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Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002)

15 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 543/2015, 5 a, 21 §:n 3 momentti sellaisena kuin
se on asetuksessa 234/2009, 21c ja 26 a § sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1271/2014,
sekä

lisätään asetukseen, sellaisena kuin se on asetuksessa 543/2015 uusi 1 §:n 2 momentti
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämä asetus ei kuitenkaan koske ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntää.

5 a §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen kansallisessa tyyppihyväksynnässä

Ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi voidaan muun ajoneuvon kuin au-
ton tai sen perävaunun vaatimustenmukaisuus kansallisessa tyyppihyväksynnässä osoit-
taa:

a) tyyppihyväksynnän myöntäjän tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja
selvityksillä silloin, kun vaatimustenmukaisuuden toteaminen ei edellytä muita kuin tyyp-
pihyväksynnän myöntäjän käytössä yleisesti olevia työkaluja eikä muuta kuin tyyppihy-
väksynnän myöntämisen edellytyksenä olevaa ammattitaitoa;

b) ajoneuvon valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvin
mittauksin, laskelmin tai testein a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sekä silloin, kun val-
mistajan suorittamat mittaukset, laskelmat tai testit hyväksytään yleisesti ETA-valtioissa
vaatimustenmukaisuuden osoittamistavaksi taikka kun tyyppihyväksynnän myöntäjä voi
vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta valmistajan toimittamiin asiakirjoihin
perustuen;

c) ajoneuvoon, osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen yksikköön kiinnitetyllä kan-
sainvälisesti yleisesti käytetyllä muulla kuin ajoneuvolain 50 e §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulla hyväksymismerkinnällä silloin, kun hyväksymismerkinnästä voidaan päätellä, että
ajoneuvo vastaa siltä edellytettyjä teknisiä vaatimuksia;

d) hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:
i) a–c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa;
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ii) kun e kohdassa tarkoitetun selvityksen hankkiminen ei kohtuullisin kustannuksin ole
mahdollista eikä selvityksen antaminen katsota edellyttävän e kohdassa tarkoitetulta tut-
kimuslaitokselta edellytettävää pätevyyttä; tai

iii) jos tutkittavalle ominaisuudelle ei ole olemassa kansainvälisellä tasolla asetettuja
testivaatimuksia, joiden täyttymisen arviointiin voidaan soveltaa ilmoitettuja tutkimuslai-
toksia koskevia säännöksiä;

e) muun ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen
pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a–d kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai
ii) kun ei edellytetä tyyppihyväksyntää eikä ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettuja nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamia tarkastuksia, mittauksia, testejä tai laskel-
mia.

15 §

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta tehtävä sopimus

Ajoneuvolain 46 §:ssä tarkoitetussa tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta
tehtävässä sopimuksessa sovitaan:

a) ajoneuvolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valvontamenetelmistä, jotka sisältä-
vät vähintään autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen X, kaksi- ja kolmipyöräis-
ten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen VI, traktoreiden tyyppihy-
väksyntädirektiivin liitteen IV tai Geneven sopimuksen liitteen 2 menettelyitä vastaavat
järjestelyt;

b) menettelyistä ja aikarajoista, joita valvonnan osapuolet noudattavat valvonnassa teh-
tyjen havaintojen tai osapuolten toiminnassa ilmenneiden puutteiden tai muutosten ilmoit-
tamiseksi tyyppihyväksyntäviranomaiselle;

c) sovellettavasta valmistajan toiminnan arvioinnin kriteeristöstä, jolla varmistetaan,
että laadunhallintajärjestelmä vastaa vähintään standardin EN ISO 9001:2008 vaatimuk-
sia, lukuun ottamatta asiakastyytyväisyyttä ja jatkuvaa parantamista koskevien suunnitte-
lun ja kehityksen käsitteisiin liittyviä vaatimuksia, tai standardin EN ISO 9002:1994 vaa-
timuksia, jonka soveltamisala kattaa tuotantolaitokset ja hyväksyttäväksi haetun tuotteen;
tai vastaavan muun yhdenmukaistetun standardin vaatimuksia;

d) valvontaan sisältyvien arviointien, tarkastusten ja testien aikaväleistä;
e) tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaan liittyvien valmistajan tekemien tai

teettämien testien ja laskelmien tulosten kirjaamisesta ja näistä tehtyjen havaintojen saat-
tamisesta tyyppihyväksyntäviranomaisen tietoon; sekä

f) vaatimustenmukaisuuden valvontaan liittyvien liiteasiakirjojen saatavilla olosta hy-
väksynnän myöntämisen perusteena olevassa EU-säädöksessä kerrotun tai tyyppihyväk-
syntäviranomaisen kanssa sovitun ajan, kuitenkin enintään 10 vuotta

21 § 

Rekisteröintikatsastuksen suorittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3. Rekisteröintikatsastettaessa käytetty ajoneuvo, jolle suoritetaan ajoneuvolain 60 §:n

edellytysten täyttyessä myös kunnon tarkastus, tarkastetaan ajoneuvo vain siltä osin kuin
voimassaoleva aiempi toisessa ETA-valtiossa suoritettu tarkastus ei kata moottoriajoneu-
vojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentä-
misestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY vaatimuksia moottoriajoneuvojen ja nii-
den perävaunujen katsastuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/40/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun Komission direktiivin
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2010/48/EU vaatimuksia tai Suomessa määräaikaiskatsastusta koskevissa säännöksissä
esitettyjä mainittua direktiiviä täydentäviä vaatimuksia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 c §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvolain 60 a §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi voidaan muun ajoneuvon kuin au-
ton tai sen perävaununvaatimustenmukaisuus rekisteröintikatsastuksessa osoittaa ajo-neu-
volain 30 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa momentissa mainituissa EU-säädöksissä määri-
teltyjen osien ja ominaisuuksien osalta:

a) katsastajan tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä silloin,
kun vaatimustenmukaisuuden toteaminen ei edellytä muita kuin rekisteröintikatsastuksia
tekevän katsastajan käytössä yleisesti olevia työkaluja eikä muuta kuin rekisteröintikat-
sastusten suorittamisen edellytyksenä olevaa ammattitaitoa;

b) ajoneuvon valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvin
mittauksin, laskelmin tai testein a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sekä silloin, kun val-
mistajan suorittamat mittaukset, laskelmat tai testit hyväksytään yleisesti ETA-valtioissa
vaatimustenmukaisuuden osoittamistavaksi taikka kun rekisteröintikatsastuksen suorittaja
voi vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta valmistajan toimittamiin asiakirjoi-
hin perustuen;

c) ajoneuvoon, osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen yksikköön kiinnitetyllä kan-
sainvälisesti yleisesti käytetyllä muulla kuin ajoneuvolain 50 e§:n 1 momentissa tarkoite-
tulla hyväksymismerkinnällä silloin, kun hyväksymismerkinnästä voidaan päätellä, että
ajoneuvo vastaa siltä edellytettyjä teknisiä vaatimuksia;

d) hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:
i) a–c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai
ii) kun e kohdassa tarkoitetun selvityksen hankkiminen ei kohtuullisin kustannuksin ole

mahdollista eikä selvityksen antaminen edellytä e kohdassa tarkoitetulta tutkimuslaitok-
selta edellytettävää pätevyyttä;

e) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen päte-
vyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a–d kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai
ii) kun ei edellytetä tyyppihyväksyntää eikä ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettuja nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamia tarkastuksia, mittauksia, testejä tai laskel-
mia.

26 a§

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen muutoskatsastuksessa

Ajoneuvolain 61 a §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi voidaan muun ajoneuvon kuin au-
ton tai sen perävaununvaatimustenmukaisuus muutoskatsastuksessa osoittaa ajoneuvolain
30§:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa momentissa mainituissa EU-säädöksissä määriteltyjen
osien ja ominaisuuksien osalta:

a) katsastajan tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä silloin,
kun vaatimustenmukaisuuden toteaminen ei edellytä muita kuin muutoskatsastuksia teke-
vän katsastajan käytössä yleisesti olevia työkaluja eikä muuta kuin muutoskatsastusten
suorittamisen edellytyksenä olevaa ammattitaitoa;

b) ajoneuvon valmistajan tai muutoksen tekijän suorittamin yleisesti käytettyihin me-
nettelyihin perustuvin mittauksin, laskelmin tai testein a kohdassa tarkoitetussa tapaukses-
sa sekä silloin, kun valmistajan suorittamat mittaukset, laskelmat tai testit hyväksytään
yleisesti ETA-valtioissa vaatimustenmukaisuuden osoittamistavaksi taikka kun muutos-
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katsastuksen suorittaja voi vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta valmistajan
tai muutoksen tekijän toimittamiin asiakirjoihin perustuen;

c) ajoneuvoon, osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen yksikköön kiinnitetyllä kan-
sainvälisesti yleisesti käytetyllä muulla kuin ajoneuvolain 50 e §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulla hyväksymismerkinnällä silloin, kun hyväksymismerkinnästä voidaan päätellä, että
ajoneuvo vastaa siltä edellytettyjä teknisiä vaatimuksia;

d) hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:
i) a–c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai
ii) kun e kohdassa tarkoitetun selvityksen hankkiminen ei kohtuullisin kustannuksin ole

mahdollista eikä selvityksen antaminen katsota edellyttävän e kohdassa tarkoitetulta tut-
kimuslaitokselta edellytettävää pätevyyttä;

e) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen päte-
vyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a–d kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai
ii) kun ei edellytetä tyyppihyväksyntää eikä ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettuja nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamia tarkastuksia, mittauksia, testejä tai laskel-
mia

————
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Hallitusneuvos  Laura Eiro
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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