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kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kuljettajantutkintotoiminnasta annetun lain (535/1998) 17 §, sellaisena kuin se on

laissa 1295/2009,
muutetaan 3, 3 a, 4, 5, 7 c, 7 d ja 14 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laeissa 27/2006, 1295/2009 ja 706/2011, 3 a § laeissa

27/2006 ja 1295/2009 sekä 7 c, 7 d ja 14 § laissa 706/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 3 b §, 7 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 706/2011, uusi 2 momentti

ja lakiin uusi 7 i § seuraavasti:

3 §

Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä
koskevat yleiset vaatimukset

Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto.

Kuljettajantutkintotoiminta on järjestettävä
siten, että kuljettajantutkinto- ja ajolupakoe-
palveluiden laatu ja yhdenmukaisuus, toimin-
nan kustannustehokkuus sekä liikenneturval-
lisuuden vaatimukset huomioon ottaen riit-
tävä saatavuus turvataan eri puolilla maata.

Ajokokeen liikenneympäristön on oltava
ajokokeen luokka huomioon ottaen riittävän
monipuolinen kuljettajantutkinnon tavoittei-
den saavuttamiseksi ja ajokokeen suorittajan
valmiuksien arvioimiseksi. Kunkin kuljetta-
jantutkinnon vastaanottajan toimialueella on
kuitenkin oltava mahdollisuus kaikkien luok-
kien kuljettajantutkintojen samoin kuin vaa-
rallisten aineiden ajolupakokeiden suorittami-
seen. Toimialueella suoritettavien ajokokei-
den määrien on luokittain oltava riittävät tut-
kintotoiminnan yhdenmukaisuuden, laadun ja

kehittämisen turvaamiseksi. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voi antaa ajokokeen suoritus-
paikkaa koskevia tarkempia määräyksiä.

3 a §

Kuljettajantutkintotehtävän hoitaminen
palvelutehtävänä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hoitaa
kuljettajantutkintotoiminnan hankkimalla tar-
vittavia palveluja Suomessa toimivilta julki-
silta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Pal-
velun tuottajan on täytettävä kuljettajantut-
kinnon vastaanottajan vaatimukset. Tässä py-
kälässä tarkoitettuja tehtäviä ei voida hoitaa
alihankkijaa käyttäen. Tässä pykälässä tarkoi-
tetut tehtävät on suoritettava Suomessa.

Palvelujen hankintaan sovelletaan julki-
sista hankinnoista annettua lakia (348/2007)
alihankintaa koskevia säännöksiä lukuun ot-
tamatta.

Liikenteen turvallisuusviraston on sovit-
tava palvelun tuottajan kanssa palvelutehtä-
vän laajuudesta ja sen hoitamiseen liittyvistä
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vaatimuksista niin, että rekisterinpitäjän vas-
tuut henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuu-
desta toteutuvat myös palvelun tuottajan toi-
minnassa ja että hyvän hallinnon vaatimukset
muutenkin toteutuvat. Liikenteen turvalli-
suusviraston on valvottava palvelun tuottajan
toimintaa.

Tässä pykälässä tarkoitettuja julkisia hallin-
totehtäviä hoidettaessa noudatettavista hyvän
hallinnon periaatteista säädetään viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999), henkilötietolaissa (523/1999),
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa
(434/2003), kielilaissa (423/2003) ja saamen
kielilaissa (1086/2003). Palvelun tuottajaan ja
tämän palveluksessa olevaan sovelletaan näitä
tehtäviä hoidettaessa rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974).

3 b §

Kuljettajantutkintotoimintaa koskeva sopimus

Kuljettajantutkintotoimintaa koskevassa
sopimuksessa on 3 a §:n 3 momentissa sääde-
tyn lisäksi sovittava:

1) alueesta, jolla kuljettajantutkinnon vas-
taanottaja hoitaa kuljettajantutkintotoimintaa;

2) toimialueella sijaitsevien toimipaikkojen
vähimmäismäärästä, sijainnista ja palvelu-
ajoista;

3) kuljettajantutkintotoimintaan sisälty-
vistä kuljettajantutkinto-, ajolupakoe- ja
muista palveluista sekä niiden asettamista
vaatimuksista toimitiloille, tietoliikenneyh-
teyksille, tietojärjestelmän tasolle ja tietotur-
vallisuudelle sekä laitteille, varusteille ja
muuten toiminnalle;

4) kuljettajantutkintotoimintaan sisältyvien
tehtävien asianmukaisen hoitamisen sekä kul-
jettajantutkinnon ajokokeita ja vaarallisten ai-
neiden ajolupakokeita vastaanottavien henki-
löiden riittävän ammattitaidon varmistami-
seksi noudatettavasta menettelystä;

5) ajoneuvoliikennerekisterin käyttämi-
sessä ja tietojen tallettamisessa noudatetta-
vasta menettelystä sekä palvelun tuottajalta
edellytettävän tietosuojan ja tietoturvan osoit-
tamisesta;

6) tutkintotoimintaan liittyvien asiakirjojen
säilyttämisestä ja arkistoinnista;

7) kuljettajantutkinto- ja ajolupakoemak-
sun perimisessä ja tilittämisessä Liikenteen
turvallisuusvirastolle noudatettavasta menet-
telystä;

8) korvauksesta, jonka Liikenteen turvalli-
suusvirasto suorittaa kuljettajantutkinnon
vastaanottajalle ja sen suorittamistavasta;

9) sopimuskaudesta, toiminnan aloittami-
sesta ja sopimuksen päättymisestä kesken so-
pimuskauden;

10) vaatimuksista, joita valvonnan tehok-
kaan toteutumisen varmistaminen asettaa pal-
veluntuottajalle ja seuraamuksista, jotka ai-
heutuvat havaituista puutteista ja laiminlyön-
neistä;

11) palvelun tuottajan velvollisuudesta il-
moittaa sellaisista muutoksista tehtävien hoi-
tamisessa, joilla voi olla olennaista vaikutusta
tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen;

12) tehtävän asianmukaisen hoitamisen
kannalta tarpeellisista seikoista ottaen huo-
mioon viranomaisia velvoittavat tietoturvalli-
suutta koskevat säännökset.

4 §

Kuljettajantutkinnon vastaanottajalle asetetut
vaatimukset

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan on ol-
tava luotettava, asiantunteva, riippumaton ja
vakavarainen.

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan on
osoitettava, että hänellä on toiminnan laajuu-
teen nähden riittävä henkilökunta ja muut
voimavarat toiminnan asianmukaiseen hoita-
miseen. Kuljettajantutkinnon vastaanottajalla
on oltava toiminnan laajuus huomioon ottaen
tarvittava henkilökunta sekä muut toiminnan
asianmukaisen hoitamisen edellyttämät tekni-
set, taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet
ja valmiudet huolehtia tehtävän edellyttä-
mästä tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta.

Kuljettajantutkinnon vastaanottajalla tulee
olla palveluksessaan kuljettajantutkintotoi-
minnasta vastaava henkilö, jolla on riittävä
asiantuntemus ja perehtyneisyys kuljettajan-
tutkintotoimintaan.
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5 §

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan luotetta-
vuuden arviointi

Kuljettajantutkinnon vastaanottajaa ei
voida pitää 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla luotettavana, jos kuljettajantutkinnon
vastaanottaja, tai yhtiömuodossa toimivan
kuljettajantutkinnon vastaanottajan hallituk-
sen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen,
toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai
avoimessa yhtiössä yhtiömies, taikka muussa
määräävässä asemassa oleva henkilö on toi-
minnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopi-
maton harjoittamaan kuljettajantutkintotoi-
mintaa. Kuljettajantutkinnon vastaanottajaa
ei ainakaan voida pitää luotettavana, jos
edellä mainittu henkilö on lainvoiman saa-
neella tuomiolla tuomittu viiden viimeisen
vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai
kolmen viimeisen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen vakavasta työsuhdetta, elinkei-
non harjoittamista, kirjanpitoa, velkasuhdetta,
liikenteen harjoittamista, kuljettajantutkinto-
toimintaa, ajoneuvojen rekisteröintiä tai kat-
sastusta koskevista taikka muita liikennetur-
vallisuutta koskevien säännösten tai määräys-
ten rikkomisesta ja teon on katsottava osoitta-
van henkilön olevan ilmeisen sopimaton har-
joittamaan kuljettajantutkintotoimintaa.

Palvelun tuottaja vastaa siitä, että palve-
luksessaan olevilla on tieto kuljettajantutkin-
totoimintaa harjoitettaessa hoidettaviin tehtä-
viin liittyvistä vaatimuksista ja vastuista ja
kyky toimia sen mukaisesti sekä siitä, että he
ovat siten luotettavia kuin tässä tarkoitettujen
tehtävien hoitamiseen vaaditaan. Kokeiden
vastaanottajien luotettavuudesta säädetään li-
säksi 7 a §:ssä.

Viranomaisen oikeudesta saada rikosrekis-
teritietoja luotettavuuden arvioimiseksi sää-
detään rikosrekisterilaissa (770/1993).

7 a §

Kokeiden vastaanottajien luotettavuus

— — — — — — — — — — — — —
Viranomaisen oikeudesta saada rikosrekis-

teritietoja luotettavuuden arvioimiseksi sää-
detään rikosrekisterilaissa.

7 c §

Ajokokeiden vastaanottajan ammattitaito

Kuljettajantutkinnon ajokokeiden ja suul-
listen teoriakokeiden vastaanottajan ammatti-
taito edellyttää, että hänellä on tehtävässä
tarvittavat ajamiseen ja sen arviointiin, käy-
tössä oleviin opetussuunnitelmiin, omaan
ajotaitoon, asiakaspalveluun, taloudelliseen,
ympäristöystävälliseen ja muuten vastuulli-
seen ajamiseen sekä ajoneuvotekniikkaan ja
-fysiikkaan liittyvät tiedot, taidot ja osaami-
nen.

B-, C1- ja C-luokan sekä AM-luokan ke-
vyiden nelipyörien ajokokeiden vastaanotta-
jan vähimmäisvaatimuksena on, että:

1) hän on täyttänyt 23 vuotta;
2) hänellä on kuljettajantutkinnon ajoko-

keen vastaanottajan peruskoulutus;
3) hänellä on liikenneopettajalupa, joka on

ollut voimassa vähintään kaksi vuotta;
4) hän on osallistunut jatkokoulutukseen ja

laadunvarmistukseen siten kuin tässä laissa
säädetään.

B-luokan ja AM-luokan kevyen nelipyörän
ajokokeen vastaanottajan vähimmäisvaati-
muksena on lisäksi, että hänellä on B-luokan
ajo-oikeus, joka on ollut hänellä vähintään
kolme vuotta.

C1- ja C-luokan ajokokeen vastaanottajan
vähimmäisvaatimuksena on lisäksi, että hä-
nellä on C-luokan ajo-oikeus, joka on ollut
hänellä vähintään kolme vuotta.

B-luokan ajokokeen vastaanottaja saa ottaa
vastaan myös T-luokan ajokokeen. LT-luo-
kan käsittelykokeen vastaanottajalla on ol-
tava C1- ja C-luokan ajokokeen vastaanotta-
jan kelpoisuus.

AM-luokan mopon ja muiden kuin 2—5
momentissa mainittujen luokkien ajokokei-
den ja käsittelykokeiden vastaanottajan vaati-
muksena on 2 momentissa säädetyn lisäksi,
että:

1) hänellä on vähintään kolmen vuoden
kokemus B-, C1- tai C-luokan ajokokeiden
vastaanottajana;

2 hän on saanut erikoistumiskoulutuksen,
joka:

a) A1-, A2- ja A-luokan ajokokeiden vas-
taanottamiseksi on saatava jossain näistä
luokista;
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b) AM-luokan mopon käsittelykokeiden
vastaanottamiseksi on saatava mopon käsitte-
lykokeen vastaanottamista varten tai jossain a
alakohdassa mainituista luokista;

c) D- ja D1-luokan ajokokeiden vastaanot-
tamiseksi on saatava toisessa näistä luokista;

d) BE-, C1E-, CE-, D1E- ja DE-luokan
ajokokeiden vastaanottamiseksi on saatava
jossain näistä luokista;

3) hänellä on ajokortti, joka oikeuttaa kul-
jettamaan vastaanotettavan ajokokeen luok-
kaan kuuluvaa ajoneuvoa; 2 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetun kokeen osalta edellyte-
tään AM-luokan mopon tai moottoripyörän
kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia.

Edellä 6 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tusta kolmen vuoden kokemuksesta voidaan
poiketa, jos ajokokeen vastaanottajalla on vä-
hintään viiden vuoden kokemus vastaanotet-
tavan tutkinnon luokkaan kuuluvan ajoneu-
von kuljettamisesta tai Liikenteen turvalli-
suusvirasto arvioi hänen valmiutensa tässä
luokassa kyseisen luokan ajokortin suoritta-
misen lisäksi hankitusta ammatillisesta päte-
vyydestä, muusta koulutuksesta tai kokemuk-
sesta johtuen riittäväksi.

7 d §

Ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus

Ajokokeen vastaanottajan 7 c §:n 2 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuna peruskoulu-
tuksena on liikenneopettajan erikoisammatti-
tutkinto ja sen ajokokeen vastaanottajana toi-
mimista koskevan tutkinnon osan suorittami-
nen. Tutkinnon osan on täytettävä ajokor-
teista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2006/126/EY liitteen IV
3.1.1, 3.2.1 ja 3.2.2 kohdan vaatimukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun koulutus-
vaatimuksen täyttää myös hakija, jolla on
ammattipätevyyden tunnustamisesta anne-
tussa laissa (1093/2007) tarkoitettu päätös
muussa EU- tai ETA-valtiossa saavutettua
muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjo-
jen tuottamasta kelpoisuudesta. Päätöksen te-
kee Liikenteen turvallisuusvirasto, joka arvioi
myös kelpoisuuden vastaavuuden siltä osin
kuin on kysymys 7 c §:n 6 momentin 2
kohdassa tarkoitetun erikoistumiskoulutusta
koskevan vaatimuksen täyttämisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna perus-
koulutuksena voidaan pitää myös muuta so-
veltuvaa Liikenteen turvallisuusviraston hy-
väksymää koulutusta ja tutkintoa, jos kuljet-
tajantutkintotoiminnan järjestäminen poik-
keuksellisesti työvoiman saatavuuden takia
tai muusta vastaavasta syystä sitä edellyttää.

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
7 c §:n 6 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen
erikoistumiskoulutusten koulutusohjelmat.

7 i §

Harjoittelu kuljettajantutkintotoimintaa
hoitavassa yrityksessä

Edellä 7 d §:n 1 momentissa tarkoitettua
liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon
tutkinnon osaa opiskeleva voi harjoitella kul-
jettajantutkintotoimintaa hoitavassa yrityk-
sessä, jos hänellä on ajokorttilaissa tarkoitettu
opetusharjoittelulupa. Opetusharjoittelulu-
paan ja sen myöntämiseen sovelletaan ajo-
korttilakia, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Harjoittelun edellytyksenä on, että harjoit-
telija on suorittanut erikoisammattitutkinnon
pakolliset tutkinnon osat ja aloittanut ajoko-
keen vastaanottajana toimimista koskevan
tutkinnon osan suorittamiseen valmistavan
koulutuksen tai hänet on ilman sitä ohjattu
tämän tutkinnon osan tutkintotilaisuuteen. Li-
säksi edellytyksenä on, että harjoittelijalla on
ajokokeessa käytettävän ajoneuvon luokkaa
vastaava ajo-oikeus, joka on ollut hänellä
vähintään kolme vuotta.

Jos 1 momentissa tarkoitettua tutkinnon
osaa suorittavalla on liikenneopettajalupa, hä-
nen on täytettävä 2 momentin vaatimukset
valmistavan koulutuksen aloittamisesta tai
tutkintotilaisuuteen ohjaamisesta ilman sitä ja
ajo-oikeudesta.

Ajokokeita vastaanotettaessa mukana on
oltava tässä laissa säädetyt ajokokeen vas-
taanottajan vaatimukset täyttävä henkilö, joka
päättää kokeen hyväksymisestä ja vastaa
muutenkin siitä, että kokeen vastaanottami-
nen tapahtuu säännösten mukaisesti.

14 §

Muutoksenhaku

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan teke-
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mään kuljettajantutkintoa tai ADR-ajolupa-
koetta koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikai-
suvaatimusmenettelystä säädetään hallinto-
laissa.

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan tai muuhun tä-
män lain nojalla tekemään päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen ajokokeen
vastaanottajan kelpoisuustodistuksen peruut-
tamista koskevassa asiassa saa hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muu-
hun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Tämän lain 7 c, 7 d ja 7 i § tulevat kuiten-
kin voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2015.

Tässä laissa tarkoitettuna liikenneopettaja-
lupana hyväksytään myös ennen tämän lain
voimaantuloa suoritetun liikenneopettajantut-
kinnon perusteella saatu liikenneopettajalupa.

Se, joka on ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain (631/1998) nojalla vuonna
2010 annettujen liikenneopettajan erikoisam-
mattitutkinnon perusteiden mukaisesti suorit-
tanut ajokokeen vastaanottajan peruskoulu-
tusta koskevan tutkinnon osan, saa 7 c §:n 2
momentista ja  6 momentin 2 kohdan  b ala-
kohdassa säädetystä poiketen kelpoisuuden
B-luokan lisäksi myös AM-luokan mopon
käsittelykokeen ja kevyen nelipyörän ajoko-
keen vastaanottamiseen.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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