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Valtioneuvoston asetus

1269/2014

ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöi-
den erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien

henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2014) 1 §, 3 §:n 2 ja
3 momentti sekä 9 §:n 1, 3 ja 4 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvojen
VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ajoneuvojen
yksittäishyväksynnän järjestämisestä anne-
tussa laissa (958/2013) tarkoitetulta yksittäis-
hyväksyjältä ja ajoneuvojen VAK-hyväksyn-
töjä myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorit-
tavalta ajoneuvojen katsastustoiminnasta an-
netussa laissa (957/2013) tarkoitetulta katsas-
tajalta jatkokoulutuksena edellytettävästä eri-
koiskoulutuksesta sekä koulutuksen antajasta.

3 §

Erikoiskoulutuksen tarkoitus ja rakenne

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitetun erikois-

koulutuksen suorittaminen oikeuttaa yksit-
täishyväksyjän ja katsastajan myöntämään
VAK-hyväksyntöjä ja katsastajan suoritta-
maan VAK-katsastuksia.

Ammattitaidon ylläpitäminen varmistetaan
erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksessa
ja kokeessa. Täydennyskoulutuksen tarkoi-
tuksena on antaa yksittäishyväksyjälle ja kat-
sastajalle tiedot VAK-hyväksyntöjä ja VAK-
katsastuksia koskevista uusista säännöksistä,

ohjeista ja työmenetelmistä. Erikoiskoulutuk-
sen täydennyskoulutuksen kokeessa tarkaste-
taan, että yksittäishyväksyjä ja katsastaja hal-
litsee edelleen VAK-hyväksyntä- ja VAK-
katsastustoimenpiteet.

9 §

Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutus ja koe

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyt-
tääkseen oikeuden VAK-hyväksyntöjen
myöntämiseen ja VAK-katsastusten suoritta-
miseen 3 §:n 2 momentin mukaisesti on yk-
sittäishyväksyjän ja katsastajan osallistuttava
erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen ja
läpäistävä koe sen vuoden loppuun men-
nessä, jona on kulunut kolme vuotta siitä,
kun hän on viimeksi suorittanut hyväksytysti
kyseisen kokeen.
— — — — — — — — — — — — —

Jokaiseen täydennyskoulutukseen tulee
kuulua yhteensä vähintään neljä oppituntia
lähi- ja etäopetusta sekä koe.

Yksittäishyväksyjä ja katsastaja voivat Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle ennakkoon il-
moitetusta, erityisestä syystä lykätä erikois-
koulutuksen täydennyskoulutukseen osallis-
tumista ja kokeen suorittamista hyväksyntä-
ja katsastusoikeuden päättymistä seuraavan



kalenterivuoden maaliskuun loppuun asti me-
nettämättä 3 §:n 2 momentin mukaista oi-
keuttaan VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen
ja VAK-katsastusten suorittamiseen. Seuraa-
valle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja

kokeen suorittaminen vastaavat edellisen
vuoden täydennyskoulutusta ja koetta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.
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