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Ehdotus ajokorttilain muuttamisesta
Asia
Liikenne- ja viest int äminist eriö on pyyt änyt lausunt oa ehdot uksest a ajokort t ilain
muut t amiseksi. Esit yksessä ehdot et aan ajokort t isäänt elyyn selkeyt t ämist ä ja
kevent ämist ä sekä ajokort in suorit usjärjest elmän uudist amist a lisäämällä
erilaisia, vaiht oeht oisia t apoja saavut t aa ajoneuvon ajo-oikeus. Uudist us ei
sinällään koske raskaamman kalust on, kuorma- ja linja-aut on, ajo-oikeuden
saavut t amist a, joskin henkilöaut on ajo-oikeus t äyt yy saavut t aa ennen
raskaamman kalust on ajo-oikeuksia.
Ehdot uksessa t odet aan nykyt ilast a, et t ä kaikkien edellyt et ään suorit t avan
ajokort t insa saman kaavan mukaan, joka joht uu käyt össä olevast a, säännellyst ä
ajokort t iopet uksest a, joka ei huomioi ajokort in suorit t ajan yksilöllisiä t arpeit a.
Ehdot uksen mukaan luovut t aisiin säännöksiin perust uvast a t eoriaopet uksest a ja
sen t ot eut uksen säänt elyst ä. Lisäksi luovut t aisiin joko kokonaan t ai osaksi ajoopet uksen määrää ja sisält öä koskevist a vaat imuksist a ja kevennet t äisiin
opet uksen t ot eut ust a koskevaa säänt elyä. Näin ajokort t ia suorit t ava voisi
vapaammin valit a opet uksen sisällöt sekä t avat osaamisen hankkimiseen.
Henkilöaut on (B-luokka) kuljet t ajaopet uksen hankkiminen useammassa
vaiheessa on ot et t u käyt t öön vuonna 1989. Ehdot uksen mukaan t äst ä
luovut t aisiin, jolloin ajokort in suorit t aminen päät t yisi kuljet t ajant ut kint oon ja ajooikeuden saamiseen.
Ajokort t iopet uksen aloit t amisen vähimmäisikää B-luokassa ehdot et aan
alennet t avaksi 16-vuot een, jot t a ajokort t ia hankkivalle kert yisi nykyist ä enemmän
ajokokemust a ja ajamisen harjoit t elua ennen it senäist ä ajamist a.
Opet usluvan myönt ämisen vaat imuksia ehdot et aan kevennet t äväksi, jot t a
opet usluvalla opet us ja opiskelu lisäänt yisi aut okouluopet uksen rinnalla.
Ehdot uksessa t unnist et aan nuort en opiskeluun ja t yöharjoit t eluun liit t yvät
kulkemist arpeet . Asiaa on t aust oit et t u nuort en nykyisin käyt et t ävissä olevien
ajoneuvojen ja niiden ajokort t ivaat imust en sekä t oisaalt a erit yisest i hajaasut usalueilla käyt össä olevien, julkisen liikent een palvelujen vähäisyyden kaut t a.
Nykyisin 15-vuot iaast a lukien ovat mahdollisia, liikkumist a helpot t avia välineit ä
mopot , kevyet nelipyörät ja t rakt orit . 16-vuot iaast a lukien käyt et t ävissä ovat
kevyt moot t oripyörät myös moot t oripyörän harjoit usluvalla t apaht uvassa
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harjoit t elussa ennen ajokort t it ut kint oa. Ehdot uksessa t odet aan, et t ä useimmat
näist ä ajoneuvoist a eivät sovellu ympärivuot iseen kulkemiseen ja esimerkiksi
kevyet nelipyörät koet aan rakent eensa puolest a t urvat t omiksi.

Opet ushallit uksen lausunt o
Opet ushallit us kiit t ää mahdollisuudest a ant aa asiassa lausunt o. Ehdot uksessa on
paljon hyviä ja kannat et t avia asioit a.
Lausunnossaan Opet ushallit us t arkast elee ehdot et t uja muut oksia
ammat t ikuljet t ajien koulut uksen t ot eut uksen sekä nuort en opiskelun ja
t yöharjoit t elun saavut et t avuuden näkökulmast a.
EU:n ajokort t idirekt iivin 2006/ 126/ EY art ikla 4(6.d) ant aa jäsenvalt iolle oikeuden
laskea B- ja BE-luokan ajokort in ikärajaa 17 vuot een, jolloin kyseinen ajokort t i on
voimassa 18 vuoden ikärajaan ast i ainoast aan ajokort in myönt äneen jäsenvalt ion
alueella.
Opetushallitus esittää, että ammatillisessa kuljettajan tutkintoon johtavassa
koulutuksessa opiskelija voisi saada B-, BE-luokan ajokortin 17-vuotiaana.

Ikärajan alent aminen mahdollist aisi esimerkiksi logist iikan perust ut kint oa
suorit t avien nuort en osalt a pidemmän henkilö- ja paket t iaut on ajo- ja
t yökokemuksen kart ut t amisen ennen isompia ajoneuvoluokkia.
Työssäoppimispaikkojen saat avuus paranisi ja t yössäoppimisjaksojen jakaminen
pidemmälle ajanjaksolle mahdollist uisi, mikä myös osalt aan helpot t aisi yrit yst en
mahdollisuuksia sit out ua t yössäoppimispaikoiksi. Nykyisin t yössäoppimisjaksot
painot t uvat ja kasaant uvat 18-vuoden ajokort t i-ikärajast a joht uen kolmivuot isen
ammat illisen kuljet t ajakoulut uksen viimeiselle (puolelle) vuodelle.
Työssäoppimisjaksoja pääst äisiin hyödynt ämään paket t iaut onkuljet t ajan
t yöt eht ävissä jo 17 vuoden t äyt t ämisest ä lukien, mikä lisäisi ammat illist a
osaamist a. Samalla se mahdollist aisi kulkemisen t yössäoppimispaikoille, jot ka
sijait sevat usein syrjässä, joukkoliikenneyht eyksien ulot t umat t omissa, esimerkiksi
t avarat erminaalit ja puunkorjauksen ja -kuljet ust en met sät yömaat .
M uut os voisi myös nopeut t aa ammat illisen t ut kinnon suorit t amist a ja siirt ymist ä
t yöelämään, mikä on kirjat t u t avoit t eeksi hallit usohjelmaan.
Ammat illisessa kuljet t ajakoulut uksessa ajo-oikeuden saavut t aminen on osa
koulut ust a. Ammat illisen peruskoulut uksessa ajo-oikeut een t äht äävä koulut us
aloit et aan yleisest i t yökoneilla, kut en t rakt oreilla (T-luokka) sekä henkilöaut oilla
(B-luokka). Ajo-oikeuden näkökulmast a lopullinen t avoit e on kuorma-aut on (Cluokka), ajoneuvoyhdist elmän (CE-luokka) t ai linja-aut on (D-luokka) ajooikeudessa.
Kuljet t ajien ammat illisen koulut uksen t avoit e on laajempi kuin ajo-oikeuden
saavut t aminen, t arkoit uksena on kohot t aa väest ön ammat illist a osaamist a,
kehit t ää t yöelämää ja vast at a sen osaamist arpeisiin. Työelämän osaamist arpeet
on kirjat t u ammat t it ait ovaat imuksina ammat illist en t ut kint ojen perust eisiin.

LAUSUNTO
22.06.2017

3 (4)
OPH-1320-2017

Opetushallitus kannattaa vaiheistetusta B-luokan kuljettajaopetuksesta
luopumista, erityisesti ammatillisen kuljettajakoulutuksen osalta.

Nykyisin B-luokan ajokort t i suorit et aan kolmessa vaiheessa. Kuljet t ajant ut kint oa
edelt ävässä perusvaiheessa t eoriaopet uksen vähimmäismäärä on 19 t unt ia ja ajoopet uksen 18 t unt ia. Ammat illisessa kuljet t ajakoulut uksessa suorit et aan
useampien ajoneuvoluokkien ajo-oikeudet , jot en opiskelijat saavat opet ust a
vaiheist et ust i jo sen johdost a ja t ässä yht eydessä vaiheist et t u B-luokan opet us
lähinnä lisää kust annuksia ja byrokrat iaa.
Opetushallitus kannattaa auton käyttömahdollisuuden laajentamista 17vuotiaisiin, joka mahdollistaisi itsenäisen liikkumisen opiskeluun, työssä
oppimiseen ja vapaa-aikaan liittyvillä matkoilla.

Ehdot uksessa on kuvat t u niit ä käyt ännön ongelmia, mit ä erit yisest i hajaasut usalueilla liit t yy nuort en kulkemiseen. Näiden rat kaiseminen edist ää t asaarvoa ja on omiaan ehkäisemään syrjäyt ymist ä.
Opetushallitus kannattaa ehdotusta ajokorttiopetuksen aloittamisen
vähimmäisiän alentamista 16-vuoteen.

Ajamiseen liit t yvän harjoit t elun lisäämisen mahdollist aminen edist ää kuljet t ajien
valmiuksia t oimia liikent eessä. M yös opet uslupaopet uksen mahdollist aminen
aut okouluopet uksen rinnalla edist ää samaa asiaa ja on kannat et t avaa.
Nuoremmalla iällä liikent eessä opet t elun mahdollist aminen edist ää
yleisemminkin liikennekasvat ust a, joka on nykyisin ent ist ä t ärkeämpi
kansalaist ait o. Ajokort t ikoulut uksen on t odet t u olevan merkit t ävä liikent een
säänt öjen ja lainalaisuuksien opet t elun vaihe ja viimeaikainen ajokort in
hankkimisiän nousu on t oiminut näiden t ait ojen oppimisen ja
liikennet urvallisuuden kannalt a huonompaan suunt aan.
Opetushallitus kannattaa uusien kuljettajien rikosseurannan kehittämistä.

Ehdot uksessa esit et ään, et t ä jos uusi kuljet t aja määrät ään ajokielt oon uuden
kuljet t ajan t iukemman seurannan aikana t ehdyst ä yhdest ä t ai useammast a
t eost a, riskikäyt t äyt ymisen ehkäisemiseksi ajokort in palaut t amisen edellyt ykseksi
aset et aan koulut us, jonka sisält ö voisi vaihdella ajokiellon perust eena olevan
riskikäyt t äyt ymisen mukaan.
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Opetushallitus esittää, että ajokorttitutkinnon kehittämisessä varmistetaan
tutkinnon säilyminen sellaisena, jossa mitataan aitoja ja tutkinnossa
mitattavissa olevia asioita.

Ehdot uksessa ei ole kuvat t u sit ä, mit en ajokort t it ut kint oa kehit et ään sen
päivit t ämiseksi, vaan t odet aan, et t ä on haast eellisempaa kehit t ää sit ä
mit t aamaan t urvallisuut een ja riskikäyt t äyt ymiseen liit t yviä asioit a, kut en
t oimint aa vaarat ilant eiden ehkäisemiseksi, halukkuut t a riskinot t oon t ai
vaarat ilant eille alt ist avien elämyst en hakemist a ajamisest a.

Pääjoht ajan sijainen,
Joht aja

M at t i Laht inen

Tämä asiakirja on sähköisest i hyväksyt t y Opet ushallit uksen
asianhallint ajärjest elmässä.
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