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L a k i

N:o 272

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön
ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutetta-
vista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muutta-
misesta tehdyn sisäisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta

2006 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden
hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen,
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden
ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopi-
muksen täytäntöönpanemiseksi toteutetta-
vista toimenpiteistä ja noudatettavista menet-
telyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn
sisäisen sopimuksen muuttamisesta, lainsää-

dännön alaan kuuluvat määräykset ovat la-
kina voimassa sellaisina kuin Suomi on nii-
hin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään val-

tioneuvoston asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-

tää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopi-
muksen kansainvälistä voimaantuloa.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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L a k i

N:o 273

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on autonkuljetta-
jien ammatillisia valmiuksia lisäämällä pa-
rantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta
sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävänsä hoi-
tamiseen.

2 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee kuorma- ja linja-auton
sekä niiden ja hinattavan ajoneuvon muodos-
taman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta tie-
liikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä.
Vaarallisten aineiden kuljettajien pätevyy-
destä on lisäksi voimassa, mitä siitä vaarallis-
ten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa
(719/1994) ja sen nojalla säädetään.

Tässä laissa säädetty ammattipätevyys vaa-
ditaan myös muun Euroopan talousalueen

valtion (ETA-valtio) kansalaiselta ja sellaisen
muun maan kansalaiselta, joka on työsuh-
teessa ETA-valtioon sijoittautuneeseen yri-
tykseen tai jota ETA-valtioon sijoittautunut
yritys käyttää kuljettajana.

Tämä laki ei koske kuljettajaa, jos:
1) ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen

nopeus on 45 kilometriä tunnissa;
2) ajoneuvo on poliisin, pelastusviran-

omaisen tai puolustusvoimien käytössä nii-
den tehtäviin liittyvissä kuljetuksissa taikka
poliisitehtäviä hoidettaessa tullin tai rajavar-
tiolaitoksen käytössä;

3) ajoneuvoa koeajetaan sen korjaamisen,
huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä tai
sen parantamiseksi teknisesti taikka kysy-
myksessä on uuden tai muunnetun ajoneuvon
koeajo ennen ajoneuvon liikenteeseen hyväk-
symistä;

4) ajoneuvoa käytetään kiireellisessä hätä-
tilanteessa pelastustarkoituksiin poliisin tai
pelastusviranomaisen taikka poliisitehtäviä
hoidettaessa tullin tai rajavartiolaitoksen
määräyksen perusteella;

5) ajoneuvoa käytetään ajo-oikeuden tai
tässä laissa tarkoitetun perustason ammattipä-
tevyyden tai jatkokoulutuksen saamiseksi an-
nettavassa ajo-opetuksessa;
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6) ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin
kuin kaupallisiin tavarakuljetuksiin;

7) linja-autoa käytetään yksityisesti muihin
kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka
suoritetaan kuljettajan kanssa samassa talou-
dessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on
heistä jonkun omistuksessa; taikka

8) ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai
laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoitta-
essaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen
ole hänen päätoimensa, taikka ajoneuvolla
kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita,
joita kuljettaja myy tietyssä paikassa, eikä
ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoi-
mensa.

2 luku

Kuorma- ja linja-auton kuljettajia koske-
vat vaatimukset

3 §

Kuljettajan ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettajalta vaadi-
taan perustason ammattipätevyys ja tässä
laissa säädetty jatkokoulutus.

Kuorma-auton tai linja-auton kuljettajan
perustason ammattipätevyyden saavuttanut
saa kuljettaa niitä kuorma-autoja tai linja-
autoja ja niiden ajoneuvoyhdistelmiä, joiden
luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on.

4 §

Perustason ammattipätevyys

Perustason ammattipätevyys saavutetaan
tässä laissa tarkoitetulla perustason ammatti-
pätevyyskoulutuksella.

Koulutus voidaan suorittaa myös nopeutet-
tuna. Nopeutetusta koulutuksesta johtuvista
rajoituksista ajoneuvon kuljettamiseen sääde-
tään 8 §:ssä.

Koulutuksen aloittaminen ei edellytä, että
koulutettavalla on ajo-opetuksessa käytettä-
vän ajoneuvon ajo-oikeus. Ennen opetuk-
sessa käytettävän ajoneuvon ajo-oikeuden
saamista ajo-opetukseen sovelletaan, mitä
ajo-oikeuden saamiseksi annettavasta ajo-
opetuksesta tieliikennelaissa (267/1981) ja
sen nojalla säädetään.

5 §

Perustason ammattipätevyyskoulutus

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa
annetaan opetusta kuljetusten kuljettajalle
asettamista vaatimuksista, liikenneturvalli-
suuteen sekä kuljettajan ja kuljetusten turval-
lisuuteen vaikuttavista seikoista sekä hyvästä
ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetetta-
essa ja muissa kuljettajan tehtävissä. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään oppiaineista,
koulutusta koskevista vähimmäisvaatimuk-
sista, koulutuksen määrästä ja toteuttamisesta
sekä aiemmin saavutetun perustason ammat-
tipätevyyden tai liikenneyrittäjäkoulutuksen
hyväksi lukemisesta koulutuksessa. Opetus-
hallitus vahvistaa opetuksessa noudatettavat
opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteet.

Koulutus päättyy teoriakokeeseen. Kokeen
suorittamisen edellytyksenä on, että kokelas
on saanut 1 momentissa tarkoitetun opetuk-
sen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään
kokeen sisällöstä ja toteuttamisesta sekä ko-
keeseen pääsyn vaatimuksista.

Kokeessa hyväksytylle annetaan todistus
perustason ammattipätevyyskoulutuksen suo-
rittamisesta tai sen suorittamisesta nopeute-
tusti. Merkintä koulutuksen suorittamisesta
voidaan sisällyttää myös ammatillisen tutkin-
non suorittamisesta annettavaan todistukseen.

6 §

Perustason ammattipätevyyden saavuttami-
nen ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa

Jos perustason ammattipätevyyskoulutus
suoritetaan vähintään kuusi kuukautta ja
enintään kolme vuotta kestävässä ammatilli-
sessa kuljettajakoulutuksessa, 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu koe voidaan suorittaa
vaiheittain.

Opiskelija, jolla on kuljetettavan ajoneu-
von tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus, saa
1 momentissa tarkoitetun koulutuksen aikana
kuljettaa ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää
Suomessa siten kuin valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädetään. Kuljettajan vä-
himmäisiästä on voimassa mitä 8 ja 9 §:ssä
säädetään.
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7 §

Jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täy-
dentämiseksi kuljettajalle annetaan jatkokou-
lutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskei-
sissä perustason ammattipätevyyskoulutuk-
seen sisältyvissä oppiaineissa. Jatkokoulutuk-
sessa annetaan kuitenkin aina opetusta turval-
lisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen
ajotavan vahvistamiseksi. Ajoneuvohallinto-
keskus vahvistaa jatkokoulutuksessa käytettä-
vän koulutusohjelman.

Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta
perustason ammattipätevyyden saavuttami-
sesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voi-
daan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jat-
kokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole
pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljet-
taja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen
voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen.

Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa.
Koulutuskeskus antaa todistuksen jatkokou-
lutuksen tai sen jakson suorittamisesta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin jatkokoulutuksen sisällöstä ja mää-
rästä sekä muista jatkokoulutukseen liitty-
vistä vaatimuksista.

8 §

Kuljettajan vähimmäisikä

C-luokan kuorma-autoa ja CE-luokan ajo-
neuvoyhdistelmää saa kuljettaa 18 vuotta
täyttänyt tai, jos perustason ammattipätevyys
on saavutettu 4 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulla nopeutetulla koulutuksella, 21 vuotta
täyttänyt. C1-luokan kuorma-autoa ja C1E-
luokan ajoneuvoyhdistelmää saa kuitenkin
kuljettaa jo 18 vuotta täyttänyt, vaikka hän on
saavuttanut perustason ammattipätevyyden
nopeutetulla koulutuksella.

D-luokan linja-autoa ja DE-luokan ajoneu-
voyhdistelmää saa kuljettaa 21 vuotta täyttä-
nyt tai, jos perustason ammattipätevyys on
saavutettu nopeutetulla koulutuksella, 23
vuotta täyttänyt. D1-luokan linja-autoa ja
D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmää saa kuiten-
kin kuljettaa jo 21 vuotta täyttänyt, vaikka
hän on saavuttanut perustason ammattipäte-
vyyden nopeutetulla koulutuksella.

D-luokan linja-autoa ja DE-luokan ajoneu-
voyhdistelmää saa 2 momentista poiketen
paikallisliikenteessä säännöllisellä, enintään
50 kilometrin pituisella reitillä kuljettaa 21
vuotta täyttänyt, vaikka hän on saavuttanut
perustason ammattipätevyyden nopeutetulla
koulutuksella.

9 §

Linja-auton kuljettajan vähimmäisikää kos-
kevat poikkeukset

Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa
linja-auton kuljettajan perustutkinnon suorit-
tanut ja linja-auton kuljettajan perustason am-
mattipätevyyden saavuttanut saa 8 §:n 2 mo-
mentista poiketen toimia D1- tai D-luokan
linja-auton kuljettajana Suomessa, Ahvenan-
maata lukuun ottamatta, jos hän on täyttänyt
18 vuotta ja saanut kuljetettavan ajoneuvon
ajo-oikeuden. Tieliikennelaissa tai sen nojalla
säädetään linja-auton ajo-oikeuden saamisen
edellytyksistä. Kuljettajana toimimisen rajoi-
tuksista ennen 20 vuoden ikää säädetään 2
momentissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu, joka ei ole
täyttänyt 20 vuotta, saa kuljettaa D-luokan
linja-autoa vain paikallisliikenteessä säännöl-
lisellä, enintään 50 kilometrin pituisella rei-
tillä tai siirtää D-luokan ajoneuvoa ilman
matkustajia.

10 §

Koulutuskeskukset

Perustason ammattipätevyyskoulutusta an-
tavaksi koulutuskeskukseksi voidaan hyväk-
syä koulutuksen järjestäjä, jolla on opetusmi-
nisteriön ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain (630/1998) 8 §:n tai ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998)
4 §:n nojalla myöntämä lupa ammatillisen
koulutuksen järjestämiseen taikka lääninhalli-
tuksen myöntämä autokoululupa kuorma- tai
linja-auton tai niiden ajoneuvoyhdistelmien
ajo-oikeuden saamiseksi annettavaan kuljet-
tajaopetukseen. Perustason ammattipätevyys-
koulutukseen hyväksytty koulutuskeskus saa
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antaa myös jatkokoulutusta, jos Ajoneuvo-
hallintokeskus on hyväksynyt jatkokoulutuk-
sessa käytettävän koulutusohjelman.

Jatkokoulutusta antavaksi koulutuskeskuk-
seksi voidaan hyväksyä myös muu yritys,
säätiö tai yhteisö, jolla on koulutuksen luon-
teeseen ja laajuuteen nähden riittävät opetuk-
selliset, ammatilliset ja taloudelliset edelly-
tykset koulutuksen järjestämiseen.

Perustason ammattipätevyyskoulutusta ja
jatkokoulutusta voidaan lisäksi järjestää puo-
lustusvoimien kuljettajaopetuksessa, jos kou-
lutuksen järjestäjä on hyväksytty tämän lain
mukaiseksi koulutuskeskukseksi.

11 §

Opetushenkilöstö ja opetusvälineet

Koulutuskeskuksessa on oltava toiminnan
laajuuteen nähden riittävä opetushenkilöstö
sekä asianmukaiset opetusvälineet ja toimiti-
lat. Koulutuskeskuksessa on oltava myös
opetuksesta vastaava johtaja, joka ohjaa, val-
voo ja kehittää koulutusta ja toimii muutoin-
kin tosiasiallisesti tehtävässä.

Opettajalla on oltava opetustehtävän edel-
lyttämät didaktiset ja pedagogiset tiedot sekä
riittävä alan tuntemus. Ajo-opetusta antavalla
opettajalla ja opetuksesta vastaavalla johta-
jalla tulee perustason ammattipätevyyskoulu-
tuksessa olla kelpoisuus opetuksessa käytet-
tävien ajoneuvojen luokkaa vastaavaan ajo-
opetukseen ajo-oikeuden saamiseksi sekä
kuljettajana tai ajo-opetuksessa saatua alan
kokemusta. Opettajan ja opetuksesta vastaa-
van johtajan kelpoisuusvaatimuksista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Koulutuskeskus vastaa siitä, että opetushen-
kilöstöllä on koulutustoiminnan edellyttämä
opetusalan sekä toimialan ja sitä koskevan
lainsäädännön tuntemus.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen
ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen on
täytettävä ajo-oikeuden saamiseksi suoritetta-
van kuljettajantutkinnon ajokokeessa käytet-
täviä ajoneuvoja koskevat vaatimukset.
Muista ajo-opetuksessa käytettäviä ajoneu-
voja ja opetusvälineitä koskevista vaatimuk-
sista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

12 §

Koulutuskeskuksen hyväksyminen

Koulutuskeskuksen hyväksymistä tässä
laissa tarkoitettuun koulutukseen haetaan kir-
jallisesti hyväksymisestä päättävältä viran-
omaiselta. Hakemuksesta on käytävä ilmi
opetusta ja sen toteuttamista, opetuksesta
vastaavaa johtajaa ja opetushenkilöstöä sekä
opetusajoneuvoja ja muita opetusvälineitä
koskevat tiedot siten kuin valtioneuvoston
asetuksella tarvittaessa tarkemmin säädetään.

Opetusministeriö hyväksyy ne 10 §:n 1
momentissa tarkoitetut koulutuskeskukset,
joilla on mainitussa pykälässä tarkoitettu lupa
ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.
Muut 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut perus-
tason ammattipätevyyskoulutusta antavat
koulutuskeskukset sekä mainitun pykälän 2
ja 3 momentissa tarkoitetut koulutuskeskuk-
set hyväksyy Ajoneuvohallintokeskus.

Hyväksyminen annetaan enintään ajaksi,
jonka 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa
koulutuksen järjestämiseen tai autokoululupa
on voimassa.

13 §

Koulutuskeskuksen valvonta

Koulutuskeskuksen hyväksyvä viranomai-
nen vastaa koulutuskeskuksen ja siellä annet-
tavan opetuksen valvonnasta. Opetusministe-
riö voi osoittaa tehtävän opetushallitukselle.
Ajoneuvohallintokeskus voi yhdistää koulu-
tuskeskuksen valvontaa koskevan tehtävän
15 §:ssä tarkoitettuun kokeen vastaanottami-
seen ja valvontaan hankkimalla tarvittavat
palvelut siten kuin mainitun pykälän 2 mo-
mentissa säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran-
omaisen ja sopimuksen perusteella tehtävää
hoitavien edustajilla on valvonnan toteutta-
miseksi oikeus päästä seuraamaan opetusta ja
saada valvonnassa tarvittavat tiedot. Koulu-
tuskeskuksen on järjestettävä olosuhteet sel-
laisiksi, että tarkastukset voidaan suorittaa
asianmukaisesti. Tarkastuksia ei saa tehdä
kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.

Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnasta 1
momentissa tarkoitettujen palvelujen järjestä-
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jänä voidaan säätää valtioneuvoston asetuk-
sella.

14 §

Koulutuskeskuksen vastuu koulutuksen järjes-
tämisessä ja koulutuskeskuksen hyväksymisen

peruuttaminen

Koulutuskeskus vastaa siitä, että opetus
annetaan koulutuskeskuksen hyväksymistä
koskevassa hakemuksessa ja sen lisäksi an-
nettujen tietojen sekä hyväksymisen ehtojen
mukaisesti. Jos hakemuksessa annetuissa tai
muissa hakijan antamissa tiedoissa tapahtuu
muutoksia, on koulutuskeskuksen välittö-
mästi ilmoitettava niistä hakemuksen hyväk-
syneelle viranomaiselle.

Jos koulutuskeskus ei enää täytä hyväksy-
misen edellytyksiä, koulutusta koskevia sään-
nöksiä ei noudateta, taikka koulutusta ei hoi-
deta hyväksymisen ehtojen mukaisesti tai
muuten asianmukaisesti, voidaan koulutus-
keskukselle antaa huomautus tai kirjallinen
varoitus. Jollei epäkohtia poisteta koulutus-
keskuksen hyväksyneen viranomaisen asetta-
massa määräajassa, hyväksyminen on peruu-
tettava. Valvonnan yhteydessä havaitut puut-
teet ja laiminlyönnit on valvojan välittömästi
saatettava hyväksymisestä päättäneen viran-
omaisen tietoon tarvittaviin toimenpiteisiin
ryhtymistä varten.

15 §

Kokeet

Opetusministeriön hyväksymissä koulutus-
keskuksissa annettavaan koulutukseen liitty-
vän kokeen järjestämisestä ja valvonnasta
sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuk-
sen antamisesta vastaavat opetushallituksen
valvonnassa ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 25 a §:ssä tarkoitetut ammattiosaa-
misen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami-
sesta vastaavat toimielimet tai ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:ssä tar-
koitetut tutkintotoimikunnat.

Ajoneuvohallintokeskus vastaa hyväksy-
missään koulutuskeskuksissa annettavaan
koulutukseen liittyvän kokeen järjestämisestä
ja valvonnasta. Se voi järjestää kokeen vas-

taanottamisen ja valvonnan sekä 5 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun todistuksen antamisen
kuljettajantutkinnon yhteydessä hoidettaviksi
hankkimalla tarvittavat palvelut yksityiseltä
tai julkiselta palvelun tuottajalta tämän
kanssa ajopiirturikorttien myöntämisen jär-
jestämisestä annetun lain (629/2004) 4 §:n 1
momentin mukaisesti tehtävin sopimuksin.
Sopimuksen mukaisessa toiminnassa nouda-
tetaan soveltuvin osin, mitä kuljettajantutkin-
totoiminnan järjestämisestä annetun lain
(535/1998) 4—12 ja 16 §:ssä säädetään toi-
minnan ja sen järjestämisen vaatimuksista.

Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edel-
lyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. Arvi-
oijan pätevyysvaatimuksista säädetään tarvit-
taessa valtioneuvoston asetuksella.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun viran-
omaisen ja sopimuksen perusteella tehtävää
hoitavien edustajilla on oikeus päästä seuraa-
maan koetta sen asianmukaisen toteuttamisen
ja kulun varmistamiseksi.

Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnasta 2
momentissa tarkoitettujen palvelujen järjestä-
jänä voidaan säätää valtioneuvoston asetuk-
sella.

16 §

Perustason ammattipätevyyden ja jatkokou-
lutuksen suorittamispaikka

Perustason ammattipätevyys on saavutet-
tava tämän lain mukaisesti, jos kuljettajan
tieliikenteen valvontalaitteista annetussa neu-
voston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 tar-
koitettu vakinainen asuinpaikka on Suo-
messa. Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kuljettajan on saavutettava perustason am-
mattipätevyys tämän lain mukaisesti, jos hän
työskentelee Suomessa sijaitsevan yrityksen
palveluksessa tai hänelle on myönnetty työ-
lupa Suomessa.

Jatkokoulutuksen saa suorittaa tämän lain
mukaisesti, jos kuljettajan 1 momentissa tar-
koitettu vakinainen asuinpaikka on Suomessa
tai jos hän työskentelee Suomessa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
vittaessa tarkempia säännöksiä tässä pykä-
lässä tarkoitetun ammattipätevyyden tai jat-
kokoulutuksen suorittamisesta Suomessa.
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17 §

Ammattipätevyyden osoittaminen

Osoitukseksi tässä laissa säädetystä am-
mattipätevyydestä kuljettajalle annetaan ha-
kemuksesta kuljettajan ammattipätevyys-
kortti tai hänen hakemuksestaan ajokorttiin
tehdään merkintä ammattipätevyydestä.

Kuljettajan on pidettävä 1 momentissa tar-
koitettu asiakirja ajaessaan mukana ja vaadit-
taessa esitettävä poliisille tai muulle liiken-
teen valvojalle. Poliisi voi keskeyttää ajon,
jos kuljettajalla ei ole asiakirjaa mukanaan.
Ajon jatkaminen voidaan sallia, jos kuljetta-
jan henkilöllisyys voidaan luotettavasti to-
deta. Kuljettaja voidaan samalla velvoittaa
esittämään asiakirja poliisille määräajassa.

Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän saa
2 §:n 3 momentissa tarkoitettuja ajoja lukuun
ottamatta luovuttaa vain sellaisen henkilön
kuljetettavaksi, jonka ammattipätevyys on to-
dettu 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjasta.

18 §

Ammattipätevyyskortin malli

Kuljettajan ammattipätevyyskortin on ol-
tava maanteiden tavara- ja henkilöliikentee-
seen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kul-
jettajien perustason ammattipätevyydestä ja
jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen
(ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin
91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston
direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2003/59/EY liitteessä II olevan mal-
lin mukainen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään am-
mattipätevyyden osoittavista merkinnöistä.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella
voidaan tarvittaessa antaa säännöksiä merkin-
töjen tekemisestä ammattipätevyyskorttiin.

19 §

Muissa ETA-valtioissa annettujen ammatti-
pätevyyden osoittavien asiakirjojen tunnusta-

minen

Muussa ETA-valtiossa annetun 18 §:n 1
momentin mukaisen asiakirjan haltija saa

kuljettaa kuorma- tai linja-autoa Suomessa.
Ajokorttien ja niihin tehtyjen merkintöjen
vastavuoroisesta tunnustamisesta on voi-
massa, mitä niistä tieliikennelaissa ja sen no-
jalla säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
niistä muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista
asiakirjoista, joilla 2 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu ETA-valtiossa toimivaan yritykseen työ-
suhteessa oleva kuljettaja tai se, jota tällainen
yritys käyttää kuljettajana, voi osoittaa am-
mattipätevyytensä.

Ammattipätevyyden osoittamisesta on voi-
massa, mitä 17 §:n 2 ja 3 momentissa sääde-
tään.

20 §

Ammattipätevyyskortin myöntäminen

Kuljettajan ammattipätevyyskortti myön-
netään hakijalle, joka on tämän lain mukai-
sesti saavuttanut perustason ammattipätevyy-
den tai suorittanut jatkokoulutuksen ja jolla
on ammattipätevyyden edellyttämä Suomessa
voimassa oleva ajo-oikeus.

Ammattipätevyyskortti myönnetään vii-
deksi vuodeksi, kuitenkin enintään ajaksi,
jonka hakijan ajo-oikeus on voimassa. Kortin
myöntämisestä ja myöntämiseen liittyvästä
menettelystä säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

Ennen 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun
asiakirjan luovuttamista kuljettajalle voidaan
erityisestä syystä antaa määräajaksi väliaikai-
nen asiakirja osoitukseksi ammattipätevyy-
destä siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään. Väliaikainen asiakirja
hyväksytään osoitukseksi ammattipätevyy-
destä vain Suomessa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta.

Ammattipätevyyskortin kaksoiskappaleen
antamisesta ja muussa ETA-valtiossa annetun
ammattipätevyyskortin korvaamisesta tämän
lain mukaisella kuljettajan ammattipätevyys-
kortilla tai tämän lain mukaisesti ajokorttiin
tehtävällä merkinnällä säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

Ammattipätevyyskortin ja sen kaksoiskap-
paleen myöntää Ajoneuvohallintokeskus. Se
voi sopia korttien myöntämisen ja 23 §:ssä
tarkoitettujen rekisteröintitehtävien hoitami-
sesta yksityisen tai julkisen palvelun tuottajan
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kanssa noudattaen soveltuvin osin, mitä ajo-
piirturikorttien myöntämistä koskevasta sopi-
muksesta ja muista toiminnan vaatimuksista
ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämi-
sestä annetun lain 2 luvussa ja 16 §:ssä sää-
detään. Ajoneuvohallintokeskuksen toimin-
nasta palvelujen järjestäjänä voidaan säätää
valtioneuvoston asetuksella.

21 §

Ammattipätevyyskortin peruuttaminen

Kuljettajan ammattipätevyyskortti on pe-
ruutettava määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen
haltija ei enää täytä kortin myöntämisen edel-
lytyksiä. Kortti voidaan peruuttaa myös sen
haltijan pyynnöstä. Väliaikaisesti kortti voi-
daan peruuttaa, jos edellytykset väliaikaiseen
ajokieltoon määräämiseen ovat tieliikenne-
lain mukaan olemassa.

Ammattipätevyyskortin peruuttaa poliisi.
Määrättäessä kuljettaja ajokieltoon tai väliai-
kaiseen ajokieltoon kortin ottamisesta polii-
sin haltuun ja sen palauttamisesta haltijalleen
on voimassa, mitä ajokortista tieliikenne-
laissa ja sen nojalla säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin ammattipätevyyskortin peruutta-
misesta ja siihen liittyvästä menettelystä.

22 §

Ammattipätevyyden merkitseminen ajokort-
tiin

Ajokorttiin voidaan tehdä merkintä kuljet-
tajan ammattipätevyydestä, jos hakija täyttää
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset sekä
tieliikennelaissa tai sen nojalla säädetyt ajo-
korttiluvan myöntämisen edellytykset.

Hakemus ammattipätevyyden merkitsemi-
sestä ajokorttiin tehdään ajokorttiasiassa toi-
mivaltaiselle poliisille noudattaen, mitä ajo-
kortin hakemisesta tieliikennelaissa tai sen
nojalla säädetään.

23 §

Ammattipätevyyttä koskevien tietojen ilmoit-
taminen rekisteriin

Ammattipätevyyttä koskevien tietojen tal-

lettamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin sää-
detään ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa
laissa (541/2003) ja sen nojalla. Edellä 5 §:n
3 momentissa tai 7 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun todistuksen antajan, 12 tai 14 §:n mu-
kaisesti koulutuskeskuksen hyväksymisestä
tai sen hyväksymisen peruuttamisesta päättä-
vän, 20 tai 21 §:n mukaisesti kuljettajan am-
mattipätevyyskortin tai sen kaksoiskappaleen
myöntämisestä tai peruuttamisesta päättävän
sekä koulutuskeskuksen on ilmoitettava tar-
vittavista, rekisteriin talletettavista tiedoista
Ajoneuvohallintokeskukselle noudattaen,
mitä ilmoituksista ja niiden tekemisestä val-
tioneuvoston asetuksella tarkemmin sääde-
tään.

Ajoneuvohallintokeskus voi yhdistää 1
momentissa tarkoitetun ilmoitusten vastaan-
ottamisen sekä tietojen rekisteriin tallettami-
sen 15 §:ssä tarkoitettuun kokeen vastaanot-
tamista ja valvontaa koskevaan tehtävään
hankkimalla tarvittavat palvelut siten kuin
mainitun pykälän 2 momentissa säädetään.
Se voi järjestää tietojen rekisteröintiin liitty-
vät tehtävät myös ammattipätevyyskorttia
myönnettäessä hoidettaviksi 20 §:n 5 mo-
mentin mukaisesti.

Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnasta 2
momentissa tarkoitettujen palvelujen järjestä-
jänä voidaan säätää valtioneuvoston asetuk-
sella.

3 luku

Erinäiset säännökset

24 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 3 §:n 1 momentin säännöksiä kuljetta-
jalta vaadittavasta ammattipätevyydestä,
17 §:n 2 momentin säännöksiä ammattipäte-
vyyden osoittavan asiakirjan mukana pitämi-
sestä tai esittämisestä, 17 §:n 3 momentin
säännöksiä ajoneuvon luovuttamisesta taikka
8 tai 9 §:n säännöksiä ajoneuvon kuljettami-
sesta, on tuomittava kuljettajan ammattipäte-
vyyssäännösten rikkomisesta sakkoon.

Joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua
koulutus-, koe- tai valvontatoimintaa ilman
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tässä laissa tarkoitettua hyväksymistä, sopi-
musta tai muuta oikeutusta, on tuomittava
luvattomasta kuljettajan ammattipätevyys-
koulutustoiminnasta sakkoon.

Joka myöntää kuljettajan ammattipäte-
vyyskortteja ilman Ajoneuvohallintokeskuk-
sen kanssa tehtyä sopimusta, on tuomittava
laittomasta kuljettajan ammattipätevyyskort-
tien myöntämisestä sakkoon.

25 §

Rikosoikeudellinen virkavastuu

Kokeen vastaanotto-, arviointi- ja valvon-
tatehtäviä hoitavaan sekä ammattipätevyys-
korttien myöntämisessä toimivaan henkilöön
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä.

26 §

Oikaisu ja muutoksenhaku

Opetusministeriön hyväksymässä koulu-
tuskeskuksessa tämän lain nojalla tehdyn
päätöksen oikaisemisesta on voimassa, mitä
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 25
c §:ssä ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain 16 §:ssä säädetään opinto-,
näyttö- tai tutkintosuorituksen arvioinnin oi-
kaisemisesta, sekä muutoksenhausta, mitä
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
44 §:ssä säädetään muutoksenhausta koulu-
tuksen järjestäjän päätökseen ja kielloista ha-
kea valittamalla muutosta opiskelijan maini-
tun lain 25 §:ssä tarkoitettua arviointia koske-
vaan päätökseen tai arviointia koskevasta oi-
kaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen.
Opetusministeriön tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen saa hakea muutosta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymän
koulutuskeskuksen tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen taikka Ajoneuvohallinto-
keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perus-
teella toimivan kokeen vastaanottajan ja am-
mattipätevyyskortin myöntäjän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen
saa hakea oikaisua Ajoneuvohallintokeskuk-
selta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Muutoksenhausta oikaisuvaatimusta
koskevaan Ajoneuvohallintokeskuksen pää-
tökseen säädetään 3 momentissa.

Ajoneuvohallintokeskuksen oikaisuvaati-
muksen johdosta tai muuten tämän lain no-
jalla tekemään päätökseen samoin kuin kul-
jettajan ammattipätevyyskortin peruuttamista
koskevaan poliisin päätökseen saa hakea va-
littamalla muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Ammattipätevyyskor-
tin peruuttamista koskeva päätös voidaan
panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta.

27 §

Virka-apu

Ajoneuvohallintokeskuksella sekä 13 §:ssä
tarkoitettuja valvontatehtäviä hoitavilla on oi-
keus saada poliisilta virka-apua tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
misen valvomiseksi.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

28 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2007.

Linja-auton kuljettajien tulee täyttää tässä
laissa säädetyt pätevyysvaatimukset 10 päi-
västä syyskuuta 2008 ja kuorma-autonkuljet-
tajien 10 päivästä syyskuuta 2009.

29 §

Siirtymäsäännökset

Tässä laissa säädettyä perustason ammatti-
pätevyyttä ei vaadita linja-auton kuljettajalta,
jonka linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen
10 päivää syyskuuta 2008 ja kuorma-auton-
kuljettajalta, jonka kuorma-auton ajo-oikeus
on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2009.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuljetta-
jan on kuitenkin saadakseen jatkaa tässä
laissa tarkoitettuja kuljetuksia suoritettava

903N:o 273

2 895043/45



tässä laissa säädetty jatkokoulutus viiden
vuoden kuluessa 1 momentissa mainitusta
päivästä ja sen jälkeen siten kuin 7 §:n 2
momentissa säädetään.

Jos jatkokoulutuksen ajankohdan sovitta-
miseksi yhteen ajokortin voimassaoloajan
kanssa tai jatkokoulutuksen edellyttämien
järjestelyjen toteuttamiseksi asteittain on tar-
peen poiketa 2 momentissa tai 7 §:n 2 mo-

mentissa säädetystä viiden vuoden määrä-
ajasta, valtioneuvoston asetuksella voidaan
säätää jatkokoulutuksen suorittamisesta enin-
tään kaksi vuotta momentissa säädettyä aikai-
semmin tai enintään kaksi vuotta momentissa
säädettyä myöhemmin.

Ennen lain voimaantuloa saadaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 274

Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain

(1592/1995) 2 §:n 1 momentin 17 kohta, sellaisena kuin se on laissa 696/2006, sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 18

kohta seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on:
— — — — — — — — — — — — —

17) vastata lupaa edellyttävää kuljetustoi-
mintaa varten vaadittavan kokeen järjestämi-
sestä, todistuksen antamisesta, koulutuslupien
myöntämisestä oppilaitoksille ja koulutuksen
valvonnasta;

18) vastata sille osoitetuista kuorma- ja
linja-auton kuljettajien perustason ammatti-
pätevyyteen ja jatkokoulutukseen sekä kuljet-
tajan ammattipätevyyskortin myöntämiseen
liittyvistä tehtävistä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 275

tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 75 §:n 2 momentin

5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1103/2004, seuraavasti:

75 §

Perusteet ajokieltoon määräämiselle

— — — — — — — — — — — — —
Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78 §:n 5

momentista taikka 80 §:stä muuta johdu,
määrättävä ajokieltoon:
— — — — — — — — — — — — —

5) jos hän on vähintään neljästi kahden
vuoden tai kolmasti vuoden kuluessa syyllis-
tynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetta-
essaan tämän lain tai rikoslain 23 luvun 1 tai
11 §:n nojalla rangaistavaan tekoon taikka
ajoneuvolain (1090/2002) 96 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun ajoneuvorikkomukseen tai
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammatti-

pätevyydestä annetun lain (273/2007)
24 §:ssä tarkoitettuun kuljettajan ammattipä-
tevyyssäännösten rikkomiseen, lukuun otta-
matta muita rikesakolla rangaistavia tekoja
kuin ylinopeusrikkomuksia, taikka liikenne-
valvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämi-
sestä annetun lain (546/1998) 3 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettuun paljastinlaiterikkomuk-
seen; tai
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen

HE 149/2006
LiVM 33/2006
EV 251/2006
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L a k i

N:o 276

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003)

3 §:n 2 momentin 7 kohta, 5 §:n 1 momentin 12 kohta, 11 §:n 1 momentin 5 kohta, 12 §:n 1
momentin 6 kohta, 15 §:n 1 momentin 9 kohta ja 17 §:n 2 momentin 12 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 7 kohta laissa 697/2006, 5 §:n 1 momentin 12
kohta laissa 234/2007 ja 17 §:n 2 momentin 12 kohta laissa 588/2005, sekä

lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 697/2006, uusi 8
kohta, 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 859/2005 ja 60/2006 sekä
mainituissa laeissa 697/2006 ja 234/2007, uusi 13 kohta, 12 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin
se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 7 kohta, 15 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se
on osaksi mainitussa laissa 859/2005, uusi 10 kohta ja 17 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se
on osaksi laissa 403/2005 ja mainitussa laissa 588/2005, uusi 13 kohta seuraavasti:

3 §

Rekisteröidyt

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriin saa tallettaa lisäksi tietoja luon-

nollisista henkilöistä:
— — — — — — — — — — — — —

7) jotka ovat ilmoittautuneet lupaa edellyt-
tävää kuljetustoimintaa varten vaadittavaan
kokeeseen tai joilla on lupaa myönnettäessä
vaadittava todistus;

8) joilla on kuorma- ja linja-auton kuljetta-
jien ammattipätevyydestä annetussa laissa

(273/2007) säädetty pätevyys tai jotka ovat
ilmoittautuneet tällaiseen pätevyyteen vaadit-
tavaan koulutukseen.

5 §

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut
tiedot

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen
lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja:
— — — — — — — — — — — — —
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12) liikennevakuutuksen ottajasta;
13) kuorma- tai linja-auton kuljettajan am-

mattipätevyyttä varten koulutusta antaneesta
koulutuskeskuksesta, saadusta koulutuksesta
ja sen kestosta, suoritetusta kokeesta ja siitä
annetusta todistuksesta, kuljettajan ammatti-
pätevyyskortin tai sen kaksoiskappaleen
myöntämisestä, ammattipätevyydestä ajo-
korttiin tehdyistä merkinnöistä sekä jatko-
koulutuksen suorittamisesta ja siitä annetusta
todistuksesta.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada tietoja seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

5) poliisilta tieto moottorikäyttöisen tai hi-
nattavan ajoneuvon anastuksesta sekä ajo-oi-
keutta ja siihen liittyvää hakemusta, ajokort-
tilupaa, opetuslupaa, harjoituslupaa, liikenne-
opettajalupaa, henkilöauton ammattiajolupaa,
vammaisen pysäköintilupaa, ajokortteja ja
niihin kuorma- tai linja-auton kuljettajan am-
mattipätevyydestä tehdyistä merkinnöistä,
ajokorttiluvan tai ajokortin saamisen esteitä,
ajokieltoja ja niiden perusteita, ADR-ajolu-
van peruuttamista, ajo-oikeuteen sekä ajo-
korttilupaan ja muihin lupiin liittyviä hallin-
nollisia seuraamuksia koskevat tiedot sekä
tässä mainittujen ajokorttien ja lupien luovut-
tamista ja haltuunottoa koskevat tiedot;
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viran-
omaisilta

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada muilta kuin viranomaisilta tietoja seu-
raavasti:
— — — — — — — — — — — — —

6) ajokortin valmistajalta ajokortin valmis-
tamiseen ja toimittamiseen liittyviä tietoja;

7) kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyydestä annetussa laissa tarkoite-
tulta kokeen vastaanottajalta ja palvelun tuot-

tajalta kokeita ja kuljettajan ammattipäte-
vyyskortin myöntämistä koskevia tietoja sekä
jatkokoulutusta antavalta koulutuskeskuk-
selta jatkokoulutusta koskevia tietoja.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä
muodossa

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ja
muita tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muutoin sähköisesti:
— — — — — — — — — — — — —

9) ETA-valtion viranomaisille, Euroopan
yhteisöjen komissiolle ja kansainvälisissä so-
pimuksissa tarkoitetuille viranomaisille yhtei-
sön lainsäädännöstä tai Suomea sitovista kan-
sainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoit-
teiden hoitamista varten;

10) kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyydestä annetussa laissa tarkoite-
tulle palvelun tuottajalle kuljettajan ammatti-
pätevyyskorttien käsittelyä varten.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovutta-
minen

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriin talletetun salassa pidettävän

tiedon saa salassapitosäännösten estämättä
luovuttaa:
— — — — — — — — — — — — —

12) rajavartiolaitokselle rikosta ja siitä seu-
ranneita rangaistuksia ja muita seuraamuksia
koskevia tietoja rajaturvallisuuden ylläpitä-
mistä, esitutkintaa ja muuta tutkintaa, etsin-
tää, pelastustehtävää ja ulkomaalaislaissa
(301/2004) tarkoitetun liikenteenharjoittajan
seuraamusmaksun määräämistä varten sekä
henkilön valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen
henkilön tunnistamista varten;

13) kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyydestä annetussa laissa tarkoite-
tulle palvelun tuottajalle valokuvan ja nimi-
kirjoitusnäytteen kuljettajan ammattipäte-
vyyskorttien käsittelyä varten.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen
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