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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokort-
tilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2014 lähet-
tänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmis-
televasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 
eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden 
muiden lakien muuttamisesta (HE 313/2014 vp).

Lakialoite
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä 
seuraavan aloitteen:
— LA 34/2014 vp Laki ajokorttilain 5 §:n 
muuttamisesta (Merja Kuusisto /sd. ym.), joka 
on lähetetty valiokuntaan 11.9.2014. 

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
HE 313/2014 vp 


- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja vies-
tintäministeriö

- johtava asiantuntija Ari Herrala ja johtava 
asiantuntija Kimmo Pylväs, Liikenteen tur-
vallisuusvirasto TraFi

- lupahallintopäällikkö Minna Gråsten, Poliisi-
hallitus

- puheenjohtaja Jarmo Jokilampi, Suomen Au-
tokoululiitto

- tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenne-
turva.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet
— opetus- ja kulttuuriministeriö
— Opetushallitus
— Liikennevakuutuskeskus
— A-katsastus Oy
— Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
— Suomen Taksiliitto.
HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajokortti-
lakia, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammat-
tipätevyydestä annettua lakia, taksinkuljettajien 
ammattipätevyydestä annettua lakia, kuljettajan-
tutkintotoiminnan järjestämisestä annettua la-
kia, Liikenteen turvallisuusvirastosta annettua 
lakia, tieliikennelakia ja ajoneuvoliikennerekis-
teristä annettua lakia. 
Esityksessä ehdotetaan, että Liikenteen tur-
vallisuusvirasto myöntäisi ajokorttiluvat ja ajo-
kortit sekä eräät kuljettajalta vaadittavat lisälu-
vat, joissa toimivalta on nykyisin poliisilla. Po-
liisi vastaisi kuljettajien ajoterveyden valvon-
nasta sekä ajokieltoon määräämisestä liikenneri-
kosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen ta-
kia. Poliisi päättäisi myös lupien peruuttamises-
ta.

Liikenteen turvallisuusvirasto voisi hankkia 
palveluja yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuot-
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tajilta. Palvelun tuottaja muun muassa ottaisi 
vastaan hakemukset ja luovuttaisi haetut kortit ja 
luvat hakijalle silloin kun niitä ei postitettaisi. 
Lakeihin lisättäisiin yhdenmukaiset säännökset 
palvelutehtävien hoitamisen vaatimuksista.

Lisäksi ajokorttilakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto 
antaisi jatkossa tarkemmat määräykset ajokort-
tien ja lupien terveysvaatimuksista.

Esitykseen sisältyy myös ehdotuksia ajo-oi-
keuteen liittyvien säännösten ja ajokorttimenet-
telyn kehittämiseksi ja sen tarkistamiseksi toi-
mivaltaan ehdotettujen muutosten johdosta. 
Erillisen lyhytaikaisen ajokortin käytöstä luo-
vuttaisiin. Raskaan kaluston kuljettajien amma-
tillisen koulutuksen järjestämistä helpotettaisiin.

Esityksessä ehdotetaan myös, että autokou-
lun opettajalta vaadittava liikenneopettajalupa 
myönnettäisiin liikenneopettajan erikoisammat-
titutkinnon kahden pakollisen tutkinnon osan 
suorittamisen perusteella. Liikenneopettajalupa 
antaisi kelpoisuuden B-luokan ja AM-luokan ke-
vyen nelipyörän ajokorttia varten annettavaan 
opetukseen. Kelpoisuus muuhun opetukseen oli-
si osoitettava erikseen.

Esityksen mukaan ajokokeen vastaanottajan 
peruskoulutus antaisi kelpoisuuden B-luokan, 
AM-luokan kevyen nelipyörän sekä C1- ja C-
luokan ajokokeiden vastaanottamiseen. Kelpoi-
suudet muihin luokkiin olisi hankittava erik-
seen. Ajokorttilakiin ja kuljettajantutkintotoi-
minnan järjestämistä koskevaan lakiin lisättäi-
siin säännökset muussa EU- tai ETA-valtiossa 
saavutetun liikenneopettajan ja ajokokeen vas-
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taanottajan koulutuksen ja osaamisen tunnusta-
misesta.

Ehdotetut lait on tarkoitetut tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2016. Liikenne-
opettajalupaa ja ajokokeen vastaanottajaa sekä 
eräät ammattipätevyyttä koskevat säännökset 
ovat kuitenkin tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun lait on hy-
väksytty ja vahvistettu.

Lakialoite
Nykyinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja 
ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja D1E osalta on 21 
ikävuotta. Tämänhetkinen ajokortin saamisen 
vähimmäisikäraja edellä mainittuihin ajokortti-
luokkiin toimii epätarkoituksenmukaisena estee-
nä nuorten työllisyyden edistämisessä sekä alal-
le hakeutumisessa. Usein alalle hakeutuva suku-
polvi on ollut jo kiinteästi mukana kuljetusalan 
liiketoiminnassa, mikä on luonut hyvät edelly-
tykset alalla toimimiseen.

Tällä uudistuksella on tarkoitus edistää nuor-
ten työllisyyttä mahdollistamalla alalle sijoittu-
minen nykyistä aiemmin. Tällä hetkellä moni 
nuori valitsee 18 ja 21 ikävuoden välillä toisen 
ammatin toiveena varhaisempi työllistyminen. 
Uudistuksen myötä myös nykyiset kuljetusalan 
yrittäjät voivat jäädä varmemmin eläkkeelle, 
kun on tiedossa, että seuraava sukupolvi tulee 
jatkamaan tehtäviä.

Aloitteessa ehdotetaan muutettaviksi ajokort-
tilain 2 luvun 5 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdat si-
ten, että jatkossa ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja 
D1E ajokortin saamisen vähimmäisikä on nykyi-
sen 21 ikävuoden sijaan 19 vuotta.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Yleisperustelut
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavak-
si ajokorttilakia (386/2011) sekä useita muita 
ajo-kortin ja ajolupien saamiseen ja myöntämi-
seen liittyviä lakeja.
Viranomaisten tehtävien uudelleen järjestely
Esityksessä ehdotetaan ajokortin hankkimiseen 
liittyvien menettelyjen selkeyttämiseksi ja ke-
ventämiseksi, että Liikenteen turvallisuusviras-
to myöntäisi jatkossa ajokortit ja ajokorttiluvat 
sekä opetusluvat, moottoripyörän harjoittelulu-
vat, taksinkuljettajan ajoluvat ja kuljettajan am-
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mattipätevyyskortit. Nykyisin nämä tehtävät 
kuuluvat poliisin toimivaltaan. Jo tällä hetkellä 
Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii ajokort-
tien hankinnasta, liikenteen tietojärjestelmistä ja 
kuljettajantutkintotoiminnasta. Esityksen mu-
kaan poliisi taas vastaisi jatkossa ajoterveyden 
valvonnasta ja ajokieltoon määräämisestä sekä 
lupien peruuttamisesta liikennerikosten tai ajo-
korttiedellytysten menettämisen takia. 

Esityksellä viranomaisten tehtävät pyritään 
määrittämään siten, että ne jakautuivat mahdol-
lisimman pitkälle kummankin viranomaisen 
ydintehtävien mukaisesti ja siten, että kuljetta-
jan tutkinnon suorittaminen ja ajokortin saami-
seen liittyvä menettely voisi asiakkaan kannalta 
toimia mahdollisimman pitkälle yhden luukun 
periaatteella. Yhden luukun periaatetta noudat-
taen ajokortteihin liittyvä asiointi olisi mahdol-
lista kuljettajantutkintojen suorittamiseen liitty-
vissä toimipisteissä, joita on nykyisin noin 100. 
Lisäksi esityksen myötä on tarkoitus ottaa hake-
musten tekemisessä sähköiset palvelut käyttöön.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että esityk-
sessä on pyritty arvioimaan ajokorttien hankki-
misprosessia kokonaisuutena myös asiakkaan 
näkökulmasta ja etsitty keinoja yksinkertaistaa 
ja helpottaa menettelyjä. Yhden luukun periaat-
teeseen pyrkiminen on lähtökohtaisesti kaikessa 
kansalaisten viranomaisasioinnissa kannatetta-
vaa. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että viran-
omaisten tehtävien keskittäminen yhdelle hallin-
nonalalle luo parempia mahdollisuuksia myös 
tavoitella hallinnon toiminnan tehokkuutta ja 
kustannussäästöjä. Ehdotettu viranomaisten toi-
mivallan muutos selkeyttää kokonaisuutta, ja se 
mahdollistaa jatkossa helpommin myös ajo-oi-
keusprosessin kehittämisen yhtenä selkeänä ja 
yhdelle hallinnonalalle kuuluvana kokonaisuu-
tena. 

Ajokorttien ja muiden kuljettajilta vaaditta-
vien lupien myöntämisprosessin toimivuudella 
on merkitystä kaikkien liikenteessä liikkuvien 
turvallisuuden kannalta. Käytännössä Liiken-
teen turvallisuusvirasto hankkisi yksityisiltä tai 
julkisilta palvelun tuottajilta hakemusten vas-
taanottamiseen sekä korttien ja lupien luovutta-
miseen liittyviä palveluita julkisen hallintotehtä-
vän vaatimuksia noudattaen. Valiokunnan saa-
man selvityksen mukaan jatkossa ajo-oikeuspro-
sessi voitaisiin kokonaisuutena hoitaa huomatta-
vasti nykyistä pienemmillä viranomaisresurs-
seilla, koska palvelut hankittaisiin suurelta osin 
yksityisiltä palvelun tuottajilta. Valiokunta pi-
tää palvelujen riittävyyden ja myös alueellisen 
kattavuuden varmistamista lain toimeenpanossa 
erittäin tärkeänä. Valiokunta pitää myös tärkeä-
nä, että Liikenteen turvallisuusviraston resurs-
sien riittävyydestä huolehditaan viraston tehtä-
vien lisääntyessä. Valiokunnan saaman selvityk-
sen mukaan esityksellä on myös poliisille henki-
löstövaikutuksia ja vaikutuksia suoritemaksu-
kertymään poliisin tehtävien vähentyessä. Huo-
limatta poliisin lupahallinnon henkilöstön vä-
hentymisestä, muun muassa toimitiloja koske-
vat kustannukset kuitenkin säilyvät ainakin tois-
taiseksi ennallaan, joten muutokset saattavat ai-
heuttaa paineita nostaa muiden poliisin myöntä-
mien lupien hintoja. Valiokunta kannustaa etsi-
mään näihin kysymyksiin lupien hintojen nosta-
misen sijasta tai lisäksi muunkinlaisia toimivia 
ratkaisuja.

Koulutusta ja kelpoisuuksia koskevat ehdotuk-
set
Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakiin säänte-
lyä, jonka mukaan ammatillista tutkintoa par-
haillaan suorittavien pääsyä suorittamaan kuljet-
tajantutkintoa helpotetaan poikkeamalla vähim-
mäisikävaatimuksesta. Edellytyksenä on, että 
suoritettava tutkinto tuottaa opiskelijalle kysei-
sen ammattipätevyyden. Esimerkiksi C-luokan 
vähimmäisiän lasku 21 vuodesta 18 vuoteen 
edellyttää, että tutkintoon sisältyy 280 tunnin 
perustason ammattipätevyyskoulutus. Valiokun-
ta pitää hyvänä, että muutos mahdollistaa alalle 
hakeutuville enemmän joustoa ammatillisen tut-
kinnon ja kuljettajantutkinnon suorittamisessa ja 
mahdollistaa aikaisemman työskentelyn aloitta-
misen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkistettavak-
si säännöksiä autokoulun opettajalta vaaditta-
vasta liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja 
siitä saatavasta opetusta koskevasta kelpoisuu-
desta. Jatkossa lupa myönnettäisiin liikenne-
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opettajan erikoisammattitutkinnon kahden pa-
kollisen tutkinnon osan suorittamisen perusteel-
la, ja se antaisi suoraan kelpoisuuden B-luokan 
ja AM-luokan kevyen nelipyörän ajokorttia var-
ten annettavaan opettamiseen. Aiemmin on vaa-
dittu koko tutkinnon suorittamista. Valiokunta 
pitää hyvänä, että ehdotus helpottaisi työelä-
mään siirtymistä. Valiokunnan saaman selvityk-
sen mukaan esitys ei heikennä opettajien osaa-
mista eikä liikenneturvallisuutta. 

Vastaavasti esityksessä ehdotetaan säännök-
siä liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon 
osana suoritettavan ajokokeen vastaanottajan 
peruskoulutuksen kautta saatavasta kelpoisuu-
desta. Edellä mainittu peruskoulutus antaisi kel-
poisuuden B-luokan, AM-luokan kevyen neli-
pyörän sekä C1- ja C-luokan ajokokeiden vas-
taanottamiseen. Nykytilaan verrattuna perus-
koulutus antaisi siten jatkossa kelpoisuuden 
myös raskaan kaluston ajokokeiden vastaanotta-
miseen. Esityksen mukaan ennen ajokokeiden 
vastaanottajaksi ryhtymistä tulee liikenneopetta-
jalupa kuitenkin olla voimassa vähintään yhden 
vuoden ajan. Valiokunta pitää ehdotettua yhtä 
vuotta varsin lyhyenä aikana vastuullisen ajoko-
keiden suorittajan tehtävän hoitamiseksi. Ajoko-
keiden vastaanottajien riittävän ammattitaidon 
varmistamiseksi valiokunta ehdottaa, että vas-
taanottajalla tulee olla ollut liikenneopettajalu-
pa voimassa vähintään kaksi vuotta. Lisäksi esi-
tyksessä ehdotetaan säädettäväksi muussa EU- 
tai ETA-valtiossa suoritetun liikenneopettajan ja 
ajokokeen vastaanottajan koulutuksen tunnusta-
misesta. Pelkkä koulutuksen tunnustaminen ei 
kuitenkaan antaisi ammatin harjoittamisoikeut-
ta. 

Erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista ehdote-
taan esityksessä luovuttavaksi kokonaan, mikä 
vaikuttaisi taksinkuljettajan ajoluvan saamiseen 
siten, että taksinkuljettajan ajoluvan voisi käy-
tännössä saada jo aikaisintaan kolmen kuukau-
den kuluttua ajokortin saamisesta. Nykyään vä-
himmäisaika ajoluvan saamiselle on yksi vuosi. 
Asiantuntijakuulemisessa on osin kritisoitu eh-
dotetun aikarajan lyhyyttä ja katsottu, että näin 
lyhyt ajokokemus ei riitä ammattikuljettajalle. 
Valiokunta yhtyy tähän näkemykseen ja ehdot-
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taa, että taksinkuljettajan ajoluvan edellytykse-
nä olisi, että hakijalla on ollut ajo-oikeus vähin-
tään yhden vuoden ajan.

Terveysvaatimukset
Esityksen mukaan Liikenteen turvallisuusviras-
to antaisi tarkemmat määräykset jatkossa ajo-
korttien ja lupien terveysvaatimuksista ja vah-
vistaisi lääkärinlausuntolomakkeiden kaavan. 
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan viras-
ton liikennelääketieteen yksikössä on osaamista 
tämän tehtävän hoitamiseen. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan, että ajokorttilain 12 §:n 1 momentin 
2 kohta kumottaisiin, mikä tarkoittaisi sitä, että 
alkoholin ja muiden huumaavien aineiden vää-
rinkäyttöä ei arvioitaisi erillisenä menettelynä 
vaan yleisten terveysvaatimusten arvioinnin yh-
teydessä. Kyseinen asia arvioitaisiin siis jatkos-
sa osana lääkäreiden terveystarkastuksia. Esi-
tyksen mukaan tämä ei heikentäisi liikennetur-
vallisuutta. 

Valiokunta korostaa, että alkoholi ja muut 
päihteet sekä niitä koskeva riippuvuus ovat lii-
kenteessä merkittävä ongelma, ja valiokunta pi-
tää erittäin tärkeänä, että tämän ongelman ratkai-
semiseksi etsitään mahdollisimman tehokkaita 
keinoja ja menettelyjä myös ajokorttien terveys-
vaatimusten arviointia kehittämällä. Valiokun-
nan saaman selvityksen mukaan poliisi on pyy-
tänyt vuosittain noin 500 tapauksessa ylimää-
räistä lisäarviota tehdystä puoltavasta lääkä-
rinarviosta huolimatta. Valiokunta korostaa, että 
alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuva 
väärinkäyttö ja siitä mahdollisesti johtuva hen-
kilön vaarallisuus liikenteelle tulee ongelman 
yleisyydestä johtuen olla seikka, johon kiinnite-
tään korostuneesti huomiota terveystarkastusten 
ja lääkärin ilmoitusvelvollisuuden yhteydessä 
sekä lääkärien ohjeistuksella ja kouluttamisella.

Eräitä muita kysymyksiä
Kuten edellä jo on todettu, esityksessä ehdote-
taan luopumista erillisestä lyhytaikaisesta ajo-
kortista. B-luokan ajokortti myönnettäisiin heti 
aluksi 15 vuodeksi nykyisen kahden vuoden si-
jaan. Uusi kuljettaja olisi kuitenkin nykyiseen 
tapaan tiukemman rikkomusarvioinnin piirissä 
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kahden vuoden ajan ajo-oikeuden saamisesta. 
Myöntämisen ehdoksi asetettaisiin harjoittelu-
vaiheen ja syventävän vaiheen koulutuksen suo-
rittaminen määräajassa, ja tästä muistutettaisiin 
uusia kuljettajia 1,5 vuoden kuluttua, jollei jat-
kovaiheita ole siihen mennessä suoritettu. Valio-
kunta toteaa, että ehdotetun menettelyn käytän-
nön toimivuutta on syytä seurata jatkossa. Valio-
kunta pitää erittäin hyvänä, että lyhytaikaisesta 
ajokortista luopuminen toisi ajokorttien haki-
joille valiokunnan saaman selvityksen mukaan 
noin 1 miljoonan euron säästöt, kun heidän ei 
tarvitsisi jatkossa hankkia uutta pidempiaikaista 
korttia kahden vuoden jälkeen.

Valiokunta pitää hyvänä, että esityksellä pyri-
tään siihen, että ajokortin hakemis- tai uusimis-
vaiheessa voitaisiin käyttää rekisterissä jo ole-
vaa sähköistä valokuvaa tai nimikirjoitusta. 
Tämä helpottaisi myös sähköistä hakumenette-
lyä. Rekisterissä olevien nimikirjoitusten ja ku-
vien hyödyntäminen ajokorteissa toisi valiokun-
nan saaman selvityksen mukaan vuositasolla 
ajokortin hakijoille yhteensä noin kahden mil-
joonan euron säästöt, kun asiakkaiden ei tarvitsi-
si kaikissa tapauksissa hankkia esimerkiksi uut-
ta kuvaa erikseen. Lisäksi korttien postittamisen 
lisääminen vähentää kansalaisten henkilökoh-
taista asiointitarvetta.

 Esityksessä ehdotetaan viranomaisten toimi-
valtamuutoksista johtuen myös tieliikennelakiin 
(267/1981) muutoksia, jotka koskevat vammai-
sen pysäköintilupaa. Luvan myöntämisedelly-
tykset säilyisivät ennallaan, mutta valiokunnan 
saaman selvityksen mukaan tieliikennelain ko-
konaisuudistuksen yhteydessä tullaan arvioi-
maan lupaan ja sen myöntämiseen liittyviä kysy-
myksiä tarkemmin.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmene-
vistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 
valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoi-
tuksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen 
hyväksymistä muutettuna.
Yksityiskohtaiset perustelut

1. Lakiehdotus

Voimaantulosäännös. Valiokunta ehdottaa saa-
mansa selvityksen perusteella, että mahdollisim-
man pian lain hyväksymisen ja vahvistamisen 
jälkeen voimaantulevien 2 momentin pykälälis-
taan lisätään 1. lakiehdotuksen 78 §:n 2 momen-
tin 2 kohta ja 5 momentti, joka koskee autokou-
lun opetustoiminnasta vastaavaa johtajaa.

3. Lakiehdotus

4 §. Ajoluvan myöntämisen edellytykset. Esityk-
sen mukaan taksinkuljettajan ajoluvan myöntä-
misen edellytyksenä on muun muassa, että haki-
jalla on ollut B-luokan ajokortti vähintään kol-
men kuukauden ajan. Valiokunta pitää kolmen 
kuukauden aikaa liian lyhyenä taksinkuljettami-
sessa tarvittavan ajokokemuksen ja osaamisen 
hankkimiseksi. Näin ollen valiokunta ehdottaa, 
että hakijalla tulee olla ollut B-luokan ajo-oi-
keus vähintään yhden vuoden ajan taksinkuljet-
tajan ajoluvan saamiseksi.

Säännöksessä otettaisiin huomioon muissa 
EU- tai ETA-valtioissa myönnetyt ajokortit, jot-
ka tulee hyväksyä ajolupaa haettaessa. Ajo-oi-
keus ja ajokortti voidaan joissakin jäsenvaltiois-
sa myöntää alle 18-vuotiaalle, ja poikkeusluval-
la näin voidaan menetellä myös Suomessa. Tasa-
puolisuuden vuoksi näissäkin tapauksessa yh-
den vuoden ajokokemusaika luettaisiin ajo-oi-
keuden saamisen ajankohdasta. 

Esitystä vastaavalla tavalla yhden vuoden vä-
himmäisajokokemuksen lisäksi säännöksessä 
edellytettäisiin myös, että hakija on suorittanut 
kuljettajakoulutuksen harjoitteluvaiheen ja sy-
ventävän vaiheen. Koska vaatimus jatkovaihei-
den suorittamisesta kuitenkin on osa ajokortti-
laissa tarkoitettua Suomen kuljettajaopetusta, se 
ei voisi koskea muussa EU- tai ETA-valtiossa 
saatua ajo-oikeutta. Tästä syystä valiokunta eh-
dottaa säännöstä vielä täsmennettäväksi siten, 
että jatkovaiheet tulee olla suoritettuina, jos ne 
sisältyvät pakollisena kuljettajaopetukseen.
5
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4. Lakiehdotus

7 c §. Ajokokeiden vastaanottajan ammattitaito.
Ajokokeiden vastaanottajan riittävän ammatti-
taidon varmistamiseksi valiokunta ehdottaa, että 
vastaanottajalla tulee olla ollut liikenneopettaja-
lupa voimassa vähintään kaksi vuotta. Hallituk-
sen esityksessä tämän vähimmäisajan on ehdo-
tettu olevan yksi vuosi.

Lakialoite
Lakialoitteessa LA 34/2014 vp ehdotetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi ajokorttilain 5 §:n 
1 momentin 7 ja 8 kohtien muutos, jonka mu-
kaan vähimmäisikä C- ja CE-luokassa olisi 
19 vuotta ja D1- ja D1E-luokassa 19 vuotta. Va-
liokunnan saaman selvityksen mukaan Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston ajokorttidirektiivi 
2006/126/EU sääntelee ajokorttien vähimmäis-
ikävaatimuksia. Sen mukaan vähimmäisikä luo-
kissa C ja CE on 21 vuotta. Vähimmäisiästä voi-
daan poiketa vain kuorma- ja linja-auton kuljet-
tajien ammattipätevyyttä koskevan direktiivin 
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2003/59/EY säännösten perusteella tietyin kou-
lutusta koskevien edellytysten täyttyessä. Pitkäl-
ti vastaava sääntely koskee myös D1-luokan ajo-
kortteja. EU-tason sääntely ei siten mahdollista 
ikärajan laskemista lakialoitteessa ehdotetulla 
tavalla ja näin ollen valiokunta ehdottaa, että la-
kialoite hylätään.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintä-
valiokunta ehdottaa,

että 2. ja 5.—7. lakiehdotus hyväksy-
tään muuttamattomina,

että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään 
muutoin hallituksen esityksen mukaise-
na paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantu-
losäännös, 3. lakiehdotuksen 4 § ja 4. 
lakiehdotuksen 7 c § muutettuina (Va-
liokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite hylätään.
Valiokunnan muutosehdotukset

1.
ja 5 momentti, 84 §, 85 §:n 1 momentti, 88 §, 
(1 mom. kuten HE)
Tämän lain 5 §:n 2 momentti, 38 §:n 

3 momentti, 54 §:n 1 ja 2 momentti, 59 §:n 
2 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 70 §:n 
1 momentin 4 kohta, 78 §:n 2 momentin 2 kohta 
89 §:n 1—3 momentti, 91 ja 91 a § sekä 106 §:n 
5 momentti tulevat kuitenkin voimaan   päivä-
nä   kuuta 20  .

(3—6 mom. kuten HE)
3.
4 §

Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että hakijalla on Suomessa tai 
muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-
valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa (ETA-valtio) saatu auton kuljettami-
seen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus, joka on ol-
lut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan ja, et-
tä:

1) hakija on saanut harjoitteluvaiheen ja sy-
ventävän vaiheen opetuksen mikäli näiden vai-
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heiden suorittaminen sisältyy pakollisena kuljet-
tajaopetukseen;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
4.
7 c §

Ajokokeiden vastaanottajan ammattitaito

(1 mom. kuten HE)
B-, C1- ja C-luokan sekä AM-luokan kevyi-

den nelipyörien ajokokeiden vastaanottajan vä-
himmäisvaatimuksena on, että:

(1 ja 2 kohta kuten HE)
3) hänellä on liikenneopettajalupa, joka on ol-
lut voimassa vähintään kaksi vuotta;

(4 kohta kuten HE)
(3—7 mom. kuten HE)
Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj. Kalle Jokinen /kok
vpj. Osmo Kokko /ps
jäs. Thomas Blomqvist /r

Markku Eestilä /kok
Ari Jalonen /ps
Jukka Kopra /kok   (osittain)
Merja Kuusisto /sd
Suna Kymäläinen /sd
Raimo Piirainen /sd
Janne Sankelo /kok   (osittain)
Hanna Tainio /sd
Eila Tiainen /vas
Ari Torniainen /kesk
Reijo Tossavainen /ps
Mirja Vehkaperä /kesk.
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Juha Perttula.
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