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ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään ajoneuvolaissa
(1090/2002) tarkoitetun ajoneuvojen yksit-
täishyväksynnän myöntämisestä ja yksittäis-
hyväksynnän myöntäjien toiminnan valvon-
nasta.

Yksittäishyväksynnän sisällöstä ja yksit-
täishyväksynnässä noudatettavasta menette-
lystä sekä toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa yksittäishyväksytyn ajo-
neuvon hyväksynnän tunnustamisesta Suo-
messa säädetään ajoneuvolaissa ja sen no-
jalla.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yksittäishyväksynnällä ajoneuvolain

3 §:n 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä;
2) yksittäishyväksynnän myöntäjällä pal-

velun tarjoajaa, jonka kanssa Liikenteen tur-

vallisuusvirasto on tehnyt yksittäishyväksyn-
töjen myöntämistä koskevan sopimuksen;

3) yksittäishyväksyjällä henkilöä, jolla on
oikeus suorittaa yksittäishyväksyntöjä.

Yksittäishyväksynnän myöntäjä voi tehdä
yksittäishyväksynnän yhteydessä ajoneuvo-
lain 50 e §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tettuja tarkastuksia, mittauksia, laskelmia ja
selvityksiä.

3 §

Vastuu yksittäishyväksynnän järjestämisestä

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa ajo-
neuvojen yksittäishyväksynnän järjestämi-
sestä Suomessa.

2 luku

Yksittäishyväksynnän järjestäminen

4 §

Yksittäishyväksyntöjen myöntämisen
järjestäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää yk-
sittäishyväksyntöjen myöntämisen hankki-
malla toimintaan tarvittavat palvelut niiden
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tuottajilta. Myöntäminen on järjestettävä so-
pimuksin siten, että toiminnassa tarvittavien
palvelujen laatu, yhdenmukaisuus ja saata-
vuus turvataan kohtuullisessa määrin eri puo-
lilla maata.

Liikenteen turvallisuusvirasto tekee sopi-
muksen yksittäishyväksyntöjen myöntämi-
sestä niiden palvelun tuottajien kanssa, jotka
täyttävät tässä laissa tai sen nojalla säädetyt
vaatimukset.

5 §

Yksittäishyväksyntätoiminnasta maksettava
palvelukorvaus

Liikenteen turvallisuusvirasto määrää sopi-
muskumppaneille maksettavan palvelukor-
vauksen suuruudesta.

6 §

Yksittäishyväksynnän hankinnasta
ilmoittaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa ko-
tisivuillaan palveluntuottajien mahdollisuu-
desta tehdä Liikenteen turvallisuusviraston
kanssa sopimus yksittäishyväksyntöjen
myöntämisestä.

7 §

Ilmoittautuminen sopimuskumppaniksi

Palvelun tarjoaja, joka haluaa tehdä Lii-
kenteen turvallisuusviraston kanssa yksittäis-
hyväksyntöjen myöntämistä koskevan sopi-
muksen, jäljempänä hakija, on esitettävä Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle kirjallinen sel-
vitys seuraavasti:

1) yhtiömuodossa toimivan hakijan kaup-
parekisteriote tai muu vastaava selvitys sekä
selvitys omistussuhteista;

2) selvitys palvelujen laajuudesta;
3) tieto suunnitellusta paikasta ja toimiti-

lasta, jossa toimintaa ryhdytään harjoitta-
maan;

4) arvio toiminnan aloittamisajankoh-
dasta;

5) selvitys suunnitelluista palveluajoista;

6) selvitys laatujärjestelmästä;
7) tieto yksittäishyväksyntöjen myöntämi-

sestä vastaavasta henkilöstä;
8) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus

toteuttaa yhteydet ajoneuvoliikennerekisteriin
sekä miten hakija huolehtii asianmukaisesta
tietosuojasta ja tietoturvasta;

9) selvitys siitä, miten hakija tai yhtiö-
muodossa toimivaan hakijaan määräävässä
asemassa oleva täyttää 9, 11, 12 ja 16 §:ssä
tarkoitetut vaatimukset;

10) selvitys siitä, miten hakijan palveluk-
sessa oleva henkilöstö täyttää 11 ja
13—15 §:ssä tarkoitetut vaatimukset;

11) selvitys siitä, miten toimitilat täyttävät
10 §:ssä tarkoitetut vaatimukset.

8 §

Yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koskeva
sopimus

Sopimuksessa on sovittava:
1) palvelun laajuudesta;
2) toiminnan aloittamisesta;
3) paikkakunnasta ja toimitilasta, joissa

yksittäishyväksyntään kuuluvat tarkastukset
suoritetaan;

4) toiminnassa edellytettävistä välineistä;
5) palveluajoista;
6) ajoneuvoliikennerekisterin käyttämi-

sestä, yksittäishyväksynnän myöntämistä
koskevien tietojen tallettamisesta ajoneuvolii-
kennerekisteriin sekä yksittäishyväksynnän
myöntäjältä edellytettävän tietosuojan ja tie-
toturvan osoittamisesta;

7) yksittäishyväksynnän myöntämisestä
perittävien maksujen perimisessä ja tilittämi-
sessä Liikenteen turvallisuusvirastolle nouda-
tettavasta menettelystä;

8) yksittäishyväksyntöjen myöntämistä
koskevien asiakirjojen toimittamisesta Lii-
kenteen turvallisuusvirastoon;

9) sopimuskaudesta, sopimuksen päätty-
misestä erityistilanteissa kesken sopimuskau-
den ja sopimussakosta;

10) valvonnasta ja muista keinoista, joilla
Liikenteen turvallisuusvirasto voi varmistua
yksittäishyväksyntöjen asianmukaisesta
myöntämisestä.
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3 luku

Yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat
vaatimukset

9 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat
yleiset edellytykset

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on oltava
luotettava, asiantunteva ja riippumaton.

Yksittäishyväksynnän myöntäjällä on ol-
tava vähintään standardin SFS-EN ISO/IEC
17020:2012 tai tätä uudemman kyseisen stan-
dardin vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä.
Yksittäishyväksynnän myöntäjällä on myös
oltava tehtävien laajuutta vastaava vastuuva-
kuutus yksittäishyväksyntätehtävissä ajoneu-
volle mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen
korvaamisen varalle.

Yksittäishyväksynnän myöntäjällä on ol-
tava:

1) tehtävän suorittamiseen riittävä ja am-
mattitaitoinen henkilökunta;

2) yksittäishyväksyntäpalvelun laajuus
huomioon ottaen tarkoitukseen soveltuvat
toimitilat; ja

3) asianmukaiset tietoliikenneyhteydet.
Yksittäishyväksynnän myöntäjän on huo-

lehdittava asianmukaisesta tietosuojasta ja
tietoturvasta.

10 §

Toimitilat

Yksittäishyväksyntään käytettävien toimi-
tilojen on oltava sellaiset, että yksittäishyväk-
syttävien ajoneuvojen tarkastukset voidaan
suorittaa niissä asianmukaisesti sisätiloissa
säästä riippumatta.

Yksittäishyväksyntä saadaan suorittaa toi-
mitilojen ulkopuolella, jos ajoneuvoja on nii-
den suuren lukumäärän, liikenneturvallisuu-
den, ympäristöseikkojen tai muun vastaavan
syyn takia epätarkoituksenmukaista siirtää
toimitiloihin. Jos tarkastuksia tehdään yksit-
täishyväksynnän myöntäjän toimitilojen ul-
kopuolella, tilojen tulee täyttää 1 momentissa
tarkoitetut vaatimukset.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä tarkastuksiin käytettä-

vistä toimitiloista ja siitä, millä edellytyksillä
yksittäishyväksyntään kuuluvat tarkastukset
voidaan suorittaa toimitilojen ulkopuolella.

11 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjän ja yksittäis-
hyväksyjän luotettavuuden arviointi

Yksittäishyväksynnän myöntäjän luotetta-
vuuden arviointiin sovelletaan, mitä ajoneu-
vojen katsastustoiminnasta annetussa laissa
(957/2013) säädetään katsastusluvan hakijan
luotettavuuden arvioinnista.

Yksittäishyväksyjältä edellytettävään luo-
tettavuuteen ja sen arviointiin sovelletaan,
mitä ajoneuvojen katsastusluvista annetussa
laissa säädetään katsastajan luotettavuudesta.

12 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjän
asiantuntemus

Yksittäishyväksynnän myöntäjä katsotaan
asiantuntevaksi, jos myöntäjällä on kutakin
toimipaikkaa varten pätevä yksittäishyväk-
syntöjen myöntämisestä vastaava henkilö.
Henkilö voi toimia yksittäishyväksyntöjen
myöntämisestä vastaavana henkilönä useam-
malla kuin yhdellä toimipaikalla, jos hän pys-
tyy tosiasiallisesti vastaamaan tehtävistään.

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on huo-
lehdittava, että yksittäishyväksyjällä on käy-
tössään yksittäishyväksynnässä tarvittavat
säännökset ja määräykset.

13 §

Yksittäishyväksyjän
peruskoulutusvaatimukset

Yksittäishyväksyjältä edellytetään perus-
koulutuksena vähintään tekniikan ammatti-
korkeakoulututkintoa ja vähintään 30 opinto-
pistettä joko ammattikorkeakoulun ajoneuvo-
tekniikan perus- ja ammattiopintoja tai am-
mattikorkeakoulun muita soveltuvia konetek-
niikan perus- ja ammattiopintoja.

Teknillisen oppilaitoksen autotekniikan
opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknik-
kotason tutkinnon katsotaan täyttävän 1 mo-
mentissa tarkoitetun vaatimuksen.
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Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä siitä:

1) mitkä perus- ja ammattiopinnot katso-
taan 1 momentissa tarkoitetuiksi muiksi so-
veltuviksi konetekniikan perus- ja ammat-
tiopinnoiksi;

2) mitkä teknikkotason tutkinnot katso-
taan 2 momentissa tarkoitetuiksi vastaaviksi
teknikkotason tutkinnoiksi.

14 §

Yksittäishyväksyjältä vaadittava
jatkokoulutus

Yksittäishyväksyjällä on oltava yksittäis-
hyväksyntöjen myöntämistä varten yksittäis-
hyväksyntään tarvittava jatkokoulutus ja sii-
hen sisältyvä ammattitaidon säilyttämiseksi
tarkoitettu täydennyskoulutus.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvit-
taessa antaa 1 momentissa tarkoitettua jatko-
koulutusta. Liikenteen turvallisuusvirasto vas-
taanottaa jatkokoulutukseen liittyvät kokeet.

Tarkempia säännöksiä tarvittavasta jatko-
koulutuksesta ja siihen liittyvistä kokeista an-
netaan liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella.

15 §

Yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä
vastaavan henkilön ammattitaitovaatimukset

Yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä
vastaavan henkilön on täytettävä 13 ja
14 §:ssä säädetyt vaatimukset. Lisäksi yksit-
täishyväksyntöjen myöntämisestä vastaavalla
henkilöllä on oltava käytännön kokemusta
hyväksyntätoiminnasta.

16 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjän
riippumattomuuden arviointi

Yksittäishyväksynnän myöntäjää pidetään
riippumattomana, jos hakija taikka yhtiömuo-
dossa toimivaan hakijaan määräävässä ase-
massa oleva ei harjoita tai ole kaupallisesti,
taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa
siihen, joka harjoittaa:

1) ajoneuvojen tai niiden osien valmis-

tusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua,
markkinointia, korjausta tai huoltoa;

2) vakuutustoimintaan liittyvää ajoneuvo-
jen vahinkotarkastustoimintaa; taikka

3) luvanvaraista liikennettä.
Hakija tai muu 1 momentissa tarkoitettu

henkilö ei saa olla riippuvuussuhteessa 1 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavien
muodostamaan järjestöön.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna riip-
puvuussuhteena ei pidetä:

1) yksittäishyväksyntään tarvittavien tilo-
jen ja laitteiden vuokrausta 1 momentissa
tarkoitettua toimintaa harjoittavalta tai har-
joittavalle; eikä

2) toimimista ajoneuvolaissa tarkoitettuna
hyväksyttynä asiantuntijana tai tutkimuslai-
toksena.

Hakijan on järjestettävä toimintansa siten,
ettei 3 momentissa tarkoitettu menettely tai
toiminta vaikuta yksittäishyväksynnän loppu-
tulokseen.

17 §

Yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevien
edellytysten täyttämisen osoittaminen

Hakijan on 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua
laatujärjestelmää koskevien vaatimusten täyt-
tymiseksi esitettävä Mittatekniikan keskuk-
sen tai muun vastaavan laitoksen antama to-
distus tai lausunto edellytysten täyttymisestä.

Yksittäishyväksynnän myöntäjälle säädet-
tyjen muiden kuin 1 momentissa tarkoitettu-
jen edellytysten täyttymistä arvioitaessa on
otettava huomioon Mittatekniikan keskuksen
tai muun vastaavan laitoksen antama todistus
tai lausunto edellytysten täyttymisestä.

4 luku

Yksittäishyväksyntätoimintaa koskevat
vaatimukset

18 §

Tasapuolisuus

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on tarjot-
tava palveluita tasapuolisesti kaikille niitä ha-
luaville.

Yksittäishyväksyntöjen myöntäminen on
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järjestettävä siten, etteivät muut seikat kuin
ajoneuvon säännösten- ja määräystenmukai-
suuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa hyväk-
synnän lopputulokseen.

19 §

Poikkeukset hallintolain soveltamisesta

Sen estämättä, mitä hallintolain (434/2003)
28 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään, yk-
sittäishyväksyjä saa suorittaa ajoneuvolle yk-
sittäishyväksynnän, vaikka hänen työnanta-
jansa on tarkastanut saman ajoneuvon vaati-
mustenmukaisuuden kokonaan tai osittain ajo-
neuvolaissa tarkoitettuna tutkimuslaitoksena
tai hyväksyttynä asiantuntijana. Yksittäishy-
väksyjä ei kuitenkaan saa tällöin suorittaa yk-
sittäishyväksynnässä tarvittavia tarkastuksia ja
mittauksia, ellei kyse ole tämän lain 2 §:n 2
momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä.

20 §

Asiakirjojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on toimi-
tettava yksittäishyväksynnän myöntämistä
koskevat asiakirjat Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle säilytettäväksi sen jälkeen, kun yksit-
täishyväksyntä on tehty. Liikenteen turvalli-
suusvirasto saa luovuttaa näitä asiakirjoja
teknisellä käyttöyhteydellä sen estämättä,
mitä niiden salassapidosta säädetään, ajoneu-
vojen katsastus- tai rekisteröintitehtäviä suo-
rittaville sekä yksittäishyväksyntöjen myön-
tämistoimintaa harjoittaville kyseistä toimin-
taa varten.

Jos yksittäishyväksynnän myöntämistä
koskevan asian käsittely on kesken, kun yk-
sittäishyväksynnän myöntäjän toiminta päät-
tyy, yksittäishyväksynnän myöntäjän on toi-
mitettava asiassa kertyneet asiakirjat Liiken-
teen turvallisuusvirastolle edelleen yksittäis-
hyväksynnän hakijalle palautettavaksi.

21 §

Kirjanpidon eriyttäminen

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on eriy-
tettävä yksittäishyväksyntää koskeva kirjan-
pitonsa muun toiminnan kirjanpidosta.

5 luku

Yksittäishyväksyntätoiminnan valvonta

22 §

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo yk-
sittäishyväksyntöjen myöntämistä sekä tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamista. Liikenteen turval-
lisuusvirasto voi käyttää valvonnassa Mitta-
tekniikan keskuksen tai muun vastaavan lai-
toksen apua.

23 §

Tiedonsaanti

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on annet-
tava salassapitosäännösten estämättä Liiken-
teen turvallisuusvirastolle valvonnassa tarvit-
tavat tiedot mukaan lukien tarvittavat tiedot
yksittäishyväksynnän myöntäjän kirjanpi-
dosta, varainhallinnasta, hallinnosta ja tilojen
vuokrauksesta, yksittäishyväksyjästä sekä yk-
sittäishyväksyntätoiminnasta.

Yksittäishyväksynnän myöntäjän on viipy-
mättä ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle sellaisista toimintaansa koskevista
muutoksista, joilla voi olla vaikutusta yksit-
täishyväksyntöjen myöntämiseen.

24 §

Tiloissa tehtävät tarkastukset

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa yksittäis-
hyväksyntöjä myönnetään. Yksittäishyväk-
synnän myöntäjän on järjestettävä olosuhteet
sellaisiksi, että tarkastus voidaan suorittaa
asianmukaisesti. Tarkastusta ei saa suorittaa
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä
tilassa.

25 §

Ajoneuvon tarkastus

Yksittäishyväksyntätoiminnan valvomi-
seksi Liikenteen turvallisuusvirasto saa heti
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yksittäishyväksynnän jälkeen suorittaa ajo-
neuvolle yksittäishyväksyntää vastaavan tar-
kastuksen tai osan siitä. Tarkastuksen suorit-
tamiseksi Liikenteen turvallisuusviraston vir-
kamies saa pysäyttää ajoneuvon sen poistu-
essa yksittäishyväksyntäpaikalta. Liikenteen
turvallisuusvirasto saa myös muutoin suorit-
taa yksittäishyväksytylle ajoneuvolle yksit-
täishyväksyntää vastaavan tarkastuksen tai
osan siitä, jos Liikenteen turvallisuusviras-
tolla on syytä epäillä, että yksittäishyväksy-
tyssä ajoneuvossa on liikenneturvallisuuteen
tai ympäristöön vaikuttavia vakavia puutteita.
Ajoneuvon tarkastus saadaan suorittaa sen
yksittäishyväksynnän myöntäjän tiloissa,
joka on myöntänyt ajoneuvolle yksittäishy-
väksynnän.

Liikenteen turvallisuusviraston suorittama
tarkastus korvaa suoritetuilta osin aiemmin
suoritetun yksittäishyväksynnän. Tarkastuk-
seen sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa ja sen
nojalla säädetään yksittäishyväksynnästä.

26 §

Yksittäishyväksynnän peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-
taa yksittäishyväksynnän ja edellyttää ajo-
neuvon toimittamista uudelleen yksittäishy-
väksyttäväksi, jos se havaitsee, että yksittäis-
hyväksynnässä on hyväksytty ajoneuvo vir-
heellisin perustein. Jos yksittäishyväksyn-
nässä havaittu vika tai puutteellisuus on vä-
häinen, Liikenteen turvallisuusvirasto voi
yksittäishyväksynnän peruuttamisen sijasta
edellyttää ajoneuvossa todetun vian tai puut-
teellisuuden korjaamista asettamassaan mää-
räajassa.

Ajoneuvo on käyttökiellossa, jos korjatta-
vaksi edellytettyä puutetta tai vikaa ei korjata
määräajassa. Käyttökiellossa olevaa ajoneu-
voa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin
käyttökieltoon johtaneet viat ja puutteellisuu-
det on korjattu.

27 §

Sopimuksen purkaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi purkaa
yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koske-

van sopimuksen, jos yksittäishyväksynnän
myöntäjä:

1) ei täytä 9—16 §:ssä säädettyjä edelly-
tyksiä;

2) kieltäytyy antamasta Liikenteen turval-
lisuusvirastolle toiminnan valvonnassa tarvit-
tavia tietoja;

3) rikkoo 8 §:ssä tarkoitettua sopimusta
niin, että yksittäishyväksyntöjen asianmukai-
nen myöntäminen vaarantuu; tai

4) myöntää yksittäishyväksyntöjä niitä
koskevien säännösten tai määräysten vastai-
sesti.

Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on,
että Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut
1 momentissa tarkoitetuista rikkomuksista tai
laiminlyönneistä yksittäishyväksynnän
myöntäjälle huomautuksia tai kirjallisen va-
roituksen, mikä ei ole johtanut mainittujen
rikkomusten tai laiminlyöntien korjaamiseen.

28 §

Liikenteen turvallisuusviraston tiedonsaanti-
oikeus ja oikeus tietojen edelleen

luovuttamiseen

Liikenteen turvallisuusvirastolla on sen es-
tämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-
tään, oikeus saada teknisellä käyttöyhteydellä
tehtäviensä hoitamisen kannalta välttämättö-
mät tiedot rikosrekisteristä ja käyttää ajoneu-
voliikennerekisterin tietoja yksittäishyväk-
syntöjen myöntämisen edellytyksiksi säädet-
tyjen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi
ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan
sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa
salassapitosäännösten estämättä yksittäishy-
väksynnän myöntäjälle.

29 §

Tietojen antaminen epäillystä rikoksesta ja
ajoneuvon vaatimustenvastaisuudesta

Rikoksen esitutkintaa, syyteharkintaa tai
ajo-oikeuspäätöksen tekevä viranomainen saa
salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle epäillystä ri-
koksesta, jolla voi olla vaikutusta arvioitaessa
yksittäishyväksynnän myöntäjän ja yksittäis-
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hyväksyjän luotettavuutta yksittäishyväksyn-
nän myöntäjäksi tai yksittäishyväksyjäksi.

Liikennevalvontaa tekevä viranomainen
saa salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa
Liikenteen turvallisuusvirastolle ajoneuvossa
valvonnan yhteydessä todetusta vaatimusten-
vastaisuudesta, joka ilmeisesti on ollut ajo-
neuvossa jo yksittäishyväksyntää myönnettä-
essä.

30 §

Salassapitovelvollisuus

Yksittäishyväksynnän myöntäjä ja hänen
palveluksessaan oleva eivät saa ilmaista si-
vulliselle tietoonsa saamaa 11 §:ssä tarkoite-
tun henkilön tekemää rikosta koskevaa tietoa,
joka on saatu 28 §:n nojalla.

6 luku

Erinäiset säännökset

31 §

Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku

Yksittäishyväksynnän myöntäjän teke-
mään yksittäishyväksyntää koskevaan pää-
tökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turval-
lisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa sää-
detään.

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen tai
sen tämän lain nojalla muutoin tekemään
päätökseen haetaan muutosta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

32 §

Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten noudattamisen valvomi-
seksi.

33 §

Viittaukset rikoslain rangaistussäännöksiin

Rangaistus rekisterimerkintärikoksesta
säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun
7 §:ssä ja rangaistus virkavallan anastuksesta
rikoslain 16 luvun 9 §:ssä.

Rangaistus salassapitovelvollisuuden rik-
komisesta säädetään rikoslain 38 luvun 1 ja
2 §:ssä sekä 40 luvun 5 §:ssä.

34 §

Virkavastuu

Yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä
vastaavaan henkilöön ja yksittäishyväksyjään
sovelletaan yksittäishyväksyntään liittyvissä
tehtävissä rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974).

35 §

Maksu yksittäishyväksynnästä

Yksittäishyväksynnästä peritään Liiken-
teen turvallisuusvirastolle maksu valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen
perusteiden mukaan.

7 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

36 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen yksit-
täishyväksynnän järjestämisestä annettu laki
(227/2009).

37 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa Liikenteen
turvallisuusvirasto voi tehdä 8 §:ssä tarkoitet-
tuja sopimuksia palvelun tuottajien kanssa.
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Edellä 14 §:ssä säädettyjen jatkokoulutus-
vaatimusten katsotaan täyttyvän vuoden ajan
tämän lain voimaantulosta, jos yksittäishy-
väksyjällä on lain voimaan tullessa yksittäis-
hyväksyttävän ajoneuvon ajoneuvoluokan

mukaiset rekisteröintikatsastusoikeudet. Jat-
kokoulutusvaatimuksen katsotaan täyttyvän
tämän jälkeenkin, jos henkilö suorittaa am-
mattitaidon säilyttämiseksi tarkoitetun, 14 §:n
nojalla säädettävän täydennyskoulutuksen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen
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