
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvhenkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisestaJulkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2020

840/2020

Laki
henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatu-
esta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun 

lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen han-

kintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun
lain (971/2017) 2 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 961/2018,

muutetaan lain nimike sekä 1, 5, 6, 12 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 § laissa
961/2018 ja 12 § laissa 1521/2019, sekä

lisätään lakiin uusi 3 a ja 9 a § seuraavasti:

Laki
sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton 
hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tu-

esta

1 §

Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Tässä laissa säädetään valtion varoista myönnettävästä avustuksesta täyssähkökäyttöi-
sen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten (hankintatuki), kaasukäyttöi-
sen kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten (kaasuhankintatuki) sekä
henkilöauton muuntamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi (muuntotuki) valtion talousar-
vioon varattujen määrärahojen puitteissa vuosina 2018–2022. Valtionavustuksista sääde-
tään lisäksi valtionavustuslaissa (688/ 2001).

3 a §

Kaasuhankintatuen myöntämisen edellytykset

Kaasuhankintatuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushen-
kilölle, joka vuosina 2020–2022 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraa-
maan uuden ensirekisteröimättömän kaasukäyttöisen kuorma-auton.

Avustus myönnetään, jos:
1) hankittavan tai pitkäaikaisvuokrattavan raskaan ajoneuvon pääasiallisena käyttövoi-

mana on kaasu;
2) hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen;
3) hankittava ajoneuvo pidetään rekisterissä vähintään 1 vuoden ajan ensirekisteröin-

nin jälkeen;
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4) hankittavan ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 16 000 ki-
loa; ja

5) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytet-
tävissä.

5 §

Avustuksen määrä

Hankintatukea myönnetään valtion varoista 2 000 euroa uuden sähkökäyttöisen henki-
löauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten.

Kaasuhankintatukea myönnetään valtion varoista 5 000 euroa paineistettua kaasua
käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten.

Kaasuhankintatukea myönnetään valtion varoista 12 000 euroa nesteytettyä kaasua
käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten.

Muuntotukea myönnetään valtion varoista 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasu-
käyttöiseksi ja 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi.

6 §

Avustuksen saaja

Hankintatuki voidaan myöntää 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle uuden sähkö-
käyttöisen henkilöauton omistajana tai haltijana olevalle luonnolliselle henkilölle, joka os-
taa tai pitkäaikaisvuokraa sähkökäyttöisen auton henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Kaasuhankintatuki voidaan myöntää 3 a §:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle uuden
kaasukäyttöisen kuorma-auton omistajana tai haltijana olevalle luonnolliselle henkilölle
tai oikeushenkilölle, joka ostaa tai pitkäaikaisvuokraa kaasukäyttöisen raskaan ajoneuvon.
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi saada avustuksen enintään viiden kaasukäyt-
töisen kuorma-auton hankintaa varten.

Muuntotuki voidaan myöntää 4 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle muunnettavan
henkilöauton omistajalle tai haltijalle. Muuntotuen saajan tulee olla luonnollinen henkilö
ja hän voi saada avustuksen vain kerran kalenterivuodessa.

9 a §

Kaasuhankintatuen maksaminen

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa hakemuksesta kaasuhankintatuen avustuksen saa-
jalle kaasuhankintatuen 3 a §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän kaasukäyttöisen kuorma-
auton hankintaa varten. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys hankitusta kaasu-
käyttöisestä ajoneuvosta.

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle, jos hankitun kaasu-
käyttöisen kuorma-auton pitkäaikaisvuokrasopimus päättyy ennen kolmen vuoden määrä-
aikaa tai ajoneuvo poistetaan rekisteristä ennen kuin se on ollut rekisterissä säädetyn yh-
den vuoden ajan.

12 §

Muutoksenhaku

Avustusta koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään
hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).
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14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2022.

Tätä lakia sovelletaan:
1) hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee viimeistään 30 päivänä

marraskuuta 2021;
2) kaasuhankintatukeen, jota ajoneuvon omistaja tai haltija hakee viimeistään 30 päi-

vänä marraskuuta 2022;
3) muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee viimeistään 30 päivänä

marraskuuta 2021.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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