
Myyjän muistilista
Luovuta ostajalle kaupanteon yhteydes-
sä voimassa oleva varmenne TAI ilmoi-
tusosa.
• Luo varmenne etukäteen Traficomin sähköi

sessä asiointipalvelussa.
• Tarkista ilmoitusosan voimassaolo ja tilaa 

tarvittaessa uusi.* 
• Täytä ilmoitusosaan ostajan tiedot ja luovu

tuspäivä ennen sen allekirjoit tamista.
• Jos myyt ajoneuvon ulkomaille, luovuta 

rekisteröintitodistuksen molemmat osat 
(tekninen osa ja ilmoitusosa).

Tarkista ostajan henkilöllisyys kaupan- 
tekotilanteessa.
Täytä ostajan kanssa luovutuskirja kah-
tena kappaleena. Säilytä toinen itselläsi. 
Tee kaupan jälkeen luovutusilmoitus, 
jolla varmistat maksujen päättymisen.
• Luovutusilmoitusta varten tarvitset  

ostajan nimen, osoitteen sekä henkilö  tai 
Y tunnuksen. 

• Voit tehdä luovutusilmoituksen Traficomin 
tai vakuutusyhtiön sähköisessä asiointi
palvelussa, rekisteröivällä katsastustoimi
paikalla tai vakuutusyhtiössäsi.

Ajoneuvokauppa  
ja rekisteröinti

Rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa ei tulosteta automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä. Omistajanvaihdos onnis tuu  
varmenteella ja muut rekisteröinnit tunnistautumalla ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi.

Rekisteri ilmoitus (esim. liikennekäytöstäpoisto) mitätöi aiemman rekisteröintitodistuksen, vaikka uutta todistusta ei tulostu. 
Mitätöitynyttä ilmoitusosaa ei voi käyttää rekisteröinnissä ja se kannattaa tuhota. 

*  Myyjä voi tarkistaa voimassaolevan ilmoitusosan järjestysnumeron Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta. Järjestys nume 
 ron saa tarkistettua myös Traficomin chat palvelusta tai rekisteröinnin neuvonnasta. Uuden rekisteröintitodistuksen voi tilata   
 Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta tai rekisteröivältä katsastustoimipaikalta.

Ostajan muistilista
Tarkista ajoneuvon ja rekisteriin merkityn 
omistajan tiedot.
• Tarkista onko:

• ajoneuvo liikennekäytössä
• ajoneuvovero maksettu
• määräaikaiskatsastus suoritettu
• myyjä rekisteriin merkitty omistaja
• ajoneuvolla autoveroon liittyviä käyttöaika 

rajoituksia (Verohallinnon palvelu)
• Ajoneuvo kannattaa ostaa vain rekisteriin  

merkityltä omistajalta.

Tarkista myyjän henkilöllisyys kaupan- 
tekotilanteessa.
Huolehdi, että saat myyjältä joko voimassa 
olevan  varmenteen TAI ilmoitusosan.*
• Täytä ilmoitusosan tiedot myyjän kanssa.

Täytä myyjän kanssa luovutuskirja kahtena 
kappaleena. Säilytä toinen itselläsi. 
Hanki liikennevakuutus vakuutusyhtiöstä ja 
tee omistajanvaihdos 7 päivän kuluessa ajo-
neuvokaupoista.
• Traficomin tai vakuutusyhtiösi sähköisessä  

asiointipalvelussa (varmenne).
• Rekisteröivällä katsastustoimipaikalla tai vakuutus

yhtiösi toimipisteessä (varmenne tai ilmoitusosa).
• Jos myyjä on tehnyt sinulle luovutusilmoituksen 

(henkilö  tai Y tunnuksella), voit tehdä omistajan vaih 
doksen myös ilman varmennetta tai ilmoitusosaa.



Luovutuskirjat  
kannattaa tehdä 

aina kaupan  
molemmille  
osapuolille.

MYYJÄ – tee 
kaupan jälkeen 

luovutus ilmoitus ja 
varmista maksujen 

päättyminen!

OSTAJA 
– tee 

 omistajanvaihdos 
7 päivän 
kuluessa!

Kaupanteko varmenteella

Myyjä luo varmenteen  
Traficomin sähköisessä 
asiointipalvelussa.

Myyjä luovuttaa  
varmenteen ostajalle 
kaupan teon yhteydessä.

Ostaja vakuuttaa ajoneuvon  
ja tekee omistajanvaihdoksen 
sähköisesti tai rekisteröinti-
toimipisteessä.

Kaupanteko ilmoitusosalla

Myyjä varmistaa, että 
kaupassa käytettävä 
ilmoitusosa on voimas-
saoleva.

Myyjä täyttää ostajan 
kanssa ilmoitusosan ja 
antaa sen ostajalle.

Ostaja vakuuttaa ajo neuvon 
ja tekee omistajan vaihdoksen 
rekisteröinti toimipisteessä.

Traficomin sähköiset asiointipalvelut: 
traficom.fi/fi/asioi-kanssamme

• varmenteen luominen 
• varmenteen tarkistuspalvelu 
• ajoneuvon rekisteri  ja verotiedot  
• omistajanvaihdos
 • luovutusilmoitus
• rekisteröintitodistuksen tilaus
• oman ajoneuvon tiedot: voimassaolevan  
 ilmoitusosan järjestysnumero

Ajoneuvon ja omistajatietojen tarkistus: 
traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/
ajoneuvotiedot-ja-veron-maksu

Lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä

Traficomin ohjeet ajoneuvon ostoon ja myyntiin: 
traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvon-osto-ja-myynti

Ajoneuvojen rekisteröinnin neuvonta:
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm),  
asiakaspalvelu@traficom.fi 

Verohallinnon tarkistuspalvelu:
vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/ajoneuvojen-hintatietopalvelu/

http://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ajoneuvotiedot-ja-veron-maksu
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvon-osto-ja-myynti
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/ajoneuvojen-hintatietopalvelu/

