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Kun ostat käytettyä autoa, sinun on syytä ottaa huomioon useita asioita. 
Tähän esitteeseen on koottu vinkkejä ja ohjeita, joista voi olla apua, kun 
teet kauppaa Suomeen rekisteröidystä autosta. 
 
Ulkomailta ostettavan käytetyn auton kaupasta, maahantuonnista ja 
rekisteröintiin liittyvistä seikoista löydät tietoa muun muassa Tullin 
julkaisemista esitteistä sekä internetsivuilta osoitteista  
traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvon-maahantuonti tai  
www.tulli.fi.

Tarkista auton ”identiteetti”  
ja mahdolliset kaupanteon rajoitteet

 Tutustu autoon ja sen rekisteritietoihin huolellisesti

Ensimmäinen ja tärkein asia on tarkistaa auton ”identiteetti”. Onko auto 
todella se yksilö, jota ollaan myymässä? Auto kannattaa hankkia vain 
rekisteriin merkityltä omistajalta, jotta vältyt ongelmilta autoon liittyvien 
maksuvelvoitteiden suhteen. Auton rekisteriin merkittyjä tietoja voit 
tarkistaa Traficomin sähköisistä palveluista osoitteesta  
traficom.fi/fi/asioi-kanssamme. 
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http://traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvon-maahantuonti
http://www.tulli.fi
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Auton tiedot voit tarkistaa puhelimitse, tekstiviestinä tai internetin kautta.  
 
Eri palveluntarjoajat löydät osoitteesta  
traficom.fi/fi/traficom/tietosuoja-traficomissa/palveluntarjoajat 
 
Traficomin palvelut löytyvät osoitteesta traficom.fi/fi/asioi-kanssamme

 Traficomin palvelusta omistaja tai haltija voi tilata  
 paperisen rekisteröintitodistuksen.

 Liikenneasioiden rekisteristä saa selville omistajan,    
 käyttöönottoajankohdan, tiedon mahdollisesta liikennekäytöstä   
 poistosta sekä muita ajoneuvoon liittyviä tietoja.

 Voit tilata ajoneuvosta myös kattavamman, teknisempääkin   
 tietoa sisältävän informaatiopaketin.

 Tekstiviestipalvelusta saa auton  
 perustiedot helposti ja nopeasti.

VARMISTA
AUTON

”IDENTITEETTI”

AUTON 
PERUSTIEDOT 
HELPOSTI JA 

NOPEASTI

Jos ostat

1. Valitse viisaasti. On hyvä hankkia käyttötarkoitukseen sopiva 
ja vähäpäästöinen auto. Muista kiinnittää huomiota myös 
auton turvallisuuteen, esim. tarkistamalla sen Euro NCAP-
törmäystestien tulokset. Uudemmissa autoissa turvavarusteet 
ovat yleensä kehittyneempiä.  
 
autovertaamo.traficom.fi-palvelusta voit hakea rekisterinumeron 
perusteella energiamerkin, josta selviää mm. henkilöauton 
päästötiedot, polttoaineenkulutus ja arvio vuosikustannuksista, 
ajoneuvoveron määrä ja tieto siitä, kuluttaako auto EU-päästö-
tavoitetta enemmän vai vähemmän.

2. Varmista auton ”identiteetti” tarkistamalla, että 
auton valmistenumero ja rekisteritunnus ovat samat kuin 
rekisteritiedoissa.

3. Tarkista, ettei auto ole käyttökiellossa liikennekäytöstä 
poiston takia. Autossa on todennäköisesti rekisterikilvet 
paikallaan, vaikka se olisi poistettu liikennekäytöstä. Liikenne-
käytöstä poistettua autoa ei saa käyttää liikenteessä ilman 
siirtolupaa tai liikennekäyttöönottoa. Luotettavan ajantasaisen 
tiedon voit tarvittaessa tarkistaa Traficomin sähköisistä 
palveluista osoitteesta traficom.fi/fi/asioi-kanssamme. 
 
Jos ostat liikennekäytöstä poistetun auton ilman rekisterikilpiä,   
tarkista, ettei kilpiä ole palautettu viranomaisen toimesta. 
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Autolla voi olla maksamatonta ajoneuvoveron jälki- ja lisäveroa 
huomattava summa – ajoneuvoveron jälki- ja lisävero on aina  
vähintään 1010 euroa.  
 
Ajantasaisen tiedon mahdollisen ajoneuvo-veron jälki- ja lisäveron 
määrästä voit tarkistaa Traficomin ajoneuvoveroneuvonnan 
puhelinnumerosta 029 534 5125 (pvm/mpm) tai Traficomin  
sähköisistä palveluista osoitteesta traficom.fi/fi/asioi-kanssamme.

4. Tarkista, että ajoneuvovero on maksettu  ja 
määräaikaiskatsastus suoritettu. Myös edellisten omistajien 
maksamattomat ajoneuvoverot sekä määräaikaiskatsastuksen 
laiminlyönti aiheuttavat käyttökiellon. Myyjän jo alkaneen 
ajoneuvoverokauden eräpäivä voi olla edessä, jolloin vero erääntyy 
vasta kaupanteon jälkeen. Saat tietoa auton edellisten haltijoiden 
ja omistajien maksamattomasta tai pian maksettavaksi tulevasta 
ajoneuvoverosta Traficomin sähköisistä palveluista osoitteesta 
traficom.fi/fi/asioi-kanssamme. Sähköisistä palveluista selviää sekä 
erääntyneet että tulevaisuudessa erääntyvät verotiedot. Verotiedot 
saa myös tarkistettua Traficomin ajoneuvoveroneuvonnan 
palvelunumerosta 029 534 5125 (pvm/mpm).

5. Osta auto vain rekisteriin merkityltä omistajalta,  
jotta vältyt ongelmilta omistusoikeuden, liikennevakuutuksen 
ja verojen suhteen. Omistajan ja haltijan muutos vaihtaa myös 
ajoneuvoverovelvollisuuden.

6. Selvitä auton historia, mahdolliset kolarivauriot, 
mittarilukeman oikeellisuus ja se, että auto vastaa rekisteriin 
merkittyjä teknisiä tietoja. Jos autoon on tehty merkittäviä 
rakennemuutoksia (esimerkiksi vaihdettu tekniikka tai kori 

alkuperäisestä poikkeavaksi), pitäisi autoon vaihdettujen osien 
määrästä olla merkintä rekisterissä. Auton tekniset tiedot voit 
tarkistaa joko rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta tai 
katsastustodistuksesta, jos myyjällä on tällainen hallussaan. 
Teknisiin tietoihin voit tutustua myös Traficomin sähköisissä 
palveluissa osoitteessa traficom.fi/fi/asioi-kanssamme.  
Muista, että Suomessa rekisteröidyssä autossa pitää aina 
olla alkuperäisiä osia yli 50 prosenttia. Jos autoon on tehty 
muutoskatsastus, muutoskatsastuksen suorittaneelta 
katsastustoimipaikalta saat selville, mitä muutoksia autoon 
on tuolloin hyväksytty. Tarvittaessa käytä asiantuntijaa auton 
kunnon ja siihen tehtyjen muutosten arviointiin.

7. Tarkista auton ympäristöystävällisyys, polttoaineen-
kulutus, verot ja muut vuosikustannukset energiamerkistä. 
Kodinkoneistakin tutun energiamerkin saa syöttämällä 
rekisterinumeron Traficomin autovertaamopalveluun 
autovertaamo.traficom.fi. Energiamerkki sisältää auton 
päästötiedot ja päästöluokan verrattuna EU:n tavoitteeseen. 
Energiamerkki on saatavissa kaikille vuosimallia 2001 tai sitä 
uudemmille, Suomen rekisterissä oleville henkilöautoille 
Traficomin autovertaamopalvelusta. Autovertaamosta löytyy 
myös uusien henkilöautojen päästötietokanta, joka sisältää 
energiamerkin tietojen lisäksi mm. tekniset ominaisuudet 
ja lisävarusteet. Ajoneuvoveron perusvero perustuu auton 
valmistajan ilmoittamiin CO2-päästötietoihin. Jos autolla 
ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero 
perustuu auton kokonaismassaan. Taulukot perusveron 
määräytymisperusteista sekä veromäärät löytyvät ajoneuvo-
verolaista sekä Traficomin ajoneuvoverotuksen sivuilta.

http://traficom.fi/fi/asioi-kanssamme
http://traficom.fi/fi/asioi-kanssamme
http://traficom.fi/fi/asioi-kanssamme
http://autovertaamo.traficom.fi
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8. Vertaa myytävänä olevan auton hintaa muihin vastaaviin. 
Vertailutietoja saat esimerkiksi internetistä, alan lehdistä tai 
autoliikkeistä. Jos auton hinta vaikuttaa huomattavan alhaiselta, 
ole erityisen varovainen ja selvitä, mistä se johtuu.

9. Suorita riittävän pitkä koeajo eri nopeuksilla ja tunnustele 
auton käyttäytymistä ja ohjautumista esimerkiksi jarrutuksessa. 
Huomaa, ettei edes koeajo ole sallittu liikennekäytöstä 
poistetulla autolla ilman siirtolupaa tai liikennekäyttöönottoa. 
Varmista laitteiden (esimerkiksi ilmastointilaitteen ja päästö- ja 
turvavarustejärjestelmän) sekä merkkivalojen toiminta.

10. Tarkista renkaiden ja varusteiden kunto sekä kesä- 
ja talvirenkaiden että muiden mukana tulevien varusteiden 
(esimerkiksi moottorilämmittimen ja vetokoukun) osalta.

11. Huolehdi, että saat myyjältä joko auton voimassa olevan  
varmenteen tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan. 
Täytä yhdessä myyjän kanssa luovutuskirja kahtena kappaleena. 
Säilytä toinen niistä itselläsi. Tarkista omistajan nimi ja 
varmenteen voimassaoloaika varmenteen tarkistuspalvelusta 
osoitteesta traficom.fi/fi/asioi-kanssamme. Jos saat myyjältä  
varmenteen sijaan ilmoitusosan, täytä sen kaikki tiedot yhdessä 
myyjän kanssa: uuden omistajan tiedot, luovutuspäivä ja 
allekirjoitukset.
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Ostamisen jälkeen

 Vakuuta auto viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän   
 kuluessa. Jos autolle ei oteta liikennevakuutusta 7 päivän   
 kuluessa siitä, kun rekisteriin merkitty omistaja on luovuttanut  
 auton, vakuutusmaksua korotetaan.

 Tee rekisteri-ilmoitus viimeistään 7 päivän kuluessa    
 omistusoikeuden luovutuspäivästä. Ilmoituksen voit tehdä  
 Traficomin tai vakuutusyhtiösi sähköisessä itsepalvelussa. Voit   
 myös asioida vakuutusyhtiösi tai rekisteröivän katsastus- 
 toimipaikan toimipisteessä. Jos ostat auton autoliikkeestä tai   
 rahoitusyhtiöstä, se voi hoitaa rekisteröinnin puolestasi.

 Myös liikennekäytöstä poistetun auton omistajan vaihdoksesta   
 on tehtävä rekisteri-ilmoitus. Liikennekäytöstä poistettua autoa  
 ei saa käyttää liikenteessä ilman liikennekäyttöönottoa edes  
 7 päivän aikana omistajanvaihdoksesta.

 Ajoneuvoverolippu lähetetään esim. postitse tai    
 e-laskuna verkkopankkiin. Älä maksa veroa edellisen    
 omistajan verolipulla. Kaupanteon jälkeistä aikaa koskeva,    
 maksettu ylimääräinen vero hyvitetään auton edelliselle omistajalle  
 joko hänen ostamansa uuden auton ajoneuvoverossa tai    
 hakemuksesta veronpalautuksena. Ilman hakemusta palautus   
 lähtee vuoden kuluttua pankkiin maksuosoituksena. Auton   
 edellisen haltijan tai omistajan maksamattomasta tai pian    
 maksettavaksi tulevasta verosta saat tietoa Traficomin sähköisistä   
 palveluista osoitteesta traficom.fi/fi/asioi-kanssamme tai    
 ajoneuvoveroneuvonnasta puh. 029 534 5125 (pvm/mpm).

http://traficom.fi/fi/asioi-kanssamme
http://traficom.fi/fi/asioi-kanssamme
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MUISTA 
LUOVUTUSKIRJA

Jos myyt

 Muista myyjän velvollisuus luovuttaa auton ostajalle   
 joko varmenne tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa rekisteri-  
 ilmoituksen tekemistä varten. Luovuta ostajalle myös viimeisestä  
 määräaikaiskatsastuksesta tulostettu katsastustodistus.

 Älä luovuta varmennetta tai ilmoitusosaa ostajalle   
 ennen kuin kaupan edellytykset ovat täyttyneet.  
 Jos luovutat ostajalle ilmoitusosan, täytä ostajan tiedot ja   
 luovutuspäivä ennen allekirjoitusta.

 Täytä yhdessä ostajan kanssa luovutuskirjat ja säilytä  
 toinen itselläsi. Tee kaupan jälkeen luovutusilmoitus Traficomille  
 sähköisissä palveluissa osoitteessa traficom.fi/fi/asioi-kanssamme.  
 Ilmoitukseen tarvitset ostajan henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen.  
 Voit tehdä luovutusilmoituksen myös rekisteröintejä tekevällä   
 katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössäsi.

Muista tehdä kaupasta 
aina luovutusasiakirja. 
Omistusoikeus ajoneuvoon 
siirtyy luovutusasiakirjan  
allekirjoittamisella, ei 
rekisterimerkinnällä.
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traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne 

traficom.fi/fi/asioi-kanssamme

autovertaamo.traficom.fi

Ajoneuvon tiedot voit tarkistaa joko
puhelimitse, tekstiviestillä tai nettikyselyllä.
Palveluiden tarjoajat löydät osoitteesta
traficom.fi/fi/traficom/tietosuoja-traficomissa/palveluntarjoajat
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