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Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien VAK-katsastuksia suorittavien henki-

löiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien VAK-katsastuksia suorittavi-

en henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2014) 7 ja
9–12 §, sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi asetuksessa 1269/2014, seuraavasti:

7 §

Erikoiskoulutuksen koe

Erikoiskoulutuksen suorittamiseksi on läpäistävä koulutuksen antajan järjestämä VAK-
hyväksyntöjen ja VAK-katsastusten koulutuksen kirjallinen koe.

Liikenne- ja viestintävirasto laatii luettelot kokeissa esitettävien kysymysten aiheista.
Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla valvomassa koetta.

9 §

Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutus ja koe

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyttääkseen oikeuden VAK-hyväksyntöjen myön-
tämiseen ja VAK-katsastusten suorittamiseen 3 §:n 2 momentin mukaisesti on yksittäis-
hyväksyjän ja katsastajan osallistuttava erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen ja lä-
päistävä koe sen vuoden loppuun mennessä, jona on kulunut kolme vuotta siitä, kun hän
on viimeksi suorittanut hyväksytysti kyseisen kokeen.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, uutta tek-
niikkaa ja työmenetelmiä sekä muita VAK-hyväksyntöihin ja VAK-katsastuksiin liittyviä
ajankohtaisia aiheita.

Jokaiseen täydennyskoulutukseen on kuuluttava yhteensä vähintään neljä oppituntia lä-
hi- ja etäopetusta sekä koe.

Yksittäishyväksyjä ja katsastaja voivat Liikenne- ja viestintävirastolle ennakkoon il-
moitetusta, erityisestä syystä lykätä erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen osallistu-
mista ja kokeen suorittamista hyväksyntä ja katsastusoikeuden päättymistä seuraavan ka-
lenterivuoden maaliskuun loppuun asti menettämättä 3 §:n 2 momentin mukaista oikeut-
taan VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen ja VAK-katsastusten suorittamiseen. Seuraaval-
le vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja kokeen suorittaminen vastaavat edellisen vuoden
täydennyskoulutusta ja koetta.
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10 §

Täydennyskoulutuksen ja kokeen suorittamisvelvollisuuden lykkääminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutuksen ja ko-
keen suorittamisvelvollisuutta määräajaksi. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulu-
tus tai kokeen suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja koetta.

11 §

Koulutuksen järjestäminen

Koulutusta saa antaa enintään kahdeksan oppituntia koulutuspäivän aikana.
Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla läsnä seuraamassa koulutusta.

Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen koulutuksen ajasta ja paikasta Liikenne- ja
viestintävirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

12 §

Kokeiden järjestäminen ja hyväksyminen

Koulutuksen antaja voi järjestää erikoiskoulutukseen liittyvät kokeet yksin tai yhdessä
toisen koulutuksen antajan kanssa.

Kokeet on järjestettävä siten, että niissä voidaan selvittää, hallitsevatko kokeeseen osal-
listujat koulutuksen opetusaiheet. Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen kokeen
ajasta ja paikasta Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.

Erikoiskoulutuksen kokeeseen voivat osallistua myös ne, jotka suorittavat kokeen täy-
dennyskoulutukseen liittyvänä kokeena.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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