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Laki
henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain

(839/2020) 2 § ja
lisätään lakiin uusi 9 § seuraavasti:

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 hän on ollut merkittynä liikenneasioiden rekisteriin yhtä-
jaksoisesti vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen romutusta ja joka on ensirekisteröity
vuonna 2010 tai aikaisemmin, romutettavaksi jätelain (646/2011) 58§:ssä säädetyllä ta-
valla.

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

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;
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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.
Yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun

tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan
voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio.

Romutuspalkkio voidaan myöntää yksinomaan sähköä käyttövoimana hyödyntävän
henkilöauton hankkineelle, vaikka hankintaan olisi myönnetty muuta avustusta valtion va-
roista.

9 §

Siirtymäsäännökset

Hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

————
Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2021.
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