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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
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ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvojen yksittäishy-
väksynnän järjestämisestä annetun lain (958/2013) 14 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvojen
yksittäishyväksynnän järjestämisestä anne-
tussa laissa (958/2013) yksittäishyväksyjältä
edellytetystä jatkokoulutuksesta ja siihen liit-
tyvistä kokeista.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) jatkokoulutuksella yksittäishyväksyn-

nän järjestämisestä annetun lain 14 §:ssä tar-
koitettua jatkokoulutusta;

2) täydennyskoulutuksella yksittäishyväk-
synnän järjestämisestä annetun lain 14 §:ssä
tarkoitettua täydennyskoulutusta;

3) lähiopetuksella opetusta, joka annetaan
yhdessä luokassa opettajan ja oppilaan ol-
lessa paikalla;

4) etäopetuksella ohjattua tai ohjeistettua
opetusta, joka järjestetään koulutusjakson ai-
kana vuorovaikutteisesti ja todennetusti muu-
ten kuin yhdessä luokassa;

5) oppitunnilla opetusjaksoa, jonka pituus
on 45 minuuttia.

3 §

Jatkokoulutuksen tarkoitus ja rakenne

Jatkokoulutuksen tarkoituksena on antaa
valmiudet ajoneuvojen yksittäishyväksyntö-
jen suorittamiseen. Koulutus jakaantuu seu-
raaviin jaksoihin:

1) yleisjakso;
2) O1- ja O2-luokan ajoneuvojen yksittäis-

hyväksyntöjen jakso;
3) M1-luokan ajoneuvojen, joiden koko-

naismassa on enintään 3,5 tonnia, sekä N1-
luokan ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen
jakso;

4) M1-luokan ajoneuvojen, joiden koko-
naismassa on yli 3,5 tonnia, sekä M2-, M3-,
N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvojen yk-
sittäishyväksyntöjen jakso.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
yleisjakson ja 2–4 kohdassa tarkoitetun ajo-
neuvoluokkakohtaisen koulutusjakson suorit-
taminen oikeuttaa kyseisessä kohdassa tar-
koitetun koulutusjakson mukaisten ajoneuvo-
jen yksittäishyväksyntöjen suorittamiseen.



Ammattitaidon ylläpitäminen varmistetaan
yksittäishyväksynnän täydennyskoulutuk-
sessa.

4 §

Jatkokoulutuksen kesto ja sisältö

Yleisjakso sisältää vähintään 7 oppituntia
lähiopetusta. Jakson opetusaiheita ovat aina-
kin:

1) ajoneuvojen rakenne, varusteet ja kuor-
maaminen;

2) yleiset ajoneuvojen käyttöä koskevat
säännökset ja määräykset;

3) ajoneuvojen katsastusta ja hyväksyntää
koskevat säännökset ja määräykset;

4) ajoneuvojen rekisteröinti, verotus ja lii-
kennevakuutus;

5) hyväksyntätoiminnan laatu ja valvonta;
6) yleiset vastuukysymykset ja esteelli-

syys.
O1- ja O2-luokan ajoneuvojen yksittäishy-

väksyntöjen koulutusjakso sisältää vähintään
5 oppituntia lähiopetusta. Jakson opetusai-
heita ovat ainakin:

1) O1- ja O2-luokan ajoneuvon ja sen
osien hyväksyntämenettely;

2) O1- ja O2-luokan ajoneuvon yksittäis-
hyväksynnän suorittaminen ja vaatimusten-
mukaisuuden osoittaminen sekä yksittäishy-
väksynnässä tarvittavat asiakirjat;

3) ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttö.
M1-luokan ajoneuvojen, joiden kokonais-

massa on enintään 3,5 tonnia, sekä N1-luokan
ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen koulutus-
jakso sisältää vähintään 12 oppituntia lähi-
opetusta. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

1) M1- ja N1-luokan ajoneuvon ja sen
osien hyväksyntämenettely;

2) M1- ja N1-luokan ajoneuvon rakenne-
muutokset sekä muutosten vaikutus ajoneu-
vojen verotukseen;

3) M1- ja N1-luokan ajoneuvon yksittäis-
hyväksynnän suorittaminen ja vaatimusten-
mukaisuuden osoittaminen sekä yksittäishy-
väksynnässä tarvittavat asiakirjat;

4) ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttö.
M1-luokan ajoneuvojen, joiden kokonais-

massa on yli 3,5 tonnia, sekä M2-, M3-, N2-,
N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvojen yksittäis-
hyväksyntöjen koulutusjakso sisältää vähin-

tään 12 oppituntia lähiopetusta. Jakson ope-
tusaiheita ovat ainakin:

1) M1-, M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-
luokan ajoneuvon ja sen osien hyväksyntä-
menettely;

2) M1-, M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-
luokan ajoneuvon rakennemuutokset sekä
muutosten vaikutus ajoneuvojen verotukseen;

3) ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien
mitat ja massat;

4) ajoneuvon päällirakenteet ja niiden
kiinnitys;

5) M1-, M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-
luokan ajoneuvon yksittäishyväksynnän suo-
rittaminen ja vaatimustenmukaisuuden osoit-
taminen sekä yksittäishyväksynnässä tarvitta-
vat asiakirjat;

6) ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttö.
Kaikki tässä pykälässä tarkoitetut koulu-

tusjaksot sisältävät käytännön harjoittelua.

5 §

Jatkokoulutukseen liittyvät kokeet

Edellä 3 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa
tarkoitetun jatkokoulutuksen suorittamiseksi
on läpäistävä Liikenteen turvallisuusviraston
järjestämä mainitun momentin 1 kohdassa
tarkoitetun yleisjakson ja kyseisessä koh-
dassa tarkoitetun ajoneuvoluokkakohtaisen
koulutusjakson aiheita koskeva kirjallinen
koe.

Kokeisiin käytettävät ajat eivät sisälly
4 §:n 2–4 momentissa säädettyihin vähim-
mäistuntimääriin.

6 §

Pääsyvaatimukset jatkokoulutuksen kokeisiin

Jatkokoulutuksen kokeeseen pääsyn edel-
lytyksenä on, että 3 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu yleisjakso ja kyseinen 2–4
kohdassa tarkoitettu ajoneuvoluokkakohtai-
nen koulutusjakso on suoritettu.

Henkilö, joka on suorittanut ajoneuvojen
katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja
muusta ammattitaidosta annetun liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksen (199/2014)
3 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun mää-
räaikaiskatsastuksen yleisjakson, voi osallis-
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tua kokeeseen osallistumatta tämän asetuksen
3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun
yleisjakson koulutukseen.

Henkilö, joka on suorittanut 2 momentissa
mainitun asetuksen 3 §:n 3 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun erikoiskoulutuksen kevyi-
den ajoneuvojen rekisteröinti-, muutos- ja
kytkentäkatsastusten jakson, saa osallistua tä-
män asetuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetun koulutusjakson kokeeseen osallis-
tumatta 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettuun koulutuksen osaan.

Henkilö, joka on suorittanut 2 momentissa
mainitun asetuksen 3 §:n 3 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun erikoiskoulutuksen kevyi-
den ajoneuvojen rekisteröinti-, muutos- ja
kytkentäkatsastusten jakson, saa osallistua tä-
män asetuksen 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun koulutusjakson kokeeseen osallis-
tumatta 4 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuun koulutuksen osaan.

Henkilö, joka on suorittanut 2 momentissa
mainitun asetuksen 3 §:n 3 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun erikoiskoulutuksen raskai-
den ajoneuvojen rekisteröinti-, muutos- ja
kytkentäkatsastusten jakson, saa osallistua tä-
män asetuksen 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitetun koulutusjakson kokeeseen osallis-
tumatta 4 §:n 4 momentin 1–4 kohdassa tar-
koitettuun koulutuksen osaan.

7 §

Jatkokoulutuksen täydennyskoulutus

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyt-
tääkseen oikeuden yksittäishyväksyntöjen-
suorittamiseen yksittäishyväksyjän on osallis-
tuttava täydennyskoulutukseen ja suoritettava
täydennyskoulutukseen liittyvä harjoitusteh-
tävä viimeistään sen kalenterivuoden loppuun
mennessä, jolloin on kulunut kolme vuotta
siitä, kun hän on saanut oikeuden yksittäishy-
väksyntöjen suorittamiseen, ja sen jälkeen
kolmen vuoden välein kalenterivuoden lop-
puun mennessä.

Täydennyskoulutuksen tulee käsittää vä-
hintään yhteensä 6 oppituntia lähi- tai etäope-
tusta taikka näitä molempia sekä harjoitusteh-
tävän.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia
säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, uutta tek-

niikkaa sekä muita yksittäishyväksyntään liit-
tyviä ajankohtaisia aiheita.

Täydennyskoulutuksen harjoitustehtävä tu-
lee järjestää siten, että siinä voidaan selvittää,
hallitseeko jatkokoulutukseen osallistuja kou-
lutuksen opetusaiheet.

8 §

Jatkokoulutuksen täydennyskoulutuksen
suorittamisvelvollisuuden lykkääminen

Yksittäishyväksyjä voi Liikenteen turvalli-
suusvirastolle ennakkoon ilmoitetusta, erityi-
sestä syystä lykätä täydennyskoulutukseen
osallistumista ja harjoitustehtävän suoritta-
mista kalenterivuoden päättymistä seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun asti menettä-
mättä oikeuttaan yksittäishyväksyntöjen suo-
rittamiseen. Seuraavalle vuodelle lykätty täy-
dennyskoulutus ja harjoitustehtävän suoritta-
minen eivät korvaa kyseisen vuoden täyden-
nyskoulutusta ja harjoitustehtävän suoritta-
mista.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityi-
sestä syystä lykätä täydennyskoulutuksen ja
harjoitustehtävän suorittamisvelvollisuutta
määräajaksi. Seuraavalle vuodelle lykätty
täydennyskoulutus ja harjoitustehtävän suo-
rittaminen vastaavat edellisen vuoden täyden-
nyskoulutusta ja harjoitustehtävää.

9 §

Jatkokoulutuksen järjestäminen

Koulutusta saa antaa enintään kahdeksan
oppituntia koulutuspäivän aikana.

Liikenteen turvallisuusviraston edustajalla
on oikeus olla läsnä seuraamassa koulutusta.

Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokai-
sen koulutusjakson ajasta ja paikasta Liiken-
teen turvallisuusvirastolle viimeistään kaksi
viikkoa ennen jakson alkua.

10 §

Jatkokoulutuksesta annettavat todistukset

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa jatko-
koulutuksen kokeeseen osallistuneelle todis-
tuksen hyväksytysti suoritetusta kokeesta.
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Jatkokoulutuksen antajan on pyydettäessä
annettava koulutukseen osallistuneelle todis-
tus koulutukseen osallistumisesta ja harjoi-
tustehtävän suorittamisesta.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjes-
tämisestä annetun lain (958/2013) 37 §:n 2
momentissa tarkoitetun yksittäishyväksyjän
on osallistuttava ensimmäisen kerran 7 §:ssä
tarkoitettuun täydennyskoulutukseen viimeis-
tään vuonna 2016.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari

4 796/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


