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Laki
liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 28, 29, 34 ja 38 §, sellaisina

kuin ne ovat laissa 371/2019, seuraavasti:

28 §

Poikkeukset kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta

Kuljettajalta ei vaadita ammattipätevyyttä, jos:
1) ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa;
2) ajoneuvo on poliisin, pelastustoimen tai pelastusalan koulutuksesta vastaavan oppi-

laitoksen, ensihoitopalvelun, Puolustusvoimien, Tullin tai Rajavartiolaitoksen käytössä
niiden tehtäviin liittyvissä kuljetuksissa;

3) ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätehtävä ja ajoneuvoa koeajetaan tai
siirretään korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä, siirretään varik-
koalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä, siirretään ajoneuvojen myynti-
ja markkinointitapahtumiin tai myyntipisteiden välillä, koeajetaan ajoneuvon parantami-
seksi teknisesti taikka koeajetaan uusi tai muunnettu ajoneuvo ennen ajoneuvon liikentee-
seen hyväksymistä;

4) ajoneuvoa käytetään kiireellisessä hätätilanteessa pelastustarkoituksiin poliisin, pe-
lastusviranomaisen, Tullin tai Rajavartiolaitoksen määräyksen perusteella;

5) ajoneuvoa käytetään ajo-oikeuden tai tässä laissa tarkoitetun perustason ammattipä-
tevyyden tai jatkokoulutuksen saamiseksi:

a) ajo-opetuksessa eikä ajoneuvoa käytetä kaupallisessa tavara- tai henkilöliikentees-
sä;

b) lisäajo-opetuksessa työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ja kuljettajan seu-
rassa on henkilö, jolla on ajoneuvon kuljettamisen edellyttämä voimassa oleva ammatti-
pätevyys, tai kyseisen ajoneuvoluokan ajo-opettaja;

6) ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin tavarakuljetuksiin kuin kaupallisiin tavara-
kuljetuksiin;

7) D1-luokan ajo-oikeudella kuljetettavaa linja-autoa, joka on suunniteltu ja valmistet-
tu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä, käytetään yksityisesti muihin
kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka suoritetaan kuljettajan kanssa samassa talou-
dessa asuvien ja enintään kolmen muun henkilön kuljettamiseksi, ja linja-auto on kuljet-
tajan tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan henkilön omistuksessa, taikka muuta
linja-autoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka suo-
ritetaan kuljettajan kanssa samassa taloudessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on
heistä jonkun omistuksessa;
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8) ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja, koneita tai laitteita, joita kuljettaja käyttää
työssään, ja kuljettajan pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen taikka ajo-
neuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikas-
sa edellyttäen, että pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen; taikka

9) ajoneuvoa käytetään maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta
tai kalastusta harjoittavan yrityksen omien tuotteiden kuljettamiseen yrityksen käytössä
olevalla ajoneuvolla, ja ajoneuvon kuljettaminen ei ole osa kuljettajan päätehtävää eikä
ajoneuvoa kuljeteta yli 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen kotipaikasta.

29 §

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys

Ammattipätevyys saavutetaan suorittamalla kuljetusmuotoa vastaava perustason am-
mattipätevyyskoulutus ja siihen sisältyvä teoriakoe tai perustason ammattipätevyyskoe.
Ammattipätevyys saadaan viideksi vuodeksi ja sitä voidaan jatkaa jatkokoulutuksella vii-
deksi vuodeksi kerrallaan. Perustason ammattipätevyyden suorittamista ei vaadita siltä,
johon kuljetusmuotoa vastaavan ajokortin myöntämisen ajankohdan perusteella voidaan
soveltaa maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen
kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen
(ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston di-
rektiivin 76/914/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2003/59/EY, jäljempänä tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivi, 4 artiklan säännöksiä
saavutetuista oikeuksista.

Perustason ammattipätevyyteen sisältyvät oppiaineet ja niiden tavoitteet on lueteltu tie-
liikenteen ammattipätevyysdirektiivin liitteen I jaksossa 1. Ne sisältävät perustiedot kul-
jettajana toimimisen vaatimuksista, kuljettajan, kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen
vaikuttavista seikoista sekä hyvästä ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetettaessa ja
muissa kuljettajan tehtävissä. Perustason ammattipätevyys suoritetaan erikseen kuorma-
auton- tai linja-autonkuljettajana toimimista varten ja siinä voidaan lukea hyväksi muuta
Euroopan unionin lainsäädännössä vaadittua koulutusta.

Linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyden suorittamisen yhteydessä to-
teutetaan myös matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY)
N:o 2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 181/2011, jäljempänä EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia kos-
keva asetus, 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vammaisuuteen liittyvää
tietoisuutta lisäävä koulutus.

Perustason ammattipätevyys on saavutettava tämän lain mukaisesti, jos ajokorteista an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/126/EY tarkoitettu vaki-
nainen asuinpaikka on Suomessa. Kuljettajan, joka on muun maan kansalainen ja joka on
työsuhteessa ETA-valtioon sijoittautuneeseen yritykseen tai jota ETA-valtioon sijoittau-
tunut yritys käyttää kuljettajana, on saavutettava perustason ammattipätevyys tämän lain
mukaisesti, jos hän työskentelee Suomessa sijaitsevan yrityksen palveluksessa tai hänelle
on myönnetty työlupa Suomessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoi-
tetun perustason ammattipätevyyden sisällöstä sekä 1 momentissa tarkoitetuista saavutetuis-
ta oikeuksista, 2 momentissa tarkoitetun muun koulutuksen hyväksi lukemisesta ja 3 mo-
mentissa tarkoitetun koulutuksen toteutuksesta. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä sen toimivaltaan kuuluvan ja sen hallinnoiman perustason ammattipäte-
vyyskoulutukseen sisältyvän kokeen sisällöstä ja sen käytännön toteutuksesta.
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34 §

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi tai uudelleen voimaan saatta-
miseksi kuljettajan on suoritettava jatkokoulutus. Jatkokoulutus koskee myös kuljettajia,
joilta 29 §:n 1 momentissa tarkoitettujen saavutettujen oikeuksien perusteella ei vaadita
perustason ammattipätevyyden suorittamista. Jatkokoulutukseen on sisällytettävä opetus-
ta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä perustason ammattipätevyyden oppiaineissa
sekä turvallisesta, taloudellisesta ja ympäristöystävällisestä ajotavasta. Jatkokoulutukseen
voidaan lukea hyväksi muuta Euroopan unionin lainsäädännössä vaadittua koulutusta.
Opetuksessa on noudatettava Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamaa jatkokoulutuksen
koulutusohjelmaa.

Jatkokoulutuksen määrä on 35 tuntia viiden vuoden jaksoissa. Jatkokoulutuksen suoritta-
misesta on annettava todistus. Jos jatkokoulutus annetaan useammassa jaksossa, todistus on
annettava jatkokoulutuksen jaksosta, johon sisältyy vähintään seitsemän tuntia opetusta.

Jatkokoulutus on suoritettava tämän lain mukaisesti, jos kuljettajan vakinainen asuin-
paikka on Suomessa tai jos hän työskentelee Suomessa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä jatkokoulutuksen sisällös-
tä, muun Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyn koulutuksen hyväksi lukemisesta
jatkokoulutuksessa, jatkokoulutuksen suorittamisen ajankohdasta ja toteutuksesta sekä
muista jatkokoulutukseen liittyvistä vaatimuksista.

38 §

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien asiakirjojen 
säilyttäminen

Koulutuskeskuksen on pidettävä kirjaa oppilaista ja heille annetusta opetuksesta, ope-
tuksessa käytetyistä ajoneuvoista, opetustavasta sekä opetuksesta annetuista opetustodis-
tuksista. Kokeita järjestävän on säilytettävä koetta tai kokeen osia koskevat tiedot kokeen
järjestämisestä ja kokeen suorittaneista. Koulutuskeskuksen tai kokeenjärjestäjän on säi-
lytettävä koulutuksen tai kokeen järjestämistä ja koulutuksen tai kokeen suorittaneita kos-
kevat tiedot koulutuksen tai kokeen suorittamisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden
ajan, minkä jälkeen suorittajia koskevat tiedot on hävitettävä. Tietoja saadaan luovuttaa
hakemusasian käsittelemiseksi ammattipätevyyskortin ja ajokorttiluvan myöntäjälle. Lii-
kenne- ja viestintävirasto luovuttaa tietoja myönnetyistä tai peruutetuista kuljettajan am-
mattitaitoa osoittavista todistuksista muiden jäsenvaltioiden viranomaisille valvontatar-
koituksia varten.

————
Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2020.

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
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