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Puolustusministeriön lausunto 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt puolustusministeriön lausuntoa hallituksen esityksen 
luonnoksesta ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.  

Puolustusministeriö on osallistunut puolustushallinnon osalta hallituksen esityksen luonnoksen 
valmisteluun. Puolustusministeriö esittää kuitenkin seuraavat tarkennukset puolustushallintoa 
koskeviin säännösehdotuksiin: 

1. Ajoneuvolaki  

Määritelmät (2 §) 

Pykälän 45 kohdassa määriteltäisiin sotilasajoneuvo. Puolustusministeriö esittää, että määritelmän 
loppuosassa viitattaisiin yleisesti toisen valtion asevoimien ajoneuvoihin (muutos esitys kursiivilla):  

45) sotilasajoneuvolla Puolustusvoimien hallinnassa olevaa tai 
puolustusvoimien käyttöön erityisesti tarkoitettua ajoneuvoa sekä toisen valtion 
asevoimien omistamaa tai sen käytössä olevaa ajoneuvoa. 

Puolustusministeriö esittää, että kohdan yksityiskohtaisten perustelujen toinen ja kolmas kappale 
muutettaisiin vastaamaan esitettyä muutosta seuraavasti:  

Määritelmässä viitattaisiin myös toisen valtion asevoimien omistamaan tai 
käytössä olevaan ajoneuvoon. Tällä tarkoitettaisiin tilanteita, joissa toisen 
valtion asevoimien edellä tarkoitettuja ajoneuvoja käytetään Suomen 
alueella. Kyse voisi olla esimerkiksi sotilaallisesta harjoitustoiminnasta, 
Puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoiminnasta, muusta kahden- tai 
monenvälisestä yhteistyöstä tai kansainvälisestä avusta. Toisen valtion 
asevoimien sotilasajoneuvojen tulo Suomen alueelle ja maassaolo vaatii 
myös aina aluevalvontalaissa (755/2000) tarkoitetun luvan.  

Sotilasajoneuvon määritelmän laajentaminen kattamaan myös toisen valtion 
sotilasajoneuvot olisi tarpeen, koska voimassa olevan lainsäädännön 
perusteella ei ole selvää, mitkä tekniset vaatimukset koskevat näitä 
ajoneuvoja ja missä menettelyssä ne hyväksytään.  

Puolustusvoimien kansainvälinen yhteistyö (164 §) 

Puolustusministeriö esittää, että pykälän otsikko muutettaisiin muotoon ”Toisen valtion 
sotilasajoneuvot”. 

Puolustusministeriö esittää, että pykälän 1 momentti muutettaisiin vastaamaan esitettyä 2 §:n 45 
kohdan muutosta ja pykälän 2 momenttiin tehtäisiin tekninen korjaus seuraavasti: 
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Pääesikunta hyväksyy Suomen alueella käytettävät toisen valtion 
sotilasajoneuvot. 

Toisen valtion ajoneuvon on oltava kyseisen valtion viranomaisen hyväksymä 
sekä vastattava Puolustusvoimien hyväksymää ajoneuvoa 
käyttötarkoitukseltaan, massaltaan ja mitoiltaan.  

Puolustusministeriö esittää, että pykälän yksityiskohtaiset perustelut saatettaisiin vastaamaan 
muutosesitystä seuraavasti: 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa pääesikunnan olisi 
annettava hyväksyntänsä Suomen alueella käytettäville toisen valtion 
sotilasajoneuvoille. Sotilasajoneuvoja saattaisi tulla Suomen alueelle 
esimerkiksi Puolustusvoimien harjoitustoimintaa, tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa, muuhun kahden- tai monenväliseen yhteistyöhön tai 
kansainväliseen apuun liittyen. Pääesikunnan hyväksyntä voitaisiin antaa 
esimerkiksi aluevalvontalain mukaisen luvan myöntämisen yhteydessä.  

Pykälän 2 momentissa asetettaisiin vaatimuksia toisen valtion 
sotilasajoneuvoille. Ensinnäkin ajoneuvon tulisi olla toisen valtion 
viranomaisen hyväksymä, eli se täyttää kyseisen valtion ajoneuvolle 
asettamat vaatimukset. 

Toiseksi ajoneuvon olisi vastattava Puolustusvoimien omaan toimintaansa 
hyväksymää ajoneuvoa käyttötarkoitukseltaan, massaltaan ja mitoiltaan. 
Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että miehistön kuljettamiseen käytettävän 
sotilasajoneuvon olisi oltava myös toisessa valtiossa miehistön kuljetukseen 
käytettävä ajoneuvo, eikä se saisi massaltaan ja mitoiltaan poiketa 
merkittävästi Puolustusvoimien käyttämästä miehistön kuljetukseen 
käytettävästä ajoneuvosta. 

2. Ajokorttilaki  

Hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi myös ajokorttilain 58 §:ää. Puolustusministeriö 
esittää, että pykälän 1 momentti jaettaisiin kahdeksi momentiksi ja uuteen 1 momenttiin lisättäisiin 
viittaus kansainvälisiin sopimuksiin seuraavasti (lisäys kursiivilla): 

Moottorikäyttöisiä sotilasajoneuvoja saa kuljettaa asianomaisen 
ajoneuvotyypin kuljettamiseen vaadittavan kuljettajantutkinnon 
puolustusvoimissa suorittanut, jolla on puolustusvoimien ajokortti tai tämän 
lain mukainen Suomessa ajamaan oikeuttava ajokortti, tilapäistä ajokorttia 
lukuun ottamatta, ja sen lisäksi puolustusvoimien ajolupa. Tässä 
momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden lisäksi noudatetaan, mitä siitä erikseen 
Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään. 

Puolustusministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
sotilasajoneuvon kuljettamisesta muun ajokortin kuin puolustusvoimien 
ajokortin perusteella. Pääesikunta voi lisäksi antaa tarkempia määräyksiä 
ajoneuvolain ( / ) 163 §:ssä tarkoitettujen sotilasajoneuvojen ja 24 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen maasto-ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista 
luvista. 

Esitetyn muutoksen yksityiskohtaiset perustelut: 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin viittaus Suomea velvoittaviin kansainvälisiin 
sopimuksiin, jotka voivat sisältää määräyksiä toisen valtion joukkojen tai 
siviilihenkilöstön ajokorteista ja ajoluvista.  

Muilta osin pykälä saatettaisiin vastaamaan esitettävää lakia. 

 

 
Lainsäädäntöjohtaja Jenni Herrala 
 
 
 



    3 (3) 

   

 

Vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen 

 

 

  
 

Jakelu LVM Liikenne- ja viestintäministeriö 
 

Tiedoksi LVM TIO Turvallisuusyksikkö, Emma Särkkä 
Pääesikunta 
PLM HOTA Seija Miettinen-Bellevergue 

 

    


	Puolustusministeriön lausunto

