkintä rekisteriin vain, jos ajoneuvosta on 
annettu jätelain 59 §:ssä tarkoitettu romutusto-
distus tai muussa ETA-valtiossa kuin Suo-
messa annettu vastaava todistus taikka ajo-

neuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutu-
nut.  
 
Lopullisen poiston ajankohdasta ja siitä, mil-

loin ajoneuvo katsotaan todistettavasti tuhoutu-
neeksi, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 

66 f § 
Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa ajoneu-
voja valmistavalle, myyvälle, varustavalle tai 
korjaavalle taikka kuljetustoimintaa harjoitta-

valle tai ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoi-
mintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai 
muulle yhteisölle enintään vuoden voimassa 
olevan koenumerotodistuksen. Todistus oikeut-

taa Suomessa ensirekisteröimättömän tai liiken-
nekäytöstä poistetun ajoneuvon rajoitettuun ti-
lapäiseen käyttöön koenumerokilvin liiken-
teessä ja muualla. Liikenne- ja viestintävirasto 

voi peruuttaa koenumerotodistuksen, jos ajo-
neuvoa on käytetty koenumerokilvillä tämän 
lain tai tieliikennelain taikka niiden nojalla an-
nettujen säännösten, ajoneuvon verotusta kos-
kevien säännösten taikka koenumerotodistuk-

sessa asetettujen ehtojen vastaisesti. Liikenne- 
ja viestintävirasto voi peruuttaa koenumeroto-
distuksen haltijan kaikki koenumerotodistukset, 
jos mainittujen säännösten tai ehtojen vastainen 

toiminta on ollut toistuvaa tai muutoin erityisen 
vakavaa. 
 

95 § 
Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa ajoneu-
voja valmistavalle, myyvälle, varustavalle tai 
korjaavalle taikka kuljetustoimintaa harjoitta-

valle tai ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoi-
mintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai 
muulle yhteisölle enintään vuoden voimassa 
olevan koenumerotodistuksen. Todistus oikeut-

taa Suomessa ensirekisteröimättömän tai lii-
kennekäytöstä poistetun ajoneuvon rajoitettuun 
tilapäiseen käyttöön koenumerokilvin tiellä ja 
muualla. Liikenne- ja viestintävirasto voi pe-

ruuttaa koenumerotodistuksen, jos ajoneuvoa 
on käytetty koenumerokilvillä tämän lain tai 
tieliikennelain taikka niiden nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten, ajoneuvon verotusta 
koskevien säännösten taikka koenumerotodis-

tuksessa asetettujen ehtojen vastaisesti. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa koenu-
merotodistuksen haltijan kaikki koenumeroto-
distukset, jos mainittujen säännösten, määräys-

ten tai ehtojen vastainen toiminta on ollut tois-
tuvaa tai muutoin erityisen vakavaa. 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Liikenne- ja viestintävirasto ja Tulli voivat an-
taa Suomessa ensirekisteröimätöntä, liikenne-

käytöstä poistettua, käyttökiellossa olevaa tai 
ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa varten siirto-
luvan ja siihen liittyvät siirtomerkit ajoneuvon 
käyttämiseksi rajoitetusti liikenteessä ja muu-

alla. 
 
Koenumerotodistus ja siirtolupa on pidettävä 
ajoneuvossa mukana ajon aikana. Valtioneu-

voston asetuksella säädetään tarkemmin koenu-
merotodistuksen ja siirtoluvan myöntämisestä 
ja niiden voimassaolosta, ajoneuvon käyttämi-
sestä koenumerotodistuksen tai siirtoluvan no-

jalla sekä muista koenumerotodistukseen ja 
siirtolupaan liittyvistä asioista. Liikenne- ja 
viestintävirasto kuitenkin päättää koenumeroto-
distuksen ja siirtoluvan yksityiskohtaisesta si-

sällöstä sekä siirtomerkin mitoista ja muista 
teknisistä ominaisuuksista. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään ulko-

mailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekiste-
röidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon väliaikai-
sesta tai tilapäisestä käytöstä Suomessa sekä oi-
keudesta käyttää satunnaisesti tai tilapäisesti lii-

kenteessä ja muualla muutakin ajoneuvoa, jota 
ei ole ensirekisteröity tai ilmoitettu liikenne-
käyttöön. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto ja Tulli voivat 
myöntää Suomessa ensirekisteröimätöntä, lii-

kennekäytöstä poistettua, käyttökiellossa ole-
vaa tai ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa varten 
siirtoluvan sekä antaa siihen liittyvät siirtomer-
kit ajoneuvon käyttämiseksi rajoitetusti tiellä ja 

muualla. 
 
Koenumerotodistus ja siirtolupa on pidettävä 
ajoneuvossa mukana ajon aikana. Valtioneu-

voston asetuksella säädetään tarkemmin koenu-
merotodistuksen ja siirtoluvan myöntämisestä 
ja niiden voimassaolosta, ajoneuvon käyttämi-
sestä koenumerotodistuksen tai siirtoluvan no-

jalla sekä muista koenumerotodistuksen ja siir-
toluvan edellytyksistä. Liikenne- ja viestintävi-
rasto kuitenkin päättää koenumerotodistuksen 
ja siirtoluvan yksityiskohtaisesta sisällöstä sekä 

siirtomerkin mitoista ja muista teknisistä omi-
naisuuksista. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään ulko-

mailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekiste-
röidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon väliaikai-
sesta tai tilapäisestä käytöstä Suomessa sekä 
oikeudesta käyttää satunnaisesti tai tilapäisesti 

liikenteessä ja muualla muutakin ajoneuvoa, 
jota ei ole ensirekisteröity tai ilmoitettu liiken-
nekäyttöön. 
 

68 § 
Kieltäytyminen ajoneuvon liikennekäyttöön 

otosta 

 
Edellä 66 e §:n nojalla lopullisesti poistettua 
ajoneuvoa ei saa ottaa uudelleen liikennekäyt-

töön. Ajoneuvoa ei myöskään saa ottaa uudel-
leen liikennekäyttöön, jos autoverosta päättävä 
viranomainen on asettanut rekisteröintikiellon 
autoveroedun ehdoksi ja asianomainen on saa-

nut tämän edun hyväkseen. Jos ensirekisteröin-
nin yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot ei-
vät ole toteutuneet, ajoneuvon saa ottaa uudel-
leen liikennekäyttöön vain, jos veron maksuun-

panija sen hyväksyy. 
 

96 § 
Lopullisesti liikennekäytöstä poistettu ajo-

neuvo 

 
Edellä 94 §:n nojalla lopullisesti poistettua ajo-
neuvoa ei saa ottaa uudelleen liikennekäyttöön. 

Ajoneuvoa ei myöskään saa ottaa uudelleen lii-
kennekäyttöön, jos autoverosta päättävä viran-
omainen on asettanut rekisteröintikiellon auto-
veroedun ehdoksi ja asianomainen on saanut 

tämän edun hyväkseen. 
 

69 § 97 § 
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Sarjan viimeiset ajoneuvot 
 

Hyväksyntäviranomainen voi ajoneuvon val-
mistajan tai valmistajan edustajan hakemuk-
sesta myöntää poikkeuksen ajoneuvon raken-
netta ja varusteita koskevista Euroopan unionin 

säädöksiin perustuvista vaatimuksista, jollei 
niissä toisin säädetä: 
 
1) enintään 6 kuukauden ajaksi ajoneuvoa kos-

kevien vaatimusten voimaantulosta tai, jos 
poikkeusten voimassaolo päättyy kalenterivuo-
den lopussa, 7 kuukauden ajaksi valmiille 
moottorityökoneille ja maastoajoneuvoille; 

2) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta tai, jos 
poikkeusten voimassaolo päättyy kalenterivuo-
den lopussa, 13 kuukauden ajaksi monivaihei-

sen tyyppihyväksynnän perusteella hyväksyttä-
ville moottorityökoneille ja maastoajoneuvoille; 
3) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta valmiille 

M-, N- ja O-luokan ajoneuvoille; 
4) enintään 18 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta monivai-
heisen tyyppihyväksynnän tuloksena valmistu-

neille M-, N- ja O-luokan ajoneuvoille. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeus voi-
daan myöntää enintään 10 prosentille edelli-

senä kalenterivuonna tai edellisen 12 kuukau-
den aikana Suomessa käyttöön otetuista M1-
luokkaan kuuluvista saman valmistajan valmis-
tamista ajoneuvoista ja enintään 30 prosentille 

kuhunkin muuhun ajoneuvoluokkaan kuulu-
vista saman valmistajan valmistamista ajoneu-
voista pyöristettynä ylöspäin lähimpään koko-
naislukuun. Vaihtoehtoisesti 1 momentissa tar-
koitettu poikkeus voidaan myöntää enintään 

100 saman valmistajan samaan ajoneuvoluok-
kaan valmistamalle M-, N- ja O-luokan ajoneu-
volle sekä enintään 20 saman valmistajan sa-
maan ajoneuvoluokkaan valmistamalle mootto-

rityökoneelle ja maastoajoneuvolle. 
 
 

Sarjan viimeiset ajoneuvot  
 

Hyväksyntäviranomainen voi ajoneuvon val-
mistajan tai valmistajan edustajan hakemuk-
sesta myöntää poikkeuksen moottorityökoneen 
ja maastoajoneuvon rakennetta ja varusteita 

koskevista säännöksiin ja määräyksiin perustu-
vista vaatimuksista, jollei niissä toisin säädetä 
tai määrätä:  
1) enintään 6 kuukauden ajaksi ajoneuvoa kos-

kevien vaatimusten voimaantulosta tai, jos 
poikkeusten voimassaolo päättyy kalenterivuo-
den lopussa, 7 kuukauden ajaksi valmiille 
moottorityökoneille ja maastoajoneuvoille; 

2) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta tai, jos 
poikkeusten voimassaolo päättyy kalenterivuo-
den lopussa, 13 kuukauden ajaksi monivaihei-

sesti valmisteluille moottorityökoneille ja 
maastoajoneuvoille. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeus voi-
daan myöntää enintään 30 prosentille kuhunkin 

ajoneuvoluokkaan kuuluvista saman valmista-
jan valmistamista ajoneuvoista pyöristettynä 
ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Vaihtoeh-
toisesti 1 momentissa tarkoitettu poikkeus voi-

daan myöntää enintään 20 saman valmistajan 
samaan ajoneuvoluokkaan valmistamalle moot-
torityökoneelle ja maastoajoneuvolle. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua poik-
keusta sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin: 

 
1) jotka olivat ETA-valtion alueella, kun tyyp-
pihyväksynnän voimassaolo loppui; 
 

2) jotka on varustettu voimassa olevalla vaati-
mustenmukaisuustodistuksella tai kansallisen 
tyyppihyväksynnän voimassaoloa osoittavalla 
todistuksella, joka oli annettu kyseisten ajoneu-

vojen tyyppihyväksynnän ollessa vielä voi-
massa; ja 
3) joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu käyt-
töön ennen mainitun tyyppihyväksynnän voi-

massaolon päättymistä. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Teknisestä menettelystä, sovellettavista määrä-

ajoista ja poikkeuksesta rekisteriin tehtävästä 
merkinnästä myönnettäessä poikkeuksia sarjan 
viimeisille ajoneuvoille säädetään valtioneu-
voston asetuksella. 
 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua moottori-
työkonetta ja maastoajoneuvoa koskevaa poik-

keusta sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin: 
1) jotka olivat ETA-valtion alueella, kun tekni-
nen vaatimus, jota ajoneuvo ei täytä, tuli voi-
maan; ja 

 
 
 
 

 
 
2) joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu käyt-
töön ennen vaatimuksen, jota ajoneuvo ei täytä, 

voimaantuloa. 
 
Hyväksyntäviranomainen voi myöntää autojen 
ja niiden perävaunujen puiteasetuksen mukai-

sesti poikkeuksen M-, N- ja O-luokan ajoneu-
von rakennetta ja varusteita koskevista vaati-
muksista enintään 10 prosentille edellisenä ka-
lenterivuonna tai edellisen 12 kuukauden ai-

kana Suomessa käyttöön otetuista M1-luok-
kaan kuuluvista saman valmistajan valmista-
mista ajoneuvoista ja enintään 30 prosentille 
kuhunkin muuhun ajoneuvoluokkaan kuuluvista 

saman valmistajan valmistamista ajoneuvoista 
pyöristettynä ylöspäin lähimpään kokonaislu-
kuun. Vaihtoehtoisesti poikkeus voidaan myön-
tää enintään 100 saman valmistajan samaan 

ajoneuvoluokkaan valmistamalle M-, N- ja O-
luokan ajoneuvolle. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 

teknisestä menettelystä, sovellettavista määrä-
ajoista ja poikkeuksesta rekisteriin tehtävästä 
merkinnästä myönnettäessä poikkeuksia edellä 
1 ja 2 momentissa tarkoitetuille sarjan viimei-
sille ajoneuvoille. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto merkitsee tiedon 
ajoneuvolle myönnetystä poikkeuksesta rekiste-
riin. 

 

69 a § 
Rekisteritietojen muutoskielto 
 

98 § 
Rekisteritietojen muutoskielto 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Saatuaan tiedon ajoneuvon omistusoikeutta tai 
yksilöintitietoa koskevasta ilmeisestä epäsel-

vyydestä Liikenne- ja viestintävirasto voi kiel-
tää ajoneuvon rekisteritietojen muuttamisen 
määräajaksi ja tehdä tästä merkinnän rekiste-
riin. 

Saatuaan tiedon ajoneuvon omistusoikeutta tai 
yksilöintitietoa koskevasta ilmeisestä epäsel-

vyydestä Liikenne- ja viestintävirasto voi kiel-
tää ajoneuvon rekisteritietojen muuttamisen 
määräajaksi ja tehdä tästä merkinnän rekiste-
riin. 

 
(Uusi) 99 §  

Virheelliset asiakirjat 
 
Sopimusrekisteröijä, katsastusluvan haltija, po-
liisi, Tulli ja Rajavartiolaitos ovat velvollisia il-

moittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle ha-
vaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaati-
mustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoi-
tustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja 

muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien anta-
miseen liittyvästä asiakirjasta. 
 
Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen 

Liikenne- ja viestintäviraston kehotuksesta pa-
lauttamaan virheellisen asiakirjan Liikenne- ja 
viestintävirastolle. 
 

9 luku 

Tekninen tienvarsitarkastus 
 

6 luku  

Tekninen tienvarsitarkastus 

70 § 
Teknisen tienvarsitarkastuksen sisältö 
 
Teknisessä tienvarsitarkastuksessa tarkastetaan, 

siinä laajuudessa kuin tarkastuksen suorittaja 
katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, tieliiken-
teessä tai muualla käytetyn ajoneuvon kunto 
siltä osin kuin se vaikuttaa liikenneturvallisuu-

teen ja ympäristöön sekä rekisteriin merkityt 
tiedot. Teknisen tienvarsitarkastuksen sisällöstä 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

 

120 § 
Teknisen tienvarsitarkastuksen sisältö 
 
Teknisessä tienvarsitarkastuksessa tarkastetaan 

tarkastuksen suorittajan tarkoituksenmu-
kaiseksi katsomassa laajuudessa tiellä tai muu-
alla käytetyn ajoneuvon kunto siltä osin kuin se 
vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja ympäris-

töön sekä rekisteriin merkityt tiedot. Teknisen 
tienvarsitarkastuksen sisällöstä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

71 § 

Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastajan oikeu-
det 
 
Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen sallimaan 

teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamisen. 
 

122 § 

Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastajan oikeu-
det 
 
Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen sallimaan 

teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamisen. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamiseksi: 
1) ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaaditta-

essa esittämään poliisimiehelle, tullimiehelle ja 
rajavartiomiehelle sekä tekniseen tienvarsitar-
kastukseen asiantuntijana osallistuvalle katsas-
tuksia suorittavalle henkilölle ajoneuvon rekis-

teröinnistä annetun todistuksen, katsastustodis-
tuksen tai muun vaatimustenmukaisuuden 
osoittavan asiakirjan, jos kuljettaja on velvolli-
nen pitämään tällaista todistusta tai muuta asia-

kirjaa mukanaan; 
2) poliisimiehellä, tullimiehellä ja rajavartio-
miehellä sekä tekniseen tienvarsitarkastukseen 
asiantuntijana osallistuvalla katsastuksia suorit-

tavalla henkilöllä on oikeus päästä ajoneuvoon 
sisälle ja tarkastaa se sekä tarvittaessa kuljettaa 
ajoneuvoa; ajoneuvon tarkastusta ei kuitenkaan 
saa ulottaa ajoneuvossa oleviin asumiseen käy-

tettäviin tiloihin, ellei se ole tarkastuksen koh-
teena olevien seikkojen selvittämiseksi välttä-
mätöntä. 
 

Poliisimiehen, tullimiehen ja rajavartiomiehen 
oikeudesta pysäyttää ajoneuvo ja kuljettajan 
velvollisuudesta noudattaa poliis imiehen, tulli-
miehen ja rajavartiomiehen antamia määräyksiä 

säädetään tieliikennelain 7 luvussa. 
 

Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamiseksi: 
1) ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaaditta-

essa esittämään poliisimiehelle, tullimiehelle ja 
rajavartiomiehelle sekä tekniseen tienvarsitar-
kastukseen asiantuntijana osallistuvalle katsas-
tuksia suorittavalle henkilölle ajoneuvon rekis-

teröinnistä annetun todistuksen, katsastustodis-
tuksen tai muun vaatimustenmukaisuuden 
osoittavan asiakirjan, jos kuljettaja on velvolli-
nen pitämään tällaista todistusta tai muuta asia-

kirjaa mukanaan; 
2) poliisimiehellä, tullimiehellä ja rajavartio-
miehellä sekä tekniseen tienvarsitarkastukseen 
asiantuntijana osallistuvalla katsastuksia suorit-

tavalla henkilöllä on oikeus päästä ajoneuvoon 
sisälle ja tarkastaa se sekä tarvittaessa kuljettaa 
ajoneuvoa; ajoneuvon tarkastusta ei kuitenkaan 
saa ulottaa ajoneuvossa oleviin asumiseen käy-

tettäviin tiloihin, ellei se ole tarkastuksen koh-
teena olevien seikkojen selvittämiseksi välttä-
mätöntä. 
 

Poliisimiehen, tullimiehen ja rajavartiomiehen 
oikeudesta pysäyttää ajoneuvo ja kuljettajan 
velvollisuudesta noudattaa poliisimiehen, tulli-
miehen ja rajavartiomiehen antamia määräyk-

siä säädetään tieliikennelain 7 luvussa. 
 

72 § 
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaminen 
 
Tekninen tienvarsitarkastus suoritetaan ilman 

ennakkoilmoitusta tieliikennelaissa tarkoitetulla 
tiellä tai muussa sellaisessa paikassa, missä ajo-
neuvon tulee täyttää tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten mukaiset vaatimukset. 

Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja voi 
kuitenkin ilmoittaa tarkastusten suorittamisesta 
ennakolta, jos ilmoittamisella pyritään tehosta-
maan ajoneuvoa koskevien säännösten noudat-

tamista. Jos tekninen tienvarsitarkastus suorite-
taan katsastustoimipaikan läheisyydessä, ajo-
neuvo voidaan määrätä tarkastettavaksi tähän 
katsastustoimipaikkaan. 

 
Tekniset tienvarsitarkastukset on suoritettava 
tasapuolisesti ja siten, että niistä ei aiheudu 

123 § 
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaminen 
 
Tekninen tienvarsitarkastus suoritetaan ilman 

ennakkoilmoitusta tieliikennelaissa tarkoite-
tulla tiellä tai muussa sellaisessa paikassa, 
missä ajoneuvon on täytettävä tämän lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten mukaiset 

vaatimukset. Teknisen tienvarsitarkastuksen 
suorittaja voi kuitenkin ilmoittaa tarkastusten 
suorittamisesta ennakolta, jos ilmoittamisella 
pyritään tehostamaan ajoneuvoa koskevien 

säännösten noudattamista. Jos tekninen tienvar-
sitarkastus suoritetaan katsastustoimipaikan lä-
heisyydessä, ajoneuvo voidaan määrätä tarkas-
tettavaksi tähän katsastustoimipaikkaan.  

 
Tekniset tienvarsitarkastukset on suoritettava 
tasapuolisesti ja siten, että niistä ei aiheudu 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

vaaraa tai kohtuutonta haittaa muulle liiken-
teelle taikka tarpeetonta viivytystä tai muuta 

kohtuutonta haittaa tarkastettavalle. 
 
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamisesta 
säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvos-

ton asetuksella.  
 

vaaraa tai kohtuutonta haittaa muulle liiken-
teelle taikka tarpeetonta viivytystä tai muuta 

kohtuutonta haittaa tarkastettavalle. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin teknisen tienvarsitarkastuksen suorit-

tamisesta. 
 

73 §  
Raportti teknisestä tienvarsitarkastuksesta 
 
 

Teknisestä tienvarsitarkastuksesta annetaan ajo-
neuvon kuljettajalle raportti, jos Euroopan 
unionin lainsäädännössä tai Suomea sitovissa 
kansainvälisissä sopimuksissa niin edellytetään. 

Raportista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

124 § 
Teknisestä tienvarsitarkastuksesta annettava 
raportti 
 

Teknisestä tienvarsitarkastuksesta annetaan 
ajoneuvon kuljettajalle raportti, jos Euroopan 
unionin lainsäädännössä tai Suomea sitovissa 
kansainvälisissä sopimuksissa niin edellyte-

tään. Raportista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 
 

112 § (74 §) 
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja 

 
Tekniset tienvarsitarkastukset suorittaa poliisi. 
Myös Tulli ja Rajavartiolaitos suorittavat tekni-
siä tienvarsitarkastuksia toimialueillaan. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto järjestää teknisiin 
tienvarsitarkastuksiin ajoneuvon teknisen asian-
tuntemuksen tarkastuksen suorittajan avuksi so-

pimalla katsastustoimipaikkojen kanssa katsas-
tusten suorittamiseen oikeutettujen henkilöiden 
osallistumisesta tarkastuksiin siinä laajuudessa 
kuin tarkastuksen suorittaja ja Liikenne- ja 

viestintävirasto sopivat. 
 
Tekniseen tienvarsitarkastukseen asiantuntijana 
osallistuvalla katsastuksia suorittavalla henki-
löllä on oltava katsastustoimipaikan antama to-

distus oikeudesta osallistua asiantuntijana tek-
niseen tienvarsitarkastukseen. Todistus on pyy-
dettäessä esitettävä tarkastettavan ajoneuvon 
kuljettajalle. 

 
Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta osal-
listua tekniseen tienvarsitarkastukseen sääde-
tään ajoneuvojen katsastustoiminnasta anne-

tussa laissa. 

125 § 
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja 

 
Tekniset tienvarsitarkastukset suorittaa poliisi. 
Myös Tulli ja Rajavartiolaitos suorittavat tekni-
siä tienvarsitarkastuksia toimialueellaan. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto järjestää teknisiin 
tienvarsitarkastuksiin ajoneuvon teknisen asi-
antuntemuksen tarkastuksen suorittajan avuksi 

sopimalla katsastustoimipaikkojen kanssa kat-
sastusten suorittamiseen oikeutettujen henkilöi-
den osallistumisesta tarkastuksiin siinä laajuu-
dessa kuin tarkastuksen suorittaja ja Liikenne- 

ja viestintävirasto sopivat. 
 
Tekniseen tienvarsitarkastukseen asiantuntijana 
osallistuvalla katsastuksia suorittavalla henki-
löllä tulee olla katsastustoimipaikan antama to-

distus oikeudesta osallistua asiantuntijana tek-
niseen tienvarsitarkastukseen. Todistus on pyy-
dettäessä esitettävä tarkastettavan ajoneuvon 
kuljettajalle. 

 
Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta osal-
listua tekniseen tienvarsitarkastukseen sääde-
tään ajoneuvojen katsastustoiminnasta anne-

tussa laissa. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

  

75 § 
Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon ulkomailla 
todetut puutteellisuudet 

 
 
Jos ulkomainen toimivaltainen viranomainen il-
moittaa Suomessa rekisteröidyn tai täällä käyt-

töön otetun ajoneuvon vakavista vioista tai 
puutteellisuuksista, jotka on havaittu ajoneu-
vossa sille ulkomailla suoritetussa teknisessä 
tienvarsitarkastuksessa, poliisi voi määrätä ajo-

neuvon 85 §:ssä tarkoitettuun valvontakatsas-
tukseen Suomessa uhalla, että ajoneuvoa ei saa 
käyttää liikenteessä, ellei sitä ole esitetty polii-
sin määräämänä aikana valvontakatsastukseen. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, 
millä ehdoin tällaisen käyttökiellossa olevan 
ajoneuvon saa kuljettaa valvontakatsastukseen. 
 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapito-
velvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa ulko-
maiselta viranomaiselta saamansa 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot poliisille. 

126 § 
Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon ulkomailla 
suoritetussa teknisessä tienvarsitarkastuk-

sessa todetut puutteellisuudet 
 
Jos ulkomainen toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa Suomessa rekisteröidyn tai täällä 

käyttöön otetun ajoneuvon vakavista vioista tai 
puutteellisuuksista, jotka on havaittu ajoneu-
vossa sille ulkomailla suoritetussa teknisessä 
tienvarsitarkastuksessa, poliisi voi määrätä ajo-

neuvon 151 §:ssä tarkoitettuun valvontakatsas-
tukseen Suomessa uhalla, että ajoneuvoa ei saa 
käyttää liikenteessä, ellei sitä ole esitetty polii-
sin määräämänä aikana valvontakatsastukseen. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, 
millä ehdoilla tällaisen käyttökiellossa olevan 
ajoneuvon saa kuljettaa valvontakatsastukseen. 
 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapito-
velvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa ul-
komaiselta viranomaiselta saamansa 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot poliisille. Tietojen luovu-

tuksen on oltava välttämätöntä luovutuksen 
saajalle laissa taikka Euroopan unionin lain-
säädännössä säädettyjen tehtävien tai velvoit-
teiden hoitamiseksi. 

 

76 § 
Tietojen vaihto ja muu yhteistyö muiden valtioi-
den ja Ahvenanmaan maakunnan viranomais-
ten välillä 

 
Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Lii-
kenne- ja viestintäviraston on toimialallaan 
avustettava ETA-valtioiden toimivaltaisia vi-
ranomaisia siten kuin Euroopan unionissa lii-

kennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoi-
suutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuk-
sista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiivin 2014/47/EU 18 artiklassa tarkoitetaan. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa 1 mo-
mentissa mainitun direktiivin 7 artiklan 2 koh-

127 § 
Tietojen vaihto ja muu yhteistyö muiden valti-
oiden ja Ahvenanmaan maakunnan viran-
omaisten välillä 

 
Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Lii-
kenne- ja viestintäviraston on toimialallaan 
avustettava ETA-valtioiden toimivaltaisia vi-
ranomaisia siten kuin Euroopan unionissa lii-

kennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoi-
suutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuk-
sista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiivin 2014/47/EU 18 artiklassa säädetään. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa 1 mo-
mentissa mainitun direktiivin 18 artiklan 1 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

dan 1 ja 3 alakohdassa tarkoitetut tiedot asian-
omaisen valtion tai Ahvenanmaan maakunnan 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Samalla Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi pyytää kyseisen 
valtion tai Ahvenanmaan maakunnan toimival-
taista viranomaista ryhtymään 7 artiklan 2 koh-

dan 2 alakohdassa tarkoitettuihin toimenpitei-
siin. 
 
Poliisilla, Tullilla ja Rajavartiolaitoksella on sa-

lassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luo-
vuttaa teknisissä tienvarsitarkastuksissa saa-
mansa 2 momentissa tarkoitetut tiedot Lii-
kenne- ja viestintävirastolle, jolla on oikeus 

luovuttaa nämä ja muut 2 momentissa tarkoite-
tut tiedot asianomaisen valtion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 
 

 
 
 
 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetusta 
tietojen toimittamisesta ja pyynnöstä toimenpi-
teisiin ryhtymiseksi. 

 

kohdassa tarkoitetut tiedot asianomaisen val-
tion tai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltai-

selle viranomaiselle. Samalla Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi pyytää kyseisen valtion tai Ah-
venanmaan maakunnan toimivaltaista viran-
omaista ryhtymään 18 artiklan 2 kohdassa tar-

koitettuihin toimenpiteisiin. 
 
 
Poliisilla, Tullilla ja Rajavartiolaitoksella on 

salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luo-
vuttaa teknisissä tienvarsitarkastuksissa saa-
mansa 2 momentissa tarkoitetut tiedot Lii-
kenne- ja viestintävirastolle, jolla on oikeus 

luovuttaa nämä ja muut 2 momentissa tarkoite-
tut tiedot asianomaisen valtion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tietojen luovutuksen on oltava 
välttämätöntä luovutuksen saajalle laissa 

taikka Euroopan unionin lainsäädännössä sää-
dettyjen tehtävien tai velvoitteiden hoita-
miseksi. 
 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoite-
tusta tietojen toimittamisesta ja pyynnöstä toi-
menpiteisiin ryhtymiseksi. 

 
77 § 

Kansainvälinen raportointi teknisistä tienvarsi-
tarkastuksista 
 
Teknisistä tienvarsitarkastuksista tehtävien ra-

porttien toimittamisesta Liikenne- ja viestintä-
virastolle ja komissiolle sekä yhteystietojen ja 
pyyntöjen toimittamisesta ETA-valtioiden toi-
mivaltaisille viranomaisille säädetään tarkem-

min valtioneuvoston asetuksella. 

128 § 

Kansainvälinen raportointi teknisistä tienvarsi-
tarkastuksista 
 
Teknisistä tienvarsitarkastuksista tehtävien ra-

porttien toimittamisesta Liikenne- ja viestintä-
virastolle ja Euroopan komissiolle sekä yhteys-
tietojen ja pyyntöjen toimittamisesta ETA-val-
tioiden toimivaltaisille viranomaisille sääde-

tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

10 luku 

Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksi-

kön käyttöoikeus ja käytön estäminen sekä 

korjausvelvoite 

 

(Kumotaan) 

78 § 
Lupaa edellyttävät osat ja tekniset yksiköt 
 

(Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Auton tai sen perävaunun osaa taikka varus-
tetta, joka voi merkittävästi haitata ajoneuvon 

turvallisuuden tai ympäristönsuojelun tason 
kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa, 
saa tarjota myyntiin, myydä tai ottaa käyttöön 
vain, jos tyyppihyväksyntäviranomainen antaa 

siihen luvan. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan hakemi-
seen, myöntämiseen ja muuttamiseen, osan tai 

varusteen merkitsemiseen ja pakkaamiseen, lu-
paa edellyttäviin osiin ja varusteisiin, valmista-
jan ilmoituksiin sekä tuotannon vaatimusten-
mukaisuuden varmistamiseen sovelletaan 30 

§:n 1 momentin 1 kohdassa mainitussa Euroo-
pan unionin direktiivissä säädettyjä ja sen no-
jalla hyväksyttyjä menettelyitä. 
 

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen havaitsee, 
että 1 momentissa tarkoitetun jo voimassa ole-
van luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, 
sen on pyydettävä osan tai varusteen valmista-

jaa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että osa tai varuste saadaan 
jälleen vaatimustenmukaiseksi. Jos osaa tai va-
rustetta ei pyynnöstä huolimatta saada vaati-

mustenmukaiseksi, tyyppihyväksyntäviranomai-
sen on peruutettava myönnetty lupa. 
 
Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa tai Ahve-

nanmaan maakunnassa myönnetyt ja edelleen 
voimassa olevat 1 momentissa tarkoitettuja lu-
pia vastaavat luvat ovat voimassa myös Suo-
messa. 

 
79 § 

Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksikön 
markkinavalvonta 
 
Liikenne- ja viestintävirasto on 6 §:n 2 ja 3 mo-

mentissa tarkoitettujen ajoneuvojen, järjestel-
mien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja 
varusteiden valmistuksen ja kaupan valvontavi-
ranomainen. Euroopan talousalueen ulkopuo-

lelta Suomeen tapahtuvan tuonnin valvonnasta 
vastaa Tulli. 
 

129 § 

Markkinavalvontaviranomainen 
 
 
Autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuk-

sessa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksessa 
sekä traktoreiden ja niiden perävaunujen puite-
asetuksessa tarkoitettu markkinavalvontaviran-
omainen Suomessa on Liikenne- ja viestintävi-

rasto.  
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Edellä 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu 
kielto ei koske ajoneuvoja, osia eikä erillisiä 

teknisiä yksiköitä, jotka käytössä kulumisen tai 
muun syyn vuoksi ovat alkuperäiseen tarkoi-
tukseensa kelpaamattomia, jos tästä ilmoitetaan 
näkyvästi kaupan olevaan ajoneuvoon, osaan 

tai erilliseen tekniseen yksikköön tai sen pak-
kaukseen tehdyllä merkinnällä tai jos muuten 
käy selvästi ilmi, että ajoneuvo, osa tai erillinen 
tekninen yksikkö myydään romuksi tai muuhun 

tarkoitukseen kuin sellaisenaan liikenteessä 
käytettäväksi. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto on renkaiden mer-

kitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja mui-
den keskeisten ominaisuuksien osalta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1222/2009 12 artiklassa tarkoitettu 

valvontaviranomainen. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto toimii myös tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 

määräysten soveltamisalaan kuuluvien ajoneu-
vojen, järjestelmien, komponenttien, erillisten 
teknisten yksiköiden, osien ja varusteiden 
markkinavalvontaviranomaisena. 

 
 
 
 

 
 
 
Euroopan talousalueen ulkopuolelta Suomeen 

tapahtuvan tuonnin valvonnasta vastaa Tulli. 
Liikenne- ja viestintävirasto on lisäksi renkai-
den merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden 
ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta an-

netun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1222/2009 12 artiklassa tar-
koitettu markkinavalvontaviranomainen. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto on markkinaval-
vonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuu-
desta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten 
(EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 

muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020 tar-
koitettu markkinavalvontaviranomainen ajo-
neuvojen, järjestelmien, komponenttien, erillis-

ten teknisten yksiköiden, osien ja varusteiden 
osalta. 
 

80 § 
Vaaraa aiheuttava ajoneuvo, järjestelmä, osa 
tai erillinen tekninen yksikkö 

 
Jos tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi, että 
jokin 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tussa säädöksessä tarkoitettu ajoneuvo, järjes-

telmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on va-
kavana vaarana liikenne- tai työturvallisuu-
delle, ympäristölle tai terveydelle, vaikka se on 
varustettu voimassa olevalla vaatimustenmu-

kaisuustodistuksella, tyyppihyväksyntäviran-
omainen voi enintään kuuden kuukauden ajaksi 

(Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

kieltää ensirekisteröimästä ja myymästä täl-
laista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä 

teknistä yksikköä. Tyyppihyväksyntäviranomai-
sen on viipymättä salassapitovelvollisuuden es-
tämättä ilmoitettava tästä muiden ETA-valtioi-
den ja Ahvenanmaan maakunnan hyväksyntävi-

ranomaisille, kyseessä olevaa E-sääntöä sovel-
tavien valtioiden hyväksyntäviranomaisille, Eu-
roopan komissiolle ja, jos 30 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetussa säädöksessä niin edelly-

tetään, ajoneuvon valmistajalle sekä ilmoitet-
tava päätöksensä perusteena olevat syyt. 
 
Jos tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio rii-

tauttaa sille ilmoitetun 1 momentissa tarkoite-
tun vaaran, tyyppihyväksyntäviranomaisen on 
pyrittävä ratkaisemaan erimielisyys neuvotte-
lulla hyväksynnän myöntäneen viranomaisen 

kanssa. 
 
Jos Liikenne- ja viestintävirasto arvioi, että 
tässä laissa tai sen nojalla annetussa säännök-

sessä edellytetyllä CE-merkinnällä varustettu 
osa tai erillinen tekninen yksikkö on vakavana 
vaarana liikenneturvallisuudelle, työturvalli-
suudelle, ympäristölle tai terveydelle, vaikka se 

on varustettu riittävillä merkinnöillä, Liikenne- 
ja viestintävirasto voi kieltää osan tai erillisen 
teknisen yksikön myynnin tai käyttöönoton. Lii-
kenne- ja viestintäviraston on tällaisessa ta-

pauksessa meneteltävä, kuten 44 a §:ssä sääde-
tään. 
 
Jos polkupyörästä tai muusta kuin tyyppihyväk-

sytystä osasta tai erillisestä teknisestä yksiköstä 
aiheutuu vaaraa kuluttajan terveydelle tai 
omaisuudelle, sovelletaan, mitä kuluttajaturval-
lisuuslaissa (920/2011) säädetään. 
 

(Uusi) 130 § 

Tietojensaantioikeus 
 
Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus 
saada salassapitovelvollisuuden estämättä 

markkinavalvontaa varten välttämättömät asia-
kirjat, tekniset eritelmät ja tiedot talouden toi-
mijalta: 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

1) ajoneuvon, järjestelmää, komponentin, eril-
lisen teknisen yksikön, osan ja varusteen omi-

naisuuksista, teknisistä tiedoista ja vaatimus-
tenmukaisuudesta; 
2) ajoneuvolle, järjestelmälle, komponentille, 
erilliselle tekniselle yksikölle, osalle ja varus-

teelle myönnetystä hyväksynnästä; 
3) ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, eril-
lisen teknisen yksilön, osan ja varusteen toimi-
tusketjusta ja jakeluverkon yksityiskohdista; 

4) markkinoilla olevien ajoneuvojen, järjestel-
mien, komponenttien, erillisten teknisten yksi-
köiden, osien ja varusteiden määristä; 
5) muista tuotemalleista, joilla on samat tekni-

set ominaisuudet kuin kyseessä olevalla ajo-
neuvolla, järjestelmällä, komponentilla, erilli-
sellä teknisellä yksiköllä, osalla tai varus-
teella; 

4) tarkastuksen kohteeseen liittyvien verkkosi-
vustojen omistajien varmentamiseksi. 
Markkinavalvontaviranomaisella on ajoneu-
von, järjestelmän, komponentin, erillisen tekni-

sen yksikön, osan tai varusteen vaatimustenmu-
kaisuuden arvioimiseksi oikeus saa-da pääsy 1 
momentissa tarkoitettujen asiakirjojen, teknis-
ten eritelmien ja tietojen saa-miseksi niihin oh-

jelmistoihin, paikkoihin ja välineisiin, jonne 
asiakirjat, tekniset eritelmät ja tiedot on tallen-
nettu. Markkinavalvontaviranomaisella on li-
säksi oikeus ottaa tai saada jäljennökset näistä 

asiakirjoista, teknisistä eritelmistä ja tiedoista.  
 

(Uusi) 131 § 
Oikeus tehdä tarkastuksia 
 
Markkinavalvonnan tai siihen liittyvän tarkas-

tuksen suorittamiseksi, markkinavalvontaviran-
omaisella ja markkinavalvontaviranomaisen 
tehtävään valtuuttamalla asiantuntijalla on oi-
keus päästä ajoneuvojen, järjestelmien, kompo-

nenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien 
ja varusteiden maahantuontia, valmistusta tai 
kauppaa harjoittavan valmistus-, varastointi- 
ja myyntipaikkaan. Tarkastusta ei kuitenkaan 

saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen 
käytettävissä tiloissa. Tarkastuksissa noudate-
taan, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

 

(Uusi) 132 § 
Oikeus ottaa näytteitä tutkittavaksi 
 

Markkinavalvontaviranomaisella on markkina-
valvonnan tai siihen liittyvän tarkastuksen suo-
rittamiseksi oikeus ottaa tutkimusta varten 
näytteitä. 

 
Näyte on tutkimuksen jälkeen palautettava tai, 
jos se joudutaan tutkimuksessa turmelemaan, 
markkinavalvontaviranomainen korvaa näyt-

teen sen käyvän hinnan mukaan. Näytettä ei 
kuitenkaan korvata, jos tutkimuksessa havai-
taan, että ajoneuvon, järjestelmän, komponen-
tin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varus-

teen vaatimustenvastaisuus on merkittävä tai se 
aiheuttaa vakavan riskin. 
 

(Uusi) 133 § 
Väliaikainen kielto 

 
Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus tut-
kimuksen ajaksi kieltää epäilyksenalaisen ajo-
neuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen 

teknisen yksikön, osan ja varusteen maahan-
tuonti, valmistus ja luovuttaminen. Tutkimus on 
toimitettava kiireellisesti. 
 

(Uusi) 134 § 
Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö 

 
Markkinavalvontaviranomaisen ajoneuvojen, 
järjestelmien, komponenttien, erillisten teknis-
ten yksiköiden, osien ja varusteiden vaatimus-

tenmukaisuuden valvontaan valtuuttaman asi-
antuntijan on oltava kyseessä olevaan valvon-
tatehtävään pätevä ja asiantunteva. 
 

(Uusi) 135 § 
Poliisin virka-apu 

 
Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua 
markkinavalvontaviranomaiselle tämän luvun 
säännösten täytäntöön panemiseksi. 

 

81 § 136 § 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Suomessa hyväksytyn tyypin ja yksittäishyväk-
sytyn ajoneuvon vaarallisuuden edellyttämät 

toimet 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jos Suomessa tyyppihyväksytty muu ajoneuvo 
kuin 2 a §:n 2 tai 3 momentissa mainitun Eu-
roopan unionin asetuksen mukaisesti EU-tyyp-
pihyväksytty ajoneuvo tai kansallisesti piensar-

jatyyppihyväksytty tai yksittäishyväksytty ajo-
neuvo taikka muuhun kuin mainitun EU-ase-
tuksen mukaisesti tyyppihyväksyttyyn ajoneu-
voon tarkoitettu järjestelmä, osa, erillinen tek-

ninen yksikkö tai varuste aiheuttaa 80 §:n 1 
momentissa tarkoitettua vaaraa, tyyppihyväk-
syntäviranomaisen on varmistuttava siitä, että 
vaara saadaan poistettua. Tässä tarkoituksessa 

tyyppihyväksyntäviranomaisella on oikeus: 
1) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi vaarallisen 
ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen tekni-
sen yksikön valmistus, kaupan pitäminen, ensi-

rekisteröinti, myynti ja muu luovuttaminen 
sekä käyttö; 
 
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä ajoneu-

voon, järjestelmään, osaan tai erilliseen tekni-
seen yksikköön, että vaara poistuu ja vaatia tu-
loksen osoittamista; 
 
3) velvoittaa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai 

erillisen teknisen yksikön valmistaja, maahan-
tuoja tai myyjä julkisesti ilmoittamaan ajoneu-
voon, järjestelmään, osaan tai erilliseen tekni-
seen yksikköön liittyvästä vaarasta sekä tarvit-

taessa itse antaa tällainen ilmoitus valmistajan, 
maahantuojan tai myyjän kustannuksella; 

Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erilli-
sen teknisen yksikön, osan ja varusteen vaati-

mustenvastaisuuden tai vakavan riskin edellyt-
tämät toimet 
 
Markkinavalvontaviranomaisen on arvioitava, 

onko muu kuin autojen ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksen, L-luokan ajoneuvojen puite-
asetuksen tai traktoreiden ja niiden perävaunu-
jen puiteasetuksen soveltamisalaan kuuluva 

ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen 
tekninen yksikkö, osa tai varuste vaatimusten 
vastainen tai aiheuttaako se vakavan riskin lii-
kenne- tai työturvallisuudelle, ympäristölle tai 

terveydelle. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitettu ajoneuvo, järjes-
telmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, 

osa tai varuste on vaatimusten vastainen tai ai-
heuttaa vakavan riskin, markkinavalvontaviran-
omaisen on varmistuttava siitä, että vaatimus-
tenvastaisuus tai vakava riski saadaan poistet-

tua. Tämän tehtävän hoitamiseksi markkinaval-
vontaviranomaisella on oikeus: 
 
 

 
1) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi vaatimusten-
vastaisen tai riskin aiheuttavan ajoneuvon, jär-
jestelmän, komponentin, erillisen teknisen yk-

sikön, osan tai varusteen valmistus, kaupan pi-
täminen, ensirekisteröinti, myynti ja muu luo-
vuttaminen sekä käyttö; 
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä ajo-

neuvoon, järjestelmään, komponenttiin, erilli-
seen tekniseen yksikköön, osaan tai varustee-
seen, että vaatimukset täyttyvät tai vakava riski 
poistuu ja vaatia tuloksen osoittamista. 
 

Jos 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä ja 
kieltoja ei voida pitää riittävinä, markkinaval-
vontaviranomainen voi: 
1) velvoittaa talouden toimija poistamaan verk-

korajapinnaltaan sellainen sisältö, jossa viita-
taan vaatimustenvastaiseen ajoneuvoon, järjes-
telmään, komponenttiin, erilliseen tekniseen 
yksikköön, osaan tai varusteeseen, taikka, jos 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

4) velvoittaa valmistaja, maahantuoja tai myyjä 
korvaamaan testauksesta ja tutkimuksesta ai-

heutuvat kulut, jos tyyppihyväksyntäviranomai-
nen käyttää jotakin 1–3 kohdassa tarkoitettua 
oikeutta. 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon, 
järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön tai 
varusteen valmistajan, maahantuojan tai myy-
jän tulee viivytyksettä ilmoittaa tyyppihyväk-

syntäviranomaiselle sellaisesta vaaraa koske-
vasta tiedosta, joka voi johtaa 1 momentin 1–3 
kohdan mukaiseen toimintaan. 
 

 
Tyyppihyväksyntäviranomainen voi tehostaa 
valmistajalle, maahantuojalle tai myyjälle anta-
maansa kieltoa sekä korjaus- tai ilmoituskeho-

tusta uhkasakolla tai teettämisuhalla siten kuin 
uhkasakkolaissa säädetään. Tyyppihyväksyntä-
viranomainen maksaa teettäen suoritetun toi-
menpiteen kustannukset. Sanotut kustannukset 

saadaan periä asianosaiselta ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
säädetään. 

 

talouden toimija ei noudata tätä, vaatia Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 

2015/1535 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua palveluntarjoajaa rajoittamaan 
pääsyä verkkorajapintaan, myös pyytämällä 
asiaankuuluvaa kolmatta osapuolta toteutta-

maan tällainen toimenpide; 
2) velvoittaa talouden toimija julkisesti ilmoit-
tamaan ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, 
erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen 

vaatimustenvastaisuudesta tai vakavasta ris-
kistä sekä tarvittaessa itse antaa tällainen il-
moitus talouden toimijan kustannuksella, jos 
toimija ei ole noudattanut tiedottamismää-

räystä. 
 
Jos 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä ja 
kieltoja ei voida pitää riittävinä, markkinaval-

vontaviranomainen voi määrätä talouden toi-
mijan hallussa olevan tuotteen ja talouden toi-
mijalle palautetun tuotteen hävitettäväksi tai, 
jos tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, 

määrätä, miten tuotteen suhteen muutoin on 
meneteltävä.  
 

(Uusi) 137 § 

Velvollisuus ilmoittaa vakavasta riskistä 
 
Talouden toimijan on viivytyksettä ilmoitettava 
markkinavalvontaviranomaiselle sellaisesta 

vakavaa riskiä koskevasta tiedosta, joka voi 
johtaa 136 §:n mukaiseen toimintaan.  
 
Jos talouden toimija havaitsee, että ajoneuvo, 

järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yk-
sikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin 
liikenneturvallisuudelle, terveydelle tai ympä-
ristölle, talouden toimijan on välittömästi il-

moitettava tästä markkinavalvontaviranomai-
selle.  Talouden toimijan on ehdotettava mark-
kinavalvontaviranomaiselle korjaavia toimen-
piteitä, joilla talouden toimija poistaa edellä 

tarkoitetun riskin. Talouden toimijan on viipy-
mättä ryhdyttävä näihin toimenpiteisiin. 
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(Uusi) 138 § 
Ajoneuvon renkaiden markkinavalvonta 

 
Jos ajoneuvon renkaita ei ole merkitty tai ku-
luttajille annettu tietoja noudattaen renkaiden 
merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja 

muiden keskeisten ominaisuuksien osalta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 1222/2009 säädettyjä vaati-
muksia, markkinavalvontaviranomaisella on 

oikeus menetellä siten kuin 136 §:ssä sääde-
tään.  
 

(Uusi) 139 § 
Uhkasakko ja teettämisuhka vaatimustenvastai-
suuden tai vakavan riskin edellyttämien toi-

mien yhteydessä 
 
Markkinavalvontaviranomainen voi tehostaa 
talouden toimijalle 136 §: n, autojen ja niiden 

perävaunujen puiteasetuksen, L-luokan ajoneu-
vojen puiteasetuksen tai traktoreiden ja niiden 
perävaunujen puiteasetuksen nojalla anta-
maansa kieltoa sekä korjaus- tai ilmoituskeho-

tusta uhkasakolla tai uhalla siitä, että teke-
mättä jätetty toimenpide tehdään laiminlyöjän 
kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämis-
uhasta säädetään uhkasakkolaissa. Markkina-

valvontaviranomainen maksaa teettäen suorite-
tun toimenpiteen kustannukset. Kustannukset 
saadaan periä asianosaiselta ilman tuomiota 
tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen täy-

täntöönpanosta annetussa laissa säädetään. 
 

(Uusi) 140 § 
Testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuvat kulut 
 
Markkinavalvontaviranomainen voi velvoittaa 

talouden toimijan korvaamaan testauksesta ja 
tutkimuksesta aiheutuvat kulut, jos markkina-
valvontaviranomainen käyttää jotakin 136 
§:ssä, autojen ja niiden perävaunujen puite-

asetuksessa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuk-
sessa tai traktoreiden ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksessa tarkoitettua oikeutta. 
 

84 § 150 § 
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Ajokieltoon määrääminen 
 

Jos teknisessä tienvarsitarkastuksessa tai muu-
toin todetaan, ettei ajoneuvo rakenteeltaan, va-
rusteiltaan tai kunnoltaan täytä säädettyjä tai 
määrättyjä vaatimuksia, jos ajoneuvo on käyt-

tökiellossa taikka jos ajoneuvoa on käytetty re-
kisteröintiä tai rekisteröimättömän ajoneuvon 
väliaikaista tai tilapäistä käyttöä liikenteessä 
koskevien säännösten tai määräysten vastai-

sesti, poliisimies, tullimies tai rajavartiomies 
voi estää ajoneuvon käyttämisen liikenteessä tai 
muualla ja määrätä ajoneuvon ajokieltoon otta-
malla pois rekisterikilvet, siirtomerkit, rekiste-

röinnistä annetun todistuksen, koenumerotodis-
tuksen, siirtoluvan taikka käyttämällä muunlai-
sia tarvittavia keinoja. Poliisimies, tullimies tai 
rajavartiomies voi kuitenkin antaa kirjallisen 

luvan kuljettaa ajoneuvo määräpaikkaan, kor-
jattavaksi tai katsastettavaksi. Jos ajoneuvossa 
oleva puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaaraa 
liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa 

ympäristölle, poliisimies, tullimies tai rajavar-
tiomies voi ajoneuvon käyttöä estämättä mää-
rätä ajan, jonka kuluessa puutteellisuus on kor-
jattava. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä ajo-
neuvon ajokieltoon, jos ajoneuvon rakennetta 
on muutettu 7 §:n tai sen nojalla annettujen 

määräysten vastaisesti. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1 mo-
mentissa tarkoitettujen pois otettujen asiakirjo-

jen ja kilpien käsittelystä ja palauttamisesta. 
 

Ajokieltoon määrääminen 
 

Jos teknisessä tienvarsitarkastuksessa tai muu-
toin todetaan, ettei ajoneuvo rakenteeltaan, va-
rusteiltaan tai kunnoltaan täytä säädettyjä tai 
määrättyjä vaatimuksia, jos ajoneuvo on käyt-

tökiellossa taikka jos ajoneuvoa on käytetty re-
kisteröintiä tai rekisteröimättömän ajoneuvon 
väliaikaista tai tilapäistä käyttöä liikenteessä 
koskevien säännösten tai määräysten vastai-

sesti, poliisimies, tullimies tai rajavartiomies 
voi estää ajoneuvon käyttämisen tiellä tai muu-
alla ja määrätä ajoneuvon ajokieltoon ottamalla 
pois rekisterikilvet, siirtomerkit, rekisteröin-

nistä annetun todistuksen, koenumerotodistuk-
sen, siirtoluvan taikka käyttämällä muunlaisia 
tarvittavia keinoja. Poliisimies, tullimies tai ra-
javartiomies voi kuitenkin antaa kirjallisen lu-

van kuljettaa ajoneuvo määräpaikkaan, korjat-
tavaksi tai katsastettavaksi. Jos ajoneuvossa 
oleva puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaaraa 
liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa 

ympäristölle, poliisimies, tullimies tai rajavar-
tiomies voi ajoneuvon käyttöä estämättä mää-
rätä ajan, jonka kuluessa puutteellisuus on kor-
jattava. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä ajo-
neuvon ajokieltoon, jos ajoneuvon rakennetta 
on muutettu 7 §:n tai sen nojalla annettujen 

määräysten vastaisesti. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1 mo-
mentissa tarkoitettujen pois otettujen asiakirjo-

jen ja kilpien käsittelystä ja palauttamisesta 
sekä ajokieltoa koskevan merkinnän tekemi-
sestä rekisteriin ja sitä koskevan tiedon ilmoit-
tamisesta Liikenne- ja viestintävirastolle. 
 

85 § 

Valvontakatsastukseen määrääminen 
 
Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies kat-
soo, että ajoneuvossa havaitut viat tai puutteet 

voivat aiheuttaa sellaisen ympäristöhaitan tai 
turvallisuusriskin, että ajoneuvon tiellä suoritet-
tavaa tarkastusta perusteellisempi tarkastus on 

151 § 

Valvontakatsastukseen määrääminen 
 
Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies kat-
soo, että ajoneuvossa havaitut viat tai puutteet 

voivat aiheuttaa sellaisen ympäristöhaitan tai 
turvallisuusriskin, että on aiheellista suorittaa 
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aiheellista suorittaa, hän voi määrätä ajoneuvon 
katsastettavaksi (valvontakatsastus). Liikenne- 

ja viestintävirasto korvaa tällaisen valvontakat-
sastuksen kohtuulliset kustannukset katsastus-
toimipaikalle, jos ajoneuvossa ei ole katsastuk-
sessa tai tienvarsitarkastuksessa todettu olevan 

vikaa tai puutteellisuutta. Poliisimies, tullimies 
tai rajavartiomies voi määrätä ajoneuvon val-
vontakatsastukseen myös, jos aikaisemmin an-
nettua ajoneuvon korjauskehotusta ei ole nou-

datettu. Jos ajoneuvoa ei ole poliisimiehen, tul-
limiehen tai rajavartiomiehen määräämässä 
ajassa esitetty valvontakatsastukseen, ajoneu-
voa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin se 

on hyväksytty valvontakatsastuksessa. Valvon-
takatsastukseen sovelletaan 53, 53 a, 54 ja 56–
58 §:ää. Jos poliisimies, tullimies tai rajavartio-
mies katsoo yksityiskohtaisemman tarkastuksen 

tarpeelliseksi ajoneuvon saamien vaurioiden tai 
muun erityisen syyn vuoksi, hän voi määrätä 
valvontakatsastuksen laajennettavaksi rekiste-
röintikatsastusta vastaavaksi. Myös Ahvenan-

maan maakunnassa tai ulkomailla rekisteröity 
tai käyttöön otettu ajoneuvo voidaan määrätä 
valvontakatsastukseen. 
 

ajoneuvon tiellä suoritettavaa tarkastusta perus-
teellisempi tarkastus, hän voi määrätä ajoneu-

von valvontakatsastukseen. Liikenne- ja vies-
tintävirasto korvaa tällaisen valvontakatsastuk-
sen kohtuulliset kustannukset katsastustoimi-
paikalle, jos ajoneuvossa ei ole katsastuksessa 

tai tienvarsitarkastuksessa todettu olevan vikaa 
tai puutteellisuutta. Poliisimies, tullimies tai ra-
javartiomies voi määrätä ajoneuvon valvonta-
katsastukseen myös, jos aikaisemmin annettua 

ajoneuvon korjauskehotusta ei ole noudatettu. 
Jos ajoneuvoa ei ole poliisimiehen, tullimiehen 
tai rajavartiomiehen määräämässä ajassa esi-
tetty valvontakatsastukseen, ajoneuvoa ei saa 

käyttää liikenteessä ennen kuin se on hyväk-
sytty valvontakatsastuksessa. Valvontakatsas-
tukseen sovelletaan 112–114 ja 116–118 §:ää. 
Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies kat-

soo yksityiskohtaisemman tarkastuksen tar-
peelliseksi ajoneuvon saamien vaurioiden tai 
muun erityisen syyn vuoksi, hän voi määrätä 
valvontakatsastuksen laajennettavaksi rekiste-

röintikatsastusta vastaavaksi. Myös Ahvenan-
maan maakunnassa tai ulkomailla rekisteröity 
tai käyttöön otettu ajoneuvo voidaan määrätä 
valvontakatsastukseen. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään valvon-
takatsastuksen keskeyttämisestä, ajokieltoon 
määräämisestä valvontakatsastuksessa, jälki-

tarkastuksen sisällöstä ja valvontakatsastuk-
sesta rekisteriin tehtävistä merkinnöistä. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään siitä, millä 
ehdoin 1 momentin mukaisesti käyttökiellossa 

olevan ajoneuvon saa kuljettaa valvontakatsas-
tukseen, ja toimenpiteistä, jos ajoneuvoa ei 
voida valvontakatsastuksessa luotettavasti yksi-
löidä. 
 

86 § 

Ajoneuvon korjausvelvoite ja takaisinkutsu 
 
Jos Suomessa liikenteessä käytettäväksi hyväk-
sytyssä muussa ajoneuvotyypissä kuin 2 a §:ssä 

tarkoitetun Euroopan unionin asetuksen mukai-
sesti EY- tai EU-tyyppihyväksytyssä M-, N-, 

141 § 

Ajoneuvon korjausvelvoite ja takaisinkutsu 
 
Jos Suomessa liikenteessä käytettäväksi hyväk-
sytyssä muussa kuin EU-tyyppihyväksytyssä 

ajoneuvotyypissä tai osassa tällaista tyyppiä 
olevista ajoneuvoista todetaan virhe tai poik-
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O- tai L-luokan ajoneuvotyypissä tai osassa täl-
laista tyyppiä olevista ajoneuvoista todetaan 

virhe tai poikkeama, joka aiheuttaa vakavaa 
vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa 
haittaa ympäristölle taikka terveydelle, ajo-neu-
von valmistajan, valmistajan edustajan ja maa-

hantuojan tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintä-
virastolle kaikki voimassa olevat takaisinkutsu-
kampanjat, korjattavat kohteet ja suoritetun 
korjauksen tunnistusmerkinnät heti, kun ajo-

neuvon valmistaja on aloittanut tällaisen ajo-
neuvotyypin takaisinkutsukampanjan Suomessa 
tai muualla ETA-valtion alueella. Ajoneuvon 
valmistaja, valmistajan edustaja ja maahantuoja 

ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että virhe 
tai poikkeama korjataan kaikista Suomessa 
käytössä olevista ajoneuvoista. Ajoneuvon val-
mistajan, valmistajan edustajan ja maahan-

tuojan tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävi-
rastolle, kun takaisinkutsukampanja on suori-
tettu ja kaikki ajoneuvot korjattu. 
 

Jos ajoneuvotyypin valmistaja, valmistajan 
edustaja tai maahantuoja laiminlyö 1 momen-
tissa tarkoitetun takaisinkutsukampanjaa koske-
van ilmoitusvelvollisuuden, Liikenne- ja vies-

tintävirasto voi asettaa uhkasakkolaissa tarkoi-
tetun uhkasakon ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyöneelle. 
 

Jos kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja ajoneu-
voja ei ajoneuvon valmistajan, valmistajan 
edustajan tai maahantuojan toimin saada kor-
jautettua, kyseisen tahon on ilmoitettava kor-

jaamattomien ajoneuvojen valmistenumerot 
Liikenne- ja viestintävirastolle. Viraston tulee 
toimittaa korjaamattomien ajoneuvojen omista-
jille kehotus viedä ajoneuvonsa korjattaviksi. 
Katsastustoimipaikka voi antaa korjauskeho-

tuksen ajoneuvon omistajalle tai haltijalle myös 
määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Liikenne- 
ja viestintävirasto voi tekemällä liikennekäy-
töstä poistoa koskevan merkinnän rekisteriin, 

määräämällä ajokieltoon tai muilla keinoin es-
tää sellaisen ajoneuvon käytön, jota ei kehotuk-
sesta huolimatta viedä korjattavaksi. 
 

keama, joka aiheuttaa vakavan riskin liikenne-
turvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympä-

ristölle taikka terveydelle, talouden toimijan on 
ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 
kaikki voimassa olevat takaisinkutsukampan-
jat, korjattavat kohteet ja suoritetun korjauksen 

tunnistusmerkinnät heti, kun talouden toimija 
on aloittanut tällaisen ajoneuvotyypin takaisin-
kutsukampanja. Talouden toimija on velvolli-
nen huolehtimaan siitä, että virhe tai poik-

keama korjataan kaikista Suomessa käytössä 
olevista ajoneuvoista. Talouden toimijan on il-
moitettava markkinavalvontaviranomaiselle, 
kun takaisinkutsukampanja on suoritettu ja 

kaikki ajoneuvot korjattu. 
 
 
 

 
 
 
 

Jos talouden toimija laiminlyö 1 momentissa 
tarkoitetun takaisinkutsukampanjaa koskevan 
ilmoitusvelvollisuuden, markkinavalvontavi-
ranomainen voi asettaa uhkasakkolaissa tarkoi-

tetun uhkasakon ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyöneelle. 
 
 

Jos kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja ajoneu-
voja ei talouden toimijan toimin saada kor-
jautettua, kyseisen tahon on ilmoitettava kor-
jaamattomien ajoneuvojen valmistenumerot 

Liikenne- ja viestintävirastolle. Viraston tulee 
toimittaa korjaamattomien ajoneuvojen omista-
jille kehotus viedä ajoneuvonsa korjattaviksi. 
Katsastustoimipaikka voi antaa korjauskeho-
tuksen ajoneuvon omistajalle tai haltijalle myös 

määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Liikenne- 
ja viestintävirasto voi tekemällä liikennekäy-
töstä poistoa koskevan merkinnän rekisteriin, 
määräämällä ajokieltoon tai muilla keinoin es-

tää sellaisen ajoneuvon käytön, jota ei kehotuk-
sesta huolimatta viedä korjattavaksi. 
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Velvollisuudesta korvata viallisen ajoneuvon 
korjaus säädetään kuluttajansuojalaissa 

(38/1978). 
 

Velvollisuudesta korvata viallisen ajoneuvon 
korjaus säädetään kuluttajansuojalaissa 

(38/1978). 
 

86 a § 
Ajoneuvon vetäminen pois markkinoilta 
 
Jos 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun 

säädöksen mukaisesti Suomessa EY-tyyppihy-
väksytyn ajoneuvon valmistajan on vedettävä 
jo myytyjä, rekisteröityjä tai käyttöön otettuja 
ajoneuvoja pois markkinoilta sen vuoksi, että 

yksi tai useampi ajoneuvoon asennettu järjes-
telmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö aiheut-
taa vakavan vaaran liikenneturvallisuudelle, 
terveydelle tai ympäristölle, valmistajan on vä-

littömästi ilmoitettava tästä tyyppihyväksyntä-
viranomaiselle. Valmistajan on ehdotettava 
tyyppihyväksyntäviranomaiselle korjaavia toi-
menpiteitä, joilla valmistaja poistaa edellä tar-

koitetun vaaran. Tyyppihyväksyntäviranomai-
sen on toimitettava ehdotetut toimenpiteet mui-
den ETA-valtioiden ja Ahvenenmaan maakun-
nan hyväksyntäviranomaisille tiedoksi viipy-

mättä ja varmistettava, että toimenpiteet on to-
siasiallisesti toteutettu. 
 
Saatuaan toisen ETA-valtion tai Ahvenanmaan 

maakunnan hyväksyntäviranomaiselta 1 mo-
mentissa tarkoitetun tiedon korjaavista toimen-
piteistä, tyyppihyväksyntäviranomaisen on var-
mistettava, että toimenpiteet on toteutettu Suo-

messa. Jos tyyppihyväksyntäviranomainen pi-
tää toimenpiteitä riittämättöminä tai jos niitä ei 
ole toteutettu riittävän nopeasti, sen on ilmoitet-
tava tästä viipymättä hyväksyntäviranomai-

selle, joka on myöntänyt ajoneuvon EY-tyyppi-
hyväksynnän. 
 
Jos tyyppihyväksyntäviranomainen ei ole tyy-

tyväinen 1 momentissa tarkoitettuihin valmista-
jan toimenpiteisiin taikka jos se saa toisen 
ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hy-
väksyntäviranomaiselta 2 momentissa tarkoite-

tun ilmoituksen, tyyppihyväksyntäviranomai-
sen on ilmoitettava tästä valmistajalle. Jos val-
mistaja ei ehdota ja pane täytäntöön tehokkaita 

142 § 
Ajoneuvon vetäminen pois markkinoilta 
 
Jos muun kuin EU-tyyppihyväksytyn ajoneu-

von valmistajan on vedettävä jo myytyjä, rekis-
teröityjä tai käyttöön otettuja ajoneuvoja pois 
markkinoilta sen vuoksi, että yksi tai useampi 
ajoneuvoon asennettu järjestelmä, kompo-

nentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai va-
ruste aiheuttaa vakavan riskin liikenneturvalli-
suudelle, terveydelle tai ympäristölle, valmista-
jan on välittömästi ilmoitettava tästä markkina-

valvontaviranomaiselle.  Valmistajan on ehdo-
tettava markkinavalvontaviranomaiselle korjaa-
via toimenpiteitä, joilla valmistaja poistaa 
edellä tarkoitetun vaaranriskin. Valmistajan on 

viipymättä ryhdyttävä näihin toimenpiteisiin. 
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korjaavia toimenpiteitä, tyyppihyväksyntävi-
ranomaisen on toteutettava tarvittavat suojaus-

toimenpiteet mukaan lukien ajoneuvon EY-
tyyppihyväksynnän peruuttaminen. Tyyppihy-
väksyntäviranomaisen on ilmoitettava peruutta-
mastaan ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä 

valmistajalle, muiden ETA-valtioiden ja Ahve-
nanmaan maakunnan hyväksyntäviranomaisille 
ja Euroopan komissiolle kirjatulla kirjeellä tai 
vastaavalla sähköisellä välineellä 20 työpäivän 

kuluessa. 
 

11 luku 

Järjestelmien, osien ja erillisten teknisten 

yksiköiden asennus ja korjaus  
 

8 luku  

Järjestelmien, komponenttien, erillisten tek-

nisten yksiköiden, osien ja varusteiden asen-

nus ja korjaus 

 

87 § 
Asennus- ja korjauslupa 
 
Seuraavien järjestelmien, osien ja erillisten tek-

nisten yksiköiden asennukseen ja korjaukseen 
on hankittava lupa valvontaviranomaiselta: 
 
1) taksamittarin asennus ja korjaus; 

2) mekaanisen ja digitaalisen ajopiirturin asen-
nus ja korjaus; 
3) M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajo-
neuvojen paineilma- ja sähköjarrujärjestelmien 

korjaus; 
4) ajoneuvoon asennettavaksi määrätyn nopeu-
denrajoittimen asennus ja korjaus. 
 

Luvanhaltijan suorittamista tarkastustehtävistä 
säädetään erikseen. 
 
Lupaa ei vaadita sellaisiin 1 momentissa tarkoi-
tettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknis-

ten yksiköiden vähäisiin asennus- ja korjaustöi-
hin, joilla ei ole vaikutusta järjestelmien, osien 
ja erillisten teknisten yksiköiden toiminnan 
tarkkuuteen ja turvallisuuteen. Valtioneuvoston 

asetuksella säädetään tarkemmin ilman lupaa 
suoritettavista asennus- ja korjaustöistä. 
 

144 § 
Asennus- ja korjauslupa 
 
Seuraavien järjestelmien, komponenttien, eril-

listen teknisten yksiköiden, osien ja varustei-
den asennukseen ja korjaukseen on hankittava 
lupa valvontaviranomaiselta: 
1) taksamittarin asennus ja korjaus; 

2) mekaanisen, digitaalisen ja älykkään ajopiir-
turin asennus ja korjaus; 
3) M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajo-
neuvojen paineilmajarru- ja sähköjarrujärjes-

telmien korjaus; 
4) ajoneuvoon asennettavaksi edellytetyn no-
peudenrajoittimen asennus ja korjaus. 
 

Luvanhaltijan suorittamista tarkastustehtävistä 
säädetään erikseen. 
 
Lupaa ei vaadita sellaisiin 1 momentissa tar-
koitettujen järjestelmien, komponenttien, eril-

listen teknisten yksiköiden, osien ja varustei-
den vähäisiin asennus- ja korjaustöihin, joilla ei 
ole vaikutusta niiden toiminnan tarkkuuteen 
eikä turvallisuuteen. Valtioneuvoston asetuk-

sella säädetään tarkemmin ilman lupaa suoritet-
tavista asennus- ja korjaustöistä sekä luvan oi-
keuttamista korjaustöistä. 
 

88 § 143 § 
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Asennuksen ja korjauksen valvontaviranomai-
nen 

Edellä 87 §:n 1 momentissa tarkoitettujen jär-
jestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköi-
den asennuksen ja korjauksen valvontaviran-
omainen on Liikenne- ja viestintävirasto. 

Asennuksen ja korjauksen valvontaviranomai-
nen 

Tämän lain 144 §:ssä tarkoitettujen järjestel-
mien, komponenttien, erillisten teknisten yksi-
köiden, osien ja varusteiden asennuksen ja kor-
jauksen valvontaviranomainen on Liikenne- ja 

viestintävirasto. 
 

89 § 
Asennus- ja korjausluvan myöntämisen edelly-
tykset 
Järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön 

asennus- ja korjauslupa on myönnettävä haki-
jalle, joka täyttää seuraavat edellytykset: 
 
1) hakija on merkitty yritys- ja yhteisötietojär-

jestelmään; 
 
2) hakijalla on käytettävissään asennus- ja kor-
jaustoiminnassa tarvittavat asianmukaiset työti-

lat; 
 
3) hakijalla on käytettävissään asennus- ja kor-
jaustoimintaa varten riittävän ammattitaitoinen 

henkilöstö; 
 
4) hakijalla on käytettävissään toiminnan har-
joittamiseen vaadittava laitteisto. 

 
Korjaustyöt voidaan jakaa luokkiin vaativuu-
tensa perusteella ja asettaa eri luokille erilaiset 
vaatimukset. Asentajan ja korjaajan on talletet-

tava tiedot suorittamistaan asennus- ja korjaus-
töistä. 
 
Taksamittarin asennukseen ja korjaukseen lu-

paa ei saa myöntää hakijalle, jonka toiminnasta 
omistussuhteen kautta tai muutoin vastaa taksi-
autoilija tai taksiautoilijoiden järjestö. 
 

Lupaa digitaalisen ajopiirturin asennukseen ja 
korjaukseen ei saa myöntää, jos hakija harjoit-
taa kuljetuksia, joihin sovelletaan tieliiken-
teessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen 

valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tielii-

145 § 
Asennus- ja korjausluvan myöntämisen edelly-
tykset 
Järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen 

yksikön, osan ja varusteen asennus- ja korjaus-
lupa on myönnettävä hakijalle, joka täyttää 
seuraavat edellytykset: 
1) hakija on merkitty yritys- ja yhteisötietojär-

jestelmään; 
 
2) hakijalla on käytettävissään asennus- ja kor-
jaustoiminnassa tarvittavat asianmukaiset työti-

lat; 
 
3) hakijalla on käytettävissään asennus- ja kor-
jaustoimintaa varten riittävän ammattitaitoinen 

henkilöstö; 
 
4) hakijalla on käytettävissään toiminnan har-
joittamiseen vaadittava laitteisto. 

 
Korjaustyöt voidaan jakaa luokkiin vaativuu-
tensa perusteella ja asettaa eri luokille erilaiset 
vaatimukset. Asentajan ja korjaajan on tallen-

nettava tiedot suorittamistaan asennus- ja kor-
jaustöistä. 
 
Taksamittarin asennukseen ja korjaukseen lu-

paa ei saa myöntää hakijalle, jonka toiminnasta 
omistussuhteen kautta tai muutoin vastaa taksi-
autoilija tai taksiautoilijoiden järjestö. 
 

Lupaa digitaalisen ja älykkään ajopiirturin 
asennukseen ja korjaukseen ei saa myöntää, jos 
hakija harjoittaa kuljetuksia, joihin sovelletaan 
tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tie-

liikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta 



117(135) 

  
 
 

 

Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

kenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaista-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muutta-
misesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EU) N:o 165/2014. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min siitä, millainen henkilöstön ammattitaito 
sekä millaiset työtilat ja korjauslaitteet kunkin 
87 §:ssä tarkoitetun järjestelmän, osan ja erilli-

sen teknisen yksikön asentajalla ja korjaajalla 
on oltava. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään myös asennus- ja korjausohjeista sekä 
siitä, kuinka tiedot suoritetuista asennus- ja kor-

jaustöistä on talletettava. 
 

sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhden-
mukaistamisesta annetun Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 
muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EU) N:o 165/2014.  
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min siitä, millainen henkilöstön ammattitaito 
sekä millaiset työtilat ja korjauslaitteet kunkin 
142 §:ssä tarkoitetun järjestelmän, komponen-

tin, erillisen teknisen yksikön, osan ja varus-
teen asentajalla ja korjaajalla on oltava. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään myös asennus- 
ja korjausohjeista sekä siitä, kuinka tiedot suo-

ritetuista asennus- ja korjaustöistä on tallennet-
tava. 
 

90 § 
Asennus- ja korjaustöiden rajoitukset 
 

Asennus- ja korjausluvan haltija ei saa suorittaa 
omistamiensa tai hallitsemiensa ajoneuvojen 
taksamittarien, ajopiirturien eikä nopeudenra-
joittimien asennus-, säätö- ja korjaustöitä. 

 
Edellä 1 momentissa oleva kielto ei koske ajo-
neuvokauppaa harjoittavan yrityksen tai ajo-
neuvojen maahantuojan omistamia myytävinä 

tai asiakkaan käyttöön varustettavina olevia 
ajoneuvoja. Kielto ei koske myöskään linja- tai 
kuorma-autoliikenteen harjoittajaa tämän suo-
rittaessa hallitsemiensa ajoneuvojen mekaanis-

ten ajopiirturien asennustöitä ja niihin liittyviä 
sinetöintejä. 
 

146 § 
Asennus- ja korjaustöiden rajoitukset 
 

Asennus- ja korjausluvan haltija ei saa suorit-
taa omistamiensa tai hallitsemiensa ajoneuvo-
jen taksamittarien, ajopiirturien eikä nopeuden-
rajoittimien asennus-, säätö- ja korjaustöitä. 

 
Edellä 1 momentissa oleva kielto ei koske ajo-
neuvokauppaa harjoittavan yrityksen tai ajo-
neuvojen maahantuojan omistamia myytävinä 

tai asiakkaan käyttöön varustettavina olevia 
ajoneuvoja. Kielto ei koske myöskään linja- tai 
kuorma-autoliikenteen harjoittajaa tämän suo-
rittaessa hallitsemiensa ajoneuvojen mekaanis-

ten ajopiirturien asennustöitä ja niihin liittyviä 
sinetöintejä. 
 

91 § 
Valvonta 
 

Tarkastuksen suorittamiseksi valvontaviran-
omaisella, poliisilla ja valvontaviranomaisen 
tehtävään valtuuttamalla asiantuntijalla on oi-
keus päästä 87 §:ssä tarkoitettujen järjestel-

mien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
asennusta tai korjausta harjoittavan asennus- ja 
korjauspaikkaan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa 
suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa pai-

kassa. 

147 § 
Asennus- ja korjaustöiden valvonta 
 

Tarkastuksen suorittamiseksi valvontaviran-
omaisella, poliisilla ja valvontaviranomaisen 
tehtävään valtuuttamalla asiantuntijalla on oi-
keus päästä 144 §:ssä tarkoitettujen järjestel-

mien, komponenttien, erillisten teknisten yksi-
köiden, osien ja varusteiden asennusta tai kor-
jausta harjoittavan asennus- ja korjauspaik-
kaan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa 
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Valvontaviranomaisen tehtävään valtuuttaman 
asiantuntijan on oltava valvontatehtävään pä-

tevä ja asiantunteva. Asiantuntijan on noudatet-
tava, mitä hallintomenettelylaissa, viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, 
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa 

laissa, asiakirjain lähettämisestä annetussa 
laissa ja kielilaissa säädetään. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään tarkemmin valvontaviran-
omaisen kyseessä olevaan valvontatehtävään 

valtuuttaman asiantuntijan pätevyydestä ja asi-
antuntemuksesta. 
 
Tarkastuksen suorittajan tulee viipymättä ja sa-

lassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa suo-
ritetusta tarkastuksesta ja siinä havaituista puut-
teista ja laiminlyönneistä valvontaviranomai-
selle. 

 

pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä ti-
loissa. Tarkastuksissa noudatetaan, mitä hal-

lintolain 39 §:ssä säädetään. 
 
Valvontaviranomaisen tehtävään valtuuttaman 
asiantuntijan on oltava valvontatehtävään pä-

tevä ja asiantunteva. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tarkemmin valvontaviranomai-
sen kyseessä olevaan valvontatehtävään val-
tuuttaman asiantuntijan pätevyydestä ja asian-

tuntemuksesta. 
 
 
 

 
 
 
Tarkastuksen suorittajan on viipymättä ja salas-

sapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava 
suoritetusta tarkastuksesta ja siinä havaituista 
puutteista ja laiminlyönneistä valvontaviran-
omaiselle. Tietojen luovutuksen on oltava vält-

tämätöntä luovutuksen saajalle laissa säädetty-
jen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi. 
 

92 § 
Toimenpiteet toiminnassa havaittujen puuttei-
den johdosta 

 
Jos asennus- tai korjausluvan haltija ei enää 
täytä luvan saamisen edellytyksiä taikka asen-
nus- tai korjaustyötä ei ole suoritettu asianmu-

kaisesti, valvontaviranomainen voi antaa luvan-
haltijalle huomautuksen tai kirjallisen varoituk-
sen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jos luvanhaltijalle annettu huomautus tai kir-
jallinen varoitus ei johda 1 momentissa tarkoi-

148 § 
Toimenpiteet toiminnassa havaittujen puuttei-
den johdosta 

 
Valvontaviranomaisen on annettava asennus- 
ja korjausluvan haltijalle varoitus, jos asennus- 
tai korjausluvan haltija ei enää täytä luvan saa-

misen edellytyksiä. Jos varoituksen antamisen 
peruste on sellainen, että se voidaan korjata, 
valvontaviranomaisen on ennen varoituksen 
antamista annettava asennus- ja korjausluvan 

haltijalle mahdollisuus kohtuullisessa määrä-
ajassa korjata puute tai laiminlyönti.  
 
Valvontaviranomainen voi antaa asennus- ja 

korjausluvan haltijalle varoituksen, jos on pe-
rusteltua syytä epäillä, että asennus- ja kor-
jaustyötä ei ole suoritettu asianmukaisesti.  
 

Valvontaviranomainen voi peruuttaa asennus- 
ja korjausluvan, jos asennus- ja korjausluvan 
haltija annetusta varoituksesta huolimatta ei 
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tettujen epäkohtien poistamiseen, valvontavi-
ranomainen voi peruuttaa asennus- ja korjaus-

luvan määräajaksi tai kokonaan. Asennus- ja 
korjauslupa voidaan peruuttaa kokonaan vain, 
jos luvan saamisen edellytyksiä ei täytetä olen-
naisilta osin taikka jos lupaa edellyttävissä 

asennus- ja korjaustöissä on ilmennyt olennai-
sia puutteita tai laiminlyöntejä. 
 
 

 
 
 
 

Digitaalisen ajopiirturin asennuksessa ja kor-
jauksessa käytettävien korjaamokorttien pe-
ruuttamisesta säädetään tieliikennelain 92 d 
§:ssä. 

enää täytä luvan saamisen edellytyksiä tai suo-
rita asennus- ja korjaustyötä asianmukaisesti. 

Asennus- ja korjausluvan peruuttaminen mää-
rätään olemaan voimassa toiminnassa esiinty-
neiden puutteiden, rikkomusten tai laiminlyön-
tien vakavuuteen suhteutetun määräajan.   

Valvontaviranomainen voi peruuttaa asennus- 
ja korjausluvan kokonaan, jos luvan saamisen 
edellytyksiä koskevaa puutetta ei ole korjattu 3 
momentin mukaisessa määräajassa tai jos toi-

minnassa esiintynyt puute, rikkomus tai laimin-
lyönti on vakava tai olennainen eikä lievempää 
seuraamusta voida pitää riittävänä.   
 

(Uusi) 149 § 
Väliaikaiset toimenpiteet asennus- ja korjaus-

toiminnan puutteiden johdosta 
 
Jos on ilmeistä, että asennus- ja korjausluvan 
haltijan toiminnassa esiintyy puute, rikkomus 

tai laiminlyönti, joka on vakava tai olennainen 
ja joka voisi johtaa luvan peruuttamiseen koko-
naan, valvontaviranomainen voi väliaikaisesti 
kieltää asennus- ja korjaustoiminnan harjoitta-

misen. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes 
asennus- ja korjausluvan peruuttamista kos-
keva asia on lopullisesti ratkaistu 148 §:n no-
jalla. Asia on ratkaistava ilman aiheetonta vii-

vytystä. 
 

12 luku 

Erinäiset säännökset 
 

9 luku 

Seuraamukset 

10 luku 

Erinäiset säännökset 

 

(Uusi) 152 § 
Hyväksytylle asiantuntijalle annettava huo-
mautus ja varoitus 
 

Jos hyväksytty asiantuntija ei täytä säädettyjä 
vaatimuksia tai toimii 66–72 §:ssä säädetyn 
vastaisesti, hyväksyntäviranomainen voi antaa 
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hyväksytylle asiantuntijalle huomautuksen tai 
varoituksen.  

 
Hyväksyntäviranomainen voi tehostaa hyväksy-
tylle asiantuntijalle antamaansa huomatutusta 
tai varoitusta uhkasakolla. Uhkasakosta sääde-

tään uhkasakkolaissa. 

 

(Uusi) 154 §  
Talouden toimijalle määrättävä seuraamus-
maksu 
 

Talouden toimija voidaan määrätä maksamaan 
seuraamusmaksu, jos se tahallaan tai huoli-
mattomuudesta: 
1) antaa vääriä tietoja hyväksyntämenettelyjen 

tai korjaavien tai rajoittavien toimenpiteiden  
yhteydessä;  
2) laiminlyö autojen ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksen 61, 62 ja 65 artiklassa, L-luo-

kan ajoneuvojen puiteasetuksen 57 ja 58 artik-
lassa tai traktoreiden ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksen 53 ja 54 artiklassa säädetyn 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tie-

toihin pääsyä koskevan velvoitteen; 
3) rikkoo päästönrajoitusjärjestelmän toimin-
taa rajoittavan laitteen käyttöä koskevaa kiel-
toa tai päästönrajoitusjärjestelmän muutta-

mista tyyppihyväksynnän vaatimusten vas-
taiseksi koskevaa kieltoa, josta säädetään: 
a) moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästö-

jen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tie-
tojen saatavuudesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

715/2007 5 artiklassa;  
b) moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihy-
väksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen pääs-
töjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaa-

miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 
ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 

2005/78/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
595/2009 5 artiklassa;  
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c) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) N:o 168/2013 täydentämisestä ympä-

ristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön te-
hoa koskevien vaatimusten osalta ja asetuksen 
liitteen V muuttamisesta annetun komission de-
legoidun asetuksen (EU) N:o 134/2014 3 artik-

lassa;  
d) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- 
ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ja 

niiden moottorien ympäristöominaisuuksia ja 
käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimus-
ten osalta sekä komission delegoidun asetuksen 
(EU) 2015/96 kumoamisesta annetun komis-

sion delegoidun asetuksen (EU) 2018/985 3 ar-
tiklassa ja liitteessä I; tai 
e) liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen poltto-
moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-

arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaa-
timuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja 
(EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktii-
vin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/1628 8, 11, 13, 15, 18 ar-
tiklassa; 
4) muuttaa ajoneuvoa, järjestelmää, kompo-

nenttia, erillistä teknistä yksikköä, osaa tai va-
rustetta siten, että se ei muutoksen jälkeen 
täytä enää sille suunnitellun tarkoituksen mu-
kaisia vaatimuksia tai kohtuudella ennakoita-

vissa olevia käyttöolosuhteiden mukaisia vaati-
muksia; 
5) rikkoo 6 §:n 1 tai 2 momentissa säädettyä 
valmistuksen, maahantuonnin, kaupan pitämi-

sen, myynnin tai muun luovuttamisen kieltoa; 
6) kieltäytyy toimittamasta 165 §:ssä tarkoitet-
tua asiakirjaa;  
7) haittaa tai estää ottamasta tutkimusta varten 
näytettä tai saamasta tarpeellista ajoneuvon, 

järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen 
yksikön, osan tai varusteen ominaisuuksia 
taikka hyväksymistä koskevaa asiakirjaa tai 
tietoa; 

8) laiminlyö autojen ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksen 55 artiklassa, L-luokan ajoneu-
vojen puiteasetuksen 50 artiklassa tai trakto-
reiden ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 
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45 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden hank-
kia lupa sellaisten osien ja varusteiden markki-

noille saattamiseen, jotka saattavat aiheuttaa 
vakavan riskin keskeisten järjestelmien moit-
teettomalle toiminnalle; 
9) jättää ilmoittamatta sellaisia tietoja, jotka 

saattaisivat johtaa ajoneuvojen, järjestelmien, 
komponenttien tai erillisten teknisten yksiköi-
den: 
a) takaisinkutsun järjestämiseen 141 §:n, auto-

jen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 52 
artiklan, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksen 
46 tai 48 artiklan tai traktoreiden ja niiden pe-
rävaunujen puiteasetuksen 41 tai 43 artiklan 

nojalla;  
b) EU-tyyppihyväksynnän epäämiseen tai pe-
ruuttamiseen autojen ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksen 7, 25, 31, 39 tai 65 artiklan, L-

luokan ajoneuvojen puiteasetuksen 29, 33, 40, 
49 tai 52 artiklan tai traktoreiden ja niiden pe-
rävaunujen puiteasetuksen 24, 28, 35, 44, 47 
artiklan nojalla; 

c) tyyppihyväksynnän peruuttamiseen 58 §:n 2 
momentin, 63 §:n 2 momentin tai 65 §:n 4 mo-
mentin nojalla; 
10) laiminlyö 63 § :n 2 momentin, 64 § :n 4 

momentin tai 137 §: n mukaisen ilmoitusvelvol-
lisuuden;  
11) laiminlyö autojen ja niiden perävaunujen 
puiteasetuksen 14 artiklassa, L-luokan ajoneu-

vojen puiteasetuksen 10 artiklassa tai trakto-
reiden ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 9 
artiklassa säädetyn velvollisuuden ilmoittaa 
hyväksyntäviranomaiselle tai markkinavalvon-

taviranomaiselle tiedot vaatimustenvastaisuu-
desta tai vakavasta riskistä; 
12) laiminlyö 137 §:n 2 momentissa tai 142 
§:ssä, autojen ja niiden perävaunujen puite-
asetuksen 52 artiklassa, L-luokan ajoneuvojen 

puiteasetuksen 46 tai 48 artiklassa tai trakto-
reiden ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 
41 tai 43 artiklassa säädetyn velvollisuuden 
ryhtyä viipymättä kaikkiin tarvittaviin korjaa-

viin toimenpiteisiin vakavan riskin ajoneuvoi-
hin järjestelmiin, komponentteihin, erillisiin 
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teknisiin yksiköihin, osiin tai varusteisiin koh-
distuvan riskin poistamiseksi kohtuullisessa 

ajassa; 
13) laiminlyö velvollisuuden toimittaa 65 §:n 2 
momentin 3 kohdassa tarkoitettu aineisto saa-
taville; 

14) antaa oikeudelliselta merkitykseltään vää-
rän tiedon nimetylle tutkimuslaitokselle, hyväk-
sytylle asiantuntijalle tai yksittäishyväksynnän 
myöntäjälle ajoneuvon, järjestelmän, kom-

ponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai 
varusteen hyväksyntämenettelyä tai markki-
noilta poisvetämiseen johtavaa menettelyä var-
ten suoritettavassa tarkastuksessa, mittauk-

sessa tai testissä taikka tuotannon vaatimusten-
mukaisuuden valvontaa varten suoritettavassa 
testissä tai arvioinnissa; 
15) rikkoo 136 §:n 2 momentin 1 kohdan, auto-

jen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 52, 
53 tai 55 artiklan, L-luokan ajoneuvojen puite-
asetuksen 46, 48 tai 50 artiklan tai traktorei-
den ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 41, 

43 tai 45 artiklan nojalla määrättyä rekiste-
röinti-, myynti- tai käyttöönottokieltoa; tai 
16) laiminlyö 166 §: ssä säädetyn velvollisuu-
den antaa seloste. 

 
(Uusi) 155 § 

Nimetylle tutkimuslaitokselle määrättävä seu-
raamusmaksu 
 
Nimetty tutkimuslaitos voidaan määrätä mak-

samaan seuraamusmaksu, jos se tahallaan tai 
huolimattomuudesta: 
1) antaa vääriä tietoja hyväksyntämenettelyjen 
tai korjaavien tai rajoittavien toimenpiteiden 

yhteydessä;  
2)  jättää ilmoittamatta sellaisia tietoja, jotka 
saattaisivat johtaa ajoneuvojen, järjestelmien, 
komponenttien tai erillisten teknisten yksiköi-

den: 
a) takaisinkutsun järjestämiseen 141 §:n, auto-
jen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen 52 
artiklan, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksen 

46 tai 48 artiklan tai traktoreiden ja niiden pe-
rävaunujen puiteasetuksen 41 tai 43 artiklan 
nojalla; 
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b) EU-tyyppihyväksynnän epäämiseen tai pe-
ruuttamiseen autojen ja niiden perävaunujen 

puiteasetuksen 7, 25, 31, 39 tai 65 artiklan, L-
luokan ajoneuvojen puiteasetuksen 29, 33, 40, 
49 tai 52 artiklan tai traktoreiden ja niiden pe-
rävaunujen puiteasetuksen 24, 28, 35, 44 tai 47 

artiklan nojalla 
c) tyyppihyväksynnän peruuttamiseen 58 §:n 2 
momentin tai 65 §:n 4 momentin nojalla; 
3) ei täytä nimeämistään koskevia autojen ja 

niiden perävaunujen puiteasetuksen 68–70 ar-
tiklassa, L-luokan ajoneuvojen puiteasetuksen 
61 artiklassa tai traktoreiden ja niiden perä-
vaunujen puiteasetuksen 57 artiklassa säädet-

tyjä vaatimuksia; tai 
4) laiminlyö 68 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
toiminnassa tarvittavan aineiston toimittami-
sesta saataville. 

 
(Uusi) 156 § 

Hyväksytylle asiantuntijalle määrättävä seu-
raamusmaksu 
 
Hyväksytty asiantuntija voidaan määrätä mak-

samaan seuraamusmaksu, jos se tahallaan tai 
huolimattomuudesta: 
1) antaa vääriä tietoja 3 luvussa säädettyjen 
hyväksyntä- tai 5 luvussa säädettyjen katsas-

tusmenettelyjen yhteydessä;  
2) jättää ilmoittamatta sellaisia tietoja, jotka 
saattaisivat johtaa ajoneuvojen, järjestelmien, 
komponenttien tai erillisten teknisten yksiköi-

den takaisinkutsun järjestämiseen taikka tyyp-
pihyväksynnän peruuttamiseen 58 §:n 2 mo-
mentin tai 65 §:n 4 momentin nojalla; tai 
3) ei täytä 66 §:ssä säädettyjä hyväksymistä 

koskevia ehtoja ja vaatimuksia. 
 

(Uusi) 157 § 
Seuraamusmaksun määrääminen ja suuruus 
 
Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä enin-

tään 30 000 euron seuraamusmaksun, joka kui-
tenkin voi suuruudeltaan olla enintään yksi 
prosentti talouden toimijan, tutkimuslaitoksen 
tai hyväksytyn asiantuntijan edellisen vuoden 
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tilikauden liikevaihdosta. Seuraamusmaksu 
määrätään maksettavaksi valtiolle. 

 
Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on 
otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus, 
vahingollisuus, kestoaika ja toistuvuus sekä te-

kijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksua 
ei määrätä, jos menettelyä on pidettävä vähäi-
senä tai jos maksun määrääminen on menette-
lyn laatu, toistuvuus, suunnitelmallisuus ja 

muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta. 
Tekijälle voidaan tällöin antaa huomautus, jos 
siihen on aihetta. 
 

Seuraamusmaksua ei saa määrätä sille, jota 
epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyte-
harkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä ole-
vassa rikosasiassa tai jolle on samasta teosta 

annettu lainvoimainen tuomio. Sille, jolle on 
määrätty seuraamusmaksu, ei saa samasta te-
osta tuomita tuomioistuimessa rangaistusta. 
Seuraamusmaksua ei saa määrätä, jos teosta 

on kulunut yli viisi vuotta. Seuraamusmaksun 
täytäntöönpanosta säädetään sakon täytän-
töönpanosta annetussa laissa (672/2002). Seu-
raamusmaksu vanhenee viiden vuoden kuluttua 

seuraamusmaksun määräämispäivästä. 
 

(Uusi) 159 § 
Valvonta 
 
Tämän lain noudattamista valvovat poliisi ja 

rajavartiolain (578/2005) 20 §:ssä säädetyllä 
toimialueella Rajavartiolaitos. Myös Tulli val-
voo ajoneuvojen kuntoisuutta ja liikennekelpoi-
suutta omalla toimialallaan.    

 
(Uusi) 160 § 

CE-merkinnällä varustetut tuotteet 
 
Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erilli-
sen teknisen yksikön, osan tai varusteen, josta 

säädetään tässä laissa tai sen nojalla, on ol-
tava varustettu CE-merkinnällä, jos Euroopan 
unionin lainsäädännössä sitä edellytetään. 
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Toimivaltainen viranomainen 1 momentissa 
tarkoitettuihin CE-merkinnällä varustettuihin 

tuotteisiin liittyvissä asioissa on Liikenne- ja 
viestintävirasto. CE-merkintärikkomuksesta 
säädetään CE-merkintärikkomuksesta anne-
tussa laissa (187/2010). 

 
Jos polkupyörästä, kevyestä sähköajoneuvosta 
tai muusta kuin tyyppihyväksytystä järjestel-
mästä, komponentista, erillisestä teknisestä yk-

siköstä, osasta tai varusteesta aiheutuu vaaraa 
kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle, sovel-
letaan, mitä kuluttajaturvallisuuslaissa 
(920/2011) säädetään. 

 
(Uusi) 162 §  

Auton ja sen perävaunun hyväksynnässä sovel-
lettavat mittojen ja massojen raja-arvot 
 
Auto ja sen perävaunu, johon sovelletaan di-

rektiiviä 97/27/EY, voidaan mainitun direktii-
vin 7 artiklan mukaisesti hyväksyä liikenne-
käyttöön tieliikennelain (729/2018) 125 ja 126 
§:ssä sekä liitteessä 7 säädettyjen mittojen mu-

kaisena. Auto ja sen perävaunu, johon sovelle-
taan Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen 

massojen ja mittojen tyyppihyväksyntävaati-
musten osalta sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttami-
sesta annettua komission asetusta (EU) N:o 

1230/2012, voidaan mainitun asetuksen 6 ar-
tiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöön 
tieliikennelain 125 ja 126 §:ssä sekä liitteessä 
7 säädettyjen mittojen mukaisena. 

 
(Uusi) 163 § 

Sotilasajoneuvoja koskevat poikkeukset 
 
Jos sotilasajoneuvon erityisen käyttötarkoituk-
sen tai rakenteen johdosta on tarpeen, puolus-

tusministeriön asetuksella voidaan säätää 
poikkeuksia tämän lain ja sen nojalla anne-
tuista säännöksistä sekä Pääesikunnan mää-
räyksellä voidaan antaa Liikenne- ja viestintä-

viraston määräyksistä poikkeavia määräyksiä. 
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(Uusi) 164 § 
Puolustusvoimien kansainvälinen yhteistyö 
 

Pääesikunta hyväksyy puolustusvoimista anne-
tun lain (551/2007) 2 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetussa toiminnassa tai Suomea 
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen perus-

teella tapahtuvassa toiminnassa Suomen alu-
eella käytettävät ajoneuvot. 
 
Vieraan valtion ajoneuvon on oltava vieraan 

valtion viranomaisen hyväksymä sekä vastat-
tava Puolustusvoimien vastaavaan käyttötar-
koitukseen hyväksymää ajoneuvoa käyttötar-
koitukseltaan, massaltaan ja mitoiltaan. 

 

93 § 
Ajoneuvon valmistajan ohjeet ja katsastuksessa 
tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot 
 

Ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan 
ja maahantuojan on toimitettava Liikenne- ja 
viestintävirastolle sen edellyttämät ajoneuvon 
katsastuksessa tai teknisessä tienvarsitarkastuk-

sessa tarvittavat ajoneuvon valmistajan erityis-
ohjeet. 
 
Ajoneuvon valmistajan tai valmistajan edusta-

jan on myös toimitettava katsastuksessa tarvit-
tavat ajoneuvon tekniset tiedot. Valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä tietojen sisällöstä ja niiden toimittami-

sesta. 
 

165 § 
Ajoneuvon valmistajan ohjeet ja katsastuksessa 
tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot 
 

Ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan 
ja maahantuojan on toimitettava Liikenne- ja 
viestintävirastolle sen edellyttämät ajoneuvon 
katsastuksessa tai teknisessä tienvarsitarkastuk-

sessa tarvittavat ajoneuvon valmistajan erityis-
ohjeet. 
 
Ajoneuvon valmistajan tai valmistajan edusta-

jan on myös toimitettava katsastuksessa tarvit-
tavat ajoneuvon tekniset tiedot. Valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä tietojen sisällöstä ja niiden toimittami-

sesta. 
 

93 a § 
Auton ja sen perävaunun valmistajan ohjeet 
ajoneuvon käyttäjälle 
 

Auton ja sen perävaunun valmistajan on toimi-
tettava käyttäjille tarkoitetut tekniset tiedot ja 
ohjeet 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun 
direktiivin 37 artiklassa tarkoitetulla tavalla. 

 

(Kumotaan) 

93 b § 

Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, osan ja erillisen 
teknisen yksikön valmistajan muut ohjeet 

(Kumotaan) 
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Tyyppihyväksytyn ajoneuvon valmistajan on 

asetettava osien tai erillisten teknisten yksiköi-
den valmistajien saataville kaikki ne tiedot, 
joita tarvitaan osien tai erillisten teknisten yksi-
köiden EY-tyyppihyväksyntään tai 78 §:ssä tar-

koitetun luvan myöntämiseen. Ajoneuvon val-
mistajalla on oikeus edellyttää osien tai erillis-
ten teknisten yksiköiden valmistajilta sopi-
musta, jolla suojataan muiden kuin julkisten 

tietojen luottamuksellisuus. 
 
Osien tai erillisten teknisten yksiköiden valmis-
tajan, jolla on hallussaan EY-tyyppihyväksyntä-

todistus, jossa hyväksynnän myöntämisen pe-
rusteena olleen Euroopan unionin säädöksen 
mukaisesti asetetaan käyttörajoituksia tai asen-
nusta koskevia erityisedellytyksiä, on annettava 

yksityiskohtaiset tiedot näistä ajoneuvon val-
mistajalle. 
 
Jos 30 §:n 1 momentissa mainituissa säädök-

sissä siten säädetään, osien tai erillisten teknis-
ten yksiköiden valmistajan on annettava osan 
tai erillisen teknisen yksikön mukana ohjeet 
käyttörajoituksista tai asennusta koskevista eri-

tyisedellytyksistä. 
 
Osan tai erillisen teknisen yksikön käytön rajoi-
tuksia ja asennusta koskevien erityisedellytys-

ten ilmoittamisesta säädetään tarvittaessa tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

93 c § 
Seloste 
 

Jos muun kuin tyyppihyväksytyn osan tai eril-
lisen teknisen yksikön käyttötapa tai asennus 
ajoneuvoon vaikuttaa olennaisesti liikennetur-
vallisuuteen tai ympäristöön eikä käyttötapa tai 

asennus ajoneuvoon ole ilman ohjetta ilmeistä, 
luovuttajan on annettava osan ja erillisen tekni-
sen yksikön mukana uutena myytäessä tai muu-
ten uutena luovutettaessa suomen- ja ruotsin-

kielinen seloste osan ja erillisen teknisen yksi-
kön oikeasta käyttötavasta, ajoneuvoon asen-
nettavaksi tarkoitetun osan ja erillisen teknisen 

166 § 
Seloste 
 

Jos muun kuin tyyppihyväksytyn ajoneuvon, 
järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen 
yksikön, osan tai varusteen käyttötapa tai asen-
nus vaikuttaa olennaisesti liikenneturvallisuu-

teen tai ympäristöön eikä käyttötapa tai asen-
nus ole ilman ohjetta ilmeistä, luovuttajan on 
annettava ajoneuvon, järjestelmän, komponen-
tin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varus-

teen mukana uutena myytäessä tai muuten uu-
tena luovutettaessa suomen- ja ruotsinkielinen 
seloste ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, 
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yksikön asentamisesta ajoneuvoon ja muista 
tarpeellisiksi katsottavista seikoista. 

 
 
 
 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min selosteen antamisesta ja sen sisällöstä. 
 

erillisen teknisen yksikön, osan ja varusteen oi-
keasta käyttötavasta  ja asennuksesta, ajoneu-

voon asennettavaksi tarkoitetun järjestelmän, 
komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan 
ja varusteen asentamisesta ajoneuvoon ja 
muista tarpeellisiksi katsottavista seikoista. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min selosteen antamisesta ja sen sisällöstä. 
 

94 § 
Tietojen merkitseminen ja ilmoittaminen rekis-

teriin 
 
Ajokieltoa ja katsastusta, museoajoneuvoksi 
hyväksymistä ja sen peruuttamista sekä teknistä 

tienvarsitarkastusta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta ja merkitsemisestä liikenneasioiden re-
kisteriin ja merkitsemisestä rekisteröintitodis-
tukseen säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Rekisteriin talletettavista tiedoista säädetään 
erikseen. 
 

167 § 
Tietojen merkitseminen ja ilmoittaminen rekis-

teriin 
 
Ajokieltoa ja katsastusta, museoajoneuvoksi 
hyväksymistä ja sen peruuttamista sekä tek-

nistä tienvarsitarkastusta koskevien tietojen il-
moittamisesta ja merkitsemisestä rekisteriin ja 
merkitsemisestä rekisteröintitodistukseen sää-
detään valtioneuvoston asetuksella. 

 

95 a § 
Ajoneuvon katsastuksiin ja teknisiin tienvarsi-

tarkastuksiin liittyvä yhteyspiste 
 
Liikenne- ja viestintävirasto toimii moottoriajo-
neuvojen ja niiden perävaunujen määräaikais-

katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2014/45/EU 15 artiklassa 
sekä unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen 

liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tien-
varsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2014/47/EU 17 artik-
lassa tarkoitettuna yhteyspisteenä. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa 1 mo-
mentissa tarkoitetusta nimeämisestä ilmoituk-
sen Euroopan komissiolle siten kuin 1 momen-

tissa mainituissa direktiiveissä edellytetään. 
 

168 § 
Ajoneuvon katsastuksiin ja teknisiin tienvarsi-

tarkastuksiin liittyvä yhteyspiste 
 
Liikenne- ja viestintävirasto toimii moottori-
ajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräai-

kaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU 15 artik-
lassa sekä unionissa liikennöivien hyötyajoneu-

vojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä 
tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 
2000/30/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/47/EU 17 artiklassa tarkoitettuna yhteys-

pisteenä. 
 

(Uusi) 169 § 
Tyyppihyväksynnän ja markkinavalvonnan toi-
mivuuden arviointi 
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Liikenne- ja viestintäviraston on tarkasteltava 

ja arvioitava tyyppihyväksyntätoimintansa ja 
markkinavalvontatoimintansa toimivuutta. Ar-
vioinnin tulokset on ilmoitettava vähintään ker-
ran neljässä vuodessa liikenne- ja viestintämi-

nisteriölle. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön on seurattava 
Liikenne- ja viestintäviraston tyyppihyväksyn-

tätoiminnan ja markkinavalvontatoiminnan toi-
mivuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön on 
ilmoitettava toimivuutta koskevat tulokset Eu-
roopan komissiolle ja autojen ja niiden perä-

vaunujen puiteasetuksen 11 artiklassa tarkoite-
tulle täytäntöönpanon valvonnan tietojenvaih-
tofoorumille. 
 

96 § 
Ajoneuvorikkomus 

 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 5 tai 57 §:ssä säädetyn korjausvel-
voitteen, 

2) rikkoo 6 §:n 1 momentissa, 51, 56, 57, 75 tai 
84 §:ssä säädettyä ajoneuvon käyttökieltoa tai 
ajokieltoa, 
3) rikkoo 6 §:n 2 tai 3 momentissa säädettyä 

valmistuksen, maahantuonnin, kaupan pitämi-
sen, myynnin tai muun luovuttamisen kieltoa, 
4) laiminlyö 9 §:n 2 momentissa säädetyn vel-
vollisuuden pitää ajoneuvo liikennekelpoisena, 

5) laiminlyö 61 tai 62 §:ssä säädetyn katsastut-
tamisvelvollisuuden, 
6) rikkoo 66 a §:n 5 momentin nojalla säädettyä 
vaatimusta rekisteritunnuksen ja -kilpien, siirto-

merkkien tai kansallisuustunnuksen käytöstä, 
kiinnittämisestä tai kunnossapidosta, 
7) käyttää 66 f §:ssä tarkoitettua koenumeroto-
distusta tai siirtolupaa mainitun pykälän tai sen 

nojalla annettujen säännösten vastaisesti, 
8) rikkoo 71 §:ssä säädettyä velvollisuutta sal-
lia teknisen tienvarsitarkastuksen suorittami-
nen, 

9) kieltäytyy esittämästä 71 §:ssä tai toimitta-
masta 93 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa tai päästä-

158 § 
Ajoneuvorikkomus 

 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 4 tai 117 §:ssä säädetyn korjaus-
velvoitteen; 

2) rikkoo 5, 110, 112, 117, 126 tai 150 §:ssä 
säädettyä ajoneuvon käyttökieltoa tai ajokiel-
toa; 
3) laiminlyö 11 §:n 2 momentissa säädetyn vel-

vollisuuden pitää ajoneuvo liikennekelpoisena, 
4) laiminlyö 106 tai 108 §:ssä säädetyn katsas-
tuttamisvelvollisuuden; 
5) rikkoo 86 §:ssä ja sen nojalla säädettyä vaa-

timusta rekisteritunnuksen ja -kilpien käytöstä, 
kiinnittämisestä tai kunnossapidosta; 
6) rikkoo 87 §:ssä ja sen nojalla säädettyä vaa-
timusta kansallisuustunnuksen käytöstä, kiin-

nittämisestä tai kunnossapidosta; 
7) käyttää 95 §:ssä tarkoitettua koenumeroto-
distusta, siirtolupaa tai siirtomerkkejä mainitun 
pykälän tai sen nojalla annettujen säännösten 

vastaisesti; 
8) rikkoo 122 §:ssä säädettyä velvollisuutta sal-
lia teknisen tienvarsitarkastuksen suorittami-
nen, 
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mästä 71 §:ssä tarkoitettua henkilöä ajoneu-
voon tai 82 §:ssä tarkoitettua viranomaista tai 

henkilöä ajoneuvojen, osien tai erillisten teknis-
ten yksiköiden maahantuontia, valmistusta tai 
kauppaa harjoittavan valmistus-, varasto- tai 
myyntipaikkaan taikka estää ottamasta tutki-

musta varten näytettä tai saamasta tarpeellista 
ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön 
ominaisuuksia taikka hyväksymistä koskevaa 
asiakirjaa tai tietoa, 

10) laiminlyö 93 c §:ssä säädetyn selosteen an-
tamisen, 
11) suorittaa 87 §:ssä tarkoitettuja asennus- ja 
korjaustöitä ilman asianmukaista lupaa tai vas-

toin 90 §:ssä säädettyä rajoitusta, 
12) kieltäytyy päästämästä 91 §:ssä tarkoitettua 
viranomaista tai henkilöä järjestelmien, osien 
tai erillisten teknisten yksiköiden asennus- tai 

korjauspaikkaan, 
13) laiminlyö 78 §:ssä tarkoitetun velvollisuu-
den hankkia lupa osien ja teknisten yksiköiden 
myyntiin tarjoamiseen tai myyntiin, 

14) rikkoo 80 §:n 1 momentin nojalla määrättyä 
ensirekisteröinti- tai myyntikieltoa, 
15) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuun 
säädökseen liittyvässä teknisiä vaatimuksia si-

sältävässä Euroopan unionin lainsäädännössä 
säädetyn sellaisen tiedonantovelvollisuuden, 
joka voi johtaa ajoneuvon, osan, erillisen tekni-
sen yksikön tai varusteen markkinoilta poisve-

tämiseen, 
16) laiminlyö 45 §:n 2 momentin, 46 §:n 4 mo-
mentin, 81 §:n 2 momentin tai 86 a §:n 1 mo-
mentin mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa, 

17) laiminlyö valmistajalle asetetun velvoitteen 
46 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun tai 
49 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa tarvittavan 
aineiston toimittamisesta saataville, 
18) laiminlyö 93, 93 a tai 93 b §:ssä tarkoitetun 

tiedon saattamisen käyttöön taikka 
19) rikkoo 20 §:n 5 momentissa säädettyä polii-
siajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen ajoneuvon 
tunnusvärityksen tai -merkkien käyttöä koske-

vaa kieltoa, on tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneu-
vorikkomuksesta sakkoon. 
 

9) rikkoo 122 §:ssä säädettyä velvollisuutta 
esittää 122 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-

tettu todistus tai asiakirja mainitussa säännök-
sessä tarkoitetulle henkilölle; 
10) kieltäytyy päästämästä 122 §:n 2 momentin 
2 kohdassa tarkoitettua henkilöä ajoneuvoon si-

sälle taikka estää 122 §:n 2 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettua henkilöä kuljettamasta ajo-
neuvoa; 
11) kieltäytyy päästämästä 131 §:ssä tarkoitet-

tua viranomaista tai henkilöä ajoneuvojen, 
osien tai erillisten teknisten yksiköiden maa-
hantuontia, valmistusta tai kauppaa harjoitta-
van valmistus-, varasto- tai myyntipaikkaan; 

12) suorittaa 144 §:ssä tarkoitettuja asennus- ja 
korjaustöitä ilman asianmukaista lupaa tai vas-
toin 146 §:ssä säädettyä rajoitusta; 
13) rikkoo 31 §:n 5 momentissa säädettyä po-

liisiajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen ajoneu-
von tunnusvärityksen tai -merkkien käyttöä 
koskevaa kieltoa; 
14) laiminlyö moottoriajoneuvojen ja mootto-

rien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajo-
neuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneu-
vojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvitta-
vien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) 

N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muut-
tamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 
2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tuksen (EY) N:o 595/2009 7 artiklassa sääde-
tyn ajoneuvon päästönrajoitusjärjestelmän ku-
luvan reagenssin käyttöä koskevan velvoitteen 
ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä; taikka 

15) laiminlyö tieliikenteessä käytettävistä ajo-
piirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista an-
netun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 
kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilain-
säädännön yhdenmukaistamisesta annetun Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 561/2006 muuttamista annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 165/2014  23 artiklan mukaisen vel-

vollisuuden tarkastaa ajopiirturi säännöllisin 
väliajoin, on tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneu-
vorikkomuksesta sakkoon. 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös se, 
joka tahallaan antaa oikeudelliselta merkityk-

seltään väärän tiedon nimetylle tutkimuslaitok-
selle, hyväksytylle asiantuntijalle tai yksittäis-
hyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon, osan, eril-
lisen teknisen yksikön tai varusteen hyväksyn-

tämenettelyä tai markkinoilta poisvetämiseen 
johtavaa menettelyä varten suoritettavassa tar-
kastuksessa, mittauksessa tai testissä taikka 
tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa 

varten suoritettavassa testissä tai arvioinnissa. 
 
Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös se, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

 
1) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuja 
säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia 
sisältävässä Euroopan unionin asetuksessa sää-

detyn korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin 
tietoihin pääsyvelvoitteen, 
2) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuja 
säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia 

sisältävässä Euroopan unionin asetuksessa sää-
detyn ajoneuvon päästönrajoitusjärjestelmän li-
säaineen käyttövelvoitteen ajoneuvoa liiken-
teessä käytettäessä taikka 

3) rikkoo 30 §:n 1 momentissa mainittuja sää-
döksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia si-
sältävässä Euroopan unionin asetuksessa sääde-
tyn päästönrajoitusjärjestelmän toimintaa rajoit-

tavan laitteen käytön kieltoa tai kieltoa muuttaa 
päästönrajoitusjärjestelmä tyyppihyväksynnän 
vaatimusten vastaiseksi. 
 

Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron liiken-
nevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimatto-
muudesta rikkoo, mitä moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa kuljetettaessa vaadittavien asiakirjojen 
mukana pitämisestä säädetään 88 §:n 2 momen-

tissa. 
 
Ajoneuvon kuljettajalle, omistajalle tai pysy-
välle haltijalle voidaan määrätä 70 euron liiken-

nevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimatto-
muudesta rikkoo, mitä säädetään moottorikäyt-
töisen ajoneuvon tai hinattavan ajoneuvon ra-
kennetta, varusteita tai kuntoa koskevassa 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron liiken-
nevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimatto-
muudesta rikkoo, mitä moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa kuljetettaessa vaadittavien asiakirjojen 
mukana pitämisestä säädetään 84 §:n 2 mo-

mentissa. 
 
Ajoneuvon kuljettajalle, omistajalle tai pysy-
välle haltijalle voidaan määrätä 70 euron lii-

kennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo, mitä säädetään mootto-
rikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan ajoneu-
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

§:ssä, 7 §:n 1 momentissa tai 11 §:n 1 momen-
tissa. Mopoilijalle, mopon omistajalle tai pysy-

välle haltijalle voidaan määrätä tässä momen-
tissa tarkoitetusta rikkomuksesta 40 euron lii-
kennevirhemaksu. 
 

 
Kuljettajalle voidaan määrätä 70 euron liiken-
nevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimatto-
muudesta käyttää katsastamatonta, rekisteröi-

mätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneu-
voa 10 §:n 1 momentin tai 155 §:n 1 momen-
tissa säädetyn vastaisesti. 
 

Edellä 79 §:n 1 momentissa tarkoitetun muuta 
kuin ajoneuvon liikennekäyttöä koskevan rekis-
teritietoilmoituksen tahallisesta tai huolimatto-
muudesta tapahtuneesta tekemättä jättämisestä 

voidaan määrätä ajoneuvon omistajalle tai hal-
tijalle 70 euron liikennevirhemaksu. 
 
Liikennevirhemaksun määräämisestä, tiedoksi-

annosta ja täytäntöönpanosta säädetään tielii-
kennelaissa (729/2018). 
 
Ajoneuvorikkomuksesta jätetään ilmoitus teke-

mättä, esitutkinta toimittamatta, syyte nosta-
matta ja rangaistus määräämättä, jos samasta 
teosta voidaan määrätä ajoneuvoverolain 
(1281/2003) 47 a §:ssä tarkoitettu lisävero. Vi-

ranomaisen on tällöin ilmoitettava ajoneuvon 
käytöstä Liikenne- ja viestintävirastolle. 
 

von rakennetta, varusteita tai kuntoa koske-
vassa 3 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa tai 11 §:n 1 

momentissa. Mopoilijalle, mopon omistajalle 
tai pysyvälle haltijalle voidaan määrätä tässä 
momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta 40 eu-
ron liikennevirhemaksu. 

 
Kuljettajalle voidaan määrätä 70 euron liiken-
nevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimatto-
muudesta käyttää katsastamatonta, rekisteröi-

mätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneu-
voa 10 §:n 1 momentin tai 151 §:n 1 momen-
tissa säädetyn vastaisesti. 
 

Edellä 75 §:n 1 momentissa tarkoitetun muuta 
kuin ajoneuvon liikennekäyttöä koskevan re-
kisteritietoilmoituksen tahallisesta tai huolimat-
tomuudesta tapahtuneesta tekemättä jättämi-

sestä voidaan määrätä ajoneuvon omistajalle tai 
haltijalle 70 euron liikennevirhemaksu. 
 
Liikennevirhemaksun määräämisestä, tiedoksi-

annosta ja täytäntöönpanosta säädetään tielii-
kennelaissa (729/2018). 
 
Ajoneuvorikkomuksesta jätetään ilmoitus teke-

mättä, esitutkinta toimittamatta, syyte nosta-
matta ja rangaistus määräämättä, jos samasta 
teosta voidaan määrätä ajoneuvoverolain 
(1281/2003) 47 a §:ssä tarkoitettu lisävero. Vi-

ranomaisen on tällöin ilmoitettava ajoneuvon 
käytöstä Liikenne- ja viestintävirastolle. 
 

96 a § 
Viittaukset rikoslakiin 
 

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantami-
sesta säädetään rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 
§:ssä. 
 

Rangaistus väärän todistuksen antamisesta vi-
ranomaiselle säädetään rikoslain 16 luvun 8 
§:ssä. 
 

159 § 
Viittaukset rikoslakiin 
 

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantami-
sesta säädetään rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 
§:ssä. 
 

Rangaistus väärän todistuksen antamisesta vi-
ranomaiselle säädetään rikoslain 16 luvun 8 
§:ssä. 

97 § 
Toimenpiteistä luopuminen 

(Kumotaan) 
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Voimassa oleva ajoneuvolaki 

 

Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Jos 96 §:ssä tarkoitettu rikkomus on olosuhteet 
huomioon ottaen vähäinen, voidaan siitä jättää 

syyte nostamatta ja rangaistus tuomitsematta. 
 
Jos rikkomus ilmeisesti on sellainen kuin 1 mo-
mentissa säädetään, voi poliisimies, tullimies 

tai rajavartiomies muihin toimenpiteisiin ryhty-
mättä antaa rikkomukseen syyllistyneelle huo-
mautuksen. 
 

98 § 
Muutoksenhaku 

 
Ajoneuvon hyväksyntää ja katsastusta koske-
vaan katsastustoimipaikan päätökseen saa vaa-
tia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta si-

ten kuin hallintolaissa säädetään. 
 
 
 

 
Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuk-
sen johdosta antamaan päätökseen sekä tämän 
lain nojalla muutoin antamaan päätökseen saa 

hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitok-
sen tämän lain nojalla antamaan päätökseen 

saa myös hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen 42 §:ssä tarkoi-
tettuja toimia, 50 §:ssä tarkoitettua hyväksyn-
nän peruuttamista, 66 f §:ssä tarkoitettua koe-
numerotodistuksen peruuttamista, 78 §:ssä tar-

koitettua luvan peruuttamista, 80–82 §:ssä tar-
koitettua kieltoa, 86 a §:ssä tarkoitettua tyyppi-
hyväksynnän peruuttamista sekä 92 §:ssä tar-
koitettua luvan peruuttamista koskevassa asi-

assa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oi-
keuden muuhun päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oi-

keus myöntää valitusluvan. 
 
 

170 § 
Muutoksenhaku 

 
Tämän lain nojalla annettuun päätökseen saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa (808/2019) sääde-
tään. 

 
Ajoneuvon hyväksyntää ja rekisteröintiä koske-
vaan päätökseen sekä katsastusta koskevaan 
katsastustoimipaikan päätökseen saa 1 momen-

tista poiketen kuitenkin vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallinto-
laissa säädetään. Oikaisuvaatimuksesta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta valitta-

malla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintolaissa annetussa laissa sää-
detään. 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
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Ehdotus uudeksi ajoneuvolaiksi 

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta, jollei muu-

toksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 

Tämän lain nojalla tehtyä muuta kuin 154–156 
§:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun määrää-

mistä koskevaa päätöstä on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta, jollei muutoksenha-
kuviranomainen toisin määrää. 
 

99 § 
Tarkemmat säännökset 

 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön-
panosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 

(Kumotaan) 

100 § 

Poliisin toimintaa koskevat tarkemmat mää-
räykset ja ohjeet 
 
Poliisihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä 

ja ohjeita tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten mukaan poliisille kuuluvien toimen-
piteiden suorittamisesta. 
 

Poliisihallitus vahvistaa tässä laissa ja sen no-
jalla annetuissa säännöksissä poliisille sääde-
tyissä toimenpiteissä käytettävien lomakkeiden 
kaavan teknisissä tienvarsitarkastuksissa an-

nettavaa 73 §:ssä tarkoitettua raporttiloma-
ketta lukuun ottamatta. 

(Kumotaan) 

 


