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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autorekisterikeskuk
sesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi auto
rekisterikeskuksesta annetun lain säännöksiä si
ten, että ne vastaavat 1 päivänä huhtikuuta 
1982 voimaan tulevan tieliikennelainsäädännön 
kokonaisuuudistukseen liittyviä säädöksiä sekä 

osittain jo nyt käy;tännössä vallitsevaa tilan
netta. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä huhtikuuta 1982. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Autorekisterikeskuksesta annetun lain ( 644/ 
67) mukaan autorekisterikeskus apunaan moot
toriajoneuvojen katsastusmiehet hoitaa mootto· 
riajoneuvojen rekisteröintiä ja katsastustoimin
taa sekä niihin liittyviä tehtäviä. 

Nykyisin katsastustoiminta on muodostunut 
autorekisterikeskuksen suurimmaksi tehtäväksi 
ja maa on jaettu lääneittäin katsastusaluei
siin, joihin on perustettu autokatsastuskontto
reita ja autokatsastustoimistoja. Nykyisin kat
sastus- ja rekisteröintivelvollisuus kohdistuu 
muihinkin ajoneuvoihin kuin moottoriajoneu
voihin, kuten perävaunuihin. 

Ehdotetulla muutoksella pyritään täsmentä
mään autorekisterikeskuksen tehtäviä siten, että 
se hoitaisi tieliikenteessä käytettävien ajoneu
vojen katsastusta ja rekisteröintiä ja sen alaisina 
toimisivat katsastusalueissa autokatsastuskontto
rit ja -toimistot. Lakiehdotuksen 2 § :ssä luetel
laan ne virat ja toimet, joita autorekisterikes
kuksessa sekä autokatsastuskonttoreissa ja -toi-
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mistoissa voi olla. Luetteloa on Jtäydennetty 
vastaamaan nykyistä tilannetta. 

Lain 3 §: ssä on säännökset moottoriajoneu
vojen katsastusmiesten virkatoimista ja toimi
tuskirjoista perittävistä maksuista. Säännökset 
ovat käyneet tarpeettomiksi valtion maksupe
rustelain ( 980/73) säätämisen jälkeen, minkä 
vuoksi 3 § ehdotetaan kumottavaksi. 

2. Esityksen taloudelliset vai
kutukset 

Ehdotetut muutokset e1vat lisää autorekis
terikeskuksen kustannuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
vänä huhtikuuta 1982. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autorek1sterikeskukseSita 29 pä1vänä joulukuuta 1967 annetun lain (644/67) 3 § 

ja 
muutetaan lain 1 §:n 1 momentti ja 2 §, näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se 

on 14 päivänä tammikuuta 1972. annetussa laissa (33/72), näin kuuluv1ksi: 

1 § 
Tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen kat

sastusta ja rekisteröintiä sekä niihin liittyviä 
tehtäviä hoitavat liikennemicisteriön ·alaisena 
autorekisterikeskus ja tämän alaisina katsastus
alueissa autokatsastuskonttorit ja -toimistot. 

2 § 
Autorekisterikeskuksessa sekä autokatsastus

konttoreissa ja -toimistoissa voi olla seuraavia 
peruspalkkaisia virkoja ja toimia: johtaja, toi-·· 
mistopäällikkö, ylitarkastaja, jaostopäällikkö, 
esittelijä, toimistoinsinööri, lääninkatsastusmies, 
katsastusmies, apulaiskatsastusmies, katsastus-
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teknikko, toimistosihteeri, kirjanpitäjä, kirjaaja, 
kanslisti, toimistovirkailija, apulaiskanslisti, ko
nekirjoittaja, toimistoapu1ainen, puhelunvä:lit
täjä, vahtimestari. Näitä virkoja ja toimia voi 
olla eri luokkaisia. 

Autorekisterikeskuksessa sekä autokatsastus
konttoreissa ja -toimistoissa voi olla myös yli
määräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihen
kilöitä ja yksityisoikeudellisessa työsopimussuh
teessa olevia työntekijöitä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1982. 

Kumotun 3 § :n nojalla annettu asetus jää 
voimaan kunnes asetuksella toisin säädetään. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Jarmo Wahlström 
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Liite 

Laki 
autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autorekif>terikeskukses,ta 29 päivänä joulukuuta 196 7 annetun lain ( 644/6 7) 3 § 

ja 
muutetaan lain 1 §:n 1 momentti ja 2 §, näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se 

on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (3 3/72), näin kuuluvirosi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Moottoriajoneuvojen rekisteröintiä ja katsas

tustoimintaa sekä niihin liittyviä tehtäviä hoitaa 
liikenneministeriön alaisena autorekisterikeskus 
ja sen alaisina moottoriajoneuvojen katsastus
miehet. 

2 §. 
Autorekisterikeskuksessa ja moottoriaJoneu

vojen katsastusalueissa voi olla seuraavia perus
palkkaisia virkoja ja toimia: johtaja, toimisto
päällikkö, toimistoinsinööri, lääninkatsastus
mies, apulaiskatsastusmies, katsastusteknikko, 
kirjanpitäjä, kirjaaja, kanslisti, apulaiskanslisti, 
konekirjoittaja, toimistoapulainen, puhelinvälit
täjä, vahtimestari. Näitä virkoja ja toimia voi 
olla eri luokkaisia. 

Autorekisterikeskuksessa ja katsastusalueissa 
voi olla myös ylimääräisiä to1menhaltijoita, tila
päisiä toimihenkilöitä ja yksityisoikeudellisessa 
työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä. 

3 §. 
Moottoriajoneuvojen katsastusmiesten virka

toimista ja toimituskirjoista, joista ei ole suori
tettava leimaveroa, peritään valtiolle maksuja 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Maksut 
määrätään eräiden viranomaisten toimituskir
joista ja virkatoimista suoritettavien maksujen 
perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 anne
tussa laissa (806 / 42) säädettyjen yleisten pe
rusteiden mukaan. 

Valtio ja valtion laitokset ovat vapaat 1 mo
mentissa säädetyistä maksuista. 

Tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen kat
sastusta ja rekisteröintiä sekä niihin liittyviä 
tehtäviä hoitavat liikenneministeriön alaisena 
autorekisterikeskus ja tämän alaisina katsastus
alueissa autokatsastuskonttorit ja -toimistot. 

2 § 
Autorekisterikeskuksessa sekä autokatsastus

konttoreissa ja -toimistoissa voi olla seuraavia 
peruspalkkaisia virkoja ja toimia: johtaja, toi
mistopäällikkö, ylitarkastaja, jaostopäällikkö, 
esittelijä, toimistoinsinööri, lääninkatsastusmies, 
katsastusmies, apulaiskatsastusmies, katsastus
tekn~~o, toimistosihteeri, kirjanpitäjä, kirjaaja, 
kanslisti, toimistovirkailija, apulaiskanslisti, ko
nekirjoittaja, toimistoapulainen, puhelunvälit
täjä, vahtimestari. Näitä virkoja ja toimia voi 
olla eri luokkaisia. 

Autorekisterikeskuksessa sekä autokatsastus
konttoreissa ja -toimistoissa voi olla myös yli
määräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihen
kilöitä ja yksityisoikeudellisessa työsopimussuh
teessa olevia työntekijöitä. 

3 § 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1982. 

Kumotun 3 §:n nojalla annettu asetus jää 
voimaan kunnes asetuksella toisin säädetään. 




