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Lausuntopyyntö

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esityksestä
laiksi ajoneuvolain muuttamisesta ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen
rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Ajoneuvolakiin tehtäisiin muutokset, jotka mahdollistaisivat ajoneuvon sähköisen rekisteri-ilmoituksen tekemisen Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä
palvelussa. Lisäksi laissa otettaisiin huomioon liikennehallinnossa käynnissä oleva virastouudistus, jota koskeva hallituksen esitys on erikseen tarkoitus antaa eduskunnalle
syksyllä 2009. Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävät siirtyisivät perustettavalle uudelle
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia kuten
lain rangaistuspykälän muutos.
Valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin lakia yksityiskohtaisemmat muutokset, jotka
mahdollistaisivat sähköisten rekisteri-ilmoitusten tekemisen eräissä tapauksissa.
Tarkoituksena on, että ajoneuvolain muuttamista koskeva hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2009 siten, että eduskunta ehtisi käsitellä esityksen syysistuntokauden aikana.
Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa tiedoksenne ja mahdollisen lausunnon
antamista varten mainitun luonnoksen hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään
toimittamaan sähköpostin liitetiedostona osastosihteeri Annukka Kaikkoselle (annukka.kaikkonen@lvm.fi) sekä liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) maanantaihin 10.8.2009 mennessä.
Kaikilta lausunnonantajilta pyydetään lausuntoa erityisesti sähköisen rekisteröinnin
toteutuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista lausunnonantajan toimialaan.
Oikeusministeriöltä pyydetään lausuntoa erityisesti lain rangaistuspykälän muutosluonnoksesta.
Valtiovarainministeriöltä pyydetään lausuntoa erityisesti sähköisen rekisteröinnin
mahdollisesta vaikutuksesta ajoneuvoveron kertymään.
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Sisäasiainministeriöltä pyydetään lausuntoa erityisesti sähköisen rekisteröinnin vaikutuksesta liikennevalvontaan.
Sosiaali- ja terveysministeriötä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että liikennevakuutusyhtiöt hyödyntävät ajoneuvoliikennerekisterin liikennekäytöstä poistoa ja
liikennekäyttöön ottoa koskevia tietoja liikennevakuutusmaksujen perinnässä.
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