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

lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen han-

kintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun
lain (971/2017) 2, 4 ja 6–12 § seuraavasti:

2 §

Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset

Romutuspalkkio voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka hankkii uu-
den aiemmin ensirekisteröimättömän henkilöauton, jos hän on toimittanut viimeisen ka-
lenterivuoden aikana sekä välittömästi ennen romutusta liikennekäytössä olleen henkilö-
auton, jonka omistajaksi hän on ollut merkittynä liikenneasioiden rekisteriin yhtäjaksoi-
sesti vähintään 12 kuukautta ennen romutusta ja joka on ensirekisteröity vuonna 2007 tai
aikaisemmin, romutettavaksi jätelain (646/2011) 58 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Avustus myönnetään, jos:
1) hankittavan auton käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana

on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine; tai
2) hankittavan auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 grammaa kilometriltä mää-

riteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensire-
kisteröinnin ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:
1) avustuksen kohteena olevan uuden auton myynyt jälleenmyyjä on saanut avustuk-

sen saajan romutettavaksi toimittamasta autosta jätelain 59 §:ssä tarkoitetun romutusto-
distuksen, josta ilmenee romutustodistuksen antopäivämäärä, romutettavan auton rekiste-
ritunnus ja sen liikenneasioiden rekisteriin merkitty omistaja sekä romutettavan auton ajo-
neuvoluokka;

2) romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus on päivätty aikaisintaan 1 päivänä
tammikuuta 2018 ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2018; ja

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

Avustusta voidaan maksaa samasta henkilöautosta ainoastaan kerran.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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4 §

Muuntotuen myöntämisen edellytykset

Muuntotuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka vuosina
2018–2021 muuntaa henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Avustus myönnetään, jos:
1) muunto kaasu- tai etanolikäyttöiseksi on suoritettu Liikenne- ja viestintäviraston

ajoneuvolain (1090/2002) 7 §:n nojalla antaman auton ja sen perävaunun rakenteen muut-
tamista koskevan määräyksen mukaisesti;

2) liikenneasioiden rekisteriin merkitään henkilöauton joko toiseksi tai ainoaksi käyt-
tövoimaksi kaasu; tai

3) muutoskatsastuksessa bensiinikäyttöisen henkilöauton tietoihin lisätään merkintä
siitä, että myös korkeaseosetanoli soveltuu auton käyttövoimaksi; ja

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

Muuntotukea voidaan maksaa vain yhden kerran samasta henkilöautosta. Samalle hen-
kilölle muuntotukea voidaan myöntää enintään kerran kalenterivuodessa.

6 §

Avustuksen saaja

Romutuspalkkion saaja on 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden henkilöauton
omistajana tai haltijana oleva luonnollinen henkilö, joka on merkitty liikenneasioiden re-
kisteriin romutettavan auton omistajaksi. Avustuksen saajan on tullut olla merkittynä ro-
mutettavan auton omistajaksi, kun auto poistetaan lopullisesti rekisteristä.

Hankintatuen saaja on 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden sähkökäyttöisen
henkilöauton omistajana tai haltijana oleva luonnollinen henkilö, joka ostaa tai pitkäai-
kaisvuokraa sähkökäyttöisen auton yksinomaan käyttöönsä.

Muuntotuen saaja on 4 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän muunnettavan henkilöau-
ton omistaja tai haltija. Muuntotuen saajan tulee olla luonnollinen henkilö ja hän voi saada
avustuksen vain kerran kalenterivuodessa.

7 §

Romutuspalkkion maksaminen

Romutuspalkkio maksetaan siten, että autojen myyntiä harjoittava jälleenmyyjä, joka
myy 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden henkilöauton, antaa ostajalle auton
myyntihinnasta 5 §:ssä säädetyn summan suuruisen alennuksen, jos tässä laissa säädetyt
edellytykset täyttyvät.

Maahantuoja maksaa ostajalle annetun alennuksen suuruisen summan jälleenmyyjälle.
Liikenne- ja viestintävirasto maksaa maahantuojalle jälleenmyyjälle maksetun hyvityk-

sen suuruisen summan. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä myydystä autos-
ta, jonka hankintaa varten valtionavustus on maksettu, ja jäljennös 2 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetusta romutustodistuksesta.

8 §

Hankintatuen maksaminen sähkökäyttöisen auton ostajalle

Hankintatuki sähkökäyttöisen auton ostajalle maksetaan siten, että autojen myyntiä har-
joittava jälleenmyyjä, joka myy 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden sähkökäyt-
töisen henkilöauton, antaa auton ostajalle auton myyntihinnasta hankintatuen suuruisen
alennuksen, jos tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.
2



961/2018  
Maahantuoja maksaa jälleenmyyjälle ostajalle annetun alennuksen suuruisen summan.
Liikenne- ja viestintävirasto maksaa maahantuojalle jälleenmyyjälle maksetun hyvityk-

sen suuruisen summan. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä myydystä autos-
ta, jonka hankintaa varten valtionavustus on maksettu.

9 §

Hankintatuen maksaminen auton pitkäaikaisvuokraajalle

Hankintatuki sähkökäyttöisen auton pitkäaikaisvuokraajalle maksetaan siten, että auto-
jen pitkäaikaisvuokrausta harjoittava palveluntarjoaja, joka vuokraa 3 §:ssä säädetyt edel-
lytykset täyttävän uuden sähkökäyttöisen henkilöauton, antaa pitkäaikaisvuokraajalle
hankintatuen suuruisen vuokranalennuksen, jos tässä laissa säädetyt edellytykset täytty-
vät.

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa palveluntarjoajalle vuokranalennuksen suuruisen
summan. Palveluntarjoajan tulee hakea hyvitystä Liikenne- ja viestintävirastolta kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun sähkökäyttöinen henkilöauto on luovutettu vuokraajalle.
Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä vuokratusta henkilöautosta, jonka vuok-
rausta varten valtionavustus on maksettu.

Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle, jos pitkäaikaisvuokra-
sopimus päättyy ennen kolmen vuoden määräaikaa.

10 §

Muuntotuen maksaminen

Muuntotuen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muunnetun auton omistajalle tai haltijalle
maksaa Liikenne- ja viestintävirasto. Hakemuksessa on ilmoitettava käytetty muutossarja,
muutoksen tekijä ja hyväksytyn muutoskatsastuksen tiedot.

11 §

Valvonta ja takaisinperintä

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa tässä laissa tarkoitetun valtionavustuksen myöntä-
misestä ja valvonnasta. Valvontatehtävästä, siihen liittyvästä tarkastusoikeudesta ja tar-
kastuksen suorittamisesta sekä virka-avusta säädetään valtionavustuslaissa.

Jos tässä laissa säädetyt valtionavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole täytty-
neet, Liikenne- ja viestintävirasto voi periä maksamansa valtionavustuksen avustuksen
saajalta takaisin kokonaan tai osittain. Ennen kuin virasto tekee päätöksen takaisinperin-
nästä, sen on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa, joka ei saa
olla 14 päivää lyhyempi.

12 §

Muutoksenhaku

Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla oikeus saada valtionavustusta, saa hakea oi-
kaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jos
hänelle ei ole maksettu tämän lain mukaisesti valtionavustusta. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oi-
keus myöntää valitusluvan.

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos valtion talousarvioon avus-
tuksen maksamista varten varattua määrärahaa ei ole enää käytettävissä.

————
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Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

4


