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Ajokorttiasioiden toim ival la n sii rtoa koskevat asetusehdotu kset
Liikenne- ja viestintåiministeriö on lähettänyt tiedoksi säädösten muutosehdotuksia,
joista sisååministeriön poliisiosasto voi halutessaan antaa lausunnon.

Ehdotukset koskevat ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (42312011),
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston
asetu ksen (640 12007 ), ta ksi n ku ljettajien am matti pätevyyd estä a n n etu n
valtioneuvoston asetuksen (825/2009), ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun
valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) ja tieliikenneasetuksen 53 $:n (32811994)
muuttamisesta sekä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen
(7 191 1998) kumoamista.
Ehdotetut muutokset liittyvät jo vahvistettuihin lakimuutoksiin, jotka koskevat
ajokorttien ja eråiiden muiden lupien myöntämisen siirtämistä poliisilta Liikenteen
turvallisuusvirastolle, lyhytaikaisen ajokortin myöntämisestä luopumista ja eräitä muita
ajokortti- ja lupamenettelyjen muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla toteutetaan
lakimuutosten edellyttämät asetustason muutokset. Ehdotettujen muutosten on
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta samaan aikaan mainittujen lakimuutosten
kanssa.

Sisäministeriön poliisiosasto pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja tarpeellisina.
Lausuntopyyntö on toimitettu erikseen myös Poliisihallitukselle, joka vastaa poliisin
operatiivisesta toiminnasta. Sisäministeriön poliisiosasto yhtyy Poliisihallituksen
lausuntoon teknisten yksityiskohtien ja huomioiden osalta:
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. Sisäministeriön poliisiosasto pitäiä tËitä perusteltuna, mutta
katsoo, että 2 momentin kumoamisesta olisi hyvä mainita myös I $: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."
Sisäministeriön poliisiosasto katsoo, että ehdotettujen muutosten yhteydessä
voitaisiin tästä yhteydestä poistaa maininta poliisista ja korvata se termillä
lupaviranomainen.
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Lisåiksitaksinkuljettajan ammattipätevyysasetuksen 15 $:n 3 momentin mukaan
"Poliisin on ilmoitettava taksinkuljettajan ajoluvan taisen kaksoiskappaleen
myöntämisestä, Iuovuttamisesta ja håivittämisestä." Viittaukset ajoluvan tai sen
kaksoiskappaleen myöntämiseen voitaneen poistaa kyseisestä säännöksestä vireillä
olevan muutoksen yhteydessä.
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Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Ala poista tätä kenttää, jos allekirjoitat
asiakirjan sähköisesti.
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