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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autorekisterikeskukses
ta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan autorekisterikeskuk
seen perustettavaksi johtokunta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä tammikuuta 1991. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Autorekisterikeskus pitää yllä tieliikenteen 
rekisteröintijärjestelmiä, kuten ajoneuvo- ja 
ajokorttirekisteriä, sekä hoitaa ajoneuvovero
tustehtäviä. Autorekisterikeskus ja sen kenttä
organisaatio vastaavat myös eräistä Iiikenne
turvallisuustehtävistä, kuten ajoneuvojen kat
sastuksista ja kuljettajantutkinnoista. Tulevai
suudessa autorekisterikeskus ja katsastustoimi 
hoitavat Iisääntyvästi myös ajoneuvojen pääs
tämääräysten valvontaan liittyviä tehtäviä. 

Autorekisterikeskuksen hoitamien tehtävien 
yhteiskunnallisen merkityksen korostumisen 
johdosta esitetään, että autorekisterikeskuk
seen perustetaan valtioneuvoston määräajaksi 
nimittämä johtokunta. Johtokunnan kautta 
pyritään yleinen yhteiskunta-, talous- ja liiken
nepoliittinen ohjaus kytkemään autorekisteri
keskuksen toimintaperiaatteisiin, tavoitteiden 
asettamiseen ja suunnittelujärjestelmään. 

Johtokunnan odotetaan tuovan autorekiste
rikeskukseen liikenneministeriön, valtioneuvos
ton ja eduskunnan päätöksenteosta ja ohjauk
sesta jobdettavan avaran päätöksentekotavan, 
jolla on laaja-alainen kytkentä liikennepolitii
kan ja koko yhteiskuntapolitiikan osa-alueisiin 
ja muuhun yhteiskuntasuunnitteluun. 

Johtokuntaa nimitettäessä voidaan sen ko
koonpanossa ottaa huomioon kulloisetkin au
torekisterikeskuksen toiminnan painopiste
suunnat. 
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2. Uudistuksen valmistelu 

Uudistus on valmisteltu autorekisterikeskuk
sessa ja liikenneministeriössä virkatyönä. Se 
perustuu myös valtionvarainministeriön 8 päi
vänä kesäkuuta 1988 asettaman, ministeriöit
ten alaisten keskushallinnon yksiköitten johto
organisaatioiden kehittämisperiaatteita selvittä
neen toimikunnan ehdotuksiin (komiteanmie
tintö 1989:8). 

3. Esityksen hallinnolliset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Johto-organisaation uudistuksen tarkoituk
sena on tehostaa ja kehittää autorekisterikes
kuksen toimintaa ja ohjautuvuutta kulloisi!Ie
kin painopistealueille. Uudistuksen vaikutukset 
näkyvät välillisesti autorekisterikeskuksen toi
minnan laadussa ja tuloksessa. 

Johtokunnan jäsenyydet ovat sivu- ja luotta
mustoimen luontoisia, joten uudistuksen kus
tannukset ovat vähäisiä. Uudistuksella ei ole 
vaikutusta virkarakenteeseen. 

4. Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Uudistuksella ei ole vaikutusta muuhun lain
säädäntöön_ 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki autorekisterikeskuksesta 

Johtokuntauudistuksen perusteet ja tavoit
teet on esitetty edellä yleisperustelujen yhtey
dessä. 

Johtokunnan nimeäisi valtioneuvosto mää
räajaksi. Johtokunnan tehtävistä, toimiajasta 
ja kokoonpanosta säädettäisiin lähemmin ase
tuksessa. Asetuksessa ei kuitenkaan säädettäisi 
siitä, mitä asiantuntemusalueita johtokunnan 
jäsenten olisi edustettava. 

Johtokunnan tehtävät muodostuisivat auto
rekisterikeskuksen yleisjohtoon liittyvistä teh
tävistä, jotka selvästi erotettaisiin toimeenpa
nevan johdon tehtävistä. 

Tämän mukaisesti johtokunta tulisi päättä
mään autorekisterikeskuksen toimintalinj oista, 
tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta
ja taloussuunnitelmasta, ohjaisi ja valvoisi au
torekisterikeskukselle asetettujen tavoitteiden 
toteutumista, päättäisi merkittävistä tutkimus
ja kehittämistehtävistä sekä antaisi lausunnon 
korkeimman virkamiesjohdon nimitysasioista. 

Johtokunta loisi myös edellytyksiä autorekiste
rikeskuksen yhteistyölle ministeriön kanssa 
sekä muihin keskeisiin yhteistyöviranomaisiin 
ja viraston toimialan asianosaisiin. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotuksen vaatimien muutosten ja muiden 
ajanmukaistamistarpeiden johdosta annettai
siin voimassa olevan lain 6 §:n nojalla koko
naan uusi hallintoasetus autorekisterikeskuk
sesta. 

3. Voimaantulo 

Lainmuutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 
päivänä tammikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään autorekisterikeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 
1967 annettuun lakiin (644/67) siitä 6 päivänä marraskuuta 1987 annetulla lailla autorekisteri
keskuksesta annetun lain 2 ja 5 §:n kumoamisesta (1082/87) kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 § 
seuraavasti: 

2 § 
Autorekisterikeskuksessa on johtokunta, 

jonka jäsenet määrää valtioneuvosto. Johto
kunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja toimi
kaudesta säädetään asetuksella. 

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Liikenneministeri Ilkka Kanerva 




