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1 Tillämpningsområde 

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare fö-

reskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper hos fordonens registreringsskyl-

tar med stöd av 99 § 3 mom. i fordonslagen (82/2021). Transport- och kommunikat-

ionsverket meddelar närmare föreskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper 

hos fordonens registreringstecken med stöd av 118 § 5 mom. i fordonslagen. 

2 Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

1) FIN-nationalitetsbeteckningen den beteckning som avses i förordningen (EG) nr 

2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitets-

märke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är 

registrerade, som i Finland är FIN 

2) nationalitetsbeteckningsmärket det märke på registreringsskylten som består av 

tolv reflekterande gula stjärnor på blå botten och en reflekterande vit nationalbe-

teckning, 

3) registreringstecknet den bokstavs- och sifferserie på registreringsskylten eller för-

flyttningsmärke samt det eventuella bindestrecket mellan dessa.  
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3 Registreringsskyltarnas mått och färger  

Om inget annat föreskrivs nedan tillämpas toleransen ± 1 mm på registreringsskyltens 

mått. 

3.1 Bilens registreringsskylt 

3.1.1 Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning 

Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 

442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nation-

albeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande 

botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.   

Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke kan också vara 200 mm 

hög och 256 mm bred. Då ska bokstäverna finnas på övre raden och siffrorna på 

nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalbe-

teckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande bot-

ten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett. 

3.1.2 Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning 

Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 

397 mm bred, 118 mm hög och 338 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred. 

Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.  

Registreringsskylten på en museiregistrerad bil och andra svartbottnade registrerings-

skyltar på bilar ska vara 118 mm hög och 338 mm bred eller 118 mm hög 397 mm 

bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. 

3.2 Släpvagnens registreringsskylt 

3.2.1 Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning 

Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm 

hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. 

Nationalbeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekte-

rande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.  

Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke kan också vara 200 

mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstäverna finnas på övre raden och siffrorna på 

nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalbe-

teckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande bot-

ten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.  

3.2.2 Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning 

Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm 

hög och 397 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. 

Bottenfärgen på släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke 

kan vara reflekterande vit eller icke-reflekterande svart. 

3.3 Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung 
fyrhjuling 

3.3.1 Registreringsskylt med nationalbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjuling, 

fyrhjuling och tung fyrhjuling 

Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling med 

nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 200 mm hög och 165 mm bred.  Bokstäverna 

och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas 
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ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra kanten på skylten 

på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 

45 mm brett.  

3.3.2 Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling utan 

nationalitetsbeteckningsmärke 

Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling utan 

nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 200 mm hög och 165 mm bred.  Bokstäverna 

och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas 

ett bindestreck. Bottenfärgen på motorcykelns, trehjulingens, fyrhjulingens och en 

tung fyrhjulings registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke kan vara reflek-

terande vit eller icke-reflekterande svart. 

Registreringsskylten på en museiregistrerad motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och 

tung fyrhjuling och andra svartbottnade låga registreringsskyltar på dessa ska vara 

118 mm höga och 280 mm breda eller 200 mm höga 165 mm breda. Mellan bokstä-

verna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. 

3.4 Registreringsskylt på moped och lätt fyrhjuling 

Mopedens och den lätta fyrhjulingens registreringsskylt ska vara 110 mm hög och 124 

mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och 

siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. 

3.5 Registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter 

Snöskoterns och den tunga snöskoterns registreringsskylt ska vara 110 mm hög och 

124 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna 

och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. 

3.6 Registreringsskylt på traktor och motorredskap 

Registreringsskylten på traktorer och motorredskap ska vara 118 mm hög och 338 

mm bred (högst fem tecken) eller 118 mm hög 397 mm bred (högst sex tecken). Den 

förstnämnda 118 mm höga och 338 mm breda registreringsskylten används då regis-

ternumret har färre än sex tecken. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett 

bindestreck.  

3.7 Registreringsskylt på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk 
beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i 

samma ställning samt på ett fordon för en diplomatisk representant, 
utsänd konsul och en person jämställbar vid dessa 

 Registreringsskylten på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och 

utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på ett for-

don för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar vid 

dessa ska vara 118 mm hög och 397 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred.   

Registreringsskylten på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och 

utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på en mo-

torcykel för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar vid 

dessa ska vara 200 mm hög och 165 mm bred.  

Diplomatskyltar kan även ges till andra fordon än bilar och motorcyklar. 
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3.8 Registreringsskylten på ett exportregistrerat fordon 

3.8.1 Registreringsskylten på en exportregistrerad bil 

Den exportregistrerade bilens registreringsskylt ska vara 118 mm hög och 442 mm 

bred. Mellan bokstaven och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalbeteck-

ningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. 

Nationalbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.  

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska det finnas en 

tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet upphör 

med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangivelsen 

ska vara 118 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska sitta på 

övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden.  

Den andra registreringsskylten på en exportregistrerad bil kan också vara 200 mm 

hög och 256 mm bred. Då ska bokstaven finnas på övre raden och siffrorna på nedre. 

Mellan bokstaven och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalbetecknings-

märket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nation-

albeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.  

I högra kanten på den 200 mm höga och 256 mm breda registreringsskylten för en 

exportregistrerade bil ska det finnas en tidsmarkering i månad och år som anger när 

skyltens användningsrättighet upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. 

Området reserverat för tidsangivelsen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Mar-

keringen som visar månaden ska sitta på övre raden och markeringen som visar året 

ska sitta på nedre raden.  

3.8.2 Registreringsskylten på en exportregistrerad motorcykel 

Den exportregistrerade motorcykelns registreringsskylt ska vara 200 mm hög och 165 

mm bred. Nationalbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra hörnet på skylten på en 

blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm 

brett. Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstaven och siffrorna 

får det inte finnas ett bindestreck. 

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad motorcykel ska det fin-

nas en tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet 

upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangi-

velsen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska 

sitta på övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden. 

3.9 Provnummerskylt 

Provnummerskylten ska vara 118 mm hög och 338 mm bred. På provnummerskylten 

ska det finnas bokstäverna KOE lodrätt ovanpå varandra på skyltens vänstra kant. 

Bokstäverna KOE ska vara 22 mm höga och 13 mm breda. Mellan bokstaven och siff-

rorna ska det finnas ett bindestreck.  

3.10 Tullskylt 

Tullskylten ska vara 118 mm hög och 397 mm bred. Mellan bokstäverna och ordnings-

numret samt ordningsnumret och bokstäverna FIN ska det finnas ett lodrätt mellan-

streck. 
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4 Registreringsskyltarnas tekniska egenskaper samt 

registreringstecknets och nationalitetsbeteckningsmärkets mått och 

färger  

4.1 Registreringsskyltarnas material 

4.1.1 Skyltformen 

Fordonens registreringsskyltar ska tillverkas av 1 mm (± 0,05 mm) tjocktaluminium.   

Registreringsskyltarna tillverkas automatiskt med fästhål. Följande registreringsskyltar 

kan inte fås utan fästhål:  

 bilens och släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning 

 registreringsskylt med nationalbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjuling, 

fyrhjuling och tung fyrhjuling 

 registreringsskylt på moped och lätt fyrhjuling 

 registreringsskylt på traktor och motorredskap 

 registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter 

 registreringsskylt på exportregistrerad bil och exportregistrerad motorcykel 

 provnummerskylt 

Döljande registreringsskyltar tillverkas automatiskt med fästhål, men kan även tillver-

kas utan fästhålen:  

 registreringsskylt på vit botten utan nationalitetsbeteckning för bil, släpvagn 

och motorcykel 

 registreringsskylt på svart botten för bil och släpvagn 

 registreringsskylt för motorcykel med svart botten/hög (200 mm x 165 mm) 

 bilens diplomatskylt (118 mm x 397 mm) 

Följande registreringsskyltar kan inte tillverkas med fästhål:  

 bilens registreringsskylt på vit botten (112 mm x 300 mm) 

 registreringsskylt för motorcykel med svart botten/låg (118 mm x 280 mm) 

 bilens diplomatskylt (112 mm x 300 mm) 

 motorcykelns diplomatskylt  

4.1.2 Reflekterande film 

Registreringsskyltarna kan beroende på fordonsklassen ha vit botten, svart botten, gul 

botten eller blå botten. Registreringsskyltar med vit botten, gul botten och blå botten 

ska ha en reflekterande film. Den reflekterande filmen ska följa ISO-standarden 

(7591-1982).  På registreringsskyltar med svart botten får man inte använda reflekte-

rande film. 
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4.1.3 Registreringstecknet och kanten omkring skylten ska vara av varmstämplad, icke-

reflekterande yta 

Registreringsskyltens registreringstecken och kantlinje  ska vara höjda från ytan ge-

nom drivning. Drivningshöjden ska vara 1–1,5 mm. Registreringstecknets bokstäver, 

siffror, bindestreck och kantlinje ska ha en varmstämplad, icke-reflekterande täckfärg.  

Registreringsskyltens kantlinje ska vara 3 mm (± 0,5 mm) bred och den ska gå runt 

skylten på ett avstånd på 5 mm (± 1 mm) från skyltens kant. Kantlinjen ska vara av 

samma färg som beteckningens tecken och den ska vara driven från ytan till samma 

höjd som registreringstecknet.  

4.2 Registreringstecknets teckensnitt 

Registreringsskyltens registreringsteckning ska följa teckensnitten i bilaga 1–5. 

Siffrorna som visar giltighetstiden för registreringsskylten för ett exportregistrerat for-

don ska följa typsnitten i bilaga 6. 

4.3 Registreringstecknets och FIN-nationalitetsbeteckningens mått 

Höjden på bokstäverna och siffrorna på bilens och släpvagnens registreringsskylt ska 

alltid vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan 

vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. Det bin-

destreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt och 13,5 

mm brett. Höjden på FIN-nationalitetsbeteckningens bokstäver ska vara 20 mm. 

Bokstäverna och siffrorna på bilens 112 mm höga och 300 mm breda registrerings-

skylt ska vara 56 mm höga. Bokstäverna kan vara högst 34 mm breda. Siffrorna kan 

vara högst 34 mm breda. Streckbredden för bokstäverna och siffrorna ska vara 8 mm. 

Bindestrecket som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 10 mm högt och 10,5 

mm brett.  

Höjden på bokstäverna och siffrorna på motorcykelns registreringsskylt ska alltid vara 

70 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 40 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 

40 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 9 mm. FIN-nationalitetsbe-

teckningens bokstäver ska vara 20 mm höga. 

Höjden på bokstäverna på mopedens och snöskoterns registreringsskylts registrering-

tecken ska vara 35 mm och bredden högst 24 mm. Bokstävernas och siffrornas 

streckbredd ska vara 5 mm.  

Höjden på bokstäverna och siffrorna på traktorns och motorredskapets registrerings-

skylt ska alltid vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas 

bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 

mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt 

och 13,5 mm brett.  

Höjden på bokstäverna och siffrorna på den museiregistrerade motorcykelns registre-

ringsskylt och på den svartbottnade låga registreringsskylten för motorcykel ska alltid 

vara 70 mm. Bokstävernas och siffrornas bredd kan vara högst 40 mm. Bokstävernas 

och siffrornas streckbredd ska vara 8 mm.  Det bindestreck som separerar bokstä-

verna från siffrorna ska vara 9 mm högt och 10 mm brett. 

Höjden på bokstäverna och siffrorna på tullskyltens registreringsskylt ska alltid vara 

72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 

48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. De bindestreck som 

separerar bokstaven, ordningsnumret och bokstäverna FIN ska vara 12,5 mm höga 

och 6 mm breda 
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4.4 Färg på registreringtecknet och registreringsskylten 

Registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje ska vara svart på en registre-

ringsskylt som har vit eller gul botten.   

Registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje ska vara vit på en registre-

ringsskylt som har svart botten och på diplomatskylten med blå botten. 

Registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje ska vara röd på tullskylten.  

5 Förflyttningsmärke 

5.1 Mått och andra tekniska egenskaper hos bilens och släpvagnens 

förflyttningsmärke 

Förflyttningsmärket för bil och släpvagn ska vara 100 mm högt och 290 mm brett. För-

flyttningsmärket tillverkas på icke-reflekterande vit botten och det har inget national-

itetsbeteckningsmärke.  

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fetstil. Teckensnittets storlek är 

218p. 

Höjden på registreringtecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara 

minst 50 mm och högst 70 mm. Bokstäverna och siffrornas bredder ska vara minst 27 

mm och högst 43 mm. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. 

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återanvändbar polypropenplast och det ska ha 

dubbelsidig fästyta.  

5.2 Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för 
motorcykel och moped 

Förflyttningsmärket för motorcykel och moped ska vara 120 mm hög och 120 mm bred. 

Förflyttningsmärket tillverkas på icke-reflekterande vit botten och det har inget nation-

alitetsbeteckningsmärke. 

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fetstil. Teckensnittets storlek är 

170p. 

Höjden på registreringstecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara 

minst 38 mm och bredden ska vara minst 25 mm. Bokstäverna och siffrorna ska sitta 

på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.  

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återanvändbar polypropenplast och det ska ha en-

sidig fästyta. 

 

 

6 Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2021. 

 

Kirsi Karlamaa 

Generaldirektör 
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Överdirektör 

 

 

 

 BILAGOR 

 Bilaga 1: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver 72 mm 

 Bilaga 2: Registreringstecknets teckensnitt, siffror 72 mm 

 Bilaga 3: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 70 mm 

 Bilaga 4: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 56 mm 

 Bilaga 5: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 35 mm 

Bilaga 6: Teckensnitt för siffrorna som anger giltighetstiden för det exportregistre-

rade fordonet  

 Bilaga 7: Förflyttningsmärkets teckensnitt, bokstäver och siffror 

Bilaga 8: Mått på de registreringsskyltar och förflyttningsmärken som ges i Finland 

 


