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Muutokset valtioneuvoston asetukseen ajokorteista 

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 15. lokakuuta. Asetus tulee 
voimaan 1. marraskuuta 2015. Sääntelyn keventäminen perustuu liikenne- 
ja viestintäministeriön ajo- ja ammattipätevyystyöryhmän esityksiin ja 
liittyy hallituksen norminpurkutavoitteisiin. 

Opetuksen antaminen simulaattorilla 

Myös B- luokassa pakollisiin minimituntimääriin laskettavaa ajo-opetusta saa 

jatkossa antaa simulaattorilla. Simulaattorilla annettavan opetuksen 

enimmäismäärä on 4 ajotuntia ja siihen sisältyy pimeän opetus, mikäli se on 

annettu simulaattorilla. Rajoitus koskee vain minimiopetusta, muuta opetusta voi 

simulaattorilla antaa vapaasti. Vaikeissa olosuhteissa annettavaa ajo-opetusta ei 

kuitenkaan voi korvata simulaattoriopetuksena. 

Simulaattorilla annettavan opetuksen opetussisällöt määritellään 

opetussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Myös teoriaopetusta voi antaa 

simulaattorilla, jos vahvistetun opetussuunnitelman sisällöt toteutuvat. 

Laitteen soveltuminen näiden oppiaiheiden antamiseen todetaan tutkinnon 

vastaanottajan toimesta ennen opetuksen aloittamista. Tässä yhteydessä 

arvioidaan mm. näyttöjen riittävyys ja laitteen ominaisuuksien ja toimintojen 

soveltuvuus kysymyksessä olevaan opetukseen. 

Muuta ajo-opetusta, kuin pimeän opetusta annettaessa, opettajan on oltava koko 

opetustapahtuman ajan paikalla, mutta hän voi ohjata useampaa oppilasta yhtä 

aikaa. 

Päivässä annettavan ajo- ja teoriaopetuksen määrä 

Päivässä annettavien tuntien enimmäismäärän rajoituksista luovutaan, samoin kuin 

oppitunnin jaksottamisesta kahteen osaan. Harkinta näiltä osin jää kokonaan 

opettajan omaan harkintaan. 

Moottoripyöräluokan korottaminen koulutuksen kautta 

Ajo-opetuksessa opettaja saa päättää, kuinka monta oppilasta opetetaan saman 

aikaisesti. 

Mopokäsittelykokeen pituus 

Mopon käsittelykokeen pituus on jatkossa määritelty Liikenteen turvallisuusviraston 

ajokoeohjeessa niin, että alku- ja loppukeskustelu on yhteensä 5 minuuttia. 

Oppilaalle on sen lisäksi varattava riittävä aika kokeen suorittamiseen. 

Virtuaalinen teoriaopetus 

Opetustila voi jatkossa olla fyysinen tai virtuaalinen tila. Teoriaopetusta 

annettaessa voidaan käyttää vuorovaikutuksen mahdollistavaa videoyhteyttä tai 

muuta vastaavaa teknistä käyttöyhteyttä. Käyttöyhteyden kautta oppilaalla pitää 

olla jatkuva kuvayhteys opettajaan ja muihin oppitunnille osallistuviin sekä tehdä 

kysymyksiä ja vastata opettajan esittämiin kysymyksiin. Käyttöyhteyttä käytetään 

myös etäopetuksessa oppitunnille osallistuvan tunnistamiseen. Teoriaopetus 

voidaan välittää teknisen käyttöyhteyden välityksellä esimerkiksi useampaan 

muuhun opetustilaan, jolloin jossakin opetustilassa oleva vaatimukset täyttävä 
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opettaja voi vastata kaikissa opetustiloissa olevien oppilaiden opetuksesta. Opetus 

voidaan toteuttaa myös siten, että oppilas on jossain muussa tilassa, jossa 

vaatimusten mukainen yhteys on käytettävissä. Virtuaaliopetuksessa 

keskittymiseen soveltuva tila on esimerkiksi oppilaan koti. 

B- luokan ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo 

Jatkossa ajoneuvon tulee olla B- luokkaan kuuluva, normaalirakenteinen ajoneuvo. 

Matkustajapaikkamäärää ei enää rajoiteta. 

Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen varustevaatimukset 

Opettajan jarrupoljin voidaan korvata muulla ratkaisulla, jos jarrupolkimen käyttö 

ei ole opettajalle mahdollista. Tämän johdosta opetuksessa voidaan käyttää myös 

opetuslupaopettajan tarvitsemin ajamista helpottavin ajohallintalaittein varustettua 

ajoneuvoa. Kysymyksessä voisi olla esimerkiksi opetusluvan hakija, jonka 

kuljettamassa autossa on oltava käsikäyttöinen kytkin ja jarru. Ajoneuvon 

erityisvarustelu ei ole esteenä tällaisen ajoneuvon käytölle ajo-opetuksessa, jos 

ajoneuvon varustelu ei estä oppilasta käyttämästä ajoneuvon normaaleja 

ajohallintalaitteita. 

Automaattivaihteinen ajoneuvo  

Jos DE- luokan tutkinto on aiemmin suoritettu käsin käytettävällä 
vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla, ei C- tai CE- luokan tutkintoa 
automaattivaihteisella autolla suoritettaessa ajokorttiin aseteta ehtoa vain 
automaattivaihteisen ajoneuvon kuljettamisesta. 
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