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Laki
henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Valtion varoista myönnetään avustusta uuden henkilöauton, sähköavusteisen polku-
pyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yh-
distämispalvelun hankintaan romutettavan auton tilalle (romutuspalkkio) valtion talousar-
vioon varattujen määrärahojen puitteissa vuosina 2020 ja 2021 siten kuin tässä laissa sää-
detään. Valtionavustuksista säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §

Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää romutuspalkkion sellaiselle luonnolliselle
henkilölle, joka on hankkinut omaan käyttöönsä uuden aiemmin ensirekisteröimättömän
henkilöauton, uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai jouk-
koliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun, jos hän on toimittanut vii-
meisen kalenterivuoden aikana sekä välittömästi ennen romutusta liikennekäytössä olleen
henkilöauton, jonka omistajaksi tai haltijaksi hän on ollut merkittynä liikenneasioiden re-
kisteriin yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen romutusta ja joka on
ensirekisteröity vuonna 2010 tai aikaisemmin, romutettavaksi jätelain (646/2011)
58 §:ssä säädetyllä tavalla.

Romutuspalkkio voidaan myöntää, jos:
1) hankitun auton käyttövoimana on joko kokonaan sähkö tai sen toisena käyttövoima-

na on sähkö ja hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriltä määriteltyinä
niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin
ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan;

2) hankitun auton käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on
korkeaseosetanoli tai metaanista koostuva polttoaine;

3) hankitun auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 120 grammaa kilometriltä määri-
teltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekis-
teröinnin ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan;

4) hankittu sähköavusteinen polkupyörä on varustettu polkimin tai käsikammin ja on
varustettu sellaisella enintään 250 watin tehoisella sähkömoottorilla, joka toimii vain pol-
jettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tun-
nissa; tai
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5) hankittu joukkoliikenteen kausilippu tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältä-
vä yhdistämispalvelu on tarkoitettu avustuksen saajan käyttöön kotimaan raide- tai tielii-
kenteeseen.

Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:
1) romutuspalkkion saaja on saanut romutettavaksi toimittamastaan autosta jätelain

59 §:ssä tarkoitetun romutustodistuksen ja merkitty uuden hankitun auton omistajaksi tai
haltijaksi;

2) romutustodistus on annettu aikaisintaan 1.12.2020 ja viimeistään 31.12.2021; ja
3) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytet-

tävissä.
Romutuspalkkio voidaan myöntää samasta romutetusta henkilöautosta ainoastaan ker-

ran.
Romutuspalkkio voidaan myöntää yksinomaan sähköä käyttövoimana hyödyntävän

henkilöauton hankkineelle, vaikka hankintaan olisi myönnetty muuta avustusta valtion va-
roista.

3 §

Avustuksen määrä

Romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 2 000 euroa henkilöauton hankintaa
vastaan, jonka käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on sähkö,
korkeaseosetanoli tai metaanista koostuva polttoaine.

Romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 1 000 euroa henkilöauton hankintaa
vastaan, jonka päästöt ovat enintään 120 grammaa hiilidioksidia kilometriltä.

Romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista sähköavusteisen polkupyörän, joukko-
liikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalve-
lun hankintaa vastaan hankintahinnan verran, enintään kuitenkin 1 000 euroa.

4 §

Romutuspalkkion hakeminen

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa hakemuksesta romutuspalkkion avustuksen saajal-
le 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävästä hankitusta uudesta henkilöautosta, sähköavus-
teisesta polkupyörästä, joukkoliikenteen kausilipusta tai joukkoliikenteen matkustusoi-
keutta sisältävästä yhdistämispalvelusta. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä
hankitusta henkilöautosta, sähköavusteisesta polkupyörästä, joukkoliikenteen kausilipus-
ta tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävästä yhdistämispalvelusta, jonka hankin-
taa varten romutuspalkkiota haetaan, ja jäljennös 2 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tusta romutustodistuksesta. Hakemus on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

5 §

Valvonta ja takaisinperintä

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa tässä laissa tarkoitetun romutuspalkkion valvonnas-
ta ja takaisinperinnästä. Romutuspalkkion valvonnasta ja takaisinperinnästä säädetään
valtionavustuslaissa.
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6 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sääde-
tään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

7 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset avustusten hakemisesta ja maksamisesta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään maalis-
kuuta 2022.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
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