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Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö LVM1562/03/2015
Poliisihallituksen lausunto ajokorttiasioiden toimivallan siirtoa koskevista asetusehdotuksista
Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt Poliisihallitukselle lausuntopyynnön koskien ministeriössä valmisteltua ehdotusta eräiden asetusten
muuttamiseksi.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettua valtioneuvoston asetusta, taksinkuljettajan ammattipätevyydestä
annettua valtioneuvoston asetusta, tieliikenneasetuksen 53 § ja ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annettua valtioneuvoston asetusta sekä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettu asetus kumottavaksi.
Ehdotetut muutokset liittyvät ajokorttien ja eräiden kuljettajalta vaadittavien
lupien myöntämisen siirtymiseen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle
vuoden 2016 alusta ja ne sisältävät tarkempia säännöksiä asianomaisiin
lakeihin hyväksyttyjen muutosten johdosta. Asetusten on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2016 alusta samaan aikaan toimivallan siirron kanssa.
Poliisihallitus katsoo, että ehdotetut muutokset ovat pääosin perusteluja ja
tarpeellisia. Poliisihallitus kuitenkin kiinnittää huomiota eräisiin seikkoihin,
jotka olisi hyvä ottaa asetusten jatkovalmistelussa huomioon.
Ajokorttiasetuksen 8 §:n perusteluissa todetaan, että muutoksella on tarkoitus kumota pykälän 3, 4, ja 5 momentit. Ehdotetussa pykälän muotoilussa
on kuitenkin poistettu myös nykyinen 2 momentti, joka koskee kadonneista
ja anastetuista ajokorteista tehtävää ilmoitusta. Ehdotuksessa on siten tarkoitus jättää voimaan ainoastaan nykyinen 1 momentti. Poliisihallitus pitää
tätä perusteltuna, mutta katsoo, että 2 momentin kumoamisesta olisi hyvä
mainita myös 8 §:n perusteluissa.
Ajokorttiasetuksen 29 §:n 12 momentissa todetaan, että ”Kaikissa kuljettajantutkinnon luokissa teoriakokeeseen tulevalla on oltava tutkinnon luokkaa
vastaava poliisin myöntämä ajokorttilupa, jos sellainen lupa vaaditaan kuljettajantutkinnossa.” Poliisihallitus katsoo, että ehdotettujen muutosten yhteydessä voitaisiin tästä yhteydestä poistaa maininta poliisista ja korvata se
termillä lupaviranomainen.
Lisäksi taksinkuljettajan ammattipätevyysasetuksen 15 §:n 3 momentin
mukaan ”Poliisin on ilmoitettava taksinkuljettajan ajoluvan tai sen kaksoisPOLIISIHALLITUS
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kappaleen myöntämisestä, luovuttamisesta ja hävittämisestä.” Viittaukset
ajoluvan tai sen kaksoiskappaleen myöntämiseen voitaneen poistaa kyseisestä säännöksestä vireillä olevan muutoksen yhteydessä.
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