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Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (423/2011) muuttamiseksi  

 
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia ajokorteista annet-
tuun valtioneuvoston asetukseen.  
 
Euroopan komissio antoi 4.5.2020 direktiivin (EU) 2020/612 ajokorttidirek-
tiivin 2006/126/EY muuttamisesta. Ajokorteista annettuun valtioneuvoston 
asetukseen ehdotettavat muutokset liittyvät komission direktiivin täytän-
töönpanoon. Direktiivi mahdollistaa ajo-oikeuden rajoittamista automaatti-
vaihteisiin ajoneuvoihin koskevan poikkeuksen laajentamisen tiettyihin ajo-
korttiluokkiin. Asetusluonnoksessa ehdotetaan tehtäväksi direktiivin mah-
dollistama muutos. Lisäksi asetusluonnoksessa ehdotetaan direktiivin edel-
lyttämää muutosta A2-luokan tutkintoajoneuvojen vaatimuksiin. 

 
Ajokorttilain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan: 

 säätää poikkeuksista lain 7 §:n 3 momentin 2 kohdan säännöksestä 
rajoittaa ajo-oikeus vain automaattivaihteisen ajoneuvon tai sellai-
sen ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on automaattivaihtei-
nen ajoneuvo, kuljettamiseen, jos kohdassa tarkoitettu ajokoe tai 
käsittelykoe on suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla, ja  

 antaa tarkempia säännöksiä tutkintoajoneuvoista ja muista kuljetta-
jantutkinnon vaatimuksista.  

 
Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää ehdotetuista asetusmuutoksista 
lausuntokierroksen 12.8. – 8.9.2020. Neljän viikon lausuntokierros on kat-
sottu riittäväksi, sillä direktiivin edellyttämät muutokset ovat pääosin teknis-
luonteisia.  
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.9.2020. 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä jul-
kaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähkö-
postitse tai postitse. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausunto-
palvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausunto-
palvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi 
pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
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Lisätietoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi antaa yksikön johtaja 
Sini Wirén, etunimi.sukunimi@lvm.fi, p. 040 507 0916. 
 
 
 
Olli-Pekka Rantala 
osastopäällikkö, ylijohtaja 
 
 
 
 
Sini Wirén 
yksikön johtaja, viestintäneuvos 
 
 
 
 

Liitteet Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (423/2011) muuttamisesta  
Luonnos perustelumuistioksi  

 
Jakelu  

Ajovarma 
Antin Autokoulu Oy 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 
Autokoululiitto ry 
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry 
Autoliitto ry 
CAP-Group Oy 
Datadrivers Oy 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
Liikenneopetus ry 
Liikenneturva 
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat LIIKO ry 
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry 
Linja-autoliitto ry 
Logistiikkayritysten Liitto ry 
Poliisihallitus 
puolustusministeriö 
Puolustusvoimat 
Rahtarit ry 
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy 
Suomen Autokoululiitto ry 
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 
 

 
Tiedoksi Kirjaamo LVM 


