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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
PL 31
00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO LUONNOKSESTA ASETUKSEKSI AJOKORTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN
MUUTTAMISESTA
DIAARINUMERO:

LVM/139/03/2018

Matkailuajoneuvon käyttäjien valtakunnallisena keskusjärjestönä SF-Caravan ry kiittää mahdollisuudesta
antaa lausunto asiassa. Kannatamme luonnosta pääpiirteissään. Katsomme, että ajokorttilain muuttamisen
henkeen kuuluu mahdollisimman järkevä säännösten purku kuitenkin siten, että liikenneturvallisuus ei vaarannu.
Muutosesitys 1
Esitämme, että 11 § viimeiset lauseet ”Jos koulutus järjestettäisiin peruskoulussa tai toisen asteen koulutuksessa, erillistä lupaa tai hyväksymistä ei vaadittaisi, mutta kouluttajan vaatimuksia olisi noudatettava.
Koulutus olisi edellytyksenä tutkintoon pääsylle ja se olisi osoitettavaksi saaduksi tutkintoon ilmoittauduttaessa” poistetaan kokonaan. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että ensimmäistä ajokorttia suorittavia 15-vuotiaita ei jätetä kokonaan huomioimatta uudistuksessa. Esitämme, että ajokorttiluokkiin AM 120 ja 121 tulisi
3 pakollista ajo-opetustuntia.
Perustelut 1
Katsomme, että kaiken ajokorttiin tähtäävän koulutuksen sisältö tulee perustua siihen ajoneuvoluokkaan,
mitä oppilas suorittaa. Koulutusta, jonka tavoitteet ovat epämääräiset ja asettamattomat, ei tule hyväksyä
osaksi ajokorttikoulutusta. Peruskoulussa tai toisen asteen koulutuksessa voidaan antaa ja pitääkin antaa
liikennekoulutusta, mutta sen koulutuksen ei tarvitsisi olla ajokorttiin tähtäävää.
Ajokortin saatuaan oppilaan tulee pystyä hallitsemaan ajoneuvon ominaisuudet ja liikenneympäristö sekä
kyettävä tunnistamaan muut tiellä liikkujat ja niihin liittyvät riskit.
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AM120 ja 121 ajokorttia suorittavien, ensimmäisellä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikenteeseen siirtyvien 15-vuotiaiden on pakollisen ajo-opetuksen jälkeen helpompi arvioida liikenneympäristö, ajoneuvojen
katvealueet, tilantarpeet yms. kuin ilman mitään opetusta. Kaikissa muissa ajokorttiluokissa on määrätty
pakollisesta ajo-opetuksesta. Kunnollisen ajo-opetuksen merkitys ensimmäistä ajokorttia suoritettaessa
korostuu erityisesti siksi, että tulevaisuudessa mopojen paikka taajamaliikenteessä on samalla ajokaistalla
autojen kanssa.
Muutosesitys 2
Esitämme muutosta luonnoksessa oleviin 17 § ja 18 § C1- ja C1E-luokkien ajokorttia suoritettaessa.
Esitämme, että 17 § kuuluisi seuraavasti: Kuljettajatutkintoon pääsyn edellytyksenä olevan teoriaopetuksen määrä kuorma-auton ja kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttia suoritettaessa
on: 1) C1-luokassa vähintään 2 tuntia ja 3) C1E-luokassa vähintään 3 tuntia.
Esitämme myös, että 18 § kuuluisi seuraavasti: Kuljettajatutkintoon pääsyn edellytyksenä olevan ajo-opetuksen määrä kuorma-auton ja kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttia suoritettaessa on: 1) C1-luokassa vähintään 3 tuntia ja 3) C1E-luokassa vähintään 3 tuntia.
Perustelut 2
Maassamme on ollut 17.3.2017 alkaen laajamittainen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin myöntämä kokeilu, jossa kevyiden kuorma-autokorttien suorittajilla, jotka toimivat muissa kuin ammattikuljettajien tehtävissä, on ollut mahdollisuus suorittaa kuljettajantutkinto edellä mainittujen teoria- ja ajo-opetustuntimäärien mukaan. Alemmat tuntimäärät perustuvat siihen, että oppilaalla itsellään on mahdollisuus ja velvoitekin itseopiskeluun. Liikenneopettajan vastuuksi on jäänyt kokeilun aikana sen arviointi, onko oppilas
valmis tutkintoon.
Kokemukset kokeiluluvasta ovat olleet myönteisiä. Kokeilumahdollisuus on koskenut pääasiassa matkailuautoilijoita, mutta myös monia rakentajia, pienyrittäjiä ja esimerkiksi hevosautojen kuljettajia. Koska kokeilun aikana ajokortin suorittaneet ovat sitoutuneet asiasta tehtävään tutkimukseen, on kokeilun tuloksista
saatavissa ajantasaista tietoa.
C1- ja C1E-luokan ajokorttien suorittajat ovat pääasiassa tavallista kokeneempia kuljettajia, joiden ajokokemus sekä aiemmin suorittamat ajokorttitutkinnot puoltavat sitä, että ajokorttiluokan korotus voi tapahtua
itseopiskelua suosimalla ja melko lyhyellä koulutuksella. Ajokorttiluokan korottaminen ei tulisi asiakkaalle
myöskään kohtuuttoman kalliiksi. Arvioimme myös, että esittämällämme muutos toteutuessaan ei heikennä liikenneturvallisuutta.
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Muutosesitys 3
Esitämme, että seuraavissa pykälissä sana ”kuorma-auto” korvataan sanalla ”ajoneuvo”.
-

22 § 5. momentti kirjoitetaan seuraavasti: C1-luokan ajoneuvoa, jos opetusta annetaan C1-luokan
ajo-oikeutta varten
29 § 4. momentti kirjoitetaan seuraavasti: C1-luokassa C1-luokan ajoneuvo:
29 § 9. momentti kirjoitetaan seuraavasti: C1E-luokassa C1-luokan ajoneuvon ja perävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä

Esitämme myös, että 29 §:ssä olevaa C1-luokan tutkintoajoneuvovaatimuksessa olevaa ajopiirturivaatimusta ei sovelleta, mikäli ajoneuvo on rekisteröity henkilöautoksi (esimerkiksi matkailuauto, joka on M1luokan ajoneuvo).
Perustelut 3
C1-luokkaan kuuluu sekä henkilö- että kuorma-autoja. Matkailuautot, massaltaan yli 3 500 kg, ovat M1luokan henkilöautoja, jotka vaativat kuljettajalta C1-luokan ajokortin. Siksi em. pykälissä tulee käyttää
kuorma-auton sijaan sanamuotoa ajoneuvo.
Esimerkiksi 22 § 9. momentissa on jo maininta ryhmään 2 kuuluvan luokan ajoneuvosta (huom! ei kuormaautosta), jota voidaan käyttää vetoautona, jos opetusta annetaan E-luokan ajo-oikeutta varten. Kaikki määritelmät tulisi selkeyden vuoksi yhdenmukaistaa sanaksi ”ajoneuvo”.
Esitämme, että esittämämme asiat otettaisiin asetuksessa huomioon. Asiasta antaa lisätietoa allekirjoittaneiden lisäksi liittomme liikenneasiantuntija, liikenneopettaja Jiri Kattelus, puh. 040 512 7228.
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