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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen siirtämisestä 
ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 9 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneu
vojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittä
misestä annettua lakia siten, että valtio ja kunnat 
voisivat periä siirretyn ajoneuvon omistajalta suo-

ranaisten kulujen lisäksi myös hallinnosta aiheu
tuvat kustannukset. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen 
hävittämisestä annetun lain ( 15117 5) 9 §: n 1 
momentin mukaan siirretyn ajoneuvon omistaja 
on velvollinen korvaamaan valtiolle tai kunnalle 
aiheutuneet kustannukset ajoneuvon siirtämises
tä, säilyttämisestä, hävittämisestä ja muusta toi
menpiteestä, johon on ryhdytty tämän lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
perusteella (siirtokustannukset). Saman lain 
12 §:n 3 momentin mukaan sisäasinministeriö 
vahvistaa ne yleiset perusteet, joita on noudatet
tava siirtokustannusten määräämisessä. 

Sisäasiainministeriö on vuonna 1975 antanut 
päätöksen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajo
neuvojen hävittämisestä perittävien korvausten 
määräämisessä noudatettavista yleisistä perusteis
ta (824/75). Päätöksessä on määrätty yleiset pe
rusteet, joiden mukaan ajoneuvon siirtämisestä, 
säilyttämisestä, arvioinnista, hävittämisestä, siir
ron kuuluttamisesta ja ilmoittamisesta sekä muis
ta toimenpiteistä viranomaiselle aiheutuneet kus
tannukset peritään. Päätöksen 9 §:n mukaan 
edellä mainittujen kustannusten lisäksi peritään 
välillisinä hallintokustannuksina maksu, jonka 
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suuruus on enintään 30 prosenttia muiden viran
omaiselle aiheutuneiden siirtokustannusten sum
masta. 

Valtioneuvoston oikeuskansleri on erään kante
lun johdosta antamassaan kannanotossa toden
nut, että edellä tarkoitettu sisäasiainministeriön 
päätös on lain sanamuodon kanssa ristiriidassa 
siltä osin kuin siinä on pidetty mahdollisena, että 
asianomainen voidaan velvoittaa muiden kustan
nusten lisäksi vielä korvaamaan välillisiä hallinto
kustannuksia viranomaisen harkinnan mukaan 
enintään 30 prosentin määrään saakka. 

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen 
hävittämisestä aiheutuu valtiolle ja kunnalle siir
tämis-, säilyttämis-, arviointi- ja hävittämiskus
tannusten sekä siirron kuuluttamisesta ja ilmoit
tamisesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi hal
lintokustannuksia, joita ovat toimistohenkilöstön 
palkkakustannukset, muun henkilöstön matka
kustannukset, toimistotarvikkeiden sekä muiden 
työ- ja tarveaineiden hankintamenot, posti- ja 
puhelinmaksut, painatuskulut sekä toimistoko
neiden ja -kaluston hankintamenot. Nämä välil
liset kustannukset valtion tai kunnan tulisi voida 
periä siirretyn ajoneuvon omistajalta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 9 §:ään lisättäväksi maininta 
hallintokustannuksista, jotka voitaisiin periä siir-
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r~t_yn. ~joneuvon omistajalta edellä mainitussa 
stsaastatnmtntsterton päätöksessä määrättävään 
enimmäismäärään saakka. Enimmäismäärä on 
tarkoitus vahvistaa välittömien siirtokustannusten 
määrästä 30 prosentiksi, joka vastaa kunnille 
keskimäärin aiheutuvia välillisiä kustannuksia. 

Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallis
liitto ja Finlands svenska kommunförbund ovat 
ehdottaneet, että ajoneuvojen siirtämisestä ja 
romuajoneuvojen hävittämisestä annettua lakia 
muutettaisiin niin, että myös hallintokustannus
ten periminen olisi mahdollista. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Romuajoneuvoja siirrettiin Suomessa vuonna 
1986 yhteensä noin 3 000 kappaletta. Välittömät 
siirtokustannukset siirrettyä ajoneuvoa kohden 
olivat keskimäärin 481 markkaa. Siirtokustannus-

ten perimistulos oli alhainen. Ne saatiin perityik
si vain noin 40 prosentissa siirtotapauksista siirre
tyn ajoneuvon omistajalta. 

Hallintokustannukset olisivat edellä esitettyjen 
keskimääräisten välittömien siirtokustannusten 
mukaan laskettuina 144,30 markkaa siirrettyä 
ajoneuvoa kohti. Vuositasolla hallintokustannuk
set olisivat siten noin 430 000 markkaa, josta 
arviolta 40 prosenttia eli noin 170 000 markkaa 
saataisiin perityiksi siirrettyjen ajoneuvojen omis
tajilta. 

3. Voimaan tulo 

Lain voimaantulo ei vaadi erityisiä järjestelyjä. 
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen jäl
keen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ajoneuvojen siirtämisestä Ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen 
hävittämisestä 28 päivänä helmikuuta 1975 annetun lain (151/75) 9 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

9 § 
Siirretyn ajoneuvon omistaja on velvollinen 

korvaamaan valtiolle tai kunnalle aiheutuneet 
kustannukset siirtämisestä, säilyttämisestä, hävit
tämisestä ja muusta toimenpiteestä, johon on 
ryhdytty tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten perusteella (siirtokus
tannukset). Siirtokustannuksiksi katsotaan myös 
hallintokustannukset, joiden enimmäismäärän si
säasiainministeriö vahvistaa. 

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1987 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin ajoneuvoihin, 
jotka on siirretty ja varastoitu tämän lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 
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Liite 

Laki 
ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen 
hävittämisestä 28 päivänä helmikuuta 1975 annetun lain (151175) 9 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Siirretyn ajoneuvon omistaja on velvollinen 

korvaamaan valtiolle tai kunnalle aiheutuneet 
kustannukset ajoneuvon siirtämisestä, säilyttämi
sestä, hävittämisestä ja muusta toimenpiteestä, 
johon on ryhdytty tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten perusteella 
(siirtokustannukset). 

Ehdotus 

9 § 
Siirretyn ajoneuvon omistaja on velvollinen 

korvaamaan valtiolle tai kunnalle aiheutuneet 
kustannukset siirtämisestä, säilyttämisestä, hävit
tämisestä ja muusta toimenpiteestä, johon on 
ryhdytty tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten perusteella (siirtokus
tannukset). Siirtokustannuksiksi katsotaan myös 
hallintokustannukset, joiden enimmäismäärän si
säasiainministeriö vahvistaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin ajoneuvoihin, 
jotka on siirretty ja varastoitu tämän lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen. 


