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N:o 276

Laki
ajoneuvolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 99 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 1328/2004,
muutetaan 24 ja 26 §, 27 §:n 2 momentti, 34 ja 34 a §, 40 §:n 2 momentin 3 kohta, 45 §:n 4
momentti, 48 §, 64 §:n 4 momentti, 65 a §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti, 65 b §,
66 a §:n 1 ja 4 momentti, 66 c §:n 3 momentti, 66 f §:n 1 ja 3 momentti, 69 a §, 72 §:n 3
momentti, 74 §:n 2 ja 4 momentti, 75 §:n 2 momentti, 76 ja 77 §, 79 §:n 1 momentti, 80 §:n 3
momentti, 84 §:n 2 momentti, 85 §:n 1 momentti, 86, 88, 93, 94 ja 95 §, 96 §:n 2 momentti, 97
ja 98 § sekä 99 §:n otsikko,
sellaisina kuin niistä ovat 34 ja 34 a §, 40 §:n 2 momentin 3 kohta, 45 §:n 4 momentti, 48 §,
79 §:n 1 momentti, 80 §:n 3 momentti ja 96 §:n 2 momentti laissa 226/2009, 64 §:n 4
momentti, 65 a §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti, 65 b §, 66 a §:n 1 ja 4 momentti,
66 c §:n 3 momentti, 66 f §:n 1 ja 3 momentti, 69 a §, 84 §:n 2 momentti ja 85 §:n 1 momentti
laissa 233/2007, 86 § viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa 226/2009, 93 § osaksi
viimeksi mainitussa laissa ja 99 §:n otsikko mainitussa laissa 1328/2004, sekä
lisätään 96 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 226/2009, uusi 3 momentti
seuraavasti:
HE 252/2009
LiVM 27/2009
EV 227/2009
Euroopan
Euroopan
Euroopan
Euroopan
Euroopan
46—2010

parlamentin
parlamentin
parlamentin
parlamentin
parlamentin

ja
ja
ja
ja
ja

neuvoston
neuvoston
neuvoston
neuvoston
neuvoston

asetus
asetus
asetus
asetus
asetus

(EY)
(EY)
(EY)
(EY)
(EY)

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

715/2007 (32007R0715); EYVL N:o L 171, 29.6.2007, s. 1
78/2009 (32009R0078); EYVL N:o L 35, 4.2.2009, s. 1
79/2009 (32009R0079); EYVL N:o L 35, 4.2.2009, s. 32
595/2009 (32009R0595); EYVL N:o L 188, 18.7.2009, s. 1
661/2009 (32009R0661); EYVL N:o L 200, 31.7.2009, s. 1
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24 §
Museoajoneuvo

Katsastustoimipaikka hyväksyy museoajoneuvoksi valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön enintään kuusi kuukautta aikaisemmin antaman lausunnon perusteella ajoneuvon, jonka valmistusvuoden
päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta
ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa
kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
määräyksiä museoajoneuvon entistämisestä
ja sen osien vaihtamisesta aikaisempaa liikenneturvallisemmiksi sekä 1 momentissa
tarkoitetun lausunnon sisällöstä.
26 §

näiden järjestelmien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja varusteiden tyyppihyväksyntäviranomainen Suomessa on Liikenteen
turvallisuusvirasto.
34 a §
Toimivaltainen viranomainen CE-merkinnällä varustettuja tuotteita koskevissa
asioissa
Jos tässä laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä
edellytetään
polkupyörän,
moottorikelkan, osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden varmentamista CE-merkinnällä, toimivaltainen viranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto.

Valmistenumero ja valmistajan kilpi
40 §
Liikenteessä käytettävässä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja perävaunussa tulee
olla valmistajan, Liikenteen turvallisuusviraston, katsastustoimipaikan tai ulkomaisen ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama valmistenumero. Autossa ja
sen perävaunussa, L-luokan ajoneuvossa ja
traktorissa tulee lisäksi olla valmistajan kilpi.
27 §
Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja
varusteita koskevat tarkemmat säännökset
— — — — — — — — — — — — —
Liikenteen turvallisuusvirastolle annettavista valtuuksista yksittäisten poikkeusten
myöntämiseen ajoneuvon rakenteesta, hallintalaitteista ja varusteista tämän lain nojalla
annetuista säännöksistä, edellyttäen että poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä
vääristä kilpailua, säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.
34 §
Tyyppihyväksyntäviranomainen
M-, N-, L-, O-, T1-T3-, C- ja R-luokan
ajoneuvon, liikennetraktorin ja moottorityökoneen sekä maastoajoneuvon samoin kuin

Tyyppihyväksyntää koskevat tarkemmat
säännökset
— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa:
— — — — — — — — — — — — —
3) Liikenteen turvallisuusvirastolle annettavista valtuuksista vähäisten yksittäisten
poikkeusten myöntämiseen tyyppihyväksynnässä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua;
— — — — — — — — — — — — —
45 §
Vaatimustenmukaisuuden valvonta
tuotannossa
— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa sovelletaan EY-tyyppihyväksynnän
osalta 30 §:n 1 momentissa mainituissa säädöksissä säädettyjä menettelyjä ja E-tyyppihyväksynnän osalta Geneven sopimuksessa
määrättyä menettelyä. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset
edellä tarkoitettujen menettelyjen soveltami-
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sesta kansallisen tyyppihyväksynnän tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaan.
— — — — — — — — — — — — —
48 §
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kuutusyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai laitos voi tehdä rekisteri-ilmoituksen muullakin
tavoin. Siitä, milloin rekisteri-ilmoituksen voi
toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa, säädetään
valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

Hyväksytty asiantuntija
Tyyppihyväksyntäviranomainen voi hakemuksesta hyväksyä tutkimuslaitoksen, testausta harjoittavan 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 edellytettyjä, tyyppihyväksyntäviranomaisen päätöksessä erikseen määritellyn pätevyysalueen mukaisia selvityksiä. Hyväksytyllä asiantuntijalla tulee olla tehtävien
edellyttämä laitteisto ja ammattitaitoinen
henkilöstö. Laitteiston ja henkilöstön pätevyyden arvioinnissa noudatetaan soveltuvin
osin 47 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa
mainittujen standardien vaatimuksia ja
47 a §:n 1 momentissa säädettyä menettelyä.
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitettujen selvitysten sisällöstä ja niitä varten tarvittavia mahdollisia tarkastuksia, testejä ja
laskelmia koskevien todistusten sisällöstä
sekä hyväksymisestä tehtävän päätöksen
edellyttämän hyväksytyn asiantuntijan toiminnan kuvauksen sisällöstä.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettujen selvitysten käyttämisestä vaatimustenmukaisuuden osoituksena muutos- ja
kytkentäkatsastuksessa.

64 §
Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteri-ilmoituksen tekijän tai hänen
asiamiehensä on toimitettava rekisteri-ilmoitus henkilökohtaisesti toimivaltaiselle rekisteröinnin suorittajalle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että kunta, jätelain 18
l §:ssä tarkoitettu kerääjä ja esikäsittelijä, va-

65 a §
Ennakkoilmoituksen tekijä
Ennakkoilmoituksen voi tehdä ajoneuvon
valmistaja ja valmistajan edustaja tai, jos ajoneuvon on tuonut maahan muu kuin valmistajan edustaja, ajoneuvon maahantuoja:
— — — — — — — — — — — — —
5) jolla on sopimus Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tietojen toimittamisesta
teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.
Ennen 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
sopimuksen tekemistä ennakkoilmoituksen
tekemiseen aikovan on osoitettava Liikenteen
turvallisuusvirastolle, että ennakkoilmoituksen tekemiseen aikova täyttää 1 momentin
1—4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

65 b §
Ennakkoilmoituksen virheellisyys
Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä
ennakkoilmoituksen tekijän ennakkoilmoittamat ajoneuvot rekisteröintikatsastettaviksi,
jos ennakkoilmoittamisessa ei ole noudatettu
sitä koskevia säännöksiä tai 65 a §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua sopimusta
taikka jos ajoneuvon tietojen toimittamisessa
on muutoin ollut vähäistä suurempia virheitä.
Samalla Liikenteen turvallisuusvirasto voi
kieltää virheellisesti tehtyjen ennakkoilmoitusten käytön.
Jos ennakkoilmoituksen tekijän ajoneuvoja
on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrätty rekisteröintikatsastettaviksi aikaisemminkin tai jos ennakkoilmoittamisessa on
muutoin ollut toistuvasti virheitä, joista ennakkoilmoituksen tekijää on huomautettu,
Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää en-
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nakkoilmoituksen tekijää määräajaksi tekemästä ennakkoilmoituksia.
Ennakkoilmoituksen tekijän on korjattava
ennakkoilmoitettua ajoneuvoa koskevissa tiedoissa ennen ensirekisteröintiä havaitut virheet ja ilmoitettava niistä rekisteriin. Ennakkoilmoituksen korjaamisesta säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

66 f §
Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä

66 c §

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
ajoneuvoja valmistavalle, myyvälle, varustavalle tai korjaavalle taikka kuljetustoimintaa
harjoittavalle tai ajoneuvoihin kohdistuvaa
tutkimustoimintaa harjoittavalle liikkeelle,
laitokselle tai muulle yhteisölle enintään vuoden voimassa olevan koenumerotodistuksen.
Todistus oikeuttaa Suomessa ensirekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon rajoitettuun tilapäiseen käyttöön koenumerokilvin liikenteessä ja muualla. Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa koenumerotodistuksen, jos ajoneuvoa on käytetty koenumerokilvillä tämän lain tai tieliikennelain taikka niiden nojalla annettujen
säännösten, ajoneuvon verotusta koskevien
säännösten taikka koenumerotodistuksessa
asetettujen ehtojen vastaisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa koenumerotodistuksen haltijan kaikki koenumerotodistukset, jos mainittujen säännösten tai ehtojen
vastainen toiminta on ollut toistuvaa tai muutoin erityisen vakavaa.
— — — — — — — — — — — — —
Koenumerotodistus ja siirtolupa on pidettävä ajoneuvossa mukana ajon aikana. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin koenumerotodistuksen ja siirtoluvan
myöntämisestä ja niiden voimassaolosta, ajoneuvon käyttämisestä koenumerotodistuksen
tai siirtoluvan nojalla sekä muista koenumerotodistukseen ja siirtolupaan liittyvistä asioista. Liikenteen turvallisuusvirasto kuitenkin
päättää koenumerotodistuksen ja siirtoluvan
yksityiskohtaisesta sisällöstä sekä siirtomerkin mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista.
— — — — — — — — — — — — —

Liikennekäytöstä poisto

69 a §

— — — — — — — — — — — — —
Rekisterikilpien palauttamisesta liikennekäytöstä poistoa koskevan ilmoituksen yhteydessä sekä Liikenteen turvallisuusviraston oikeudesta merkitä rekisteriin ajoneuvo poistetuksi liikennekäytöstä ajoneuvon ulkomaille
viennin vuoksi tai muusta erityisestä syystä
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Rekisteritietojen muutoskielto

66 a §
Rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet
Ajoneuvon ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja
liikennekäyttöön otosta annetaan rekisteröintitodistus. Viimeksi saadun rekisteröintitodistuksen I osa on pidettävä mukana ajoneuvossa ajon aikana. Perävaunua tai vuokraajoneuvoa kuljetettaessa voidaan ajoneuvossa
kuitenkin pitää kotimaan liikenteessä mukana
rekisteröinnin suorittajan antama jäljennös
mainitusta rekisteröintitodistuksen I osasta.
— — — — — — — — — — — — —
Ajoneuvon rekisteritunnuksesta ja -kilvistä, kansallisuustunnuksesta sekä siirtomerkistä samoin kuin rekisterikilpien ja kansallisuustunnuksen käytöstä, kiinnittämisestä ja
kunnossapidosta sekä rekisteröintitodistuksesta ja sen käytöstä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa rekisteröintitodistuksen ja sille merkittävien tietojen tekniset
yksityiskohdat, rekisteröinnissä käytettävien
lomakkeiden kaavan sekä rekisterikilpien mitat ja muut tekniset ominaisuudet.

Saatuaan tiedon ajoneuvon omistusoikeutta tai yksilöintitietoa koskevasta ilmeisestä
epäselvyydestä Liikenteen turvallisuusvirasto
voi kieltää ajoneuvon rekisteritietojen muuttamisen määräajaksi ja tehdä tästä merkinnän
rekisteriin.
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72 §
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamisesta säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
74 §
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja
— — — — — — — — — — — — —
Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää teknisiin tienvarsitarkastuksiin ajoneuvon teknisen asiantuntemuksen tarkastuksen suorittajan avuksi sopimalla katsastustoimipaikkojen
kanssa katsastusten suorittamiseen oikeutettujen henkilöiden osallistumisesta tarkastuksiin siinä laajuudessa kuin tarkastuksen suorittaja ja Liikenteen turvallisuusvirasto sopivat. Tekniseen tienvarsitarkastukseen osallistuvan katsastusmiehen on noudatettava, mitä
ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain
14 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Liikenteen turvallisuusviraston oikeudesta
osallistua tekniseen tienvarsitarkastukseen
säädetään ajoneuvojen katsastusluvista annetussa laissa.
75 §
Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon
ulkomailla todetut puutteellisuudet
— — — — — — — — — — — — —
Liikenteen turvallisuusvirastolla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa ulkomaiselta viranomaiselta saamansa 1
momentissa tarkoitetut tiedot poliisille.
76 §
Tietojen vaihto ja muu yhteistyö muiden
valtioiden ja Ahvenanmaan maakunnan
viranomaisten välillä
Poliisin, tullilaitoksen, rajavartiolaitoksen
ja Liikenteen turvallisuusviraston on toimialallaan avustettava ETA-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia siten kuin Euroopan yh-
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teisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/30/EY 7 artiklassa tarkoitetaan.
Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa 1
momentissa mainitun direktiivin 7 artiklan 2
kohdan 1 ja 3 alakohdassa tarkoitetut tiedot
asianomaisen valtion tai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaiselle viranomaiselle. Samalla Liikenteen turvallisuusvirasto voi pyytää kyseisen valtion tai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaista viranomaista ryhtymään 7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Poliisilla, tullilaitoksella ja rajavartiolaitoksella on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa teknisissä tienvarsitarkastuksissa saamansa 2 momentissa tarkoitetut tiedot Liikenteen turvallisuusvirastolle,
jolla on oikeus luovuttaa nämä ja muut 2
momentissa tarkoitetut tiedot asianomaisen
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetusta tietojen toimittamisesta ja pyynnöstä
toimenpiteisiin ryhtymiseksi.
77 §
Kansainvälinen raportointi teknisistä
tienvarsitarkastuksista
Teknisistä tienvarsitarkastuksista tehtävien
raporttien toimittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle ja komissiolle sekä yhteystietojen ja pyyntöjen toimittamisesta ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
79 §
Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksikön
markkinavalvonta
Liikenteen turvallisuusvirasto on 6 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen, järjestelmien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja varusteiden valmistuksen ja kaupan
valvontaviranomainen. Euroopan talousalueen ulkopuolelta Suomeen tapahtuvan
tuonnin valvonnasta vastaa tullilaitos.
— — — — — — — — — — — — —
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80 §

Vaaraa aiheuttava ajoneuvo, järjestelmä, osa
tai erillinen tekninen yksikkö
— — — — — — — — — — — — —
Jos Liikenteen turvallisuusvirasto arvioi,
että tässä laissa tai sen nojalla annetussa
säännöksessä edellytetyllä CE-merkinnällä
varustettu osa tai erillinen tekninen yksikkö
on vakavana vaarana liikenne- tai työturvallisuudelle, ympäristölle tai terveydelle, vaikka
se on varustettu riittävillä merkinnöillä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää osan
tai erillisen teknisen yksikön myynnin tai
käyttöönoton. Liikenteen turvallisuusviraston
on tällaisessa tapauksessa meneteltävä kuten
44 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
84 §
Ajokieltoon määrääminen
— — — — — — — — — — — — —
Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä
ajoneuvon ajokieltoon, jos ajoneuvon rakennetta on muutettu 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säännösten vastaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
85 §
Valvontakatsastukseen määrääminen
Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies
katsoo, että ajoneuvon kunnossa ja erityisesti
jarruissa havaitut puutteet voivat aiheuttaa
sellaisen turvallisuusriskin, että ajoneuvon
tiellä suoritettavaa tarkastusta perusteellisempi tarkastus on aiheellinen suorittaa, hän
voi määrätä ajoneuvon katsastettavaksi (valvontakatsastus). Liikenteen turvallisuusvirasto korvaa tällaisen valvontakatsastuksen
kohtuulliset kustannukset katsastustoimipaikalle. Poliisimies, tullimies tai rajavartiomies
voi määrätä ajoneuvon valvontakatsastukseen
myös, jos aikaisemmin annettua ajoneuvon
korjauskehotusta ei ole noudatettu. Jos ajoneuvoa ei ole poliisimiehen, tullimiehen tai
rajavartiomiehen määräämässä ajassa esitetty
valvontakatsastukseen, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin se on hyväksytty

valvontakatsastuksessa. Valvontakatsastukseen sovelletaan, mitä 53, 54 ja 56—58 §:ssä
säädetään. Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies katsoo yksityiskohtaisemman tarkastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon saamien
vaurioiden tai muun erityisen syyn vuoksi,
hän voi määrätä valvontakatsastuksen laajennettavaksi rekisteröintikatsastusta vastaavaksi. Myös Ahvenanmaan maakunnassa tai
ulkomailla rekisteröity tai käyttöön otettu
ajoneuvo voidaan määrätä valvontakatsastukseen.
— — — — — — — — — — — — —
86 §
Ajoneuvon korjausvelvoite ja takaisinkutsu
Jos Suomessa liikenteessä käytettäväksi
hyväksytyssä M-, N-, O- tai L-luokan ajoneuvotyypissä tai osassa tällaista tyyppiä olevista
ajoneuvoista todetaan virhe tai poikkeama,
joka aiheuttaa vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle taikka terveydelle, ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan
tulee ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle kaikki voimassa olevat takaisinkutsukampanjat, korjattavat kohteet ja suoritetun
korjauksen tunnistusmerkinnät heti, kun ajoneuvon valmistaja on aloittanut tällaisen ajoneuvotyypin 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 valmistajan, valmistajan
edustajan ja maahantuojan tulee ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, kun takaisinkutsukampanja on suoritettu ja kaikki ajoneuvot korjattu.
Jos ajoneuvotyypin valmistaja, valmistajan
edustaja tai maahantuoja laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun takaisinkutsukampanjaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden, Liikenteen turvallisuusvirasto voi asettaa uhkasakkolaissa
tarkoitetun uhkasakon ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyöneelle.
Jos kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja ajoneuvoja ei ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan tai maahantuojan toimin saada
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korjautettua, kyseisen tahon on ilmoitettava
korjaamattomien ajoneuvojen valmistenumerot Liikenteen turvallisuusvirastolle. Liikenteen turvallisuusviraston tulee toimittaa korjaamattomien ajoneuvojen omistajille kehotus viedä ajoneuvonsa korjattaviksi. Katsastustoimipaikka voi antaa korjauskehotuksen
ajoneuvon omistajalle tai haltijalle myös
määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Liikenteen turvallisuusvirasto voi tekemällä liikennekäytöstä poistoa koskevan merkinnän rekisteriin, määräämällä ajokieltoon tai muilla
keinoin estää sellaisen ajoneuvon käytön, jota
ei kehotuksesta huolimatta viedä korjattavaksi.
Velvollisuudesta korvata viallisen ajoneuvon korjaus säädetään kuluttajansuojalaissa
(38/1978).
88 §
Asennuksen ja korjauksen valvontaviranomainen
Edellä 87 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden asennuksen ja korjauksen valvontaviranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto.
93 §
Ajoneuvon valmistajan ja maahantuojan erityisohjeet Liikenteen turvallisuusvirastolle
Ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle sen edellyttämät
ajoneuvon katsastuksessa tai teknisessä tienvarsitarkastuksessa tarvittavat ajoneuvon valmistajan erityisohjeet.
94 §
Tietojen ilmoittaminen rekisteriin
Ajokieltoa ja muuta määräaikais- ja valvontakatsastusta, museoajoneuvoksi hyväksymistä ja sen peruuttamista sekä teknistä
tienvarsitarkastusta koskevien tietojen ilmoittamisesta rekisteriin ja merkitsemisestä ajoneuvon rekisteröinnistä annettavaan todistukseen säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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Rekisteriin talletettavista tiedoista säädetään
erikseen.
95 §
Liikenteen turvallisuusviraston muutosoikeus
Jos velvollisuus ilmoittaa ajoneuvo rekisteriin on laiminlyöty tai jos Liikenteen turvallisuusvirasto saa tiedon rekisteriin merkittävän
tiedon muuttumisesta tai virheellisyydestä,
Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin tai korjata
virheelliset tiedot. Liikenteen turvallisuusviraston on ennen muutoksen tekemistä annettava ajoneuvon omistajan ja haltijan lausua
käsityksensä muutoksen aiheellisuudesta, jos
muutos vaikuttaa omistajan tai haltijan oikeuksiin. Jos virhe johtuu ilmoitusvelvollisen
toimenpiteestä, Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus periä tältä virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Muutoksen
tehtyään Liikenteen turvallisuusviraston on
ilmoitettava siitä ajoneuvon omistajalle ja
haltijalle.
96 §
Ajoneuvorikkomus
— — — — — — — — — — — — —
Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös
se, joka tahallaan antaa oikeudelliselta merkitykseltään väärän tiedon nimetylle tutkimuslaitokselle, hyväksytylle asiantuntijalle tai
yksittäishyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon,
osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen
hyväksyntämenettelyä tai markkinoilta pois
vetämiseen johtavaa menettelyä varten suoritettavissa tarkastuksissa, mittauksissa tai testeissä taikka tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa varten suoritettavissa testeissä tai arvioinneissa.
Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia sisältävässä Euroopan yhteisön asetuksessa säädetyn korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyvelvoitteen,
2) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaati-
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muksia sisältävässä Euroopan yhteisön asetuksessa säädetyn ajoneuvon päästönrajoitusjärjestelmän lisäaineen käyttövelvoitteen ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä taikka
3) rikkoo 30 §:n 1 momentissa mainittuja
säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia sisältävässä Euroopan yhteisön asetuksessa säädetyn päästönrajoitusjärjestelmän
toimintaa rajoittavan laitteen käytön kieltoa
tai kieltoa muuttaa päästönrajoitusjärjestelmä
tyyppihyväksynnän vaatimusten vastaiseksi.
97 §
Toimenpiteistä luopuminen
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
momentissa säädetään, voi poliisimies, tullimies tai rajavartiomies muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa rikkomukseen syyllistyneelle huomautuksen.
98 §
Muutoksenhaku
Ajoneuvon hyväksyntää ja katsastusta kos-

kevaan katsastustoimipaikan päätökseen sekä
sopimusrekisteröijän rekisteröintiä koskevaan
päätökseen haetaan oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen sekä
tämän lain nojalla muutoin antamaan päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Poliisin,
tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen tämän lain
nojalla antamaan päätökseen haetaan myös
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös voidaan panna täytäntöön oikaisuvaatimuksesta
huolimatta. Edellä 2 momentissa tarkoitettu
päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
99 §
Tarkemmat säännökset
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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Valtioneuvoston asetus
biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 25 päivänä toukokuuta 2000 biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen (466/2000) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 ja 4 kohdat, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentin 2
kohta ja 9 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain
(744/1989) biosidivalmisteita koskevan 6 luvun täytäntöönpanosta.
Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin lopulliselle käyttäjälle tarkoitettuihin käyttövalmiisiin biosidivalmisteisiin, joista säädetään seuraavien lakien tai asetusten nojalla:
1) lääkelaki (395/1987);
2) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki (1505/1994);
3) elintarvikelaki (23/2006);
4) rehulaki (86/2008);
5)
laki
kosmeettisista
valmisteista
(22/2005);
6) laki kasvinsuojeluaineista (1259/2006).

seuraa lähettäminen yhteisön tullialueelta tai
hävittäminen; myös biosidivalmisteiden
tuonti Euroopan yhteisön alueelle on markkinoille luovuttamista;
— — — — — — — — — — — — —
4) aineella, seoksella, tieteellisellä tutkimuksella tai kehittämisellä sekä tuote- ja prosessisuuntautuneella tutkimuksella ja kehittämisellä, mitä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o
793/93, komission asetuksen (EY) N:o
1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY
ja komission direktiivien 91/155/ETY,
93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3
artiklassa säädetään.

2§
5§
Määritelmät
Hakemuksen käsitteleminen
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
2) markkinoille saattamisella tavaran toimittamista maksua vastaan tai maksutta tai
sen muuta kuin sellaista varastointia, jota

— — — — — — — — — — — — —
Tämän asetuksen liitteessä nimetty toimivaltainen viranomainen vastaa valmisteen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden arvioin-
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nista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto vastaa tehoaineen, jäämien ja valmisteen ihmisen ja eläinten terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnista sekä tehoaineen ja valmisteen fysikaalisten ja
kemiallisten ominaisuuksien arvioinnista.
Suomen ympäristökeskus vastaa tehoaineen,
jäämien ja valmisteen ympäristövaikutusten
arvioinnista.
— — — — — — — — — — — — —
8§
Tehoainetta koskevien tietojen suoja-aika
Biosidivalmisteen tehoainetta koskevien
tietojen kemikaalilain 30 a §:ssä tarkoitettu
suoja-aika määräytyy seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —
2) jos kysymyksessä on biosidivalmisteessa käytettävä tehoaine, joka on ollut
markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta
2000, suoja-aika on 14 vuotta kyseisestä
ajankohdasta sellaisten tietojen osalta, jotka
on toimitettu biosididirektiviin mukaisesti, ja
10 vuotta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan päätöksen tekemisestä sellaisten tietojen osalta,

jotka toimitetaan ensimmäistä kertaa tehoaineen tai uuden käyttötarkoituksen hyväksymiseksi biosididirektiivin liitteeseen;
— — — — — — — — — — — — —
9§
Valmistetta koskevien tietojen suoja-aika
Biosidivalmistetta koskevien tietojen kemikaalilain 30 a §:ssä tarkoitettu suoja-aika
määräytyy seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —
2) jos kysymyksessä on biosidivalmiste,
jonka sisältämä tehoaine on ollut markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta 2000,
suoja-aika on 14 vuotta kyseisestä ajankohdasta sellaisten tietojen osalta, jotka on toimitettu biosididirektiivin mukaisesti, ja 10
vuotta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan päätöksen
tekemisestä sellaisten tietojen osalta, jotka
toimitetaan ensimmäistä kertaa tehoaineen
hyväksymiseksi tai uuden käyttötarkoituksen
hyväksymiseksi biosididirektiivin liitteeseen;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä
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Valtioneuvoston asetus
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
19 päivänä toukokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (347/2005) 8 §, sellaisena kuin
se on asetuksessa 1813/2009, seuraavasti:
8§
Päätöksestä tiedottaminen viranomaisille
Suunnitelman tai ohjelman hyväksymisestä on toimitettava viipymättä tieto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi tieto päätöksestä on toimitettava niille
kunnan viranomaisille ja muille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu.
Suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä

koskevasta päätöksestä on viipymättä ilmoitettava valtiolle, jonka kanssa on käyty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 10
§:n mukaiset neuvottelut. Valtion saataville
on toimitettava suunnitelma tai ohjelma ja
sen hyväksymistä koskeva päätös.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Hallitussihteeri Satu Sundberg
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen 1 §:n
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä tammikuuta 2010 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien
hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (75/2010) 1 §, sellaisena kuin se on
asetuksessa 236/2010, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten
toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä
ja -ajankohtia:
1) vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (37/2010), jäljempänä EteläSuomen kansallinen tukiasetus;
2) vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(38/2010), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;
3) vuodelta 2010 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (39/2010)
4) vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (40/2010)

5) vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (41/2010);
6) vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (42/2010);
7) vuodelta 2010 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
annettu valtioneuvoston asetus (109/2010);
8) vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annettu valtioneuvoston asetus (173/2010);
9) vuodelta 2010 maksettavasta nurmi- ja
viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(265/2010).
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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