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939/2018

Laki
ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 3, 5, 8, 10, 12–14,

16, 18, 19, 21 a, 22, 25–29, 31–33, 36–48, 50, 53, 55, 56 ja 58 §,
sellaisina kuin niistä ovat 13 § osaksi laeissa 474/2017 ja 303/2018, 14 ja 33 § osaksi

laissa 474/2017, 21 a § laissa 1387/2015, 45 § osaksi laissa 303/2018 sekä 48 § laissa
303/2018, seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) katsastuksella ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettuja ajoneuvon katsastuksia;
2) katsastustoiminnasta vastaavalla henkilöllä sitä, joka osaltaan varmistaa katsastus-

ten suorittamisen asianmukaisuuden katsastustoimipaikalla;
3) katsastajalla henkilöä, jolla on oikeus suorittaa katsastuksia;
4) kevyellä ajoneuvolla M1-luokan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään

3,5 tonnia, sekä N1-, L-, O1- ja O2-luokan ajoneuvoa ja maastoajoneuvoa;
5) raskaalla ajoneuvolla M1-luokan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on yli 3,5 ton-

nia, sekä N2-, N3-, M2-, M3-, O3-, O4-, T- ja C-luokan ajoneuvoa, liikennetraktoria ja
moottorityökonetta;

6) katsastuspalvelurekisterillä Liikenne- ja viestintäviraston automaattisen tietojenkä-
sittelyn avulla pitämää julkista rekisteriä katsastusluvan haltijoista ja niiden katsastuspal-
veluihin liittyvistä asioista.

Edellä 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoluokista säädetään ajoneuvo-
laissa.

5 §

Ilman katsastuslupaa suoritettavat katsastuksen osat

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että pakokaasupäästöjen, jarrujärjestelmi-
en, vetokytkimien ja nopeudenrajoittimien tarkastuksia ja muita katsastustehtävien vähäi-
siä osia voi suorittaa myös muu kuin se, jolle katsastuslupa on myönnetty (tarkastuspaik-
ka). Tarkastuspaikalla on oltava käytettävissään tarvittavat toimitilat, riittävä tarkastus-
laitteisto sekä pätevä ja asiantunteva henkilöstö.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo tarkastuspaikkoja ja voi antaa niille huomautuksen
tai kirjallisen varoituksen, jos:

1) tarkastuspaikalla ei ole käytettävissä tarvittavia toimitiloja;
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2) tarkastuspaikalla ei ole käytettävissä riittävää tarkastuslaitteistoa;
3) tarkastuslaitteiden huolto tai mittatarkkuuden tarkastus on laiminlyöty; taikka
4) tarkastuksia ei ole suoritettu asianmukaisesti.
Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää, ettei tarkastuspaikan tarkastuksia hyväksytä,

jos kirjallisesta varoituksesta huolimatta 2 momentissa tarkoitettuja puutteita tai laimin-
lyöntejä edelleen esiintyy.

Tarkastuspaikoille asetettavista vaatimuksista ja toiminnan valvonnasta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös tehtä-
vien suorittamisesta annettavista todistuksista ja niiden kelpoisuudesta. Virkavastuusta
säädetään 52 §:ssä.

8 §

Lupa raskaiden ajoneuvojen katsastukseen poikkeuksellisin edellytyksin

Jos seudun raskaiden ajoneuvojen katsastuspalvelujen tarjonta on puutteellista, Liiken-
ne- ja viestintävirasto voi myöntää katsastusluvan raskaiden ajoneuvojen määräaikais- ja
valvontakatsastuksiin hakijalle, jonka toimipaikan tilat tai laitteet eivät vähäisiltä osin täy-
tä tässä laissa taikka sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia.

Katsastuspalvelujen tarjonnan puutteellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon aina-
kin suunnitellun katsastustoimipaikan etäisyys 6 §:n 2 tai 4 kohdassa tarkoitetun katsas-
tusluvan nojalla toimivasta raskaiden ajoneuvojen katsastustoimipaikasta sekä seudun
tyypilliset asiointimatkat ja katsastusvelvollisuuden alaisten raskaiden ajoneuvojen mää-
rä.

Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava tässä pykälässä tarkoitettu katsastuslupa,
jos 1 momentissa säädetty katsastuspalvelujen puutteellisuutta koskeva edellytys ei enää
täyty, jollei katsastustoimipaikan tiloja ja laitteita saateta vastaamaan 7 §:ssä säädettyjä
vaatimuksia. Peruutetun luvan mukainen toiminta on lopetettava viimeistään vuoden ku-
luttua siitä, kun 2 momentissa tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen katsastustoimipaikka on
aloittanut seudulla toimintansa.

10 §

Hakijan luotettavuudesta päättäminen

Liikenne- ja viestintävirasto päättää erikseen katsastusluvan hakijan tai 9 §:ssä tarkoi-
tetun muun henkilön pyynnöstä taikka muutoin tarvittaessa, katsotaanko hakija tai henkilö
luotettavaksi.

12 §

Katsastustoimipaikan toimitilat ja katsastuslaitteet

Riittävinä toimitiloina pidetään tiloja, joissa katsastukset voidaan suorittaa asianmukai-
sesti ja säästä riippumatta. Katsastustoimipaikan tilojen on sijaittava toistensa läheisyy-
dessä.

Katsastukset voidaan 7 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetulla tavalla suorittaa asian-
mukaisesti, jos katsastustoimipaikalla on katsastusluvassa tarkoitettuja katsastuksia var-
ten laitteet ja varusteet, jotka soveltuvat katsastettavien ajoneuvojen tarkastuksiin.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat tekniset määräykset katsastuslaitteista ja
-varusteista, katsastustoimipaikan tiloista sekä katsastustoimipaikan erillään oleville toi-
mitiloille sallituista enimmäisetäisyyksistä. Etäisyyttä koskevia määräyksiä annettaessa
on otettava huomioon asiakaspalvelunäkökohdat ja katsastustoiminnasta vastaavan henki-
lön mahdollisuus varmistaa katsastusten asianmukainen suorittaminen.
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13 §

Katsastusluvan hakeminen

Katsastuslupaa haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta. Hakemukseen on
liitettävä:

1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta kaupparekisteriote tai muu vastaava selvitys
sekä selvitys omistussuhteista;

2) tieto siitä, millaista 6 §:ssä tarkoitettua lupaa haetaan;
3) tieto paikasta, jossa toimintaa ryhdytään harjoittamaan;
4) selvitys siitä, miten hakija varmistaa toimintansa riittävän korkean laadun, ja selvi-

tys laadunhallintajärjestelmän sertifioinnista 7 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainitun stan-
dardin mukaisesti;

4 a) selvitys siitä, miten hakija järjestää toimintansa siten, ettei hakijan harjoittama muu
ajoneuvoihin liittyvä toiminta kuin katsastustoiminta vaikuta katsastuksen lopputulok-
seen;

5) tieto katsastustoiminnasta vastaavasta henkilöstä;
6) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa yhteydet liikenneasioiden rekiste-

riin ja miten hakija huolehtii asianmukaisesta tietosuojasta;
7) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä katsastustoiminnasta vastaava henkilö,

katsastajat ja 9 §:ssä tarkoitetut henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen toiminnan vaa-
timukset;

8) selvitys vastuuvakuutuksesta;
9) arvio katsastustoiminnan aloittamisajankohdasta.
Jos katsastusluvan hakijalla on voimassaoleva katsastuslupa, hakemukseen ei tarvitse

liittää niitä 1 momentissa tarkoitettuja selvityksiä, jotka on toimitettu lupaviranomaiselle
edellisen hakemuksen yhteydessä tai valvontaa varten edellyttäen, että asiakirjoissa olevat
tiedot pitävät edelleen paikkansa.

14 §

Katsastusluvan myöntäminen

Liikenne- ja viestintäviraston tulee myöntää katsastuslupa hakijalle, joka täyttää 7–9 ja
12 §:ssä säädetyt, kyseistä lupaa koskevat edellytykset ja esittää 13 §:ssä tarkoitetut selvi-
tykset.

Katsastuslupa myönnetään sen jälkeen, kun Liikenne- ja viestintävirasto on tarkastanut
katsastustoimipaikalla, että katsastustoimipaikan toimitilat ja laitteet sekä muut katsastus-
luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Katsastuslupa myönnetään katsastustoimipaikkakohtaisena.

16 §

Katsastustoiminnasta vastaavan henkilön ja katsastajan luotettavuudesta päättäminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää erikseen katsastustoiminnasta vastaavan henki-
lön tai katsastajan pyynnöstä taikka muutoin tarvittaessa, katsotaanko katsastaja ja katsas-
tustoiminnasta vastaava henkilö luotettavaksi. Sakkorangaistukseen tuomittu tai määrätty
katsotaan sopimattomaksi katsastustehtäviin enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Katsastustoiminnasta vastaavan henkilön ja katsastajan virkavastuusta säädetään
52 §:ssä.
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18 §

Katsastajan peruskoulutus

Määräaikais- ja valvontakatsastuksia suorittavalta katsastajalta edellytetään peruskou-
lutuksena vähintään:

1) tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja vähintään 30 opintopistettä joko ammat-
tikorkeakoulun ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintoja tai ammattikorkeakoulun
muita soveltuvia konetekniikan perus- ja ammattiopintoja;

2) katsastustoimintaan soveltuvaa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
(531/2017) tarkoitettua erikoisammattitutkintoa; tai

3) katsastustoimintaan soveltuvaa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tar-
koitettua ammattitutkintoa.

Muita kuin määräaikais- ja valvontakatsastuksia suorittavalta katsastajalta edellytetään
peruskoulutuksena vähintään 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta.

Teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan teknikkotason tut-
kinnon katsotaan täyttävän 1 ja 2 momentissa säädetyn peruskoulutusvaatimuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Opetushallitusta kuultuaan Liikenne- ja viestintävi-
rasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset siitä, mitkä:

1) perus- ja ammattiopinnot katsotaan 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuiksi muiksi so-
veltuviksi konetekniikan perus- ja ammattiopinnoiksi;

2) erikoisammattitutkinnot katsotaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuiksi soveltuvik-
si erikoisammattitutkinnoiksi;

3) ammattitutkinnot katsotaan 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuiksi soveltuviksi am-
mattitutkinnoiksi;

4) teknikkotason tutkinnot katsotaan 3 momentissa tarkoitetuiksi vastaaviksi teknikko-
tason tutkinnoiksi.

19 §

Katsastajan jatkokoulutus

Katsastajalta edellytetään jatkokoulutuksena henkilön katsastustehtäviä vastaavaa mää-
räaikaiskatsastuskoulutusta kevyiden ajoneuvojen ja raskaiden ajoneuvojen määräaikais-
ja valvontakatsastuksiin sekä ammattitaidon säilyttämiseksi tarkoitettua täydennyskoulu-
tusta. Raskaiden ajoneuvojen jarrujen laajoja tarkastuksia sekä rekisteröinti-, muutos- ja
kytkentäkatsastuksia suorittavalta katsastajalta edellytetään jatkokoulutuksena myös kat-
sastustehtäviä vastaavaa erikoiskoulutusta.

Pääsyvaatimuksena 1 momentissa tarkoitetun määräaikaiskatsastuskoulutuksen kevyi-
den ajoneuvojen koulutusjaksolle on ajoneuvoalan korjaamokokemus tai vastaavaa koke-
mus. Ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintojen lisäksi tätä ko-
kemusta edellytetään kuusi kuukautta, muiden soveltuvien ammattikorkeakoulun kone-
tekniikan perus- ja ammattiopintojen lisäksi kaksitoista kuukautta sekä erikoisammattitut-
kinnon tai ammattitutkinnon lisäksi kolme vuotta.

Pääsyvaatimuksena 1 momentissa tarkoitettuun raskaiden ajoneuvojen määräaikaiskat-
sastuskoulutukseen on kuuden kuukauden kokemus kevyiden ajoneuvojen määräaikais- ja
valvontakatsastuksista, raskaiden ajoneuvojen jarrujen laajan tarkastuksen erikoiskoulu-
tukseen raskaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuskoulutus sekä rekisteröinti-, muutos-
ja kytkentäkatsastusten erikoiskoulutukseen kuuden kuukauden käytännön kokemus kat-
sastustehtäviä vastaavien ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastuksista.

Tarkempia säännöksiä jatkokoulutuksesta annetaan liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksella. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään jatkokoulutuk-
seen liittyvistä kokeista ja niistä annettavasta todistuksesta. Liikenne- ja viestintävirasto
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antaa kuitenkin tarvittaessa määräykset jatkokoulutukseen liittyvien kokeiden arvostelu-
ja hyväksymisperusteista.

21 a §

Ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen

Edellä 17–19 ja 21 §:ssä tarkoitetun koulutusvaatimuksen täyttää myös hakija, jolla on
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1384/2015) tarkoitettu päätös toi-
sessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
myönnettyjen muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta kelpoisuudesta.
Päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto. Tämän lain 32 §:ssä tarkoitetun jatkokoulu-
tusluvan saanut koulutuksen antaja ja Liikenne- ja viestintävirasto voivat järjestää hakijal-
le ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuskokeen.

22 §

Katsastusluvan mukaisen toiminnan aloittaminen

Katsastusluvan mukainen katsastustoiminta on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa
katsastusluvan myöntämisestä. Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta erityisestä
syystä pidentää määräaikaa.

25 §

Katsastuksen suorittaminen katsastustoimipaikan ulkopuolella

Katsastusluvan haltija saa katsastaa katsastustoimipaikan toimitilojen ulkopuolella ole-
vissa tiloissa ajoneuvot, joita ei tieliikenteessä yleisesti sallituista arvoista poikkeavien
mittojen, massojen tai muiden ominaisuuksien vuoksi ole mahdollista katsastaa katsastus-
toimipaikan toimitiloissa taikka joiden katsastus on muutoin epätarkoituksenmukaista
katsastustoimipaikan varsinaisissa tiloissa. Katsastustoimipaikan ulkopuolella olevien toi-
mitilojen sekä katsastuksessa käytettävien laitteiden ja varusteiden on suoritettavien kat-
sastusten edellyttämässä laajuudessa vastattava tässä laissa ja sen nojalla varsinaisen kat-
sastustoimipaikan toimitiloille, laitteille ja varusteille säädettyjä ja määrättyjä vaatimuk-
sia.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa poikkeustapauksessa katsastusluvan haltijalle lu-
van katsastaa toistaiseksi muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja ajoneuvoja katsastus-
toimipaikan ulkopuolella sijaitsevissa, hyväksymissään tiloissa. Luvan myöntämisen
edellytyksenä on, että ajoneuvoja on niiden suuren lukumäärän, liikenneturvallisuuden,
ympäristöseikkojen tai muun vastaavan syyn vuoksi epätarkoituksenmukaista siirtää kat-
sastustoimipaikalle katsastettaviksi. Lisäksi luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
katsastustoimipaikan ulkopuolella olevat toimitilat ja katsastuksessa käytettävät laitteet ja
varusteet vastaavat suoritettavien katsastusten edellyttämässä laajuudessa tässä laissa ja
sen nojalla varsinaisen katsastustoimipaikan toimitiloille, laitteille ja varusteille säädettyjä
ja määrättyjä vaatimuksia.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tettuihin katsastuksiin käytettävistä toimitiloista, laitteista ja varusteista sekä siitä, millai-
sia ajoneuvoja voidaan 1 ja 2 momentin mukaan katsastaa katsastustoimipaikan ulkopuo-
lella.
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26 §

Palvelutietojen ja katsastushintojen ilmoittaminen katsastuspalvelurekisteriin

Katsastusluvan haltijan on talletettava suorakäyttöisesti katsastuspalvelurekisteriin:
1) katsastustoimipaikan nimi, sijainti ja yhteystiedot;
2) katsastuslajeittain palveluajat, jolloin katsastustoimipaikalla on yleisesti saatavissa

katsastuspalveluita;
3) tiedot tarjottavista katsastuspalveluista ja niistä yleisesti perittävistä maksuista ajo-

neuvoluokittain ja katsastuslajeittain.
Liikenne- ja viestintävirastolla on erityisestä syystä oikeus muuttaa katsastuspalvelure-

kisteriin talletettuja tietoja, jos se havaitsee niissä virheitä tai puutteita. Ennen kuin virasto
muuttaa katsastuspalvelurekisteriin talletettuja tietoja, katsastusluvan haltijalle on varatta-
va tilaisuus tulla kuulluksi.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat tekniset määräykset katsastuspalvelure-
kisteriin ilmoitettavista tiedoista ja siitä, miten ilmoitus rekisteriin tehdään.

27 §

Katsastusasiakirjojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Katsastustoimipaikan on lähetettävä rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusta kos-
kevat todistukset ja muut asiakirjat Liikenne- ja viestintävirastolle säilytettäviksi mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun katsastus on suoritettu loppuun. Liikenne- ja viestintävi-
rasto saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa näitä todistuksia ja asiakirjoja sekä
muita katsastustoiminnassa tarvittavia asiakirjoja teknisellä käyttöyhteydellä katsastustoi-
mipaikoille katsastustoimintaa varten.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut katsastusta koskevat todistukset ja muut asiakirjat
on säilytettävä katsastustoimipaikalla. Määräaikaiskatsastusta koskevat asiakirjat ja tar-
kastustodistukset säilytetään vähintään kaksi vuotta ja muut asiakirjat vähintään 15 vuotta.

28 §

Katsastustoiminnan päättyminen

Katsastustoimipaikan toiminnan keskeytyessä tai päättyessä katsastusluvan haltijan on
toimitettava katsastuksen suorittamiseen välittömästi liittyvät asiakirjat ja lomakkeet Lii-
kenne- ja viestintävirastolle sen pyynnöstä. Näihin asiakirjoihin sovelletaan muutoin, mitä
27 §:ssä säädetään.

29 §

Jatkokoulutuksen antaja

Katsastustoiminnasta vastaavien henkilöiden ja katsastajien jatkokoulutusta antavalla
on oltava Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä lupa jatkokoulutuksen antamiseen. Lii-
kenne- ja viestintävirasto antaa luvan myös yksittäisen täydennyskoulutustilaisuuden jär-
jestämiseen. Tällaisen tilaisuuden järjestäjään sovelletaan, mitä tässä laissa ja sen nojalla
säädetään jatkokoulutusluvan hakijasta ja jatkokoulutusluvan myöntämisestä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa antaa erikois- ja täydennyskoulutusta.

31 §

Jatkokoulutusluvan hakeminen

Jatkokoulutuslupaa haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta. Hakemukseen
on liitettävä:
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1) selvitys siitä, missä laajuudessa koulutusoikeutta haetaan;
2) tieto koulutustoiminnasta vastaavasta henkilöstä sekä hänen katsastustoimintaan

liittyvästä koulutuksestaan ja kokemuksestaan;
3) selvitys pääasiallisen opetushenkilöstön ammattitaidosta;
4) selvitys opetusmateriaalista;
5) selvitys koulutuksen sisällöstä, josta käyvät ilmi opetettavat asiat ja niiden aikataulu

sekä opetusmenetelmät;
6) tiedot paikoista, joissa koulutusta pääasiassa annetaan, sekä selvitys vaadittavan

käytännön harjoittelun mahdollisuuksista ja kirjallisten kokeiden käytännön järjestelyistä;
7) arvio siitä, milloin koulutustoiminta on tarkoitus käynnistää.
Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä luvanhakijan on esitettävä virastolle koulutuk-

sessa käytettävä opetusmateriaali kokonaisuudessaan.
Jos jatkokoulutusluvan hakijalla on voimassaoleva jatkokoulutuslupa, hakemukseen ei

tarvitse liittää niitä 1 momentissa tarkoitettuja selvityksiä, jotka on toimitettu lupaviran-
omaiselle edellisen hakemuksen yhteydessä tai valvontaa varten edellyttäen, että asiakir-
joissa olevat tiedot pitävät edelleen paikkansa.

32 §

Jatkokoulutusluvan myöntäminen

Liikenne- ja viestintäviraston tulee myöntää jatkokoulutuslupa hakijalle, joka täyttää
30 §:ssä säädetyt edellytykset ja esittää 31 §:ssä tarkoitetut selvitykset.

33 §

Jatkokoulutukseen liittyvät kokeet ja niitä koskevien asiakirjojen säilyttäminen

Liikenne- ja viestintävirasto järjestää määräaikaiskatsastuskoulutukseen liittyvät lop-
pukokeet ja koulutuksen antaja muut jatkokoulutukseen liittyvät kokeet.

36 §

Katsastustoiminnan seuranta

Liikenne- ja viestintävirasto seuraa katsastuspalvelujen alueellista tarjontaa, katsastuk-
sesta perittävien maksujen kehitystä ja katsastustoiminnan harjoittamista muutoinkin. Vi-
rasto antaa vuosittain liikenne- ja viestintäministeriölle selvityksen seurannan tuloksista.

37 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Liikenne- ja vies-
tintävirasto.

Liikenne- ja viestintävirasto tarkastaa vähintään viiden vuoden välein, että katsastuslu-
van ja jatkokoulutusluvan haltija edelleen täyttävät luvan myöntämisen edellytykset.

38 §

Tietojen antaminen valvontaviranomaiselle

Katsastusluvan haltijan on annettava pyynnöstä salassapitosäännösten estämättä Lii-
kenne- ja viestintävirastolle valvontaa varten tarvittavat tiedot mukaan lukien tiedot lu-
vanhaltijan kirjanpidosta, varainhallinnasta, hallinnosta, tilojen ja laitteiden vuokraukses-
ta sekä katsastuksia suorittavista henkilöistä ja harjoitetusta katsastustoiminnasta. Lisäksi
katsastusluvan haltijan on salassapitosäännösten estämättä annettava pyynnöstä Liikenne-
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ja viestintävirastolle katsastustoiminnan valvontaa, seurantaa ja tutkimustoimintaa varten
tiedot katsastustoiminnassa edellisen ja kuluvan vuoden aikana katsastuksista perityistä
keskimääräisistä maksuista katsastuslajeittain ja ajoneuvoluokittain.

Jatkokoulutusluvan haltijan on pyynnöstä annettava salassapitosäännösten estämättä
Liikenne- ja viestintävirastolle tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
misen valvontaa varten tarvittavat tiedot mukaan lukien tiedot koulutusta antavista henki-
löistä ja annetusta koulutuksesta.

Katsastusluvan ja jatkokoulutusluvan haltijoiden on viipymättä ilmoitettava toiminnas-
ta vastaavien henkilöiden vaihdoksista sekä muista toimintaa koskevista merkittävistä
muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle. Katsastusluvan haltijan on lisäksi ilmoitetta-
va virastolle omistussuhteissaan tapahtuneista muutoksista.

39 §

Katsastustoimipaikan ja koulutuspaikan tarkastukset

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus tehdä tässä laissa tarkoitettujen valvontateh-
tävien hoitamiseksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan katsastusluvassa
tai jatkokoulutusluvassa tarkoitettua toimintaa. Luvanhaltija on velvollinen järjestämään
olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan tehdä. Tarkastuksia ei saa suorittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallin-
tolain 39 §:ssä säädetään.

40 §

Sopimuskumppanin suorittamat toimipaikan tarkastukset

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä 39 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittamisesta
sopimuksen yksityisen palvelun tuottajan kanssa. Palvelun tuottajan kanssa on sovittava
yksityiskohtaisesti tarkastettavat katsastustoimipaikat ja jatkokoulutusluvan haltijoiden
toimitilat sekä niissä tarkastettavat kohteet.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sopimuskumppanin ja tämän palveluksessa olevan
muun tarkastuksen suorittajan tulee olla ammattitaitoisia suorittamaan kyseessä olevia tar-
kastuksia. Tarkastusta suorittavalla on oltava Liikenne- ja viestintäviraston antama todis-
tus hänen oikeudestaan suorittaa tarkastuksia. Todistus on pyydettäessä esitettävä
asianomaisen katsastusluvan haltijan tai jatkokoulutusluvan haltijan edustajalle. Tarkas-
tusta suorittavan virkavastuusta säädetään 52 §:ssä.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo, että tarkastukset suoritetaan säännösten ja palvelun
hankintaa koskevan sopimuksen mukaisesti ja vastaa sopimuskumppanien suorittamista
tarkastuksista. Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimuskumppani on velvollinen anta-
maan Liikenne- ja viestintävirastolle raportin jokaisesta suoritetusta tarkastuksesta ja tar-
kastuksessa havaituista puutteista siten kuin siitä tarkastusten suorittamista koskevassa so-
pimuksessa sovitaan. Raportti on annettava tiedoksi myös asianomaisille katsastusluvan
ja jatkokoulutusluvan haltijoille.

41 §

Katsastetun ajoneuvon tarkastus

Katsastustoimipaikan katsastustehtävien valvomiseksi Liikenne- ja viestintävirasto saa
heti katsastuksen jälkeen suorittaa ajoneuvolle katsastusta vastaavan tarkastuksen tai osan
siitä. Tarkastuksen suorittamiseksi Liikenne- ja viestintäviraston virkamies saa pysäyttää
ajoneuvon ennen sen poistumista katsastustoimipaikalta. Tarkastus tulee suorittaa siten,
että siitä aiheutuu uudelleen tarkastettavan ajoneuvon kuljettajalle mahdollisimman vähän
vaivaa.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastus saadaan suorittaa korvauksetta 1 momentissa
tarkoitetun katsastustoimipaikan tiloissa ja laitteita käyttäen. Tarkastukseen sovelletaan,
mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään kyseisestä katsastuslajista.

Liikenne- ja viestintävirasto saa osallistua ajoneuvolaissa tarkoitettuun tekniseen tien-
varsitarkastukseen, kun osallistumisen tarkoituksena on mainitun lain 70 §:ssä säädetyn
tarkastuksen lisäksi valvoa katsastustoimipaikkojen katsastustehtäviä. Liikenne- ja vies-
tintäviraston virkamies toimii tarkastuksessa ajoneuvon teknisenä asiantuntijana katsas-
tuksen suorittamiseen oikeutetun henkilön asemesta. Liikenne- ja viestintäviraston virka-
miehellä on tarkastuksessa sama toimivalta kuin ajoneuvolain 71 §:n mukaan katsastuk-
sen suorittamiseen oikeutetulla henkilöllä.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetuissa tarkastuksissa Liikenne- ja viestintäviraston vir-
kamiehellä on oltava viraston antama todistus oikeudesta suorittaa tarkastus. Todistus on
pyydettäessä esitettävä tarkastettavan ajoneuvon kuljettajalle.

42 §

Ajoneuvon määrääminen valvontakatsastukseen

Katsastustoimipaikan katsastustehtävien valvomiseksi Liikenne- ja viestintävirasto voi
määrätä ajoneuvon valvontakatsastukseen johonkin ajoneuvon lähellä sijaitsevaan katsas-
tustoimipaikkaan, jos se 41 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa havaitsee tai saa muutoin
tiedon, että ajoneuvon kunnossa tai säännöstenmukaisuudessa on ilmeisesti sellainen vika
tai puute, jonka johdosta ajoneuvo olisi pitänyt hylätä edellisessä katsastuksessa. Jos ajo-
neuvoa ei ole Liikenne- ja viestintäviraston määräämässä ajassa hyväksytty valvontakat-
sastuksessa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä.

43 §

Katsastusluvan peruuttaminen sekä huomautus ja varoitus

Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava katsastuslupa, jos:
1) katsastustoimipaikan toiminta on lopetettu kokonaan; tai
2) katsastusluvan haltija on asetettu konkurssiin.
Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava katsastuslupa määräajaksi tai kokonaan,

jos:
1) katsastustoimipaikalla ei harjoiteta säännöllistä katsastustoimintaa tai toimintaa ei

harjoiteta katsastuspalvelurekisteriin tehdyn ilmoituksen mukaisesti;
2) katsastusluvan haltija ei enää täytä katsastusluvan myöntämisen edellytyksiä; tai
3) katsastustoimipaikalla katsastuksia suorittava henkilöstö ei täytä säädettyjä ammat-

titaito- tai luotettavuusvaatimuksia.
Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa katsastusluvan määräajaksi tai kokonaan,

jos:
1) katsastuksessa on hyväksytty liikenteessä käytettäviksi ajoneuvoja, jotka eivät il-

meisen selvästi ole olleet säännösten ja määräysten mukaisia;
2) katsastuksessa on hylätty ajoneuvoja, joiden kaikkia ilmeisiä vikoja tai puutteita ei

ole huomioitu;
3) katsastuksessa on tarpeettomasti edellytetty korjattavaksi ajoneuvojen vikoja tai

puutteita;
4) katsastuksissa havaittujen vikojen tai puutteiden määrä taikka katsastuksessa ensim-

mäisellä kerralla hylättyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus perusteettomasti poikkeaa
merkittävästi toimipaikalla katsastajakohtaisesti tai yleisestä valtakunnallisesta tasosta
taikka toimipaikalle katsastukseen esitettyjen ajoneuvojen tosiasiallisesta kunnosta;
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5) katsastuksessa on laiminlyöty ajoneuvojen verotukseen liittyvää valvontaa tai muu-
toin jätetty suorittamatta tehtävä, joka on erikseen säädetty suoritettavaksi katsastuksen
yhteydessä; taikka

6) toiminnassa on rikottu 23 §:ssä säädettyä tasapuolisuusvaatimusta tai muuta tässä
laissa tai sen nojalla säädettyä tai määrättyä vaatimusta.

Liikenne- ja viestintäviraston on kuitenkin annettava katsastusluvan haltijalle katsas-
tusluvan peruuttamisen sijasta huomautus ja tarvittaessa kirjallinen varoitus, jos luvan pe-
ruuttaminen olisi kohtuutonta. Jos katsastusluvan peruuttamisen taikka varoituksen tai
huomautuksen antamisen peruste on sellainen, että se voidaan korjata, Liikenne- ja vies-
tintäviraston on ennen luvan peruuttamista taikka varoituksen tai huomautuksen antamista
annettava luvanhaltijalle mahdollisuus kohtuullisessa määräajassa korjata puute tai lai-
minlyönti. Lupa voidaan peruuttaa, jos epäkohtaa ei ole määräajassa korjattu.

44 §

Katsastusten suorittamiskielto sekä huomautus ja varoitus katsastajalle

Liikenne- ja viestintävirasto voi enintään kuuden kuukauden määräajaksi kieltää kat-
sastajaa suorittamasta katsastuksia, jos hän on katsastuksessa:

1) hyväksynyt liikenteessä käytettäviksi ajoneuvoja, jotka eivät ilmeisen selvästi ole
olleet säännösten ja määräysten mukaisia;

2) hylännyt ajoneuvoja, joiden kaikkia ilmeisiä vikoja tai puutteita ei ole huomioitu;
3) tarpeettomasti edellyttänyt korjattavaksi ajoneuvon vikoja tai puutteita;
4) laiminlyönyt ajoneuvojen verotukseen liittyvää valvontaa tai muutoin jättänyt suo-

rittamatta tehtävän, joka on erikseen säädetty suoritettavaksi katsastuksen yhteydessä;
taikka

5) rikkonut 23 §:ssä säädettyä tasapuolisuusvaatimusta tai muuta tässä laissa tai sen
nojalla säädettyä tai määrättyä vaatimusta.

Liikenne- ja viestintäviraston on kuitenkin annettava katsastajalle katsastusten suoritta-
miskiellon sijasta huomautus ja tarvittaessa kirjallinen varoitus, jos kielto olisi kohtuuton
ja ilmenneet rikkomukset tai laiminlyönnit ovat vähäisiä.

45 §

Väliaikaiset toimenpiteet katsastustoiminnan puutteiden johdosta

Jos on ilmeistä, että katsastusluvan haltijan tai katsastajan katsastustoiminnassa on
olennaisia puutteita tai väärinkäytöksiä, Liikenne- ja viestintävirasto voi väliaikaisesti
kieltää katsastusluvan haltijan katsastustoiminnan harjoittamisen ja katsastajan katsastus-
ten suorittamisen sekä tarvittaessa estää katsastusluvan haltijaa tai katsastajaa käyttämästä
liikenneasioiden rekisteriä ja tallettamasta tietoja tietojärjestelmään. Väliaikainen kielto
sekä käytön ja tallettamisen estäminen ovat voimassa, kunnes katsastusluvan peruuttamis-
ta tai katsastajan katsastusten suorittamisen kieltämistä koskeva asia on lopullisesti rat-
kaistu 43 tai 44 §:n nojalla. Asia on ratkaistava ilman aiheetonta viivytystä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja väliaikaista kieltoa sekä tietojärjestelmän käytön ja
tallettamisen estämistä koskevia päätöksiä on noudatettava päätöksistä tehdyistä valituk-
sista huolimatta.

46 §

Katsastustoimipaikan toimitilan tai laitteen käyttökielto

Jos tarkastuksessa tai muuten havaitaan, ettei katsastustoiminnassa käytettävä toimitila
tai laite täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja
vaatimuksia, Liikenne- ja viestintävirasto voi kieltää toimitilan tai laitteen käytön taikka
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rajoittaa sen käyttöä siihen asti kunnes toimitila ja laite on saatettu säännösten ja määräys-
ten mukaisiksi.

47 §

Jatkokoulutusluvan peruuttaminen sekä huomautus ja varoitus jatkokoulutusluvan 
haltijalle

Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava jatkokoulutuslupa määräajaksi tai koko-
naan, jos jatkokoulutusluvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa jatkokoulutusluvan määräajaksi tai koko-
naan, jos:

1) koulutuksessa ei ole noudatettu koulutusta koskevia säännöksiä; tai
2) koulutusta ei ole hoidettu luvan mukaisesti tai muutoin asianmukaisesti.
Liikenne- ja viestintäviraston on kuitenkin annettava jatkokoulutusluvan haltijalle lu-

van peruuttamisen sijasta huomautus ja tarvittaessa kirjallinen varoitus, jos luvan peruut-
taminen olisi kohtuutonta. Jos jatkokoulutusluvan peruuttamisen taikka varoituksen tai
huomautuksen antamisen peruste on sellainen, että se voidaan korjata, Liikenne- ja vies-
tintäviraston on ennen luvan peruuttamista taikka varoituksen tai huomautuksen antamista
annettava luvanhaltijalle mahdollisuus kohtuullisessa määräajassa korjata puute tai lai-
minlyönti. Lupa voidaan peruuttaa, jos epäkohtaa ei ole määräajassa korjattu.

48 §

Henkilörekisteritiedot

Liikenne- ja viestintävirastolla on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään,
oikeus saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja liikenneasioiden rekisteristä katsastus-
luvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä, 10 ja 16 §:ssä tarkoi-
tettua päätöksentekoa ja 6 luvussa tarkoitettua valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 43 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden yhtey-
dessä katsastusluvan haltijalle sekä 10 ja 16 §:ssä tarkoitettujen päätösten yhteydessä pää-
töstä pyytäneelle katsastusluvan hakijalle ja 9 §:ssä tarkoitetulle henkilölle sekä päätöstä
pyytäneelle katsastustoiminnasta vastaavalle henkilölle ja katsastajalle.

50 §

Pakkokeinot

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 28 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen ja lomakkei-
den toimittamisvelvollisuuden, 38 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden ja 45 §:ssä
tarkoitetun kiellon tai rajoituksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta sää-
detään muutoin uhkasakkolaissa (1113/1990).

Sitä, joka ei noudata tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua velvollisuut-
ta, kieltoa tai rajoitusta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

53 §

Oikaisu ja muutoksenhaku

Katsastusluvan haltijan katsastusasiassa ja jatkokoulutusluvan haltijan koulutusasiassa
tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallin-
tolaissa säädetään.

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen tai
sen tämän lain nojalla muutoin tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallin-
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tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutos-
ta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

55 §

Tietojen antaminen epäillystä rikoksesta ja epäkuntoisesta ajoneuvosta

Rikoksen esitutkintaa, syyteharkintaa tai ajo-oikeuspäätöksiä tekevä viranomainen saa
salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle sellaisesta epäil-
lystä rikoksesta, jolla voi olla vaikutusta arvioitaessa 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ha-
kijan ja henkilön luotettavuutta katsastustoiminnan harjoittamiseen taikka 15 §:ssä tarkoi-
tetun henkilön luotettavuutta katsastustehtävissä.

Liikennevalvontaa tekevä viranomainen saa salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa
Liikenne- ja viestintävirastolle ajoneuvossa valvonnan yhteydessä todetusta viasta tai
puutteellisuudesta, joka ilmeisesti on ollut ajoneuvossa sille viimeksi suoritetussa katsas-
tuksessa.

56 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston apuna
toimivan neuvoa antavan koulutustoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävis-
tä.

Tarkempia säännöksiä katsastusluvan myöntämisen edellytyksistä ja laadunhallintajär-
jestelmästä sekä katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjoista voidaan antaa liikenne-
ja viestintäministeriön asetuksella.

58 §

Siirtymäsäännökset

1. Kumottavan lain nojalla annetut säännökset jäävät edelleen voimaan.
2. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat katsastusluvat ovat voimassa sellaisi-

naan luvassa määrätyn ajan. Tällaisen luvan nojalla katsastustoimintaa harjoitetaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Luvanhaltijan on kuiten-
kin talletettava 26 §:ssä tarkoitetut tiedot katsastuspalvelurekisteriin. Lisäksi luvanhalti-
jaan sovelletaan 37–46 §:ää.

3. Jos tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan katsastusluvan voimassaolo päättyy
aikaisemmin kuin kolmen vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta, luvanhaltija saa
jatkaa kyseisen katsastusluvan nojalla luvanmukaista katsastustoimintaa kolme vuotta tä-
män lain voimaantulosta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolle en-
nen luvan voimassaolon päättymistä. Jos tällainen ilmoitus on tehty, luvanhaltijan on ky-
seisenä aikana harjoitettava katsastustoimintaa tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leiden säännösten mukaisesti. Luvanhaltijan on kuitenkin talletettava 26 §:ssä tarkoitetut
tiedot katsastuspalvelurekisteriin. Lisäksi luvanhaltijaan sovelletaan 37–46 §:ää.

4. Kaikkien katsastusluvan haltijoiden on talletettava 26 §:ssä tarkoitetut tiedot katsas-
tuspalvelurekisteriin kuukauden kuluessa mainitun pykälän voimaantulosta.

5. Kumottavan lain 15 §:n mukainen tämän lain voimaan tullessa toiminnassa oleva si-
vutoimipiste saa jatkaa toimintaansa sellaisenaan siihen asti, kun toimintaa jatkaa 2 tai 3
momentin nojalla se katsastustoimipaikka, josta sivutoimipiste on mainitun 15 §:n mukai-
sesti hoidettu. Katsastusluvan haltijan oikeus sivutoimipisteeseen päättyy kuitenkin kuu-
den kuukauden kuluttua siitä, kun tämän lain 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja katsastuksia
suorittamaan oikeutettu katsastustoimipaikka aloittaa seudulla toimintansa.
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6. Edellä 2 ja 3 momentista poiketen tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat oi-
keudet ajoneuvojen katsastukseen katsastustoimipaikan ulkopuolella päättyvät vuoden
kuluttua tämän lain voimaantulosta.

7. Henkilön, joka tämän lain voimaan tullessa täyttää katsastuksia suorittavalta henki-
löltä edellytetyt pätevyysvaatimukset, katsotaan täyttävän 17 §:ssä ja tämän lain nojalla
säädetyt ammattitaitovaatimukset, jos hän suorittaa säädetyn täydennyskoulutuksen mu-
kaan lukien erikoiskoulutuksen kokeen säädetyin väliajoin.

8. Henkilö, joka tämän lain voimaan tullessa täyttää katsastustoiminnasta vastaavalta
henkilöltä edellytetyt pätevyysvaatimukset, katsotaan täyttävän 21 §:ssä ja tämän lain no-
jalla säädetyt ammattitaitovaatimukset, jos hän suorittaa säädetyn täydennyskoulutuksen
mukaan lukien erikoiskoulutuksen kokeen säädetyin väliajoin. Kumottavan lain 29 §:n
nojalla ammattitaitovaatimukset täyttävän henkilön on suoritettava puuttuva erikoiskou-
lutuksen koe viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta ja sen jäl-
keen säädetyin väliajoin.

9. Ennen 2 päivää marraskuuta 2007 tehtyjä rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-
tuksia koskevat todistukset ja muut asiakirjat säilytetään katsastustoimipaikalla viisitoista
vuotta.

10. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat koulutusoikeudet jäävät sellaisinaan
voimaan.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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