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vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 7 c §, 13 c §:n 4

momentti, 13 d §:n 2 momentti, 13 f §, 20 §:n 3 momentti sekä 23 c §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 7 c §, 13 c §:n 4 momentti ja 20 §:n 3 momentti laissa 956/2013,

13 d §:n 2 momentti laissa 124/2001, 13 f § laeissa 124/2001, 215/2005 ja 1004/2011 sekä
23 c §:n 1 momentti laissa 1004/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 7 d ja 23 d § seuraavasti:

7 c §

VAK-hyväksyntöjä myöntävän ja VAK-
katsastuksia suorittavan henkilön pätevyys-

vaatimukset

Sen lisäksi mitä katsastajan ja yksittäishy-
väksyjän pätevyydestä erikseen säädetään,
VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-kat-
sastuksia suorittavalta henkilöltä edellytetään
jatkokoulutuksena VAK-hyväksyntöjen
myöntämiseen ja VAK-katsastusten suoritta-
miseen tarvittavaa erikoiskoulutusta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä VAK-hyväksynnän
myöntävältä ja VAK-katsastuksia suoritta-
valta henkilöltä edellytettävästä erikoiskoulu-
tuksesta sekä säätää pääsyvaatimuksista eri-
koiskoulutukseen, erikoiskoulutukseen liitty-
vistä kokeista ja niistä annettavasta todistuk-
sesta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä VAK-hyväksynnän
myöntävältä ja VAK-katsastuksia suoritta-
valta henkilöltä edellytettävään erikoiskoulu-
tukseen liittyvien kokeiden arvostelu- ja hy-

väksymisperusteista sekä erikoiskoulutuksen
teknisistä yksityiskohdista. Puolustusvoimien
VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-kat-
sastuksia suorittavalta ajoneuvotarkastajalta
edellytettävästä erikoiskoulutuksesta ja pää-
syvaatimuksista koulutukseen voidaan antaa
tarkempia säännöksiä puolustusministeriön
asetuksella.

7 d §

Lupa jatkokoulutuksen antamiseen VAK-
hyväksyntöjä myöntäville ja VAK-katsastuk-

sia suorittaville henkilöille

VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-
katsastuksia suorittavien henkilöiden jatko-
koulutusta antavalla on oltava Liikenteen tur-
vallisuusviraston myöntämä lupa jatkokoulu-
tuksen antamiseen. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto antaa luvan myös yksittäisen täyden-
nyskoulutustilaisuuden järjestämiseen. Tällai-
sen tilaisuuden järjestäjään sovelletaan, mitä
tässä laissa ja sen nojalla säädetään koulutus-
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luvan hakijasta ja koulutusluvan myöntämi-
sestä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvitta-
essa antaa erikoiskoulutusta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
puolustusvoimien antamaan puolustusvoi-
mien ajoneuvotarkastajalta edellytettävään
erikoiskoulutukseen.

Jatkokoulutuslupa myönnetään hakijalle,
jos hakija täyttää ajoneuvojen katsastustoi-
minnasta annetun lain (957/2013) 30 §:ssä
säädetyt edellytykset jatkokoulutusluvan
myöntämiselle ja hänellä on käytettävissään
riittävä ja hyväksyntätoimintaan sekä VAK-
hyväksyntöihin ja VAK-katsastuksiin pereh-
tynyt ammattitaitoinen opetushenkilöstö.

Jatkokoulutuslupaa koskevaan hakemuk-
seen on liitettävä ajoneuvojen katsastustoi-
minnasta annetun lain 31 §:ssä säädetyt tiedot
ja selvitykset sekä tieto koulutustoiminnasta
vastaavan henkilön hyväksyntätoimintaan
liittyvästä koulutuksesta ja kokemuksesta.
Muilta osin jatkokoulutusluvan hakemiseen
sovelletaan, mitä ajoneuvojen katsastustoi-
minnasta annetussa laissa säädetään.

Liikenteen turvallisuusviraston tulee
myöntää jatkokoulutuslupa hakijalle, joka
täyttää 4 momentissa säädetyt edellytykset ja
esittää 5 momentissa tarkoitetut selvitykset.

Jatkokoulutusluvan peruuttamiseen, jatko-
koulutukseen liittyviin kokeisiin ja niitä kos-
kevien asiakirjojen säilyttämiseen, jatkokou-
lutuksen antamisessa noudatettavaan tasapuo-
lisuuteen, poikkeamiseen hallintolain
(434/2003) esteellisyysvaatimuksista jatko-
koulutuksessa sekä jatkokoulutusluvan halti-
jaan kohdistuvaan valvontaan sovelletaan,
mitä ajoneuvojen katsastustoiminnasta anne-
tussa laissa säädetään.

13 c §

Tarkastuslaitokset ja niiden tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Tarkastuslaitoksen on suoritettava itse tar-

kastuslaitostehtävät, jotka se sitoutuu teke-
mään. Edellä 1 momentin 1—5 kohdassa tar-
koitettu tarkastuslaitos voi kuitenkin antaa
osia vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen,
määräaikaistarkastukseen ja muihin tarkas-
tuksiin liittyvistä tehtävistä hoidettavaksi ali-

hankintana edellyttäen, että asiasta on sovittu
toimeksiantajan kanssa. Näitä tehtäviä suorit-
tavan tahon on kuitenkin sisällyttävä tarkas-
tuslaitoksen akkreditointiin tai sen on oltava
erikseen akkreditoitu, jos se hoitaa tehtäviä
tarkastuslaitokselle, jolta edellytetään akkre-
ditointi. Jos tämä taho on akkreditoitu erik-
seen, akkreditoinnin on oltava joko testaus- ja
kalibrointilaboratorioiden pätevyyttä koske-
van standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mu-
kainen ja tarkastuslaitoksen on todettava sen
olevan riippumaton ja puolueeton testausla-
boratorio, jotta se voi suorittaa akkreditoin-
tinsa mukaista testausta, tai akkreditoinnin on
oltava 13 e §:n mukainen. Tarkastuslaitos
vastaa alihankintana teettämistään toimenpi-
teistä. Tarkastuslaitoksen oikeudesta teettää
tehtäviä alihankintana voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä standardin SFS-EN
ISO/IEC 17025 soveltamisesta Suomea sito-
vien kansainvälisten velvoitteiden ja Euroo-
pan unionin säädösten mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

13 d §

Tarkastuslaitosten tunnustaminen

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa

puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvissa
kuljetuksissa käytettävien pakkausten ja säili-
öiden vaatimustenmukaisuuden osoittami-
seksi edellytettävät, 13 c §:n 2 momentissa
tarkoitetut tehtävät voi suorittaa myös sellai-
nen sotilaslaitos tai sotilasviranomainen,
jonka pääesikunta on tunnustanut. Tällaisen
tarkastuslaitoksen tulee soveltuvin osin täyt-
tää tässä laissa tarkastuslaitokselle säädetyt
edellytykset, ja siihen sovelletaan muutoinkin
soveltuvin osin, mitä tässä laissa säädetään
tarkastuslaitoksesta.
— — — — — — — — — — — — —

13 f §

Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Kun tarkastuslaitokset hoitavat 13 c §:n 2
ja 3 momentissa sekä 20 §:n 2 momentissa
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tarkoitettuja tehtäviä, niiden on noudatettava,
mitä hallintolaissa ja viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään. Tarkastuslaitosten kielellisestä
palveluvelvoitteesta säädetään kielilaissa
(423/2003). Jos tarkastuslaitoksen tehtäviä
hoitaa tämän lain 13 e §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettu laitoksen muusta toimin-
nasta erillinen osa, tarkastuslaitoksen palve-
luksessa olevaan henkilöön ei kuitenkaan so-
velleta, mitä hallintolain 28 §:n 1 momentin 4
kohdassa säädetään.

Tarkastuslaitoksella on velvollisuus tarjota
tarkastuslaitospalveluja toimialansa rajoissa
tasapuolisesti kaikille palveluja haluaville.
Palvelujen tarjoamisvelvollisuus ei kuiten-
kaan koske 13 e §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettua tarkastuslaitosta, joka on erillinen
osa laitoksen muusta toiminnasta.

20 §

Oikaisun hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Katsastustoimipaikan VAK-hyväksyntää ja

VAK-katsastusta sekä yksittäishyväksynnän
myöntäjän VAK-hyväksyntää koskevassa
asiassa tekemään päätökseen sekä 7 d §:ssä
tarkoitetun jatkokoulutusluvan haltijan kou-
lutusasiassa tekemään päätökseen saa vaatia

oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta si-
ten kuin hallintolaissa säädetään, jollei muu-
alla laissa toisin säädetä.

23 c §

Virkavastuu

Edellä 7 d §:ssä tarkoitettuun jatkokoulu-
tustoiminnasta vastaavaan henkilöön ja jatko-
koulutusta antavaan henkilöön jatkokoulu-
tukseen liittyvissä tehtävissä sekä 13 c §:n 2
momentissa tarkoitettuja tarkastuslaitostehtä-
viä suorittavaan kyseisissä tehtävissä sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä.
— — — — — — — — — — — — —

23 d §

Ympäristövahingon korjaaminen

Kuljetuksesta aiheutuneen pohjaveden tai
vesistön merkittävän pilaantumisen taikka
luonnonsuojelulain (1096/1996) 5 a §:ssä tar-
koitetun luontovahingon korjaamiseen sovel-
letaan, mitä ympäristönsuojelulain
(527/2014) 137 §:ssä ja 176 §:n 2 momen-
tissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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