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 JÄSENTIEDOTE 9/2016    27.12.2016  

 

 

Kerhot voivat esittäytyä MP17 messuilla 

SMOTO antaa jäsenkerhoilleen mahdollisuuden esittäytyä MP17 messuilla SMOTOn omalla 

osastolla. Yhteydenotot aiheesta Jani Immoseen jani.immonen@smoto.fi 

 

 

Hallituksen joululahja motoristeille 

Suomen hallituksen joululahja motoristeille eli ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevyiden 

moottoriajoneuvojen verosta”  saapui lausuntokierrokselle 16.12.2016. 

SMOTO on työskennellyt syksystä alkaen kiivaasti moottoripyörien vuosiveron torppaamiseksi. 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4306 

 

 

VI Motoparlamentti 9.11.2016: Vaikeitten aiheitten käsittelyä 
rakentavassa hengessä 

Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) järjestämä VI Motoparlamentti pidettiin Helsingissä Hotelli 

Seurahuoneella marraskuun yhdeksäntenä päivänä hyvällä menestyksellä. Mukaan oli kutsuttu 

mp-alan tärkeimmät toimijat ja viranomaiset. Käsiteltävänä oli kolme mielenkiintoista ja 

haastavaa aihetta, joista käytiin keskustelua hyvässä yhteisymmärryksessä. 

Linkit Youtube-videoihin: 
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Motoparlamentti 2016 

Motoparlamentti 2016 – Aki Lumiahon alustus 

Motoparlamentti 2016 – Tero Hannulan alustus 

Motoparlamentti 2016 – Juha Tervosen alustus 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4293 

 

 

Digitaalisen palvelualustan kehitystyö käyntiin – ideoita 
tarvitaan !!!! 

SMOTOn toimintasuunnitelmassa on todettu, että SMOTO 2020 -kehitystyötä jatketaan. Yksi 

kehitystyön painopisteistä on digitaalinen, kaikissa päätelaitteissa toimiva palvelualusta, joka 

tuottaa palveluita SMOTOn hallinnolle, jäsenille, kerhoille, yritysyhteistyökumppanille ja 

sidosryhmille. 

Palvelualustan hankinnan ensimmäisenä vaiheena on ideoida alustaa ja koota tietoja edellä 

mainittujen osapuolien tarpeista palvelualustan suhteen. 

Ideointia ja tarpeiden kartoitusta varten kutsutaan koolle avoin kehitysfoorumi, jonka työhön 

kaikki halukkaat voivat osallistua. Työmenetelminä käytetään digitaalisia alustoja, kuten 

facebook, skype, slack, padlet jne. 

Kehitysfoorumin työtä koordinoi ja sen tuloksia raportoi SMOTOn järjestösihteeri Harri Forsberg 

(harri.forsberg@smoto.fi). 

Ensimmäiset skype-kokoukset pidetään ilmoittautumistilanteen mukaan vielä tämän vuoden 

puolella. 
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Mikäli olet kiinnostunut aiheesta ja haluat mukaan foorumin työhön, ilmoittaudu sähköpostilla 

järjestösihteerille. Viestiin nimi, puhelinnumero ja skype-nimi. 

 

 

Viranomaiset eivät halua katsastusta moottoripyörille 

Liikenne- ja Viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen hallituksen esitykseksi ajoneuvojen 

katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvolain muuttamisesta lausuntokierrokselle. 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4285 

 

 

SMOTO tekee nyt kaikkensa mp-veroasiassa 

Motoristien edunvalvontaa on suoritettu mm. tapaamalla valtionvarainministeri Petteri Orpo 

torstaina 1.12. Pikkuparlamentissa Helsingissä ja 4.12. Pirkkalassa käytiin jutustelemassa 

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savion sekä ministeri Jussi Niinistön (ps) kanssa ja 

samalla luovutettiin heille tuhti tietopaketti SMOTOn kannasta liittyen mp-veroon.  

Kuvia löytyy: http://www.smoto.fi/?p=4275 
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Haluatko mukaan SMOTOn toimintaan? SMOTO etsii 
toimihenkilöitä seuraaviin tehtäviin 

 

Arpajaisvastaava 

Arpajaisvastaava on löytynyt. 

Sihteeri 

puheenjohtajan avuksi ja ”oikeaksi kädeksi”, mm. 

– kokousjärjestelyt 

– esityslistojen kokoaminen 

– pöytäkirjojen kirjoittaminen, jakelu ja arkistointi 

– muut yhdessä pj:n kanssa sovitut tehtävät 

Molemmat tehtävät ovat ns. toimihenkilötehtäviä, jotka hoidetaan yhdessä SMOTOn hallituksen 

kanssa ja pääosin puheenjohtajan ohjauksessa. 

Tehtävistä ei makseta palkkiota suoraan tehtävän hoitajalle. Tehtävän hoidosta maksettava 500 € 

suuruinen kulukorvaus maksetaan kerholle, joka asettaa henkilön ko. tehtävään. 
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Pikaiset esitykset henkilöistä ja lisätiedot järjestösihteeri Harri Forsberg, 0440-177664, 

harri.forsberg@smoto.fi. 

 

 

 

Maksavatko moottoripyöräilijät enemmän veroja, kuin mitä 
he saavat niiden vastineeksi? 

Tienkäyttäjät, erityisesti autoilijat ja moottoripyöräilijät, maksavat paljon enemmän veroja ja 

tulleja, kuin mitä he saavat takaisin investointeina infrastruktuuriin. Tähän lopputulokseen päätyy 

Federation of European Motorcyclists’ Associationin (FEMA) hollantilainen jäsenorganisaatio CE 

Delft. 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4260 

 

 

Suomen Motoristit ry.: ”Hallitus on päättänyt tehdä kerralla 
selvää koko mp-alasta” 

Suomen hallitus alkaa tietojemme mukaan käsitellä lakiesitystään mp- / veneverosta jo tällä 

viikolla ja veroa ollaan nuijimassa nopeutetulla käsittelyllä väkisin läpi heti vuodenvaihteen 

jälkeen. 

Suomen Motoristit ry (SMOTO) ottaa kantaa pääministeri Sipilän hallituksen aikeeseen ja 

muistuttaa, että verossa on useita arveluttavia ongelmia. Lisäksi SMOTO ihmettelee, miksei 

maan hallitus kuule asiantuntijoita veropäätöksessä tai keskustele motoristien edunvalvojien, 

moottoripyörämaahantuojien eikä moottoripyöräkauppiaiden kanssa verovalmistelun 

lähtökohdista. 
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Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4250 

 

 

SMOTOn syyskokous pidettiin 12.11.2016 Hartolassa 

Kokouksen puheenjohtajana oli Gruppo Moto Guzzi Finlandin edustaja Kimmo Saarelainen. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin esityslista. Toimintasuunnitelma 

sekä talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin myös. Näistä käytiin monipuolista ja rakentavaa 

keskustelua. Paikalla oli useiden kerhojen edustajia sekä henkilöjäseniä. 

SMOTOn puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Marja Kuosmanen sekä hallitukseen: Harri 

Forsberg, Eero Suutari, Jari Kielinen, Veli-Pekka Ratinen, Heikki Salonen ja Nicklas Granlund. 

 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4237 

 

 

Tallennettu Mp-veron käsittelyn tilannekatsaus 

Suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvoja Suomen Motoristit eli SMOTO julkisti 

päivitetyn kannanoton hallituksen aikeisiin laittaa moottoripyörät ajoneuvoveron piiriin. 

SMOTO vaatii, että moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelusta luovutaan. Vero voi tuottaa 

valtiolle vain vähäiset tulot ja nettomääräisesti verotulot moottoripyöräilystä voivat jopa 

vähentyä. Verolla olisi merkittävät haittavaikutukset moottoripyöräilyyn liittyvälle 

kaupankäynnille, elinkeinoille ja työllisyydelle. 

Allaolevasta linkistä pääsee katsomaan 19.10.2016 pidetyn webinaarin tallenteen. 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/5206322076024860675 
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Sähköpostiosoite pyydetään ainoastaan tilastoimiseen, sitä ei käytetä tai jaeta mihinkään 

 

 

Brittimotoristit kamppailevat Lontoossa uutta 
moottoripyörien päästömaksua vastaan 

Motorcycle Action Group United Kingdom (MAG UK), joka on saman eurooppalaisten motoristien 

järjestön FEMA:n jäsen kuin SMOTOkin, on esittänyt syvän huolestumisensa siitä että Lontoon 

liikennevirasto aikoo esittää uutta maksua moottoripyöräilijöille Lontoossa. 

Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=4217 

Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla katsomassa mitä kaikkea sinne on 
päivitetty.  

Linkki sinne Tässä 

 

 


