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Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä päivänä
kuuta 20
___________________
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 11 päivänä lokakuuta 2007 annetun
valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 18 § sekä
lisätään asetukseen uusi 4 a §, 11 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 236/2009,
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyy 3 ja 4 momentiksi, ja 20 §:ään uusi 2
momentti seuraavasti:
4a§
Rekisteri-ilmoitus sähköisissä palveluissa
Edellä 4 §:stä poiketen luonnollinen henkilö ollessaan ajoneuvon omistaja tai haltija voi tehdä
rekisteri-ilmoituksen liikennekäytöstä poistosta, liikennekäyttöön otosta ja rekisteröintitodistuksen
katoamisesta Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa
Edellä 1 momentista poiketen liikennekäytöstä poistoa ja liikennekäyttöön ottoa koskevaan
rekisteri-ilmoitusta ei voi tehdä 8 §:ssä tarkoitetuista ajoneuvoista Liikenteen turvallisuusviraston
sähköisessä palvelussa.
11 §
Ajoneuvon käyttö ennen uuden rekisteröintitodistuksen saapumista tai rekisteröintipäätöksen
tekemistä
Rekisteröinnin suorittajan viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen,
yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai
ennakkoilmoitustodistuksen I osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa,
jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteröintitodistuksen
saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää
määräaikaa.
Ajoneuvoliikennerekisteriin talletettu merkintä sähköisestä rekisteri-ilmoituksesta oikeuttaa
ajoneuvon käyttöön Suomessa enintään 1 momentissa tarkoitetun ajan ilman 1 momentissa
tarkoitettua merkintää viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen I osaan.
Rekisteröinnin suorittaja voi 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa
rekisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta
annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaa ei ole esitetty, antaa ajoneuvoa varten
väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn
ajan. Väliaikaistodistus voidaan erityisestä syystä antaa myös, jos ajoneuvon omistusoikeutta ei
ilmoituksen tekijästä johtumattomasta syystä voida kohtuullisessa ajassa selvittää.
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Rekisteröinnin hakija on velvollinen palauttamaan väliaikaistodistuksen ja ajoneuvolle
mahdollisesti annetut kilvet, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty.
18 §
Rekisteröintitodistuksen antaminen
Ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta
annetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle rekisteröintitodistuksen I osa ja ajoneuvon omistajalle
rekisteröintitodistuksen II osa. Jos rekisteri-ilmoitus on tehty Liikenteen turvallisuusviraston
sähköisessä palvelussa, rekisteröintitodistuksen I ja II osat kuitenkin lähetetään mainituille
henkilöille postitse.
Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen
rekisteröintitodistuksen I osasta pidettäväksi ajoneuvossa mukana ajon aikana. Velvollisuudesta
esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteröintitodistuksen I osa säädetään.
20 §
Rekisteröintitodistuksen katoaminen
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi merkitty luonnollinen henkilö voi tilata
omistamansa ajoneuvon kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle uuden
rekisteröintitodistuksen I ja II osan Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä
palvelussa ilman kirjallista selvitystä rekisteröintitodistuksen tai sen osan katoamisesta.
Ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi merkitty haltija voi vastaavasti tilata uuden
rekisteröintitodistuksen I osan.
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