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LIIKENNEVAKUUTUKSEN OHJEITA JA PÄÄTÖKSIÄ 
 
 Liikennevakuutuskeskuksen hallituksen ja vakuutusjaoston päätökset ja suositukset on 

koottu asiaryhmittäin seuraavasti: 
 

1. VAKUUTTAMISEN YLEISOHJEET   
 

Liikennevakuuttamisvelvollisuus    
 Apuajoneuvot 
 Lasten käyttöön tarkoitetut ajoneuvot 
 Sähköiset ajoneuvot ja liikkumisvälineet 
 Motocrosspyörät, trialpyörät, mikroautot, rata-ajoneuvot yms. 
 Vialliset tai omistukseltaan epäselvät ajoneuvot 
Liikennevakuutuslain mukainen liikenteen käsite  
Ajoneuvon käyttö ja rekisteröintivelvollisuus 
Vakuutuksenottaja      
 Haltijan/omistajan/vakuutuksenottajan asema ja vakuutusmaksun 

perintätoimenpiteiden kohdistaminen  
Vakuutusmaksun periminen     
 Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen    
 Etukäteismaksuehto     
 Viritetyn mopon vakuutusmaksu    
 Vakuutusmaksun palauttaminen    
 Takavarikoidut autot ja moottorikelkat    
Vakuutuksen voimassaolo/yhtiön vastuun alkaminen ja päättyminen 
 Eräpäivä ajoneuvon vaihtuessa    
 Kannansiirrot      
 Liikennevakuutuksen tekeminen taannehtivasti tietyissä tilanteissa  
 Vastuu omistajan vaihduttua ja lv:n päättäminen luovutustodistuksen perusteella 
 Liikennevakuutuksen voimassaolo uuden omistajan hyväksi 
Määräaikalain soveltaminen  
Hallintolain soveltaminen     
Muuta      
 Sähköisesti välitettävien vakuutushakemusten säilytys   
 Vakuutusmaksuveron palautus    
 Velkajärjestelyt      
Irtisanominen      
Käsittely-/Minimimaksun periminen    



LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS 
Liikennevakuutusyksikkö 
 
LIIKENNEVAKUUTUKSEN OHJEITA JA PÄÄTÖKSIÄ 23.12.15 2 (23) 

 
2. SOVELLUSOHJEET  
     

Bonusjärjestelmä ja STM:n asetus  
Bonusjärjestelmän soveltaminen  
Vahinkohistorian siirto    
Muuta      
Vahinkohistorian ilmoituskäytäntö yhtiöiden välillä   

 
3. LIIKENNEKÄYTÖSTÄPOISTON/SEISONTA-AJAN HYVITYS   
  

Liikennekäytöstäpoisto/seisonta    
Liikennekäyttöönotto     
Liikennekäytöstäpoistetun ajoneuvon väliaikainen käyttö  
Liikennekäytöstäpoiston/Seisonta-ajan hyvikeperintä   

 
4. RYHMÄLIIKENNEVAKUUTUS     

 
5. VAKUUTTAMISEN ERITYISTILANTEET  
    

Rekisteröintiin liittyvät asiat     
 Luovutuspäivämäärän korjaus ajoneuvorekisteriin   
 Varastetun ajoneuvon liikennevakuutusmaksun palautus ja   

ajoneuvon rekisteristä poistaminen 
 Todistemerkin käyttö rekisteröinnin yhteydessä   
 Ajoneuvon rekisteröintimaksun periminen vakuutuksenottajalta  
 Käyttötiedon merkitseminen tavarankuljetusasioissa 
 Hydrokopterit ja ilmatyynyalukset 
 Hinattava ajoneuvo ja välivaunu   
Koekilpikäytäntöä      
Siirtolupakäytäntö     
 1 – 7 pv:n siirtolupa ja siirtovakuutus  
 Pidennetty siirtolupa ja jatkuva vakuutus (tuontiautot) 
Vientikilvet      
Ulkomaan rekisterissä oleva ajoneuvo    
 Liikennevakuutuksen myöntäminen ulkomailla rekisteröidyille  

ajoneuvoille      
 Perävaunu      
 Testiajossa olevat ulkomaiset ajoneuvot    
Valtion ajoneuvo  
Diplomaattikilvet 
Erityiskilvet     

 
6. LVK:N HYVIKEPERINTÄ      

 
7. RAJAVAKUUTUS      
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1. VAKUUTTAMISEN YLEISOHJEET 
 
LIIKENNEVAKUUTTAMISVELVOLLISUUS 
 

 Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee liikenteessä käytettäviä 
moottoriajoneuvoja (LvL 15 §). Kuitenkin tietyt moottoriajoneuvot on 
liikennevakuutusasetuksella rajattu (LvA 1 §) liikennevakuuttamisvelvollisuuden 
ulkopuolelle: 
 moottorityökone tai traktori, jos rakenteellinen nopeus enint 15 km/h (esim. 

päältä ajettava ruohonleikkuri, trukki) 
 leikkuupuimuri tai muu sadonkorjuuseen tarkoitettu maatalouden 

moottorityökone,  
 perävaunu, peräreki tai hinattava laite (esim. traktorin perävaunu) ja 
 lapsen kuljetettavaksi tarkoitettu moottorilla varustettu ajoneuvo (ks. alla 

oleva ohje) 
 
edellyttäen, ettei em. ajoneuvoa tarvitse rekisteröidä.  
 
Liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamista 
liikennevahingoista vastaa 5. lv direktiivin perusteella Valtiokonttori.   

 
Lasten käyttöön tarkoitetut moottoriajoneuvot 
 
  Vain lasten kuljetettavaksi tarkoitettuja ajoneuvoja ei liikennevakuuteta, jos niitä 

ei varustetasonsa tai rakenteensa puolesta voida rekisteröidä eikä niiden 
rakenteellinen nopeus ylitä 25 km/h (vrt. pienitehoinen mopo). 

  (LVK-kk 64/98). 
 
Sähköiset ajoneuvot ja liikkumisvälineet 
 
  Ajoneuvolain muutoksen johdosta vuoden 2016 alussa mahdollistuu erilaisten 

sähköisten laitteiden käyttäminen tieliikenteessä. Nämä laitteet jaetaan sähköisiin 
liikkumisvälineisiin ja sähköisiin ajoneuvoihin: 

 
Ei liikennevakuutettavia sähköisiä liikkumisvälineitä (ei LvL mukaisia 
ajoneuvoja) ovat: 

 Jalankulkua avustavat / korvaavat liikkumisvälineet (max 1kW ja max 15km/h) 
 Kevyet sähköajoneuvot max 1kW ja max 25 km/h 
 Sähköavusteinen polkupyörä, max 250W ja max 25km/h, leveys max 80cm 

 
Edellä mainittuja ei katsota moottoriajoneuvoiksi eivätkä ne siten ole lain mukaan 
liikennevakuutettavia. Ne rinnastetaan kevyeen liikenteeseen, kuten 
jalankulkijoihin tai polkupyöriin. Tämä on myös laaja kansainvälinen käytäntö. 

 
Liikennevakuutettavia sähköisiä ajoneuvoja ovat: 

 Moottorilla varustettu polkupyörä max 1kW ja max 25km/h, leveys max 
100cm 

 Muut yli 1kW tai yli 25 km/h 
(vj-ptk 7/15) 
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Motocrosspyörät, trialpyörät, mikroautot, rata-ajoneuvot yms.  
 
  Motocrosspyörät, trialpyörät, mikroautot, rata-ajoneuvot ja muut vastaavanlaiset 

ajoneuvot on liikennevakuutettava.  
 
  Vahinkotilanteissa epäselvyyttä aiheuttanut ajoratojen eristetyn alueen 

määrittäminen ei vaikuta liikennevakuuttamisvelvollisuuteen. 
  (osp-kirje 7/99 ja lvltk:n soveltamisohje 2/2007) 
 
Vialliset ja omistukseltaan epäselvät ajoneuvot 
 
  Ostettaessa ajoneuvo esim. avokaupalla tai jos ajoneuvon omistussuhteet 

kaupantekohetkellä ovat epäselvät, on vakuuttamisvelvollisuus kuitenkin uudella 
omistajalla/haltijalla. Mikäli kauppa ei toteudukaan, palautetaan tilanne 
vakuutuksellisesti ennalleen. (vj-ptk 3/01) 

 
LIIKENNEVAKUUTUSLAIN MUKAINEN LIIKENTEEN KÄSITE 
 
  Moottoriajoneuvo ei ole liikenteessä (LvL 2 §), 
 

1. kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään  
 maatilatalouden työhön tai  
 muuhun kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen, 

2. kun se on säilytettävänä tai korjattavana  
 autovajassa tai korjaamossa  
 liikenneväylistä erillään olevassa paikassa, 

3. kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella  
 kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin. 

 
Liikenteeltä eristetty kilpailu-, harjoitus- tai kokeilualueen määrittely 

 
Liikenteeltä eristetyksi alue katsotaan silloin, kun se on suljettu aitauksella tai 
muutoin konkreettisesti ja muun liikenteen sekä ulkopuolisten pääsyn alueelle 
estää jatkuva aukoton vartiointi. 
(osp-kirje 7/99, vj-ptk 3/00 ja lvltk:n soveltamisohje 2/2007)  
 

 
AJONEUVON KÄYTTÖ JA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUS (AjoneuvoL 8 ja 64§:t)  

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävää 
perävaunua, jota ei ole asianmukaisesti ensirekisteröity, muutosrekisteröity ja 
katsastettu, ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto). Käyttökielto koskee myös 
ajoneuvoa, joka on poistettu liikennekäytöstä. 

  Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta (AjoneuvoL 64a§)  
 

1 muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa, 
2 sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai 

varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua 
traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta; 

3 perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, 
traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon; 

4 hinattavaa laitetta; lukuun ottamatta autoon kytkettävää hinattavaa 
laitetta;  

5 rekeä. 
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  Säännösten soveltaminen (TLL 92§) 
 

Säännöksiä ei sovelleta sellaiseen ajoneuvoon, jota käytetään yksinomaan 
yleiseltä liikenteeltä eristetyllä 
 työmaalla taikka tehdas-, satama- tai varastoalueella,  
 kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella.  

 
Vaikka ajoneuvo ei ole rekisteröintivelvollisuuden alainen, on se kuitenkin 
useimmiten liikennevakuutettava, koska liikennevakuuttamisvelvollisuuden sisältävä 
ajoneuvon liikenteeseen käytön ala on laajempi kuin rekisteröimisvelvollisuus. 
 
Ks. lisätietoja www.trafi.fi 

 
VAKUUTUKSENOTTAJA   
 
Ajoneuvon haltijan/omistajan/vakuutuksenottajan asema ja vakuutusmaksun 
perintätoimenpiteiden kohdistaminen 
 

Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee sekä ajoneuvon omistajaa että pysyvää 
haltijaa. Vakuutussopimuksen voi tehdä joko omistaja tai haltija. Vakuutusmaksun 
maksamisvelvollisuus ja oikeus irtisanoa liikennevakuutus riippuu siitä, kuka on 
ajoneuvoliikennerekisteriin, vakuutukseen tai vakuutushakemukseen merkitty 
vakuutuksenottajaksi.  
 
Vakuutuksen perintätoimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti vakuutuksenottajaan ja 
toissijaisesti omistajaan/haltijaan. Vakuutusta tehtäessä voidaan ilmoittaa erikseen 
sekä vakuutuksenottaja että vakuutuksenmaksaja.  

 
Poikkeustapauksia lukuun ottamatta vakuutus tehdään sähköisesti yhtiöiden 
käyttöliittymällä. 
 
Vakuutussopimuksen irtisanomisen voi allekirjoittaa vain vakuutuksenottaja tai 
hänen valtuuttamansa henkilö.  
 
Alaikäinen voi toimia vakuutuksenottajana sellaisissa ajoneuvoissa, joihin hänellä on 
ajo-oikeus. Vakuutusyhtiö voi edellyttää huoltajan suostumusta vakuutussopimuksen 
tekemiseen alaikäisen nimissä. 

 
VAKUUTUSMAKSUN PERIMINEN 
 

Vakuutusmaksun perintätoimenpiteiden kohdistaminen on selostettu edellä 
kohdassa ”Vakuutuksenottaja”. 

 
Etukäteismaksu 
 

Yksittäistapauksissa liikennevakuutuksen ensimmäistä vakuutuskautta koskeva 
vakuutusmaksu voidaan vaatia etukäteismaksuna vakuutusyhtiön vakuutusehtojen 
perusteella. Vakuutuksenantajan tulee kirjata vakuutusmaksulippuun, että yhtiön 
vastuu alkaa vasta kun lasku on maksettu.  (LvA, 3c §; lv-malliehto; vj-ptk 8-07 ja 
LVK-kk 18/07)  

 
Etukäteismaksu – toimintatavat (vj-ptk 8-08): 

 
Etukäteismaksu ennen vakuutuksen voimaan saattamista peritään seuraavasti: 
 Tehdään liikennevakuutus ja annetaan asiakkaalle lasku. 
 Asiakkaalle kerrotaan, että vakuutus saatetaan voimaan vasta kun maksu on 
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maksettu. Lähetetään VATI-tieto vasta, kun on todettu, että maksu on 
maksettu. 
 Jos maksua ei ole annetun maksuajan sisällä suoritettu, vakuutus ei tule 
voimaan. Lain mukaan etukäteismaksuehtoisten vakuutusten laskuissa on oltava 
teksti etukäteismaksusta voimaantulon edellytyksenä. 

 
Jos ajoneuvolle tehdään liikennevakuutuksen teon yhteydessä liikennekäytöstä 
poisto, peritään ensin vakuutusmaksu ja hyvitetään tarvittaessa maksua ehtojen 
mukaisesti myöhemmin. 
 
Etukäteismaksussa huomioidaan VVH –säännöt normaalisti; VVH tulee huomioida 
etukäteismaksun hinnoittelussa. Sen sijaan mahdollista liikennekäytöstä poistoa ei 
tarvitse tehdä ennen etukäteismaksun suorittamista (vj-ptk 7/15). 

 
Etukäteismaksun perimistä ei ole mahdollista hoitaa katsastusasemilla, joten 
tapaukset ohjataan vakuutusyhtiön toimistoon. (vj –ptk 10/06) 

 
Viritetyn mopon vakuutusmaksu 

Viritetyn mopon sopivaksi vakuutuskäytännöksi katsotaan tariffin muuttaminen 
vastaamaan oikeaa riskiä (moottoripyörä) kiinnijäämishetkestä taannehtivasti kolmen 
kuukauden ajalta tai enintään omistus/haltijuusajalta, mikäli tämä on vähemmän kuin 
kolme kuukautta. Muutettua maksua voidaan periä kunnes mopo on muutos-
katsastettu. (vj-ptk 11/06 ja 3/2009) 

 
Muiden viritettyjen ajoneuvojen vakuutusmaksu 
 

Viritetyn ajoneuvon sopivaksi vakuutuskäytännöksi katsotaan vakuutusmaksun 
muuttaminen vastaamaan oikeaa riskiä kiinnijäämishetkestä taannehtivasti kolmen 
kuukauden ajalta tai enintään omistus/haltijuusajalta, mikäli tämä on vähemmän kuin 
kolme kuukautta. Muutettua maksua voidaan periä kunnes ajoneuvo on 
muutoskatsastettu. 
(vj 11/2011) 

 
Liikennevakuutuksen rauettaminen – bulvaanitapaukset 
 

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntitapausten ilmoittamisesta ja hyvikemaksujen 
määräämisestä on syytä pidättäytyä uuden liikennevakuutuslain ja uuden 
tiedonantovelvollisuutta koskevan säännöksen voimaantuloon saakka, muissa kuin 
sellaisissa tilanteissa, joissa vakuutusyhtiölle annetut väärät tiedot annettu selkeästi 
erehdyttämistarkoituksessa tavoitteena saada oikeudetonta taloudellista etua, jolloin 
kysymys on petoksen luonteisista tapauksista.  
 
Ohjeistus ei rajoita yhtiöitä ryhtymästä yksityisoikeudellisiin oikeustoimiin. (LVKH 
4/2015, vj 5/2015) 
 

  
VAKUUTUSMAKSUN PALAUTTAMINEN 
 
Palautuksen pääperiaatteet  
 

 Hyödynsaajan eli vakuutuksenantajan on pääsääntöisesti palautettava 
perusteetta saamansa maksut.  

 Perusteettomuuden todistaminen kuuluu suorituksen palauttamista vaativalle 
osapuolelle (vakuutuksenottajalle), jonka on esitettävä riittävä näyttö suorituksen 
aiheettomuudesta.  
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 Ennen vakuutuksen päättämistä vakuutuksenantajan velvollisuutena on 
kysymyksin selvittää vastuuseen ja vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat 

 Vakuutuksenottajan on viivytyksettä oikaistava virheellisiksi havaitsemansa tiedot  
 Vakuutuskauden aikana vakuutuksenottajan on ilmoitettava vahingon vaaraa 

lisäävät muutokset (VSL, 26 §) 
 Edun palauttamiseen sovelletaan 10 vuoden vanhentumisaikaa (ks. LVK-kk 

8/04). 
 
Perusteet vakuutusmaksun takaisinmaksulle 
 

 Asiakkaan on esitettävä olennaiset perusteet palautuksen oikeellisuudesta.  
 Takaisinmaksuvaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa. 
 Jos asiakas on kuitenkin ollut hyvässä uskossa, mutta ei ole reagoinut 

aikaisemmin, on perusteettomasti peritty vakuutusmaksu palautettava koko 
ajalta.  

 
Osapalautus mahdollinen 

 
 Mikäli asiakkaan olisi pitänyt huomata vakuutuskirjan tieto virheelliseksi, 

katsotaan hänellä olevan kohtuullinen toiminta-aika asian korjaamiseksi ja 
ilmoittamiseksi vakuutusyhtiölle.  

 Vakuutusmaksu palautetaan todetun virheen osalta pääsääntöisesti 
kokonaisuudessaan. Jos erehdys on johtunut asiakkaasta ja asiantila on jatkunut 
vuosikausia, voidaan osapalautus harkita tapauskohtaisesti, jolloin palautetaan 
maksua esimerkiksi viimeisen vuoden ajalta. 

 
Maksua ei tarvitse palauttaa  

 
 Jos asiakkaalta on jäänyt ilmoittamatta olemassa oleva vakuutus- ja 

vahinkohistoria ja vakuutussopimus on tehty tiedossa olleiden tietojen 
perusteella, ei yhtiöllä ole tällä perusteella vakuutusmaksun 
palautusvelvollisuutta, ellei virhe johdu esim. asiamiehen laiminlyönnistä 
(kyselyvelvollisuuden laiminlyönti).ks. VKL 2009/387  

 
Takavarikoidut ajoneuvot 
 

Vakuutusmaksun perintä suositetaan keskeytettäväksi takavarikon ajaksi taka-
varikkopöytäkirjan tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. Takavarikon aikana 
ei kerry vahinkohistoriaa. 
(vj-ptk 8/96; vj-ptk 8/00) 

 
VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO/YHTIÖN VASTUUN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN 
 
Liikennevakuutuksen tekeminen taannehtivasti tietyissä tilanteissa  
 
  Samaa elinkeinotoimintaa yritysmuodon muutoksen, fuusion tai diffuusion kautta 

jatkavalle yritykselle liikennevakuutuksen alkamispäiväksi kirjoitetaan kauppa-
rekisteriin merkitty muutospäivä. (vj-ptk 6/96 ja LVK-kk 23/96)   

 
Vastuu omistajan vaihduttua ja liikennevakuutuksen päättäminen luovutustodistuksen perusteella 
 

Uuden yhtiön vastuu alkaa vakuutuskirjaan merkittynä alkamispäivänä,  
aikaisintaan vakuutuksen tekemishetkestä alkaen. 

 
  Jos aikaisempi vakuutusyhtiö on joutunut uuden vakuutuksen voimaantulon 

jälkeen tapahtuneen vahingon johdosta suorittamaan korvausta, on se oikeutettu 
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perimään suorittamansa korvausmäärän uudelta yhtiöltä. Luovutustodistuksen 
käyttämistä suositetaan omistajanvaihdostapauksissa myyjän oikeuksien 
turvaamiseksi.(vj-ptk 4/95; osp-kirje 31.5.95).   

 
Jos asiakas toimittaa luovutustodistuksen yhtiöön vakuutuksensa päättämistä 
varten, luovutusilmoitus voidaan tehdä ajoneuvorekisteriin yhtiössä silloin, kun 
ajoneuvon uusi omistaja ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä 7 vrk:n kuluessa. 
 
Luovutusilmoitus voidaan tehdä asiakkaan pyynnöstä joko siinä yhtiössä, missä 
ajoneuvon myyjällä on ollut liikennevakuutus taikka myös toisessa yhtiössä 
silloin, kun myyjä on ostanut uuden ajoneuvon ja sille vakuutusta ottaessaan 
ilmoittaa edellisen ajoneuvonsa myynnistä. 
 
Luovutusilmoituksessa tulee olla ajoneuvon yksilöintitietojen lisäksi myös ostajan 
nimi ja osoite, luovutuspäivä sekä myyjän allekirjoitus. 
 
Luovutusilmoitus käsitellään vakuutusyhtiössä, ja luovutuskirja/-todistus 
lähetetään muiden käsiteltyjen rekisteri-ilmoitusten kanssa Trafille.  
 
Jos rekisterissä on jo luovutuskirjasta/-todistuksesta poikkeava tieto, ajoneuvon 
myyjän on hoidettava oikaisu Trafin kautta.  
 
Jos luovutuskirjaa/-todistusta ei ole tehty, yhtiö voi merkitä liikennevakuutuksen 
päättyneeksi rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan kopion perusteella. 

  (vj-ptk:t 7/97, 13/89; osp-kirje 5/98 ja 17/99) 
 
  Jos luovutustodistuksen tiedot ovat puutteelliset, asiakkaan tulee antaa 

lisäselvitykset suoraan Trafille. 
 
  Vares –rekisteröintien yhteydessä luovutusilmoituksen tekeminen on hyvin 

suositeltavaa. Ilmoitus tehdään sähköisesti Trafin oma-asionti –palvelussa. 
 
  Myös  Trafin säännökset otettava huomioon. Mm. luovutus tuntemattomalle 

mahdollinen tehdä Trafille. Lisätietoja www.trafi.fi 
 
Liikennevakuutuksen voimassaolo uuden omistajan hyväksi 
    

Jos liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä oikeustoimen 
johdosta muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai jos 
rekisteriin merkitty haltija on yksin vakuutuksenottajana ajoneuvon hallinnan 
vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta myös 
ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden 
siirtymisestä taikka ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta 
omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun 
ajan kuluessa. (LvA, 3 b§) 

 
Vakuutuksen voimassapitäminen 
 

Vakuutus lakkaa ilman irtisanomista, kun vakuutettu ajoneuvo siirtyy 
oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle 
itselleen tai tämän kuolinpesälle tai konkurssipesälle (lv-malliehto). 

 
Hyvikeperinnän välttämiseksi vakuutus pidetään voimassa, kun ajoneuvo siirtyy: 
 
 vainajalta kuolinpesälle 
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 kuolinpesältä leskelle tai vainajan kanssa samassa taloudessa asuneelle 
lapselle  

 samassa taloudessa asuvalta perheenjäseneltä toiselle  
 yksityishenkilöltä hänen omistamalleen toiminimelle tai päinvastoin  
 samaa elinkeinotoimintaa yritysmuodon muutoksen, fuusion tai diffuusion 

kautta jatkavalle yritykselle    
ellei edellisen omistajan nimissä ollutta vakuutusta ole oma-aloitteisesti päätetty 
(LVK:n hall. 3/94,10.2.94)  
 
Tapaukset tulevat yleensä ilmi LVK:n hyvikeperinnän tarkistusten yhteydessä, 
jolloin Trafin muutosilmoituksiin perustuvat vakuutusten päättämiset on jo tehty 
automaattisesti. Vakuutukset tulee saattaa uudelleen voimaan ja korjata 
vakuutusmaksut ohjeiden mukaisesti. (LVK-kk 6/99 ja vj-ptk 8/98) 

 
Bonusasetuksen mukaan vakuutuksen vahinkohistoria voidaan ottaa huomioon 
ainoastaan, kun on kyse kuolinpesän tai kuolinpesältä leskelle siirtyvästä 
vakuutuksesta. Muissa tapauksissa vakuutusmaksu peritään kuin vakuutukselta, 
jolla vahinkohistoriaa ei olisi. 

  
MÄÄRÄAIKALAIN SOVELTAMINEN 
 

Liikennevakuutuslain mukaiseen vakuutusyhtiön vastuun alkamiseen ja 
päättymiseen ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden siirtotilanteissa sovelletaan 
määräaikalakia. Näin ollen edellisen yhtiön myöntämän liikennevakuutuksen 
seitsemän päivän mukainen vastuu jatkuu seuraavaan arkipäivään saakka 
viikonlopun tai juhlapäivän sattuessa. 

 
 Määräaikalain mukaan määräpäivän tai –ajan viimeisen päivän ollessa 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
voi tehtävän suorittaa seuraavana arkipäivänä.  

 (lv-malliehto; rlv-malliehto; LVK-kk 13/07) 
 
HALLINTOLAIN SOVELTAMINEN 
 

Oikeusasiamiehen kannanoton mukaan hallintolakin on sovellettava  
liikennevakuutustoiminnassa. Poikkeukset lain soveltamisesta huomioidaan  
LvL:n uudistuksen yhteydessä. (vj-ptk 7/07) 

 
MUUTA 
 
Vakuutusmaksuveron palautus 
 
  Ulkomaan liikenne: 
  Finanssialan Keskusliiton (ent. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton) 

verotyöryhmän kokouksessa 24.11.98 todetun mukaan periaatteena on, ettei 
ulkomailla tapahtunutta toimintaa voida verottaa Suomessa. (vj-ptk 1/99)  

 
  Vientirekisteröity ajoneuvo: 
  Konserniverokeskuksen päätöksen mukaan vakuutusmaksuveroa ei tarvitse 

suorittaa ajoneuvon vakuutusmaksusta silloin, kun ajoneuvo on vientirekiste-
röitynä viety ulkomaille tilapäisen oleskelun ajaksi (LVK-kk 31/02; vj-ptk 4/03)  

 
Velkajärjestelyt   
 
  Ajoneuvojen määräaikaiskatsastusta koskevan lainsäädännön (Ajoneuvolaki 52 

§) mukaan katsastusta ei keskeytetä, vaikka liikennevakuutusmaksut ovat 
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maksamatta, jos tuomioistuin on päättänyt aloittaa suorittamatta jättäjää 
koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn. 

 
  Saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn alainen vakuutuksenottaja voi hakea 

verohallitukselta lykkäystä dieselveron maksamisesta moottoriajoneuvosta 
annetun lain (Ajoneuvoverolaki 1281/03) mukaan.  

 
  Katsastuksessa on esitettävä sekä vakuutusyhtiön todistus saneerausmenettelyn 

alaisista vakuutusmaksuista että verohallinnon päätös. Todistuksen viimeinen 
voimassaolopäivä tulee merkitä siten, että todistus on voimassa enintään 1 kk:n 
sen antopäivästä. (osp-kirjeet 3.10.94 ja 5.2.98)    

 
IRTISANOMINEN 
Rekisteröidyn ajoneuvon yhtiönvaihdos 
 

LvA ja -ehtojen mukainen liikennevakuutuksen irtisanominen: 
 
 Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liikennevakuutus 

päättymään vakuutuskauden aikana.  
 Irtisanominen on tehtävä ottamalla uusi vakuutus lv-lainsäädännön 

mukaisesti 
 Irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta  
 Todistus uuden vakuutuksen ottamisesta (jos kyse rekisteröintivelvollisuuden 

alaisesta ajoneuvosta) on toimitettava ajoneuvorekisteriin seitsemän päivän 
kuluessa liikennevakuutuslainsäädännön mukaan 

 
Vakuutusyhtiön vaihtotilanteessa vakuutuksenottaja tekee vakuutuksen uuteen 
yhtiöön, joka lähettää tiedon uudesta vakuutuksesta ajoneuvorekisteriin. Uusi 
yhtiö tekee irtisanomisen joko VVH-järjestelmällä tai kirjallisesti. Vakuutus 
voidaan päättää joko Trafin päättymisilmoituksella tai VVH-järjestelmällä saadun 
tiedon perusteella. (eVaky) 

 
Rekisteröidyn (liikennekäytöstä poistetun) ajoneuvon liikennevakuutuksen irtisanominen 
 

Vares –rekisteröintimallin käyttöönotosta 16.11.2015 lähtien liikennekäytöstä 
poistetun ajoneuvon liikennevakuutuksen on voinut irtisanoa kokonaan.  
 

Rekisteröimättömän ajoneuvon vakuutuksen irtisanominen 
 
Rekisteröimättömän ajoneuvon liikennevakuutus päätetään vakuutuksenottajan 
kirjallisen ilmoituksen perusteella, jos ajoneuvoa ei käytetä LvL:n mukaisessa 
liikenteessä tai se on tuhoutunut. 
 
Rlv:n irtisanominen – ks. kohta 2. ryhmäliikennevakuutus.  

  (LvA, lv-malliehdot LVK-kk 13/06 ja vj-ptk 3/06; rlv: LVK-kk:t 13/07 ja 15/07) 
 
 
KÄSITTELY- JA MINIMIMAKSUN PERIMINEN 
 
  Käsittely-/minimimaksun perimisessä suositetaan noudatettavaksi Finanssialan 

Keskusliiton (ent. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton) asiaa koskevan 
muistion 7.3.95 periaatteita: 
 
 Yhtiön on määriteltävä vakuutusehdoissaan 

 Käsittely-/minimimaksun suuruus 
 Miten palautettava vakuutusmaksu muutoin määräytyy 
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 Yhtiön on informoitava käsittely-/minimimaksusta esim. tuote-esitteessään 
 Minimimaksun periminen ei saa vaikuttaa vakuutuksenottajan oikeuteen 

irtisanoa vakuutus kesken vakuutuskauden 
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2. SOVELLUSOHJEET 
 
BONUSJÄRJESTELMÄ  
 
 Liikennevakuutuslain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 

määräyksiä vahingottomien vuosien perusteella annettavista vakuutusmaksujen 
alennusten ja vahinkojen perusteella tapahtuvien vakuutusmaksujen korotusten 
määräämisestä. 

 
 
STM:N ASETUS 
 STM on antanut asetuksen liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja 

vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta 
vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen 
perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä. Asetus tuli voimaan 20.6.2002 
velvoittaen yhtiöt muuttamaan vakuutusehtonsa vastaamaan asetuksen 
vaatimuksia viimeistään 1.5.2003.  

 
Asetuksen keskeinen sisältö 

 
   Vakuutusyhtiöllä tulee olla: 

 maksutaulusto 
 bonusluokkataulukko, josta ilmenee, miten vakuutuksenottajan vakuutus 

sijoitetaan bonusluokkataulukkoon sekä miten vahingottomat vuodet ja 
vahingot vaikuttavat vakuutusmaksuun.  

 
Bonusluokkataulukon sijasta yhtiö voi käyttää jotain vastaavaa säännöstöä, jos 
vahingottomien vuosien ja vahinkojen vaikutus vakuutusmaksuun käy siitä 
selkeästi ilmi.  

 
Vakuutusyhtiön tulee säilyttää vakuutuksen voimassaoloaikaa ja vahinkoja 
koskevat tiedot viisi vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen siten, että 
nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tarvittaessa antaa vakuutuksenottajalle ja 
vakuutuksenottajan suostumuksella välittää toiselle vakuutusyhtiölle. 

 
BONUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMINEN 

 
Yksityishenkilöt (henkilötunnus) 

 
Yksityishenkilöiden vakuutuksiin sovelletaan maksutaulustoa sekä 
bonusluokkataulukkoa tai vastaavaa säännöstöä. 

 
Yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus) 

 
Maksutaulustoa sekä bonusjärjestelmää tai vastaavaa säännöstöä voidaan olla 
soveltamatta vakuutuksenottajaan, jolla on vakuutuskauden alkaessa yritys- ja 
yhteisötunnus (y-tunnus). Sellaisen ammatinharjoittajan tai yksityisen 
elinkeinonharjoittajan, jolla on sekä Y-tunnus että henkilötunnus, on valittava 
vakuutussopimusta tehdessään, kumman tunnuksen ottaa käyttöönsä. Tämän 
jälkeen vakuutus- ja vahinkohistoriaa (VVH) ei enää voida siirtää y-
tunnukselta henkilötunnukselle eikä päinvastoin. Tätä samaa 
vakuutuksenottajatietoa käytetään myös ajoneuvoa rekisteröitäessä. 
 
Yhtiön on tarvittaessa osoitettava Finanssivalvonnalle vakuutusmaksun ja riskin 
vastaavuus sekä vahinkohistorian vaikutus maksuun.  
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Vakuutuksenottajien tasavertaisuus 

 
Samassa asemassa olevia vakuutuksenottajia tulee kohdella taulukossa tai 
järjestelmässä tasavertaisesti. Vakuutuksen hinnoittelun perustana on aina 
ryhmä, ei yksittäinen asiakas. KS. EHDOT  

 
Järjestelmään kuulumattomat ajoneuvoryhmät 

 
Bonusjärjestelmää tai vastaavaa säännöstöä ei tarvitse soveltaa, kun 
vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, 
museoajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, perävaunu, moottorityökone tai traktori. 

 
Uusi vakuutus 
 

 Uusi vakuutus hinnoitellaan kuin vakuutus, jolla ei ole VVH:ta ottaen huomioon, 
miten muun laadultaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon vakuutus 
sijoitettaisiin.  

 
Jos asiakas kieltää käyttämästä vanhaa VVH:taan, voidaan hänen vakuutuk-
sensa sijoittaa yhtiön bonustaulukossa uudesta ilman VVH:ta olevasta vakuu-
tuksesta poikkeavasti esim. alimpaan mahdolliseen bonusluokkaan. (vj-ptk 3/03) 

 
 
VVH-TIETOJEN SIIRTO   
 
Voidaan siirtää 
  

Ajoneuvon vakuutukseen liittyvä vahinkohistoria (VVH) voidaan siirtää 
 
 toiseen saman vakuutuksenottajan laadultaan ja käytöltään samanlaisen 

ajoneuvon vakuutukseen (molempien siirtoehtojen tulee täyttyä) 
 

kun vakuutuksenottajana on  
 
 yksityishenkilö itse, 
 puoliso, 
 henkilö, jonka kanssa vakuutuksenottaja on rekisteröidyssä parisuhteessa tai 
 avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään 

kaksi vuotta tai että avopuolisoilla on yhteinen lapsi 
 
mikäli tällaista mahdollisuutta ei ole vakuutusehdoissa suljettu pois.  
 

 Kuolinpesän nimiin muutetulta vakuutukselta VVH voidaan siirtää vain leskelle 
(puolisolle tai henkilölle, joka rinnastetaan puolisoon; ks. yllä). VVH voidaan 
siirtää kuolinpesän nimiin ostetun uuden ajoneuvon nimiin tai kuolinpesän toiselle 
ajoneuvolle. 

 
Ei voida siirtää 

 
VVH:ta ei voida siirtää  
 
 henkilötunnuksen ja Y-tunnuksen omaavan vakuutuksenottajan Y-

tunnuksellisen ja hetullisen vakuutuksen välillä, vaikka kyseessä olisi sama 
henkilö.  
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 yrityksen Y-tunnuksellisesta vakuutuksesta yksityishenkilön hetulliseen 
vakuutukseen 
LINKKI LVK-kk 3/10 

 
 VVH:ta ei myöskään voida  

 
 jakaa kahdelle ajoneuvolle  
 monistaa useammalle ajoneuvolle  
(vj-ptk 3/03) 

 
Ajoneuvojen väliset siirrot 
     

Ajoneuvojen kesken VVH voidaan siirtää seuraavasti: 
 

 
EI SAA SIIRTÄÄ

Autot Moottoripyörät Moottorityökoneet 
M ja N-luokat L3 ja L4 –luokat ja traktorit

Yksityinen Yksityinen Yksityinen
Luvanvarainen Luvanvarainen Luvanvarainen       EI 
Kouluajoneuvo Kouluajoneuvo Kouluajoneuvo       SAA
Vuokraus ilman kuljettajaa Vuokraus ilman kuljettajaa Vuokraus ilman kuljettajaa       SIIRTÄÄ
Myyntivarasto Myyntivarasto Myyntivarasto

EI SAA SIIRTÄÄ  
 
 

Vakuutuksenottaja voi siirtää ajoneuvon vakuutukseen liittyvän VVH:n omaan tai 
puolisonsa vakuutukseen ainoastaan, jos 
 ajoneuvoluokka (esim. autot) ei muutu 
 käyttöluokka (esim. yksityinen) ei muutu 
  

  Molempien siirtoehtojen tulee täyttyä. 
 
Esimerkiksi moottoripyörän VVH:ta ei voida siirtää autoon tai päinvastoin. Samoin 
VVH:ta ei voi siirtää esimerkiksi luvanvaraisesta käytöstä yksityiseen käyttöön. 
 
Jos ajoneuvon vakuutuksen historia on siirretty toiseen vakuutukseen, voimaan 
jäävä vakuutus käsitellään yhtiössä kuin se olisi uusi. Usean vakuutuksen VVH:ta 
ei voida yhdistää saman ajoneuvon vakuutukseen. 
(Asetus kokonaisuudessaan ks. LVK:n kiertokirje 24/02) 

 
Suostumus vahinkohistorian siirtoon  
 

Vakuutusyhtiölle on esitettävä VVH:n luovuttajan kirjallinen suostumus. Tämä 
koskee bonusoikeuden siirtoa puolisolta toiselle. 
  
Suostumus annetaan kirjallisesti käyttäen tarkoitukseen tehtyä lomaketta. 

   (LVK-hall ptk 11/76, bonusA) 
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VVH-tietojen vanheneminen 
 
   Bonusasetus edellyttää, että VVH-tiedot on säilytettävä vähintään viiden 

kalenterivuoden ajan vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen. Asetus ei rajoita tätä 
vanhempien VVH-tietojen säilyttämistä ja käyttämistä. 

 
MUUTA 
 
Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko  
 
   Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudella korvattujen 

vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen liitetaulukon 
mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten 
vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta on maksettu 
korvauksia.  

 
   Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon 

omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta 
aiheutunut vahinko, josta vakuutuksenantaja on joutunut suorittamaan 
vahingonkorvausta. 

 
Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on 
maksettu vahingonkorvaus, jos:  
 korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa 

säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta 
vahingosta; 

 korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista 
seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa 
ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa 
asuva perheenjäsen; tai 

 vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen 
vakuutuskauden kuluessa suorittanut vakuutuksenantajalle korvausta 
vastaavan rahamäärän.  

 
Jos siitä vakuutuksesta, jonka vahinkohistoria siirretään toiseen vakuutukseen, 
korvataan vahinkoja sen jälkeen, kun siirtyvä bonusluokka on määrätty, nämä 
vahingot otetaan huomioon jälkimmäisen vakuutuksen bonusluokassa. 
ks. MALLIEHDOT 

 
Täky-korvaukset: jos asiakas maksaa asiakasmaksun osuuden takaisin, bonus 
palautuu (henkilö-VAJA).  

 
Liikennekasko 
 

Henkilöasiakkaat, joilla on ollut vuosia ajoneuvon rahoitukseen liitetty 
liikennekasko, ovat uutta liikennevakuutusta tehdessään halunneet otettavan 
huomioon heidän vakuutus- ja vahinkohistoriansa liikennekaskon ajalta. 
Liikennekaskossa vakuutuksenottajana on ollut rahoitusyhtiö, eikä rahoitusyhtiön 
y-tunnuksellisesta vakuutuksesta voida siirtää vakuutus- ja vahinkohistoriaa 
yksityishenkilön hetulliseen vakuutukseen. Näin siitäkin huolimatta, että asiakas 
on maksanut rahoitusyhtiölle tämän ottamasta liikennevakuutuksesta.  
 
Jos asiakkaalla on ennen liikennekaskoa ollut ajoneuvokohtainen vakuutus, 
bonus voidaan siirtää siitä uuteen liikennevakuutukseen.  

  
Vahinkohistorian siirto suomalaisen ja ulkomaisen yhtiön välillä 
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Vakuutus sijoitetaan vihreän kortin järjestelmään kuuluvan ulkomaisen 
vakuutusyhtiön antaman todistuksen perusteella siten, kuin jos vakuutus olisi ollut 
voimassa Suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus 
voimassa ulkomailla. Todistuksessa on oltava mainittuna vakuutuksen 
voimassaoloaika sekä mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdat.  
 

VAHINKOHISTORIAN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ YHTIÖIDEN VÄLILLÄ 
 

Vahinkohistorian ilmoituskäytäntö on ohjeistettu VVH-järjestelmän  
käytön ohjeistuksessa (käytännesäännöt) 
(LVK-kk:t 54/88, 62/88 ja 15/91, vj-ptk 3/00; LVK-kk 13/03, vj-ptk 9/03, bonusA, 
VVH)  
   

   
3. LIIKENNEKÄYTÖSTÄPOISTON / SEISONTA-AJAN HYVITYS  
 
LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTO/SEISONTA 
 
  Ajoneuvon omistaja tai haltija voi tehdä liikennekäytöstä poiston 

ajoneuvorekisteriin joko katsastustoimipaikalla, vakuutusyhtiön konttorissa tai 
Trafin sähköisissä palveluissa. Syksystä 2015 alkaen liikennekäytöstä poiston on 
voinut tehdä myös vakuutusyhtiön Vares –käyttöliittymällä. Ajoneuvo merkitään 
liikennekäytöstä poistetuksi aikaisintaan ilmoituksen tekopäivästä lukien 

 
  Syksystä 2015 alkaen liikennekäytöstä poiston on voinut tehdä kaikille 

ajoneuvoluokille rekisterikilpiä palauttamatta. Kilpien palauttamisella ei ole 
vaikutusta liikennevakuutukseen.  

 
  Ajoneuvojen liikennekäytöstä poisto ilmoitetaan suoraan ajoneuvorekisteriin, 

josta tieto välittyy vakuutusyhtiöön. 
 

  Liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle annetaan hyvitystä vakuutusmaksusta 
poiston ajalta yhtiökohtaisten ehtojen mukaan.  

 
LIIKENNEKÄYTTÖÖNOTTO 
 
  Ajoneuvon omistaja tai haltija tekee käyttöönottoilmoituksen ennen ajoneuvon 

käyttöönottoa. Ilmoitusta ei voida tehdä etukäteen eikä myöskään taannehtivasti.  
 

  Vakuutusyhtiö tekee liikennekäyttöön oton vain ajoneuvolle, jonka rekisterikilpiä 
ei ole palautettu. 

 
LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTETUN AJONEUVON VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ 
 
  Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo on käyttökiellossa. Ajoneuvoa, jossa on 

kilvet kiinni, voidaan kuitenkin käyttää sen vuorokauden loppuun, jolloin 
liikennekäytöstä poisto on tehty. 

  
  Auto voidaan myös siirtää etukäteen tilattuun katsastukseen ja sieltä 

korjaukseen/säilytykseen omilla rekisterikilvillä.  Liikennevakuutus on tuolloin 
voimassa. 

 
  Jos liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa muissa kuin edellä mainituissa 

tapauksissa käytetään liikenteessä, käytöstä seuraa veroseuraamukset ja 
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korotettu vakuutusmaksu (ks. seuraava kohta). Lisäksi poliisi voi sakottaa sekä 
estää ajoneuvon käytön poistamalla kilvet ja rekisteröintitodistuksen. 

 
  Tarkempaa tietoa ja lisäohjeita löydät Trafin nettisivuilta www.trafi.fi kohdasta 

tieliikenne. 
 
  Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon tilapäistä käyttöä varten otettuun 

siirtolupaan ei voida liittää ajoneuvon ”passiivista” liikennevakuutusta, vaan sille 
on otettava LVK:n siirtovakuutus (ks. vj-ptk 6-2007). Siirtolupaan voidaan käyttää 
ajoneuvon liikennevakuutusta mikäli ajoneuvolle tehdään ensin 
liikennekäyttöönotto.  

 
LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTON/SEISONTA-AJAN HYVIKEPERINTÄ  
 
  Moottoriajoneuvon omistajalta / haltijalta perittävä hyvike, jos ajoneuvoa 

käytetään liikenteeseen ennakkoon tehdystä liikennekäytöstä poiston/ seisonta-
ajan ilmoituksesta poiketen, perustuu liikennevakuutuslain 16 §:ään. Hyvikkeen 
perii ajoneuvon vakuuttanut yhtiö. Hyvike peritään ensisijaisesti 
vakuutuksenottajalta ja toissijaisesti omistajalta / haltijalta. 

 
Hyvikkeen määräytyminen (lvk:n suositus) 
 
  Liikennekäytöstä poiston/seisonta-ajan hyvike  

 on liikennevakuutusmaksua, joten se sisältää vakuutusmaksuveron 
 peritään ilmoitetun liikennekäytöstä poiston/seisonta-ajan alusta todettuun 

liikenteeseen käyttämiseen saakka. Seisonta-aika päättyy todettuun 
liikennekäytön päivämäärään, mutta liikennekäytöstä poisto ei  

 lasketaan kertomalla kumotun liikennekäytöstä poiston/seisonta-ajan 
vakuutusmaksu alla olevilla kertoimilla 

 
Hyvikekertoimet (lvk:n suositus) 
 
  Liikennevakuutuslain mukaan (16 §) hyvikekertoimet voivat olla enintään 

nelinkertaista (ei vahinkoa) tai 10-kertaista (vahinko sattunut) vakuutusmaksua 
vastaavat.  

 
  Hyvikkeen laskemisessa suositeltavat seisonta-ajan hyvikekertoimet: 
 

Ei vahinkoa 3 
Vahinko sattunut 6 

 
Hyvikkeen periminen 
 
  Hyvikemaksu on korotettua vakuutusmaksua, jonka perintään sovelletaan 

vakuutussopimuslain 40 §:ää. 
 

  Ennen hyvikelaskun lähettämistä vakuutuksenottajalle on annettava tilaisuus 
mahdollisen virheellisyyden korjaamiseen. 

 
Muutoksen haku 
  
 Muutosta liikennekäytöstä poiston/seisonnan perittävään hyvikkeeseen haetaan 

vakuutusyhtiön kotipaikan hallinto-oikeudesta  
 
 (LVK-hall. ptk 10/93; vj-ptk:t  19/93 ja 20/93; LVK-kk:t 62/93, 9/94 ja vj-ptk 4/00)  
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4. RYHMÄLIIKENNEVAKUUTUS (RLV) 
 

RLV:N SOVELTAMISOHJEET 
  

 Ryhmäliikennevakuutuksen malliehdoissa (voimassa 1.4.2009 alkaen) on 
huomioitu rekisteröinti- ja siirtolupakäytäntöjen muutokset. Tarkemmat 
soveltamisohjeet löytyvät rlv-malliehtojen yhteydestä. 

 
5. VAKUUTTAMISEN ERITYISTILANTEET 
 
REKISTERÖINTIIN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Luovutuspäivämäärän korjaus ajoneuvorekisteriin 
 

Luovutuspäivämäärän korjaamiseksi ajoneuvorekisteriin tarvitaan 
 myyjän ja ostajan yhteinen korjauspyyntö, 
 molempien yhteinen selvitys virheen syntymisestä liitteineen (kuitti 

kauppahinnan maksamisesta, osamaksusopimus tai sen maksukuitit tms. 
asiakirja) 

 mikäli myyjä on tehnyt Vares –mallin mukaisen luovutusilmoituksen, voi 
myyjä korjata tiedon yksipuolisesti, ellei ilmoituksen jälkeen ole tehty muita 
rekisteri-ilmoituksia 

  Luovutuspäivämäärän muutos tehdään aina Trafissa. 
  (LVK-kk 13/01) 
   
Varastetun ajoneuvon liikennevakuutusmaksun palautus ja ajoneuvon liikennekäytöstä poistaminen 
 
  Anastustilanteissa asiakas ohjataan tekemään rikosilmoitus. Rikosilmoituksen 

teon myötä poliisi vie ajoneuvorekisteriin anastusilmoituksen (joka myös poistuu 
poliisin toimesta, mikäli ajoneuvo löytyy). Jos ajoneuvoa ei löydy 30 vrk aikana, 
tehdään ajoneuvolle liikennekäytöstä poisto, poiston voi tehdä joko asiakas tai 
lunastustapauksissa yhtiö. Poiston päivämääräksi ajoneuvorekisteriin tulee 
anastuspäivä. 
→ maksunpalautus ja verohyöty asiakkaalle anastuspäivästä alkaen 
→ vakuutusyhtiön vastuu jatkuu 30 vrk rikosilmoitukseen merkitystä 
anastuspäivästä 
→ 30 vrk:n jälkeen vastuu on LVK:lla 
Määräajan laskeminen aloitetaan rikosilmoitukseen merkitystä anastuspäivästä. 
Mikäli rikosilmoituksessa anastuksen ajankohta on epäselvä, esim. 15.10.07–
20.10.07, aloitetaan määräajan laskeminen ajankohdan ensimmäisestä 
päivämäärästä, tässä tapauksessa 15.10.07. 
 
Rekisteröimättömien ajoneuvojen osalta menettely toimii saman periaatteen 
mukaisesti. (vj-ptk 5-2008) 
 

Vakuutustiedon tarkistaminen rekisteröinnin yhteydessä  
 
  Alkavan vakuutuksen tiedot haetaan vakuutustietovarastosta eli VATIsta.  
  
  VATIn ulkopuoliset yhtiöt käyttävät liikennevakuutuksen todisteena vihreää korttia 

(green cardia).  
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Rekisteröinnin asiakashinnan periminen   
 

Rekisteröintimaksun periminen perustuu ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 
annetun lain 8 §:ään, valtion maksuperustelain 4 §:ään ja valtion 
maksuperusteasetuksen 2 §:ään.  
 
Yhtiökohtaisten rekisteröintitoiminnan sopimusten mukaan sopimus- 
rekisteröijän on noudatettava sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa 
sopimuksessa mainittuja yllä kerrottuja säännöksiä. Säännösten rikkomisesta voi 
seurauksena olla rekisteröintioikeuden peruuttaminen. 

 
Rekisteröintimaksun maksaminen asiakkaan puolesta on kielletty. (LVK-kk 10/00) 

 
Käyttötiedon merkitseminen tavarankuljetusasioissa 
 

Lähtökohtana luvanvaraisuudelle on se, että kuljetustoimintaa harjoitetaan 
elinkeinona tarkoituksena saada kuljetustoiminnasta rahaa tai muuta vastiketta. 
Luvanvaraisessa liikenteessä käytettävä ajoneuvo rekisteröidään 
liikennerekisteriin luvanvaraiseen käyttöön ja ajoneuvossa on oltava näkyvällä 
paikalla liikenneluvan haltijan yhteystiedot ja rekisterikilven alla on käytettävä 
oranssireunuksia (YTR ptk 1.9.14) 

 
Hydrokopterit ja ilmatyynyalukset 
 

  Hydrokopterit ovat liikennevakuutettavia. Ilmatyynyaluksia ei katsota 
liikennevakuutuslain mukaisiksi moottoriajoneuvoiksi, näiden ominaisuuksista 
johtuen, eikä niitä näin ollen liikennevakuuteta. (Trafi merkitsee ilmatyynyalukset 
vesiajoneuvorekisteriin.) (vj-ptk 1/15). 

 
Hinattava ajoneuvo ja välivaunu  
  

  Yleisperiaate siinä, miten hinauksessa käytettävät välivaunut vaikuttavat 
hinattavan ajoneuvon liikennevakuuttamisvelvollisuuteen on se, että mikäli 
välivaunua ei ole rekisteröity, tulee hinattavalla ajoneuvolla olla liikennevakuutus. 
(vaikka siitä olisi kaksi rengasta nostettu välivaunun kyytiin) (vj-ptk 1/15).  

 
KOENUMEROKILPIKÄYTÄNTÖÄ  
  

   Trafin antaman tiedon mukaan Saksassa ei liikennetarkastuksissa pidetä 
suomalaisia koenumerokilpiä virallisina kilpinä vaan ajoneuvo voidaan katsoa 
rekisteröimättömäksi.  (vj-ptk 2/04) 

 
   Mikäli koenumerokilville myönnetään vihreä kortti, tulee vihreään korttiin myös 

yksilöidä ajoneuvon tiedot, muutoin korttia ei katsota päteväksi. (vj-ptk 2/04) 
 
   Koenumerokilvet ovat voimassa vain Suomessa ja Suomesta alkaneissa 

kuljetuksissa myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lisätietoja rlv-ehtojen 
soveltamisohjeissa ja siirto-lupa- ja vakuutusohjeessa.  

 
SIIRTOLUPAKÄYTÄNTÖ 

 
   Siirtolupakäytäntö perustuu ajoneuvorekisteriä ja tullia koskevaan lainsäädäntöön 

sekä Trafin, tullin ja vakuutusalan kesken sovittuihin toimintatapoihin. 
Siirtolupakäytäntöä koskevat käytännöt on viety erilliseen ohjeistukseen. 
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VIENTIKILVET  
  
  Vientirekisteröinnin voimassaoloaika voi olla runsaan vuoden mittainen eli 

rekisteröintiä seuraavan vuoden rekisteröintipäätöksen tekemistä vastaavan 
kalenterikuukauden loppuun. Hakijan pyynnöstä vientirekisteröintiaika voidaan 
määrätä lyhyemmäksikin. 

  (LVK-kk 32/97) 
 

Vientikilville myönnetään  
 jatkuva vakuutus  
 vakuutus voidaan myöntää määräaikaisena yhtiön ja vakuutuksenottajan 

välisellä sopimuksella silloin, kun ajoneuvo on määränpäämaassa 
rekisteröintisäännösten mukaan rekisteröitävä tietyssä määräajassa. 

  (LVY-kk 60/93, vj-ptk 17/93) 
 
  Lisätietoja vientikilvistä erillisessä ohjeessa. 
 
ULKOMAAN REKISTERISSÄ OLEVA AJONEUVO 
 
Liikennevakuutuksen myöntäminen ulkomailla rekisteröidylle ajoneuvoille 
 
  Ks. siirtolupakäytäntöä koskevat tiedot siirtolupaohjeesta.   
 
  Ns. tuontiajoneuvolle voidaan ottaa suomalainen liikennevakuutus jo ennen sen 

rekisteröintiä Suomeen (5.lv-dir) 
 
Perävaunu 
 

Vahinko korvataan pääsääntöisesti aina ensin vetoauton liikennevakuutuksesta. 
Syyllisyysjaon selvittyä korvauksen suorittava vetoauton vakuutusyhtiö voi esittää 
takaisinsaantivaatimuksen regressisopimuksen mukaisesti. (Regressisopimus 
LVK:n kk 4/97).  

 
Testiajossa olevat ulkomailla rekisteröidyt ajoneuvot 

 
Jotta suomalainen voi kokeilu- ja tutkimuskäytössä ajaa ulkomailla rekisteröityä 
ajoneuvoa Suomessa, on ajamisen edellytyksenä koenumerokilpien tai 
siirtomerkkien hankkiminen (rek.A 51 §). Tullipiiri voi myöntää ajoneuvojen 
testaamisesta vastaaville yhteisöille tai yrityksille luvan, jonka perusteella 
suomalainen kuljettaja voi ajaa ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ilman 
koenumerokilpeä tai siirtomerkkiä. Edellytyksenä on, että ajoneuvolla on 
voimassa oleva liikennevakuutus ko. maasta.  
 
Menettely on rinnakkainen nykyisen koenumerokilpijärjestelmän kanssa. Nykyinen 
käytäntö toimii siis edelleen perusjärjestelmänä, eikä silloin tullin lupaa 
testattavien ajoneuvojen ajamiseen tarvita.  
(LVK-kk 11/01)   

 
VALTION AJONEUVO 
 
Valtion moottoriajoneuvon vakuuttaminen 
 
  Valtion omistamalle moottoriajoneuvolle voidaan myöntää liikennevakuutus sekä 

siihen liittyvä vihreä kortti.   
  (LVY-hall.ptk 9/61, 10§; vj-ptk 8/03) 
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DIPLOMAATTIKILVET (CD)  
 
  Erillinen ohje 
 
ERITYISKILVET 
 
  Erillinen ohje 
 
VIHREÄ KORTTI 
 
  Kortin värin, sisällön ja asettelun pitää olla yhdenmukainen. Kortin koko voi 

vaihdella, mutta se ei saa olla suurempi kuin A4. Kortin pitää olla kaikilta osin 
asianmukaisesti täytetty. Vihreä kortti on voimassa vähintään 15 päivää. 
Suomalaisen vihreän kortin enimmäisvoimassaoloaika on vuosi. (vj 8/2013) 
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6. LVK:N HYVIKEPERINTÄ 
 
  Vakuuttamattoman ajoneuvon omistajalta/haltijalta perittävä hyvike perustuu 

liikennevakuutuslain 16 §:ään. Tarkemmat ohjeet on annettu sosiaali- ja 
terveysministeriön määräyksellä. Hyvikkeen perii Liikennevakuutuskeskus. 

 
STM:N MÄÄRÄYS 
  
  STM on antanut liikennevakuutuslain 16 §:n nojalla määräyksen 

hyvikeperinnässä sovellettavan keskimääräisen vakuutusmaksun 
määräytymisestä 1.1.2002 alkaen (22/002/2001, 31.12.2001).  

 
HYVIKKEEN LASKEMINEN 
 
  Hyvikettä määrättäessä käytetään keskimääräistä vakuutusmaksua laskettaessa 

keskiarvona kolmen suurimman yhtiön liikennevakuutusmaksuja.  
 

Keskimääräinen vakuutusmaksu lasketaan 
 Vuoden alkaessa olevista maksutaulustoista 
 Kunkin luokan keskimääräisestä vakuutusmaksusta 
 Ilman bonusta 
 Ilman vakuutusmaksuveroa 
 Yksityiskäyttöisten henkilöautojen osalta sylinteritilavuusluokitus yhdistettynä 

viiteen luokkaan 
 PO01:n osalta vähimmäismaksu 17 euroa 
 Muiden tariffiluokkien osalta vähimmäismaksu on 34 euroa 

 
 
  Hyvikkeen määrä saadaan kertomalla keskimääräiset vakuutusmaksut 

seuraavilla kertoimilla:    
 
HYVIKEKERTOIMET  
 

Ajoneuvo Ei vahinkoa Vahinko 
sattunut 

Muut kuin moottoripyörät   
4 ensimmäisen kk:n ajalta 3.0 6,0 
yli 4 kk pidemmältä ajalta 2.0 2,0 
Moottoripyörät   
4 ensimmäisen kk:n ajalta 2.0 6,0 
yli 4 kk pidemmältä ajalta 2,0 2,0 

     
  (LVK-hall.ptk 3/94, LVY-hall.ptk 7/83, kohta 4, moottoripyörät; osp-kirje 1/02). 
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7. RAJAVAKUUTUS  
 
 MOOTTORIAJONEUVOJEN RAJAVAKUUTUS SUOMESSA 2016 
 (INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD) 
 
YLEISTÄ 

 *) ei koske Andorrassa, Serbiassa tai Sveitsissä rekisteröityä ajoneuvoa. 

 
 KORVAUSPIIRI 

 
VAKUUTUSMAKSUT 
 

Ajoneuvoluokka Vähimmäismaksu (30 pv) 
 

EUR 

Lisämaksu seur. 30 pv:ltä 
tai sen osalta 

EUR 
A Henkilöautot 120 60 
B Moottoripyörät 300 150 
C Kuorma-autot 400 240 
D Mopot 100 50 
E Linja-autot 500 220 
G Muut 150 75 
F Perävaunut 
- vetovaunun mukana 
- ilman vetovaunua 

 
50 % vetovaunun (luokka A, C tai E) maksusta 
50 % luokan C maksusta 

Vakuutus ei oikeuta bonukseen. 
 
 

  
     Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttäminen Suomessa edellyttää, että ajoneuvolla on 

Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.  
 
 Moottoriajoneuvolle, jonka rekisteröintimaa ei ole mukana Euroopan liikennevakuutussopimuk-

sessa eli vihreä kortti -järjestelmässä, on otettava Suomeen tultaessa rajavakuutus koko 
maassaoloajaksi. Myös ajoneuvolle, joka on rekisteröity ETA-maiden ulkopuolisessa *)  vihreä 
kortti –maassa ja jolla ei ole voimassa olevaa vihreää korttia, on otettava rajavakuutus. 
Rajavakuutusta ei myönnetä ETA-maassa rekisteröidylle ajoneuvolle. Rajavakuutuksen 
Suomessa myöntää Liikennevakuutuskeskus ja sitä myyvät tullitoimipaikat. Rajavakuutus on 
voimassa kaikissa ETA-maissa ja Sveitsissä. 

 
 Rajavakuutuksen lyhin voimassaoloaika on 30 päivää, enimmäispituus 1 vuosi. Vakuutus 

voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun vakuutettava ajoneuvo on vakuutuksen alkaessa 
Suomessa tai tulossa Suomeen. Vakuutus on maksettava etukäteen. 

 

  
 Rajavakuutuksesta korvataan  
 
  vastapuolelle moottoriajoneuvon käytöstä aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot ja 
  oman ajoneuvon matkustajien henkilövahingot tapahtumamaan lain mukaan 
  Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa myös kuljettajan ja ajoneuvon omistajan  
  omat henkilövahingot. 
_____________________________________________________________________________ 
  
     Vakuutuksesta ei korvata ajoneuvon omia vaurioita tai hinaus- tms. kuluja. 
 


