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puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajokorttilain (386/2011) 58 §:n, tielii-
kennelain (267/1981) 108 §:n 5 momentin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain
(719/1994) 11 b §:n 3 momentin ja 24 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat
ajokorttilain 58 § osaksi laissa 1081/2012, tieliikennelain 108 §:n 5 momentti laissa 1091/2002
sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 b §:n 3 momentti laissa 215/2005 ja
24 §:n 4 momentti laissa 124/2001:

1 LUKU

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sotilasajoneu-
vojen kuljettamiseen vaadittavasta ajo-oikeu-
desta, kuljettajaopetuksesta, kuljettajantutkin-
nosta, puolustusvoimien liikenneopettajista
sekä henkilökuljetusoikeudesta puolustusvoi-
missa ja puolustusvoimien valvonnassa ta-
pahtuvasta vaarallisten aineiden kuljettami-
seen tarvittavasta luvasta.

2 §

Viranomaiset ja päätösvalta

Pääesikunta johtaa ja valvoo tämän asetuk-
sen täytäntöönpanoa.

Pääesikunnan apuna valvonnassa toimivat
ajoneuvotarkastajat.

Pääesikunta määrää ne joukko-osastot,
joissa annetaan tässä asetuksessa tarkoitettua
opetusta ja koulutusta.

3 §

Ajoneuvotarkastaja

Ajoneuvotarkastajan tehtävänä on myöntää
puolustusvoimien ajokortti, ajolupa, ajolupa-
kouluttajaoikeus, henkilökuljetusoikeus ja
puolustusvoimien vaarallisten aineiden kul-
jettajan ajolupa (VAK-ajolupa) sekä vastaan-
ottaa niihin liittyvät ajokokeet ja suulliset
teoriakokeet. Pääesikunta määrää muut ajo-
neuvotarkastajan tehtävät.

Ajoneuvotarkastajan kelpoisuus voidaan
myöntää puolustusvoimien palkattuun henki-
löstöön kuuluvalle, jolla on puolustusvoimien
liikenneopettajalupa tai ajokorttilain
(386/2011) mukainen liikenneopettajalupa
sekä puolustusvoimien BECE-luokan ajo-
kortti. Lisäksi edellytetään, että henkilö on
toiminut vähintään kolme vuotta puolustus-
voimien liikenneopettajana tai ajolupakoulut-
tajana sekä suorittanut pääesikunnan määrää-
män koulutuksen. Ajoneuvotarkastajan kel-
poisuuden myöntää pääesikunta.

Ajoneuvotarkastajaan ja tarkastustoimin-
taan sovelletaan kuljettajantutkintotoiminnan
järjestämisestä annetun lain (535/1998)
7 a §:ää, 7 e §:n 1 momenttia, 7 f §:n 1 ja



2 momenttia, 7 g §:ää ja 7 h §:n 2—4 mo-
mentin säännöksiä. Pääesikunta toimii tarkas-
tustoiminnan laadunvarmistuksesta vastaa-
vana ja ajoneuvotarkastajan uudelleenar-
viointiin määräävänä viranomaisena.

2 LUKU

Ajo-oikeus sotilasajoneuvojen
kuljettamiseen

4 §

Ajo-oikeuden laajuus

Moottorikäyttöistä sotilasajoneuvoja saa
kuljettaa henkilö, jolla on voimassa olevan
ajokorttilain mukaisen ajokortin lisäksi kysei-
sen ajoneuvoluokan kuljettamiseen oikeut-
tava voimassa oleva puolustusvoimien ajo-
kortti tai -lupa.

5 §

Puolustusvoimien ajokortti- ja ajolupaluokat

Puolustusvoimien ajokortit ja ajoluvat luo-
kitellaan ajokorttilain mukaisesti kuitenkin
niin, että:

1) A-luokkaan kuuluvat vain luokat A1 ja
A2;

2) B-luokkaan luetaan kuuluvaksi sotilas-
ajoneuvoista annetussa puolustusministeriön
asetuksessa (180/2006) tarkoitetut telavetoi-
set erikoisajoneuvot ja panssariajoneuvot
sekä ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetäjänä on
edellä mainittu erikoisajoneuvo ja hinattavan
ajoneuvon kokonaismassa on enintään 2500
kg;

3) C-luokka sisältää lisäksi C1E-luokan
sekä sellaisen ajoneuvoyhdistelmän, jossa ve-
toauto kuuluu tähän luokkaan ja jossa keski-
akseliperävaunun tai rakenteeltaan sitä vas-
taavan muun hinattavan ajoneuvon kokonais-
massa on enintään 4500 kg.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen
erikoisajoneuvojen sekä panssariajoneuvojen
ja niiden sekä hinattavan ajoneuvon muodos-
tavan yhdistelmän puolustusvoimien ajo-
kortti- ja ajolupaluokat määritellään koko-
naismassojen perusteella.

6 §

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan
vaatimukset

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan on
oltava kokoa A7 ja siinä on oltava yläreunaan
merkittynä PUOLUSTUSVOIMIEN AJO-
KORTTI FÖRSVARSMAKTENS KÖR-
KORT tai PUOLUSTUSVOIMIEN AJO-
LUPA FÖRSVARSMAKTENS KÖRTILL-
STÅND. Puolustusvoimien tunnuskuva on
oltava asiakirjan vasemmassa yläkulmassa
monivärisenä sekä kaksivärisenä etusivun
tekstin taustalla. Ajokortin ja ajoluvan on
oltava liitteen 2 mallin mukainen.

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan
kääntöpuolelle ja tarvittaessa jatkolehdelle
merkitään muut tässä asetuksessa tarkoitetut
ajo-oikeudet ja kelpoisuudet sekä ajokortti-
lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut pääesi-
kunnan määräämät luvat.

7 §

Puolustusvoimien ajokortin ikävaatimukset

Vähimmäisikä puolustusvoimien ajokortin
saamiseksi C- ja CE -luokassa on 18 vuotta ja
D1-, D-, D1E- ja DE -luokassa 19 vuotta.

8 §

Ajo-oikeuden esittäminen

Ajokorttilaissa tarkoitettu voimassa oleva
ajokortti ja puolustusvoimien ajokortti taikka
ajokorttilaissa tarkoitettu voimassa oleva ajo-
kortti ja puolustusvoimien ajolupa on pidet-
tävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitet-
tävä poliisimiehelle, ajoneuvotarkastajalle tai
muulle liikenteen valvojalle taikka suoranai-
selle esimiehelle.

9 §

Sotilasajoneuvon kuljettaminen ilman
puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa

Ajokorttilain mukaisen ajokortin perus-
teella saa kuljettaa muuta sotilasajoneuvoa
kuin erikois- tai panssariajoneuvoa, jos kysy-
myksessä on:
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1) M-, B- ja C1 -luokan ajoneuvo;
2) BE- ja C1E -luokan ajoneuvoyhdis-

telmä;
3) D1-luokan ajoneuvo tai D1E-luokan

ajoneuvoyhdistelmä ja kuljettajalla on vastaa-
van luokan ammattipätevyys;

4) viranomaisen tai katsastuksen suoritta-
jan tekemä ajoneuvon tarkastukseen liittyvä
koeajo;

5) koeajo, joka tapahtuu maastossa tai sul-
jetulla alueella puolustusvoimien liikenne-
opettajan tai ajoneuvotarkastajan valvon-
nassa;

6) henkilö, jolla on liikenneopettajalupa;
7) puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan

uudelleen myöntämisen yhteydessä annettava
ajonäyte;

8) yleiseltä liikenteeltä suljetulla lentotoi-
minta-alueella ilma-aluksen hinaamiseen tai
lentotoiminta-alueen kunnossapitoon liittyvä
ajo.

Muun kuin maasto-, erikois- tai panssari-
ajoneuvon rakennemuutokseen, korjaukseen,
testaukseen tai huoltoon välittömästi liittyvä
siirto tai koeajo voidaan suorittaa ajokorteista
annetun valtioneuvoston asetuksen
(423/2011) 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtien
mukaisesti.

Ylimääräiseen palvelukseen määrätty re-
serviläinen saa kuljettaa C-, CE-, D- ja DE
-luokan sotilasajoneuvoa tai - ajoneuvoyhdis-
telmää vastaavan luokan ajokortin perus-
teella.

10 §

Ajo-oikeus kuljettajaopetuksessa ja
kuljettajantutkinnossa

Puolustusvoimissa C-luokan kuljettajantut-
kinnon suorittanut saa puolustusvoimien kul-
jettajantutkintotodistuksella kuljettaa CE
-luokan ajoneuvoyhdistelmää kuljettajaope-
tuksessa ja kuljettajantutkinnossa.

Oppilas saa yleiseltä liikenteeltä suljetulla
alueella kuljettaa kouluajoneuvoa käsittely-
harjoituksessa muun kuin liikenneopettajalu-
van haltijan valvonnassa. Valvojalla on kui-
tenkin oltava kouluajoneuvon luokan ajo-oi-
keus.

3 LUKU

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan
myöntäminen, poisottaminen, peruuttami-

nen ja palauttaminen

11 §

Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen
edellytykset

Puolustusvoimien ajokortti voidaan myön-
tää:

1) puolustusvoimissa, rajavartiolaitok-
sessa tai puolustusministeriössä työ- tai vir-
kasuhteessa olevalle henkilölle sekä kade-
tille;

2) sotilasajoneuvon kuljettajaksi koulutet-
tavalle varusmiehelle;

3) kertaus-, vapaaehtoiseen tai ylimääräi-
seen harjoitukseen määrätylle tai kutsutulle
reserviläiselle; ja

4) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun
lain (211/2006) 7 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulle henkilöstölle.

Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen
edellytyksenä on sen lisäksi, mitä ajokortti-
lain 12 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa
säädetään ajokorttiluvan myöntämisen edel-
lytyksistä, että:

1) henkilö on enintään kuusi kuukautta ai-
kaisemmin suorittanut hyväksytysti puolus-
tusvoimien ajokortin luokkaa vastaavan puo-
lustusvoimien kuljettajantutkinnon;

2) henkilöä ei ole tuomioistuimen päätök-
sellä tuomittu puolustusvoimien ajoneuvon
määräysten vastaisesta käytöstä viimeisen
kahden vuoden aikana; sekä

3) henkilöllä on voimassa oleva ajokortti-
lain mukainen ajokortti.

12 §

Puolustusvoimien ajoluvan myöntämisen
edellytykset

Puolustusvoimien ajolupa voidaan myön-
tää 11 §:n 1 momentissa tarkoitetuille henki-
löille.

Puolustusvoimien ajoluvan myöntämisen
edellytyksenä on, että henkilöllä on vastaa-
van ajokorttiluokan muu kuin tilapäinen ajo-
korttilain mukainen ajokortti ja että henkilö
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ei ole ajokiellossa. Sen lisäksi edellytyksenä
on, että

1) henkilö on saanut liitteen 1 mukaisen
ajolupakoulutuksen;

2) henkilö on enintään kuusi kuukautta ai-
kaisemmin suorittanut puolustusvoimien ajo-
luvan luokkaa vastaavan ajolupakokeen; ja

3) henkilöä ei ole tuomioistuimen päätök-
sellä tuomittu puolustusvoimien ajoneuvon
määräysten vastaisesta käytöstä viimeisen
kahden vuoden aikana.

Kertaus- tai vapaaehtoiseen harjoitukseen
määrätylle tai kutsutulle reserviläiselle, jolla
ei ole aikaisemmin ollut vastaavan luokan
puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa, voi-
daan myöntää ajolupa harjoituksen ajaksi.
Edellytyksenä on, että henkilö:

1) osoittaa ajaneensa päätoimisesti vähin-
tään vastaavan luokan ajoneuvoa harjoitusta
edeltävän viiden vuoden aikana vähintään yh-
den vuoden ajan tai hänellä on voimassa
oleva kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyydestä annetussa laissa
(273/2007) tarkoitettu ammattipätevyys;

2) on saanut liitteen 1 mukaisen koulutuk-
sen sellaisen sotilasajoneuvon kuljettamiseen,
jonka kuljettajaksi hänet on määrätty; sekä

3) on suorittanut hyväksytysti vastaavan
ajolupakokeen.

Pääesikunnan ohjeiden mukaisesti puolus-
tusvoimien ajolupa voidaan myöntää puolus-
tushallinnolle palveluja tuottavan yhteisön
palveluksessa olevalle henkilölle.

13 §

Ajo-oikeuden voimassaolo

Ajo-oikeus myönnetään:
1) edellä 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa

tarkoitetulle henkilölle ajaksi, jonka hän pal-
velee puolustusvoimissa, rajavartiolaitok-
sessa tai puolustusministeriössä;

2) edellä 11 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitetulle henkilölle palvelussuhteen
ajaksi;

3) varusmiehelle ajaksi, jonka hän palve-
lee varusmiehenä, sekä harjoituksessa ole-
valle reserviläiselle harjoituksen ajaksi;

4) muille määräaikaisena enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.

14 §

Ajo-oikeuden voimassaolon jatkaminen ja
uusiminen

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan
voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuo-
della, kuitenkin enintään ajo-oikeuden halti-
jan ajokorttilain mukaisen ajokortin voimas-
saolon päättymiseen saakka. Voimassaolon
jatkamisen edellytyksenä on, että henkilö on
perehtynyt muuttuneisiin määräyksiin ja oh-
jeisiin ajo-oikeuden myöntäjän määräämällä
tavalla.

Puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa voi-
daan myöntää uudelleen kuljettajantutkintoa
vaatimatta kertausharjoituksen, vapaaehtoi-
sen harjoituksen tai kriisinhallintakoulutuk-
sen ja -palvelussuhteen ajaksi. Uudelleen
myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) henkilöllä on aiemmin ollut vastaavan
luokan puolustusvoimien ajo-oikeus ja että
hänellä on vähintään vastaavan luokan voi-
massa oleva ajokorttilain mukainen ajokortti;

2) hän osoittaa säilyttäneensä ajotaitonsa
tai hänellä on kysymyksessä olevaa ajokortti-
luokkaa vastaava voimassa oleva ammattipä-
tevyys;

3) hän on saanut tarvittavan koulutuksen
sellaiseen sotilasajoneuvoon, jonka kuljetta-
jaksi hänet on määrätty.

Puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa voi-
daan myöntää uudelleen kuljettajantutkintoa
tai ajolupakoetta vaatimatta 11 §:n 1 momen-
tin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetulle henkilölle,
jos vastaavan luokan puolustusvoimien ajo-
kortin tai ajoluvan voimassaolon päättymi-
sestä on kulunut enintään viisi vuotta. Uudel-
leen myöntämisen edellytyksenä on, että hen-
kilö on perehtynyt muuttuneisiin määräyksiin
ja ohjeisiin ajo-oikeuden myöntäjän määrää-
mällä tavalla.

15 §

Ajo-oikeuden haltijan ajokielto

Puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan
haltija on ajokiellossa puolustusvoimissa, jos
hänet on määrätty ajokorttilain nojalla ajo-
kieltoon.

Ajoneuvotarkastajan on määrättävä puo-
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lustusvoimien ajokortin tai ajoluvan haltija
ajokieltoon puolustusvoimissa määräajaksi,
toistaiseksi tai kokonaan, jos ajokorttilaissa
tarkoitetut ajokieltoon määräämisen perusteet
täyttyvät. Ajokielto on määrättävä pantavaksi
täytäntöön välittömästi, kun päätös ajokiel-
losta on tehty.

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että ajo-
korttilain ajokieltoon määräämisen perusteet
täyttyvät, voi ajoneuvotarkastaja tai ajoneu-
von kuljettajan suoranainen esimies määrätä
ajoneuvon kuljettajan ajokieltoon puolustus-
voimissa ja ottaa puolustusvoimien ajokortin
tai ajoluvan haltuunsa. Ajokiellon perusteet
on saatettava tutkittavaksi välittömästi.

Jos ajo-oikeuden haltija on ajoneuvoa kul-
jettaessaan aiheuttanut vaaraa toisen turvalli-
suudelle tai siihen on muu ajoneuvon käyt-
töön liittyvä erityinen syy, voi ajoneuvotar-
kastaja määrätä ajo-kiellon koskemaan:

1) tiettyä ajoneuvo-, ajokortti- tai ajolupa-
luokkaa;

2) henkilönkuljetusoikeutta; tai
3) VAK-ajolupaa.

16 §

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan
luovuttamisvelvollisuus

Ajokieltoon määrätyn tai ajokiellossa ole-
van on heti luovutettava puolustusvoimien
ajokortti tai ajolupa ajoneuvotarkastajalle tai
suoranaiselle esimiehelleen.

17 §

Ajo-oikeuden palauttaminen

Ajoneuvotarkastaja voi palauttaa puolus-
tusvoimissa ajokieltoon määrätyn ajo-oikeu-
den, jos ajo-oikeuden myöntämisen edelly-
tykset, lukuun ottamatta 11 §:n 2 momentin 1
kohtaa, täyttyvät.

Ajoneuvotarkastaja voi määrätä puolustus-
voimissa ajokieltoon määrätyn puolustusvoi-
mien ajokortin haltijan uuteen kuljettajantut-
kintoon tai muuhun ajo-oikeuden edellytyk-
senä olevaan kokeeseen ennen ajo-oikeuden
palauttamista, jos se on tarpeen ajotaidon
osoittamiseksi.

4 LUKU

Kuljettajaopetus ja ajolupakoulutus

18 §

Kuljettajantutkintoon vaadittava opetus

Ajokortin luokkaa korotettaessa on puolus-
tusvoimien kuljettajantutkintoon pääsemi-
seksi teoriaopetusta annettava ajokorteista
annetussa valtioneuvoston asetuksessa sää-
detty ajokorttiluokittainen vähimmäismäärä.
Sen lisäksi edellytetään teoriaopetusta:

1) A-luokassa
a) 35 tuntia varusmiehelle, jolla on

moottoripyörän ajokortti;
b) 6 tuntia muulle kuin a-kohdan

henkilölle, jolla on moottoripyörän ajokortti;
c) 38 tuntia muussa tapauksessa;

2) C1-luokassa 6 tuntia;
3) C-luokassa 45 tuntia;
4) CE-luokassa

a) 63 tuntia; tai
b) 18 tuntia, jos henkilö on suoritta-

nut puolustusvoimien C-luokan tutkinnon;
5) LT -luokassa 50 tuntia.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdissa sääde-
tystä poiketen teoriaopetuksen vähimmäis-
määrä on 8 tuntia, jos oppilaalle on annettava
perustason ammattipätevyyskoulutus varus-
miespalveluksen aikana.

Ajokortin luokkaa korotettaessa on puolus-
tusvoimien kuljettajantutkintoon pääsemi-
seksi annettava ajo-opetusta edellä 1 momen-
tissa tarkoitetuissa luokissa ajokorteista anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty
vähimmäismäärä. Oppilaalle on kuitenkin an-
nettava:

1) LT-luokassa käsittelyopetusta 2 tuntia;
2) A-luokassa ajo-opetusta vähintään 5

tuntia;
3) CE-luokassa ajo-opetusta tutkinnon

vastaanottajan riittäväksi katsoma määrä, jos
oppilaalla on ajokorttilain vastaavan luokan
ajokortti ja ammattipätevyys.

Puolustusvoimien C-luokan ajokorttia var-
ten annettavan opetuksen on täytettävä myös
C1E-luokan vaatimukset. Kouluajoneuvona
saadaan käyttää ajoneuvoyhdistelmää, jonka
vetoautona on C-luokan kuorma-auto, ja yh-
distelmän todellinen kokonaismassa alle
15 000 kg.
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D1- ja D-luokan puolustusvoimien kuljet-
tajantutkintoon vaadittava opetuksen vähim-
mäismäärä on ajokorttilain 54 §:n 1 momen-
tin 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun täy-
dentävän kuljettaja-opetuksen määrä, jos op-
pilaalla on puolustusvoimien C-luokan ajo-
kortti ja ammattipätevyys.

Pääesikunta voi erityisistä syistä myöntää
poikkeuksia muulle henkilölle kuin varus-
miehelle 1 momentissa tarkoitetuista C-, CE-
ja LT-luokan vaatimuksista. Poikkeama ei
saa kuitenkaan olla ajokorteista annetun val-
tioneuvoston asetuksen säännösten vastainen.

19 §

Kuljettajaopetushenkilöstö

Joukko-osasto nimeää kuljettajaopetuksen
johtajan, jonka tulee olla puolustusvoimien
palveluksessa. Lisäksi hänellä on oltava puo-
lustusvoimien liikenneopettajalupa tai ajo-
korttilain mukainen liikenneopettajalupa sekä
vähintään vuoden kokemus puolustusvoimien
liikenneopettajana. Puolustusvoimien A-luo-
kan ajokorttia varten annettavan kuljettaja-
opetuksen johtajalla tulee olla puolustusvoi-
mien moottoripyörän liikenneopettajalupa.
Kuljettajaopetuksen johtajaan sovelletaan,
mitä ajokorttilain 78 §:n 4 momentissa sääde-
tään sopimattomuudesta toimimaan opetus-
toiminnasta vastaavana johtajana.

Auton ajo-opetusta antavalla opettajalla on
oltava puolustusvoimien liikenneopettajalupa
tai puolustusvoimien opetusharjoittelulupa
taikka ajokorttilain mukainen liikenneopetta-
jalupa tai opetusharjoittelulupa sekä vähin-
tään opetettavan ajoneuvoluokan ajo-oikeus.

Moottoripyörän ajo-opetusta antavalla
opettajalla on oltava:

1) puolustusvoimien moottoripyörän lii-
kenneopettajalupa tai vastaava puolustusvoi-
mien opetusharjoittelulupa; tai

2) puolustusvoimien liikenneopettajalupa
tai ajokorttilain mukainen liikenneopettaja-
lupa sekä A-luokan puolustusvoimien ajo-
kortti.

Muulla kuin ajo-opetusta antavalla opetta-
jalla on oltava liikenneopettajalupa tai ope-
tusta valvovan ajoneuvotarkastajan hyväk-
symä opetusalan koulutus ja käytännön koke-
mus.

20 §

Ajolupakoulutus

Puolustusvoimissa annetaan koulutusta
liitteessä 1 mainittuja ajolupaluokkia varten
vähintään liitteen mukaiset määrät. Pääesi-
kunta määrää ajolupakoulutuksen aiheet ja
sisällön.

21 §

Ajolupakoulutushenkilöstö

Ajolupakoulutuksen johtajalla ja ajokoulu-
tusta antavalla henkilöllä on oltava kyseisen
ajoneuvon ajo-oikeus ja ajolupakouluttaja-
oikeus.

Muulla kuin ajokoulutusta antavalla henki-
löllä on oltava 19 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettu liikenneopettajalupa tai opetusta valvo-
van ajoneuvotarkastajan hyväksyntä. Koulu-
tuksen johtajan nimeää koulutusta antava
joukko-osasto.

5 LUKU

Puolustusvoimien kuljettajantutkinto ja
ajolupakoe

22 §

Kuljettajantutkintoon pääseminen

Kuljettajantutkinnon suorittajan on osoitet-
tava, että hän hallitsee ajokorttilain 36 §:ssä
tarkoitetut asiat sekä kykenee soveltamaan
niitä ja toimimaan liikenteessä vastuullisesti.
Lisäksi hänen on tunnettava sotilasajoneuvo-
jen käyttöä koskevat määräykset sekä näiden
ajoneuvojen huoltoa ja korjaustoimintaa kos-
kevat määräykset.

Sen lisäksi, mitä 18 §:ssä on säädetty ope-
tusmääristä, tutkintoon pääsemisen edellytyk-
senä on, mitä ajokorteista annetun valtioneu-
voston asetuksen 29 §:ssä säädetään.
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23 §

Kuljettajantutkinnon sisältö ja toteuttaminen

Kuljettajatutkinnon teoriakokeessa käyte-
tään ajokorttilain 53 §:n 4 momentissa tarkoi-
tetun aineiston lisäksi pääesikunnan hyväksy-
mää kysymysaineistoa.

Puolustusvoimien C-luokan kuljettajantut-
kinnon on täytettävä myös ajokorttilain mu-
kaiset C1E-luokan kuljettajantutkinnon vaati-
mukset.

Tutkinnon vastaanottajalle on esitettävä:
1) selvitys enintään kuusi kuukautta aikai-

semmin päättyneellä kuljettajakurssilla saa-
dusta opetuksesta taikka aikaisemmin anne-
tusta puolustusvoimien ajokortista;

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin
annettu lääkärintodistus tai sitä vastaava lää-
kärin lausunto taikka varusmiehelle palvelus-
aikana annettu lääkärintodistus tai vastaava
lääkärin lausunto; sekä

3) ajokorttilain mukainen ajokortti, jonka
on oltava auton ja liikennetraktorin tutkin-
nossa muu kuin T- tai M-luokan ajokortti.

Puolustusvoimien kuljettajantutkinnon ajo-
kokeen autolla voi ottaa vastaan myös kuljet-
tajantutkintotoiminnan järjestämisestä anne-
tussa laissa tarkoitettu ajokokeen vastaanot-
taja.

24 §

Kuljettajantutkintotodistuksen antaminen

Tämän asetuksen mukaisesti hyväksytystä
kuljettajantutkinnosta on annettava todistus.
Todistusta ei kuitenkaan anneta, jos edelly-
tykset puolustusvoimien ajokortin antami-
selle eivät täyty.

Puolustusvoimien C-luokan kuljettajantut-
kinnon suorittaneelle annetaan myös C1E-
luokan kuljettajantutkintotodistus.

25 §

Ajolupakoe

Ajolupakoulutuksen päätteeksi pidettävään
ajolupakokeeseen sisältyy teoriakoe ja
ajonäyte. Tarkemmat määräykset kokeen jär-
jestelyistä ja sisällöstä antaa pääesikunta.

6 LUKU

Puolustusvoimien
liikenneopettajakoulutus

26 §

Liikenneopettaja ja moottoripyörän
liikenneopettaja

Puolustusvoimien liikenneopettajaluvan
myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on vähintään BECE-luokan
puolustusvoimien ajokortti;

2) hakija on suorittanut hyväksytysti puo-
lustusvoimien liikenneopettajatutkinnon;
sekä

3) hakija ei henkilökohtaisten ominai-
suuksien puolesta ole liikenneopettajaksi so-
pimaton.

Puolustusvoimien moottoripyörän liiken-
neopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä
on, että:

1) hakijalla on vähintään ABC-luokan
puolustusvoimien ajokortti;

2) hakija on suorittanut hyväksytysti puo-
lustusvoimien moottoripyörän liikenneopetta-
jatutkinnon; sekä

3) hakija ei henkilökohtaisten ominai-
suuksien puolesta ole liikenneopettajaksi so-
pimaton.

Koulutuksen johtajalla ja ajo-opetuskoulu-
tusta antavalla opettajalla on oltava koulu-
tusta vastaava 1 tai 2 momentissa tarkoitettu
lupa.

Pääesikunta myöntää puolustusvoimien
järjestämällä liikenneopettaja- tai moottori-
pyörän liikenneopettajakurssilla olevalle op-
pilaalle puolustusvoimien opetusharjoittelu-
luvan.

27 §

Puolustusvoimien liikenneopettajatutkinnot

Koulutusta vastaava tutkinto suoritetaan
pääesikunnan asettamalle tutkintolautakun-
nalle, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä
ja kolme varajäsentä.

Tutkinnon suorittajan on annettava hyväk-
syttävä näyte omasta ajotaidostaan, ajo-ope-
tustaidostaan ja teoriaopetustaidostaan. Tut-
kintoon sisältyy kirjallinen koe.
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Pääesikunta myöntää liikenneopettajatut-
kinnon hyväksytysti suorittaneelle puolustus-
voimien liikenneopettajaluvan.

28 §

Ajolupakouluttajaoikeus

Ajolupakouluttajaoikeus on henkilöllä,
jolla on puolustusvoimien liikenneopettaja-
lupa, ajokorttilain mukainen liikenneopettaja-
lupa, puolustusvoimien moottoripyörän lii-
kenneopettajalupa tai panssariajoneuvon
opettajaoikeus.

Ajolupakouluttajaoikeus voidaan myöntää
myös henkilölle, joka on suorittanut ajolupa-
kouluttajakurssin. Puolustusvoimien ajolupa-
kouluttajakurssille voidaan ottaa henkilö,
jolla on vähintään voimassaoleva puolustus-
voimien BC-luokan ajokortti ja joka on ollut
vähintään 6 kuukautta puolustusvoimien kul-
jetusalan tehtävissä.

7 LUKU

Henkilökuljetus N-luokan ajoneuvolla

29 §

Henkilökuljetusoikeus

Puolustusvoimissa saa kuljettaa sotilaita
kuorma- ja pakettiauton tavaratilassa enem-
män kuin kahdeksaa henkilöä.

Jos yhtä tai useampaa henkilöä kuljetetaan
tavaratilassa, on kuljettajalla oltava puolus-
tusvoimien henkilökuljetusoikeus. Henkilö-
kuljetusoikeus merkitään puolustusvoimien
ajokorttiin tai ajolupaan ajoneuvotyyppikoh-
taisesti. Oikeutta ei kuitenkaan edellytetä, jos
tavaratilassa kuljetetaan toimintavalmiuteen
kiinnitetyn aseen käyttöhenkilöstöä.

30 §

Henkilökuljetusoikeuden myöntäminen

Henkilökuljetusoikeus voidaan myöntää
19 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on suo-
rittanut hyväksytysti perustason ammattipäte-
vyyskoulutuksen henkilökuljetuksen osajak-

son, saanut vähintään 10 tuntia ammattipäte-
vyyskoulutuksen ajo-opetusta sekä suoritta-
nut pääesikunnan määräämän ajoneuvotyyp-
pikohtaisen koulutuksen.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
reserviläiseltä edellytetään voimassa olevaa
ammattipätevyyttä ja ajoneuvotyyppikoh-
taista koulutusta.

Henkilökuljetusoikeuden myöntämisen
edellytyksenä on ajoneuvotyyppikohtainen
koulutus, jos reserviläisellä on aikaisemmin
ollut henkilökuljetusoikeus tai hän on todis-
tettavasti suorittanut aikaisemmin tässä lu-
vussa tarkoitettuja henkilökuljetuksia.

Henkilökuljetusoikeus myönnetään puo-
lustusvoimien ajokortin tai ajoluvan voimas-
saoloajaksi.

8 LUKU

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen
vaadittava lupa

31 §

Vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa

Jos vaarallisten aineiden kuljetuksesta
tiellä annetun liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksen (369/2011) liitteen A koh-
dassa 1.1.3.6 tarkoitettuja määriä suurempia
määriä vaarallisia aineita kuljetetaan puolus-
tusvoimien valvonnassa kappaletavarana tai
säiliötilavuutena, on kuljettajalla oltava kulje-
tuksen sisältöä vastaava ADR -ajolupa tai
tämän asetuksen mukainen VAK -ajolupa.

VAK -ajolupa oikeuttaa kuljettamaan:
1) luokan 1 vaarallisia aineita;
2) luokan 2 pakattuja vaarallisia aineita;
3) luokan 3 palavia nesteitä (UN 1202,

1203, 1223, 1268, 1863, 1993, 3475) irrotet-
tavissa säiliöissä tai säiliökonteissa, joiden
yhteistilavuus on enintään 6 m3 yksittäisen
irrotettavan säiliön enimmäistilavuuden ol-
lessa enintään 2 m3 tai säiliökontin enim-
mäistilavuuden ollessa enintään 3 m3, taikka
kappaletavarana enintään 2000 litraa;

4) luokkaan 8 kuuluvia luokituskoodien
C1, C5 ja C11 vaarallisia aineita;

5) luokkaan 9 kuuluvia luokituskoodin
M4 vaarallisia aineita.
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32 §

Koulutuksen tarkoitus, järjestäminen ja
sisältö

VAK -ajolupaa varten annettavan koulu-
tuksen tarkoituksena on antaa tiedot vaarallis-
ten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä,
perustiedot onnettomuustilanteiden välttämi-
seksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tar-
vittavista välttämättömistä toimenpiteistä
henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suo-
jaamiseksi sekä vahingon vaikutusten rajoit-
tamiseksi.

Koulutuksen johtajalla ja koulutusta anta-
valla henkilöllä on oltava vaarallisten ainei-
den kuljettajien ajoluvasta annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (401/2011) tarkoitettu
ADR-räjähdeajolupa ja ADR-säiliöajolupa.

Koulutusta VAK-ajolupaa varten on annet-
tava vähintään 20 tuntia. Oppitunnin ja käy-
tännön harjoituskerran pituus on 45 minuut-
tia, opetusta saa antaa enintään kahdeksan
tuntia päivässä.

Tarkemmat määräykset koulutuksen järjes-
tämisestä ja sisällöstä antaa pääesikunta.

33 §

VAK-ajolupakoe

Koe järjestetään koulutuksen ja käytännön
harjoittelun jälkeen. Kokeen suorittajan on
osoitettava, että hänellä on tarvittavat tiedot
ja taidot niistä kuljetuksista, joihin VAK-
ajolupa vaaditaan. Kokeessa on saavutettava
vähintään 70 prosenttia kokeen maksimipis-
temäärästä.

Henkilö, joka on hylätty kokeessa, saa
osallistua uusintakokeeseen aikaisintaan kol-
men vuorokauden kuluttua hylätystä ko-
keesta.

Pääesikunta määrää kokeen käytännön jär-
jestämisestä ja laatii kokeessa käytettävät ky-
symykset, joiden on katettava edellä 32 §:n 1
momentissa mainitut aihealueet.

34 §

VAK-ajoluvan myöntäminen, voimassaolo ja
jatkaminen

VAK-ajolupa myönnetään koulutuksen ja
kokeen hyväksytyn suorittamisen perusteella.

VAK-ajolupa on voimassa viisi vuotta ko-
keen hyväksytystä suorittamisesta lukien,
enintään kuitenkin puolustusvoimien ajokor-
tin tai ajoluvan voimassaolon päättymiseen
saakka. VAK-ajolupa merkitään puolustus-
voimien ajokorttiin tai ajolupaan.

VAK-ajolupaa voidaan jatkaa viidellä vuo-
della, jos sen haltija on luvan viimeisen voi-
massaolovuoden aikana osallistunut määräai-
kaiskoulutukseen ja suorittanut hyväksytysti
vastaavan kokeen.

Reserviläiselle voidaan myöntää VAK-ajo-
lupa harjoituksen ajaksi ilman koetta, jos:

1) luvan edellisestä myöntämisestä on
enintään viisi vuotta, tai

2) hänellä on voimassa oleva ADR-ajo-
lupa, ja ennen kuljetukseen ryhtymistä hä-
nelle annetaan vähintään 3 tunnin kertaus-
koulutus.

ADR-räjähdeajoluvan haltijalle myönne-
tään VAK-ajolupa, jos hän on osallistunut
edellä 31 §:n 2 momentin 3 kohdassa mainit-
tuja kuljetuksia vastaavan vähintään neljän
tunnin pituiseen koulutuksen ja suorittanut
hyväksytysti vastaavan VAK-ajolupakokeen.

9 LUKU

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

35 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan:
1) puolustusvoimien ajokorteista annettu

asetus (667/1993);
2) puolustusvoimien ajokorteista annetun

asetuksen soveltamisesta annettu puolustus-
ministeriön päätös (911/1993); sekä

3) puolustusvoimien valvonnassa tapahtu-
vassa vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaa-
dittavista ajoluvista annettu puolustusministe-
riön päätös (179/1995).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten nojalla myönnetty
puolustusvoimien moottorikäyttöisten ajo-
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neuvojen kuljettamiseen vaadittava ajokortti
tai ajolupa, kuljettajaopetuksen antamiseen
puolustusvoimissa tarvittava lupa sekä vaa-
rallisten aineiden kuljettamiseen puolustus-
voimien valvonnassa vaadittava lupa on sel-
laisenaan voimassa ajokortissa tai luvassa
määrätyn ajan.

Malliltaan tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukainen
puolustusvoimien ajokortti ja ajolupa on uu-
sittava tämän asetuksen 6 §:ssä säädettyjä
vaatimuksia vastaavaksi ennen 1 päivää tam-
mikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Puolustusministeri Carl Haglund

Esittelijä Kosti Honkanen
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Liite 1

Ajolupaluokat, joihin annetaan koulutusta ja koulutuksen vähimmäismäärät

Ajolupaluokka Teoriaopetus
(tuntia)

Ajokoulutus
(tuntia)

Kenttäkoulutus
(tuntia)

Huomautukset

T 7 riittävä 14 1), 2), 3), 4)
T 7 riittävä 14 1), 2), 6)
T 6 riittävä - 3), 6), 9)
B 2 riittävä 2 2), 3), 7)
B 7 riittävä 14 1), 2), 3), 5)
B 7 3 4 1), 7)
B 49 2 32 1), 2), 4), 8),

9)
BC 6 5 - 3), 9)
BECE 6 riittävä - 3), 9)
BCD1 6 riittävä - 3), 9)
BCD 6 riittävä - 3), 9)

Huomautukset:
1) Varusmiehelle annettava koulutus
2) Palkatulle henkilölle annettava koulutus
3) Reserviläiselle ja rauhanturvaajalle annettava koulutus
4) Sisältää tyyppikoulutuksen, oikeuttaa kuljettamaan vain nimettyä ajoneuvotyyppiä
5) Maastoajoneuvoa varten annettava koulutus
6) Traktoria ja moottorityökonetta varten annettava koulutus
7) Hälytysajoa varten annettava koulutus, vain teoriakoe
8) B-luokan telavetoista erikoisajoneuvoa varten annettava koulutus
9) Muulle henkilölle annettava koulutus
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Liite 2

PUOLUSTUSVOIMIEN AJOKORTTI
FÖRSVARSMAKTENS KÖRKORT

Sukunimi/Efternamn

Etunimet/Förnamn (samtliga)

Erityisehdot/Specialvillkor

Henkilötunnus/Personbeteckning

Palveluspaikka/Tjänstgöringsplats

Myöntäjä/Körkortsbeviljare

Myönnetty/Beviljat

Ajoneuvoluokka/Fordonskategori

Voimassaolo/Giltigt

PUOLUSTUSVOIMIEN AJOLUPA
FÖRSVARSMAKTENS KÖRTILLSTÅND

Sukunimi/Efternamn

Etunimet/Förnamn (samliga)

Erityisehdot/Specialvillkor

Henkilötunnus/Personbeteckning

Palveluspaikka/Tjänstgöringsplats

Myöntäjä/Tillståndsbeviljare

Myönnetty/Beviljat

Ajoneuvoluokka/Fordonskategori

Voimassaolo/Giltigt
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